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Bevezetés 

 

Tíz évvel ezelőtt első tudományos diákköri dolgozatomat írtam, a Biblia gazdasági tanításáról. 

A dolgozat aktualitását a 2009-es pénzügyi világválság adta, amit sokan bizalmi válságként 

aposztrofáltak. Most egy újabb mérföldkőhöz érkeztünk. Doktori kutatásom kezdetén még nem 

sejthettem, hogy az értekezés publikálásakor egy újabb válság kapujában állunk majd, egy 

egészen más természetű recessziónak lehetünk tanúi. Jelen sorok írása közben az új típusú 

koronavírus (covid-19) kényszerítette pihenőre a gazdaságot, a világ szinte minden táján. 

A gazdasági élet ciklikussága már ebből a néhány sorból is kiviláglik, holott boldog 

békeidőkben hajlamosak vagyunk a gazdasági haladásra (legalább) lineáris növekedésként 

gondolni. Modelljeink sokszor egysíkúan egy italautomatához hasonló reakciót 

prognosztizálnak, epszilon (ε) hibataggal jelölt egyenleteinkben némi lehetőséget hagyva a 

véletlennek is, a rendszer meghibásodására. Egyik első klasszikus közgazdászunkkal, karunk 

névadójával egyetértve azonban, az ilyen közgazdaságtant nem tartom kielégítőnek. Kautz 

Gyula még helytelenítette azt az ökonómiát, „amelyben az egyének önérdekén kívül (…) az 

azokon uralkodó egyéb pszichológiai tényezők: a társulási ösztön, a közérzület, az emberbaráti 

és emberiességi hajlamok, vallás, jog és erkölcsi elvek számba nem vétetnek, s a fensőbb egész, 

a nép, a társadalom háttérbe szorul” (Kautz 1896, 19). Örvendetes, hogy az emberbaráti és 

emberiességi hajlamok legalább a mostanihoz hasonló krízisszituációkban erőre kapnak, ahogy 

az egyéni és közösségi adománygyűjtések, az idősek védelmében megtett anyagi haszonáldozat 

példázza. Mindez azt bizonyítja, hogy a piaci mechanizmuson kívül például a családi és etikai 

koordinációknak is szerep juthat a gazdaságban.  

A krízisek a megszokottól eltérő közelítést igényelnek a közgazdaságtudomány 

művelőitől is. Ilyenkor időt szakíthatunk arra – sőt talán egy kicsit kötelességünk is –, hogy a 

mainstream dobozon kívüli (outside the box) megoldásokat keressük. „A modernista paradigma 

képtelen megoldani a maga által generált problémákat, így a világvallásoknak, az emberiség 

nagy metafizikai rendszereinek a térnyerése csöppet sem meglepő” – írja a gazdaságetikus 

Zsolnai László (2001, 83). Ebben a szellemiségben született meg doktori értekezésem is.  
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Az értekezés célja és felépítése 

 

Kutatásom célja az európai civilizáció egyik1 tartóoszlopa, a zsidó gyökerekből kifejlődő 

kereszténység gazdaságetikai és –szociológiai hatásának vizsgálata. A vallás és gazdaság közös 

metszete már a modern közgazdaságtan alapművében, Adam Smith (1776) írásában is 

összekapcsolódik.2 Az interdiszciplináris összefüggések jórészt Smith és Max Weber 

munkásságára alapozott vizsgálata az elérhetővé vált nemzetközi értékkutatások elemzésével 

az elmúlt évtizedekben felélénkült. A vizsgálatok ezen áramába kapcsolódik be értekezésem, 

különös hangsúlyt helyezve a közép-európai kapcsolatok elemzésére. 

A dedukció elvét követve, elsőként a zsidó-keresztény értékrend társadalmi befolyását 

szellemtörténeti szempontból vizsgálom. Az első fejezet az európai világnézetek közgazdasági 

gondolkodásra gyakorolt hatását rendszerezi, ezt követően a zsidó és keresztény gazdaságetika 

fókuszpontjait, főbb dokumentumait és kutatóit veszem sorba (2. fejezet). A világvallások 

gyakorlati lenyomatát már a 3. fejezet vallásszociológiai elméleteivel és nagymintás 

nemzetközi elemzéseinek összehasonlításával tekintem át. Saját kutatásom ezután egy szűkebb 

térség, Közép-Európa vallási és gazdasági összefüggéseit tárja fel, a 4. fejezet ennek terét 

határolja le. A vizsgálat során kvantitatív és kvalitatív, regionális és egyéni szintű megközelítést 

alkalmazok. A 6. fejezetben hét közép-európai ország negyvennyolc régiójában keresek 

kapcsolatot a vallási és gazdasági indikátorok között, hogy előkészítsem ugyanezen térség 

mikro szintű elemzését (7. fejezet). Az individuális adatok elemzése segítséget nyújt a térségi 

trendek megértésében, az összefüggések szociodemográfiai magyarázatában. 

Az értekezés sajátossága, hogy ötvözi a vallásszociológiai és közgazdasági kérdések 

vizsgálatát, ami interdiszciplináris megközelítést igényel. Feltevéseim egy része a 

gazdaságszociológiai irodalomban jól ismert, azonban azok közép-európai megfogalmazása és 

elemzése újszerű eredményeket tartogat. Az értekezés a vallásosság, vallási identitás és 

regionális fejlődés kapcsolatának térségi vizsgálatához kíván hozzájárulni, további adatbázis 

elemzéseket és kvalitatív kutatásokat előkészítve. 

  

 

 
1 Civilizációnk másik alappillére kétségtelenül a görög-római kultúrkör, amely a középkorban és később a 
humanizmusban egybeolvadt a zsidó-keresztény eszmerendszerrel (Grüll 2013, 21).  
2 A politikai gazdaságtan atyja kiemelte a vallási pluralizmus pozitív társadalmi hatását és a vallásos tevékenységet 
racionális választásként értelmezve a vallásgazdaságtan alapjait is lerakta. Adam Smith (1776) főművének 5. 
könyvében egy egész cikken (3/III.) keresztül elemzi az egyház társadalmi kapcsolatait, ahol a felekezetek hívek 
iránti versenyéről gazdasági terminológiában ír. 



  10 

Kutatási kérdések és hipotézisek 

 

„Az európai társadalmak egykori és mai arculatáról nem lehet letörölni a bibliai hagyomány és 

a keresztyén vallás által meghatározott kultúra vonásait, a jelenkori modern társadalom pedig 

olyan komplex összefüggéseket és megoldásra váró problémákat mutat, amelyek szintén nem 

nélkülözhetik a bibliai értékrendet és a teológiai valóságértelmezést” – olvashatjuk a protestáns 

etika kézikönyvében (Fazakas 2017:16). A fenti gondolat kétségtelenül reflexió Max Weber 

(1905) kutatási eredményeire is, aki a kapitalizmus szellemi okaként reformációs hitelveket és 

azok életvitelre gyakorolt hatását jelölte meg. Elméletét már korában is számos kritika érte, 

melyek az európai zsidóság és a katolikus szerzetesrendek prekapitalista szerepét 

hangsúlyozták. Azt azonban aligha vitathatjuk, hogy valláshű zsidó és keresztény közösségek 

hatással bírtak az európai gazdálkodásra.  

 Értekezésem kiindulópontja kétségtelenül Weber munkássága, amely a protestantizmus 

gazdasági jelentősége mellett számos aktuális kérdést feszeget (Weber 1905; 1910; 1920). 

Kutatási kérdéseim a következőek: 

 

(1) Hogyan hatott a zsidó-keresztény értékrend az európai gazdasági gondolkodásra? 

(2) Van-e különbség a zsidó és keresztény felekezetek társadalmi tanításában? 

(3) Milyen vallási sajátosságok jellemzik a közép-európai régiókat? 

(4) Van-e kapcsolat a közép-európai régiók gazdasági fejlettsége és vallási indikátorai 

között?  

(5) Milyen összefüggések vannak a személyes hitbeli meggyőződés és anyagi jólét, 

társadalmi érvényesülés között? 

(6) Helytálló-e még Weber dinstinkciója a katolikus és protestáns gazdálkodók munkához 

való hozzáállásában?  

(7) Összességében mennyire jelentős a vallás tőkeképző hatása a makrorégióban? 

 

Hipotézist csak a 3-6. kérdéssel kapcsolatban fogalmaztam meg, az elméleti háttér feltárását 

követően. Az első kutatási kérdésre adott válaszok az első két fejezet irodalmi áttekintésében 

találhatóak. A 2. kérdésre egyrészt a második fejezet elméleti háttere, másrészt a 2.5 fejezetben 

bemutatott szakértői interjúk reagálnak. A 3-7. kérdés leíró jellegű kutatásához kapcsolódóan 

az alábbi hipotéziseket állítottam fel. 
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H1: A vizsgált régiók vallási pluralizmusa meghatározza az ott élők templomlátogatási 

gyakoriságát. 

A hipotézis a felekezeti sokszínűség és az intézményesített vallásosság kapcsolatát vizsgálja. 

Az összefüggés elemzését azért tartom lényegesnek, mert ezzel a vallási szektor input oldalára 

is rávilágítok. A második hipotézis változójaként szereplő vallási mutatók gyökere vagy ha úgy 

tetszik inputja pontosan a térség felekezeti heterogenitása, amely a szociológiai irodalom 

alapján elsődlegesen a templomlátogatási gyakoriságot befolyásolja. Az egymásnak 

ellentmondó irodalmi feltevések, empirikus eredmények (ld. 3.1. fejezet) okán a kapcsolat 

irányát nem, csupán annak meglétét tudtam előzetesen feltételezni. 

H2: A közép-európai régiók vallásossága közvetlen, pozitív befolyást gyakorol a térség 

gazdasági fejlettségére. 

Az aggregált vallási és gazdasági mutatók vizsgálatát Robert J. Barro és Rachel M. McCleary 

(2003) kutatási eredményeire alapoztam (ld. 3.2. és 3.4. fejezet). Eszerint a hitbeli meggyőződés 

közvetlen, pozitív kapcsolatban áll az egy főre jutó GDP-vel. Köztes változóként elképzelhető 

az iskolázottság szerepe, hiszen Sascha O. Becker és Ludger Wössmann a 19. századi 

Poroszország vonatkozásában kimutatta a vallásosság pozitív hatását az iskolázottságra. 

H3: A protestáns felekezetekhez tartozók esetében a munka, a munkaértékek nagyobb 

hangsúlyt kapnak, mint a térségben élő katolikusoknál. 

2017-ben, a reformáció 500. évfordulója kapcsán megnövekedett érdeklődés lengte körül Max 

Weber (1905) teóriáját a protestáns etika gazdasági növekedésre gyakorolt hatásáról. Az eredeti 

elmélet és a kritikák szemlézése (ld. 3.3. fejezet) után Közép-Európa vonatkozásában is 

vizsgálni kívánom a katolicizmusból és protestantizmusból fakadó, eltérő gazdálkodási 

attitűdöket, már nem regionális, hanem mikro szintű adatbázison. 

H4: Közvetlen kapcsolat van a Közép-Európában élők személyes hitgyakorlata és 

háztartási jövedelme között. 

A Pew Research kutatóintézet a vallásosság mérésének három fő indikátorát állapítja meg: a 

személyes meggyőződés fokát, a templomlátogatás gyakoriságát és az intézményen kívüli, 

egyéni hitgyakorlat (pl. imádkozás) mélységét. A hipotézis ezen mutatók összefüggését 

vizsgálja a háztartások jövedelmével. A regionális szintű vizsgálat fényében (2. hipotézis 

ellenőrzése) a személyes mutatók közül előtérbe került az imádkozás gyakoriságának elemzése. 

 

Az első két, regionális adatokra vonatkozó feltételezést a 6. fejezetben értékelem, míg a mikro 

szintű adatbázist igénylő 3-4. hipotézisek vizsgálata az értekezés 7. fejezetében olvasható. A 

kvantitatív kutatás módszereit rendre az 5.2. és 5.3. fejezetek taglalják.  
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1. Világnézetek hatása az európai gazdasági gondolkodásra 

 

„Mi sem segíti elő annyira valamely tudomány igazságának megértését, mint az, hogy ha 

tudjuk, mily eszmék és nézetek uralkodtak az előbbi időben…” 

 (Kautz Gyula)3 

 

Minden ember, így minden közgazdász, szemüveges. Persze nem abban az értelemben, hogy 

mindannyian rövidlátóak lennének, vagy orrukon lencsékkel ellátott keretet viselnének, de 

mégis. Mindannyian szűrőn keresztül tekintenek a világra, és ezen belül a társadalmi 

folyamatokra. Ezek a szűrők időnként rózsaszínek vagy szürkék, eltérő a fókusztávolságuk és 

bizonyos esetben szemellenző is társul hozzájuk. Máshogy látják a világot és benne a 

gazdaságot, még akkor is, ha a tudomány objektivitására hivatkoznak. Kutatásaikat és azok 

előfeltevéseit nagyban meghatározza, milyen lencséket viselnek, hiszen a kérdések bennük, 

szubjektumokban sejlenek fel. Heller Farkas szavaival élve a politikai gazdaságtan „kilép az 

érzésszerűnek és kívánatosnak elhanyagolásából és megismerésünket lelkünk egészének 

bonyolult mivoltába állítja bele. Érintkezésbe lép az emberi lélek minden alkatrészével, ennek 

minden ésszerű és ésszerűtlen elemével. Ha a megismerés és sejtés e bonyolult képződményét 

az ember világnézetének nevezzük, úgy elmondhatjuk, hogy a gazdasági politika már 

korántsem áll a tiszta megismerés szintjén, hanem érintkezésbe kerül az egész világszemlélet 

sokoldalúságával” (Heller 1932, 4). Azt a szűrőt, szemüveget, amely a kutatók kulturális 

hátteréből fakadóan meghatározza azok szemléletét, Heller szóhasználatával élve világnézetnek 

nevezem. 

Közismert tény, hogy a modern közgazdaságtudomány atyjaként számontartott Adam 

Smith a glasgow-i egyetem morálfilozófia professzoraként tevékenykedett, az általunk művelt 

tudományterület így a gyakorlati filozófia, vagyis az etika területén gyökerezik. A fejezetben 

olvasható filozófiai áttekintés így nem lehet idegen egy közgazdasági disszertációtól, célom, 

hogy rámutassak, miként került ki a közgazdasági gondolkodás főáramából az etikai és vallási 

megfontolás. John D. Mueller könyvében világnézetekhez kapcsolja a közgazdasági iskolákat, 

elmélettörténeti áttekintését számos közgazdász professzor méltatja. Mueller rendszerezése 3 

világnézetet említ, amit azonban szükségesnek tartottam kiegészíteni az 1960-as évektől 

 

 
3 Kautz Gyula (1875): A nemzetgazdaság általános tanai. Franklin Társulat, Budapest. 44. o. 
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mérvadó posztmodern, relativista világnézettel. A szerző a közgazdasági paradigmaváltást a 

skolasztikus nézet felerősödésétől, egy neoskolasztikus közgazdaságtantól várja, a Nobel-

díjazottak listáját végig tekintve azonban a pszichológiai tényezők, viselkedés és intézményi 

gazdaságtan térnyerését tartom reálisnak. A világnézetek és közgazdasági iskolák közötti 

átmenetként tizenkét etikai irányzatot emeltem a rendszerezésbe, amelyek valamelyest 

árnyalják a világnézetek szükségszerű leegyszerűsítését és rámutatnak arra, hogy a 

gondolkodásmód az erkölcsi érvelésen keresztül kerül a társadalomtudományokba. 

 

1.1. A világnézet definíciója 

 

A bevezetésben már egybekapcsolódott a látás a tudás megszerzésével. A köznyelvben is 

gyakran összefonódik a szemmel történő érzékelés a tanulással, amikor például azt állítjuk, 

hogy valaki „belátja a hibáját”, „rálát bizonyos területekre” vagy „különös meglátásai 

vannak”. A tudás és a látás metaforája jelenik meg olyan alapvető latin kifejezésekben, mint a 

spekulációra fordított speculari (=megfigyelni), az intueri (=nézni valamire) szóból származó 

intuíció. A görög látni (idein) gyökből kifejezett idea, valamint az elméletre használatos teória 

szavunk is a ránézni valamire (theorein) kifejezésből ered, mind-mind a tudás, mint látás 

metaforájára épül (Soltész 2015b, 71-72). A világnézet hátterében álló szemlélet kifejezést 

Tankó Béla (1920, 20) a már említett theorein kifejezéshez kapcsolja.  

A világnézetre használatos eredeti kifejezés – Weltanschauung (világszemlélet) – először 

Immanuel Kant Az ítéleterő kritikája (1790) című művében jelent meg. Habár a német filozófus 

életművében az összetett fogalom nem hangsúlyos, a szemlélet (=Anschauung) kifejezés annál 

fontosabb. A kifejezés etimológiája alapján a világnézet leegyszerűsítve olyan szemlélés, 

amelynek tárgya a világ. Soltész Péter hosszasan tanulmányozza a kifejezést, majd azt a 

megállapítást teszi, hogy a világnézet „a világon minden érzékelhetőt átitat, a világot 

strukturálttá teszi, s forrása a megfigyelő individuum elméje” (Soltész 2015b, 72). A világnézet 

fogalom tehát egy metaforán alapul, így mindenre kiterjedő, precíz meghatározása korlátokba 

ütközik. 

Georg W. F. Hegelnél a világnézet „az a forrongó jelleg, hogy az ember nagy érzésből, 

szemléletből beszél (…), mindenki a maga módján, mint egyéniségek sajátos világnézetüket 

fejezik ki” (Hegel 1837, 244). Hegel fogalmának tartalma sokkal közelebb áll a mi 

szóhasználatunkhoz, a világnézet az egyén szubjektív perspektíváján túl egy nemzet vagy 

történelmi korszak szellemeként (Zeitgeist) is felfogható. A német idealista arra is rámutatott, 
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hogy a világnézet nem állandó, fejlődik, annak sokoldalúságára és fokozatosságára hívta fel a 

figyelmet. Kant és Hegel gondolatának ötvözéseként Tankó így ragadja meg a világnézet 

lényegét: „[…] a világnézet nem értelmi játék, nem fényűzés, hanem a legkomolyabb munka, 

amit a szellemiség kifejt, mert egész életfolyásunk alapjait építi meg vele. Nem csak visszavert 

tükörkép ez a világnézet, hanem a tükröző öntudat belevetítődése a világba; amennyire ez a 

középponti erő belefonta magát a világba, annyira épült ki a világnézetünk, s amennyire kiépült, 

annyira valósult meg énünk a világban” (Tankó 1917, 11).  

A szemlélő szubjektumához, morális jellegéhez kötődik a Søren A. Kierkegaard által 

használt fogalom is. A dán filozófus így magyarázza az életszemlélet (livsanskuelse) 

kialakulását: „annak aki nem herdálja el az életét, hanem az élet egyes kijelentéseit lehetőség 

szerint újra önmagába vezeti vissza, szükségszerűen elérkezik az a pillanat, amikor (…) az 

életet fordítva, az eszmén keresztül kell megvilágítani” (Kierkegaard 1841, 27). Filozófiai 

értelemben a világnézet olyan eszmerendszer, amely visszapillantás által, morális dimenzióban 

segíti életünk megértését, nem pedig teoretikus módon (Soltész 2015a).  

Az antropológus, Arnold Gehlen gyakorlati szemszögből ragadta meg a világnézet 

lényegét.  Eszerint az ember „legfontosabb tulajdonságai közé tartozik, hogy kénytelen állást 

foglalni önmagával szemben – ehhez pedig szüksége van valamilyen képre, valamilyen 

értelmezési formulára” (Gehlen 1976, 7). Ez a keretrendszer, eszmekör az általam használt 

világnézet kifejezés. A Magyar Értelmező Kéziszótár (2016) pontos meghatározásával élve: „A 

világról, az embert környező természeti és társadalmi jelenségekről alkotott nézetek összessége, 

összefüggő rendszere; világfelfogás, világszemlélet”. A szubjektum szerepe pedig 

kulcsfontosságú ebben a relációban, ugyanis a világnézet „nem csupán azt nézi, ami van, hanem 

értékel is. Nem pusztán leír és megért, hanem felszólít állásfoglalásra és cselekvésre is. […] A 

világnézet nemcsak az a valami, amit látunk, hanem maga a szem is, ami lát; nem pusztán tudás, 

hanem meggyőződés is, vagyis állásfoglalás. Nemcsak képet, megismerést ad a világról, hanem 

a megismerő személynek, a világot szemlélő embernek szeretetét, hitét, bizalmát, illetőleg 

elutasítását, gyűlöletét, tagadását is tartalmazza” – írja Soczó Ferenc (1982, 56), Schütz Antal 

világnézeti előadásaira hivatkozva.  

Minden kornak4 megvan a maga világképe – olvashatjuk a Révai Nagylexikonban. A 

lexikon is utal a világkép, illetve világnézet fogalmak hasonlóságára és eltérésére. Előbbi 

 

 
4 Személy szerint találóbbnak vélem a korszak kifejezést, amennyiben különböző paradigmaváltások közötti 
időszakokról beszélünk. 
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kialakulását általánosságban a fizikai felfedezésekhez, nagy paradigmaváltásokhoz köthetjük, 

így a világ materiális szemléletéből indul ki. A fizikai felfedezések azonban a 

szellemtudományokat is inspirálták, tágabb értelemben befolyásolták a világról alkotott 

felfogást, az ember és a természet viszonyát, önreflexióját. A világnézet tehát szoros 

kapcsolatban áll a világképpel, ugyanakkor előbbi alapvetően bölcseleti fogalom. Szele Miklós 

apologéta így ragadja meg a két fogalom közti lényegi különbséget: „a világnézet nem más, 

mint a tudomány világképének a tér és idő határain túl való meghosszabbítása és a végső, nagy 

kérdések megoldásáig való elmélyítése. A világkép a világot felénk forduló, külső, 

öntudatunkban visszaverődő oldaláról mutatja nekünk, a világnézet ellenben tőlünk elfordult, 

belső, lényegi oldaláról” (Szele 1928, 28). Karl Jaspersre (1960) utalva a Nagylexikon azt is 

megjegyzi, hogy a „metafizikai elméletek rendszerint nem egyebek, mint a többé-kevésbé 

öntudatlan világnézet elvi kifejtései” (Révai 338-339). Martin Heideggerrel szólva „minden 

tudomány filozófia, akár tudja, akár nem, akár akarja, akár nem” (Heidegger 1992, 63). 

Kant szerint a filozófia világpolgári (vagy világnézeti?) értelemben az alábbi négy 

kérdésre keresi a választ:  

1. Mit lehet tudnom? 

2. Mit kell tennem? 

3. Mit szabad remélnem? 

4. Mi az ember? (Turay et al. 1992, 32). 

A négy kérdés megadja a világnézet, mint világról alkotott nézetrendszerünk négy alapvető 

irányát, Kant sorrendjét követve: a gnoszeológia (ismeretelmélet), etika, ontológia (lételmélet) 

és antropológia (embertan) területeit. A felsorolásban az etika némileg kilóg a sorból, hiszen a 

másik három elméleti filozófiai aldiszciplínához képest az erkölcstant a tudományterület 

gyakorlati ágaként tartják számon.  

A világnézetek rendszerezését elsőként az elméleti kérdések mentén végeztem, a 

kialakult négy markáns szemlélethez csak a kutatás második lépéseként társítottam a különböző 

erkölcsi érveléseket.  

 

1.2.  A meghatározó nyugati világnézetek rendszerezése 

 

Marcus Terentius Varro (Kr. e. 116-27) 288 ókori filozófiai iskolát számolt össze, melyek a 

legfőbb jóról különböző elképzelést alkottak (Augustinus 426, 19:1-3). Az egy évszázaddal 

később Athénban vitázó Pál apostol látszólag két nagy világnézettel ütközött. Lukács 
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beszámolója szerint „Némelyek pedig az epikureus és sztoikus filozófusok közül összeakadtak 

ő vele.” (Csel 17:18). Lehetséges-e, hogy Pál vitája alapján – mely szerint a bibliai, és két antik 

világkép ütközött egymással – a több száz filozófiai iskola csupán három nagy eszmerendszerre 

redukálható? John D. Mueller ezt állítja, sőt a világnézetekhez illeszkedő közgazdasági 

iskolákat is megjelöli. Rendszerezésében a bibliahű természetjogot, sztoikus panteizmust és 

epikureus materializmust különíti el egymástól (Mueller 2015, 347-356). Auguste Comte, a 

XIX. században alkotó francia pozitivista filozófus is hasonló megállapításra jutott (Comte, 

1844). Szerinte ugyanis az emberiség története szintén három nagy szakaszra bontható: 

teológiai, metafizikai és pozitivista korszakokra. Comte élesen elhatárolta magát és a korában 

kibontakozó filozófiai áramlatot a korábbi vallás és miszticizmus által determinált világképtől 

és egy sokkal mechanisztikusabb, materialista valóságmagyarázat felé fordult. 

Habár három világnézetből és az ezekre épülő etikai, valamint gazdasági érvelések, 

irányzatok meglétéből indultam ki, kutatásom közben be kellett látnom, hogy háromszor egy 

néha négy (Balassa 2016b). Kénytelen voltam a már említett klasszikus világnézeteket 

kiegészíteni a posztmodernnel, hiszen utóbbi eszmerendszere egyik korábbi világképbe sem 

integrálható, és minden korábbit megkérdőjelez. Végeredményben tehát négy nagy nyugati 

típusú világnézetből indultam ki, melyek a következők: 1) antik és zsidó-keresztény 

hagyományra építkező idealista tradicionális világnézet; 2) a felvilágosodás során kibontakozó 

metafizikai humanista világkép; 3) egy szcientizmusba forduló, erőteljesen pozitivista, 

metafizika-ellenes materialista világnézet; 4) szintén metafizika-ellenes relativista világnézet. 

A kategorizálás szinkronba hozható XVI. Benedek pápa fejlődéssel, a nagyobb társadalmi, 

gazdasági és lelki jólét felé való haladással kapcsolatos nézeteivel.5  

A csoportosításban tetten érhető a materialista fordulat, így Hegelt követően a nagy 

gondolkodók többsége visszautasította a tapasztalható dolgokon túli objektív valóság létezését 

és megismerhetőségét, a XIX. századot követő nagy ideológiákat összefoglalóan metafizika – 

és természetesen teológia – ellenesnek nevezhetjük. Egy másik csoportosítási lehetőség a 

transzcendenciától való szakítás szerinti csoportosítás, eszerint az 1) antik-zsidó-keresztény 

világképet már az újkorban a 2) és 3) modern világnézet váltotta, majd az egyetemes 

 

 
5 A Caritas in Vertitate kezdetű pápai körlevélben így fogalmaz: „Ha az ember csupán a véletlen vagy a 
szükségszerűség terméke lenne, ha vágyait élethelyzeteinek szűk horizontjára kellene visszavezetni, vagy ha 
egészében csupán történelem és kultúra lenne, és nem rendelkezne olyan természettel, amely arra rendeltetett, 
hogy túllépjen önmagán a természetfeletti életben, nos, akkor beszélhetnénk növekedésről vagy kibontakozásról, 
de fejlődésről nem” (29. bekezdés – kiemelés tőlem). Az idézet rendre a materialista, humanista és relativista 
alapállást állítja szembe a tradicionális zsidó-keresztény gondolkodással.  
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gondolatokat – sőt a természettudományos világnézetet is – megkérdőjelező 4) posztmodern 

lépett a színpadra. A két típusú törésvonallal Ronald Inglehart (1997) értékelméletében is 

találkozunk, aki szerint először a modernizáció folyamán szekularizálódott a társadalom, a 

vallás helyett a racionalista teljesítménymotiváció vált mérvadóvá. Később a poszt-

modernizáció révén ezt a motivációt az önkifejezésre és szubjektív jólétre való törekvés 

váltotta, gondoljunk csak a pszichológusok és marketingszakemberek jelenlegi mantráira 

(„Légy önmagad!”, „Valósítsd meg önmagad!”, „Itt vagyok önmagam” stb.).  

A következőekben röviden bemutatom az egyes világnézeteket, különös tekintettel azok 

filozófiai alapjaira, ember- és világfelfogására, legfontosabb irányzataira és képviselőire. A 

soron következő világképek között a nyugati civilizáció elmúlt kb. 1500 évében meghatározó 

nézeteire koncentrálok, eltekintve a kereszténység felvételét megelőző animista civilizációk 

világmagyarázatától. Megkísérelem megadni azokat az évszázadokat is, melyekben az egyes 

világnézetek dominánssá váltak, hangsúlyozva, hogy a bemutatott világképek egymással 

párhuzamosan léteztek, és mindannyian antik hagyományokból bontakoztak ki. Mindez az 

áttekintés azt a célt szolgálja, hogy a világnézetekből táplálkozó gazdaságtörténeti iskolákhoz 

jussunk és lehatárolhassuk azokat az etikai álláspontokat, amik az egyes korszakokban 

dominánssá váltak. Csak így érthetjük meg az etikai megfontolások mögöttes érvrendszerét és 

adhatjuk meg esetlegesen azok kritikáját. 

Természetesen az értekezésben leírtaktól eltérő rendszerezés is elképzelhető. A Magyar 

Katolikus Lexikon (1993, világnézet szócikk) például az idealizmus és naturalizmus 

világnézeteit emeli ki, emellett a vallási és pluralista szemléletekre is rámutat. Wilhelm Dilthey 

1890-es előadásában három metafizikai világnézetet taglal: objektív idealizmust, a szabadság 

idealizmusát és naturalizmust, melyek közül az első monista, a második dualista, a harmadik 

pedig pluralista álláspontot képvisel (Makkreel 2016). Megítélésem szerint a nyugati civilizáció 

elmúlt kétezer évének vonatkozásában mindezek megfeleltethetőek az általam leírtakkal.  

A legmarkánsabb világnézetek kiválasztásának további szempontja volt a fizikai 

paradigmaváltásokhoz kapcsolódó világképek sora. Így a 1. geocentrikus világkép 

(Ptolemaiosz, 150), a 2. heliocentrikus világmodell (Kopernikusz 1543; Kepler 1609), a 3. 

mechanikus világkép (Newton 1687) valamint a 4. relativitáselmélet (Einstein 1916) hoztak 

átütő változást a nyugati gondolkodók lét- és világértelmezésébe (Küng 2009). Az elmúlt 

évtizedek nagy fizikai kutatásai Werner Heisenberg határozatlansági relációja (1927) mentén 

bontakoztak ki, hiszen a fizikus felfedezése egyetlen korábbi világképbe sem integrálható. A 

kvantumelmélet úttörői azonban – jelen tudomásunk szerint – még nem értek el tényleges 

paradigmaváltást, a világ-képlet megalkotása várat magára. Az utolsó paradigmaváltó Albert 
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Einsteint idézve: „a kvantumelmélet rendkívül tiszteletet parancsoló. De egy belső hang azt 

súgja nekem, hogy mégsem ez az igazi Jákob. Az elmélet sokat nyújt, de az Öreg titkához aligha 

visz közelebb. Én mindenesetre meg vagyok győződve, hogy Isten nem kockajátékos” (Einstein 

1936). Az említett fizikai felfedezések főként a tér és idő értelmezésén keresztül alakították a 

meglévő világnézeteket, és járultak hozzá az újabbak kifejlődéséhez, melyeket a 

következőekben filozófiai, etikai megfontolások alapján közlök, valamint az 1. táblázatban 

rendszerezek. 

 

1.3. Világnézetek 

 

Főként Platón gondolataira építettek a keresztény egyházatyák és hittudósok, amikor a 

skolasztika tudományos igényét kielégítve, összeházasították a bibliai természetjogot antik 

bölcseletekkel. Sorukból is kiemelkedett Augustinus, valamint Aquinói Szt. Tamás 

munkássága, utóbbi Arisztotelész tanításait fésülte egybe a keresztény dogmatikával. Az olyan 

antik fogalmakat, mint a tökéletes Egy (gr. hen) összekapcsolták Isten személyével, az örök ész 

(gr. logosz, núsz) ideáját Krisztussal, amely a lelket (gr. pszükhé) árasztja magából 

(Anzenbacher 1993, 162-164). A keresztény újplatonizmus gerincére építkező tradicionális 

világnézet feltételezi az egyedüli és örökkévaló, teremtő Isten (mint abszolútum) személyes 

létezését, aki önmaga véges képmásaként alkotta meg a kozmoszt. Lételméletében a lelkek 

olyan formaadó elvek, amelyek adott térben és időben közvetítik a logoszt az anyagba, ezzel 

létrehozva a tapasztalati világot. Augustinus (398) szerint az ember bensőjében lakozik az 

igazság, és minden létező célja, hogy megismerjék. A tradicionális nézet szerint tehát az ember 

olyan eszes teremtmény, amely Isten képmásaként részese az igazságnak és annak megismerése 

felé fordul. Az ismeretszerzést (gnoszeológia) egyrészt a teremtésben rejlő igazság racionális 

belátása segíti (ahogy vallotta ezt a későbbiekben Newton is), másrészt a Szentírás isteni 

kinyilatkoztatása egyértelműsíti.   

A középkori Európa vallási, társadalmi, gazdasági és politikai életét meghatározó 

katolicizmus tehát számos ókori elemet ötvözött világnézetébe, miközben sok esetben 

ellentétben is állt a kereszténységhez közel álló zsidó tradíció képviselőivel (Bibó, 1986). 

Domináns világnézete egy racionalizált, bibliai alapokra hivatkozó, idealista világkép, amely 

erőteljesen dogmatizálja (kötelező érvényű hittételek) az egyébként transzcendens jelenségeket. 

Ennek viszonylag korán megnyilvánuló okára Schütz Antal is rávilágít: „A második század 

folyamán nagyobb számmal csatlakoztak az ifjú Egyházhoz tudományosan képzett férfiak, akik 
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hivatottságot éreztek, hogy új világnézetüket régi műveltségük fegyverzetében megvédjék a 

pogány tömegek rágalmaival szemben” (Schütz 1937, 238). Ez a védekezés végül olyan 

drasztikussá fajult, hogy a katolikus világmagyarázatot megingatni látszó 

természettudományos felfedezések rendszerint a megmerevedett hatalom cenzúrájával, 

inkvizícióval találták szemben magukat. 

 „Luther és a protestánsok végzetes római exkommunikációja után a Galilei-ügy hatására 

a természettudósoknak a katolikus egyházból való szinte észrevétlen emigrációjára került sor, 

valamint a természettudomány és az uralkodó teológia közötti állandó konfliktusra – írja Küng 

(2009, 35-36). Ebben az ellentétben a reneszánsz gondolkodás emberközpontúsága menekülő 

útvonalat jelentett sokaknak, a korábbiaknál nagyobb figyelmet szentelve az evilági életre. A 

XV. századtól dominanciát követelő humanista világnézet elszakadt az abszolút 

igazságfelfogástól, egy sajátos értelem-vallás megteremtésével, melynek központi tudománya 

a teológia helyett a filozófia lett. Tudománytörténeti szempontból az új filozófiai irány 

Gottfried W. Leibniznek köszönhető, aki egyesítette az antik bölcseleteket a matematikai és 

természettudományok eredményeivel (Pauler 1920, 23). A tudományos paradigmaváltást 

később társadalmi, polgári és gazdasági forradalmak sora követte, a feudális viszonyok végső 

felszámolását célozva. 

A humanista világnézet legtöbb irányzata ugyan nem zárja ki a transzcendens létezést, 

mégis hitvilága személytelenné, mindenben jelenlévővé (panteizmus) vagy csak a kezdetkor 

beavatkozó lénnyé (deizmus) teszi Istent. „Miként a humanizmus kezdetén a platonizmus, úgy 

annak végső fázisában a sztoicizmus volt az az antik filozófiai irány, amely – korszerűsítve és 

aktualizálva – a humanisták törekvéseinek, eszméinek ideológiai foglalatává lett” – ebből is 

láthatjuk a világnézetek fokozatosságát (Sőtér 1964). A logosz helyét végül a logika váltotta, 

ahol az ember módszeres kétkedés révén eljuthat az igazságok felismeréséhez (Descartes 1644). 

A humanista világnézet különösképpen ötvözi a transzcendentális idealizmust (Kant) az 

empirista materializmussal (Locke), egyfajta átmenetet képezve a tradíció és a marxi gondolat 

között. Utolsó, korszakzáró alkotójaként Hegelt tartják számon, aki a tradicionalista 

gondolatokat megszüntetve-megőrizve rendszerbe foglalta a felvilágosodás emancipációs 

törekvéseit Kant transzcendentális filozófiájával. 
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1. táblázat: A meghatározó nyugati világnézetek rendszerezése, összehasonlítása 

  TRADICIONÁLIS HUMANISTA MATERIALISTA RELATIVISTA 
FILOZÓFIAI 
ALAPOK 

(új)platonizmus,  
keresztény természetjog 

Sztoikus panteizmus Epikureus materializmus, 
atomizmus 

szofisták (Prótagorasz) 

ISTENFELFOGÁS Abszolút Egy, végtelenül 
tökéletes teremtő Isten 

(személytelen) világlélek  Isten létezése nem 
igazolható, tehát tagadják 

Isten meghalt, mi öltük meg - 
létezése azonban nem 
cáfolható, így kérdéses. 

LÉTELMÉLET A kozmosz a végtelen 
Isten véges képmása; 
Isten  ideák  létező 
dolgok (anyag) 

örök kozmosz, melynek 
végtelen körforgását a 
végzet, szükségszerűség 
irányítja  

A valóság nem anyagi 
formáit az anyagi létre 
vezeti vissza: 
mechanisztikusan 
determinált világ 

Elutasít minden korábbi 
egyetemes világmagyarázatot, 
radikális pluralizmust hirdet. 

EMBERKÉP Eszes teremtmény, aki 
képmásként részesedik az 
isteni igazságból 

Eszes, érzékelő lény, 
hangsúlyban a vitális 
lélek, gondolkodás útján 
specializálódik 

Az ember létezése a 
természettörvények által 
determinált, biologisztikus 
álláspont 

Szubjektum irányába vett 
fordulat - az ember a tudattalan 
által vezérelt ösztönlény, a 
másság propagálása 

ISMERETELMÉLET Minden létező a léte 
alapján arra rendeltetett, 
hogy megismertté váljon 
- Isteni kinyilatkoztatás 
és racionális belátás útján 

A logosz (isteni szó) 
helyét a logika foglalja 
el, módszeres kételkedés 

A megismerés teljes 
egészében visszavezethető 
az érzéki érzetekre; 
tudomány 
mindenhatóságába vetett hit 

A tudományos elméletek nem 
bizonyíthatóak, csak 
cáfolhatóak. Ami nem 
cáfolható empirikusan, az 
irracionális és értelmetlen. 

IRÁNYZAT; 
GONDOLKODÓK 

skolasztika; Szt. Ágoston, 
Aquinói Szt. Tamás 

felvilágosodás; 
Descartes, Locke, Kant, 
Hegel 

pozitivizmus, történelmi 
materializmus; Hume, 
Comte, Marx 

Kritikai racionalizmus, 
posztmodern; Nietzsche, Freud, 
Lyotard, Popper 

DOMINÁNS 
IDŐSZAK 

i. sz. XIV. századig kései reneszánsztól 
Hegelig  
(XV-XVIII. Század) 

XIX századtól a II. 
világháborúig 

1960-as évektől napjainkig 

 

Forrás: Anzenbacher (1993), Mueller (2015) és Pethő (1992) alapján saját szerkesztés
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Marx megfogalmazása szerint drasztikusan szakít az „emberek agyában lévő 

ködképződményekkel” a szélsőséges empirizmusra építkező materialista világnézet (Vörös – 

Recski 1977, 25). A Hegelt követő metafizika-ellenes fordulat a feje tetejéről a talpára állította 

a filozófiai gondolkodást. A világnézet monista felfogása a következő feltevésekre épít: „nincs 

Isten, az anyag egyedülálló és örök, az élő szervezetek az élettelen anyagból fejlődtek, a 

természetben nincs belső célszerűség és célratörekvés, hanem a külső ráhatások folytán van a 

természetben összhang” (Dudek 1909, 37). Az új világszemlélet szerint a filozófiai 

abszolútumok helyett a természettudomány által empirikus módon feltárt törvényszerűségek 

determinálják a világegyetem és benne az elidegenedett ember létezését (Adorno – Horkheimer 

1947). Utóbbi egzisztenciáját teljes mértékben az anyagi-gazdasági alap határozza meg, melyet 

osztályellentétek jellemeznek (Marx – Engels in Vörös – Recski 1977).  

A világszemlélet meghatározó irányzata, a pozitivizmus szerint csak az elgondolható, ami 

természettudományosan vizsgálható és igazolható (Carnap, 1972). Ludwig Wittgenstein 

számára, aki számos neopozitivista gondolkodót (M. Schlick, R. Carnap, H. Reichenbach) 

megihletett, a metafizikai tartalmak (szabadság, lélek, erkölcs, Isten) kimondhatatlanok, így 

sem kérdést, sem választ nem fogalmazhatunk meg létezésükkel, működésükkel kapcsolatban: 

„Amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell” (Wittgenstein 1922, 225). A világnézet 

metafizika-ellenes alapállása tehát ezen tartalmak érzéki tapasztalatának, bizonyíthatóságának 

hiányából fakad – „az van, ami empirikusan igazolható”. „A materialista magyarázat felismeri 

a természet anyagi mivoltát, az anyagot eredendőnek (elsődlegesnek) tekinti a tudattal szemben, 

amely származékos (másodlagos), egyben pedig azt tanítja, hogy a világ progresszíven 

megismerhető” – fejti ki a természettudományos világkép ismeretelméleti alapjait a marxista 

filozófus, Walter Hollitscher (1961, 97). A modern materialista gondolkodók elméleteit az 

ókori atomistákra és Epikurosz tanításaira vezethetjük vissza. Az újkori materializmus eszmei 

bázisává vált Darwin (1859) fejlődés-elmélete, Marx történelmi materializmusa, a pozitivisták 

tudomány-mindenhatóságába vetett szcientizmusa. Mindezek a gondolatok Nyugat-Európában 

a XIX. század egészében meghatározóvá váltak és egészen a második világháborúig tartották 

magukat.  

A metafizika-ellenes beállítottság továbbfolytatódott a világégést követően. Bár a 

világháború borzalmait a német filozófus Friedrich Nietzsche már nem élhette meg, azt tisztán 

látta, hogy a nyugati civilizáció lába alól kicsúszott a talaj. Az ész abszolutizálásának, a 

humanizmusnak és a materializmusnak a kritikájaként állítja: „Az isten meghalt! S mi öltük 

meg!” Majd hozzáteszi: „Nem kell-e magunknak is istenekké lennünk, hogy hozzáillőknek 

találtassunk?” (Nietzsche 1882, 143). Az ember feletti ember megtalálása, a szubjektum 
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előtérbe helyezése egyaránt jellemzi a korábbi világmagyarázatokból kiábrándult posztmodern, 

relativista világnézetet (Pethő 1992). Bár ismeretelméletük nem veti el az empirikus 

bizonyítást, a dolgok cáfolhatóságára helyezik a hangsúlyt. Popper (1934) falszifikációs 

elmélete alapján a racionális dolgok empirikusan cáfolhatóak, minden más irracionális és 

értelmetlen.  

A relativizmus szakít a szcientizmussal is, kételkedve abban, hogy a világ objektíve 

megismerhető, bizonyos szempontból minden viszonylagossá vált. „Nincs tehát világosan 

megfogalmazható különbség mítoszok és tudományos elméletek között” – állítja Feyerabend 

(2002, 475). A posztmodern szemlélet elutasít minden egyetemes elgondolást, hiszen azok 

előzetes értelmezésből, előítéletből fakadnak, így nem abszolutizálhatóak (Lyotard, 1979).  

Klasszikusan az 1960-as évektől említik ezt a korszakot, azonban hangsúlyozandó, hogy a 

megállapítás elsősorban az Amerikai Egyesült Államokra és Nyugat-Európára vonatkozik, 

Közép- és Kelet-Európában döntően csak a rendszerváltás óta érezteti hatását ez az irányzat.  

 

1.4. Etikai irányzatok, erkölcsi érvelések 

 

A különböző világnézetek nem csak a kozmosz létrejöttéről és működéséről, valamint az ember 

eszközeiről és céljáról gondolkodnak eltérő módon. Alapvető különbségeket találunk a 

világképek jóról és rosszról alkotott nézeteiben, az erkölcs fundamentumában és az arról való 

beszédben – tehát az etikai érvelésekben. Mueller (2016) a gazdaságtudomány elmélettörténeti 

iskoláit rendszerezi, amikor azokat az egyes világnézetekhez társítja. Megítélésem szerint a 

kettő közötti köztes lépés az erkölcsi érvelések kialakulása, amely az ideológiai gondolatokat a 

szóbeli meggyőzésig viszi, s csak ezt követően beszélhetünk rögzült és képviselt 

világnézetekről, amelyekre a szaktudományos elméleteket és döntéseket építeni lehet. Éppen 

ezért tartom kulcsfontosságúnak az érvelések rendszerezését is, melyek legszélesebb és 

legátláthatóbb skáláját Scott B. Rae (2015) munkájában találtam meg.  

Bolberitz Pál magyarázatát kölcsönözve az etika „olyan filozófiai tudomány, ami az 

emberi cselekedetek helyes rendjét a végső, természetes alapelvekből fejti ki. Tárgya a tudatos 

és szabad akaratú emberi tett” (Bolberitz 2003, 13). A cselekedetek helyességét, a jó és rossz 

közötti különbségtételt számos egymással versengő, folytonos vitában álló erkölcsi érveléssel 

indokolhatjuk. A 2. táblázat tizenkét ilyen érvelést, etikai irányzatot tartalmaz, amelyek számos 

rendszerező munkában megtalálhatóak, még ha a teljesség igényét nem is merítik ki. 

„Valamennyi etikai rendszerre jellemző, hogy előírásai követéséhez mind személyes, mind 
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intellektuális elkötelezettségre szükség van. Minden adott erkölcsi nézet egy meghatározott 

világnézet mellett kötelezi el az embert, akár tudatában van ennek, akár nem” – írja Rae (2015, 

71). Az etikai irányzatok bizonyos szellemtörténeti irányzatokhoz kötődnek, a 

filozófiaelméletekhez kapcsolódó érvelésként is értelmezhetőek. Ezáltal a szakirodalom 

áttekintése során összekapcsoltam a különböző világnézeteket az ismert erkölcsi érvelésekkel, 

ennek terméke a 2. táblázat. 

 

2. táblázat: A normatív etikai irányzatok rendszerezése 

VILÁGNÉZETEK ETIKAI IRÁNYZATOK KÉPVISELŐK 

TRADICIONÁLIS Természetjogi érvelés Arisztotelész 

Isteni parancsolat Héberek (ÓSZ) 

Erényetika Kereszténység (ÚSZ) 

HUMANISTA Etikai racionalizmus Immanuel Kant 

Etikai egoizmus Thomas Hobbes 

Szabály-utilitarizmus John S. Mill 

MATERIALISTA Cselekedet-utilitarizmus Jeremy Bentham 

Emotivizmus David Hume 

Erkölcsi szkepticizmus Bernard Mandeville 

RELATIVISTA Kulturális relativizmus Ruth Benedict 

Etikai szubjektivizmus Jean-Paul Sartre 

Szituációs etika Joseph Fletcher 

Forrás: Anzenbacher (2001), Heller (1994), Nyíri (1994), Pauler (1920) és Rae (2015) alapján saját szerkesztés 

 

Világnézeti besorolás alapján az objektív, abszolút igazságok létezését hirdető erkölcsi 

érvelésektől jutunk el az etikai normák relativista, szubjektív értelmezéséig.6 A táblázatban 

felsorolt három tradicionális etikai irányzat közös jellemzője az egyetemes erkölcsi 

követelmények hirdetése. A természetjogi érvelés alapján a kozmosz örök törvényeként 

léteznek a társadalmi együttélés alapszabályai, melyek egyfajta általános etikai kódexként 

univerzális módon alkalmazhatóak (Macquairre 1991). Ezeket az elveket már az ókori görögök 

 

 
6 Az abszolutizmustól relativizmus felé haladó etikák sorából némiképp kilóg Immanuel Kant erkölcsi 
racionalizmusa, amely a legabszolutisztikusabb irányzatnak tekinthető (Sedláček 2012, 333). A német idealista 
filozófus számára ugyanis az erkölcsös cselekedet önmagában való érték, amelyet semmiféle haszonszerzés nem 
motiválhat – a külső haszon (következmény) motivációja megfosztja a cselekedetet morális értékétől.  
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is vallották, a római jogba is bekerült ius gentium néven (Dyson 2005). Az említett érvelés tehát 

egyfajta természeti bölcsességet hordoz magában – „ez működik!” – míg az Isteni parancsolat 

etikája szóbeli kinyilatkoztatásra épít – „ezt mondja az Úr”. A tradicionális etika erkölcsi 

szabályai ugyanakkor végső soron mind transzcendens eredetűek, úgynevezett isteni törvények 

(ld. Szophoklész Antigonéját). Az istenképű ember teloszának (végcéljának, ideáljának) 

beteljesítését szolgálja a szintén tradicionális erényetika (MacIntyre 1999). Arno Anzenbacher 

(1993, 307) megfogalmazásában „az erény az a megszerzett (morális igyekezettel elért) 

képesség, amelynek révén kötelesség és hajlam harmóniájának jegyében szívesen tesszük a 

jót”. A cselekedetek helyességének célja tehát az idealizált jellem elérése, nem pedig valamely 

külső haszon, pozíció. Az Újszövetség például alapvetően erényetikai paradigmában íródott: 

„Jézus célja egy olyan kötelességtan létrehozása volt, amely pontosan alkalmazza a törvényt, 

és az elvek iránti elkötelezettséget az emberek iránti könyörületesség erényével együtt 

érvényesíti” (Rae 2015, 46). Az említett három érvelés meghatározta a skolasztika 

kultúrtörténeti korszakát, a soron következő érvelések sok tekintetben a fenti irányzatok 

módosítását vagy cáfolatát képezik. 

A humanista érvelés drasztikus újítása, hogy az isteni kinyilatkoztatástól függetleníteni 

próbálja az erkölcsi szabályokat. Kant például lezárja az utat a vallási forrású erkölcsi 

megismerés elől, és a józan ész racionális keretei közé szorítja az erkölcsösséget. A kategorikus 

imperatívusz gyakorlati törvénye így hangzik: „Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája 

mindenkor egyszersmind általános törvényhozás elveként érvényesülhessen” (Kant 1788, 138). 

Kant racionális etikájában az egyén cselekedetének helyességét az adja, hogy tértől és időtől 

függetlenül univerzálisan kiterjeszthető. Az eddigi kötelességetikák (deontológia) helyét a 

későbbiekben főként a teleológiai érvelés veszi át (Nyíri 1994). Utóbbinál már nem a szándék, 

hanem a cselekedet következménye alapján ítéljük meg annak helyességét. Ezen érvrendszer 

egyik irányzata az etikai egoizmus, amely az egyén saját cselekedeteit kizárólag az önmagára 

gyakorolt hatás alapján vizsgálja. Filozófiai szempontból az érvelés megalkotója Thomas 

Hobbes, aki művében arra is felhívja a figyelmet (Hobbes 1651), hogy egy teljhatalmú 

uralkodóra van szükség ahhoz, hogy a sok-sok önérdek kiszolgálása anarchiába ne fulladjon. 

Alapvetően ezt a nézetet vallotta Adam Smith is, amikor gazdasági szempontból 

leghatékonyabbnak az egyéni önérdek érvényesítését látta, melyet az a bizonyos láthatatlan kéz 

koordinál (a Leviathán személytelen megfelelője) és biztosítja a közjóra való törekvést 

(álláspontjáról bővebben az 1.5. fejezetben).  

A teleológia legnagyobb hatású irányzata kétségtelenül a haszonelvűség. „Az 

utilitarizmus feltételezett semlegessége különösen vonzó egy magát értékítélet-mentesként és 
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objektívként meghatározó világ számára” (Rae 2015, 80) – így a materialista, 

természettudományos világnézet közkedvelt érvelési módjává vált. Az érvelés szerint ugyanis 

az erkölcsös cselekedet kritériuma, hogy az több kedvező, mint káros következménnyel járjon 

– így matematizálja a korábban transzcendens tartalmakat. Jeremy Bentham cselekedet-

utilitarizmusa individualista fókuszával egyértelműen a materialista felfogáshoz sorolható. 

John S. Mill (1861) viszont a haszonelvűséget úgy határozta meg, mint ami a legnagyobb jót 

biztosítja a legtöbb ember számára. Az ő célja tehát az általános jóllét maximalizálása volt, 

szemben Benthammel, akinek epikureusokra építő haszonelvűsége az egyéni örömérzet 

fokozását és a fájdalom elkerülését célozta. A Mill által képviselt szabály-utilitarizmus nem 

egyenként mérlegeli a cselekedetek öröm és fájdalom érzetét, hanem aszerint dönt (akár korábbi 

tapasztalatok alapján), hogy a cselekedetek milyen valószínűséggel pozitív vagy negatív 

kimenetelűek. Ez az irányzat tehát ellenzi, hogy a tetteket az egyéni hasznosság elve alapján 

ítéljék meg. Daniel Jacobson (2008) érvelésében így a Mill-féle szabály-utilitarizmus nem 

konzekvencionalista (következményelvű), sokkal inkább a deontológiai és a teleológiai 

érvrendszer határán fekszik – ezért is soroltam a humanista etikák közé. Kétségtelen azonban, 

hogy mindkét irányzat száműzi az erkölcs tradicionális értelmezését, szakít az isteni 

kinyilatkoztatással vagy klasszikus természetjogi felfogással, alapot biztosít az egyre 

szekularizálódó társadalom erkölcsi érveléséhez. 

A materialista világnézet további etikai irányzatait Bernard Mandeville és David Hume 

nevéhez köthetjük. A Bécsi Kör által is képviselt emotivizmus irányzata azt állítja, hogy nincs 

tényszerű jó és rossz, az erkölcs nyelve az adott szituációval kapcsolatos pillanatnyi 

érzéseinkre, véleményünkre világít rá (Stevenson 1944). Ez a fajta leválasztás, az erkölcsiség 

elhatárolása az értelemtől és pusztán érzelmi meghatározása Hume központi filozófiájából 

fakad, akinél az ész csupán a szenvedélyek rabszolgája (Hume 1740). Amennyiben pedig az 

ész nem uralja a szenvedélyeket, úgy nem hozhat erkölcsi döntéseket sem, az embernek nincs 

szabad akarata – vallja Hume a klasszikus etikával szembemenően (Nyíri 2001). Hume 

elméletéhez képest még egy lépéssel tovább megy Mandeville, az erkölcsi szkepticizmus atyja, 

aki szintén igazolhatatlannak tartja az erkölcsi törvények létezését. A szerző nem kívánt 

utópiához hasonlítja azt az állapotot, ha a társadalomból kiveszne minden rossz, bűn és vétek 

(Mandeville 1705). Hasonlóképp a „magánbűnök szülik a közjót” elv határozta meg Marx 

etikáját is, mutat rá Nyíri Tamás (2001). Marx szerint a klasszikus erkölcs mögött valójában az 

uralkodó társadalmi osztály (hűbérurak/burzsoázia) érdekei húzódnak meg, ezért az alávetett 

osztály akkor jár el erkölcsösen, ha a korábbi elveket felborítja, akár törvénytelenség és erőszak 

árán is. Az emotivizmus és erkölcsi szkepticizmus pozitivista nézeteire Rae (2015, 90) így 
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reflektál: „Nem lenne szabad meglepődnünk azon, hogy az erkölcsi kijelentések empirikus úton 

nem igazolhatók, hiszen a jó és a rossz nem empirikusan megfigyelhető minőségek. Emellett 

azonban nem is pusztán érzelmi megnyilvánulások.”  

A posztmodern etikai érvelése sem hisz az objektív és egyetemes erkölcsi elvek 

létezésében. Kulturális relativizmusról akkor beszélünk, ha az erkölcsi értékeket az egyes 

kultúrák termékeinek tartjuk, melyek nem alkalmazhatóak örök érvényű módon, egyetemes 

jelleggel. Érvelésének másik fontos sarokköve, miszerint a saját kultúránk értékeivel 

egyenlőként kell elfogadnunk az érintett kultúra értékeit (Rae 2015). Ez a szemlélet jelentősen 

megnehezítheti egy multikulturális közegben a társadalmi rend fenntartását, hiszen lehetővé 

teszi, hogy állam az államban jelleggel az általánostól eltérően szabályozott zónák alakuljanak 

ki a területen. Az erkölcsiség egyénenként eltérő tartalmát hangsúlyozza az etikai 

szubjektivizmus. Ez az irányzat személyes autonómiát biztosít a jó és rossz meghatározására, 

míg a kívülről ható törvényeket, normákat erőszakként értelmezi. Végül az erkölcsösség 

helyzettől függő voltát hangsúlyozza a szituációs etika. A Joseph Fletcher (1966) nevével 

fémjelzett irányzat előnye, hogy megoldást kínál egyes deontologikus érvelések hibájára, 

miszerint az egyetemes erkölcsi elveket körülményektől függetlenül szükséges betartani, nem 

tehetünk kivételt. Rae (2015, 95) rámutat, hogy a probléma feloldásához azt kell belátnunk, 

hogy a különböző erkölcsi érvelések egy skálán találhatóak (hasonlóan Sedláček 2012 jó-rossz 

tengelyéhez), melynek egyik végpontján az abszolutista, másik végpontján pedig a relativista 

etikák helyezkednek el. Elképzelhető tehát, hogy valaki örökérvényű, abszolút erkölcsi 

elvekben gondolkodik, bizonyos helyzetekben mégis képes kivételt tenni, és például az élet 

védelme érdekében valótlant állítani (Bonhoeffer 1953). Az abszolutista-relativista érvelések 

vitájának feloldására kínál megoldásokat az erényetika újra felfedezett irányzata (MacIntyre 

1999).  

 

1.5. Közgazdasági iskolák 

 

A közgazdászokra ható világnézeti, erkölcsi befolyásokról John M. Keynes egyértelműen 

fogalmazott fő művében: „Azok a gyakorlati emberek, akik menteseknek vélik magukat 

minden szellemi befolyás hatásától, rendszerint valamelyik rég elhunyt közgazdász rabszolgái 

(…) Meggyőződésem, hogy rendkívül eltúlozzák a hagyományos érdekek erejét az eszmék 

fokozatosan érvényesülő hatalmával szemben. Az eszmék nem azonnal, de bizonyos idő 

múltával utat törnek” – írja a közgazdász (Keynes 1936, 383). Keynes soraiból kiemelendő, 
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hogy a szellemtörténeti hatások egyrészt fokozatosan, másrészt késleltetve (adott idő 

elmúltával) éreztetik hatásukat. A korábban feltárt négy világnézet megítélésem szerint 

befolyással van a közgazdaságtan különböző irányzataira, az elméletek hátterében ugyanis az 

egyes felfogások emberképei fedezhetőek fel.  „Jóllehet főleg immateriális dolgokat – Isten 

vagy a lélek létezését – illetően különböznek ezek a világképek, újra és újra úgy találtuk, hogy 

a klasszikus, a neoklasszikus és a (neo)skolasztikus elméletek különböző empirikusan 

tesztelhető előrejelzéseket fogalmaznak meg az emberi viselkedéssel kapcsolatban” – 

summázza ötszáz oldalas elmélettörténeti áttekintését Mueller (2015, 349). A gazdaságpolitikai 

szakember ugyan nem elmélettörténész, irodalmi áttekintését, osztályozását helytállónak 

találják a tudomány művelői is (Colander 2011, Halm 2017, Csaba 2018b).7  

Nemcsak Mueller tartotta fontosnak a közgazdasági iskolák filozófiai alapon történő 

elkülönítését. Luigino Bruni és Stefano Zamagni (2013) rendszerezését, mely a 

társadalmisággal (civil economy) szembeállítja az egyéni haszonmaximalizáló beállítódást (un-

civil economy) Baritz Sarolta (2014) erényetikai és haszonközpontú gazdasági paradigmaként 

veszi át. Hasonlóképp Tóth Gergely (2016) a közgazdaságtan történeti áttekintésében két nagy 

elméleti irányzatot különböztet meg, az erényökonómiát és a haszonökonómiát. Előbbihez 

(arisztotelészi alapokon) főként a skolasztikusokat sorolják, a fordulatot pedig, ahol az 

utilitarizmus főáramúvá vált, A. Smith-hez (1776) kötik. A szerzők a gazdaság társadalomba 

ágyazottsága mentén különítik el egymástól a közgazdaságtan meghatározó képviselőit, 

elméleteit. A két paradigma megjelölését a domonkos rendi nővér is „egyszerűsített, letisztított 

elméleti modellek”-ként értelmezi, a redukció korlátaival (Baritz 2014, 17). Értekezésemben a 

vallás és az etika közgazdasági gondolkodásban betöltött szerepe alapján egy árnyaltabb, a 

korábbiakban megjelölt négy világnézetre épülő rendszerezést alkalmazok. 

Habár az éles elkülönítést egyáltalán nem tartom szerencsésnek (Adam Smith megítélése 

például még mindig tudománytörténeti viták alapját képezi), Tóth (2016) is rámutat arra az 

átmeneti, zömében a XVII. századtól a XIX. század közepéig tartó időszakra, amikor a 

társadalomerkölcsi viszonyokat figyelembe vevő morálökonómia és a matematizált, önérdekre 

épülő haszonökonómia egymás mellett érvényesült. Sokkal inkább egyetértek a cseh 

 

 
7 Mueller (2015) művével szemben a legnagyobb kritika, hogy egyoldalúan a skolasztikusok revideálásával, az 
általa neoskolasztikusnak nevezett irányzat megteremtésében látja a megoldást a közgazdaságtan hiányosságaira. 
A könyvét érő bírálatok nem annyira az elmélettörténeti áttekintés helytállóságára, sokkal inkább a szerző által 
megfogalmazott gazdaságpolitikai megoldásokra (felosztó-kirovó nyugdíjrendszer, munkáltatók adóztatása, 
szigorú antiinflációs politika) fókuszálnak. A kritikák áttekintése után Muellernek csak azokat a megfontolásait 
emeltem be a disszertációba, amelyeket átengedett a tudományos közösség szűrője.    
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közgazdásszal, Sedláčekkel (2012), amennyiben a tudományterület etikáról való leválását 

folyamatként értelmezi, és az egyes irányzatokat egy képzeletbeli tengely mentén helyezi el. 

Sedláček „jó és rossz tengelye” azokkal a filozófiai iskolákkal indul, ahol az erkölcsiség még 

független a hasznosságtól, és azok felé halad, amelyek az erkölcsiséget kizárólag a hasznosság 

keretén belül értelmezik. Így Kant etikájától a kereszténységen és a sztoikusokon át a mérleg 

nyelvét jelentő klasszikus haszonelvűséghez jut, majd a (szinte) kizárólagos 

haszonközpontúságot hirdető epikureusokat és az erkölcsi szkepticizmust említi. A mainstream 

közgazdaságtan (neoklasszikus szintézis) erkölcsi felfogását a cseh közgazdász szerint végletes 

hedonizmus jellemzi (a skálán az epikureusok és a szkeptikusok közé helyezkedve), hiszen 

minden emberi cselekvést az önérdekkövetésből vezetnek le (homo oeconomicus).  

 
3. táblázat: A közgazdaságtan elmélettörténeti iskoláinak rendszerezése 

VILÁGNÉZET TRADICIONÁLIS  HUMANISTA MATERIALISTA RELATIVISTA 

GAZDASÁGI 

EMBERKÉP 

Erkölcsi lény, zoon 

politikon 

Specializálódó, 

haszonelvű lény 

Homo oeconomicus 

(Robinson Crusoe) 

Ösztönlény 

ERKÖLCSI 

ÉRVELÉS 

Abszolút 

erkölcsiség, 

a bűn objektív 

szellemi valóság 

A jó és rossz 

kérdésében meg-

határozó a társa-

dalmi hasznosság 

A morál egyéni 

preferenciát tükröz, 

meghatározó az egyéni 

hasznosság 

A jó és rossz 

megítélése függ 

a kultúrától és a 

szubjektumtól 

KÖZGAZDASÁGI 

ELMÉLET 

Skolasztikus (pre-

közgazdaságtan) 

Klasszikusok Neoklasszikus 

(szintézis) 

? 

GAZDASÁGI 

FÓKUSZ 

Nem válik szét a 

háztartás és a 

vállalkozás 

Elkülönülő szfé-

rák, hangsúly a 

nemzetgazdaságon 

Közgazdasági impe-

rializmus, mikro-

ökonómiai értelmezés 

ELSŐDLEGES 

MÓDSZERE 

Hermeneutika 

(írásmagyarázás) 

Leíró-magyarázó 

elméletek 

Matematika 

KÉPVISELŐK Arisztotelész, 

Aquinói, Ibn 

Khaldún 

Adam Smith, John 

Stuart Mill, Alfred 

Marshall 

H. H. Gossen, Paul A. 

Samuelson, Milton 

Friedman, Gary Becker  

Forrás: Csaba (2016), Mueller (2015) és Somogyi (2015) alapján saját szerkesztés 

 
Saját rendszerezésemben – részben Muellerre (2015) támaszkodva – négy meghatározó 

világnézethez és azok emberképéhez, erkölcsi érveléséhez rendeltem a közgazdaságtan 

főáramú irányzatait. A csoportosításban egy Keynestől származó idézet is segítségemre volt, 

miszerint „az emberi természet jellegzetességeiből folyó instabilitás is okozza, hogy pozitív 

optimizmus nélkül pozitív tevékenységeinknek nagy hányada inkább függ spontán 

optimizmustól, mint erkölcsi, hedonista vagy gazdasági matematikai várakozásoktól” – írja a 



  29 

szerző (Keynes 1936, 273-274). Erkölcsiség, haszonelvűség, matematikai várakozások és a 

lelki tényezők (spontán optimizmus) – erre a négy vetületre redukálta Keynes a gazdasági 

cselekedetek motivációját. Megítélésem szerint a sor hozzáilleszthető a korábban részletezett 

négy világnézethez, ahogy ezt a 3. táblázatban megjelenítem. 

Az első filozófiai antropológiai álláspont az embert a társas kapcsolatokban kibontakozó 

erkölcsi lénynek, zoon politikonnak értelmezi (Aquinói 1485), egyértelműen a 

tradicionalizmushoz köthetően. A természetbe és társadalomba ágyazott ember szociális 

kapcsolatainak csak egy szűk vetületét jelentette a gazdaság, az ahhoz kapcsolódó írásos 

emlékek is főként az együttélés zavartalanságát biztosító erkölcsi szabályszerűségeket rögzítik. 

Előtérbe került az elosztás (Augustinus), az igazságos ár kérdése (Aquinói), de még a profit 

morálisan elfogadható mértékével (Talmud: Baba Mezi’a 50b) is foglalkoznak az egyházatyák, 

zsidó (Majmonidész)  és muszlim (Ibn Khaldun) gondolkodók. A közgazdaságtan előfutárai a 

népességrobbanást megelőző, kisebb, személyes kapcsolatokkal átszőtt közösségek viselkedési 

normáit fogalmazták meg, amelyek Dusek Tamás (2013) szerint csak nagy körültekintéssel 

adaptálhatóak tágabb közösségekre, például a nemzetgazdaságra.  

„Adam Smith a láthatatlan kéz metaforáját a nagyobb társadalmak piaci csere által 

megvalósuló gazdasági együttműködésének leírására használta” – írja Dusek (2013, 150). A 

humanisták gondolkodásában a láthatatlan kéz egy olyan mechanizmus, amely képes 

harmóniába terelni a sok egyéni aktor önérdekkövetését. A laissez faire, laissez passer elven 

alapuló gazdaságpolitika a természet rendjében (metafizika) hívő világnézeti alapokról indult. 

A klasszikusok és a német történeti iskola hívei még azt az alapállást képviselték, hogy „a 

szabad társadalom és még inkább a jelentős részben szabadjára engedett gazdaság nem képes 

értékrendi alapozás, ha tetszik, a pusztán gazdálkodástani – mikro-ökonómiai szempontokon 

kívüli – etikai alapozás „mankója” nélkül megállni” (Csaba 2016, 4). Etikai szempontból tehát 

nem szerencsés önző és egoista bélyeget sütni a klasszikus közgazdaságtan emberfelfogására, 

hiszen Smith (1776, 1790) és Mill (1861) például az önérdekkövetést (önszeretetet) a közjó 

szolgálatával egyidejűleg képzelik el, hangsúlyozva a pártatlan szemlélő beleérző jóakaratát. 

Mill-lel kapcsolatban például a társadalomtudós megjegyzi (Giesswein 1913, 9), hogy az angol 

bölcselő elhatárolódott a benthami utilitarizmustól, az ember mechanikus szemléletétől, és 

nemzetgazdaságtanának (Mill 1848) középpontjába a pénz és vagyon helyett az embert tette. A 

tradícióhoz képest a klasszikus közgazdaságtan ugyanakkor „elválasztja a piac (gazdaság) 

életét a társadalom életétől, különbséget téve nyilvános (igazságosság, együttműködés) és 

magán (barátság, szeretet, jóakarat) erények között, s a hasznosság értelme alá irányítja a 

nyilvános társadalmi, gazdasági életet” (Baritz 2014, 19). 
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A benthami cselekedet-utilitarizmust alapul vevő egyéni haszonmaximalizáló attitűd csak 

a későbbi közgazdaságtani modellekben jelenik meg. Az utilitarista fordulatot Paul A. 

Samuelson és William D. Nordhaus (2000, 80) egyértelműen a neoklasszikusokhoz köti: „A 

hasznosságelmélet fejlődésében a következő lépést a neoklasszikus közgazdaságtan tette meg 

– amelynek képviselői, mint pl. William Stanley Jevons (1835-1882) kiterjesztették Bentham 

hasznossági fogalmát a fogyasztói viselkedés magyarázatára –, megmutatva, hogy a racionális 

emberek fogyasztási döntéseiket az egyes termékek többlethasznára vagy határhasznára 

alapozzák.” Így vált az új irányzat gazdasági ideáljává az a Robinson Crusoe, aki még egyedül 

keresi a túlélés lehetőségeit.8 A karteziánus emberképre épülő homo oeconomicus (Mini 1974) 

feltételezésével nem véletlenül a neoklasszikus közgazdászok munkáiban találkozunk, hiszen a 

matematizált gazdasági modellek csak egy óramű-pontossággal működő, racionális lényt 

tudnak kezelni. A neoklasszikus iskola megteremtőjének tartott Alfred Marshall (1890) 

ugyanakkor még az általa tisztesség és becsületesség szellemének megnyilvánulásától várta, 

hogy továbbvigye a gazdasági fejlődést. A közgazdász integrálta a klasszikus elméleteket a 

marginalisták matematikai módszereivel, így munkásságát a két iskola határán értelmezhetjük. 

Marshallal szemben Marxnál a gazdasági viszonyok determinálják a kultúrát és ezen belül az 

erkölcsiséget. A fordított reláció később a közgazdasági gondolkodás alapja lett, Marhall 

helyett Marx tanai kerekedtek felül a tudományelméletben. A felcserélt kauzalitás mentén „a 

közgazdaságtan valójában Bernard Mandeville gondolatrendszerét vitte tovább – azt, amelyet 

Smith elutasított. A közgazdaságtan erkölcstudományból pusztán matematikai-allokációs 

tudomány lett” – értékeli a világnézeti váltást Sedláček (2012, 355). Az elmélettörténeti fordulat 

legnagyobb problémáját természetesen nem a matematika alkalmazása jelenti, hanem az adja, 

hogy a modellekben „a társadalomba beágyazott emberek egymástól izolált, az erkölcsi 

kérdéseket értelmezhetetlenné tévő automatákká” váltak (Dusek 2013, 151). 

Az elmúlt évtizedekben az általános egyensúlyelmélet és a racionális várakozások iskolái 

jelentették a közgazdaságtudomány neoklasszikus szintézisként is emlegetett főáramát (Csaba 

2018a). A homo oeconomicus feltételezésére építkező, az élet minden szféráját, így például a 

házasságot (Becker 1981) vagy a bűnözést (Becker 1968) is ökonometriai modellezés tárgyává 

tevő, egyesek által gazdaságkornak (Czakó 1995), másoknál közgazdasági imperializmusként 

(Stigler 1984) emlegetett elméleti beállítottság tökélyre fejlesztette a mandeville-i 

 

 
8 Elsőként pontosan két neoklasszikus közgazdász, Hermann H. Gossen (1854) és William S. Jevons (1871) találja 
meg elméletének gyakorlati manifesztációját a Péntekre még nem lelt Robinson Crusoe-ban – írja Watson (2018). 
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gondolatmenetet. „Akik új eszméket hoznak a világra, azokat ritkán uralják ezek az eszmék. 

De eszméik a harmadik-negyedik generáció embereinek élete fölött hatalomra tesznek szert 

(…) A 19. századi apák eszméi a huszadik század második felében élő harmadik és negyedik 

nemzedéken állnak bosszút. Ezek az eszmék kitalálóik számára egyszerűen csak értelmi 

folyamataik eredményei voltak. Három-négy generáció múltán szerszámok és eszközök lettek 

belőlük, amelyeken keresztül megtapasztaljuk és értelmezzük a világot” – írja az alternatív 

közgazdaságtan képviselője, Ernst F. Schumacher (1991, 88-93), Keyneshez hasonlóan a 

világnézetek fokozatosságáról és késleltetett érvényesüléséről. A neoklasszikus szintézis 

túlkapásai (modellek valóságtól való elszakadása, mikroökonómiai szemlélet kiterjesztése, 

közgazdasági imperializmus) mellett látjuk ugyan a formálódó új irányzatokat, közgazdasági 

paradigmaváltásról azonban még nem beszélhetünk.9 Amennyiben elfogadjuk, hogy a 

posztmodernből fakadó relativista világnézet döntően a XX. század második felében indított 

szellemtörténeti változásokat, úgy az arra épülő gazdasági elmélet kialakulása még csupán a 

küszöbön állhat. 

Mueller (2015) szerint a neoklasszikus iskolát, a tradicionalizmusra épülő 

neoskolasztikus irányzat képes felváltani, azonban ennek megvalósulására nem sok esély 

mutatkozik.10 A világnézeti alapokra támaszkodva sokkal nagyobb valószínűség látszik a 

posztmodern emberképre és erkölcsi érvelésre épülő gazdasági elméletek térnyerésének. 

Nietzsche, valamint Freud hatalomsóvárgás és szexuálisvágy által irányított ösztönlénye a lelki 

tényezők felértékeléséhez vezet a közgazdaságtanban is (Winslow 1986). Keynes főművében 

(1936) az animal spirit (lelki tényező) ugyan marginálisan jelenik meg, mégis kitörési pontot 

mutat a neoklasszikus közgazdasági gondolkodásból. A pszichoanalízis Keynesen keresztül a 

viselkedési gazdaságtan irányzatára is serkentőleg hatott (Baddeley 2017). Talán nem véletlen, 

hogy a 2008-as pénzügyi válságot követően egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a kulturális 

valamint emberi tényezőkre, amit az intézményi- (2009: Ostrom és Williamson, 2016: Hart és 

Holmström) és viselkedés-gazdaságtan (2010: Diamond, 2013: Shiller, 2017: Thaler) 

képviselőinek kiosztott közgazdasági Nobel-díjak is jeleznek. Érdekes továbbá, hogy 

 

 
9 Továbbra is világszerte a neoklasszikus szintézis elméletei alapján, Samuelson – Nordhaus és a Mankiw-féle 
tankönyvekből zajlik a közgazdasági utánpótlás-nevelés (Csaba 2018a), holott a korábbi paradigmák között eltelt 
idő – átlagosan ötven év – alapján már az irányváltáson túl vagy legalábbis a küszöbén kellene lennünk (Somogyi 
2015). 
10 Az alternatív közgazdászok között számos olyan moralistát találunk, akik a világvallások gazdasági tanításaira 
építkeznek (többek között Alford, Naughton, Sacks, Schumacher és Zamagni), ugyanakkor a közgazdasági 
diskurzusban való részvételük alapján (Tóth 2016) paradigmaváltó hatásuk mindez ideig marginálisnak mondható. 
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könyvének 19. kiadásában Samuelson és Nordhaus (2015) is megjegyzi, hogy 2001-2002-ben 

a viselkedés- vagy magatartás-gazdaságtan csatlakozott a közgazdaságtan főáramához. Az 

elmélet érdemeiről így ír a szerzőpáros: „A kutatás új irányzata, a magatartás-gazdaságtan 

tudomásul veszi, hogy az emberek ideje és emlékezőtehetsége véges, tökéletlenek a 

rendelkezésükre álló információk, és állandóan jelen vannak az irracionálisnak tűnő 

viselkedésformák” (Samuelson – Nordhaus 2015, 80). A karteziánus emberképtől eltérő, 

pszichológiai megközelítést igénylő gazdálkodó (Kahneman 2012) a feje tetejére állítja a 

racionalitásba vetett hitet – ami pedig már közgazdasági paradigmaváltást sejtet.  

 

1. ábra: Világnézetek hatása a közgazdaságtudományra 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 

Jelen fejezet a disszertáció metaökonómiai megalapozását szolgálta. Arra a jelenségre 

kívánt rávilágítani, hogy a gazdasági gyakorlatot vezérlő elméletek semmiképpen sem 

értékmentesek, még ha esetenként a természettudományos semlegesség látszatát is keltik – e 

mögött is egyértelmű értékválasztás húzódik. Láthattuk, hogy a meghatározó euro-atlanti 

világnézetek miként alakították ki a jóról és rosszról alkotott elképzelésünket, amelyre a 

közgazdaságtudomány elmélettörténeti iskolái is rárétegződtek. A korábban domináns 

világnézetek hatása az egyes közgazdasági elméletekre a szakirodalom alapján viszonylag jól 

körülhatárolható, bár egy ilyen típusú redukció kétségtelenül a valóság jelentős 

leegyszerűsítéséhez vezet. Jelen korunkkal kapcsolatban ennek megtétele még veszélyesebb 

vállalkozásnak tűnik, így a fejezet óvakodott a posztmodernből eredeztethető, a jövőben 

esetlegesen mainstream felfogássá váló közgazdasági iskolák kategorikus megjelölésétől. A 

fejezetben található rendszerezéseken túlmenően természetesen más megoldások is 

lehetségesek, a szerző csupán az erkölcsi érvelések gazdaságelméletre gyakorolt valós hatásaira 

kívánt rámutatni.   

Világnézet

Erkölcsi 
érvelés

Gazdál-
kodás
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2. A gazdaság zsidó-keresztény értelmezése 

 

„Az ember nem a létezők ura, hanem a lét pásztora” 

(Martin Heidegger) 

 

A filozófiai és elmélettörténeti áttekintés során láthattuk, hogy az évszázadokon át 

meghatározó, vallási alapokon nyugvó tradicionális gazdasági gondolkodás a XVIII. századtól 

egyértelműen marginalizálódott, perifériára jutott. Napjainkban azokat a közgazdászokat, akik 

a nyugati civilizáció egyik alappillérét jelentő (Ferguson 2011) zsidó-keresztény gondolatiságot 

nyíltan képviselik a szakterületükön, legjobb esetben is dobozon kívülinek (outside the box) 

tartják. A soron következő alfejezet ezeket a gondolkodókat veszi számba, munkásságuk és 

legfontosabb eredményeik mentén. A fejezet későbbi szakasza a Biblia gazdaságetikai 

útmutatásában gyökerező zsidó és keresztény társadalmi tanítást taglalja, abból a célból, hogy 

a későbbi szociológiai vizsgálat várható attitűdjeire rámutasson. A világvallások 

gazdaságetikájának feltárásában a forrásművek mellett segítségemre voltak magyarországi 

egyházi képviselők is. 

  

2.1. A vallás és a közgazdaságtan közös halmaza 

 

A vallás és gazdaság egymásra hatását vizsgálva számos nézőponttal találkozunk. Elméleti 

irányból közelítve némely kutató a vallások erkölcsi érvelésének közgazdasági gondolkodásra 

gyakorolt befolyását vizsgálja (ld. Schumacher 1973, Sacks 2007, Mueller 2015), míg mások 

abszolút menedzsment megközelítést alkalmaznak (Alford-Naughton 2009, Tomka-Bőgel 

2011). A legkülönfélébb közgazdaságtudományi szakterületeken találkozhatunk a gazdasági 

kérdések vallási alapú megközelítésével, a 4. táblázat ezeket rendszerezi. A szakirodalom 

áttekintésekor a morálökonómia (elméleti gazdaságtan, gazdaságetika), gazdaságpolitika, 

vallásszociológia, menedzsment és gazdaságtörténet területein fedezhetünk fel kapcsolódási 

pontokat. 

A vallásból származtatható ösztönzők (incentives) gazdasági tevékenységre gyakorolt 

hatását elméleti irányból közelíti meg a morálökonómia (Tóth 2016). A szakterületen olyan 

neves közgazdászok tevékenykednek, mint például a Nobel-díjas Robert Aumann, aki a Talmud 

üzleti jellegű dilemmáit játékelméleti megközelítésben tárgyalja (Aumann 2003). 

Összefoglalóan az egyes vallások közgazdasági gondolkodást befolyásoló üzeneteit 
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tartalmazzák azok az elméleti munkák, amelyek jelen rendszerezésben a morálökonómia 

tárgykörébe tartoznak. Elméleti megközelítése miatt a gazdaságetika kiemelkedő magyar 

képviselőjének, Zsolnai Lászlónak a buddhista közgazdaságtannal foglalkozó műveit is ide 

sorolhatjuk. 

 

4. táblázat: A vallás és gazdaság összefüggésének vizsgálati területei néhány kiemelkedő 
képviselőjével 

Morálökonómia Gazdaságpolitika Gazdaságtörténet Vallásszociológia Menedzsment 
Stefano Zamagni Gary North R. H. Tawney Max Weber Helen Alford  
Robert Aumann Tomáš Sedláček William McCagg Werner Sombart Meir Tamari 
Ernst F. 
Schumacher 

John D. Mueller Michael Novak Ernst Troeltsch Michael 
Naughton 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A vallási elvek lehetséges alkalmazási terét zömében gazdaságpolitikusok vizsgálják 

(többek között North 1973, Sedláček 2012), rámutatva a szent iratokban, teológiai művekben 

található elvek modern adaptálásának korlátaira is. Az egyes gazdasági rendszerek kialakulását, 

fejlődését, mindebben az egyházak szerepvállalását, historikus szempontból már a 

gazdaságtörténészek vizsgálják. A nemzetközi szinten meghatározó zsidó és keresztény hatást 

leíró szerzők (Tawney 1926, McCagg 1985, Novak 1982) sorából kiemelkedik a magyar 

tudománytörténész Jáki Szaniszló és a jezsuita közgazdász, Muzslay István. Habár Jáki nem 

kifejezetten gazdaságtörténetre fókuszált, fő művében (Jáki 1990) a kereszténység gazdasági-

társadalmi hatásaira is rávilágít. Jáki szerint például az indiai gazdasági fejlődést az azt átható 

hinduizmus animista hite gátolta (a verseny és teremtő rombolás elutasításával), Kínában pedig 

a panteista gondolkodás nem tette lehetővé a társadalmi, így gazdasági törvényszerűségek 

felismerését és követését (Schmidt 2017). Muzslay Gazdaság és erkölcs című művében külön 

fejezetet szentel az egyház szociális tanításának. A kapitalizmus keresztény legitimációja 

helyett – amit Novak (1982) hirdet – Muzslay (1995, 172-178) inkább annak kritikája mellett 

foglal állást. 

A múltba fordulás helyett korának vallási-gazdasági összefüggéseit vizsgálja a 

vallásszociológia. Az alapvetően leíró jellegű szakterület alapjait Émile Durkheim és Karl Marx 

mellett Max Weber tette le. Weber korszakalkotó írása (1905) a témában talán legidézettebb és 

legtöbbet vitatott műként a vallások gazdasági hatásának vizsgálatát máig meghatározza. A 

protestáns etika és a kapitalizmus szelleme c. kötet a kapitalizmus születésének szellemi okát 

kereste, és a protestáns ethosz gyakorlatában ismerte fel. Amellett, hogy a reformáció gazdasági 

rendszerváltó hatását boncolgatta, a szekularizációs hipotézist is megfogalmazta, így a vallás 
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és gazdaság között fennálló ok-okozati viszonyt mindkét irányból vizsgálta. Weber 

munkásságának nagy részét a kereszténység mellett a hinduizmus és a buddhizmus, a 

konfucianizmus és a taoizmus, valamint a judaizmus gazdasági gondolkodásának elemzésére 

szentelte (Weber 1920). A kutatások területi lehatárolása kapcsolódási pontot nyújt a regionális 

gazdaságtanhoz, hiszen az egyes országok vagy makrorégiók szintjén más és más 

eredményekre juthatunk. 

Az 1970-es évektől a fent részletezett klasszikus közgazdaságtudományi szakterületek 

mellett egy új aldiszciplína is megjelenni látszik, Roger Finke, Rodney Stark és Lawrence 

Iannaccone munkássága nyomán. A szerzők a vallásos magatartást közgazdasági modellekkel 

magyarázzák, főként a racionális választások elmélete alapján. Az általuk megalkotott 

vallásgazdaságtan (economics of religion) ugyan még nem hivatalos szakterület, fő művében 

Adam Smith (1776) is foglalkozott a klérus és a hívők haszonmaximalizáló magatartásával 

(Anderson 1988). A vallásgazdaságtan vallási piacról, fogyasztókról (hívők) és szolgáltatókról 

(felekezetek) értekezik, a vallási tevékenységre pedig mint az egyén humán tőkéjébe vetett 

befektetésként tekint. A vallásszociológia ezen új ágát egyes szerzők a közgazdasági 

imperializmus lenyomatának tartják (Feleky 2007).  

Végül a modellszerű gondolkodást hétköznapi üzleti alkalmazásra fordító menedzsment 

területén is lehetőség nyílik a kutatásra. A zsidó gazdálkodást nagyban befolyásolta a rabbik 

útmutatása, akik közül többen is aktívak a talmudi és tórai szabályok üzleti nyelvre fordításában 

(Tamari 1995, Sacks 2007). Keresztény oldalon Alford és Naughton (2009), valamint Baritz 

(2016) és a Tomka-Bőgel (2011; 2014) szerzőpáros művei nyújtanak az egyházak társadalmi 

tanításával összhangban levő menedzsment gyakorlatot. 

Az előzőekben bemutatott közgazdászok néhány kivételtől eltekintve a gazdasági 

kérdések zsidó-keresztény alapokon álló interpretációját adják. Adódik azonban a kérdés, hogy 

egyáltalán mennyire hangsúlyos a vizsgált vallásokban a gazdaságetikai gondolkodás, létezik-

e egyedi, a vallási magatartásból fakadó értékrend és gazdálkodási attitűd? A kérdést a soron 

következő alfejezet a zsidó és keresztény etika elsődleges forrásműve, a Biblia 

tartalomelemzéséből kiindulva válaszolja meg, majd ezután a világvallások évezredes 

hagyományaiból kiolvasható társadalmi tanítást tárom fel (ld. 2.3-2.4. fejezet). 
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2.2. Gazdasági témák előfordulási gyakorisága a Bibliában 

 

A Biblia11 gazdaságetikai üzenetének összesítésére három katalógust készítettem: egy átfogót 

és egyet-egyet a két testamentumhoz kapcsolódóan. Elsőként a teljes írás vonatkozásában, 

lehetőségeimhez mérten kigyűjtöttem azokat a szöveghelyeket, ahol gazdasági tartalom 

található. Ebben egy angol nyelvű tanulmányozó Biblia (NIV 2011) függelékében található 

konkordancia volt segítségemre. A témakatalógusból kigyűjtöttem az összes gazdasági 

érintettségű témakört (pl. szolgaság, munka, arany és ezüst) és a felsorolt igehelyek kiírásával 

saját adatbázist készítettem. Nyilvánvalóan minden ilyen jellegű tárgymutató korlátokkal 

rendelkezhet, de a találatokat összesítve egy rendkívül széles és mély adathalmazhoz jutottam.  

 

2. ábra: Gazdasági témák előfordulási gyakorisága a Bibliában 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Az adatbázis segítségével tematikusan át tudtam tanulmányozni a Biblia egyes témakörökhöz 

kapcsolódó tanítását. Huszonnégy különböző témához kapcsolódóan 1109 igehelyet sikerült 

így kigyűjteni, miközben egyszerre több téma érintése esetén természetesen egy szövegrész – 

ezek terjedelme egy vagy néhány versszak – többször is bekerülhetett az adatbázisba. Amint a 

 

 
11 A tartalomelemzés fő forrása a protestáns Biblia, Károli Gáspár fordításában. A protestáns Biblia ószövetségi 
kánonja ugyanis megegyezik a zsidó hagyomány által elfogadott szöveggel, a Tanakhkal, használatával 
egységesebben kezelhető a zsidó és keresztény tanítás. A katolikus Biblia ezzel szemben a 16. századi tridenti 
zsinaton néhány deutero-kanonikus könyvet is bevett kánonjába, valamint a Vulgata ótestamentumi szövege is 
kismértékben eltér a Tanakhétól. 
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grafikonon is látható, a legtöbb igeszakasz (169) a gazdagság és szegénység témakörével 

foglalkozik, ennek a kategóriának összefoglalóan anyagi jólét megnevezést adtam. Bár az 

írásokban zömében mikrogazdasági üzenetekkel találkozunk, makroszintű témaköröket 

(gondviselés, kormányzás, adózás) szintúgy vizsgálhatunk bennük. 

Az ószövetségi etika elsődleges jogforrása Mózes első öt könyve, a Tóra, így ez önálló 

vizsgálat tárgyát képezte. A talmudi hagyomány szerint 613 parancsolat (micva) található a 

Tórában, melyek között 248 pozitív előírás és 365 tiltás szerepel.12 Aki olvasta már a mózesi 

könyveket, tudja, hogy nem található benne tömbösített parancsgyűjtemény, hanem a micvák 

történetek és párbeszédek között elszórtan fedezhetők fel, így annak összeírása önmagában 

grandiózus vállalkozás. A máig legelterjedtebb lista Maimonidész (Móse ben Maimon) Széfer 

há-Micvot (Az előírások könyve) című munkájának köszönhető. A disszertációban hivatkozott 

magyar nyelvű gyűjtés Naftali Kraushoz (2004) kötődik, aki a XIII. századi Áháron há-Lévi 

rabbi összeírására (Széfer há-Chinuch) épít.  

 

5. táblázat: A Tóra gazdasági jellegű törvényeinek csoportosítása 

PARANCSOLATOK ÁLLAMIGAZGATÁSI ERKÖLCSI RITUÁLIS ÖSSZESEN 

ÖSSZES 120 169 324 613 

GAZDASÁGI 54 62 32 148 

EBBŐL CSELEKVŐ 30 17 15 63 

           - TILTÓ 24 45 17 86 

           - AKTUÁLIS 7 58 18 83 

           - RÉSZBEN AKT. 5 0 1 6 

           - NEM AKTUÁLIS 42 4 13 59 

 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Kraus számozott törvénykatalógusa a parancsok magyarázata mellett jelzi azok cselekvő 

vagy tiltó jellegét, valamint alkalmazhatóságát. Utóbbival három kategóriát különböztet meg: 

1) minden időben, minden helyen, minden zsidóra aktuális parancsot, 2) részben aktuális és 3) 

nem aktuális parancsolatokat. Bizonyos törvények ugyanis csak fizikailag a Szentföldön vagy 

 

 
12 „Hatszáztizenhárom parancsolat adatott Mózesnek, ebből 365 tiltó parancsolat, az év napjainak számaként, és 
248 cselekvő parancsolat, az ember testrészeinek (porcikáinak) megfelelően” – idézi a Talmud Szimláj rabbit 
(Mákot 23b). A 613 számában ugyan megegyeznek a különböző korokban született összeírások, de a felsorolás 
helyenként eltérő. Így lehetséges, hogy a jelen fejezet alapjául szolgáló parancsgyűjtemény (Kraus 2004) 368 tiltó 
és 245 cselekvő micvát tartalmaz. 
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egy tórai elvekre épülő teokratikus államban tarthatók be, míg mások a jeruzsálemi Templom-

hegyen működő zsidó Templom működéséhez kapcsolódnak, utóbbi két feltétel pedig a 

modernkori Izrael államában sem áll fenn. Az államigazgatási törvények nagy hányada a 

zavartalan társadalmi együttélést, szociális biztonságot hivatottak elérni, így makroszintű 

gazdaságetikai tanulságokat vonhatunk le belőlük. Végül erkölcsi parancsok közé soroljuk 

azokat a mindenkor és mindenhol aktuális szabályok, melyek a Tóra szerint az ember és ember 

– vagy Isten és ember – közötti sérülésmentes viszonyhoz nélkülözhetetlenek (Ruff 2009, 268). 

A parancsolatok kategorizálását egyénileg végeztem, a fenti csoportdefiníciók és Kraus 

kommentárjai alapján. Némely törvény, például a szombati munkatilalom, egyszerre két 

kategóriába is besorolható (rituális és államigazgatási), ilyen esetben abba a csoportba 

helyeztem, amelyikbe inkább beillett. Ezt követően egyesével jelöltem a gazdasági témájú 

parancsolatokat, elemzésem fókuszába később ezek kerültek. A kategorizálás alapján a 613 

micva több mint fele rituális-szimbolikus törvény, egyötöde államigazgatási, valamint 169 

erkölcsi parancsot különítettem el. Négyből egy parancsolat a gazdasági szférát is érinti, melyek 

többsége erkölcsi és államigazgatási rendelkezés. Habár a kategorizálás szubjektív háttere miatt 

az 5. táblázat számértékei nincsenek kőbe vésve, a gazdasági témák súlya jól érzékelhető, a 

Tóra hangsúlyosan kezeli ezt az életszférát. 

Mint azt a számok is mutatják, a Tóra gyakran ad útmutatást gazdasági kérdésekben. A 

közgazdaságtan három fő kérdése, a Mit? Kinek? és Hogyan? mentén sorban a fogyasztás, 

elosztás, termelés és csere elmélete bontakozik ki. John D. Mueller könyvében rámutat, hogy 

az idő előre haladtával miként helyeződött át a közgazdasági elméletek fókusza az elosztásról 

a termelésre és fogyasztásra (Mueller 2015, 130. 352). Eszerint a közgazdaságtudomány 

létrejöttét megelőző korok bölcselői gyakrabban foglalkoztak elosztási kérdésekkel (ld. 

Arisztotelész vagy Aquinói Szt. Tamás), míg a klasszikus közgazdászok már a termelésre 

helyezték figyelmük középpontját. A Tóra 148 gazdasági jellegű parancsolatját vizsgálva 

alátámasztható Mueller elmélete, hiszen legtöbbjük a javak elosztására koncentrál. A 

tartalomelemzés soron következő elemeként először a törvények által érintett témakört (pl. 

hitelezés, károkozás tilalma) határoztam meg, majd az így létrejött tizenhat témakört a 

közgazdaságtan három kérdéséhez rendeltem. A parancsolatok egy jelentős része a 

sérülésmentes üzleti viszonyt célozza, ezeket a termelés és csere technikai kérdésein túlmenően 

a „Hogyan?” kérdéshez csoportosítottam, mint amelyek a gazdálkodás erkölcsös módjára adnak 

választ. A 3. ábrán a témakörök mögötti zárójelben tüntettem fel, számszerűen hány parancsolat 

foglalkozik az adott kérdéssel. 
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3. ábra: A Tóra gazdasági jellegű parancsolatainak rendszerezése 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Elemzésem szerint a Tóra gazdasági útmutatásainak döntő többsége elosztási kérdésekkel 

foglalkozik, valamint az emberi méltóságot figyelembe vevő, a kapcsolatokat nem terhelő 

gazdasági magatartást vár el a hívőktől. A neoklasszikus közgazdaságtan középpontjában álló 

fogyasztás csupán marginális figyelmet kap a 613 parancsolat között. A többségében 

mikroszintű kapcsolatokat szabályozó törvények mellett számos makrogazdasági rendelkezést 

is találunk, a hitelamnesztiáról, a korrupció tilalmáról vagy a szociális háló fenntartásáról. 

Összefoglalóan „az emberi kapzsiságot, a tulajdonviszonyok megmerevedését, a társadalmi 

csoportok közti átjárhatatlanságot szorítja korlátok közé a Tóra gazdasági életre gyakorolt 

normatív hatása” (Mondovics 2016, 46).  

Az ókori Izraelben az absztrakt kifejezésmód helyett a képes beszéd különböző formáit 

használták, ez jellemezte Jézus tanításait is. Kutatásom harmadik fázisában, az Újszövetség 

gazdaságetikai üzenetének mélyebb megértéséhez, kigyűjtöttem a négy evangéliumban 

található példázatokat, és megjelöltem azokat, amelyek gazdasági terminológiát használnak 

és/vagy ilyen jellegű üzenetet hordoznak. A táblázatból látható, hogy János evangéliumára 

nincs hivatkozás, csak a szinoptikusokra. Ennek oka, hogy a János apostolnak tulajdonított írás 
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sokkal inkább teológiai jellegű, és Jézus megváltói művére utaló képeket tartalmaz (az élet 

kenyere, az igazi szőlőtő stb.). A fenti példázatok nem illusztrációk, hanem a helyes 

viselkedésformákkal kapcsolatos érvelések, bizonyítások, melyekből „meglehetősen pontos 

adatokat kapunk a szegények égbekiáltó szegénységéről, a rabszolgák kiszolgáltatottságáról, a 

napszámos fáradozásairól, a gazdagok pazarló életmódjáról” (Bartha 1993). A parabolák 

összesítéséből kiderül, hogy ötből három gazdasági terminológiát használ, ezek hátterét szürkén 

színeztem a táblázatban. 

 

6. táblázat: Újszövetségi példázatok rendszerezése 

PÉLDÁZAT MÁTÉ MÁRK LUKÁCS PÉLDÁZAT MÁTÉ MÁRK LUKÁCS 
Lámpás a véka 
alatt 

5,14-15 4,21-22 8,16.11,33 Tíz szűz 25,1-13   

Bölcs és bolond 
építők 

7,24-27  6,47-49 Talentumok 25,14-
30 

 19,12-27 

Új folt régi ruhán 9,16 2,21 5,36 Kecskék és birkák 25,31-
46 

  

Új bor régi 
tömlőben 

9,17 2,22 5,37-38 Növekvő mag  4,26-29  

A magvető 13,3-8. 
18-23 

4,3-8. 
14-20 

8,5-8.  
11-15 

Éber szolga 24,45-
51 

13,34-
37 

12,35-48 

A jó mag és a 
konkoly 

13,24-30. 
36-43 

  A hitelező két 
adósa 

  7,41-43 

Mustármag 13,31-32 4,30-32 13,18-19 Irgalmas 
szamaritánus 

  10,30-37 

Kovász 13,33  13,20-21 Barát kérése   11,5-8 
Elrejtett kincs 13,44   Bolond gazdag   12,16-21 
Igazgyöngy 13,45-46   Terméketlen 

fügefa 
  13,6-9 

Háló 13,47-50   Helyfoglalás   14,7-14 
A gazda kamrája 13,52   Nagy vacsora   14,16-24 
Elveszett bárány 18,12-14  15,4-7 Tanítványság 

költsége 
  14,28-33 

Kegyetlen szolga 18,23-34   Elveszett pénz   15,8-10 
Munkások a 
szőlőben 

20,1-16   Tékozló fiú   15,11-32 

Egy férfi két fia 21,28-32   Hamis sáfár   16,1-8 
Szőlőbérlők 21,33-44 12,1-11 20,9-18 Gazdag ember és 

Lázár 
  16,19-31 

Királyi menyegző 22,2-14   Mester és szolgája   17,7-10 
Fügefa 24,32-35 13,28-29 21,29-31 Kitartó özvegy   18,2-8 
Hű és bölcs 
szolga 

24,45-51  12,35-48 Farizeus és a 
vámszedő 

  18,10-14 

Forrás: NIV (2011: 1736) alapján saját szerkesztés 

 

Zömében a Biblia gazdaságetikai tanításából kiindulva, koruk társadalmi-gazdasági 

folyamataira és dilemmáira válaszul született meg a zsidóság és kereszténység nem teljesen 

egységes társadalmi tanítása, melyet a következő két alfejezetben részletezek. 
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2.3.  A zsidóság legfőbb gazdaságetikai üzenetei 

 

A zsidóság gazdaságetikai tanításának több forrása van, elsőként ezeket részletezem. A mózesi 

néppel kapcsolatos alapfogalmak tisztázása végett az ókortörténész kategóriáit használom: „ma 

a népet zsidónak, vallását judaizmusnak, nyelvét hébernek, országát pedig Izraelnek” hívjuk 

(Grüll 2013, 98-99). Jelen fejezet a judaizmus gazdaságerkölcsi tanítását vázolja, benne a 

zsidóság alapvetően vallási közösségként értelmezendő.13 A zsidó etika erkölcsi érvelésének 

egyetemes motívuma a szentségre való törekvés, amely a nép kiválasztottságából fakad. „Izrael 

el lett különítve mint nemzet, hogy istentiszteletében, társas kapcsolataiban és intézményeiben 

visszatükröződjön Isten jelleme” – írja Rae (2015, 34). Habár az ószövetségi etikát zömében 

isteni parancsetikának tekintjük, fontos megjegyezni, hogy a mózesi nép hamarabb találkozott 

a Mindenható személyével (Sínai-hegy), mint a parancsolatokkal, így végtére is egy 

személyközpontú, de az Újszövetségnél erőteljesebb külső kényszert alkalmazó etikáról 

beszélünk. 

Tekintsük át a zsidó gazdaságetika főbb forrásműveit! Tanakh a Biblia héber neve, 

melynek tartalmával azonos a protestáns Biblia ószövetségi része. Ennek első szakasza a Tóra, 

amely Mózes öt könyvéből áll, hagyományaik szerint 613 parancsolatot tartalmaz, melyek egy 

része gazdasági vonatkozású (ld. 2.2. fejezet). A zsidóság számára nagy jelentőséggel bír a 

Talmud, amely a Tóra rabbinikus értelmezéseit, gyakorlati alkalmazásának leiratát tartalmazza 

és két verziója (Jeruzsálemi ~ és Babilóniai ~) ismert.  Amíg a Tóra a zsidóság írott jogát, addig 

a Talmud a szóbeli jogot képviseli. A Talmud két részből áll, ezek a Misna és a Gemara. A 

Biblia utáni zsidó irodalmat, az úgynevezett szóbeli tant nevezik Misnának. Ez a Tóra 

rendelkezéseit kérdések és válaszok formájában jeleníti meg, melynek legrégebbi magyarázata 

a Gemara. Végül megemlíthető még a Midrás, ami a bibliai szakaszok magyarázatait, és 

különböző rabbinikus történeteket, legendákat tartalmaz (Friedman 2001). A vallási 

joggyakorlatot összefoglalóan háláchának nevezzük, ami a fenti írásbeli és szóbeli tanrendszert 

az élet legkülönbözőbb területein (így például üzleti tevékenységekre) alkalmazza. A rabbik 

feladata generációról generációra folyamatosan az, hogy segítsék a laikusokat a törvény 

aktuális problémákra, helyzetekre való értelmezésében. Gifter (2000) szerint azonban a Tóra és 

 

 
13 A nem vallásos, de zsidó etnikumhoz tartozó, a judaizmus gazdaságetikájával ellentétes magatartást folytató 
gazdálkodók, esetenként milliárdosok tevékenységének és befolyásának megítélése kívül esik a fejezet és a 
disszertáció hatáskörén. Ugyanígy nem számon kérhető az értekezésen az önmagát kereszténynek valló, a vallás 
erkölcsi útmutatásával szembemenő vállalkozók üzleti gyakorlata.  
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Talmud tanulmányozásának nemcsak az a célja, hogy az egyének megismerjék a törvényt, és 

ne hágják át azokat, hanem egyúttal fejleszti is az olvasók morális ítélőképességét.  

Az eredetileg Pirké Ávot néven elkülönített Misna-szakasz angol fordítását szabadon az 

Atyák erkölcsi tanításaként adhatjuk vissza. Ebben a Tóra etikai és társadalmi tanításait 

gyűjtötték össze, hat fejezetben. Az ötödik fejezet tízedik verse a tulajdonhoz való viszony 

alapján négyféle társadalmi karaktert, attitűdöt különböztet meg, a következőképpen (Pirké 

Ávot, 5:10, saját fordítás angolról): 

a) Aki ezt mondja: „Ami az enyém, az a tiéd, ami a tiéd, az az enyém” az tudatlan; 

b) Aki ezt mondja: „Ami az enyém, az az enyém, ami a tiéd, az a tiéd” az átlagos – mások 

szerint ez jellemezte Szodoma lakóit; 

c) Aki ezt mondja: „Ami az enyém, az a tiéd, és ami a tiéd, az a tiéd” az erényes, istenfélő; 

d) Aki ezt mondja: „Ami az enyém, az az enyém, és ami a tiéd, az is az enyém” az bolond. 

Friedman és Fischer (2013) szerint a felsorolt négyféle karakterrel négy különböző gazdasági 

rendszert is azonosíthatunk, bár írásukban ezek részletezésétől eltekintenek. A tulajdonjoggal 

kapcsolatos értékrend alapján az első állítás kollektivista, az utolsó pedig egy destruktív módon 

egyéni hasznot maximalizáló viselkedést jelöl. A fenti idézet nyomán a zsidó gazdaságetika 

egy olyan gazdasági rendszert idealizál, amely egyszerre igazságos és méltányos: ezt 

feleltethetjük meg a Pirké Ávot szakasz c) pontjával. Az erényes gazdasági rendszerben tehát 

tisztán érvényesül a magántulajdon védelme, és ezen felül a gazdálkodók egyénileg is 

elkötelezettek a rászorulók megsegítésében (nem pedig külső kényszer árán teljesítik azt). 

A judaizmus egyik legfontosabb gazdaságetikai üzenete, hogy „ha a játékszabályok nem 

tisztességesek, nekünk kell helyreállítani őket” – írja Pava (2011). Az idézett gondolat 

összefüggésben áll a kinyilatkoztatást követő zsidó hagyomány Tikkun olam elvével, az isteni 

rend helyreállítására való törekvéssel (Háberman 2013). Ez a szellemiség járja át az 

úgynevezett zsidó gazdaságelmélet öt alapfeltevését, amiket a Sauer szerzőpáros axiómaként 

fogalmaz meg, az alábbiak szerint (Sauer – Sauer 2010): 

1. Az ember istenképűsége – a teremtett világ befejezetlen, Isten az emberre bízta a 

teremtés bevégzését. 

2. A magántulajdon védelme – a teremtés befejezéséhez, az alkotáshoz azt támogató 

intézményrendszer szükséges. 

3. A vagyonfelhalmozás erény, nem pedig bűn – ugyanakkor nem öncélú. 

4. Morális kötelesség segíteni a rászorulókon – lehetőségeihez mérten mindenkinek 

segítenie kell az embertársán, héberül kifejezve: „igazságot cselekedni” (cedaka = 

jótétemény, az igazság szóból ered) 
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5. A bürokratikus koordináció korlátozása – a hatalom koncentrációját alapvetően 

veszélyesnek tartják. 

 

Kétségtelen azonban, hogy a zsidó gazdálkodás legismertebb velejárója a heti munkaszüneti 

nap, a szombat (sabbath) megtartása. Ennek célja, hogy Izrael népe az Egyiptomból való 

kivonulásról megemlékezzen (5Móz 5,15). Gazdaságetikájukban a hét első hat napja a 

hatékony munkavégzésről, felhalmozásról szól, a hetedik nap lényege pedig a koinónia, a 

közösséggyakorlás. A szombat tehát célt ad a hatnapos munkavégzésnek, és lehetővé teszi az 

eredmények kiértékelését, a megelégedést.  

Ugyanakkor nemcsak az ember, hanem a föld szombatjáról is rendelkezik a Tóra. A 

szombatév törvénye minden hetedik évben a szántóföld (szőlő- és olívaültetvény is) 

pihentetését, parlagon hagyását rendeli el, melynek spontán terméséből a szegény, föld nélküli 

rétegek is részesülhetnek. A szombatév a pénzbeli adósságok (kölcsönök) elengedéséről 

(héberül smitá, innen a smitá év elnevezés) és a héber szolgák váltságdíj nélküli szabadon 

engedéséről is szól. A tórai alapokon működő ószövetségi gazdálkodás tehát lényegében 7 éves 

ciklusokban zajlott. Hat évig számos parancsolat védte a magántulajdont és a haszonszerzést, a 

7. év azonban megtörte a profitmaximalizálást. A szombatévben nem adhatták el a föld 

termését, viszont elfogyaszthatták. Ez a társadalmi igazságosság és egyenlőség éve volt: 

ugyanúgy részesedett a terményből gazdag és szegény, földtulajdonos, béres és földönfutó.  

A szombatév államigazgatási rendelkezése ugyan csak a Szentföldön, egy teokratikus 

zsidó államban volt kötelező érvényű, Izrael népe azt mégsem tartotta meg rendszeresen. A 

krónikás szerint a szombatévek figyelmen kívül hagyása okozta az i.e. 597-ben kezdődő 

babiloni fogságot is (2Krón 36,20-21). A modern Izraelben élő vallásos zsidóság között is vita 

tárgyát képezi a szombatévi gyakorlat: vajon érdemes-e a termőföldet ugaroltatva külföldről 

importálni, ha ez versenyhátrányba hozza a zsidó termelőket14. Mindenesetre számos nonprofit 

szervezet15 a fenntartható fejlődés egyik meghonosítandó gyakorlatát látja a szombatév 

törvényének mezőgazdasági rendelkezésében. A szombatév megtartásának mai lehetőségeiről 

 

 
14 A vita feloldására számos kiskapu született, például a prozbol és a heter mechirá eszköze. Előbbi a szombatév 
közeledtével egy bíróságra ruházza át a hiteltartozást, amit az jogi intézményként behajthat, így mentesülve a 
hitelamnesztiától. A heter mechirá pedig nem zsidónak adja el egy évre a termőföld használati jogát, a parlagon 
hagyás (profitkiesés) megkerülésére. 
15 A teljesség igénye nélkül néhány példáért lásd: Hazon, Teva Ivri, Keren HaShviit, Jewish Farm School, Jewish 
Farmer Network. 
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és nehézségeiről további információkhoz juthatunk egy zsidó szervezet forrásgyűjteményéből 

(Deutscher et al. 2013).  

Az Ószövetség a zsidó népen belül hétévente hitelamnesztiát, ötvenévente pedig a 

vagyonbeli16 adósságok eltörlését rendelte el.  A jubileumi évről Mózes 3. könyve így 

rendelkezik:  „És szenteljétek meg az ötvenedik esztendőt, és hirdessetek szabadságot a földön, 

annak minden lakójának; kürtölésnek esztendeje legyen ez néktek, és kapja vissza kiki az ő 

birtokát, és térjen vissza kiki az ő nemzetségéhez” (3Móz 25,10). A kánaáni honfoglaláskor 

(Kr.e. 15-14. sz.) a Szentföldre érkező 12 törzs földosztás útján jutott területhez. A különböző 

földek így konkrét törzsekhez, azon belül konkrét családokhoz jutottak. A jubileumi év 

törvénye tehát a magántulajdon védelmének sajátos megoldása. A XIX. századi teológia 

professzor, Oehler így értelmezi az ősi Izraelben a teokrácia és a magánjog érvényesülését: 

„Mivelhogy minden család a teokrácia egységes részét képezte, Isten örökségi formában 

biztosította megélhetésüket.” Örökletes hűbéri birtokot képzeljünk el, amelyhez a családokat 

elidegeníthetetlen jog fűzi (Oehler 1883, 235). A jubileumi év rendelkezése szerint bár egy 

család adósság esetén eladhatja termőterületét – pontosabban annak használati jogát – a 

jubileumig hátralevő évek szerint kiszámítva földjének hozamát, azonban az 50. évben a 

használati jog is az eredeti birtokoshoz17 kerül, a zálogszerződéseket is eltörlik.  

Habár a szombatév és jubileumi év erkölcsi parancsa évszázadok óta nincs érvényben, 

értékközvetítő hatása ma is aktuális. Napjaink súlyos jövedelemegyenlőtlensége felől vizsgálva 

különleges az ószövetségi gyakorlat: hiszen egy emberöltőn belül több alkalommal 

(szombatév) is lehetőséget ad a hibás pénzügyi döntések korrigálására, és megakadályozza a 

generációkon átívelő elszegényedést, valamint a monopolista nagybirtokok kialakulását 

(jubileumi év). A szombattal – beleértve a szombatévet és jubileumi évet – kapcsolatos 

rendelkezések lényege és eredeti célja összességében a szociális egyenlőség elősegítése, 

valamint az emberi és természeti erőforrások újratermelődésének biztosítása. 

A munkavégzés és pihenés hétnapos körforgása, a szombatévek hétéves váltakozása, a 

jubileumi év ötvenévenkénti megünneplése határozott ciklikusságot eredményezett az ókori 

társadalomban. Hét éves gazdasági periódusokkal egyébként is gyakran találkozunk a zsidó 

eredetmondákban. Gondoljunk csak a fáraó József által megfejtett álmára, a hét bő és hét szűk 

 

 
16 A jubileumi adósságelengedés kizárólag a kerített városon kívüli földterületekre és ingatlanokra vonatkozott. 
17 „A földet pedig senki el ne adja örökre, mert enyém a föld; csak jövevények és zsellérek vagytok ti nálam” 
(3Móz 25,23) – bibliai axióma, hogy a földnek nem tulajdonosai, csupán haszonélvezői vagyunk (lásd még: „Az 
Úré a föld s annak teljessége; a föld kereksége s annak lakosai” – Zsolt 24,1). 
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esztendőre, de Jákob is hétéves periódusokban szolgált feleségeiért és nyájáért Lábán házában. 

A modern gazdaságtan is számon tartja ezt az időperiódust, üzleti ciklus néven a gazdasági 

recesszió és expanzió 5-8 évenkénti váltakozását értjük alatta (Somogyi 2015, 84). 

Hasonlóképpen a jubileumi év 50 éves periódusa a 40-60 éves Kondratyev-ciklust juttathatja 

eszünkbe. A középtávú ciklus emelkedő hullámának kezdetén jelentős technikai fellendülés, a 

termelési viszonyok átrendeződése és a világgazdasági kapcsolatok szélesedése figyelhető meg 

(Kondratyev – Oparin 1928, 41-42). Sedláček (2012, 94) rámutat, hogy írásos történelmünkben 

elsőként az Ótestamentum említ gazdasági ciklusokat, sőt az azok hátterében levő okokat is 

keresi, hasonlóan a modern közgazdászokhoz. 

A judaizmus hitelpolitikája a hittestvérek felé kamatmentes kölcsönnyújtást szükségeltet. 

Az ábrahámi vallások a szabadság elveszítésének lehetséges forrását látják a kamatfizetésben. 

„A kamatra való kölcsönzés azért minősül erkölcsileg kérdéses gyakorlatnak, mert olyan 

nagyságrendű terhet helyez az adósra, és olyan veszélyeknek teszi ki, amelyek nincsenek 

összhangban a hitelező hasznával (…): a hitelező némi pénzt, a hitelfelvevő maga és családja 

személyes szabadságát kockáztatja” – írja Dembinski (2018, 59-61). A zsidóságon belül éppen 

ezért a kamatszedést a Tóra is tiltja (2Móz 22,24-26), ugyanakkor a kölcsönfelvételt a 

jövedelem-egyenlőtlenség kontextusába helyezi, ahol a tehetősek részéről szolidaritást követel. 

Az Ószövetségben tilalmazott kamat tehát a rászorulók nyomorultságán való nyerészkedést 

gátolja meg. Alapelv, hogy a szegények egészségét és megélhetését ne lehetetlenítse el a 

hitelfelvétel, ez látható a kézimalom zálogba vételének tiltásában (5Móz 24,6), és a zálogba 

adott felsőruha naplementéig való visszaszolgáltatási kötelezettségében (5Móz 24,12-13).18 

Indoklásként ezen parancsolatoknál az szerepel, hogy a létfontosságú dolgok zálogban tartása 

a kölcsönvevő életét veszélyeztetné (éhhalál vagy fagyhalál), ami egy kölcsön érdekében 

elfogadhatatlan. A munkaerő zálogba vétele megengedett volt, ugyanakkor az így eladósodott 

hittestvérrel nem bánhattak adósrabszolgaként (3Móz 25,39). Másrészt a 613 tórai 

rendelkezésből két parancsolat is tiltja a kölcsön erőszakos behajtását (2Móz 22,24), sőt még a 

hitelfelvevő megszégyenítését is (5Móz 24,10-11). Mindeközben a hitelnyújtókat is védelmezi: 

az adós nem tagadhatja le tartozását és köteles mielőbb rendezni azt (3Móz 19,11). A fenti 

 

 
18 Lakóhelyről ezen a helyen a Tóra nem tesz említést, tehát az ingatlan lehetséges fedezetet nyújthatott a kölcsönök 
mögött.  Bohács (2015) megfogalmazásában az Ószövetség „a ház, otthon birtoklását nem tekinti az ember 
elidegeníthetetlen alapjogának, azt egy rossz gazdasági döntés következtében minden további nélkül el lehetett 
veszíteni”. 
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kamattilalom azonban csak a közösség tagjait védte, a szövetségben élők közti szolidaritást 

kötelezte, idegenek felé a parancsolatok nem voltak érvényben (5Móz 15,3). 

A judaizmus a természet kizsákmányolásával történő meggazdagodást is helyteleníti. A 

termőföld hétévenkénti pihentetéséről már szóltunk, az állatok embertelen kihasználása is 

tilalmazott. A Tóra rendelkezik az igavonó állatok munkavégzés közbeni táplálásáról (5Móz 

25,4), a fajok tenyésztésének módjáról (3Móz 19,19) és tiltja az anyaállat utódaival egynapon 

történő levágását (3Móz 22,28). Tilos a gyümölcsfák értelmetlen kivágása is (5Móz 20,19). 

Már a legelső emberpár azt kapta hivatásként, hogy művelje és őrizze a kertet (1Móz 2,15).  

 

7. táblázat: A jótétemény (cedaka) lépcsőfokai Maimonidész szerint  

 AZ ADAKOZÁS NYOLC FOKOZATA 
8. Kénytelen-kelletlen adakozunk. 
7. A kelleténél kevesebbet adunk, de legalább jó szívvel. 
6. A szegény kifejezett kérésére adunk. 
5. Úgy adunk segítséget, hogy a szegény nem kérte. 
4. Közvetett adományozás: Aki kap, tudja kitől kapott, de az adományozó nem tudja 

kinek adott. 
3. Az adományozó tudja, kinek adott, de aki kapott, az nem tudja, kitől kapta az 

adományt. 
2. Sem a megajándékozott, sem az adományozó személye nem ismert.  
1. Akkor segítünk valakin, amikor még nem szegényedett el pl. munkához, üzlethez 

segítjük. 
Forrás: Háberman (2013) alapján saját szerkesztés 

 

Az embertársakhoz való viszonyulásban a zsidó gazdaságetika alapeleme a ’heszed’, ami 

cselekvő szeretetet, könyörületességet jelent. Maimonidészt (1135-1204) idézve Pava rámutat, 

mennyire eltér ez a hozzáállás az egyéni haszonmaximalizálástól: „Aki bezárja udvarának 

kerítését, eszik és iszik a feleségével és családjával, de közben nem eteti az éhezőt és a 

megkeseredett lelkűt – az ő étele nem az isteni parancsolatban való örvendezés, hanem a saját 

gyomrának örvendezése” (Pava 2011, 115). Az idézett magatartással szemben a könyörületes 

attitűd gyakorlati megnyilvánulása a cedaka vagy jótétemény. Háberman (2013) kiemeli, hogy 

az általános vélekedéssel ellentétben a cedaka nem csupán perselyezést, adakozást, 

jótékonykodást jelent, hanem a közjó előmozdításáért hozott erőfeszítéseket. Habár a modern 

társadalmakban szinte kizárólag állami feladatnak tekintjük a társadalmi igazságosság 

megteremtését és a szociális háló fenntartását, a premodern társadalmakban ezt a funkciót a 

családok és a vallási közösség látta el. A már idézett középkori zsidó rabbi, Maimonidész etikai 
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koncepcióját is egyének, legfeljebb társadalmi szervezetek (alapítványok) tevékenységéhez 

köthetjük, a jótékonykodás fokozatait a 7. táblázat mutatja, ahol a legnagyobb erény az 1. 

lépcsőfokon áll.  

A zsidóság keresztény etikára gyakorolt hatása megkérdőjelezhetetlen. „Különböző 

vallások összehasonlításában általában a kereszténységet szokás kifejezetten szeretetvallásként 

definiálni, de fontos hangsúlyozni, hogy a kereszténységben meglévő caritas-t és a 

szeretetelvek pozitív eszméit a zsidó szellemiséget képviselő Jézus örökítette át” – írja 

Háberman (2013, 16). Kétségtelen ugyanis, hogy a középkori keresztény államokban, majd a 

felvilágosodásban a zsidó Jézus által képviselt humanisztikus, szociális paradigma jelent meg. 

A zsidó és keresztény társadalmi felelősségvállalás egymásra hatásáról ír Paul Johnson (2001, 

21). „A zsidók a maguk régi monoteista hagyományaival igen sokat kínáltak az egyetlen, szilárd 

és bizonyos Istent kereső világnak, és etikájuk bizonyos értelemben még teológiájuknál is 

vonzóbb lehetett. (…) Intézményeikről széltében beszéltek, s utánozni igyekeztek őket, 

természetesen ezek lettek a legkorábbi keresztény közösségek példaképei és a városokban való 

elterjedésük legfőbb okai.” A nyugati törvénykezés egyik alapjául szolgáló tízparancsolatot, a 

pihenőnap (szombat) megtartását, a családvédelmi intézményeket, az idősekről és rászorulókról 

való gondoskodást és számos szociális intézkedést örökölt Európa a zsidóságtól. A keresztény 

humanizmus (Molnár 2007) társadalmi problémák iránti érzékenysége a Tóra 

folytonosságaként értelmezhető, hiszen a jézusi tanításban is a Tórára visszamutató szociális 

megoldások találhatóak (Mondovics 2016, 38). 

 

2.4. A kereszténység társadalmi tanítása 

 

Az Újtestamentum forradalmi újdonsága, hogy a törvény egzakt parancsait lelkiismereti 

parancsokká teszi: „így lesz az egyén lelkiismeretére bízva, hogy odafordul-e szükségben levő 

embertársai felé, hajlandó és képes-e másoknak adni, tud-e másokért dolgozni – mindezt akár 

saját szükségletei háttérbe szorítása árán is” (Mondovics 2016, 47). Ebben kulcsfontosságú 

Jézus hegyi beszéde (ld. Máté evangéliumának 5-6. fejezete), ami látszólag szigorítja, valójában 

internalizálja a külső kinyilatkoztatásból származó tórai törvényeket. Az Újszövetségben az 

isteni parancsolat deontológiai érvelését sokkal inkább az erényetika váltja fel, ahol a jó 

cselekedetek nem egy néphez való tartozásból, hanem belülről, a szív megváltozásából 

fakadnak. Ez az etika már nem Isten cselekedeteivel (Egyiptomból való szabadulás) vagy a 

néphez való tartozással indokolja az erkölcsös magatartás szükségességét, hanem az isteni 
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jellemvonásokat állítja középpontba. Szeretni kell felebarátunkat, sőt ellenségeinket is, „mert 

az Isten szeretet” (1Jn 4,8). Ha valaki bajba kerül, segíteni kell rajta, „mint a ti Atyátok is 

irgalmas” (Lk 6,36).  

A szeretet és az erkölcsi igazság (hűség, megbízhatóság) fogalmai a keresztény etikában 

egyetlen személyben, a példaképben, Krisztusban összpontosulnak – a szeretet igazság nélkül 

csupán üres jóindulat – fejti ki Melé (2011). Ugyanúgy, ahogyan az igaz cselekedetek végzését 

is hiábavalónak tartja Pál apostol, szeretet nélkül (1Kor 13,1). A szeretet és az erkölcsi igazság 

tehát ebben az etikában kéz a kézben járnak, és mindkettő forrása a teremtő Isten. A 

kereszténységben úgy kapcsolódik össze a spiritualitás és a moralitás, hogy a Krisztus 

szeretetével és igazságával való találkozás önkéntelenül is maga után vonja a személy 

példájának követését. A krisztusi jellem elérésére való törekvés adja egy cselekedet értékét, az 

azzal szemben lévő magatartás eltávolítja a keresztényeket céljuk elérésétől. 

Bár Krisztus megtestesülése látszólagosan ellentétbe állítja az Ó- és Újszövetség etikáját, 

Rae (2015, 45-46) feloldja a disszonanciát. „Jóllehet az erkölcsi elvek végső alapját az erények 

jelentik, az Újszövetség jelentős hangsúlyt fektet az Isten parancsai által képviselt elvekre. 

Jézus lényegében elmélyíti és újraalkalmazza a törvény elveit (…) a hegyi beszédben azt tanítja, 

hogy a szándék ugyanolyan fontos, mint a cselekedet, és hogy a rossz szándékból végrehajtott 

helyes cselekedet egyáltalán nem helyes cselekedet.” A keresztény gazdaságetika tehát 

személyközpontú, a megváltásból részesült hívők lényegi változásából, megtéréséből indul ki. 

A hegyi beszédben elhangzott alapelveket például lehetetlen az isteni parancselmélet alapján 

külső kényszerrel betölteni, Jézus sokkal inkább egy ideált fogalmaz meg, amelyhez a 

képességeket is biztosítja (Jn 15,5). A legkorábban kidolgozott egységes keresztény etikai 

rendszerben Augustinus is így vallott: „az erényre Isten kegyelme által az evangélium, a 

szentségek és a Szentléleknek a hívők lelkében végzett szolgálata útján teszünk szert” (Rae 

2015, 26).  

Mindezidáig főként a keresztény individuáletika – az egyén személyes felelősségének 

tulajdonítható cselekedetek – szemléletmódjának alapjait tettem le, így érdemes a társadalmiság 

felé fordulnunk. A társadalometikában „annak az intézményesült képződménynek a morális 

megítéléséről van szó, amellyé az interakciók sűrűsödtek és szilárdultak. A fő kérdés így 

hangzik: Igazságosak-e az adott képződmények?” (Anzenbacher 2001, 15). A vizsgált 

képződmény lehet egy család, de akár politikai, jogi vagy gazdasági intézmény.  

A keresztény társadalometika legfőbb alapelvei a perszonalitás, szolidaritás és 

szubszidiaritás (IBPT 2012). A személyközpontúsághoz (perszonalitás) kapcsolódóan egy 

igazságos társadalmi képződmény nem rombolja, hanem értékeli az ember – istenképűségből 
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(Imago Dei) fakadó – méltóságát. A keresztény társadalometika szerint tehát az ember, mint 

személy tiszteletet érdemel és ennek elismerése kölcsönös-egyetemes erkölcsi norma elé állítja 

a közösségeket.  

A kölcsönös méltánylás egyúttal felelősséggel is jár. Ahogy II. János Pál megfogalmazza 

a szolidaritás alapelvét: „eltökélt akarat és állandó gondoskodás a közjóért, azaz mindenkiért 

külön-külön és összességében, mert mindnyájan felelősek vagyunk egymásért” (SRS 1987, 38). 

Az egyéni szolidáris érzületet úgy terjeszthetjük ki társadalometikai követelménnyé, hogy az 

intézmények szabályrendszerébe építjük. Márpedig az erkölcsnek a piacgazdaság keretfeltételei 

között is ott van a helye (Homann – Blome-Drees 1992). A közjó szolgálatával kapcsolatban 

Karl Peschke a gazdaságnak négy feltételt szab: 1) „nemcsak a most élő generáció rövidtávú 

előnyeiben kell látni, hanem az a társadalom jövőjét is magában hordozza; 2) „a közjóval 

ütköző szükségleteket a gazdaságnak nem szabad kielégítenie” és 3) „különösképpen nem 

szabad azokat nyereségvágyból mesterségesen létrehozni”. A szubszidiaritással 

összefüggésben 4) „a közjónak segítenie kell az embereket azon feladataik ellátásában, 

amelyeket önmaguk nem, vagy nem elég jól tudnak teljesíteni” (Peschke 1992, 9). 

A szubszidiaritás elve illetékességi köröket, kompetenciákat rendel a megfelelő irányítási 

szinthez. A Maastrichti szerződésben (1992) is rögzítik, hogy az európai közösség 

tevékenységében az arányosság és a szubszidiaritás elvét szükséges tiszteletben tartani. A 

keresztény társadalometikában alapvető szerepet játszó elv első megjelenése szintén pápai 

enciklikához köthető, a Quadragesimo anno kezdetűhöz. XI. Pius körlevelében (1931, 79) így 

fogalmazza meg a szubszidiaritás követelményét: „amit az egyes egyének saját erejükből és 

képességeik révén meg tudnak valósítani, azt a hatáskörükből kivenni és a közösségre bízni 

tilos; éppen így mindazt, amit egy kisebb és alacsonyabb szinten szerveződött közösség képes 

végrehajtani és ellátni, egy nagyobb és magasabb szinten szerveződésre áthárítani 

jogszerűtlenség és egyúttal súlyos bűn, a társadalom helyes rendjének felforgatása, mivel 

minden társadalmi tevékenység lényegénél és bennerejlő erejénél fogva segíteni – szubszidiálni 

– köteles a társadalmi egész egyes részeit, ellenben soha nem szabad bomlasztania vagy 

bekebeleznie azokat”. A társadalmi intézményrendszer kialakításának döntő fontosságú 

szervezőelve ez, miszerint a hierarchiában magasabb helyet foglaló csoportoknak a kisebbek és 

alárendelődők szolgálatában kell állniuk. 

A katolikus társadalmi tanítás alapvetően neotomista filozófiai gyökerekből fakadó (Rigó 

2013), a szociális igazságosság és szeretet elveire építő útmutatásokat üzent a megváltozott, 

egyre több egyenlőtlenséggel és nyomorral küzdő társadalmi rendbe. Charles Dickens számos 

regényében írt az ipari forradalom és szabadpiaci kapitalizmus révén végzetes eladósodottságba 
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sodort néptömegekről (Dickens 1857) és a pénz utáni hajszában lelketlenné váló spekulánsokról 

(Dickens 1843). Az egyház évtizedekig hallgatott a kényes témáról, míg 1891-ben XIII. Leó 

„Rerum Novarum” kezdetű enciklikája törte meg a csendet. Az „újítás vágyaként” fordítható 

címadó gondolat mögött a pápai körlevél a munkások kizsákmányolása, az emberek 

munkaeszközként való lealacsonyítása ellen emelt szót. A katolikus társadalmi tanítás nyitó 

dokumentuma olyan szociálpolitikai nóvumok bevezetését sürgeti, mint a társadalombiztosítás, 

a minimálbér vagy az önsegélyező munkásszervezetek (Tóth 2016). A szocialista gondolatok 

mellett az enciklika nyíltan elhatárolódik az olyan marxista megoldásoktól, mint a 

magántulajdon eltörlése vagy az osztályharc felszítása. Azóta a katolikus egyház 

kommunikációja rendszeresen reagál az aktuális társadalmi-gazdasági jelenségekre, így például 

az alapvető jogok, a kétkezi munka értéke mellett, míg az ökonomizmus, a felesleges 

fogyasztás, a növekvő egyenlőtlenség ellen kardoskodik. A katolikus társadalmi tanítás alapját 

képező, az Egyház egyetemes tanítóhivatala által kiadott forrásdokumentumokat a 6. táblázat 

közli. A katolikus társadalmi tanítás tehát nem egyetlen forrásműből olvasható ki, hanem egy 

folyamatosan bővülő dokumentumtárból. A 2004 előtti tanítás legátfogóbb összegzése pedig az 

Egyház Társadalmi Tanításának Kompendiumában (CSDC) található.      

 

8. táblázat: A katolikus társadalmi tanítás forrásmunkái, az Egyház egyetemes 

tanítóhivatala alapján 

SZERZŐ DOKUMENTUM ÉV RÖV. 

XIII. Leó “Rerum Novarum” pápai enciklika 1891 RN 

XI. Pius “Quadragesimo anno” pápai enciklika 1931 QA 

XXIII. János “Mater et Magistra” pápai enciklika 1961 MM 

XXIII. János “Pacem in terris” pápai enciklika 1963 PT 

II. Vatikáni Zsinat “Gaudium et spes” pasztorális konstitúció 1964 GS 

II. Vatikáni Zsinat “Dignitatis humanae” nyilatkozat a 

vallásszabadságról 

1965 DH 

VI. Pál “Populorum Progressio” pápai enciklika 1967 PP 

VI. Pál “Octogesima adveniens” pápai enciklika 1971 OA 

Püspöki Szinódus “De iustitia in mundo”  1971 IM 

II. János Pál “Laborem exercens” pápai enciklika 1981 LE 

Hittani Kongregáció “Libertatis nuntius” 1984 LN 

Hittani Kongregáció “Libertatis con-scientia” 1986 LC 
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II. János Pál “Sollicitudo Rei Socialis” pápai enciklika 1987 SRS 

II. János Pál “Centesimus annus” pápai enciklika 1991 CA 

Katolikus Egyház Katolikus Egyház Katekizmusa (2401-2436. o) 2003 CCC 

Az Igazságosság és 

Béke Pápai Tanácsa 

Az Egyház Társadalmi Tanításának 

Kompendiuma 

2004 CSDC 

XVI. Benedek “Caritas in veritate” pápai enciklika 2009 CV 

Ferenc “Evangelii Gaudium” pápai enciklika 2013 EG 

Ferenc “Laudato si’” pápai enciklika 2015 LS 

Forrás: Melé (2011) és Tóth (2016) alapján saját szerkesztés 

 

Habár a protestantizmus ötszáz éves történelme során megannyi felekezetre ágazott szét, 

teológiai szempontból az Isten kegyelméből nyert szabadság üzenete egységessé teszi őket. A 

protestáns felekezetek közös hivatásként élik meg, hogy ezt a szabadságot megosszák a 

közösségükkel, a társadalommal, egy jobb világ létrehozásán, az emberi jogok kiterjesztésén 

fáradozva (Wiersma 2011, 129). A szabadság fontos jellemzője, hogy a protestánsok morális 

szempontból csupán Isten autoritását fogadják el, a vallási vagy szekuláris hatalmak nem 

determinálhatják az egyén erkölcsi döntéseit.   

Kétségkívül meghatározó protestáns alapelv a Weber (1905) által említett evilági 

aszkézis. Weber elmélete alapján a korai kapitalista fejlődés szellemi oka a protestánsok 

hivatásetikájában, szorgalmas munkavégzésében és megtakarító életformájában rejlett. Luther 

Márton a világi foglalkozásnak új szerepet, Isten dicsőítését adva minden típusú munkavégzést, 

legyen az fizikai vagy szellemi tevékenység, egyenrangúvá emelt (Birkás 2015). Az isteni 

elhívásból fakadó hivatás fogalma az ő Biblia-fordítása révén került be a német (Beruf), majd 

később az angol (calling) nyelvbe (Weber 1905, 90). Egy neki tulajdonított idézet alapján "Isten 

szorgalmat és hűséget követel minden hivatásban" (Márton 1983, 222). Luther elítélte a vagyon 

öncélú felhalmozását (Fuggerek bírálata), szigorú határokat húzott a kamatszedéssel 

kapcsolatban, a jog szerinti polgári kereskedést méltatta (Bodai 2017). A munkavégzést Kálvin 

János is kötelességgé tette, „az egyének teljesítőképességét az ultra non posse határáig fokozta, 

ami a produktivitást hihetetlen mértékben emelte. Viszont a fogyasztást a minimumra 

redukálta" (Dávid 1931, 19). A megnövekedett termelékenység visszafogott életmóddal 

párosulva nyilvánvalóan tőkefelhalmozáshoz vezetett. Kálvin ugyanakkor a Bibliai időkhöz 

képest megváltozott társadalmi körülményekhez alkalmazkodva a kamatszedés tilalmát nem 

általános érvényű parancsolatként értelmezi: "mert ha teljesen megtiltjuk a kamatot – írja –, 

akkor szorosabban kötjük meg a lelkiismeretet, mint azt maga Isten teszi" (Sebestyén 2011, 6). 
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A protestáns aszkézis ugyan hozzájárult a kapitalizmus kibontakozásához, a XIX. század 

végére azonban annak etikai megfontolásai háttérbe szorultak, a gazdasági gondolkodás 

szekularizálódott. 1899 és 1900 fordulóján Adolf von Harnack lutheránus teológus is 

előrevetítette, hogy a következő korszak nagy egyházi feladata a szociális problémák 

megoldása (Harnack 1900, 168). Láthatjuk tehát, hogy ez idő tájt nemcsak a katolikus egyház 

társadalmi tanítása erősödött fel. A századfordulós nyugat-európai protestantizmus négy 

szociáletikai irányzata más-más utakon igyekezett orvosolni a kialakult társadalmi problémákat 

(Kovács 2013, 3):  

1) Poroszországban az evangélikus egyház egybefonódott az állammal, így a 

szociálkonzervatív eszmeiség áthatotta a társadalompolitikát (bismarcki szociális 

reformok); 

2) A főként Angliában és Skóciában működő belmissziós mozgalmak civil szervezetként 

végeztek jelentős karitatív tevékenységet a hátrányos helyzetű csoportok között; 

3) A kapitalista gazdasági rend szétfeszítését, lebontását célozta a „vallásos szocializmus” 

alapvetően svájci irányzata; 

4) A történelmi kálvinizmus alapjain álló irányzat hitvalló, buzgó keresztények politikai 

részvételét szorgalmazta (holland képviselője Abraham Kuyper, hazai követője a már 

idézett Sebestyén Jenő). 

 

9. táblázat: Református gazdasági hitvallás, 2004.  

Elutasítja  Támogatja 
Minden olyan gazdasági rendszert, 
amely aláássa Isten szuverenitását, 
kizárja a teremtményeket az élet 
teljességéből: így a globális 
neoliberális kapitalista rendet és a 
tervgazdaságot. 

GAZDASÁGI 

RENDSZER 

A „kegyelem gazdaságát”, amely a 
szegények, a peremre szorultak iránti 
igazságot helyezi az életközösség 
középpontjába. 

A féktelen fogyasztásra, versengő 
kapzsiságra és önzésre épülő 
kultúrát. 

GAZDASÁGI 

CÉLOK 

A gazdaság azért van, hogy az 
emberek méltóságát és jólétét 
szolgálja. 

A javak korlátlan felhalmozását és a 
határtalan növekedést. NÖVEKEDÉS 

Isteni igazságszolgáltatást a 
korrupció, kapzsiság és 
kizsákmányolás ellen. 

A haszon emberek elé való 
helyezését, a mindenkinek járó javak 
kisajátítását. 

EMBER ÉS 

TŐKE 

Az igazságtalanság áldozatai mellett 
való kiállást, a szegény és gazdag 
egyenlőségét. 

A természet emberi érdekeknek való 
alávetését. 

TERMÉSZET 
A környezetrombolásnak való 
ellenszegülést, a sáfárság betöltését. 

Forrás: Református Világszövetség (2004) alapján saját szerkesztés 
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A legújabb kori válságok kezelésére a kálvinista alapokon álló, Református Egyházak 

Világszövetsége 2004-es világtalálkozóján egy gazdasági kiáltványt fogalmazott meg. A 

„Szövetségben az igazságért a gazdaságban és az ökológiában” (Accrai Hitvallás) korunk 

társadalmi-gazdasági válságának hátterében közvetlenül a „neoliberális gazdasági 

globalizációt” nevesíti. A hitvallás által elutasított és támogatott gazdasági elveket a 9. 

táblázatban szemléltetem. A dokumentum drámai szakasza vallomástételre szólít fel: 

„Elismerjük, hogy bennünket is elkápráztatott a fogyasztói kultúra, és jelen gazdasági rend 

kapzsi versengése és önzése. Mindezek túl gyakran hatották át magát a lelkületünket is. 

Megvalljuk vétkünket, hogy visszaéltünk a teremtett világgal, és nem tudtuk betölteni 

szerepünket a természet társaként és sáfáraként” (Református Világszövetség 2004, 5).  

Összegzésül a katolikus és protestáns társadalmi tanítás különbségei között két eltérés 

emelkedik ki:  

1) A katolikus társadalmi gondolkodás főként a skolasztika eszmeiségéhez nyúl vissza 

(neoskolasztikus törekvések), míg a protestáns gazdaságetika a modernnel szemben 

alapvetően nyitott.19  

2) A katolikus egyház centralizmusával és tanítói hivatalával egységes társadalmi tanítás 

létrehozására törekedett, míg egyházfelfogásukból fakadóan a protestáns üzenet plurális 

módon fejlődött (ld. evangélikus denkschriftek különböző társadalmi témákban). 

 

Max Weber nyomdokain haladva, vallásszociológiai kutatások sora foglalkozik a katolikus és 

protestáns munkaetika és gazdasági attitűdök különbségeivel, ahogy a további fejezetekben 

látni fogjuk. A kereszténység20 társadalmi tanítása így természetesen nem egységes, fókusz, 

illetve hangsúly eltolódásokat találunk benne, azonban az etikai alapállás közel azonos.  

 

  

 

 
19 A megállapítás főként az evangélikusok által képviselt kultúrprotestantizmus (Adolf von Harnack, Ernst 
Troeltsch, Max Weber) híveire igaz, akik a vallás és a modern kultúra összeegyeztetésére törekedtek, míg a főként 
református teológusok részéről szorgalmazott dialektus teológia (Karl Barth, Rudolf Bultmann) a „krisztológiai 
kijelentésekből kiindulva megpróbált a világi társadalmi, illetve politikai cselekvés számára irányvonalakat 
felvázolni” (Anzenbacher 2001, 164).  
20 Az egyházszakadás már korábban, az ortodoxia leválásával megkezdődött és kétségtelen, hogy a keleti egyházak 
társadalmi tanításában markáns különbségek mutatkoznak a nyugatiakkal szemben. A keleti kereszténység 
társadalomtanának szisztematikus feltárása csupán az elmúlt évtizedekben kezdődött meg, ugyanakkor az nem 
gyakorolt lényegi befolyást az euroamerikai gazdaságfilozófiára. Értekezésem témaválasztása szempontjából a 
katolikus és protestáns felekezetek vizsgálatára szorítkozom, miközben jövőbeli kutatási irányként jelölöm meg a 
keleti kereszténység gazdaságetikájának regionális vonatkozásait.  
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2.5. Egyházi vélemények a vallás társadalmi-gazdasági hatásairól  

 

Az egyházi dokumentumok vizsgálata után hazai egyházi képviselőkkel beszélgettem. A 

szakértői mélyinterjúk célja a zsidó-keresztény gazdaságerkölcsi tanítás szintetizálása, a 

felekezeti különbségek, eltérő fókuszpontok megismerése, az egyházak gazdaságetikai 

hatásának feltárása volt.  

 

10. táblázat: A szakértői mélyinterjú alanya, helyszíne és időtartama 

 
 

   

dr. Szabó B. 
András 
(MEE) 

dr. Mondovics Gábor és 
Szikora Márton (HGY) 

Bogárdi 
Szabó István 
(MRE) 

dr. Baritz 
Laura Sarolta 
(MKE) 

Réti János 
(EMIH) 

Evangélikus 
Hittudományi 
Egyetem, 
Budapest 

Hit Park gazdasági iroda, 
Budapest 

Károli Gáspár 
Református 
Egyetem, 
Budapest 

telefonos 
megkérdezés 

Costa 
kávézó, Allé 
Budapest 

2018. 04.24. 
14:00-15:30 

2018. 05.03. 9:00-11:25 2018. 05.15. 
13:30-14:30 

2018.05.29. 
10:20-11:00 

2018.06.01. 
10:15-12:40 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kutatás keretében egy zsidó és négy keresztény felekezet képviselőjével készült 

mélyinterjú, olyanokkal, akik az egyházaknak adható 1%-os felajánlások száma alapján 

jelentős társadalmi befolyással rendelkeznek (ld. 1. melléklet). Az egyszázalékos felajánlások 

alapján a Magyar Katolikus Egyház mellett két tradicionális protestáns felekezet és egy 

neoprotestáns egyház került a mintába. A Magyarországi Baptista Egyház összegszerűen ugyan 

több felajánlást kapott a Hit Gyülekezeténél, utóbbinál a felajánlók száma magasabb, mintába 

emelésükkel egy neoprotestáns vallási közösség vizsgálata is lehetővé vált. A zsidó felekezetek 

között a legszélesebb támogatottsággal a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége 

rendelkezik. Bár ígéretet kaptam Radnóti Zoltántól, a MAZSIHISZ rabbitestületének elnökétől 

az interjúadásra, a beszélgetésre nem sikerült sort keríteni. Helyettük végül az Egységes 

Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) képviselője adott interjút. Az EMIH megkérdezése 
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azért is szerencsés, mert a MAZSIHISZ által képviselt főként neológ, illetve az ortodox zsidó 

irányzat között egyfajta középutas vallási irányultság jellemzi őket.  

Az interjúalanyok kiválasztása az egyes felekezetek vezetőségének ajánlása alapján 

történt. Az általános módszer alól kivételt képzett dr. Baritz Laura Sarolta, domonkos rendi 

nővér kiválasztása, aki a Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban (KETEG) képzés 

vezetőjeként nemrégiben vatikáni díjban21 részesült, a Magyar Katolikus Egyház (továbbiakban 

rövidítéssel MKE) társadalmi tanításának jeles hazai kutatója. A Magyarországi Református 

Egyház (MRE) részéről az egyház zsinati elnöke, Bogárdi Szabó István püspök fogadta el a 

felkérést. Fabiny Tamás, az Evangélikus Egyház (MEE) elnök-püspökének javaslatára dr. 

Szabó B. Andrással22, a Pestújhely–Újpalotai Egyházközség lelkészével készült interjú. A Hit 

Gyülekezete (HGY) titkársága páros mélyinterjút javasolt, melyen dr. Mondovics Gábor az 

egyház gazdasági vezetője és Szikora Márton vállalkozó, a Szent Pál Akadémia végzős 

teológiahallgatója vett részt. Az EMIH képviseletében Köves Slomó vezető rabbi ajánlására 

Réti János23 egyházi elöljáróval készült interjú. A válaszadók mindannyian az említett 

felekezetek képviseletében, zömében a témakör szakértőjeként szólaltak fel, így véleményeiket 

név szerint közli az értekezés. A lekérdezés és elemzés módját az 1. melléklet tartalmazza. 

Habár az interjúk során az egyházak gazdaságerkölcsi tanításáról sok szó esett, jelen fejezetben 

a dokumentumokból is kiolvasható etikák közlésétől eltekintek, kizárólag a felekezeti tanítások 

eltérő fókuszpontjára és az egyházak társadalmi szerepvállalására koncentrálok.24 

Eltéréseket tapasztalhatunk az egyházak gazdasági szerepvállalásában. Az ezzel 

kapcsolatos nézeteket nyitott kérdésre válaszolva adták meg az interjúalanyok, így 

előfordulhatnak olyan szerepkörök, amelyek mérvadóak ugyan az adott felekezet társadalmi 

jelenlétében (például karitatív tevékenység), mégsem kerültek említésre. Másrészt voltak olyan 

szerepek is, amelyek kifejezett hiányáról számoltak be az interjúalanyok, ez is kiolvasható a 11. 

táblázatból.  

 

 
21 A KETEG képzés és misszió 2017-ben 367 pályázat közül a Loyola Egyetem mellett részesült elismerésben a 
XVI. Benedek pápa által kezdeményezett Expanded Reason Award nemzetközi pályázaton. A „tanítás” 
kategóriában kiosztott díjat a domonkos rendi nővér vette át a Joseph Ratzinger Vatican Alapítvány és a madridi 
Francisco de Vitoria Egyetem képviselőitől. 
22 Szabó B. András 2015 januárjában védte meg Áldozattól a pszeudoeszkatológiáig – A pénz kulturális 
szerepeinek teológiai értékelése című doktori értekezését az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. 
23 Az interjúalany kifejezte, hogy bár az EMIH alkalmazottja és közel állnak hozzá a szervezet alapértékei, 
gazdasági gondolkodása ortodox, a hagyományokhoz közelebb álló, az interjút ez a kettősség jellemezte.  
24 A munkahelyi vitára készült disszertáció tervezet még jóval nagyobb terjedelemben közölte az egyházi interjúk 
során elhangzottakat. A bírálatok értelmében azonban szükségesnek láttam azoknak a tartalmi kérdéseknek az 
elhagyását, melyek témáját a disszertáció 2.3. és 2.4. fejezete már érintette. 
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11. táblázat: Az egyház gazdasági szerepéről vallott nézetek, felekezetenként  

Egyház Tudo-
mány 

Prédi-
káció 

Vezető-
képzés 

Gazdaság-
politikai 

hatás 

Rendszer-
kritika 

Példa-
mutatás 

Jótékony-
kodás 

Egyenlőség 
teremtés 

MKE + 0 + + + 0 0 0 
MRE - + 0 + + 0 0 0 
MEE - + + + + + + + 
HGY - + + 0 + + + 0 
EMIH - 0 0 - - + + 0 

„0” = nem került szóba 
„+” = jellemző 

„-” = nem jellemző, tagadás 

Forrás: mélyinterjúk alapján saját szerkesztés 

 

Tudományos szinten csupán a katolikus egyház különböző műhelyei kutatják a 

társadalmi-gazdasági témákat. Baritz Laura beszámolója alapján negyvenhárom különböző 

egyetemi központ és intézet épít az egyház társadalmi tanítására. A domonkos rendi nővér 

Magyarországon is feladatnak tekinti a gazdaságtudományi kutatások végzését, személyes 

küldetésként éli meg az emberközpontú gazdaság elméletének terjesztését. A vizsgált zsidó és 

protestáns felekezetekben Magyarországon nem jellemző az egyházi kezdeményezésű 

társadalomtudományi tevékenység. Szabó B. András megjegyezte, hogy a német evangélikus 

egyház teoretikus szinten is aktívabb, ugyanakkor szekuláris kutatókat kér fel saját 

állásfoglalásainak megalapozására. A Hit Gyülekezete teológiai főiskoláján (Szent Pál 

Akadémia) is csekély számú szakdolgozat született eddig pénzügyi, gazdasági témákban. 

A protestáns felekezetekre sokkal inkább jellemző, hogy a prédikációkban, a hívők lelki 

gondozásában érintenek gazdasági témákat. A református püspök elmondása alapján az 

óegyháztól kezdődően rendszeresen vannak olyan szakaszok a prédikációkban, amelyek 

mértékletességre és megfontoltságra intenek. Az evangélikus lelkész szerint az anyagi kérdések 

mélyen érintik a hívők életét, nem véletlen, hogy Jézus is gyakran gazdasági szituációkkal 

példázta üzenetét, ezen keresztül ma is mély tanításokat tudnak átadni a hallgatóságnak. Szabó 

B. András azt is megjegyezte, hogy az üzleti tapasztalatok gyakran erkölcsi dilemmák elé 

állítják az egyháztagokat, így a lelki gondozásban rendszeresen előkerülnek gazdasági témák. 

A szituációk megoldása a rabbikat is gondolkodóba ejti, a Talmudban számos gazdasági 

véleménnyel találkozunk. 

Az elméleti sík mellett a katolikus egyház gazdasági szerepvállalásának második pillérét 

a keresztény vállalkozók képzése jelenti. Vállalati vezetők igyekeznek az egyházi tanítást 

gyakorlatba ültetni, olyan szervezetekben mint a Blueprint for Better Business, az olasz 
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Economy of Communion, illetve a hazai ÉrMe Üzleti Hálózat. Kevésbé szervezett módon, de 

hasonló törekvéseket említettek a Hit Gyülekezete és az evangélikus egyház képviselői. Az 

egyházak gyakorlati hatása a gazdaságpolitikában is megjelenik, ennek lenyomatát leginkább 

Bogárdi Szabó István említette. A református elnök-püspök egyben óvta is a keresztényeket a 

gazdaságpolitikába való aktív beavatkozástól, hiszen az éles konfliktust generál a 

társadalomban. Ehelyett inkább a rendszerkritikára helyezte a hangsúlyt, ez a gondolat minden 

keresztény felekezet képviselőjénél elhangzott. A diaszpórában élő zsidóság sem közvetlen 

befolyást, sem kritikát nem gyakorol a befogadó nemzetek gazdaságszervezésére – nyilatkozta 

Réti János. Az egyházi elöljáró szerint a zsidóság mindig is inkább a saját dolgaival 

foglalkozott, nem ők alakították a külvilág játékszabályait, a magyar történelem távlatában 

legfeljebb egy-egy politikai pozícióba került hívő befolyásáról beszélhetünk.  

Az egyházi intézmények jelentőségét emelték ki a Magyar Evangélikus Egyház és a Hit 

Gyülekezete képviselői. Amellett, hogy a prédikációkban különböző útmutatásokat nyújthatnak 

az üzleti élet gyakorlásához, az intézmények gazdálkodása is példát mutathat a hívők és a 

társadalom számára. Az egyházak ugyanis munkaadóként, költségvetési források 

felhasználójaként is a figyelem középpontjába kerülhetnek, így fontos, hogy jó példával 

járjanak elöl. Hasonló szerep jut a jótékonysági tevékenységnek is, amit az EMIH képviselője 

is kiemelt. Réti János szerint különösen fontos, hogy a jótétemény (cedaka) a rászorulókhoz 

jusson, így a legnagyobb átláthatóság és korrektség kell jellemezze a karitatív szervezeteket. 

Mindezek mellett az egyház egyedülálló platformot biztosít a rászorulók és tehetős emberek 

találkozására, a státuszbeli különbségek elrejtésére, erre mutatott rá Szabó B. András. Saját 

lelkészi praxisában is tapasztalja, hogy a legkülönbözőbb életstílusú személyek is megjelennek 

az istentiszteleteken, ahol Isten színe előtt mindenki egyenlővé válik. 

Finom eltéréseket tapasztalhatunk az egyházak központi gazdasági üzenetében, annak 

fókuszában is. Az elemzés során az interjúk bekezdéseit kódoltam, és a leggyakrabban 

előforduló, legerőteljesebben hangsúlyozott üzenetet emeltem be a 12. táblázatba. Az ember 

lelkiismereti voltára, erkölcsi alapállására épül a katolikus gazdasági tanítás, melynek 

középpontjában a haszonelvűséggel szembeállított emberközpontúság és individualizmus 

helyett a közjó szolgálata áll. A katolikus társadalmi tanítás korábban feltárt kulcsüzenetei, mint 

a szolidaritás vagy a szubszidiaritás csak érintőlegesen jelentek meg az interjúban.  

A klasszikus protestáns értékek főként a reformátusoknál nyertek teret, a beszélgetés 

középpontjában kétségtelenül a munkavégzés állt. Hasonlóan kiemelt szerepet kapott a 

mértékletesség, valamint a generációk közötti igazságosság. „Ha az utánunk következő 

nemzedékek tőlünk azt látják, hogy úgy bánunk az értékekkel, mintha a mi sírba tételünkig 
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tartana az embervilág, akkor ez egy habitust teremt önmagához, a világhoz, a másik emberhez” 

– érvelt Bogárdi Szabó István. 

 

12. táblázat: Az egyes felekezetek központi gazdasági üzenete és az ahhoz kapcsolódó 

kulcsfogalmak 

EGYHÁZ KULCSÜZENET KULCSFOGALMAK 
MKE „Az ember erkölcsi lény, ha erre épül a gazdaság, akkor 

lesz élhető és emberközpontú.” 
emberközpontúság, 
közjó szolgálata 

MRE „Egy biztos, azt le lehet szögezni, hogy a keresztyénség 
munkaalapú társadalomról beszél, amit ki kell egészíteni 
az igazságosság elemeivel.” 

munkavégzés, 
mértékletesség 

MEE „A szegények, de mindenféle marginalizált csoportok 
védelme, a gyengébb fél kihasználásának kritikája fő 
szempont, ami végigvonul az egész Biblián.” 

szociális biztonság, 
hivatás, államnak 
való 
engedelmesség 

HGY „Az egyház fő üzenete, hogy a javakat nem itt gyűjtjük, 
függetlenül attól, hogy a prosperitásnak, a növekedésnek, 
az intézményrendszernek fontos szerepe van.” 

sáfárság, 
kreativitás 

EMIH „Az ember anyagi biztonsága, jóléte, ha úgy tetszik az 
Örökkévaló kegyének a függvénye, ami függ attól is, 
milyen közel kerültünk hozzá, mennyire követjük az 
útmutatásait.” 

kiddush Hashem, 
igazságosság,  
bizalom 

Forrás: mélyinterjúk alapján saját szerkesztés 

 

Természetesen a lutheri hivatás gondolat hangsúlyossá vált az evangélikus 

gondolkodásban, ugyanakkor a társadalmi egyenlőség, szociális biztonság ideája nagyobb 

hangsúlyt kapott a Szabó B. Andrással folytatott interjúban. „A Bibliára általában jellemző a 

másik fél szemmagasságban való kezelése” – mondta a lelkész. Mindemellett rámutatott, hogy 

a lutheránus mozgalom legnagyobb arányban a skandináv országok lakóit érintette meg, ahol a 

korrupciós indexek máig a legalacsonyabbak, így ezt az értéket is kulcsfontosságúnak tartja.  

A vallásos zsidóság társadalmi megnyilvánulásának hátterében a „kiddush Hashem” 

alapelve, vagyis Isten nevének megszentelése áll. Eszerint minden hívőnek úgy kell helytállnia 

az üzleti életben is, hogy fényt hozzon, és az Örökkévaló nevét mások ne káromolják 

tevékenységük miatt. Réti János megfogalmazásában a tisztességesen viselkedő hívők 

bizonyítják a tórai útmutatások helytállóságát. Ha a gazdaságban is igazságosan (tisztességesen 

és méltányosan) járnak el, úgy erősödik az üzleti bizalom, ami a siker legfőbb kulcsa az 

interjúalany szerint. Olyannyira fontos a tisztességes magatartás, hogy Rava rabbi (Abba ben 

Joseph bar Ḥama, 280-352) szerint két kérdést tesznek fel a halál utáni ítéletkor: 1) 

beteljesítetted-e a nevedet (küldetés, isteni elhivatottság)? 2) hűségesen folytattad-e üzleti 
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tevékenységed? Hitük szerint tehát a materiális javakkal való bánásmód az ember örök 

hajlékokban elfoglalt helyét is befolyásolja.  

Hasonlóan transzcendens irányból közelítették a legfőbb gazdasági alapelveket a Hit 

Gyülekezete képviselői. Azt hangsúlyozták, hogy a legfontosabb javakat nem a földi életben 

gyűjtjük, az anyagiakhoz való viszonyulás meghatározza a földön túli létezést. Ezáltal a 

sáfárság, a kapott javakkal való felelős gazdálkodás üzenete került előtérbe. A koncepció szerint 

az ember az anyagi eszközök bérlője és nem tulajdonosa, hűségesen kell bánjon mások javaival, 

megbecsülje a kis dolgokat is. A jó gazdálkodáshoz kreativitásra van szükség, ami prosperitást 

eredményez. Utóbbi az egyház álláspontja szerint nem jelent problémát, ha tisztességes 

magatartással párosul.  

Összességében a vallási felekezetekkel készített mélyinterjúk erkölcsi, spirituális 

dimenziókat ragasztottak a szekuláris gazdaságetikához, akárcsak egy kirakós darabjai, 

amelyek eltérő méretűek és formájúak. Az összehasonlító táblázatok szemléltetik az egyes 

felekezetek tanításának fókuszát, gazdasági szerepvállalását és rendszerhez való viszonyulását. 

Előbbiben többnyire összhangot tapasztalhatunk, utóbbiakban finom eltéréseket fedezhetünk 

fel. Érdekes lehet még az ortodox kereszténység társadalmi tanításának megismerése, illetve a 

zsidó-keresztény gondolkodás egybevetése más világvallásokkal, ez azonban jelen értekezés 

korlátain túlmutat. A következő fejezet a fentiekben ismertetett értékrend gyakorlati gazdasági 

lenyomatát mutatja.    
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3. Gazdaságszociológiai vizsgálatok áttekintése 

 

„Az elmúlt húsz évben azonban rájöttünk, hogy az önök kultúrájának a lényege a vallásuk: a 

kereszténység. Ezért lehetett a Nyugat ilyen erős.” 

(kínai társadalomtudós25) 

 

A vallás és a gazdaság közötti összefüggésekkel jelenleg többnyire a vallásszociológia és a 

gazdaságszociológia tudományterületei foglalkoznak. A két diszciplína határán a szociológia 

számos jeles klasszikusa, így például Émile Durkheim, Max Weber vagy Karl Marx 

tevékenykedett. Jelen fejezet elsőként a vallás és gazdaság egymásra hatásával kapcsolatos 

vallásszociológiai elméleteket tekinti át, majd a gazdaságszociológia klasszikus teóriáitól 

napjaink empirikus kutatásaihoz érkezünk.26   

 

3.1. Modern vallásszociológiai elméletek 

 

A XX. század fordulójára a teológiai vizsgálódás a vallás mibenléte (filozófia, etika) felől a 

társadalomra gyakorolt hatás, így a vallás- és gazdaságszociológia felé terelődik (Kovács 2013). 

Metz (1968, 16) rámutat, hogy a modernitás létrejöttében a kereszténységnek is meghatározó 

szerepe volt, az újkori folyamat nem véletlenül Európából indult el. „Még ha elvilágiasodott 

formában is, de bibliai motívumok mozgatták, melyek a hibák és visszaesések ellenére a 

szabadság, az igazságosság, az oktatás, a jólét és javakból való részesedést sürgették és sürgetik 

ma is” (Anzenbacher 2001, 40). A klasszikus liberalizmusban például fontos alapelv volt az 

egyház és az állam szétválasztása (Locke 1689). A protestantizmus maga is hatással volt a két 

hatalmi szféra elkülönítésére, a reformátorok is ezzel az igénnyel léptek fel, valamint a 

 

 
25 A Kínai Társadalomtudományi Akadémia egyik kutatójának szavait idézi Aikman (2005, 5). A teljes 
gondolatmenet így hangzik: „Megkértek minket, hogy nézzük meg, mi miatt előzhette meg… a Nyugat a világ 
többi részét… Eleinte azt gondoltuk, hogy azért, mert önöknek erősebb fegyvereik voltak, mint nekünk. Aztán azt 
gondoltuk, hogy azért, mert önöknek volt a legjobb politikai rendszerük. Aztán a gazdasági rendszerükre 
összpontosítottunk. Az elmúlt húsz évben azonban rájöttünk, hogy az önök kultúrájának a lényege a vallásuk, a 
kereszténység. Ezért lehetett a Nyugat ilyen erős. A társadalmi és kulturális élet keresztény erkölcsi alapja tette 
lehetővé a kapitalizmus kialakulását, majd a demokratikus politika felé vezető sikeres átalakulást. Semmiféle 
kételyünk nincs efelől” (Ferguson 2011, 345). 
26 A fejezet számos megállapítása, összegző táblázata megjelent a Tér – Gazdaság – Ember folyóiratban (Balassa 
2018d). 
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protestáns hívők a katolikusokhoz képest kevesebb intézményi szertartást vettek igénybe hitük 

gyakorlásához (Gogarten 1958).  

Vallás kifejezésen olyan meggyőződések, cselekedetek és intézmények megosztását 

értjük, amelyek természetfeletti erők működésébe vetett hiten alapulnak (Iannaccone 1998, 

1466). Ez a definíció Thomas Luckmann (1996) meghatározásával szinkronban nem csupán a 

szervezeti keretek között működő, intézményi hitvallással megalapozott vallásosságot fedi, 

hanem a transzcendenciaélményt kereső spiritualitás egyéni megnyilvánulásait is. A 

vallásszociológia tudományterülete egy közösség felekezeti magatartásmintáit, hitvallásának 

alakulását és ezek társadalmi folyamatokra gyakorolt hatását vizsgálja (Tomka 1996). Az 

elmúlt évszázadban számos kutatás szerint gyengült a vallás társadalmi jelentősége (Norris–

Inglehart 2004, Bruce 2002), ugyanakkor sokan cáfolják ezt a nézetet, köztük Luckmann is 

(1967). A következőekben a legmeghatározóbb vallásszociológiai elképzeléseket, elméleteket 

ismertetem, amelyek a téma empirikus kutatását is befolyásolják. Egyes kutatók megállapítása 

szerint a modern korra (1) szekularizáció, mások szerint (2) individualizáció, valamint (3) 

racionális döntéshozatal, legújabban pedig (4) deszekularizáció jellemző.  

A modernitás kialakulásával egy időben Nyugat-Európában a vallás veszített intézményi 

és politikai súlyából és egyre inkább a magánélet berkei közé szorult. A jelenséget széleskörűen 

ragadja meg a szekularizáció fogalma. Egyházjogi és filozófiai értelemben a kifejezésen az 

egyházi tulajdon magán vagy állami tulajdonba kerülését, az egyház befolyásának 

visszaszorítására irányuló állami törekvéseket értjük, ami lehetővé tette a világi (szekuláris) 

államok létrejöttét (Szőke 1999). A szociológia klasszikusai, Durkheim és Weber, tágabb 

értelemben fogalmazták meg szekularizációs tézisüket, miszerint a világ varázstalanná vált. Az 

1950-es, ’60-as években gyakran emlegetett szociológiai elmélet alapján, a modernizálódó 

társadalmakban az egzisztenciális biztonság létrejöttével az egyházak szerepe, de még a 

szubjektív vallásosság is csökkenést mutat (Berger 1969).  A vallás így a társadalomszervezés 

számos alrendszerének egyikévé vált, de már korántsem olyan mértékadó és meghatározó, mint 

például a feudalizmusban. Chaves és Cann (1992) megállapításai szerint az állam beavatkozása, 

egyházi szabályozása tovább csökkenti a felekezetek hatékonyságát és ezáltal a hívők 

intézménylátogatását is (ld. volt szocialista országok és Kína), ami szintén szekularizációs 

hatással bír. 

Országos szintről kisebb léptékre fókuszálva, a szervezetek szintjén is megjelenhet a 

szekularizáció. A szervezeti (mezo) szinten megvalósuló jelenség a hagyományos egyházaktól 

híveket vonzó új felekezetek, vallási irányzatok megjelenését tartalmazza. A vallási piacnak ez 

a fajta pluralizálódása az osztrák származású Peter L. Berger (1969) szerint negatív 
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kapcsolatban áll a templomlátogatás27 gyakoriságával, ami a nyugat-európai államokra be is 

igazolódott (Pickel 2013). Az európai megfigyelésekkel egyidejűleg Észak-Amerikát, és főként 

az Egyesült Államokat leíró vizsgálatok cáfolják az említett összefüggést. A racionális 

döntéseket vallástanulmányokba integráló elmélet szerint élénkebb a szervezeti keretek közti 

vallásgyakorlás, amennyiben a hagyományos szolgáltató egyházak mellett az új társadalmi 

igényekhez alkalmazkodó intézmények is megjelennek (Stark–Iannaccone 1994). Elméletük a 

vallásra egyfajta piacként tekint, ahol a (minőségben és választékban) bővülő kínálat a keresleti 

oldalra is serkentőleg hat, erősíti a templomlátogatási szokásokat. 

Mikro szinten a felekezetváltások mellett megfigyelhető az egyének vallásgyakorlatának 

privatizálódása, az intézményes keretektől való elfordulás (Luckmann 1996). A 

hitgyakorlásban meghatározóvá vált a hívők egyéni preferenciája, esetenként több vallás 

tanításából „barkácsolják össze” saját hitüket (Andorka 2006). Így fordulhat elő, hogy az 

önmagukat vallásosnak vallók némelyike egyszerre hisz a Biblia Istenében és a 

lélekvándorlásban. Az individualizációs tézis támogatói szerint csak az egyházak látogatása 

esett vissza, a személyes hit mértéke antropológiailag meghatározott, viszonylagos állandónak 

tekinthető (Korpics – Wildmann 2010), így elhatárolódnak a szekularizációs elmélettől.  

Az úgynevezett „deszekularizáció”, az elvilágosodás megtorpanása, a vallás 21. századi 

fellendüléséről szól (Békefy 2015, 221). Az elmélet furcsasága, hogy 1999-ben ugyanaz a 

Berger fogalmazta meg, aki néhány évtizeddel korábban azt prognosztizálta, hogy a harmadik 

évezred elejére a vallásos hívők eltűnnek majd a szekuláris kultúrában (Berger 1979). Berger 

az új típusú meggyőződésre, elmondása szerint, az empirikus kutatások eredményeit látva 

jutott28. A vallásszociológus a korábban megfogalmazott szekularizációs tézist csupán egy 

földrajzi területre (Nyugat- és Közép-Európa) valamint egy társadalmi osztályra (nemzetközi 

intellektuális réteg) tartja alkalmazhatónak, minden más népességet masszívan vallásosnak tart. 

Aktuális megállapítása szerint a modernitás nem szükségszerűen járul hozzá a 

szekularizációhoz, csupán pluralizmust teremt, így a modern társadalomban különböző 

 

 
27 Templomlátogatás kifejezésén (az angol nyelvű ’church attendance’ kifejezéssel analóg módon) az istentiszteleti 
helyszínek látogatását értjük, függetlenül attól, hogy a különböző vallásokban és felekezetekben eltérő 
megnevezéssel jelölik a közösségi szertartások helyszínét. A katolikusoknál elterjedt templom kifejezés helyett 
protestáns felekezetekben gyakori az imaház vagy gyülekezet kifejezés használata, míg a zsidóság körében 
templom megnevezéssel csak az i. sz. 70-ben lerombolt jeruzsálemi Szent Templomot illetik, a Tóra felolvasás 
helyszínei a zsinagógák.  
28 A 20. század elején, az úgynevezett „Azusa utcai ébredés”-sel induló Pünkösdi kereszténység a Pew Research 
kutatásai alapján jelenleg világszerte több mint 600 millió hívőt számlál (Pew 2006). A pünkösdi mozgalom 
növekedési üteme Berger szerint a történelemben korábban nem tapasztalt mértéket ölt, ami tézisének 
újragondolására késztette (interjú Peter L. Bergerrel: Thuswaldner 2014).   
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világnézetek és értékrendszerek élnek egyidejűleg egymás mellett (Thuswaldner 2014, 16). 

Berger és szerzőtársa Amerika illetve Nyugat-Európa vallásossága között a legnagyobb 

különbséget a történelmi gyökerekben látja (Berger – Davie 2008). Amíg Európában a legtöbb 

vallási felekezet – legyen az katolikus, protestáns vagy ortodox – valahol államvallásként 

működött, addig az Egyesült Államokat a vallási tolerancia és pluralizmus alapjaira építették. 

Így nem állhatott fenn az a szituáció, hogy az állammal szembehelyezkedő lakosság az állam 

által fenntartott vallással is összetűzésbe kerüljön. A szekularizáció és a modernizálódás 

kapcsolatáról Máté-Tóth András (2014, 56) is hasonlóképp vall: az országos vallási mutatók 

alakulásában „nem annyira a modernitás foka, hanem inkább az egyház, az állam, a nemzet és 

a civil társadalom viszonyrendszere a magas magyarázó erővel bíró faktor”.  

A vallás politikai jelentőségét tovább emeli a világvallások missziós tevékenységének 

felélénkülése, a felekezeti fundamentalizmus erősödése, a migráció, a vallás nemzetközi 

kapcsolatokban betöltött szerepe (Toft 2011; Huntington 2015). A monoteista istenhit politikai 

említésével találkozhatunk az Egyesült Államok példáján, ahol a fizetőeszközön (Istenben 

bízunk), az elnöki beszédekben (Isten áldja Amerikát) és az alkotmányban is hangsúlyt kap a 

földöntúli gondviselés. John F. Kennedy elnöki beiktató beszédét elemezve Robert N. Bellah 

(1967) arra a következtetésre jutott, hogy egy sajátos „civil vallás” jellemzi az Államokat. Az 

amerikai civil vallás nem azonosítható a domináns keresztény vallással, hanem vallási hitek, 

szokások és jelképek együttes rendszere, mely transzcendens alapon határozza meg a nemzeti 

identitást. Ez a fajta vallási orientáció „a közösség, a közéleti erkölcs, az állampolgári 

kötelesség és a társadalmi elkötelezettség értékeit hangsúlyozza, miközben kevéssé foglalkozik 

az egyéni hit, a lelki élet, a testvéri szeretet és az isteni megváltás hagyományos keresztény 

kérdéseivel” (Pintér 2014, 7). Habár sokan bírálták Bellah civil vallás elméletét, az egyfajta 

szekularizált vallási orientáció integráló, identitás-fenntartó szerepére hívja fel a figyelmet. 

John A. Coleman (1970, 69-76) a nemzeti civil vallás három típusát különbözteti meg: (1) az 

egyházi alapon nyugvó, államot legitimáló vallást (pl. Görögország), (2) a világi 

nacionalizmust (a Szovjetunió ateista kultusza) és a (3) teljesen differenciálódott civil vallást 

(USA). Hasonló tipizálással találkozhatunk az olasz Silvio Ferrari (2010) tanulmányában is. 

Hankiss Elemér (1991) nemzetvallásnak nevezi azt a közéleti szinten megnyilvánuló 

vallásosságot, amely a közép- és kelet-európai, volt szocialista, szuverenitásukhoz ragaszkodó 

országok sajátja. A régióhoz tartozó államok leíró statisztikai elemzésére és vallási 

csoportosítására a 4. fejezetben kerül sor. 
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3.2. A vallási és gazdasági összefüggések mérése 

 

Hit, vallásos magatartás és közösséghez való tartozás – általában ezzel a három tényezővel 

írható le egy társadalmi csoport vallásgyakorlata. A Pew Intézet kutatásai (Pew Research 2010; 

2012; 2014; 2015) alapján látható, hogy földrajzi elhelyezkedéstől függően az egyes 

társadalmakban a három tényező közül más és más dominál. Míg Nyugat-Európában (főként 

Nagy-Britanniára támaszkodva) erőteljes a hit, de üresek a templomok és a napi vallásgyakorlat 

sem meghatározó, addig a Távol-Keleten rendszeres rituálékon vesznek részt a helyiek, hitbeli 

meggyőződés, konkrét közösséghez való tartozás nélkül. Mindezek fényében érdekes, hogy 

Közép- és Kelet-Európában jellemzően jelen van az emberek életében a személyes 

meggyőződés és a felekezethez való tartozás, azonban a mindennapos hitgyakorlat elmarad. A 

vallásszociológiai vizsgálatok rendszerezésekor azt látjuk, hogy a témában végzett kutatások 

elemzési szintje, időkezelése, hipotézisének ok-okozati összefüggése és természetesen 

módszere is nagymértékben eltér egymástól.  

Az elemzések egy nagy blokkja Max Weber kutatásához és az általa felállított protestáns 

etika tézishez kötődik. Ezek a vizsgálatok főként a nyugat-európai országok vallási és gazdasági 

mutatóit vizsgálják, empirikusan bizonyítva vagy cáfolva a protestánsok anyagi fölényét a 

katolikusokkal szemben. A makroelemzések vallási indikátorai ebben az esetben a hívők 

felekezeti megoszlása (vallási pluralizmus) és az egyházak állami szabályozásának mértéke, 

míg gazdasági indikátorként többnyire az Emberi Fejlettségi Index (Human Development 

Index, röviden: HDI) mutató elemeivel, az egy főre jutó GDP-vel, az iskolázottsággal, a várható 

élettartammal találkozunk.  

A vallás gazdasági befolyását leíró mikro jellegű kutatások abból a feltevésből indulnak 

ki, hogy a vallásosság az egyéni identitás szerves része, amely befolyásolja motivációnkat, 

prioritásainkat, így gazdasági döntéseinket is. Egyéni szinten a vizsgálat középpontjában így a 

személyes meggyőződés áll, melynek inputja a templomlátogatás29 és az elérhető egyházi 

szolgáltatások, az egyén gazdasági etikáján keresztül pedig hatást gyakorol a jövedelemre. 

 

 
29 Általánosságban véve, a különböző világvallásokat érintő összehasonlító elemzésekkor csak nagy 
körültekintéssel használandó a templomlátogatási mutató. A szertartásokon való részvétel intenzitása ugyanis az 
adott vallási közösség hitvilágával, rituális előírásaival függ össze. Vagyis a több és a kevesebb templomba 
járásból nem feltétlenül következtethetünk a vallási intenzitásra, például buddhista és muzulmán vallású népesség 
összehasonlító elemzésekor. A mutató alkalmazása leginkább felekezeten belüli kutatás esetén releváns. 
Ugyanakkor a zsidó és keresztény hitvilágban bevett gyakorlat a heti rendszerességű istentiszteleti rendtartás, így 
az azon való részvétel gyakoriságát megfelelőnek tartom a vallási intenzitás egyik indikátoraként, szükségszerűen 
kiegészítve a személyes meggyőződés fokának és a szertartáson kívüli hitgyakorlat intenzitásának mérőszámaival.  
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Természetesen a különböző hiteket makroszintre is ki lehet terjeszteni (aggregálni), így pedig 

egy terület gazdasági fejlettségi mutatóit kapcsolhatjuk össze az önmagukat vallásosnak tartók 

számával, hitük mértékével, az otthoni és egyházi hitgyakorlás gyakoriságával. 

 

4. ábra: A templomlátogatás és a személyes hit hatása a gazdasági fejlettségre 

 

 
Forrás: Barro–McCleary (2003) és Pew Research (2017) alapján saját szerkesztés 

 

Minél nagyobb a vallási pluralizmus egy országban, annál gyakoribb a templomlátogatás 

Robert R. Barro és Rachel M. McCleary (2003) kutatásai alapján, amely állítás alátámasztja 

Stark és Iannaccone racionális döntés elméletét. Vizsgálatukban az otthoni vallásgyakorlás 

inputja a templomlátogatás, outputja pedig a személyes hit, így érthetővé válik, hogy a 

templomlátogatás közvetett, a hitbeli meggyőződés viszont közvetlen módon befolyásolja a 

gazdasági fejlettséget. Barro és McCleary (2003) kifejti azonban, hogy a 4. ábrán bemutatott 

hatásmechanizmus csak akkor pozitív, ha a templomlátogatás erősíti a személyes 

meggyőződést, ellenkező esetben a gazdasági fejlődés gátjává is válhat. 

 

3.3.  A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme 

 

Tudománytörténeti szempontból „a XIX. század végére tehető a vallási tényezők – így a 

protestantizmus – és a kapitalista gazdasági rendszer közötti kapcsolatra vonatkozó 

gondolkodás élénkülése” (Kovács 2013, 2). A két terület összefüggéseinek vizsgálatát pedig 

talán senki sem serkentette annyira, mint Max Weber A protestáns etika és a kapitalizmus 

szelleme című művének megírásával. A 2. fejezetben már részleteztem azokat a lutheránus és 
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kálvini elveket, amelyek a gazdasági életre is útmutatással szolgáltak, ebben a fejezetben Weber 

főbb megállapításaival és azok mértékadó bírálatával, empirikus igazolhatóságával 

foglalkozunk. 

Foglalkozási statisztikákból kiindulva a német szociológust az a kérdés foglalkoztatta, mi 

az oka annak, hogy a tőketulajdonban és a modern gazdasági élet vezető pozícióiban sokkal 

nagyobb a protestáns felekezetűek aránya, mint a katolikusoké. A protestánsok gazdasági 

racionalizmusának hátterét Weber szerint „nem a felekezetek mindenkori külső történeti-

politikai helyzetében, hanem tartós benső sajátszerűségében kell keresnünk” (Weber 1905, 30). 

A szociológus a kulturális tényezők, alapvetően a protestáns etika gazdasági életre gyakorolt 

hatását vizsgálta, ami merőben eltért a történelmi materializmus korabeli oksági relációjától. 

Weber „gondolatmenete – amely a protestánsok örökségévé tette a szorgalmon, tanuláson, 

takarékosságon alapuló kapitalista gazdasági rendet – erős kihívást jelentett a kor marxista 

társadalom-felfogása számára, amely a szellemet a felépítmény elemei közé helyezte, mint ami 

inkább tükrözi, semmint irányítja az anyagi valóságot” (Forgács – Csillik 2017, 82).  

De mit értett Weber a kapitalizmus szelleme alatt, amely a protestánsokban lakozva 

magyarázatot ad a tőkefelhalmozódás térbeli koncentrációjára? Az eredeti mű szavaival élve 

„A kapitalizmus szellemének – mint etikai mezben fellépő, normához kötött, meghatározott 

életstílusnak – elsősorban azzal a fajta érzésvilággal és viselkedésmóddal kellett megküzdenie, 

amelyet tradicionalizmusnak nevezhetnénk” (Weber 1905, 51). Weber tehát a tradicionális 

gazdasági felfogás ellenpólusaként értelmezte ezt a szellemiséget, ami alapvetően három fő 

vonással járt: 

1) Lutheránus hivatás felfogás; 

2) Evilági aszketizmus; 

3) Pénzfelhalmozáshoz való pozitív viszonyulás.  

Weber a kapitalista szellem prototípusaként emlegeti Benjamin Franklint, aki a legfőbb erények 

között egyebek mellett a szorgalmat, a mértékletességet, a céltudatosságot, a takarékosságot 

tekintette (Franklin 1725). A főként puritán teológiából fakadó elvek szerint az állhatatos 

munkavégzés megóv az erkölcstelen élettől, a törvényes nyereség Isteni célokat szolgál, a 

gazdagságra való törekvés csak akkor problematikus, ha bűnös élvezetekre csábít (Baxter 1825, 

577-587). Weber (1905) szerint az említett protestáns elvek megváltoztatták a gazdálkodással 

kapcsolatos európai mentalitást, ami indokolja, hogy miért éppen Nyugat-Európában robbant 
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be elsőként a termelékenységből fakadó gazdasági növekedés.30 A reformációból származó 

kulturális tényezők a weberi felismerés alapján nemcsak az egyes országok magasabb anyagi 

fejlettségét magyarázzák, hanem a XX. század elején tapasztalt iskolázottságot és társadalmi 

rétegződést is. 

Természetesen már a korabeli tudományos közvélemény is bírálta Weber elgondolását. 

Az egyik mértékadó kritika a gazdaságtörténész Richard Tawney részéről érkezett, aki 

rámutatott, hogy a protestáns etikának tulajdonított szellemiség már a reformációt megelőző 

európai közösségekben is megtalálható volt. Tawney (1926) szerint XV. századi itáliai, dél-

német és flamand területeken is felfedezhetjük a kapitalizmus szellemi gyökereit, úgy szintén 

a cisztercita rend berkein belül (Andersen et al. 2011). Werner Sombart egy másik vallási 

felekezet, a zsidóság pre-kapitalista érdemei miatt bírálja Webert (Sombart 1924). Kettejük 

vitáját Weber annyiban árnyalja, hogy értelmezésében a zsidóság az elkülönült nép pária-

kapitalizmusát (kalandorok) testesíti meg, míg a racionális polgári üzem és munkaszervezet 

ethosza a protestánsokhoz köthető (Weber 1905, 200). A végletes elkülönítés természetesen 

azért sem lehetséges, mert mindhárom felekezet (zsidó, katolikus és protestáns) gazdasági 

tanítása részben azonos forrásból merít (ld. 2.2 fejezet), így az egymásra hatás 

megkérdőjelezhetetlen. Szekuláris oldalról Kurt Samuelsson bírálta a legélesebben Weber 

munkáját. A svéd közgazdász szerint a modern kapitalizmus már a reformáció előtt kezdetét 

vette, ami nem teszi szükségessé az evilági aszketizmus, és a puritánok hatását is eltúlzottnak 

tartja (Samuelsson 1957).  

Napjainkban számos vallásszociológiai elemzés foglalkozik a protestáns etika hipotézis 

empirikus bizonyíthatóságával, a reformáció 500. évfordulója31 csak fokozta a kutatási kedvet. 

A közgazdaságtan megváltozott módszere az elmúlt évtizedekben az ökonometriai bizonyítást 

preferálja, ennek igényével vizsgálják felül a kortárs kutatások Weber elméletét. A múlt századi 

német szociológus teóriája erős kapcsolatot sejtet a felekezeti hovatartozás és a gazdasági 

fejlettség között, így ezt az összefüggést tesztelte Cristobal Young (2009), történeti GDP adatok 

(Maddison, 2003) alapján. A Stanford Egyetemen végzett kutatás szerint 1700 és 1960 között 

átlagosan 27%-kal alacsonyabb 1 főre jutó GDP jellemezte a katolikus országokat, mint a 

protestánsokat. Összefoglalóan három korszakkal írja le a szerző Nyugat-Európa 

 

 
30 Megjegyzendő, hogy Weber későbbi művében (1927) már árnyalja a protestáns etika tézisét, a kapitalizmus 
kiindulásának nem kizárólagos, hanem egyik lehetséges okát látta benne.   
31 2017-ben a protestáns közösségek Európa szerte ünnepelték a reformáció kiindulópontjának számító eseményt, 
amikor is 1517. október 31-én az Ágoston-rendi Luther Márton kifüggesztette 95, az egyház megújítását célzó 
tételét a wittenbergi vártemplom kapujára.  
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gazdaságtörténetét: divergencia (1500-1870), stabilizáció (1870-1960), konvergencia (1960-

2000). Az elsőben jellemzően csökkent a katolikus fejlettség a protestáns többségű országokhoz 

viszonyítva, a 2. szakaszban megmerevedett a különbség, a harmadikban pedig gyors közeledés 

következett.  

Young nem állítja, hogy ténylegesen az eltérő munkamorál és takarékosság határozta meg 

a gazdasági fejlettségbeli különbségeket, csupán a statisztikai kapcsolatot detektálta (5. ábra). 

Weber elképzelése mellett az alábbi feltételezésekkel magyarázza a protestánsok gyorsabb 

anyagi fejlődését: 1) az írni-olvasni tudás drasztikus javulása (Becker – Wössmann 2007 humán 

tőke tézise is ezt támasztja alá); 2) a politikai gazdaság szekularizációja (Tawney, 1926); 3) az 

ellenreformáció gátolta a tudományos fejlődést (Landes, 1998); 4) az országok transzatlanti 

kereskedelemben való részvétele (Acemoglu et al. 2005). Lehetséges, hogy nem kifejezetten a 

gazdaságetikai különbségek járultak hozzá az eltérő protestáns és katolikus gazdasági 

fejlődéshez, ugyanakkor a magyarázatok szinte mindegyike a felekezeti hovatartozásból 

származtatja azokat a társadalmi változásokat, amik később a gazdasági mutatókban is 

megnyilvánultak. 

 

5. ábra: Katolikus gazdasági teljesítmény a protestáns régiókhoz (egyenes) viszonyítva 

 
Forrás: Young (2009, 11) 

 

Nem erősíti meg Weber zömében elméleti megállapításait Jacques Delacroix és François 

Nielsen (2001) kutatása, akik szűkösen elérhető 19. századi empirikus bizonyítékokhoz 

nyúltak. Korrelációelemzésüket 17 európai ország banki megtakarításain, 
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csecsemőhalandóságán, kereskedelmi úthálózatának hosszán és a mezőgazdasági illetve ipari 

alkalmazottak számán végezték. Mindezeket a fejlettségi mutatókat az egyes államok felekezeti 

megoszlásával, a protestánsok arányával vetették össze. Megállapításaik szerint a banki 

megtakarítások számában és összegében ténylegesen kimutatható szignifikáns protestáns 

fölény, ugyanakkor az egyik legfontosabb infrastrukturális mutatóban, az úthálózat hosszában 

a protestáns többségű országok alulmaradtak. A kutatás korlátjaként említik a szerzők, hogy a 

vizsgált országok demográfiai háttere nagyon heterogén, igazán érdemleges eredményhez 

regionális vizsgálattal juthatnánk, azonban a feltárt korszakból ilyen részletes empíria nem áll 

rendelkezésre. A porosz területek írni-olvasni tudó népességére és iskolákkal való ellátottságára 

viszont regionális adatokat is talált Becker és Wössmann (2007 és 2009). A szerzők 

bebizonyították a szignifikáns pozitív kapcsolatot a protestantizmus és az írástudás, valamint a 

gazdasági fejlettség között.32 Utóbbiak kutatási eredménye azért is fontos, mert Weber porosz 

területeken figyelte meg a vallási felekezetek eltérő gazdasági orientációját, illetve Luther 

reformációja is innen indult. 

 

3.4.  Vallási-gazdasági összefüggések napjainkban 

 

Habár a vallásszociológiai kutatások kezdete a 20. század elejére nyúlik vissza, ezek többsége 

megfigyeléseken alapult, empirikusan csak később nyertek megerősítést. A statisztikai 

módszerekkel mért vallási és gazdasági összefüggések néhány mértékadó elemzését a 

rendszerváltástól napjainkig tekintem át, nyugat-európai és amerikai kutatásokra támaszkodva 

(13. táblázat). Az irodalomelemzést annak érdekében végeztem, hogy megismerjem az ilyen 

típusú kutatások alkalmazott módszereit, azok korlátait, legfontosabb eredményeit, hogy 

előkészíthessem saját empirikus elemzésemet. 

 
13. táblázat: Gazdasági témájú vallásszociológiai kutatások fókusza, módszere és 
legfőbb megállapítása 
SZERZŐ FÓKUSZ MÓDSZER MEGÁLLAPÍTÁS 
GLAHE ÉS 

VOHRIES 

(1989) 

Vallás – politikai 
szabadság – 
gazdasági 
fejlettség 

Regresszió-elemzés 
150 országos 
mintán, 1973-1984.  

A zsidó-keresztény értékrend 
megléte és a politikai szabadság 
szintje együttesen legalább 40%-

 

 
32 Miután a szerzők kontrollálták az írástudást, azt követően már eltűnt a szignifikáns kapcsolat a protestáns 
többség és a magasabb gazdasági fejlettség között. Ugyanakkor vitathatatlan, hogy az írni-olvasni tudók számának 
gyors növekedése a reformátorok Bibliaolvasást népszerűsítő törekvéséből fakadt. 
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ban meghatározza egy ország 
gazdasági fejlettséget. 

BARRO ÉS 

MCCLEARY 

(2003) 

Vallásgyakorlás – 
gazdasági 
fejlettség 

Instrumentális 
változók módszere, 
1981-1999., 41 
ország  

Negatív: vallásosság – urbani-
záció, templomlátogatás – 
GDP/fő   
Pozitív: vallásosság – 
iskolázottság személyes hit – 
GDP/fő  

GUISO ÉS 

TÁRSAI 

(2003) 

Bizalom – 
felekezeti 
hovatartozás 

Regresszió, 1981-
1997. nemzetközi 
panelkutatás 

Minél erősebb a vallásgyakorlás, 
annál erősebb az embertársakba 
vetett bizalom.  

BARRO – 

MCCLEARY 

(2006) 

Vallásgyakorlás –
weberi erények 

Regresszió-elemzés, 
78 ország, 1995, 
2000. 

A három erény közül a 
vallásosság leginkább a 
munkaetikára hat.  

GUISO ÉS 

TÁRSAI 

(2006) 

Vallási 
felekezetek 
viszonya az 
állami 
újraelosztáshoz 

Regresszió, Egyesült 
Államok, 
kontrollváltozók 

Más felekezetűekhez képest a 
protestánsok, katolikusok és 
zsidók negatívan viszonyulnak az 
állami újraelosztáshoz. 

BASTEN ÉS 

BETZ 

(2013) 
 

Munka-szabadidő 
trade-off 

Regresszió-
diszkontinuitás, 
Svájc, 1980-2000. 

A protestánsok 12 
százalékponttal kevesebbre 
értékelik a szabadidőt, mint a 
katolikusok. 

VAN 

HOORN ÉS 

MASELAND 

(2013) 

Élettel való 
elégedettség – 
munkanélküliség  

Töbszintű 
modellezés, EVS és 
WVS, 1981-2009. 

Protestánsok esetében a 
munkanélkülivé válás a 
katolikusoknál 40%-kal jobban 
csökkenti az élettel való 
elégedettséget. 

ARRUÑADA 

(2010) 
Társadalometika Legkisebb 

négyzetek módszere, 
országsoros adatok, 
ISSP, 2000. 

A protestánsok jobban bíznak az 
állami és jogi, mint a vallási 
intézményekben, kevésbé 
hangsúlyozzák a család 
fontosságát, hangsúlyt helyeznek 
az egyenlőségre.  

SPENKUCH 

(2016) 
Munkaetika Instrumentális 

változók, német 
panel, 2000-2008. 

A protestánsok keményebben és 
többet dolgoznak (heti 3,5-4,5 
órával) mint a katolikusok. 

FORGÁCS – 

CSILLIK 

(2017) 

Protestáns 
részarány – 
gazdasági 
fejlettség 

Korreláció és 
regresszió, 84 
ország, 2006-2015. 

Napjainkban nincs releváns 
összefüggés a protestáns többség 
és a GDP, versenyképességi 
mutató között. 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Glahe és Vohries (1989) a világ százötven legnagyobb államára terjedő kutatásában 

tizenkét éves periódusban elemezte az egyes országok felekezeti megoszlását, politikai 

szabadság szintjét és gazdasági fejlettségét. A politikai szabadságot egy akadémikusok által 

elfogadott indexszel (Survey of Freedom – Gastil, 1985) mérték, vallási indikátoruk pedig a 
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zsidó és keresztény felekezethez tartozók aránya a lakosságon belül. Gazdasági adataikat a 

nemzetközi statisztikákat összegző Britannica Book of the Year 1986 adatbázisból merítették, 

melyből négy mutatót vettek figyelembe egyenlő súlyozással: 1) GNP/fő 2) várható élettartam 

3) felnőtt írástudás 4) csecsemőhalandóság. A vizsgált 150 országból 82 zsidó-keresztény 

dominanciával rendelkezett. Megalkották a Zsidó-Keresztény Demokrácia Indexet (Judeo-

Christian Democracy) amely minden egyes ország politikai szabadság indexét (5 fokú skála) 

beszorozta az országban élő zsidó és keresztény lakosok arányával (5 fokú skála), ezzel egy 25 

elemű arányskálát létrehozva. Regressziós modelljükben a Zsidó-Keresztény Demokrácia 

Index mértéke 40%-ban magyarázatot nyújt egy adott ország gazdasági fejlettségére, kapitalista 

országokban ez az arány 53%. A kutatás szerint a zsidó-keresztény kultúrával átitatott 

országokban nagyobb eséllyel jön létre és marad fenn demokratikus berendezkedés, valamint a 

gazdasági teljesítmény is pontosabban becsülhető, ha a politikai szabadság mellett a felekezeti 

hovatartozást is figyelembe vesszük. 

 

6. ábra: Gazdasági fejlettség és a Zsidó-Keresztény Demokrácia Index kapcsolata  

 
Forrás: Glahe – Vohries (1989, 208) 

 

A vallásszociológia klasszikus kérdése, hogy vajon a gazdasági fejlettség befolyásolja a 

vallásosságot vagy a vallási tényezők a gazdasági fejlettséget. Barro és McCleary (2003) 
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instrumentális változókat iktattak regressziós elemzésükbe, hogy a vallás gazdasági fejlettségre 

gyakorolt hatásának ok-okozati viszonyát alátámasszák. A kauzális viszony rögzítéséhez az 

alábbi instrumentális változókat használták: államvallás jelenléte, állami szabályozás mértéke, 

vallási pluralizmus szintje, felekezeti megoszlás. Az instrumentális változók erős korrelációban 

vannak a vallási indikátorokkal (templomlátogatás gyakorisága, hitbeli meggyőződés foka), 

ugyanakkor nem álltak közvetlen összefüggésben a gazdasági fejlettséggel. A 41 országból álló, 

főként OECD tagállamokat tömörítő adatbázisukon logisztikus regresszió-elemzést futtattak. A 

kutatás főbb megállapításai a következőek: 

- a vallási meggyőződés szintjét rögzítve, a növekvő templomlátogatási gyakoriság 

csökkenti az éves GDP-t; 

- a templomlátogatás szintjének rögzítése mellett a személyes vallási meggyőződés 

szignifikáns pozitív hatással van az egy főre jutó GDP-re; 

- a Pokoltól való félelem serkentőbben hat a gazdasági fejlettségre, mint a 

Mennyországba vetett hit, a kapcsolat mindkét esetben pozitív, statisztikailag 

szignifikáns; 

- míg az iskolázottság pozitív kapcsolatban van a vallási indikátorokkal, addig az 

urbanizáció foka szignifikáns negatív összefüggést mutat. 

A kutatás korlátja, hogy zsidó-keresztény és muszlim vallásúak esetén értelmezhető a 

Pokol/Menny létezésébe vetett hit, ugyanakkor a buddhista válaszadók esetében ez nem 

releváns. A szerzők szerint a templomlátogatás gyakorisága azért nem hatott a modellben 

pozitívan a gazdasági növekedésre, mert nem járult hozzá a hitbeli meggyőződés erősödéséhez, 

csupán szinten tartotta azt. Eközben azonban a hitgyakorlás forrásokat von el más 

gazdasági/társadalmi területektől, ami csökkentheti a fejlődést. Megállapításuk szerint 

elképzelhető az a forgatókönyv, hogy a gyakoribb templomlátogatás növelje a GDP-t, ez 

esetben azonban olyan hitgyakorlat szükséges, amely megerősíti a hívők meggyőződését és 

pozitív gazdasági viselkedésre sarkall. 

A felekezeti hovatartozás és a bizalom szintjének összefüggésére mutatott rá 

szerzőtársaival Guiso (2003). A WVS kutatás (World Value Study) bizalmi indexét vetették 

össze a kutatásban résztvevők felekezeti hovatartozásával, miközben kontrollálták az egészségi 

állapotot, nemet, életkort, iskolázottságot, társadalmi osztályt és jövedelmi szintet. A 

nemzetközi panelkutatás regressziós elemzése alapján azok az emberek, akik vallásos 

neveltetést kaptak, 2,6%-kal jobban bíznak embertársaikban, mint akik nem, míg a rendszeres 

egyházlátogatók bizalmi szintje csaknem 20%-kal magasabb a nem vallásosakénál. Nem 

mindegy ugyanakkor, hogy ki milyen felekezethez tartozik: a kutatás szerint a protestáns és a 
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katolikus hit szignifikáns pozitív, míg a hindu hit szignifikáns negatív összefüggésben áll az 

egyének bizalmi szintjével.  

 

7. ábra: A vallás hatása a bizalomra 

 
Forrás: Guiso et al. (2006, 30) 

 

Három évvel később ugyanezek a szerzők az egyes felekezetek állami újraelosztáshoz 

való viszonyulását mérték (Guiso et al. 2006). Az Egyesült Államok lakosaira szűkített 

regresszió-elemzés szerint a protestánsok, katolikusok és zsidók a nem vallásos polgárokhoz 

képest negatívan viszonyulnak a redisztribúcióhoz. Szignifikáns összefüggésre csak az első két 

felekezet esetén tudtak rámutatni, közülük is a protestánsok averziója a legerősebb (-6%) az 

újraelosztással kapcsolatban. Más vallási felekezetek esetén pozitív, bár nem szignifikáns 

kapcsolatot mutattak ki. Kutatási eredményük alátámasztja Glahe és Vohries (1989) azon 

megállapítását, hogy a zsidó-keresztény értékrendhez legközelebb a kapitalista gazdasági 

rendszer áll. Az 1989-es vizsgálat szerint ugyanis a kapitalista országokban a legerősebb a 

kapcsolat a Zsidó-Keresztény Demokrácia Index és a gazdasági fejlettség között (R2=0,52), míg 

a szocialista berendezkedésű országokban a legalacsonyabb (R2=0,12). Eredményeikkel 

összefüggésbe hozható XI. Pius pápa (1931) viszonyulása, aki szintén elhatárolódott a 

szocializmustól, az egyéni tulajdon háttérbe szorítása miatt.  

Weber szerint a protestáns többségű földrajzi egységek (megyék, tartományok) gazdasági 

fejlettségbeli előnyét vallási nézeteikből származtatható gazdálkodási attitűdöknek 

köszönhetik. Hogy ez tényleg így volt-e azt utólag nehéz lenne empirikusan igazolni, Barro és 

McCleary (2006) a weberi attitűdök XXI. századi összefüggéseinek vizsgálatára vállalkozott. 
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A munkaetikát, a becsületességet és a takarékosságot vetették regresszió-elemzés alá, a WVS 

1995-ös és 2000-es hulláma alapján, 78 országra terjedően. Azt vizsgálták, hogy a három 

weberi attitűd mennyire erős kapcsolatban áll a válaszadók vallásosságával és felekezeti 

hovatartozásával. Eredményük szerint a leginkább vallásból eredeztethető attitűd a munkaetika 

(R2=0,55), második helyen a becsületesség (R2=0,21), végül a takarékosság (R2=0,13) áll. 

A protestáns és katolikus többségű területek fejlettségbeli különbözősége Forgács és 

Csillik (2017) elemzése szerint napjainkra már eltűnt. Ország-soros vizsgálatukból azt a 

következtetést vonták le, hogy a 2000-es évek európai gazdaságaira csak legfeljebb küszöbérték 

alatti hatás mutatható ki a weberi összefüggésekben. A Young (2009) által is bemutatott európai 

konvergencia ilyen szempontból eredményesnek mondható, a katolikus területek átvették a 

protestáns gyakorlatot és gazdasági rendszert. „A tulajdonjogok tisztelete, védelme, a 

korrupciómentes közigazgatás, a kisebbségi befektetők érdekeinek tiszteletben tartása, a 

szerződések kikényszeríthetősége, a politikusokban és a rendőrségben való bizalom, az etikus 

vállalati magatartás mind levezethetők a protestáns etikából, és olyan mértékben sikeres ma egy 

ország, amilyen mértékben intézményrendszere képes felszívni ezeket a tanokat. Nem attól 

sikeresebb egy ország, hogy több vagy kevesebb az ott élő protestáns, nagyobb-e a részarányuk, 

hanem attól, hogy alkotmányukba, jogrendszerükbe, politikai és hétköznapi gyakorlatukba 

mennyit sikerült átvenni a protestáns értékrendszerből” – összegzi kutatását a szerzőpáros 

(Forgács – Csillik 2017, 105). 

A protestánsok intézményrendszerre gyakorolt hatását emeli ki Acemoglu és Robinson 

(2012) is. Bár a szerzők elvetik a gazdasági fejlettség földrajzi vagy kulturális determináltságát, 

azt elismerik, hogy az európai gazdaságok anyagi felemelkedését hozó befogadó 

intézményrendszerhez a reformáció nagyban hozzájárult. „Különösen az által, hogy 

destabilizált több abszolutisztikus rezsimet, és politikai változásra ösztökélte a városi érdekek 

képviselőit. Amit azonban mi állítunk, hogy akár protestáns, akár katolikus vallású egy ország, 

annak önmagában kicsi a hatása a gazdasági fejlődési potenciáljára.” – hangsúlyozta Acemoglu 

egy vele készült interjúban (Szegő 2015).  

A vallási etikák intézményrendszerre gyakorolt hatását Weber a következőképpen írja le, 

ami választ ad az elméletét érő kifogásokra. „A vallási etika nagyon különböző mélységben 

avatkozhat be a társadalmi rend szférájába. Itt nemcsak a mágikus és rituális kötöttségben, 

valamint a vallásosságban meglévő különbségek a döntők, hanem mindenekelőtt az, hogy 

egyáltalában mi a vallási etikának a világgal kapcsolatos elvi álláspontja. Minél 

szisztematikusabban és racionálisabban rendezetté válik – minél inkább kozmosszá alakul – 

vallási szempontból ez az álláspont, annál alapvetőbbé válhat az evilági rend és közte meglévő 



  75 

etikai feszültség. (…) A világhoz fűződő kapcsolatokba feszültséget visz, és pontosan ez a 

feszültség jelent nagyon dinamikus mozzanatot a fejlődésben” – írja Weber (1921, 253). 

 

3.5. A vallás szerepe a regionális fejlődésben33 

 

Marx várakozása szerint az anyagi tőke felhalmozódása maga után vonja a monoteista hit 

„ködszüleményeinek” eloszlását, a modernitással egyidejűleg a vallásgyakorlás 

visszaszorulását (Lenin 1915, 48-50). Azóta számos közgazdász egészítette ki tőkeelméletét 

olyan megfogható és kevésbé tárgyiasult, korlátozottan és szinte korlátlanul rendelkezésre álló 

erőforrásokkal, melyek szintúgy szerepet játszanak a versenyképesség és termelékenység 

fokozásában. Az elmúlt évtizedek szociológiai kutatásai alapján egyre inkább elképzelhetőnek 

látszik, hogy egy térség meghatározó hitgyakorlata is képes hozzájárulni a régió gazdasági 

fejlődéséhez, így felértékelődik a tőkeképződés vallási dimenziója.  

A regionális növekedés vizsgálata, egy térség gazdasági fejlődésének mozgatórugóinak 

és hátráltatóinak elemzése központi téma a regionális tudományban. Lengyel és Rechnitzer 

(2004, 188) megfogalmazásában a regionális fejlődés minőségi átalakulás, amely révén a 

regionális gazdaság működési körülményei javulnak, versenyképessége nő. A növekedést 

leggyakrabban Robert M. Solow növekedési elméleteivel szokás leírni. Solow neoklasszikus 

alapmodelljére épített a korábban ismertett kutatások közül Barro és McCleary (2003, 2019) is, 

a vallási és gazdasági összefüggések leírásakor. A regionális gazdaságtan másik klasszikus 

modelljének, a konvergencia és divergencia modell vallásszociológiai kapcsolódásait Weber 

(1905) protestáns etika elméletén, és annak modern ellenőrzésén (Young 2009, Forgács – 

Csillik 2017) keresztül láthattuk. A neoklasszikus elméletek korlátainak áthidalására, a 

technológiai haladás okainak magyarázatára az endogén fejlődéselmélet tesz kísérletet, 

melyben kulcsszerepet játszhatnak a vallási mutatók (lásd az alábbiakban). 

Nan Lin (2001, 4) úgy összegzi a tőke fogalmát, mint olyan befektetett erőforrások 

halmazát, melyekért további erőforrásokhoz juthatunk a piacon, értéktöbbletet generálva. Egy 

régió endogén fejlődésében azonban nem csupán a materializált gazdasági tőke játszik 

meghatározó szerepet, hanem egy sor kevésbé tárgyiasult tőketényező is (Lengyel 2012, 160-

163). Habár a közgazdasági szakirodalomban pontosabb konceptualizáció vár még a területi 

 

 
33 A fejezet irodalmi áttekintése megjelent a Tér és Társadalom című regionális folyóiratban (Balassa 2019a). 
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tőkére, Roberto Camagni elmélete megalapozottnak látszik, számos regionalista az ő modellére 

támaszkodik (Rechnitzer és Smahó 2011, Lengyel 2012).  

 

8. ábra: A területi tőke komponensei 

 
Forrás: Camagni (2008, 38) alapján Lengyel (2012, 162) 

 

Camagni (2008) cikkében a területi tőkét kilenc komponensre osztja, a rivalizálás mértéke 

(alacsony-közepes-magas) és a tárgyiasultság foka szerint. Elmélete alapján a területi tőke 

összetevőjeként a 8. ábrán felsorolt tőketípusokat érdemes figyelembe venni, a helyi 

sajátosságokon alapuló versenyképesség elemzésekor. Ilyen értelemben a területi tőke egy adott 

földrajzi területen elérhető inputok összessége, melyek további javak képződéséhez járulnak 

hozzá. A háromszor hármas mátrix csúcsaiban helyet foglalnak a marxi értelemben vett 

klasszikus magánjavak, a szakmai képességeket és készségeket tömörítő emberi tőke, a 
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szociológiai irodalomban mérvadóvá vált társadalmi tőke, valamint a természeti és épített 

erőforrásokat összesítő közjavak. A további öt tőketényező főként vegyesjavakat és mezo 

szintű erőforrásokat jelenít meg. Míg az első oszlopban található tárgyi javak viszonylag jól 

számszerűsíthetőek, úgy az utolsó oszlopban felsorolt humántőke, kapcsolati tőke és társadalmi 

tőke azok soft jellegéből fakadóan egzakt mérések elvégzésére kevésbé alkalmasak. 

A területi tőke elemei közül az értekezés szempontjából hangsúlyos a különböző 

normákat, bizalmat és társas hálózatokat tömörítő társadalmi tőke. A fogalom megalapozásában 

kiemelkedő tevékenységet végzett három szociológus, Pierre Bourdieu, James S. Coleman és 

Robert D. Putnam, az irodalom magyar nyelvű áttekintésében hasznos olvasmány Nagy Gábor 

Dániel (2016) monográfiája. Bourdieu (1979, 133) megfogalmazásában a társadalmi tőke a 

tiszteletreméltóság tőkéje, amely szükséges a társadalomban való forgolódáshoz, a bizalom 

megszerzéséhez, konkrét gazdasági és politikai hasznokat indukál. Definíciója ráirányítja 

figyelmünket a társadalmi tőke egyik fő komponensére, a bizalomra, amely a tranzakciós 

költségek csökkentése révén közgazdasági számítások alapján is gazdasági értéktöbblethez 

vezet (Coase 1960, Fukuyama 2007). Coleman (1988) a közös normák és értékek 

létrehozásának, fenntartásának szükségességét hangsúlyozza, melyek alapul szolgálnak a jól 

működő, egészséges társadalmi együttéléshez. Putnam és társai (1993) a közös munkavégzésre 

való hajlandóságban, a kölcsönös haszonszerzésen alapuló reciprocitásban ragadják meg a 

társadalmi tőke lényegét. Az azonnali viszonzás nélkül is adni hajlandó szolidaritás szerinte a 

közjó megteremtésének kulcsa, ebben azonban nélkülözhetetlen szerep jut a polgári erények 

meglétének (Putnam 2000). A társadalmi tőke keletkezésében Eva Cox (1995) az előzőek 

mellett a különbségek tolerálását, a közösségekhez való tartozást, az aktív részvételt és 

együttműködést, a szociális szükségek felismerését és kezelését emeli ki. 

Onyx és Bullen (2000, 25) megfogalmazásában a társadalmi tőke fenti elemeinek 

(bizalom, reciprocitás és közös normák, hálózatok) együttes hatása következtében erős 

közösségek jönnek létre, amelyek által közösen birtokolt vagyont (társadalmi tőke) mindenki 

használja, de senki sem bitorolja. Ez egybecseng Camagni (2008) csoportosítával, ahol a 

társadalmi tőke sajátos jellegzetessége az alacsony fokú rivalizálás, hiszen a tőkeelem 

birtoklása közös, senki sem zárható ki belőle, és a közös használat révén elvileg korlátlan 

mértékben növekszik az erőforrás mennyisége. A társadalmi tőke tehát egy olyan furcsa 

tőketényező, amelyet minél inkább használunk, annál több lesz belőle: a bizalom bizalmat szül, 

az egymásnak segítő jószándékot később felénk is viszonozzák.  

Putnam és társai (1993) az olasz tartományok eltérő versenyképességének hátterében a 

társadalmi tőke különböző minőségét jelölték meg. Esettanulmányaik alapján az északi 
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területek sikerét magasabb mértékű társadalmi tőkéjük – bizalmuk, szolidaritásuk és 

toleranciájuk – alapozta meg, míg az elmaradottabb déli térségek bizalom hiánya, a kooperáció 

megvalósíthatatlansága miatt szenvedtek hátrányt. Előbbiek esetében erőteljesebb területi 

kötődés, identitás volt kimutatható, mint a déli tartományokban, így a szerzők a területi identitás 

és a társadalmi tőke kölcsönhatására is felhívják a figyelmet. Nagy Gábor Dániel szintén 

rámutat a területi kötődés és a társadalmi tőke összekapcsoltságára. A két fogalom 

meghatározása a szerző szerint jelentős átfedéseket mutat, „a területi identitás, illetve mérésre 

operacionalizálható része, a területi kötődés, a társadalmi tőke elmélet egy dimenziójaként 

funkcionál a területi egységek helyi társadalmainak esetében” (Nagy 2016, 80). Az adott 

földrajzi téren koncentrálódó bizalom és reciprocitás, társadalmi hálózatok száma és minősége, 

civil aktivitás, társadalmi integráció mértéke mind-mind a területi kötődés indikátoraként 

jelenik meg, valójában az adott térségre jutó társadalmi tőkét számszerűsíti. A területi tőke és 

identitás, társadalmi tőke és vallásgyakorlás elméleti összefüggéseit tartalmazza a 9. ábra. A 

tőkeelemek kapcsolódása segít értelmezni a vallás eddig megismert gazdasági hatásait, 

valamint új kutatási irányokat jelöl ki számunkra. 

 

9. ábra: A területi tőke, társadalmi tőke és a vallásgyakorlat főbb elméleti összefüggései 

 
Forrás: Camagni (2008: 38) és Nagy Gábor Dániel (2016: 81, 176) alapján saját szerkesztés 
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kollektív cselekvés elősegítése (Weber 1910). Ezeknek a szervezeteknek a létrejöttében 

erőteljes befolyással bír a szocializáció és a vallási háttér. A társadalmi tőke keletkezésében 

kiemelt szerepet játszhat a vallás, amint ezt az elmélet teoretikusai is alátámasztják (Putnam 

2000, 65-79). Elsőként (számozással) a vallás társadalmi tőkeképzésre gyakorolt hatását, majd 

annak korlátait szemlézem. 

(1) A vallási közösségek sok esetben maguk is önkéntes társulások, melyek erősítik a 

társadalmon belüli hálózatosodást. 

(2) A vallási közösségek terjesztik az önkéntességet és az adományozást, ráirányítják a 

figyelmet a társadalmi szükségekre, lehetőséget biztosítanak tagjaiknak a vallási 

szervezeten belüli és kívüli szolgálatra (Greeley 1997). 

(3) A közösségek szocializációs funkciót töltenek be, tudást és képességet biztosítva 

tagjaiknak a közösségi együttéléshez, ami a hívek társadalmi integrációját is erősítheti.  

(4) Állami és önkormányzati feladatok átvállalásával a vallási közösségek csökkentik a 

kiadásokat, oktatási és szociális intézményeket tartanak fenn, nemcsak tagjaik számára. 

(5) Gyakran közéleti szerepvállalásra, politikai részvételre buzdítanak (Wuthnow 1999, 333). 

(6) Tanításaikban többnyire az embertársak tiszteletére és szeretetére ösztönöznek, ami 

erősíti a polgári erényeket. 

(7) A rendszeres templomlátogatás egyféle védőhálót biztosít a társadalmi életben való 

érvényesüléshez (pl. Coleman 1988 eredményei alapján csökkenti az iskolai 

lemorzsolódást). 

(8) A vallási közösségek tagjai általában a társadalom legkülönbözőbb osztályaiból érkeznek, 

az egymás melletti hitgyakorlás erősíti a toleranciát, esélyegyenlőséget biztosít a 

hátrányos helyzetű tagok számára is. 

(9) Közös normák, értékek terjesztésével nem csupán a közösségen belül, hanem azon kívül 

is hatást gyakorolnak a társadalomra (Schmidt 2017). 

Az áttekintett irodalom főbb eredményei alapján a társadalommal pozitív viszonyt ápoló 

vallási közösségek képesek a társadalmi tőkéhez való hozzájárulásuk alapján az adott régió 

gazdasági versenyképességét is fokozni. Putnam (2000) tanulmányában további szoros, pozitív 

összefüggést találhatunk a képzettségi szint (humán tőke) és a társadalmi tőke között, miszerint 

általánosságban a magasabb fokú iskolázottság nagyobb interperszonális bizalmat, toleranciát 

és önkéntességre való hajlandóságot teremt. A társadalmi tőke és az emberi tőke fejlődésének 

összekapcsoltságáról ír Weiss (1996) is, elmélete a területi tőke két elemének szimultán 

gyarapodását támasztja alá. 
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A fenti felsorolás korlátja, hogy zömében az Egyesült Államok domináns vallási 

közösségeivel kapcsolatban fogalmazták meg tapasztalataikat a kutatók, így elsősorban 

keresztény felekezetekről szólnak azok. Másrészt nem minden vallási közösség járul hozzá 

egyformán a társadalmi tőke megteremtéséhez, befolyásuk eltérő típusú és volumenű lehet. 

Bizonyos esetekben akár a társadalmi integráció hátráltatója is lehet egy-egy deviáns közösség. 

Utóbbiak közé sorolhatóak a vallási közösségek klasszikus csoportosítása szerint azok a 

szekták, melyek negatív viszonyban állnak a társadalommal, a csoport tagjai a társadalmi 

normákkal szembemenő üzeneteket és magatartást, elkülönülést tanúsítanak (McGuire 2001). 

A vallás társadalmi hatásait vizsgálva így érdemes szemügyre venni a vizsgált országok 

domináns felekezeteit, a hívők templomlátogatási gyakoriságát, ugyanis többnyire az 

intézményesült vallásgyakorlattal kapcsolatban állapítják meg a kutatók a fenti tőkeképző 

hatásokat. A továbbiakban áttekintem Közép-Európa vallásgyakorlatát, megvizsgálva, hogy 

jelenleg mely országokban kaphat jelentős szerepet a vallási dimenzió a társadalmi tőke 

felhalmozásában.   

Magyarországgal kapcsolatban Nagy Gábor Dániel esettanulmánya azt a következtetést 

vonja le – templomlátogatási statisztikákra hivatkozva –, hogy jelen pillanatban nem indokolt 

a vallást jelentős társadalmi tőke dimenzióként értelmezni az országban (Nagy 2016, 157). 

Pusztai Gabriella kutatási eredményei alapján azonban a tanulmányi eredményességet 

hatékonyan befolyásolja a vallási közösségekben elérhető társadalmi tőke, főként az 

alacsonyabb iskolázottságú szülők gyermekei esetén (Pusztai 2004, 2009). Különböző oktatási 

szektorokban végzett elemzései alapján az iskolai eredményességhez hozzájárul a vallásos 

kapcsolatrendszer ápolása, a deviáns magatartás kerülése, a közösségek teljesítményre orientáló 

normavilága. A kutató mindebben az individuális vallásossággal szemben a kisközösségi 

hitgyakorlat hatásosságát emeli ki: „fejlődik az önkifejezés és a kreativitás; a vallásos nevelés 

kognitív dimenziója, a szentírás-magyarázat az olvasás-szövegértés képességének fejlődésére, 

a műveltség gyarapodására van hatással; a személyes vallásgyakorlat pedig a kritikus 

önértékelést pallérozza” (Pusztai 2019, 838). A kutatók által hangsúlyozott kreatív és 

élményalapú, modern vallási kisközösségek gyakoriak az Egyesült Államok plurális vallási 

térképén, így a magyar kutatási eredmények is párhuzamba állíthatóak a fejezetben részletezett 

amerikai vizsgálatokkal. A kép tehát árnyalt, és a nagymintás adatbázisok átlagértékei sokszor 

elfedik azokat a szűkebb társadalmi rétegeket, ahol kimutatható a vallás (főként immateriális) 

tőkét növelő hatása.   
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4. Kelet és Nyugat között 

 

„ahol a nagyságos asszonyokat kézcsókkal üdvözlik” 

(Erhardt Busek) 

 

Az értekezés a zsidó és keresztény felekezetek hatását regionális szinten, Közép-Európa 

bizonyos országaira vonatkozóan vizsgálja. Hogy pontosan mit is takar a Közép-Európa 

megnevezés, az a napóleoni idők óta földrajztudományi, kulturális és politikai viták alapját 

képezi. A további bekezdések vázlatosan tekintik át a legmeghatározóbb Közép-Európa 

konstrukciókat és lehatárolják a vizsgált régióba tartozó országokat. Ezt követően a térség 

vallási hagyományait szekunder forrásból tárom fel, előkészítve a 6-7. fejezet nagymintás 

adatelemzését, mely vallás és gazdaság aktuális egymásra hatását vizsgálja. 

 

4.1. A vizsgált régió lehatárolása 

 

A német vezetésű Mitteleuropa-gondolat atyjának Friedrich List (1789-1846) tekinthető (Mező 

2001). Alfred Kirchhoffnál (1882) a szűken értelmezett „Mitteleuropa” Németországtól a 

Kárpátok vonulatáig terjedt, kizárva a balkáni területeket. A XX. században főként német 

kutatók, országuk gazdasági versenyképességének fokozására, olykor birodalmi törekvéseket 

szolgálva alkottak különböző Közép-Európa konstrukciókat (Partsch 1904, Naumann 1916, 

Hassinger 1917). A Budapesten is előadást tartó német tudós, Friedrich Naumann az Osztrák-

Magyar Monarchia és Németország szövetségében látta a Nyugattal és Kelettel szembenálló 

hatalmi erőt (Világ, 1915). A Nyugat-Európa és Oroszország közti ellentétek ütközőzónájában 

fekvő területet Albrecht Penck (1915) Köztes-Európának nevezte el. A német vezetésű, 

úgynevezett „Zwischeneuropa” Francia- és Oroszország között, az Északi-foktól a 

Boszporuszig húzódott.   

A gazdasági világválsággal egyre indokolhatóbbá vált a kisállamok német gazdasági 

érdekeknek való alárendelése, megkezdődött az országok bekebelezése (Mező 2001, 89). A II. 

világháborút követően a Közép-Európa egyesítésére irányuló törekvések megszűntek, hiszen a 

vasfüggöny kettéosztotta a kontinenst. A Szovjetunió felbomlása közben a közép-európai 

országokat összekötötte az államszocializmus elleni lázadás, miközben újra Németország 

gazdasági hátországaként kezdtek viselkedni. Az immáron orosz és német érdekeltségek között 

imbolygó kisállamok a két nagyállam közti pufferként, „átmeneti zónaként” léteztek. A 
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rendszerváltást követően az átmenet országai sorra kötötték az együttműködési 

megállapodásokat: 1991-ben megszületett a Pentagonálé, ugyanebben az évben a Visegrádi 

Együttműködés, 1992-ben pedig a CEFTA is megalakult.  

Közép-Európa, mint nagytáj-csoport, elsősorban nem természetföldrajzi egység, hanem 

társadalmi és politológiai folyamatait tekintve valós történeti régió (Sashalmi 2007, Frivaldszky 

2016). A politikai és gazdasági megközelítés helyett jelen értekezésben történeti és kulturális 

szempontok kerülnek előtérbe. Földrajzi szempontból a továbbiakban Lengyelország, 

Csehország, Szlovákia, Magyarország, Ausztria, Szlovénia és Horvátország alkotja azt a 

Közép-Európát34, melyet vizsgálok. Az államhatárokkal nem mereven körülhatárolt régió 

sajátosságai az Osztrák-Magyar Monarchiában átélt közös múlt, az oroszokkal és németekkel 

szembeni „veszélyérzet”, az állami szuverenitás erőteljes igénye, a rendszerváltást követő 

átmenetiség és az ebből fakadó társadalmi vákuum (Máté-Tóth 2014, 33), az etnikumok 

sokszínűsége, ugyanakkor a német és zsidó polgárság kitüntetett szerepe (McCagg 1985, Hanák 

1989). A kulturális megkülönböztetés fontos jellemzője, hogy a régió határa délen és keleten 

az ortodox kereszténység kapujában húzódik. 

 

4.2. Közép-Európa vallási hagyománya 

 

Az elmúlt évezredben Közép-Európa nemcsak Kelet és Nyugat között, hanem vallási 

széttagoltságban, felekezeti törésvonalakon feküdt. A középkorban területe a keresztény és nem 

keresztény Európa, valamint a római és bizánci rítusú vallásgyakorlat között oszlott meg. 

Később a reformáció protestáns szigeteket alakított a népek többnyire katolikus tengerén. 

Miközben a török hódítás jelentős muszlim kisebbséget hozott a régióba, a hódoltságtól 

szabadon maradt területeken az ellenreformáció visszaszerezte néhány bástyáját. A gazdasági 

fejlődés centrumra és perifériára osztotta a régiót (utóbbi besorolásból többet szerezve), a 

világháborúk nyomán győztesek és legyőzöttek éltek egymás mellett. Merev választóvonalat a 

vasfüggöny húzott a térségbe, míg legújabban uniós és integráción kívüli, Schengeni-övezeten 

belül- és kívülálló, menekülteket befogadó és zárt társadalmakról beszélhetünk. Az alfejezet 

Közép-Európa elmúlt kétszáz éves vallásszociológiájának rövid áttekintését adja.  

 

 
34 Történeti, kulturális szempontból kétségtelenül a régió részét képezné Erdély, Kárpátalja és Vajdaság is, 
ugyanakkor Románia, Ukrajna és Szerbia pravoszláv kultúrája nyomán kívül esik a vizsgált országok köréből. 
Jelen értekezés a megírásakor fennálló államhatárokat alapul véve, egész országokat elemez, így a Trianon előtti 
Magyarország némely területei nem tartoznak a vizsgált sokaságba. 
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Közép-Európa vallási jellegzetességei már a monarchikus múltat megelőző 16-17. 

századi folyamatokban gyökereznek. A régió északi és nyugati felén a Habsburg 

ellenreformáció homogén katolikus, míg a török hódítás a magyar és horvát területeken 

rendkívül heterogén összetételt eredményezett. Osztrák és cseh területeken a rekatolizációs 

törekvésekben kiemelt szerep jutott II. Ferdinánd Habsburg császárnak, aki jezsuita neveltetést 

kapott (Kulcsár 2011a). Lengyelországban a nemesség körében zajló reformáció, majd pedig a 

rekatolizáció főként a gazdasági és politikai érdekek mentén, kevésbé a vallási meggyőződés 

vagy dogmatikus álláspontok alapján zajlott. Jacek Wijaczka lengyel történész szerint amint 

elérték a nemesek az egyházi joghatóságtól való függetlenséget és a klérus megadóztatását, a 

reformációs mozgalom „de facto felesleges eszközzé vált számukra” (Hendrik 2017, 18). A 

jezsuiták támogatását élvező trónra lépő, III. Zsigmond idejében a reformáció 

visszavonhatatlanul elbukott Lengyelországban.  

Vallási szempontból a térség első mélyreható modernizációs törekvése II. József magyar 

király, német-római császár nevéhez kötődik. Felvilágosult abszolutizmusa a katolikus 

egyházzal való viszony átértékelését és a többi vallási felekezettel szembeni türelmet hirdetett. 

„A 19. század első felében mind a birodalom keleti, mind nyugati felében a felerősödött (olykor 

a katolikus egyházon belül is teret kapó) liberalizmus az egyházi kiváltságok felszámolásáért 

és a teljes felekezeti egyenjogúságért küzdött, melyek jó részét az 1848-as alkotmányok 

biztosították is.” (Fazekas 2008, 3). Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverését 

követően I. Ferenc József az egyházi kiváltságok, valamint az egyház és az állam viszonyának 

megerősítését választotta. Habár az európai társadalmakban jelen voltak a modernizációs 

törekvések, az egyház és az állam szétválasztásának Egyesült Államokban tapasztalt 

megvalósítása az első világháborúig mindössze négy országban volt jellemző: Belgiumban, 

Olaszországban, Franciaországban és Svájc genfi kantonjában (Kulcsár 2011b).  

A kiegyezést követően az Osztrák-Magyar Monarchiában felekezeti szempontból a 

lakosság több mint 80%-a római katolikusnak vallotta magát. Ez alól kivételt a magyarországi, 

erdélyi területek és Bukovina képezett (OMKSH 1882, 202-203; Fazekas 2008,7). Jelentős 

létszámú zsidó lakosság Alsó-Ausztriában, Bukovinában, Galíciában és Magyarországon élt. 

„A monarchia egész történetére igaz, hogy bár a kiegyezés a felekezetek jogegyenlőségének 

elvi lehetőségeit megteremtette, még mindig megmaradtak a katolikus egyháznak bizonyos, 

feudális eredetű előjogai”, főként az egyházi iskoláztatás és a házasságjog terén (Fazekas 2008, 

8). Az egyházpolitikát folyamatosan átszőtték a nemzetiségi kérdések is. Míg a katolikus 

többségű horvátok és szlovákok esetében jól párosultak az egyházi és nemzetiségi ideológiák, 

addig a felekezetileg széttagolt magyarságban ez kevésbé érvényesült. Összességében azonban 
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„az állami egyházpolitikai folyamatok rendszeresen kapcsolódtak nemzetiségi problémákhoz, 

s fordítva: a nemzetiségek kulturális illetve politikai küzdelmei rendszeresen összefonódtak 

egyházaikkal, a vallásosság nem egy esetben játszott domináns szerepet identitásuk 

kialakításában és megőrzésében” – írja Fazekas (2008, 6). Példaképpen a monarchiában 

elterjedt ikonok és idolok is a nemzetiségi öntudatot erősítették, így cseh területeken az 

államalapító Szent Václav, a magyaroknál Szent István, a horvátoknál pedig Szent József, a 

horvátok patrónusának kultusza erősödött fel. 

 

4.3. A régió vallási jellegzetessége napjainkban 

 

A legújabb kori vallási viszonyokat tekintve igencsak mérvadó a monarchikus múltból fakadó 

jellegzetesség, az etnikai identitást erősítő vallási hovatartozás. „A kelet-közép-európai 

kulturális régió minden országára inkább többé, mint kevésbé jellemző az etnikumok és nyelvek 

pluralitása, a történelmi folytonosságba való éles bevágások sűrűsége, a (nemzet)államiság 

megteremtésének vagy helyreállításának a kényszere. A régió politikai, gazdasági és kulturális 

turbulenciái civil vallással fémjelezhető folyamatokat igényelnek és erősítenek” – írja a 

vallásszociológus, Máté-Tóth András (2014, 225). A Bellah (1967) által leírt amerikai típusú 

elmélethez képest a civil vallás Közép-Európa országaira az alábbiakban alkalmazható: 

- az országok államalapítása szoros összefüggésben áll a kereszténység felvételével (pl. 

Szent István, 1000); 

- történelemértelmezésük fontos dimenziója a keresztény kultúrkörhöz való tartozás 

(1795-1918 között a hiányzó nemzeti önállóság idején az egyház tartotta össze a 

lengyelséget); 

- a vallás társadalmi funkciója az alapértékek hangsúlyozása, a közös nemzeti identitás 

megerősítése; 

- célkitűzéssé vált az ún. keresztény Európa megvédése a nem keresztény (főként 

muzulmán) hatásoktól (V4 törekvések); 

- hangsúlyos módon jelennek meg egyházi szimbólumok a nemzeti zászlón és címeren, 

jogi szövegekben. 

Coleman (1970) tipológiája alapján még a szocialista időszakban sem szakadt meg a civil vallás 

régiós jelentősége, habár akkoriban az állami törekvések a világi nacionalizmust (vallási 

jelképekkel támogatott ateista berendezkedést) szorgalmazták.  
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Az 1989-1990-es politikai rendszerváltást követően megnövekedett a vallás iránti 

kereslet a közép- és kelet-európai országokban, hiszen felszabadultak a vallásgyakorlás állami 

korlátozása alól (Tomka 2011). A Pew Research Center (2017) legfrissebb, délkelet- és kelet-

európai országokat is magába foglaló vizsgálata szerint a rendszerváltás óta a vallási és nemzeti 

identitás egyszerre erősödik a szélesebb értelemben vett régióban. Felekezeti hovatartozás 

tekintetében ugyanakkor főként az ortodox vallású országok egyházi tagsága növekedett, míg 

a katolikus dominanciájú államokban csökkenő tendencia tapasztalható. A kutatások alapján 

Közép- és Kelet-Európában a nyugatiakhoz képest nagyobb arányban támogatják az egyházak 

közéleti szerepvállalását és az intézményekkel szembeni bizalom is magasabb szintű. 

Napjainkban a vallás újra hatást gyakorol bizonyos országok politikájára. Máté-Tóth (2014, 

118) csoportosításában ugyan a régió zöme a „szekuláris állam, szekuláris politika” elvet 

képviseli, a nemzetek kisebb csoportja mégis vallásos politikát alkalmaz a szekuláris 

államban35. 
 

14. táblázat: Vallási klaszterek Közép- és Kelet-Európában (klaszterátlagok), 2008. 

 INDIVIDUÁLIS 
HITGYAKORLÓ 

BIZONYTALAN 
HÍVŐ 

SZEKULÁRIS MÉLYEN 
VALLÁSOS 

ISTEN 
FONTOSSÁGA 
(1-10) 

fontos (7,06) fontos is meg nem is 
(5,7) 

inkább nem 
fontos (4,2) 

nagyon fontos 
(8,32) 

HIT A POKOL 
LÉTEZÉSÉBEN 
(0-1) 

közepes (0,40) gyenge (0,32) gyenge (0,19) erős (0,76) 

HIT A MENNY 
LÉTEZÉSÉBEN 
(0-1) 

közepes (0,51) közepes (0,4) gyenge (0,25) erős (0,82) 

EGYHÁZ-
LÁTOGATÁS 
GYAKORISÁGA 
(1-7) 

ritka (2,7) ritka (2,2) alkalmanként 
vagy soha (1,35) 

rendszeres 
(3,83) 

IMÁDKOZÁS 
GYAKORISÁGA 
(1-7) 

rendszeres (3,63) ritka (2,3) alkalmanként 
vagy soha (1,49) 

gyakori (4,56) 

KLASZTERBE 
TARTOZÓK 

Albánia 
Horvátország 
Szlovákia 

Ausztria 
Bulgária 
Lettország 
Litvánia 
Magyarország 
Szlovénia 

Csehország 
Észtország 

Lengyelország 
Románia 

Forrás: Balassa (2019a) 124. o. 

 

 
35 A „szekuláris állam, szekuláris politika” szegmensbe sorolja Máté-Tóth az általunk vizsgált régióból, 
Csehországot, Magyarországot és Szlovéniát. Románia a prototípusa az úgynevezett „szekuláris állam, vallásos 
politika” megvalósulásának, ahol még Lengyelországot, Szlovákiát és Horvátországot említi példaként a szerző.  
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Egy európai értékvizsgálat (EVS) 2008-as hullámának nemzeti szintre aggregált adatait 

elemezte egy korábbi kutatásom, melyben vallási szempontból szegmentáltam a közép- és 

kelet-európai országokat (Balassa 2019a). A 14. táblázatban megtekinthető felosztás Máté-Tóth 

(2014, 118) csoportosításánál cizelláltabb, ugyanakkor azzal összefüggésbe hozható 

eredményeket mutat. A vallásszociológus munkájához hasonlóan két szegmensre, egy vallásos 

és egy kevésbé vallásos klaszterre bontható a régió. Előbbibe sorolhatjuk Lengyelországot, 

Horvátországot és Szlovákiát, utóbbiba Csehországot, Ausztriát, Magyarországot és 

Szlovéniát. A két blokk azonban további két-két csoportra bontható, amennyiben az Istenhiten 

túlmenően a felekezetlátogatást és a szervezeten kívüli hitgyakorlást is figyelembe vesszük. 

Csehországot sokkal inkább jellemzi például a hitetlenség (Isten és a túlvilág létezését illetően) 

mint az egykori Monarchia magországait. Ausztria, Magyarország és Szlovénia így inkább 

bizonytalan hívő, semmint vallástalan országnak nevezhető, ahol a templomlátogatás többnyire 

az életfordulókhoz (esküvő, keresztelő, esetleg ünnep) köthető. Horvátország és Szlovákia sem 

ugyanolyan mértékben vallásos, mint Lengyelország. Utóbbinak minden vallási mutatója 

magas, gyakori a felekezetlátogatás is, míg a horvátok és a szlovákok statisztika szerint inkább 

egyénileg élik meg hitüket, ebből származik a klaszter „individuális hitgyakorló” elnevezése. 

  

15. táblázat: A vizsgált országok állami szintű vallási mutatói, 2011. 
 

LEGNAGYOBB ARÁNYÚ 
FELEKEZET  

NEM 
VALLÁSOSAK  

VALLÁSI 
DIVERZITÁS 

AUSZTRIA katolikus (73,8%) 12% 3,09 

HORVÁTORSZÁG katolikus (86,3%) 3,80% 1,99 

CSEHORSZÁG nem meghatározott (47,7%) 40,00% 3,65 

MAGYARORSZÁG katolikus (37,2%) 16,70% 6,10 

LENGYELORSZÁG katolikus (87,2%) 4,30% 0,60 

SZLOVÁKIA katolikus (62%) 13,40% 3,80 

SZLOVÉNIA katolikus (57,8%) 10,10% 2,00 

Forrás: Cenzus adatok alapján saját szerkesztés 

 

Felekezeti megoszlás szempontjából a legnagyobb részarányt minden országban a 

katolikus egyház képviseli. A tendencia még Csehországra is igaz (katolikusok aránya: 10,4%), 

ahol a cenzus során a lakosság körülbelül fele nem válaszolt a vallással kapcsolatos kérdésre, 

vagy regisztrált felekezeten kívüli, miközben 34,5%-uk nem hívőnek vallja magát. A leginkább 

plurális felekezeti megoszlás Magyarországon tapasztalható, melynek történelmi gyökereiről 
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korábban szó volt. Lengyelország, Horvátország és Szlovénia vallási diverzitása kifejezetten 

alacsony, szinte homogén katolikus népességű országokról beszélhetünk.  

Összességében tehát Közép-Európa egy viszonylag homogén keresztény, többségében 

katolikus felekezethez tartozó, hitét többé-kevésbé gyakorló makrorégió. Bizonyos részeinek 

templomlátogatás és vallásosság tekintetében szekularizáltabb beállítódása azonban nem a 

klasszikus Kelet-Nyugati lejtő hatásait mutatja, sokkal inkább történelmi, kulturális gyökerű. 

Magyarország és Lengyelország földrajzi tekintetben közel azonos hosszúsági körök mentén 

fekszik, mégis a statisztikák alapján utóbbi sokkal mélyebben megéli vallásosságát, de még 

gazdasági fejlettségbeli különbségekkel sem magyarázható a hitgyakorlásbeli különbség. A 

mélyebb összefüggések megértéséhez ezt követően nemzeti szintről regionális, majd 

individuális szintre vált a kutatás, melynek elsőként módszereit (5. fejezet), majd eredményeit 

(6-7. fejezet) ismertetem.   
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5. Az empirikus kutatás célja és felépítése 

 

Az empirikus vizsgálat célja az irodalomkutatás során feltárt vallási és gazdasági összefüggések 

közép-európai meglétének tesztelése, az aktuális regionális kapcsolatok leírása. Az irodalom 

áttekintését követően három kutatási kérdés körvonalazódott: 

 Van-e kapcsolat az egyes régiók gazdasági fejlettsége és vallási indikátorai között?  

 Milyen összefüggések vannak a személyes hitbeli meggyőződés és anyagi jólét, 

társadalmi érvényesülés között?  

 A régióra nézve napjainkban helytálló-e Weber megkülönböztetése a protestáns és 

katolikus munkaetikai attitűdök tükrében? 

A kérdések mentén két nagy egységre bontható gazdaságszociológiai vizsgálatom: 1) regionális 

és 2) mikro szintű kvantitatív kutatásra. Az elemzésekre az előző fejezetben ismertetett hét 

közép-európai ország, Ausztria, Csehország, Horvátország, Magyarország, Lengyelország, 

Szlovákia és Szlovénia vizsgálatával kerül sor. 

 

5.1. Hipotézisek 

 

A regionális szintű empirikus elemzés célja az irodalmi fejezetben bemutatott nemzetközi 

ország-soros kutatások eredményeinek tesztelése a vizsgált közép-európai országokon. A 

kutatás alapegysége az EUROSTAT NUTS 2-es szinten nyilvántartott statisztikai tervezési 

régiója, melyből a vizsgált térségben 4836 található37. Feltételezésem szerint a vizsgált régiók – 

eltérő történelmi tapasztalataik, vallási szabályozásuk és felekezeti térképük miatt – a 

nemzetközi eredményektől helyenként eltérő eredményeket hoznak majd. A vizsgálat során az 

alábbi hipotéziseket tesztelem. 

 

 
36 A vallási és gazdasági adatok forrásévében (2010) még 49 statisztikai régióra osztható a térség, 2012-ben 
Horvátországban a korábbi három régió helyett kettőre csökkent a NUTS2 szintű egységek száma. Az 
EUROSTAT gazdasági statisztikái között azonban 2010-re vonatkozóan is csak 2 horvát régió adatai elérhetőek, 
így a jelenlegi 48 régiós felosztást alkalmaztam az elemzés során. 
37 Az alacsony elemszám – habár a minta a vizsgált országok összes régióját tartalmazza – bizonyos statisztikai 
számítások (pl. kereszttábla-elemzés, többváltozós statisztikák) korlátját jelenti. Az elemszám növelése érdekében 
eredetileg NUTS3 szinten kívántam vizsgálni az összefüggéseket, ugyanakkor a népszámlálásból származó vallási 
felekezeti adatok elérhetősége meghiúsította ezt a törekvést. 
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H1: A vizsgált régiók vallási pluralizmusa meghatározza az ott élők templomlátogatási 

gyakoriságát.38 

H2: A közép-európai régiók vallásossága közvetlen, pozitív befolyást gyakorol a térség 

gazdasági fejlettségére. 

A hipotézisek vizsgálatának konkrét statisztikai módszerét, a szükséges adatokat és azok 

forrását a következő alfejezet tartalmazza. 

Az első hipotézis annyiban gazdasági természetű kérdés, amennyiben Adam Smith (1776, 

608-628) a politikai gazdaságtan alapművében oldalakon keresztül fontosnak tartotta a téma 

tárgyalását. A modern közgazdaságtudomány atyja ugyanis a vallási tevékenységre, mint 

racionális választásra tekintett, a vallási felekezeteket pedig egy piac kínálati oldalának 

képviselőiként értelmezte. Művében az államvallás felemelkedése helyett a plurális felekezeti 

térkép jótékony társadalmi hatásai mellett érvelt, érintve az egyházfinanszírozás kérdését is. 

Munkájából kiindulva a vallásgazdaságtan kutatói (Stark – Iannaccone 1994; McCleary 2011) 

a vallási diverzitásra a személyes vallási mutatók egyik legfontosabb inputjaként tekintenek. 

Az első hipotézis tehát a második megalapozása, hiszen az utóbbiban vizsgált vallási mutatók 

szoros összefüggést mutatnak a felekezeti pluralizmus mértékével, amely elsődlegesen az 

intézményi hitgyakorlás oldalán, így a templomlátogatás gyakoriságán keresztül fejti ki hatását. 

Az 1. hipotézis tehát a vallásosság input és output, kínálati és keresleti, állami és személyes 

oldala között teremt kapcsolatot, Közép-Európa vonatkozásában. Az egymásnak ellentmondó 

irodalmi feltevések, empirikus eredmények (ld. 3.1. fejezet) okán a kapcsolat irányát nem, 

csupán annak meglétét tudtam előzetesen feltenni. 

A vallás térségi gazdasági hatásait illetően a közgazdászok és szociológusok között két 

meghatározó elképzelés él (ld. 3. fejezet). Az első – melynek legitimitását Max Weberre szokás 

visszavezetni – szerint a hitbeli meggyőződés főként a gazdálkodó értékrendjén, magatartásán 

keresztül fejti ki hatását. Barro és McCleary nemzetközi vizsgálatában például a Pokoltól való 

félelem növekedésével az országos reál GDP adat is emelkedett. Indoklásuk szerint a túlvilági 

létezőkbe vetett hit alapvetően meghatározza az emberi viselkedést, befolyásolja a gazdasági 

ösztönzőket (incentives), motivációt. Kutatásuk nem igazolta azonban azt a másik szakirodalmi 

összefüggést, miszerint a templomlátogatás közösségi élménye a társadalmi tőke növelésén 

keresztül hozzájárulna a magasabb gazdasági fejlettséghez, a templomba járás ugyanis negatív 

 

 
38 A hipotézis általános megfogalmazásának hátterében („van kapcsolat”) az egymásnak ellentmondó irodalmi 
feltevések, empirikus eredmények állnak (ld. 3. fejezet). Ennek fényében a kapcsolat irányát nem, csupán annak 
meglétét tudtam előzetesen feltételezni.  
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relációban volt a GDP-vel (Barro – McCleary 2019, 56). A második hipotézis ellenőrzésekor 

mind a szubjektív vallásosság, mind a templomba járás regionális GDP-re gyakorolt hatását 

elemzem, kiegészítve a szertartáson kívüli hitgyakorlat (imádkozás) hatásvizsgálatával.  

A mikro szintű vizsgálat nem régiók, hanem a Közép-Európában élő egyének szintjén 

elemzi a személyes hit és az anyagi érvényesülés kapcsolatát. A nagymintás adatfeldolgozás az 

alábbi hipotézisekből indul ki: 

H3: A protestáns felekezetekhez tartozók esetében a munka, a munkaértékek nagyobb hangsúlyt 

kapnak, mint a térségben élő katolikusoknál. 

H4: Közvetlen kapcsolat van a Közép-Európában élők személyes hitgyakorlata és háztartási 

jövedelme között. 

Az adatok forrása az elérhető legfrissebb értékvizsgálat, a European Values Study (EVS) 2008-

as elemzésének adatbázisa, amely morális, vallási, társadalmi, politikai, munkával és családdal 

kapcsolatos értékrendet vizsgált.  

A mikro szintű adatbázison elsőként Max Weber protestáns etika elméletének aktualitását 

tesztelem, Közép-Európa vonatkozásában. Az adatbázis a weberiánus gazdálkodási attitűdök 

(munkához való hozzáállás, elhivatottság, megtakarítási hajlandóság, racionális 

munkaszervezés) leginkább a munkaetika vizsgálatát teszi lehetővé. Basten és Betz (2013) 

kutatásából kiindulva vizsgálom a térségben élők munka-szabadidő trade-offját, Arruñada 

(2010) felvetése szerint a munkahelyi egyenlőség fontosságát hasonlítom össze, katolikusok és 

protestánsok körében. Mindezek fényében érdeklődésem a munka iránti attitűd meglévő vagy 

hiányzó felekezeti különbségei felé fordul.  

A második hipotézistől eltérően az utolsó feltételezés már nem régiók, hanem egyének 

szintjén vizsgálja a jövedelem és a hitgyakorlás kapcsolatát. A Pew kutatóintézet a vallásosság 

mérésének három fő indikátorát állapítja meg: a személyes meggyőződés fokát, a 

templomlátogatás gyakoriságát és az intézményen kívüli, egyéni hitgyakorlat (pl. imádkozás) 

mélységét. A hipotézis ezen mutatók összefüggését vizsgálja a háztartások jövedelmével. 

Miután a regionális változók közül az imádkozás gyakorisága erősebb kapcsolatot mutatott a 

többi vallási indikátornál, így az utolsó hipotézis elemzését ezzel kapcsolatosan specifikáltam. 

A Pew kutatóintézet 2018-as eredményei is rávilágítottak a nem, az életkor és az iskolázottság 

hitgyakorlatot befolyásoló hatására, így a regresszióvizsgálatot ezekkel a demográfiai 

tényezőkkel kontrollálom.    

Az értékkutatások szubjektív önbesorolás, önértékelés alapján mérik a vallásosságot. A 

felmérések nehézsége, Pusztai Gabriella megfogalmazásában, hogy „az egyén maga sem látja 

egyértelmű, objektív ténynek a vallási önbesorolását, a személyes és közösségi vallásgyakorlata 
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korábbi, illetve aktuális intenzitását, a hite – illetve a spiritualitása – tartalmát” (Pusztai 2019, 

834).  A vallásosság érzékelése függ a kutatók (lekérdezők) terepérzékenységétől és a válaszadó 

környezeti viszonyaitól, megfelelési hajlamától, a társadalmi elvárásoktól. Habár ez a módszer 

korántsem tökéletes, kvantitatív vizsgálathoz mégis ez a módszer tűnik legalkalmasabbnak. A 

vallásosság mérhetővé tétele és sztenderdizálása elsősorban a pillanatnyi, külső vallási 

magatartást képes leírni, a személyek életútjára, vallási szocializációjára nem világít rá. Éppen 

ezért a kvantitatív módszert érdemes kvalitatív kutatással, a téma érzékenységét tekintve 

elsődlegesen egyéni mélyinterjúkkal kiegészíteni39. 

 

5.2. A regionális elemzés adatforrása és módszerei 

 

Korábbi kutatásban (Balassa 2018a) már a kelet- és közép-európai országok egy bővebb 

körének (13 ország) vallási-gazdasági összefüggéseit vizsgáltam, jelen értekezésben a mélyebb, 

NUTS2 szintű korrelációk felé fordulok. Teszem ezt Max Weber gazdaságszociológiai 

megfigyeléseire hivatkozva, amely szintén regionális eltéréseket tapasztalt a felekezeti 

hovatartozást és annak gazdasági hatásait illetően. Regionális szinten a közép-európai 

statisztikai régiók vallási és gazdasági mutatói közötti kapcsolatokat vizsgáltam, ehhez köthető 

a kutatás első két hipotézise. Az elemzés régiós vallási indikátorai a szakirodalom, főként a 

Pew Research módszertanára építenek, melyek az alábbiak (az adatforrás megjelölésével): 

 Vallási felekezetek részaránya – országos cenzusadatok 

 Vallási diverzitás: Religious Diversity Index (RDI) – saját számítás a nemzeti 

népszámlálások felekezeti részarányai alapján (Herfindahl-index) 

 A régióban élők átlagos vallásosságának mértéke (skála, 0=nem igazán, 10=nagyon 

vallásos) – European Social Survey (ESS), 2010. 

 A régióban élők átlagos templomlátogatási gyakorisága (skála, 1=soha, 7=naponta) – 

ESS, 2010. 

 A régióban élők szertartáson kívüli imádkozásának átlagos gyakorisága (skála, 1=soha, 

7=naponta) – ESS, 2010. 

A központi, Európai Uniós statisztikák között nem találhatóak NUTS2-es szintű 

felekezeti részarányok, így a vallási hovatartozási adatokat az egyes országok népszámlálási 

 

 
39 A kvalitatív elemzést pályázati forrásból már előkészítettem, ennek részleteiről az értekezés összegző 
fejezetében, a további kutatási irányok között olvashatunk. 
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adatsoraiból nyertem40, melyek kigyűjtésének nehézségét az eltérő nyelvhasználat adja. A 

legtöbb országban a legutóbbi népszámlálás, amely vallási kérdésekre is vonatkozott, 2011-ben 

volt.41 A felekezeti hovatartozást a legrövidebb oldal elve mentén nyolc kategóriába soroltam, 

bár volt olyan ország, ahol a népszámlálási adatsor húsz felekezetet különböztetett meg. 

Minden régió vonatkozásában elérhető volt a katolikusok (görögkatolikus hívőket is 

tartalmazza), ortodox hívők, protestánsok (tradicionális és új irányzatok), zsidók és muszlimok, 

valamint egyéb hívők (Jehova tanúi, mormonok, keleti vallások) aránya, illetve a nem 

vallásosak vagy ateisták, valamint a nem válaszolt/nem azonosítható kategóriák. A vallási 

diverzitás (Religious Diversity Index, RDI) mutató a felekezetek társadalmi részarányából 

számított inverz Herfindahl-Hirschman index, melyet a Pew Research módszertana alapján 

kalkuláltam42. Az index megmutatja, mennyire homogén vagy heterogén az adott régió 

felekezeti hovatartozás szempontjából. A 0-10-es skálára számított regionális indexértékek így 

0-2,9 között alacsony, 3-5,4 között közepes, 5,5-6,9 között magas és 7 fölött nagyon magas 

vallási diverzitást, heterogenitást mutatnak. 

 A felekezeti adatokhoz illeszkedve a vallásosság mértékével, a templomlátogatás és 

szertartáson kívüli imádkozás gyakoriságával kapcsolatos adatokat is 2011-re vonatkozóan 

gyűjtöttem. A felsorolt vallási mutatókat európai értékvizsgálatok országosan reprezentatív 

felméréseiből érhetjük el. Választásom elsőként a European Values Study legutóbbi, 2008-as 

adatfelvételére esett, mely a fentieknél részletesebb hitbeli meggyőződéssel kapcsolatos 

adatokat is mutatott. Az egyéni megkérdezés adatait azonban nem tudtam NUTS2 régiók 

szintjére aggregálni, hiszen a minta összetétele csak Csehország, Magyarország és Szlovénia 

tekintetében reprezentatív regionális szinten. Más adatbázis után kutatva végül a European 

 

 
40 Habár a népszámlálások a teljes lakosságra vonatkozó demográfiai tényadatokat gyűjtik, a felekezeti 
hovatartozással kapcsolatos adatokat mégis célszerű óvatosan kezelni. A 2011-es magyar népszámlálás vallási 
hovatartozási adatait például nem csupán a szociológusok (Máté-Tóth, Nagy 2013), hanem az egyházak is 
kétkedve fogadták. A vallási individualizáció erősödésével például általános tendencia a felekezeti kérdésre nem 
válaszolók arányának növekedése, mely függ az egyes országok valláspolitikájától, de a kérdésfeltevés módjától 
is. Mivel abszolút értékben nem hasonlítom az adatokat a korábbi, 2001-es felvétel kimutatásaihoz, arányok 
tekintetében pedig az eredmény (a nem válaszolók arányának növekedését leszámítva) hasonlóságokat mutat, így 
elfogadható alapként tekintek a népszámlálási adatokra, a vallási diverzitás mutató kialakításakor. 
41 Ausztriában és Szlovéniában a 2010/2011-es regiszteralapú népszámlálás során nem merültek fel felekezeti 
háttérre vonatkozó kérdések, így előzőnél a 2001-es, utóbbinál a 2002-es népszámlálás nyújtja a legszélesebb körű 
információhalmazt. 
42 A Herfindahl-Hirschman indexszel a természet- és társadalomtudományokban bizonyos jellemvonások 
koncentrációjának fokát mérik a vizsgált populációban. A Pew Research metodológiájára 
(http://www.pewforum.org/2014/04/04/methodology-2/) építkező vallási diverzitás mutató (Religious Diversity 
Index, RDI) a Herfindahl-Hirschman Index inverze, vagyis a magasabb értékek a felekezetek nagyobb diverzitását 
mutatják.  
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Social Survey (ESS) 2010-es integrált adatbázisát tudtam használni, ez a legfrissebb felmérés, 

amely mind a hét általam vizsgált országra kiterjedt. Az adatbázis regionális szinten is 

alkalmazható, hiszen a kutatás vezetői minden egyes válaszadóhoz súlyokat illesztettek, így 

utólagosan rétegezték a mintát (post-stratification). A rétegződési súly használatával elérhető, 

hogy a minta életkor, nem és iskolázottság alapján regionális szinten is reprezentatívvá váljon. 

Másrészt az országsoros adatok összehasonlításához az államok lakosságszámával is korrigálni 

kell a mintát, hogy egyik állam se legyen felül- vagy alulreprezentált, ezt a korrekciót a 

populációs súly segíti. Az ESS kutatóinak ajánlása mentén a populációs és rétegződési súly 

szorzataként újabb súlyt rendeltem az adatbázis minden egyes sorához (egyéni válaszok), az 

így létrejött súly alapján aggregáltam a vizsgálat szempontjából érdekes változókat. A súlyok 

szükségességét a 16. táblázat igazolja, amely az egyes régiókban megkérdezettek számát 

mutatja. A közvélemény kutatásra adott szubjektív válaszokat regionális szinten, átlag szerint 

aggregáltam, így 0-10 valamint 1-7 közötti skálaszintű változókat kaptam.  

 

16. táblázat: Az aggregálás alapjául szolgáló minta régiónkénti megoszlása 

AUSZTRIA 
CSEH-

ORSZÁG 
HORVÁT-
ORSZÁG 

MAGYAR

-ORSZÁG 
LENGYELORSZÁG SZLOVÉNIA SZLOVÁKIA 

Kód Fő Kód Fő Kód Fő Kód Fő Kód Fő Kód Fő Kód Fő Kód Fő 

AT11 78 CZ01 289 HR03 549 HU10 465 PL11 135 PL41 144 SI01 745 SK01 235 

AT12 435 CZ02 282 HR04 1100 HU21 172 PL12 245 PL42 70 SI02 658 SK02 702 

AT13 460 CZ03 275 

  

HU22 158 PL21 143 PL43 49 

  

SK03 494 

AT21 151 CZ04 257 HU23 148 PL22 214 PL51 133 SK04 564 

AT22 329 CZ05 341 HU31 186 PL31 111 PL52 42 

  

AT31 378 CZ06 379 HU32 228 PL32 94 PL61 91 

AT32 142 CZ07 280 HU33 205 PL33 69 PL62 65 

AT33 188 CZ08 282 

  

PL34 55 PL63 91 

AT34 98     

NAT= 2259 NCZ=2385 NHR=1649 NHU= 1562 NPL=1751 NSI=1403 NSK=1995 
Forrás: saját szerkesztés ESS 2010 integrált adatbázis alapján 

 

 Regionális vizsgálatomban a gazdasági teljesítmény legfőbb mérőszáma az egy főre 

jutó, vásárlóerő-paritáson számolt GDP adat (forrás: Eurostat). Mivel számos közgazdász 

vitatja az SNA mutatók alkalmazhatóságát a fejlettség mérésére, így jóléti indikátorként a 
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születéskor várható élettartamot (forrás: Eurostat), és az alábbi szubjektív jólléti mutatókat43 is 

beemeltem az elemzésbe. 

 Mennyire elégedett az élet egészével? (0= egyáltalán nem, 10= teljes mértékben) 

 Mennyire tartja magát boldognak? (0= boldogtalan, 10= boldog) 

 Szubjektív egészségérzet (1=nagyon rossz, 5=nagyon jó) 

Ez utóbbiakat az ESS adatbázisból aggregáltam regionális szintre, rétegzett súly 

alkalmazásával. Az aggregált mutatók tehát az adott régió lakosságának átlagos egészség- és 

boldogságérzetét mutatják. Végezetül Guiso et. al (2003) kutatásából kiindulva egy bizalommal 

kapcsolatos kérdést is aggregáltam regionális szintre, az attitűdállítás 0-10-es skálán a „Minden 

emberben meg lehet bízni” állítással való egyetértést vizsgálja (0=nem lehetünk eléggé 

óvatosak, 10= teljesen egyetértek). 

Nem kívántam figyelmen kívül hagyni a régiók eltérő társadalmi-demográfiai 

összetételéből fakadó hatásokat sem, így az ESS adatbázisból az alábbi kontrollváltozókat 

aggregáltam regionális szintre: 

 átlagéletkor (év) 

 háztartások átlagos mérete (fő) 

 átlagos iskolázottság44 (év) 

Az előzetesen megfogalmazott hipotézisek beigazolódását statisztikai módszerekkel 

vizsgáltam, SPSS Statistics szoftver alkalmazásával. A vallási pluralizmus és templomlátogatás 

gyakorisága, valamint a vallási mutatók és a gazdasági fejlettségi mutatók közötti kapcsolatot 

elsőként korrelációelemzés keretében vizsgáltam. A közepes vagy erős szintű összefüggést 

mutató indikátorok magyarázó erejét ezt követően kétváltozós regresszióvizsgálat keretében 

elemeztem.45 A választott módszerek a vonatkozó szakirodalom áttekintésekor feltárt 

nemzetközi összehasonlító elemzések eljárásait alkalmazzák. 

 

 

 
43 Természetesen egy régió szubjektív jólléte a felsoroltakon kívül számos egyéb mutatóval pontosítható, saját 
vizsgálatomba a mérési koncepciókban visszatérő (Kahneman et al. 1999, Diener et al. 2006, Róbert 2012), az 
ESS 2010-es adatbázisában elérhető skálákra támaszkodtam.  
44 Az iskolázottság mutatót az ESS (2010) adatbázisából aggregáltam regionális szinten. Az alkalmazott mutató a 
teljes idejű oktatásban töltött évek száma volt, amit átlag szerint aggregáltam.  
45 Többváltozós regresszióvizsgálat kivitelezését jelentősen korlátozta az alacsony mintaelemszám (48 régió = 48 
sor). Az egyes változóknál fellépő kiugró értékek kizárása után sok esetben egy fél vagy egész ország kikerült 
volna az elemzett mintából, így ezzel a módszerrel a regionális analízisben csak korlátozottan éltem. A módszer 
alkalmazásának másik korlátját a mutatók között fellépő multikollinearitás jelentette. Végül, főkomponens-
elemzést követően ezt sikerült kiküszöbölni, így a 6. fejezet egy többváltozós regresszióvizsgálattal zárul.  
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5.3. A mikroszintű elemzés adatforrása és módszerei 

 

A regionális szintű vizsgálatot követően a mélyebb összefüggéseket a Közép-Európában élők46 

egyéni vallási és jövedelmi helyzetének egybevetésével elemeztem. A mikroszintű adatokat 

már nem az ESS, hanem az EVS (European Values Study) értékvizsgálat legfrissebb elérhető47 

adatbázisából (2008-as adathullám) nyertem. Azért döntöttem az említett adathalmaz mellett, 

mert kérdéssora mind vallási, mind jövedelmi szempontból bővebb, ráadásul gazdaságetikai 

attitűdökre, a személyes érvényesülés módjaira is kitér a kérdőív.  Az EVS 2008 értékvizsgálat 

országos szinten reprezentatív felmérés, amit 1981 óta kilencévente lekérdeznek. A 

standardizált kérdőíveket minden vizsgált európai országban a 15 év feletti felnőtt lakosság 

körében, személyes interjú formájában töltötték ki, képzett lekérdezők. Az adatbázisban 

található súly (weight) az egyes individuális válaszokat nem és életkor alapján súlyozza, így a 

súly használatával demográfiai szempontból reprezentatív eredményeket kapunk. Mégis 

hogyha a vizsgálatban szereplő országok lakosságszámát összevetjük a mintában képviselt 

elemszámukkal, azok sok esetben nem tükrözik a bekerülő nemzetek méretét (ld. 17. táblázat). 

  

17. táblázat: A megkérdezettek megoszlása országonként (EVS, 2008), lakossági súlyok 

 15 ÉVEN FELÜLI 
LAKOSSÁG (FŐ) 

MEGKÉRDEZET-
TEK SZÁMA (FŐ) 

KÍVÁNATOS 
ELEMSZÁM 

(FŐ) 

LAKOSSÁGI 
SÚLY 

AUSZTRIA 7030779 1510 1136 0,7524 
HORVÁTORSZÁG 3643717 1525 589 0,3861 
CSEHORSZÁG 8870818 1821 1433 0,7872 
MAGYARORSZÁG 8536599 1513 1379 0,9118 
LENGYELORSZÁG 32214763 1510 5206 3,4476 
SZLOVÁKIA 4521743 1509 731 0,4842 
SZLOVÉNIA 1729872 1366 280 0,2046 
ÖSSZESEN 66548291 10754 10754  

Forrás: saját szerkesztés 

 

Nemzetközi összehasonlításokban ezáltal javasolt a lakossági súlyok használata, így az EVS 

módszertani javaslata (GESIS 2016) alapján létrehoztam egy új lakossági súlyt, az alábbi 

módszerrel: 

 

 
46 Változatlanul az osztrák, cseh, horvát, lengyel, magyar, szlovák és szlovén megkérdezésekre támaszkodtam, így 
a regionális elemzéssel összevethető a mikroszintű vizsgálat eredménye. 
47 Az elemzés elvégzésekor még nem állt rendelkezésre a 2017-es adatfelvétel eredménye, a nemzetközi összesítést 
2020 elejére ígérte a kutatóközpont. 
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(I) adott ország lakosságszáma48 / vizsgált országok összlakosságszáma * teljes 

mintanagyság = adott országban megkérdezettek kívánatos elemszáma 

(II) adott ország válaszadóinak kívánatos aránya / valós válaszadási arány = lakossági 

súly 

Majd ezt követően azért, hogy lakosságszámra és nemre, életkorra is arányos legyen a minta, 

az eredeti és új súlyfaktorokat összeszoroztam, amelyből az elemzés során alkalmazott 

kombinált súly jött létre. 

A mikroszintű elemzés indikátorai az alábbiak voltak:  

a) Egyéni vallási attitűdök, jellemzők:  

 Tartozik-e valamely vallási közösséghez – nominális változó (1= igen, 2= nem) 

 Felekezeti hovatartozás – nominális változó (9 kategória) 

 Személyes meggyőződés megléte (hit Istenben, a Menyország és a Pokol létezésében, a 

bűnök létezésében, a reinkarnációban) – nominális változó (0= nem, 1= igen) 

 Mennyire tartja fontosnak az életében Isten személyét? – skála szintű változó (1= 

egyáltalán nem, 10=nagyon) 

 Templomlátogatás gyakorisága – ordinális skála (1= soha, 7= hetente többször) 

 Személyes hitgyakorlat (imádkozás) gyakorisága – ordinális skála (1= soha, 7= minden 

nap) 

b) Munkavállalással kapcsolatos attitűdök: 

 Munka fontossága (1= nagyon fontos, 4= egyáltalán nem) 

 Szabadidő fontossága (1= nagyon fontos, 4= egyáltalán nem) 

 Munkavállalás meghatározó tényezői – nominális változó (0= nem említette, 1= 

említette) 

- jó fizetés 
- társadalmi hasznosság 
- elérni valamit 
- felelősségvállalás 
- egyenlő bánásmód 

 Munkával kapcsolatos attitűdállítások (1= nagyon egyetért, 5= egyáltalán nem) 

- A tehetség fejlesztéséhez elengedhetetlen a munkavégzés. 
- Azok az emberek, akik nem dolgoznak, lustává válnak. 
- A munkavégzés a társadalom felé való kötelesség. 

 

 
48 A vizsgálat módszeréhez illeszkedve nem a teljes lakosságszámmal, hanem csak a 15 éven felüli 
lakosságszámmal kalkuláltam.  
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- A munka mindig az első. 

c) Személyes (háztartási) jövedelmi és társadalmi tőkeképződéssel kapcsolatos mutatók:  

 Háztartás havi jövedelme (vásárlóerő-paritással korrigálva, euróban) 

 Iskolázottság ISCED kategóriák szerint – ordinális skála (0-6, növekvő) 

 Interperszonális bizalom – skála szintű változó 

- A legtöbb ember kihasznál (1) vagy próbál fair lenni (10) 
- A legtöbb ember önző (1) vagy próbál segítőkész lenni (10) 

 Intézményi bizalom szintje – ordinális skála (1= nagymértékű, 4= egyáltalán nincs) 

- Mekkora bizalma van: az egyházban? 
- Mekkora bizalma van: a rendőrségben? 
- Mekkora bizalma van: a parlamentben? 
- Mekkora bizalma van: az igazságszolgáltatásban? 

 Önkéntes részvétel különböző vallási, kulturális és sport szervezetekben – nominális 

változó (0= nem említette, 1= említette) 

 

A változók közötti összefüggéseket azok típusa alapján kereszttábla-elemzés, variancia-analízis 

és korreláció-elemzés keretében vizsgáltam, SPSS Statistics program segítségével. A 

mikroszintű kvantitatív vizsgálathoz kapcsolódó harmadik hipotézis helyességét a skálaszintű 

attitűdállítások és a felekezeti hovatartozás (katolikus/protestáns) összevetésével, variancia-

analízis segítségével elemeztem. A negyedik hipotézis vizsgálata összetett módszereket 

igényelt. Egyrészt a vallásosság és a havi háztartási jövedelem összefüggését korreláció- és 

regressziószámítással elemeztem. A regressziós modellben kontrollváltozóként a válaszadók 

nemét, életkorát és iskolázottságát is figyelembe vettem. Másrészt a tőkeképződést tágabban 

értelmezve az egyéni jövedelmen túl a társadalmi tőke különböző aspektusait is bevontam az 

elemzésbe. Így a kutatás adott szakaszában sor került az egyéni vallási mutatók, valamint a 

személyközi és intézményi bizalom, az önkéntességben való részvétel összefüggéseinek 

vizsgálatára is. Mindezzel a 3.5. fejezetben kifejtett szakirodalmi megállapítások közép-európai 

leképeződését elemeztem, miszerint a vallásgyakorlás hatással bír a társadalmi tőke 

képződésére. 
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6. A vallás hatása a közép-európai gazdaságokra 

 

A 3. fejezet áttekintette azokat a kurrens nemzetközi kutatásokat, melyek a vallás gazdasági 

hatását, a két terület összefüggését vizsgálták, ami módszertani alapot biztosít saját 

elemzésemhez. A 4. fejezet a vallásszociológiai szakirodalom alapján tárta fel az általam 

vizsgált térség, Közép-Európa vallási sajátosságait. Jelen fejezetben a megjelölt földrajzi 

területen, regionális szinten kapcsolódik össze a vallás és a gazdaság kutatása, aktuális 

empirikus adatbázisok elemzésén keresztül.      

 

6.1. Közép-európai régiók leíró statisztikája 

 

Az elemzési mintában a vizsgált közép-európai országok mind a 48 régiója jelen van, a 

súlyozásnak köszönhetően a lakosság nemét, életkorát, iskolázottságát és a régiós 

lakosságszámot tekintve reprezentatív módon. A vizsgált terület egészét nézve a régió 

lakosságának közel kétharmada katolikusnak, 13%-a nem vallásosnak vagy ateistának, 4%-a 

pedig protestáns felekezethez tartozónak vallja magát. Viszonylag magas a kérdésre nem 

válaszolók aránya (18%) is, főként Csehországban, ahol régiónként a népesség fele megtagadta 

a felekezetet érintő kérdés megválaszolását.  

 

10. ábra: Közép-Európa felekezeti megoszlása, cenzus adatok alapján (2002-2011).  

 
Forrás: saját szerkesztés népszámlálási statisztikák alapján 
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Regionális szinten vizsgálódva már korántsem ennyire homogén a felekezeti térkép (18. 

táblázat). NUTS 2 bontásban a magyar régiók zömét közepes vallási diverzitás jellemzi, a 

mutató értéke Észak-Alföldön a legmagasabb. Egyúttal ez az egyetlen olyan közép-európai 

régió, ahol a protestáns felekezetűek aránya megelőzi a katolikusok arányát. Egyébként az 

osztrák, cseh és magyar fővárosi régiókat is az átlagosnál magasabb felekezeti sokszínűség 

jellemzi, míg a többi országban nincs ennyire szembetűnő különbség a vidéki régiókhoz képest. 

A lengyel és horvát régiók egyöntetű felekezeti homogenitással írhatók el. Variancia-analízis 

alapján (ld. 3. melléklet) az egyes területek vallási diverzitását hangsúlyosan, 83,4%-ban 

meghatározza, hogy az adott régió melyik országban található (szignifikancia: 0,00).     

 

18. táblázat: Vallási diverzitás szintje NUTS2 régiónként 

 

Országok 

Össz. 

Auszt-

ria 

Cseh-

ország 

Horvát-

ország 

Magyar-

ország 

Lengyel

-ország 

Szlo-

vénia 

Szlo-

vákia 

Vallási 

diverzitás 

(RDI) 

alacsony Régiók száma 4 0 2 1 16 2 2 27 

közepes Régiók száma 4 2 0 5 0 0 2 13 

magas Régiók száma 1 2 0 1 0 0 0 4 

nagyon 

magas 

Régiók száma 
0 4 0 0 0 0 0 4 

Összesen Régiók száma 9 8 2 7 16 2 4 48 

Forrás: saját szerkesztés népszámlálási statisztikák alapján 

 
A Pew Research által javasolt további vallási mutatók (személyes vallási meggyőződés 

szintje, templomlátogatás és szertartáson kívüli imádkozás gyakorisága) vizsgálata mélyebb 

képet fest a régióról. A szubjektív vallásosságot 0-10-es növekvő skálán mérve a térségben élők 

vallásosságának átlaga (4,95) megegyezik a középértékkel, viszonylag magas szórásérték 

(1,44) mellett. A templomlátogatás gyakorisága 1-7 növekvő skála mentén átlagosan 3,05, tehát 

a közép-európaiak átlagosan ritkán, többnyire évente, ünnepek alkalmával vesznek részt 

egyházi szertartásokon. A legalacsonyabb átlagos templomlátogatás (1,37) a cseh Severozápad 

régiót jellemzi, míg a legmagasabb aggregált érték (4,96) a lengyel Podkarpackie régióhoz 

köthető. A cseh régiók átlagosan soha vagy alkalmanként, a magyar, a szlovén valamint az 

osztrák régiók zöme csak különleges alkalmakkor, a horvátok és a szlovákok évente többször, 

míg a lengyelek többsége havonta legalább egyszer részt vesz vallásos szertartáson. Az 

eredmény megerősíti a közép-európai országok 4.3. fejezetben olvasható csoportosítását, 

templomlátogatás tekintetében a régiók hitgyakorlása csak kis mértékben tér el az országos 
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átlagtól. A leíró statisztikák alapján Közép-Európára általánosságban jellemző a templomokon 

kívüli, otthoni hitgyakorlás, ezt mutatja az imádkozás gyakoriságának magasabb átlagértéke 

(3,73; szórás: 1,33). Ez a tendencia leginkább a horvát régiók esetén szembetűnő, a 

közvélemény-kutatás alapján imádkozási hajlandóságuk átlagosan másfélszerese a 

templomlátogatásnak.  

Az életminőséggel kapcsolatos mutatók jóval alacsonyabb szórást mutatnak Közép-

Európában, mint a fent elemzett vallási statisztikák. A térségben élők inkább bizalmatlanok, 0-

10-es skálán (magasabb bizalom felé haladva) átlagosan 4,6-os szinten értenek egyet azzal az 

állítással, hogy „a legtöbb emberben meg lehet bízni”. Az átlagnál jóval alacsonyabb bizalmi 

szint jellemez egy szlovén, illetve két szlovák régiót, míg az átlagosnál nagyobb bizalmat 

biztosítanak embertársaiknak az osztrák régiók lakói. Az élettel való elégedettség és szubjektív 

boldogságérzet mutatója is 0-10-es növekvő skálán szerepel az adatbázisban. Az aggregált 

eredmények alapján az elégedettség átlagos szintje 6,75 (szórás: 0,65), míg a boldogságérzet 

7,05 (szórás: 0,49) Közép-Európában. A két mutató nagyon szoros, szignifikáns 

összefüggésben áll egymással (a Pearson-féle korreláció értéke 0,937), így régiónként közel 

azonos pontszámot kaptak az indikátorok. A legmagasabb elégedettség és boldogság a 

Burgenlandban élőket jellemzi, míg a legkevésbé elégedett vagy boldog régióként Dél-

Dunántúl49 szerepel a mintában. A szubjektív általános egészség (1-5 növekvő skálán) a fenti 

két skálához hasonló eredményeket mutat (átlag: 3,72, 0,21).   

 Az objektív fejlettségi mutatókat vizsgálva a legalacsonyabb egy főre jutó, vásárlóerő-

paritáson mért GDP 2011-ben Észak-Magyarországhoz kapcsolódott (6100 €), a legmagasabb 

összeg (46800 €) Bécs régióhoz köthető. A két érték között az átlagos bruttó hazai termék sem 

középen található (16129 €), melyhez nagyon magas szóródás (11292 €) társul. Az osztrák 

jövedelmi adatok így Közép-Európa egészét tekintve kiugróan magasak, ennek kezelésére 

gondot fordítok az elemzés során. A születéskor várható élettartam a jövedelemszinttel erős 

korrelációban átlagosan 80 év, a különböző régiók között 77 és 84 év között változik a mutató 

értéke. A GDP mutatót a vizsgált térségben erős baloldali ferdeség jellemzi, így a kiugróan 

magas értékek húzzák feljebb az átlagot, a régiók többsége azonban az átlagnál alacsonyabb 

szinten tömörül. Ezzel szemben a várható élettartam mutató viszonylag jól követi a normál 

eloszlás görbéjét.  

 

 
49 Az ESS 2010-es adatfelvétele Magyarország vonatkozásában a többi adathullámhoz hasonlítva még így is 
kedvezőnek mondható, melynek oka a parlamenti választásokat követő várakozások, átmenetileg pozitív politikai 
légkör volt (Róbert 2012, 54). 
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Az egyes régiók társadalmi-demográfiai összetételének különbözősége mind az átlagos 

iskolázottságban, a háztartásméretben és az átlagéletkorban tetten érhető. A teljes idejű 

(nappali) oktatásban töltött átlagos évek száma 10,97 és 13,78 év között szóródik. A 

legalacsonyabb érték Horvátország kontinentális régiójához, a legmagasabb érték Pozsony 

régióhoz kapcsolódik. A fővárosi régiókban, így Bécsben és Közép-Magyarországon is 

hasonlóan kimagasló értékekkel találkozunk, feltehetően a felsőoktatási intézmények fővárosi 

koncentrációja miatt. Az átlagos háztartásméret a térség egészét tekintve 3,18 fő, a regionális 

értékek 2,56 és 3,76 fő között szóródnak. A legkisebb háztartásméret az osztrák és cseh régiókat 

jellemzi, míg átlagfeletti érték társul a horvát, szlovák és szlovén régiókhoz. A régiók 

átlagéletkora jelentős szórást mutat. 37,56 éves átlagéletkorral a térség legfiatalabb régiója a 

lengyel Wielkopolskie, legidősebb pedig 51,66 évvel az osztrák Burgenland. Közép-Európában 

az átlagéletkor mutató azonban egyetlen vallási, életminőségbeli vagy fejlettségi változóval 

sem korrelál, így kontrolltényezőként a továbbiakban nem funkcionál.50 Az átlagos 

háztartásméret és az iskolázottság mutató egymástól független, így egyszerre alkalmazhatóak a 

hipotézis-vizsgálatok kontrollálásában. 

  

6.2. Vallás és gazdaság kapcsolata regionális szinten 

 

A leíró statisztikák fényében néhány összefüggés már körvonalazódott számomra, így a 

következő lépésben a skála szintű változók közötti korrelációkat elemeztem. Az összefüggés-

vizsgálat célja, hogy regionális szinten feltárja a különböző vallási, életminőségbeli és 

fejlettségi mutatók közötti kapcsolatokat. Az összefüggések elemzése közben sor kerül az 

előzetesen feltett hipotézisek vizsgálatára is. Az SPSS Statistics program segítségével lefutatott 

eredménytáblákat a 4. melléklet tartalmazza, főszövegben csak a legkiemelkedőbb táblázatokat 

közlöm. 

Nemzetközi szociológiai kutatásokra hivatkozva elsőként az alábbi hipotézist 

fogalmaztam meg:  

 

 
50 Az életkor és a vallási aktivitás összefüggéseinek vizsgálatára alkalmasabbnak találom a mikro szintű elemzést, 
így arra a 7. fejezetben bővebben is sor kerül.  
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H1: A vizsgált régiók vallási pluralizmusa meghatározza az ott élők 

templomlátogatási gyakoriságát. 

Az összefüggés vizsgálata előtt a vallási mutatók egymással való kapcsolatát, annak erősségét 

mutatom be, korreláció-elemzés keretében.  

Az előzetes elvárások szerint alakul a regionális szintre aggregált vallási mutatók közötti 

kapcsolat. Mindegyik mutató között erőteljes korreláció áll fenn, csupán a kapcsolat iránya 

eltérő. A vallási diverzitás mutató (ld. 19. táblázat) ugyanakkor mindhárom másik mutatóval 

negatív összefüggésben áll, legerőteljesebb viszony a templomlátogatás gyakoriságával 

tapasztalható. A másik három mutató egymás közötti relációja pozitív, a legerőteljesebb a 

templomlátogatás gyakorisága és az imádkozás gyakorisága közötti összefüggés. Tehát a 

különböző vallási mutatók együtt járnak: ahol magas a vallási diverzitás, ott többnyire alacsony 

a másik három vallási mutató értéke, a felekezetileg homogén közép-európai régiókat pedig a 

diverzitást leszámítva magas vallási mutatószámok jellemzik. A korábban említett horvát 

régiók (ahol közepes mértékű templomlátogatáshoz jóval rendszeresebb imaélet társul) szűk 

kivételt képeznek a mintában. 

 

19. táblázat: Pearson-féle korreláció értéke a különböző vallási mutatók között 

 Vallási diverzitás 
(1-10) 

Vallásosság 
mértéke (1-10) 

Templomlátogatás 
gyakorisága (1-7) 

Imádkozás 
gyakorisága (1-7) 

Vallási diverzitás 
(1-10) 

1 -0,893 
(szig: 0,00) 

-0,909  
(szig: 0,00) 

-0,873 
(szig: 0,00) 

Vallásosság 
mértéke (1-10) 

 1 0,935 
(szig: 0,00) 

0,946 
(szig: 0,00) 

Templomlátogatás 
gyakorisága (1-7) 

  1 0,978 
(szig: 0,00) 

Imádkozás 
gyakorisága (1-7) 

   1 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Az első hipotézist először korrelációelemzés keretében teszteltem, mely során a skála 

szintű vallási diverzitás (RDI, 0-10) mutató régiós értékeit a templomlátogatás regionális 

szintre aggregált értékeivel vetettem egybe. A vizsgálat szignifikáns (szig.: 0,00) negatív 

összefüggést hozott, a Pearson-féle korrelációs mutató alapján a két változó -0,909 erősségű 

kapcsolatban áll egymással. Az eredmény fényében tehát Közép-Európában minél nagyobb egy 

régió felekezeti sokszínűsége, annál kevésbé látogatják az ott élők a különböző vallási 
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szertartásokat. A kapcsolat erősségére való tekintettel a két változó közötti magyarázóerőt is 

megvizsgáltam. Lineáris regresszió-elemzés alapján Közép-Európában a régiók vallási 

diverzitása 82,2%-ban, szignifikánsan magyarázza a templomlátogatás gyakoriságát, a 

felekezeti sokszínűség ismeretében rendkívül jól becsülhető a szertartások látogatása.  

 

11. ábra: Vallási diverzitás és templomlátogatási gyakoriság regressziós becslése 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

Az eredmények fényében az alábbi összefüggés állapítható meg: 

T1: A vizsgált régiók vallási diverzitása erős, negatív hatást gyakorol az ott 

élők templomlátogatási gyakoriságára. 

Így az előzetes hipotézist elfogadom, a kapcsolat irányának pontosításával. A két változó 

közötti negatív kapcsolat a nemzetközi szociológiai kutatásokhoz viszonyítva Berger (1969) és 

Pickel (2013) hasonló nyugat-európai eredményeivel párhuzamba hozható, azonban ellentétes 

Stark és Iannaccone (1994) Egyesült Államok területén mért pozitív összefüggésével. 

A régiók összetételét is figyelembe véve az átlagos háztartásméret erősen, pozitív előjellel 

korrelál valamennyi vallási mutatóval (Pearson: 0,7; szig.: 0,00), ez alól egyetlen kivételnek a 

vallási diverzitás (Pearson: -0,630, szig.: 0,00) minősül. Minél nagyobb tehát egy régió átlagos 

háztartás mérete, annál erőteljesebb szubjektív vallásosság, gyakoribb templomlátogatás és 
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intenzívebb imaélet jellemzi.51 Iskolázottság tekintetében már árnyaltabb a kép. A vallási 

mutatók közül a szubjektív vallásosság szintjével, illetve a vallási diverzitással van szignifikáns 

kapcsolatban az iskolában töltött évek száma. A vizsgálat alapján minél magasabb egy régió 

iskolázottsága, annál alacsonyabb a vallás szubjektív fontossága52 (Pearson: -0,288, szig.: 

0,047), és a magasabban iskolázott régiókban erőteljesebb a felekezeti diverzitás is (Pearson: 

0,317, szig.: 0,028). A hatásban a főváros-vidék ellentét is felfedezhető, hiszen az iskolázottság 

szintje a fővárosi régiókban szinte mindenhol kimagasló volt, miközben országos viszonylatban 

erőteljesebb felekezeti heterogenitás tapasztalható azokban.53 

 

A regionális szintű vizsgálat második hipotézise már a vallási és a gazdasági mutatók közötti 

összefüggéssel kapcsolatos, Barro és McCleary (2003) eredményeire alapozva:  

H2: A közép-európai régiók vallásossága közvetlen, pozitív befolyást 

gyakorol a térség gazdasági fejlettségére. 

A feltételezés teszteléséhez négy vallási mutató (vallási diverzitás, vallásos meggyőződés 

szintje, templomlátogatás gyakorisága, imádkozás gyakorisága) kapcsolatát mértem a 

vásárlóerő paritáson mért GDP szintjéhez. Barro és McCleary (2003) hivatkozott kutatásában 

– amely a feltételezés alapját szolgálta – az aggregált egyéni vallási mutatók (vallásosság, 

templomlátogatás, imádkozás) értékét vallási makroadatok (hívők aránya, vallási diverzitás) 

határozzák meg, előbbiek pedig közvetlen viszonyban állnak a gazdasági fejlettséggel (ld. 4. 

ábra). 

A bruttó hazai termék mutató erős baloldali ferdesége miatt a regresszióvizsgálat előtt 

szükséges volt 3 kilógó érték kizárása (két osztrák és a prágai régió). Az automatikus lineáris 

 

 
51 A magas korrelációs értékek miatt a háztartásmérettel nem tudom kontrollálni a fenti regressziós elemzést (11. 
ábra), hiszen multikollinearitás lép fel.  
52 Az eredmény hitelességét erősíti a Pew Research (2018) kutatása is, amely 106 országban végzett nemzetközi 
összehasonlító elemzést. Eszerint az iskolában töltött évek száma és a templomlátogatás gyakorisága között 
szignifikáns, negatív összefüggés tapasztalható. A magasabb iskolázottsági szinttel rendelkező országokban a 
vallásosság mértéke alacsonyabbnak bizonyult.  
53 Habár az iskolázottság mutató alkalmasabb az első hipotézis regressziós elemzésének kontrolljára, a kibővített 
regressziós modellben a templomlátogatás gyakoriságát továbbra is csak a vallási diverzitás határozza meg, az 
iskolázottság hatása itt már nem szignifikáns. A kontrollal bővített regresszióvizsgálat eredményeképpen a vallási 
diverzitás 81,9%-ban határozza meg egy régió átlagos templomlátogatási gyakoriságát, ami szinte azonos a 
kontroll nélküli értékkel (kiigazított R-négyzet: 82,2%). A hipotézisvizsgálat eredményén tehát a fenti összetételi 
hatások lényegében nem változtatnak.  
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regressziós modell szerint, a vallási mutatók alapján összességében 27%-os pontossággal 

(szignifikancia: 0,042) becsülhető az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson mért GDP szintje. A 

négyből csak két mutató hatása szignifikáns, a vallásosság mértéke (szig.: 0,015) és az 

imádkozás gyakorisága (szig.: 0,001). Utóbbinak erősebb a magyarázó ereje, a Béta-együttható 

értéke 0,575, vallásosság mértékénél az együttható értéke 0,311. A két magyarázóváltozó 

közötti szoros korreláció miatt azonban multikollinearitás lép fel, így nehezen vizsgálható 

elkülönítetten a vallási változók tiszta, önálló hatása a GDP-re. Mégis érdekes megállapítás, 

hogy a vallásosság szintje és a jövedelem között pozitív, míg az imádkozás gyakorisága és a 

jövedelem között negatív a korreláció.  

Az ellentmondás hátterében véleményem szerint a szubjektív önbesorolás 

problematikája, és a térség sajátos vallásossága húzódik meg. Ahogy Pusztai (2019, 834) is 

rámutatott, az egyén nem pontosan ítéli meg spiritualitása, személyes vallásossága aktuális 

intenzitását. Így a „mennyire tartja magát vallásosnak” kérdésre adott válaszok sok esetben a 

társadalmi elvárást tükrözik, a vallás identitásképző szerepével való azonosulást mutatnak, 

miközben a valós hitgyakorlat („milyen gyakran imádkozik”) egzakt értékei előbbitől 

elmaradnak. A Pew kutatóintézet (2017) Közép- és Kelet-Európára vonatkozó felmérésének is 

központi megállapítása, hogy a térséget hit és egyházhoz való tartozás jellemzi, a szertartások 

(imádkozás és templomlátogatás) gyakorlása azonban alacsony szinten marad. Mindezek 

mentén nem meglepő, hogy a gazdaságilag aktív rétegek szubjektív vallásossága, vallási 

identitása erőteljes (a Pew kutatás megfogalmazásában az „igazi lengyel katolikus”), miközben 

a valós hitgyakorlat negatív kapcsolatban van a gazdasági fejlettséggel (jellemzően az 

idősebbek és a nők imádkoznak gyakrabban, ld. 7.3. fejezet). 

Mivel a két vallási mutató közötti összefüggés túlságosan erős, így a kevésbé 

meghatározó mutatót, a vallásosság mértékét kivettem a regressziós modellből. Az imádkozás 

gyakorisága és az egy főre jutó GDP mutatók közötti kétváltozós regresszió vizsgálatakor az 

exponenciális modell sokkal alacsonyabb standard hibával (8533,046 helyett 0,479) képes 

becsülni a jövedelemadatokat, a valódi Y értékek így inkább egy exponenciális, mint egy 

lineáris függvényre illeszkednek. A 3 kilógó érték kizárásával az exponenciális regressziós 

függvény determinációs együtthatója (r2) 0,207 (szig.: 0,002), ezáltal az imádkozás gyakorisága 

20%-ban határozza meg a régió jövedelmét.54 A 12. ábráról is leolvasható, hogy ahol 

kevesebbet imádkoznak, ott magasabb a bruttó hazai termék szintje, ahol pedig aktívabb az 

 

 
54 Lineáris függvény esetén a determinációs együttható alacsonyabb, értéke 0,152 (szig.: 0,08). 
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imaélet, ott alacsonyabb az egy főre jutó jövedelem. Feltételezhető ezáltal, hogy aktívabb 

imádkozás jellemzi a megélhetési problémákkal inkább küszködő régiókat, mint a 

gazdagabbakat, így a jövedelem imádkozásra gyakorolt visszahatása (fordított kauzalitás) is 

jelentős lehet.  

 

12. ábra: Az imádkozás gyakoriságának hatása az egy főre jutó GDP-re 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A fenti elemzések fényében a második hipotézist elvetem, hiszen a négy vallási mutató 

közül csak kettő állt szignifikáns kapcsolatban az egy főre jutó GDP-vel, melyek közül az 

erőteljesebb kapcsolat negatív viszonyt mutat. Az eredmény érvényességét erősíti a Pew (2018) 

kutatóintézet vizsgálata, amely nemzetközi összehasonlításban hasonló negatív eredményre 

jutott az imádkozás és a jövedelem kapcsolatát illetően.55  

T2: A vizsgált térségben részleges kapcsolat van a régiók vallási mutatói és 

gazdasági fejlettsége között. Regionális szinten az imádkozás gyakorisága 

 

 
55 A világszerte 106 országra kiterjedő nemzetközi elemzés alapvető tendenciája ténylegesen negatív kapcsolat az 
egy főre jutó GDP és az imádkozás gyakorisága között. A kutatási összefoglaló azonban két kivételt kiemel, Izraelt 
és az Amerikai Egyesült Államokat, ahol a magas jövedelemhez magas vallási aktivitás társul. Saját elemzésem 
fényében azonban a közép-európai államok nem a kivételeket, hanem a fő tendenciát erősítik. 
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közepesen erős negatív, a vallásosság mértéke gyenge pozitív összefüggést 

mutat az egy főre jutó bruttó hazai termék értékével. 

Az eredmény kontrollálására megvizsgáltam az iskolázottság és az átlagos háztartásméret 

GDP mutatóval való kapcsolatát. 95%-os megbízhatósági szinten ugyan nincs szignifikáns 

összefüggés az oktatásban töltött évek száma, valamint a regionális GDP között (szig.: 0,089), 

habár a kapcsolat iránya pozitív (Pearson: 0,248). Ezzel szemben az átlagos háztartásméret 

szignifikáns, negatív összefüggést mutat az egy főre jutó bruttó hazai termékkel, a kapcsolat 

erőssége közepes (Pearson: -0,431, szig.: 0,002). A háztartásméret vallási mutatókkal való 

erőteljes korrelációja miatt többváltozós regresszió-elemzésben mégsem szerepelhetnek 

egyszerre – nem alkalmas a vallási hatás kontrolljára – ugyanis multikollinearitás lépne fel. Az 

imádkozás gyakorisága mutatót ugyanakkor 48,2%-ban (szig.: 0,00) befolyásolja a háztartás 

átlagos mérete, és mindkét változó magasabb értékeihez alacsonyabb gazdasági fejlettség 

társul. 

Egy további objektív jóléti mutató bevonásával bővíthető a gazdasági fejlettség modellje. 

Az egyes régiók egy főre jutó GDP indikátora ugyan közepesen determinálja a születéskor 

várható élettartamot (R-négyzet: 0,538, Béta-együttható: 0,74, szig.: 0,00), ez utóbbi még sincs 

szignifikáns kapcsolatban egyetlen vallási vagy kontroll-változóval sem. Mivel a 

hipotézisvizsgálat során csak korlátozottan összefüggést találtam az objektív mutatók és a 

regionális vallásosság indikátorai között, így irodalmi megállapításokra hivatkozva az anyagi 

tőkét a társadalmi tőke mutatójával és szubjektív jólléti változókkal egészítem ki. A következő 

alfejezetben a tágabban értelmezett, területi tőkét vizsgálom (ld. 3.5. fejezet vonatkozó részei), 

melyben az anyagi tőke mellett a kapcsolati és társadalmi tőketényezők is megjelennek. 

 

6.3. A vallás közvetett hatása a regionális fejlettségre 

 

Az ESS 2010-es kutatási kérdőívében különböző életminőséggel, elégedettséggel kapcsolatos 

mutatók is szerepeltek, így például a szubjektív boldogságérzet (0-10 skálán), az élettel való 

általános elégedettség (0-10 skálán) és a szubjektív egészségérzet (1-5 skálán). A második 

hipotézis vizsgálata rávilágított az imádkozás gyakorisága és az egy főre jutó GDP közötti 



  108 

negatív összefüggésre, melynek a hátterében életszínvonalbeli különbségek feltételezhetők.56 

Mindemellett Guiso és szerzőtársai (2003) nagymintás kutatáson igazolták, hogy a vallási 

magatartás egy terület társadalmi tőkéjének bizalmi komponensét is befolyásolja, így a 

hipotézisvizsgálat eredményeit tovább mérlegelem.  

Az irodalmi feltevésekből kiindulva a bizalmi mutató mellett57 az előzőekben megjelölt 

elégedettségi mutatókat is aggregáltam regionális szintre. Ezt követően megvizsgáltam a 

bizalmi és elégedettségi mutatók kapcsolatát a vallási mutatókkal és a gazdasági-fejlettségi 

mutatókkal is. A 13. ábrán a lépcsőzetesen elvégzett kétváltozós regressziós vizsgálat 

determinációs együtthatói (kiigazított R-négyzet) láthatóak, zárójelben a Béta-együttható 

értékével. A vallási mutatók szoros egymásra hatását már az előzőekben megismertük, amint 

látjuk azok közvetlen kapcsolatban állnak a jólléti mutatókkal. Utóbbiak pedig a bizalmon 

keresztül kapcsolódnak az egy főre jutó GDP-hez. Következésképp az újonnan beemelt 

életminőség mutatók lehetséges hidat képeznek a vallási és gazdasági indikátorok között.  

 

13. ábra: A vallási mutatók láncszerű kapcsolata a regionális fejlettséggel 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

 
56 Számos hazai és nemzetközi kutatás igazolja a vallásgyakorlás és a szubjektív jóllét pozitív kapcsolatát, többek 
között Lelkes (2006), Clark – Lelkes (2009) és Róbert (2012) tanulmányaiban. 
57 Attitűd állítással, Likert-skálán mérve: „Mennyire ért egyet az alábbi állítással: A legtöbb emberben meg lehet 
bízni” (0-10 skála, 0= egyáltalán nem ért egyet, 10= teljes mértékben egyetért).  
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A mutatók közötti multikollinearitás kivédésére összetett indikátorokba tömörítettem a 

különböző, egymással erős korrelációban lévő változókat. A főkomponens-elemzés alapján 

három faktorba58 tömöríthetőek a 13. ábrán látható regionális mutatók:  

1) Vallási főkomponens, 

 Vallási diverzitás 

 Templomlátogatás gyakorisága 

 Szertartáson kívüli imádkozás gyakorisága 

 Szubjektív vallásosság mértéke 

2) Életminőség főkomponens 

 Élettel való általános elégedettség 

 Szubjektív boldogságérzet 

 Szubjektív egészségérzet 

3) Tőke főkomponens 

 Embertársak iránti bizalom szintje 

 Egy főre jutó GDP 

 Várható élettartam 

A Bartlett-teszt alapján a fenti változók alkalmasak a faktoranalízisre, a KMO-teszt alapján a 

vallási főkomponens megfelel (0,769), az életminőség főkomponens közepes (0,629), a tőke 

főkomponens megfelel (0,7) a faktoranalízis követelményeinek. Statisztikai számítások alapján 

az eredeti változók nagyon jól helyettesíthetők új főkomponenssel, az eredeti változók 

heterogenitásának 76-94%-át megőrzik a kialakított faktorok.59 

Az életminőség főkomponens kontrollálásával a vallási és tőkemutató közötti parciális 

korreláció speciális esetét figyelhetjük meg. A vallási és tőke faktorok között ugyanis nincs 

szignifikáns kapcsolat (rvt = 0), azonban az elégedettségi mutató kontrollálását követően 

szignifikáns (0,00), közepesen erős negatív összefüggés bontakozik ki (rvt.e = -0,575). Habár 

elsőre ránézésre nincs szignifikáns kapcsolat regionális szinten a vallás és a társadalmi- 

gazdasági tőke között, a parciális korreláció vizsgálatával részben vagy teljesen elnyomott 

összefüggést tárhatunk fel. Részben elnyomott összefüggéssel azért kalkulálhatunk, mert a 

 

 
58 A faktorok számát (3) a priori módon határoztam meg, a 13. ábrán látható korrelációk alapján. A statisztikai 
adattáblák megtekinthetőek az 5. mellékletben. 
59 A módszer gyengesége, hogy a statisztikai irodalom (Sajtos – Mitev, 2007:208-249) alapján főkomponens-
elemzést az eredmény megbízhatósága érdekében 50-nél több elemű mintán érdemes elvégezni, valamint a 
redukálni kívánt változók számánál legalább ötször több elemet tartalmazzon a minta (esetünkben szintén 50). A 
közép-európai régiók száma 48, amely megegyezik a minta elemszámával, nagyobb elemszám esetén még 
megbízhatóbb eredményre juthatnánk. Mégis az adatredukció lebonyolítása mellett döntöttem, a 
változócsoportokon belüli multikollinearitás kiszűrésére.  
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vallási főkomponens egy eleme (imádkozás gyakorisága) és a tőke főkomponens egy eleme 

(egy főre jutó GDP) között feltárható gyenge lineáris korreláció. A 14. ábra jobb oldalán jelölt 

bármely összefüggést elfogadhatónak tartom.  

A regionális elemzés alapján mind az intenzívebb hitgyakorlás, mind a társadalmi és 

gazdasági tőke magasabb szintje hozzájárul a magasabb élettel való elégedettséghez, 

boldogsághoz és egészséghez, viszont utóbbiak kiszűrésével a vallás és a tőke negatív 

viszonyban áll egymással. Ahol alacsonyabb a tőke mutató értéke, ott erőteljesebb a 

hitgyakorlás és ahol magasabb a tőke, ott kevésbé vallásosak az emberek. Nemzetközi kutatási 

eredményekkel is összhangba hozható az a következtetés, miszerint a vallásgyakorlás 

megnöveli az élettel való elégedettséget (Clark – Lelkes 2009), ami később hozzájárul a 

társadalmi és anyagi tőke emelkedéséhez, utóbbi azonban visszahatva csökkentheti a 

vallásgyakorlás intenzitását (Kahneman et al. 1999; Kasser 2005). A folyamatban egy 

irányultságváltás fedezhető fel, amennyiben a régióban élők a transzcendens helyett 

életszínvonaluk emelkedésével a materiális megoldások felé fordulnak, így végső soron 

szekularizálódnak.  

 
14. ábra: A vallás és a tőke mutató közötti részben vagy teljesen elnyomott összefüggés 

Kontrollváltozó 

Tőke 

faktor 

Vallás 

faktor 

Életminőség 

faktor 

-nincs-a Tőke 

főkomponens 

Korreláció 1,000 -,145 ,746 

Szignifikancia . ,327 ,000 

df 0 46 46 

Vallás 

főkomponens 

Korreláció -,145 1,000 ,297 

Szignifikancia ,327 . ,041 

df 46 0 46 

Elégedettségi 

főkomponens 

Korreláció ,746 ,297 1,000 

Szignifikancia ,000 ,041 . 

df 46 46 0 

Elégedettségi 

főkomponens 

Tőke 

főkomponens 

Korreláció 1,000 -,575  

Szignifikancia . ,000  

df 0 45  

Vallás 

főkomponens 

Korreláció -,575 1,000  

Szignifikancia ,000 .  

df 45 0  

a. Cellák tartalmazzák a kontrollváltozó nélküli (Pearson) korrelációkat. 

Forrás: saját szerkesztés 

életminőség 

(e) 

vallás              tőke 

(v)                   (t) 

Teljesen elnyomott 

összefüggés 

becsült rvt = 0 

becsült |rvt.e| > 0 

életminőség 

(e) 

vallás              tőke 

  (v)         -        (t) 

Részben elnyomott 

összefüggés 

becsült |rvt.e| > |rvt| 



  111 

 A részben vagy teljesen elnyomott összefüggés hátterében az Easterlin-paradoxon 

hatását feltételezem. Richard Easterlin (1974) kutatásai szerint nem egyenesen arányos a 

nemzeti össztermék és a reálbérek növekedése a lakosság élettel való elégedettségének és 

boldogságérzetének változásával, oksági kapcsolatról nem beszélhetünk a két változó között. 

Később számos kutató megkérdőjelezte Easterlin elméletét (többek között Veenhoven és 

Hagerty 2003, Stevenson és Wolfers 2008), empirikus vizsgálataikkal azt az eredményt kapva, 

hogy erőteljes pozitív korreláció áll fenn a gazdasági növekedés és a szubjektív jóllét alakulása 

között. Easterlin (2010) az eredmények különbözőségét a szubjektív jóllét eltérő értelmezésével 

és mérésével magyarázta. A társadalmi és személyes jóllét kétféle aspektusát már a görögök is 

megragadták60, szembe állítva egymással az ún. eudaimonikus és hedonista jóllétet.  Az első 

kategória alapvetően belső célokat megvalósító, a személy integritására és minőségi társas 

kapcsolataira építő boldogságot taglal, szemben a hedonikus jólléttel, melyben a külső 

teljesítmények és élvezetek elérése, a tárgyak birtoklása fokozza az elégedettséget. Előbbi tehát 

a szubjektív jóllét immateriális, utóbbi pedig a materiális síkját képviseli. Az eudaimonikus 

boldogság lényeges forrása az egyéni spiritualitás, a transzcendens kapcsolódás megélése, 

valamint a hitből fakadó erkölcsi normák betartása.  

Easterlin elméletével szinkronban áll Daniel Kahneman hedonista taposómalom elmélete 

(1999) is. Eszerint két egymást követő időpontban, azonos mértékű jövedelemnövekedéssel 

nem lehet ugyanakkora elégedettségnövekedést elérni, a második alkalommal kisebb jóllét-

növekmény várható. Az összefüggés közgazdasági leirata jól ismert Gossen I. törvényében, a 

csökkenő hozadék elvében. Következésképp, ha a boldogság növekedését külső körülmények 

okozzák, az csak rövidtávon képes megnövelni a jóllétet. Ezzel szemben a kapcsolatokra és 

belső forrásokra építkező eudaimonikus jóllétre nem érvényes a csökkenő hozadék elve. 

Az Easterlin-paradoxon feloldásával foglalkozik Fromann Richárd (2010) „Megbontott 

Boldogság Modell”-je. A 15. ábra rámutat, hogy az anyagi jólét bizonyos szintig (jóléti kritikus 

pont) való növekedésével az eudaimonikus és hedonikus boldogság szintje egyaránt növelhető. 

Fromann modelljében az elemi jólét elérése után már az úgynevezett élvezeti jólét (bőség) 

növelése következik. Ekkor már az egyének fókusza gyakran a hedonikus boldogság növelésére 

kerül, az eudaimonikus jóllét szintjének rovására. Habár a két típusú jóllét átlaga továbbra is 

növekedést mutat, közben az egyén társas kapcsolatai, belső céljainak elérése, spiritualitása 

 

 
60 Az arisztotelészi, sztoikus és hedonista erkölcsi érvelések különbözőségéről a disszertáció 1.4. fejezete 
értekezik. 
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háttérbe szorulnak. A 15. ábrán is látható jóléti kritikus pont országonként, sőt egyénenként 

eltérő jövedelmet jelent, annak meghatározása elméletileg lehetséges, azonban a gyakorlatban 

nem feltétlenül adna értelmes eredményt. 

 

15. ábra: A „Megbontott Boldogság” modellje  

 
Forrás: Fromann (2010) 115. o. 

 
A regionális vizsgálat eredményeit Easterlin (1974) és Fromann (2010) elméleteivel 

egybevetve magyarázatot találhatunk a részben vagy teljesen elnyomott korrelációra. A vallási 

és életminőségi mutatók közötti korreláció (ld. 13-14. ábra) igazolja a spiritualitás szubjektív 

jóllétet növelő szerepét, az elmélettel összhangban az a térségünkben is az eudaimonikus 

boldogság erősödéséhez járul hozzá. A másik oldalon, a vizsgálatomban szereplő életminőségi 

és tőke mutatók közötti pozitív korreláció a szubjektív jóllét (eudaimonikus és hedonikus 

boldogság összegezve) általános emelkedését mutatja az anyagi jólét növekedésével 

egyidejűleg. A két főkomponens lineáris regresszióelemzés alapján – az iskolázottság és a 

régiós átlagéletkor kontrollálása mellett – 71,6%-ban (kiigazított R-négyzet érték) határozza 

meg a szubjektív jóllétet. Az ESS (2010) kérdőívében szereplő változókat figyelembe véve a 

vallási főkomponens közepesen (Béta: 0,399, szig.: 0,00), a tőke főkomponens erősen (Béta: 
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0,826, szig.: 0,00) befolyásolja a szubjektív jóllétet (életminőség főkomponens). A kontrollok61 

negatív irányú, nem szignifikáns hatást gyakorolnak az életminőség főkomponensre. A 

„Megbontott Boldogság” modellben (15. ábra) ezt az átlagos tendenciát a jóléti kritikus ponttól 

húzott vékony nyíl jelzi. Az élvezeti jólét fázisában az átlagos növekedés tehát elrejti az 

eudaimonikus boldogság visszaszorulását, ahogy történhetett ez saját vizsgálatom során is. 

Regionális elemzésemben az életminőség főkomponens kontrollálásával már szignifikáns 

negatív viszony mutatható ki a vallás és a tőke komponensek között. A kontrollálás előtt még 

rejtett összefüggésre ad magyarázatot Fromann modellje (15. ábra), hiszen az élvezeti jólét 

növelésével az eudaimonikus boldogság – és az azt részben kiváltó spiritualitás – csökkenő 

tendenciát mutat.62 

  

 

 
61 A modellben csupán az oktatásban töltött évek száma és az átlagos életkor változók maradtak benn, mivel az 
átlagos háztartásméret erősen korrelált a vallási főkomponenssel és multikollinearitást eredményezett. A két 
kontroll kiiktatásával a vallás és a tőke faktorok 71,1%-ban határozzák meg a szubjektív jólléti faktort. 
62 A jelenség fényében könnyebben értelmezhető Jézus tanítványaihoz intézett megjegyzése (a gazdag ifjúval való 
beszélgetést követően), melyen az evangélium tanúsága szerint követői nagyon megdöbbentek: „Fiaim, milyen 
nehézkes azoknak, akik a gazdagságban bíznak, Isten királyságába bejutni!” (Mk 10,24). Az empirikus kutatások 
tükrében ugyanis a gazdagság növekedésével általában bekövetkezik egy irányultságváltás: az egyén a spirituális 
javak helyett a materiális javak maximalizálása felé fordul. 
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7. A személyes vallásgyakorlás hatása az egyéni jövedelemre 

 

Az aggregált, regionális szintű adatok elemzését követően az egyének felekezeti 

hovatartozásának és hitgyakorlásának tőkeképződéssel kapcsolatban álló finomabb 

összefüggéseit elemzem. Elsőként a mikroszinten alkalmazott EVS (2008) adatbázis felekezeti 

mutatóit vetem össze az országos cenzusadatokkal, a minta felekezeti reprezentativitását 

vizsgálva, majd az egyes egyházakhoz tartozók hitgyakorlatának mintázatára mutatok rá. A 7.2. 

fejezetben a harmadik hipotézis helytállóságát elemzem, miszerint: 

H3: A protestáns felekezetekhez tartozók esetében a munka, a munkaértékek 

nagyobb hangsúlyt kapnak, mint a térségben élő katolikusoknál. 

A munkavállalással kapcsolatos attitűdök mellett az alfejezetben kitérek a hívők és nem hívők 

jellemző gazdaságetikai irányultságára, előbbiek felekezeti különbségeire is. Végül tágan 

értelmezve vizsgálom az alábbi feltételezést:  

H4: Közvetlen kapcsolat van a Közép-Európában élők személyes 

hitgyakorlata és háztartási jövedelme között. 

A 7.3. alfejezetben nem csupán az istenhit egyéni jövedelemmel való viszonyát, hanem 

tőkeképzésre gyakorolt hatását is elemzem. Utóbbi esetében a vallásosság társadalmi tőkére 

gyakorolt immateriális lenyomatát vizsgálom, kitérve a személyes és intézményi bizalom, 

valamint az önkéntesség szintjével kapcsolatos összefüggésekre. 

 

7.1. A közép-európai felekezetek vallási mutatói 

 

A 6.1. fejezet cenzus adatokra támaszkodva részletesen bemutatta a vizsgált régió felekezeti 

arányait, jelen alfejezetben a mikroszintű adatelemzéshez használt minta vallási statisztikáit 

tekintem át. Az alkalmazott adatbázis (EVS 2008) ugyanis vallási szempontból nem 

reprezentatív, az eredeti sokaságtól eltérő vallási jellemzőket röviden összegzem.  

Felekezeti hovatartozást illetően az EVS (2008) adatbázis térségi mintája 10493 érvényes 

választ tartalmaz, csupán 122 hiányzó adattal. Az érvényes válaszok 77,5%-a valamely vallási 

felekezethez tartozónak, míg 22,5%-uk felekezeten kívülinek vallotta magát. Arra a kérdésre, 

hogy vallásos-e a megkérdezett, a válaszadók több mint kétharmada igennel felelt, 22,2%-uk 
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nem vallásosnak tartja magát, 5%-uk meggyőződéses ateista és további 4% nem tudta eldönteni 

a kérdést. Kereszttábla-elemzés alapján 3,5% ugyan vallásosnak tartja magát, de nem tartozik 

egyetlen felekezethez sem, míg a felekezethez tartozók 8%-a nem hívő vagy ateista. Tízből hét 

felekezethez tartozó római katolikus a mintában, 3,1% protestáns, 0,8% ortodox, 0,2% zsidó, 

0,3% muszlim és 0,7% egyéb felekezethez sorolta magát. Összességében tehát a teljes lakosság 

vallási megoszlásához képest (vö: 6.1. fejezetben szereplő cenzusadatok) az értékkutatásban 

jóval magasabb a nem vallásosak aránya, felülreprezentált a római katolikusok száma, valamint 

alulreprezentáltak a protestánsok.  

Eltéréseket tapasztalunk a különböző felekezethez tartozók hitbeli meggyőződésében, 

templomlátogatási gyakoriságában és szertartáson kívüli imaéletében63. Variancia-analízis 

alapján a legnagyobb arányú (97%) istenhit a római katolikus vallásúakat, 

szabadkeresztényeket (100%) és buddhistákat (100%) jellemzi, ugyanakkor utóbbi csoportok 

mintában való részvétele olyannyira alacsony (4-4 fő), hogy az eredményt nem tekinthetjük 

reprezentatívnak a teljes felekezetre nézve. Az értékvizsgálat alapján a halál utáni létezésben 

az ortodox hívők csupán fele hisz, hasonlóan alacsony az arány a protestánsoknál is (60%). 

Minden felekezethez tartozóról általánosságban elmondható, hogy inkább hisznek a 

Menyország létezésében (átlagosan 72%), mint a Pokol valóságában (átlag: 60%), miközben a 

bűnök és erkölcsi törvény létében vallásos körökben erőteljes hit (82%) jellemző. A mintában 

szereplő zsidó vallásúak viszonylag plurális hitvilágot mutatnak: miközben közöttük a 

legalacsonyabb az Istenbe vetett hit (76%), addig ötből két megkérdezett hisz a 

reinkarnációban. Hasonlóan viszonyulnak a muszlim hívők is a lélekvándorláshoz (42% hisz 

benne), míg e tekintetben a keresztény felekezeteket jóval alacsonyabb hit jellemez. Az elemzés 

alapján a felekezethez való tartozás 5-8%-ban (eta-négyzet mutató) határozta meg a válaszadók 

hitbeli meggyőződését. 

Eltérő a különböző felekezetekhez tartozók templomlátogatási gyakorisága is. A római 

katolikus válaszadók legnagyobb arányban (37,6%) heti egyszer részt vesznek szertartáson, 

többségük legalább havonta ellátogat misére. Hasonló tendencia jellemző az ortodoxok 

templomlátogatására is, valamivel alacsonyabb rendszerességgel. Háromból egy protestáns 

megkérdezett csak különleges alkalmakkor, ünnepeken látogatja az istentiszteleteket, a 

válaszokat baloldali ferdeség (havinál ritkább rendszeresség) jellemzi. A felekezethez tartozók 

közül legnagyobb arányban a zsidó vallásúak nem vesznek részt egyáltalán vallási szertartáson 

 

 
63 Statisztikai kimutatásokat lásd az 5. mellékletben. 
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(29%), míg a muszlim és buddhista hívők zömében havi rendszerességgel látogatnak egyházi 

programokat. Variancia-analízis alapján a felekezethez való tartozás szignifikáns, de gyenge 

összefüggést mutat a templomlátogatás gyakoriságával (Eta: 13,7%, szig.: 0,00).  

A szertartáson kívüli imádkozással kapcsolatban jobb oldali ferdeséggel, a 

templomlátogatásnál gyakoribb imaélettel írhatók le a felekezethez tartozók. Szinte minden 

felekezetnél jellemző a legalább havonta gyakorolt imádkozás, a legmagasabb gyakoriság itt is 

a szabadkeresztényeket és a buddhistákat jellemzi. A kérdőív alapján a római katolikusok 

valamivel gyakrabban imádkoznak a protestánsoknál és az ortodox hívőknél. A katolikusok 

imádkozásának gyakoriságával megegyezik a mintában szereplő muszlimok imaélete is, a 

térségben háromból egy iszlámhívő jelezte, hogy napi rendszerességgel imádkozik. Variancia-

elemzés nyomán a térségben szignifikáns, nagyon gyenge kapcsolat van a felekezeti 

hovatartozás és az imádkozás gyakorisága között (Eta: 9,4%, szig.: 0,00).   

A Pew kutatóintézet által javasolt vallási indikátorok alapján megragadhatjuk az egyes 

felekezethez tartozók általános vallási profilját. A mintában minden szempontból aktív vallási 

élet jellemzi a szabadkeresztényeket és a buddhistákat (ugyanakkor számuk elenyésző). Erős 

hitbeli meggyőződéssel, legalább havi rendszerességű templomlátogatással és heti szintű 

imádkozással írható le a térségbeli római katolikusok és muszlimok hitélete. A hasonlóan 

rendszeres imádkozáshoz gyengébb hitbeli meggyőződés (főként a túlvilági létezők terén) 

társul a protestánsoknál, akik alkalmanként vesznek részt istentiszteleten. A térségben élő 

ortodox hívők hitbeli meggyőződése, templomlátogatása és imaélete is viszonylag nagy szórást 

mutat, az istenhitet és imádkozás gyakoriságát leszámítva az átlagos válaszok a középértéken 

mozognak. Végül a leginkább plurális hitvilág, gyengébb meggyőződés és templomlátogatás a 

mintában szereplő zsidó vallásúak sajátja, miközben viszonylag rendszeres imádkozás jellemzi 

őket.    

 

7.2. A hívők munkával kapcsolatos attitűdje 

 

Az elmúlt évtizedben számos társadalomkutató vizsgálta a protestáns munkaetika kortárs 

jelenlétét, melynek összefoglaló táblázata a 3.4. fejezetben megtalálható. Basten és Betz (2013) 

például 1980-as és 2000-es évek közötti svájci népszavazások eredményét vizsgálva 

megállapítja, hogy a protestáns lakosság körében alacsonyabb a munka és szabadidő trade-

offja, kevésbé értékelik felül a szabadidő fontosságát mint a katolikusok. A munka szerepét 

hangsúlyozza Van Hoorn és Maseland (2013) vizsgálata is, mely az EVS és WVS 
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értékkutatások öt adathullámát elemezve kijelenti, hogy az álláskeresővé váló protestánsok 

élettel való elégedettségét 40%-kal inkább rontja munkanélküli létük, mint a katolikus 

válaszadókét. A protestánsok kemény munkára való hajlandóságát Spenkuch (2016) német 

panelkutatás adatain mutatta ki, miszerint a reformátorok követői átlagosan 3,5-4,5 órával 

többet dolgoznak hetente katolikus társaiknál. Benjamin és társai (2016: 621) szerint 

ugyanakkor a protestáns munkaetika jelenlegi fennállása már nem annak eredőjéből, a 

kálvinista teológiából táplálkozik, sokkal inkább leíró normaként generációról generációra 

tovább hagyományozódott a kemény munka iránti elvárás. A szerzők érvelését helytállónak 

tartom, főként a nyugat-európai szekularizációs folyamatok, a hitbeli meggyőződés 

gyengülésének ismeretében. A legfrissebb felmérések fényében az aktuális közép-európai 

összefüggések vizsgálatára térek rá. 

 A harmadik hipotézis vizsgálatához újrakódoltam a felekezeti hovatartozással 

kapcsolatos kérdést, így a katolikus és protestáns válaszadók mellett minden más felekezethez 

tartozót egyéb kategóriába soroltam, elkülönítve a felekezethez nem tartozó illetve nem 

vallásos (NT/NV) válaszadókat. Összességében, az általam vizsgált régióban kevésbé látszik 

szignifikáns különbség a katolikusok és protestánsok munkavégzéshez és szabadidőhöz való 

viszonyulásában. Az értékkutatás felmérte, mennyire fontos szerepet tölt be a válaszadók 

életében a munka és a szabadidő. Variancia-analízis alapján a munkavégzés és szabadidő 

fontosságát közel azonosan ítélték meg a különböző felekezetek (ld. 6. melléklet). A vallási 

hovatartozás szignifikáns, de nagyon gyenge hatást gyakorol a munkaidő és a szabadidő 

fontosságára (Eta-mutatók rendre: 0,061 és 0,063). Az árnyalatnyi különbségek mégis 

megerősítik Basten és Betz (2013) svájci eredményeit. Közép-Európában is átlagosan mindkét 

felekezetben fontosabbnak tartják a szabadidőt, mint a munkavégzést, ugyanakkor a 

protestánsok körében 7 százalékponttal64 alacsonyabb a kettő közti átváltási arány. Hasonló 

eredményre jutottam tehát, mint Basten és Betz (2013), de a svájci 12 százalékpontos 

különbséghez viszonyítva térségünkben csekélyebb a felekezetek közötti eltérés. 

Ezt követően megvizsgáltam, hogy az egyes felekezetekhez tartozók milyen 

sajátosságokat tartanak fontosnak egy munkahely megítélésekor. Protestánsok és katolikusok 

között nem mutatkozott nagy különbség a sorrendben: a legtöbb válaszadó a fizetést, az egyenlő 

bánásmódot és bizonyos teljesítmény elérését jelölte fontos tényezőként. A mintában azonban 

 

 
64 A szabadidő és munkavégzés átváltásának trade-offja katolikusok esetén 1,147, míg protestánsok esetében 
1,074, így utóbbiaknál kisebb a két szféra megkülönböztetése. 
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10 százalékponttal több katolikus tartotta fontosnak az egyenlő bánásmódot, mint a protestáns 

válaszadók, ez pedig ellentétes Arruñada (2010) nemzetközi kutatásának eredményével, 

miszerint utóbbiak nagyobb hangsúlyt helyeznek az egyenlőségre.  Érdekes módon a nem 

vallásosak és felekezet nélküliek esetén legalacsonyabb a munka társadalmi hasznosságának 

említése. Összességében a felekezeti hovatartozás 4-9%-ban befolyásolhatja a különböző 

munkalehetőségek megítélését.   

A munkaetikai attitűdöket 1-5-ös Likert-skálán mérte az értékkutatás, ahol 1= nagyon 

egyetért, 5= egyáltalán nem ért egyet. Ebből már kirajzolódnak bizonyos, klasszikusan a 

protestánsoknak tulajdonított alapértékek. A vizsgált felekezetek közül ugyanis leginkább ők 

tartották elengedhetetlennek a munkavégzést a tehetségfejlesztés szempontjából, illetve a 

munkanélküliséget a lustává válással kapcsolták össze. Attitűdök szintjén tehát megjelenik a 

kitartó munkavégzés protestánsoknak tulajdonított erénye, miközben közülük értettek 

leginkább egyet azzal az állítással is, hogy „a munka mindig az első”. Habár a felekezeti 

hovatartozás a munkaetikával is szignifikáns viszonyban áll, csupán gyenge összefüggést mutat 

(Eta értéke 4-6%).  

Az értékkutatásban szereplő munkaetikai attitűdök szinte kivétel nélkül szignifikáns, de 

gyenge összefüggést mutattak a felekezeti hovatartozással. Halványan mégis kirajzolódott, 

hogy a protestánsok a tehetségfejlesztés és jellemformálás eszközeként kiemelt szerepet 

tulajdonítanak a munkának. Az is beigazolódott, hogy a szabadidő és munkavégzés 

megítélésekor a protestáns felekezethez tartozók esetében alacsonyabb az átváltási arány (trade-

off), mint a katolikus válaszadóknál. A fentiek fényében a 3. hipotézist elfogadom, tézisem a 

következő: 

T3: A vizsgált térségben nagyon gyenge, szignifikáns eltérés mutatható ki a 

római katolikusok és protestánsok munkavégzéssel kapcsolatos egyéni 

attitűdjében. Az eredmények tükrében a munka és a munkaértékek egy 

árnyalatnyival nagyobb hangsúlyt kapnak a protestánsok életében, mint a 

katolikusoknál.  

 A gyenge eltérés nem meglepő. Napjaink Közép-Európájában ugyanis a felekezeti 

hovatartozás már korántsem olyan társadalmi vízválasztó kérdés, mint a reformáció korában 

vagy akárcsak Weber idejében lehetett. Webert különösen foglalkoztatta az a kérdés, hogy 

milyen okból vonzódhattak a gazdaságilag legfejlettebb területek az egyházi forradalomhoz. 

Hiszen, mint írja, „a reformáció voltaképpen nem azt jelentette, hogy általában kiküszöbölték 
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az egyháznak az élet feletti uralmát, hanem inkább az uralom eddigi formáját egy másikkal 

cserélték fel. Éspedig egy hallatlanul kényelmes, akkortájt gyakorlatilag alig érezhető, sok 

esetben már-már csak formális uralmat cserélték fel az egész életvitelnek olyan – végtelenül 

terhes és ugyanakkor nagyon is komolyan vett – szabályozásával, amely az elképzelhető 

lemélyebben behatolt a magán- és a közélet minden szférájába” (Weber 1905, 27). Személyes 

benyomásom az, napjaink Közép-Európájával kapcsolatban, hogy a felekezeti háttér Weber 

szavaival élve mára inkább formális uralmat jelent a térségben élők életében, főként a 

tradicionális egyházhoz tartozók esetén. Egy 2019-es pilotkutatás is megerősítette ezt a 

benyomásomat (Balassa 2019b), hiszen a megkérdezett, vallásilag aktív zsidó és keresztény 

vállalatvezetők attitűdjeiben alig találtam felekezeti szabályosságokat. Sokkal inkább az egyén 

szocializációja, a személyes hitre jutás ideje, a rokonok közötti viselkedésminta bizonyult 

mérvadónak. Mindezek alapján élesebb különbségeket feltételezek a vallásos és nemvallásos 

társadalmi rétegek között, mint felekezeti bontásban.  

 

7.3. A vallás hatása a tőkeképződésre 

 

Az elméleti áttekintés során láthattuk, lehetséges, hogy a személyes vallási mutatók hatást 

gyakorolnak az egyéni boldogulásra, akár jövedelemre is. Az alábbi alfejezetben ennek 

mikéntjét keresem Közép-Európa vonatkozásában, melynek statisztikai kimutatásai a 7. 

mellékletben megtekinthetőek. Elsőként a negyedik hipotézist tesztelem, miszerint közvetlen 

kapcsolat van a Közép-Európában élők személyes hitgyakorlata és háztartási jövedelme között. 

Nemzetközi kutatások alapján a személyes vallásosság mértékét több dimenzióban is 

vizsgálhatjuk: a hitbeli elköteleződés szintjét, a templomlátogatás gyakoriságát és a szertartáson 

kívüli imádkozás aktivitását mérve. A vallási indikátorok erőteljes korrelációban vannak 

egymással, így a multikollinearitás kivédésére a regressziós modellekbe egyesével vettem be a 

különböző vallási dimenziókat. A modell függő változója a vásárlóerő-paritáson mért havi 

háztartási jövedelem, független változóként pedig különböző demográfiai tényezőket, így a 

nemet, életkort és iskolázottságot emeltem az egyes vallási indikátorok mellé. Az így 

létrehozott három lineáris regressziós modellben a vallási mutatók közül csupán az imádkozás 

gyakorisága jelent meg szignifikáns független változóként, így ennek eredményét részletezem. 

A felsorolt demográfiai tényezők és az imádkozás gyakorisága együttesen kis mértékben, 

6,7%-ban (kiigazított R-négyzet érték) határozzák meg a havi jövedelmet. A lineáris regresszió-

elemzés alapján az életkor növekedése és az imádkozás aktivitása negatív viszonyban áll a havi 



  120 

jövedelemmel, míg az iskolázottság pozitív kapcsolatot mutat. Mindeközben a térségben 

általánosan kimutatható, hogy a férfiak jövedelme magasabb a hölgyekénél. A négy független 

változó közül legpontosabban az iskolázottság, majd az életkor, az imádkozás gyakorisága és 

végül a válaszadó neme alapján lehet megbecsülni a havi jövedelmet. Ugyanezen modellbe az 

imádkozás helyére az istenhit mértékét vagy a templomlátogatás gyakoriságát emelve nem 

jutunk szignifikáns eredményre.  

 

16. ábra: Magyarázó változók kapcsolata az imádkozás gyakoriságával 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Amennyiben függő változóként, következményként tekintünk az imádkozás 

gyakoriságára és a magyarázó változók közé helyezzük a havi jövedelmet, úgy erősebb 

regressziós kapcsolathoz juthatunk (kiigazított R-négyzet érték: 8,2%). Ebből láthatjuk, hogy a 

a jövedelem növekedése negatívan befolyásolja az egyéni imaélet aktivitását, az életkor 

emelkedése azonban erősebb, pozitív korrelációt mutat (16. ábra). Ezek az eredmények 

szinkronban vannak a Pew kutatóintézet (2018) nemzetközi eredményeivel is, így érvényesnek 

tekinthetjük őket. Érdekes módon az iskolázottság erősödése vegyes hatást gyakorol az 

Vásárlóerő-paritáson mért havi jövedelem (ezer €) Iskolázottság 

Életkor Nem (férfi/nő) 
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imádkozásra: a középfokú végzettség megszerzése negatívan hat, a felsőfokú tanulmányok 

folytatása azonban ösztönzi az egyéni vallásosságot. A modell szerint a vizsgált térségben 

leginkább a válaszadó neme határozza meg az imádkozás gyakoriságát, ugyanis a hölgyek jóval 

aktívabbak ezen a területen. 

A fenti eredmények alapján a negyedik hipotézist részben elfogadom, hiszen a három 

vallási indikátor közül egy esetében kimutatható statisztikailag szignifikáns összefüggés a 

háztartási jövedelem szintjével. 

T4: A vizsgált térségben szignifikáns kapcsolat van a személyes vallásosság 

szintje és a háztartási jövedelem között. Az imádkozás gyakorisága gyenge, 

negatív összefüggést mutat az anyagi tőkeképződéssel. 

 

Az egyéni tőkét nem csupán anyagi, hanem immateriális oldalról is megközelíthetjük, 

ahogyan a 3.5. fejezet a vallás társadalmi tőkeképződésre gyakorolt hatását fejtegeti. A 

társadalmi tőke fontos paraméterei a személyközi (interperszonális) és intézményi bizalom 

szintje, az együttműködésre való hajlandóság, az önkéntes részvétel, a toleranciára való hajlam. 

A túlvilági létezőkben való hit és az emberekbe vetett hit, vagyis bizalom összefüggését 

statisztikailag is megvizsgálom. Az EVS (2008) adatbázisában két skálán – melyek ellentétes 

állításokat fogalmaztak meg – mérhetjük a személyközi bizalom szintjét. Az elsőn a válaszadók 

„A legtöbb ember kihasznál” (1) és „A legtöbb ember próbál fair lenni hozzám” (10) 1-10-es 

skálán jelölhették be a számukra megfelelőnek tartott állítást. Az istenhit mértékével (1-10 

skála) összekapcsolva a két változó szignifikáns, gyenge korrelációt mutat (Pearson: 0,059, 

szig.: 0,00). A második az embertársak önzését és segítőkészségét állította szembe egymással, 

az istenhit mértéke ezzel is pozitív, szignifikáns kapcsolatban áll (Pearson: 0,049, szig.: 0,00). 

Az eredmények fényében minél jobban hisz valaki Istenben, annál több pozitívumot feltételez 

embertársáról, míg a kevésbé hívő közép-európaiak bizalmatlanabbak embertársaik iránt. Ez 

újszerű eredmény a regionális vizsgálathoz (6.3. fejezet) képest, hiszen az ESS (2010) adatbázis 

aggregált bizalmi és vallási mutatói között nem sikerült közvetlen kapcsolatra bukkanni (ld. 13. 

ábra). 

A vallási közösséghez való tartozás és az intézményi bizalom kapcsolatát kereszttábla-

elemzés keretében vizsgáltam. A három hatalmi ág – parlament, igazságszolgáltatás, rendőrség 

– mellett az egyházakba vetett bizalmat is elemeztem. A kutatás eredményeként a vallási 

közösséghez tartozás erős egyházak iránti bizalmat eredményez (Phi és Cramer: 0,569, szig.: 
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0,00), míg az állami szervek közül a rendőrségbe vetett bizalom áll a legerősebb kapcsolatban 

az egyháztagsággal (Phi és Cramer: 0,116, szig.: 0,00). A felekezethez tartozás szintén pozitív, 

de gyenge összefüggést mutat az igazságszolgáltatás (Phi és Cramer: 0,082, szig.: 0,00) és a 

parlament (Phi és Cramer: 0,048, szig.: 0,00) iránti bizalom szintjével. Összefoglalóan tehát 

elmondható, hogy a vizsgált térségben a vallási közösségekhez tartozók jobban bíznak a 

felsorolt intézményekben, mint a felekezeten kívüliek. Az istenhit mértékét az intézményi 

bizalom szintjével összehasonlítva közel azonos eredményekre juthatunk. 

Az Amerikai Egyesült Államokban végzett szociológiai felmérések szerint az önkéntes 

tevékenységek 2/3-a vallási alapon szerveződik, a vallási közösséghez tartozók különösen 

aktívak különböző társadalmi megmozdulásokban is (ld. 3.5. fejezet). Ezzel szemben a közép-

európai értékkutatás válaszaiból kiindulva csupán a vallási szervezethez kötődő önkéntes 

aktivitás van pozitív, szignifikáns relációban a templomlátogatás gyakoriságával. A 

vallásgyakorlás szintjének méréséhez azért választottam a templomlátogatás gyakoriságát, mert 

ez jól szeparálja a felekezetileg aktív és kevésbé aktív vallásos válaszadókat, feltételezve a 

közösségi szerepvállalás társadalmi tőkére gyakorolt pozitív hatását. Mégis az látszik a 

kereszttábla-elemzésből, hogy bár néhány típusú önkéntes tevékenység statisztikailag 

szignifikáns kapcsolatban áll a vallási összejövetelek látogatásával, a kapcsolat irányát 

elemezve többnyire negatív összefüggésekre jutottam. A templomlátogatás gyakorisága 

változó mértékű, szignifikáns viszonyt mutat a vallási alapú önkéntességgel, a kulturális 

aktivitással, a szakszervezeti tagsággal, a környezeti tárgyú önkéntességgel, a fiatalok között 

végzett munkával és a sport, rekreáció terén végzett aktivitással. Az elsőt leszámítva azonban 

mindegyik változóval negatív a kapcsolat iránya, így a vallási rendezvényeken ritkábban 

résztvevők gyakrabban végeznek különböző önkéntes tevékenységeket. A személyes istenhit 

mértéke hasonló negatív korrelációt mutatott a különböző típusú önkéntességgel. Az 

összefüggés hátterében Barro és McCleary (2006) elmélete érhető tetten, miszerint a vallási 

aktivitás más kenyérkereseti és szabadidős tevékenységektől vonhatja el az egyén idejét, így 

annak amerikai, önkéntességet mobilizáló ereje a térségben nem érvényesül.  

Az istenhit, valamint a vallásgyakorlás tőkeképzésre gyakorolt hatása tehát meglehetősen 

vegyes képet mutat. Egyrészt csak részleges összefüggést találtam a személyes vallásosság és 

a havi jövedelem között (ld. 4. hipotézis), másrészt a társadalmi tőkeképzésben is felemás kép 

tárul elénk a vizsgált térségben. Ugyan a személyközi és intézményi bizalommal (gyenge) 

pozitív kapcsolatban áll a vallásosság, az önkéntesség szintjével – a vallási szervezetekhez 

kötődő tevékenységeket leszámítva – (gyenge) negatív relációt mutat a templomlátogatás 

gyakorisága. Csupán a materiális tőkét vizsgálva részleges kapcsolat áll fenn (imádkozás 



  123 

gyakorisága és a havi jövedelem között), társadalmi tőkeképzést vizsgálva pedig pozitív és 

negatív összefüggésekkel egyszerre találkozunk, melyek a valóságban kiolthatják egymást. A 

hipotézis tesztelését követően Nagy Gábor Dániel (2016: 157) Magyarországgal kapcsolatos 

megállapítását általánosságban a vizsgált térségre is kiterjeszthetőnek tartom, miszerint nem 

lehetséges önálló, jelentős társadalmi tőkeképző dimenzióként tekinteni jelenleg a vallásra, sem 

az intézményes, sem a személyes hitgyakorlás irányából közelítve. A két dimenzió (vallás és 

társadalmi tőke) szociológiai tanulmányokban szereplő, Amerikára jellemző összefonódása a 

fenti értékkutatásból kiindulva Közép-Európában statisztikailag nem igazolható, melynek okait 

a jövőben érdemes kvalitatív megközelítésben is vizsgálni.  
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Összegzés  

 

A közgazdaságtudomány egy olyan nyugati kultúrában bontakozott ki, amely napjainkra 

nagyjából fél évezredes szekularizációs, modernizációs folyamatokat tudhat maga mögött. Az 

emberiség történetét, írásos emlékezetét tekintve azonban ez az ötszáz év jóval rövidebb ahhoz 

az időszakhoz képest, melyben még a nyugati ember is magától értetődő spirituális világnézetet 

vallott magáénak. A cselekedetek morális megközelítése, a „ki mint vet, úgy arat” törvénye az 

ember lényegébe mélyen beivódott, és kultúránként világszerte eltérő megnevezéssel, de szinte 

azonos tartalommal fedezhető fel.65 Mindegyikben közös vonás, hogy egyrészt feltételez a 

világmindenségben lévő egyetemes törvényszerűséget, amely cselekedeteink mércéje lehet, 

másrészt az ember differencia specifikumának tartja a lelkiismeret működését, mely 

jelzőrendszerként navigál a helyes és helytelen cselekedetek között. Habár a posztmodern 

világmagyarázat az elmúlt néhány évtizedben mindezeket meghaladottnak és negligálhatónak 

kiáltja ki, az emberiség többévezredes együttélésében és fejlődésében a fentiek jelentős szerepet 

játszottak. Az értekezés első fejezete arra világít rá, hogy a különböző kutatói álláspontok, 

elmélettörténeti iskolák hátterében eltérő világnézeteket fedezhetünk fel, legyen az 

tradicionális, humanista, materialista vagy éppen relativista. 

Az európai civilizáció tartóoszlopának tekintett zsidó és keresztény tradíció társadalmi 

tanítását a 2. fejezet szemlézte. Értékrendjükből nemcsak a hivatás és mértékletesség 

gondolatát, hanem a fizikai munkavégzés becsületét, az alkalmazottak emberi méltóságának 

megőrzését és ezáltal a szakszervezeti mozgalmak gyökerét, a szociális gondoskodás alapelveit, 

a becsületes kereskedelemre, a generációkon átívelő jóllétre és a természeti erőforrások 

értékmegőrző felhasználására való törekvést nyer(het)te a gazdaság. Az értekezés ezen 

szakaszában a vallás és gazdaság összefüggésvizsgálatának lehetséges módjait is áttekintettem. 

Az általam választott gazdaságetikai és szociológiai közelítés mellett történeti, 

gazdaságpolitikai és menedzsment szempontból is vizsgálható a két létszféra egymásra hatása.  

Ha csak számok alapján ragadjuk meg a Biblia – mint a zsidó-keresztény gazdaságetika 

alapdokumentumának – üzenetét, akkor is kijelenthető, hogy az írások jelentős része fókuszál 

a keresőtevékenység különböző aspektusaira (2.2. fejezet). A 613 mózesi törvény közül minden 

negyedik, az újszövetségi példázatok több mint fele gazdasági tanítást hordoz, vagy 

 

 
65 Gondoljunk csak az indiai karma-tanra, a tao ősprincípiumára vagy a görög mitológia Erinnüszeire, akik a 
halandókat ért sérelmek miatt bosszút álltak a vétkesen.  
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gazdálkodási terminológiát használ. Aligha mondhatunk olyan gazdasági szereplőt, akire ne 

vonatkozna valamilyen morális útmutatás. A Biblia az államtól kezdve a hitelezőkön 

(bankrendszer) át a természeti erőforrásokig szabályozza a gazdálkodás érintettjeivel történő 

bánásmódot. A közgazdaságtan klasszikus kérdése, a nemzetek és egyének jólétének okai és 

természete gyakori téma az írásokban, így vitathatatlan a mű gazdaságetikai jelentősége.  

A kvantitatív kutatást előkészítették a hazai egyházi képviselőkkel készített mélyinterjúk 

is (2.5. fejezet). A zsidó és keresztény felekezetek társadalmi tanításában árnyalatnyi 

különbségek, hangsúlyeltolódások mutathatók ki. A klasszikus protestáns erények főként a 

református interjúban kerültek előtérbe, az evangélikusok leginkább a szociális egyenlőséget 

hangsúlyozták. A gazdaságpolitika befolyásolásától óvakodtak a megkérdezettek, miközben 

határozott rendszerkritikát fogalmaztak meg. A tudományos megközelítés a katolikus egyház 

sajátja, kiforrott társadalmi tanításuk a többi felekezet számára is viszonyítási pontot jelent. A 

Szentírás szövegéből feltárható gazdaságerkölcsi tanításra főként az izraelita hitközség, a 

Magyar Református Egyház és a Hit Gyülekezete képviselői irányították a figyelmet. 

A 3. fejezetben Peter L. Berger álláspontjával egyetértek abban, hogy a modernitás nem 

szükségszerűen járul hozzá a szekularizációhoz, hanem pluralizmust teremt, így a modern 

társadalomban különböző világnézetek és értékrendszerek élnek egyidejűleg egymás mellett. 

A szociológus szerint az elvallástalanodás területileg Nyugat- és Közép-Európa sajátja, 

empirikusan főként az intellektuális réteg körében bizonyítható. Kutatásom alapján Közép-

Európa egy viszonylag homogén keresztény, többségében katolikus felekezethez tartozó, hitét 

többé-kevésbé gyakorló makrorégió. Az általam vizsgált térségbe hét állam tartozik: Ausztria, 

Csehország, Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia. A terület 

nyugati részének templomlátogatás és vallásosság tekintetében szekularizáltabb beállítódása 

azonban nem feltétlenül a klasszikus Kelet-Nyugati lejtő hatását mutatja, sokkal inkább 

történelmi, kulturális eredetű. A vallási statisztikák vizsgálata rámutatott, hogy a látszólag 

homogén makrorégió országos, illetve regionális szintű különbségeket hordoz magában. A 

gyakran ateista címkével ellátott Csehország legtöbb régiójában például erőteljes a felekezeti 

diverzitás, bár kétségtelenül magas a nem vallásosak aránya. A katolikus régiók tengerében 

pedig egy protestáns többségű régiót is találunk, éppenséggel Magyarország területén.  

A vallási és gazdasági összefüggések vizsgálata főként az Egyesült Államokban felkapott 

kutatási terület, így előzetes hipotéziseimet és elemzési módszereimet többnyire az amerikai 

szociológiai irodalomra alapoztam. A közép-európai országok azonban az Újvilághoz képest 

drasztikusan eltérő eredményeket mutatnak. A különbségek lehetséges magyarázata a közép-

európai államalapítások vallási befolyásoltsága, az egyház és az állam klasszikus 
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szétválasztásának megkésettsége, a civil szektor alacsony aktivitása. Van, ahol a nemzettudat 

fenntartásában meghatározó szerepet játszott az egyház (lengyelek), míg máshol az egyházzal 

egybefonódott központi hatalom ellen protestálók szükségszerűen a vallási elittel is 

összetűzésbe kerültek (magyarság a Monarchia idején). 

 

20. táblázat: A hipotézisvizsgálat eredménye 

HIPOTÉZIS VIZSGÁLAT MÓDJA EREDMÉNYE 
A vizsgált régiók vallási pluralizmusa 
meghatározza az ott élők 
templomlátogatási gyakoriságát. 

Regressziószámítás ELFOGADVA 
erős, negatív 
kapcsolat 

A közép-európai régiók vallásossága 
közvetlen, pozitív befolyást gyakorol a 
térség gazdasági fejlettségére. 

Korrelációelemzés 
Regressziószámítás 

ELUTASÍTVA 
részleges, negatív 
kapcsolat 

A protestáns felekezetekhez tartozók 
esetében a munka, a munkaértékek 
nagyobb hangsúlyt kapnak, mint a 
térségben élő katolikusoknál. 

Variancia-analízis ELFOGADVA 
szignifikáns, gyenge 
összefüggés 

Közvetlen kapcsolat van a Közép-
Európában élők személyes hitgyakorlata 
és háztartási jövedelme között. 

Regressziószámítás RÉSZLEGESEN 
ELFOGADVA 
gyenge negatív 
összefüggés 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

A közép-európai és észak-amerikai összefüggések eltérése már az első hipotézis 

elemzésénél látszik. Tézisem szerint a vizsgált régiók vallási diverzitása erős, negatív hatást 

gyakorol az ott élők templomlátogatási gyakoriságára. Közép-Európában tehát főként a 

felekezetileg homogén területeken magas a szertartásokon való részvétel. Ez az eredmény 

ellentétes az Egyesült Államokbeli trenddel, ahol a szélesebb vallási kínálathoz (magasabb 

felekezeti sokszínűség) erőteljesebb kereslet társul. Az előzetes feltevésemet elfogadtam (az 

csak a szignifikáns kapcsolat meglétére vonatkozott), a kapcsolat iránya a nyugat-európai 

kutatási eredményekkel azonos, míg az észak-amerikaival ellentétes. 

A régiók vallásosságának gazdasági hatását aggregált indikátorokkal elemeztem. A 

vallásosság mérésére alkalmazott három mutató – a Pew Research ajánlása alapján – a 

személyes hitbeli meggyőződés, a templomlátogatás gyakorisága és a szertartáson kívüli 

hitgyakorlat (imádkozás), amit a szubjektív vallásosság szintjével egészítettem ki. Nem 

igazolódott be ezek pozitív kapcsolata a regionális GDP-vel, így a második hipotézist 

elvetettem. A vizsgált térségben elemzésem szerint csak részleges kapcsolat van a régiók vallási 

mutatói és gazdasági fejlettsége között. Regionális szinten az imádkozás gyakorisága közepesen 
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erős negatív, a vallásosság mértéke gyenge pozitív összefüggést mutat az egy főre jutó bruttó 

hazai termék értékével. Az eredmény érvényességét erősíti a Pew (2018) kutatóintézet 

vizsgálata, amely nemzetközi összehasonlításban hasonló negatív eredményre jutott az 

imádkozás és a jövedelem kapcsolatát illetően.  

Kvantitatív kutatásomat leginkább egy helikopteres sétarepüléshez, majd földre 

szálláshoz hasonlítanám. Az eddigiekben summázott regionális elemzés (6. fejezet) még 

madártávlatból vizsgálja a vallási és gazdasági összefüggéseket, míg a mikro szintű kutatás (7. 

fejezet) már az imakamrák és éléskamrák között sétál. Így hát mikro szinten tovább vizsgáltam, 

mely tényezők befolyásolják még az imádkozás és a jövedelemszint kapcsolatát. A negyedik 

hipotézis értékelésekor arra az eredményre jutottam, hogy az imádkozás gyakorisága gyenge, 

negatív összefüggést mutat a háztartások jövedelmével. Regresszióvizsgálat alapján az 

imádkozás aktivitása inkább következményként, semmint magyarázó változóként ragadható 

meg, amit több tényező is befolyásol. A jövedelem növekedése negatívan hat az egyéni 

imaéletre, az életkor emelkedése azonban erősebb, pozitív korrelációt mutat. Érdekes módon 

az iskolázottság erősödése vegyes hatást gyakorol az imádkozásra: a középfokú végzettség 

megszerzése negatívan hat, a felsőfokú tanulmányok folytatása azonban ösztönzi az egyéni 

vallásosságot. A modell szerint Közép-Európában leginkább a válaszadó neme határozza meg 

az imádkozás gyakoriságát, ugyanis a hölgyek jóval aktívabbak ezen a területen. 

Bár hipotézist nem fogalmaztam meg a társadalmi tőkeképződés vallási dimenziójával 

kapcsolatban, annak vizsgálatára is kitértem. Az amerikai és nyugat-európai szociológiai 

irodalom szerint a hitgyakorlás pozitívan hat a személyközi és intézményi bizalom szintjére, 

valamint az önkéntes tevékenységekre, ezáltal hozzájárul a társadalmi tőke növekedéséhez, a 

regionális identitás erősödéséhez. Kutatásom szerint Közép-Európában a személyközi és 

intézményi bizalommal (gyenge) pozitív kapcsolatban áll a vallásosság, az önkéntesség 

szintjével – a vallási szervezetekhez kötődő tevékenységeket leszámítva – viszont (gyenge) 

negatív reláció mutatható ki. A térségben egyelőre nem érdemes önálló, jelentős társadalmi 

tőkeképző dimenzióként tekinteni a vallásra, sem az intézményes, sem a személyes hitgyakorlás 

irányából közelítve. Az összefüggés hiányának hátterében a térség amerikaitól eltérő 

vallásossága és a civil szektor gyenge jelenléte állhat. Közép-Európában ugyan kimutathatóan 

erős a felekezethez való tartozás, magas a taglétszám, ugyanakkor érezhető a „hinni a 

templomban kell” mentalitás, a hit és a társadalmi részvétel szétválasztása.  

A harmadik hipotézis mikro szintű elemzésében – Max Weber protestáns etika 

elméletéből kiindulva – a katolikus és protestáns munkaattitűdöket hasonlítottam össze. 

Napjainkban Közép-Európában csak nagyon gyenge, szignifikáns eltérés mutatható ki a római 
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katolikusok és protestánsok munkavégzéshez való egyéni attitűdjében.  Az értékkutatásban 

szereplő munkaetikai attitűdök szinte kivétel nélkül szignifikáns, de gyenge összefüggést 

mutattak a felekezeti hovatartozással. Halványan mégis kirajzolódott, hogy a protestánsok a 

tehetségfejlesztés és jellemformálás eszközeként kiemelt szerepet tulajdonítanak a munkának. 

A korábbi empirikus kutatásokkal megegyezően, a térségben élő katolikusok is jobban értékelik 

a szabadidőt a munkavégzéshez képest, szemben a protestánsokkal. 

Az előzőekben részletezett kutatási eredmények többnyire a szekularizációs elmélet 

módszertanából kiindulva, az elérhető nemzetközi indikátorokat alkalmazták, melyek 

megválasztása kétségkívül alapjaiban határozza meg az eredményeket és következtetéseket. 

Amennyiben viszont a civil vallás elméletből kiindulva a vallás identitásképző szerepét 

hangsúlyozzuk, úgy a számszerűsítés problémáiba ütközünk, és vélhetően más eredményekre 

jutunk. További kvalitatív vizsgálatot szükségeltet annak ténye is, hogy a vallás társadalmi 

tőkeképződésre gyakorolt hatását is nehéz számszerűsíteni. A közép-európai összefüggések 

mélyebb vizsgálatát kívánta előkészíteni értekezésem, melyek folytatása elengedhetetlen, így 

ebbe az irányba lépéseket teszek. 

 

 

További kutatási irányok 

 

Az értekezésben feldolgozott témakör egy részének könyvtárnyi irodalma van, melynek beható 

tanulmányozására egy élet is kevés. Az 1. fejezetben felvázolt világnézetek, a hozzájuk 

kapcsolódó etikai irányzatok és az azokra épülő közgazdasági iskolák rendszerezése az eredeti 

művek további hermeneutikai vizsgálatával mélyíthető. Hasonlóan élethossziglani kutatást 

igényel a zsidó-keresztény gazdaságetikai tanítás megismerése, nem véletlen, amit a jó 

papokról tart a közmondás. 

Kvantitatív kutatásom legfőbb korlátja egyben új kutatási lehetőségeknek nyit teret. Az 

elemzés idején elérhető adatbázisok 2008-as, illetve 2010-es adatfelvételeket tartalmaztak, ami 

2020-ban változásokat feltételez. Lengyelország tekintetében például a hitgyakorlat országos 

átalakulására hívták fel figyelmemet egy nemzetközi konferencia résztvevői. A legfrissebb 

értékkutatásokat idén publikálja a társadalomkutató intézet66, ezek felhasználásával 

longitudinálissá bővíthető közép-európai vizsgálatom. Az aggregált adatelemzés statisztikai 

 

 
66 GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences. Forrás: https://www.gesis.org/en/home 
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módszereinek alkalmazását több esetben is az alacsony regionális elemszám gátolta. Újabb 

országok, például Románia vagy a balkáni térség bevonásával kiküszöbölhető ez a 

korlátozottság. A döntés értelmében azonban a korábbi katolikus, protestáns és zsidó 

felekezetek mellett az ortodoxia tanításával is szükséges megismerkednem, valamint annak 

társadalmi hatásaival.  

A harmadik hipotézis vizsgálata is kiterjeszthető. Az értekezés csak a katolikus és 

protestáns munkaetika különbségeit vizsgálja, Weber elmélete azonban a megtakarítási 

hajlandóság és tőkefelhalmozás kapcsán is szignifikáns eltéréseket sejtet. Érdemleges 

eredményekre mégis úgy juthatunk, ha az adatbázis elemzést kvalitatív módszerekkel is 

kiegészítjük. A kutatás kiterjesztése azért is szükséges, mert a nagymintás kutatások csupán a 

vallásosság külső megnyilvánulásait mérik, a szubjektív önértékelés korlátairól az 5. fejezetben 

már szó esett. A probléma feloldására 2019-ben pilot kutatást végeztem, melyben hét, 

különböző zsidó és keresztény felekezetekhez tartozó, hitüket aktívan megélő vállalkozó 

gazdasági értékorientációját vizsgáltam, egyéni mélyinterjú keretében (Balassa 2019b). A 

vállalatvezetőkkel zajlott beszélgetések rávilágítottak, hogy a vallási értékek határozottan 

megjelennek a vallásilag aktív üzletemberek munkavégzésében, ez a zsidó interjúalanyok 

esetében leginkább valamely családtag mintájának követéseként realizálódott. A félig 

strukturált interjúk tanulságaként a megkérdezett vállalkozók üzleti gyakorlatukban nagy 

hangsúlyt tesznek a bizalomépítésre, az agresszív piaci magatartás kerülésére, a magas 

teljesítményre, a munkavállalók családja iránti felelősségvállalásra. Az említett kutatás 

egyelőre csak próbakérdezés, mely az interjú vezérfonalának pontosítását, a témakörök 

átgondolását célozta. Az így létrejött tematika mentén a közeljövőben szélesebb válaszadói 

körben is érdemesnek tartom a lekérdezést.  

Végül érdekes lehet még a keresztény és zsidó gazdasági gondolkodás egybevetése más 

világvallásokkal, ez azonban jelen értekezés korlátain jóval túlmutat. Hasonlóan hosszú távú 

cél lehet az etikai és szociológiai elméleti háttér gazdaságtörténeti irányú bővítése. Rövid és 

középtávon azonban a fent részletezett kutatási irányokat tartom elsődlegesnek, melyek közül 

a kvalitatív vizsgálatot tartom leginkább szükségszerűnek.  
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1. MELLÉKLET: Egyházi mélyinterjúk módszertana 

 

A kutatás keretében egy zsidó és négy keresztény felekezet képviselőjével készült mélyinterjú, 

olyanokkal, akik az egyházaknak adható 1%-os felajánlások száma alapján jelentős társadalmi 

befolyással rendelkeznek. 

 

Zsidó, katolikus és protestáns vallási közösségeknek szánt 1%-os felajánlások száma és 

összege Magyarországon, 2017. (dőlt jelöléssel a megkérdezettek) 

 FELAJÁNLÓK 
SZÁMA (FŐ) 

FELAJÁNLOTT 
ÖSSZEG (FT) 

MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 574 042 2 394 841 563 
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 223 271 944 351 374 
MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 61 754 280 838 269 
HIT GYÜLEKEZETE 33 354 76 454 380 
MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ 26 705 118 266 942 
MAGYARORSZÁGI ZSIDÓ HITKÖZSÉGEK 
SZÖVETSÉGE (MAZSIHISZ) 

8 025 50 022 310 

MAGYAR PÜNKÖSDI EGYHÁZ 6 621 24 954 482 
ERDÉLYI GYÜLEKEZETE 5 689 26 722 859 
HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ 3 683 15 544 846 
MAGYARORSZÁGI UNITÁRIUS EGYHÁZ 3 269 18 468 186 
EGYSÉGES MAGYARORSZÁGI IZRAELITA 
HITKÖZSÉG (EMIH) 

2 572 13 780 008 

AZ ÜDVHADSEREG SZABADEGYHÁZ - 
MAGYARORSZÁG 

2 823 12 918 548 

MAGYARORSZÁGI METODISTA EGYHÁZ 1 437 7 166 864 
KRISZTUSBAN HÍVŐ NAZARÉNUS 
GYÜLEKEZETEK 

1 356 4 786 359 

MAGYARORSZÁGI AUTONÓM 
ORTHODOX IZRAELITA HITKÖZSÉG 

233 1 889 685 
 

BEVETT EGYHÁZAK ÖSSZESEN  1 046 362 
 

4 424 876 569 
 

 

Forrás: NAV közlemény (2018) 

 

 A hazai egyházak jelenlegi szerepvállalásának, gazdasági mondanivalójának 

megismerését félig strukturált mélyinterjúk segítették. Habár a beszélgetések keretét egy 

előzetesen elkészített interjú vezérfonal (ld. 2. melléklet) adta, a hangsúly a párbeszédre került. 

Így köztes kérdések, reflexiók segítették a mélyebb véleménykifejtést, menetközben szükség 



  150 

esetén a kérdések szóhasználata és sorrendje is módosult. A beszélgetések összességében 

azonos tematika mentén, ugyanakkor az egyes egyházak tanításának eltérő fókuszát figyelembe 

véve zajlottak. A lekérdezést egyedül végeztem a lágy interjú technikáját alkalmazva (Falus 

1993, 181). Bár így a válaszadók időnként csapongtak, ugyanakkor megnyíltak, bizalmas 

információkat is megosztottak a beszélgetés során. Egy kivétellel minden esetben személyes 

lekérdezésre került sor (ld. 14. táblázat), az interjúalanyok által javasolt helyszínen. Dr. Baritz 

Laura Sarolta betegsége miatt telefonos interjúban állapodtunk meg. A beszélgetések átlagos 

hossza 96 perc, a legrövidebb (telefonos) beszélgetés 40 percig, a leghosszabbak két és fél órán 

át tartottak.  

Az interjúkérdések első blokkja az adott felekezet társadalmi-gazdasági tanításának 

jelentőségére, az üzenetek szakirodalmi bázisára, és a Szentírásra, mint viszonyítási alapra 

vonatkozott. A tartalmi kérdések az egyház által megfogalmazott üzenetre irányultak, olyan 

konkrét témákban, mint az anyagi javak felhalmozása, a munkavégzés, a hitelezés vagy például 

a természethez való viszonyulás. Végül az egyházi tanítás és a társadalmi befogadás közötti 

kapcsolatról, az egyházi irányelvek aktualitásáról és a hívek normakövető viselkedéséről 

alkottak véleményt az interjúalanyok. Bár kifejezetten a vallási felekezetek által delegált 

személyekkel készült az interjú, többen megjegyezték, hogy felekezetüknek nincs kanonizált 

és deklarált társadalmi tanítása, így sok esetben csak a saját felfogásukat, Biblia-értelmezésüket 

oszthatták meg az interjú során. Természetesen a szakértői interjúknak nem célja az 

általánosítás, leírás, sokkal inkább az egyházak szerepvállalásának feltárása, tanításuk 

fókuszának megismerése állt a középpontban. 

A mélyinterjúk feldolgozásának első lépése a hangfelvételek begépelése volt, amely 

lehetővé tette az írott szövegek összehasonlítását, tartalomelemzését. Ezt követően került sor a 

szövegek központozására (Kvale 2005), az írásjelek már keretet adtak az interjúalany 

gondolatainak. A szövegek értelmezése, rostálása és kategorizálása intuitív folyamat (Tagg 

1985), így az elemzési kategóriákat csak az átiratok olvasása közben határoztam meg. Ebben 

segítséget adott a többször ismétlődő, más szövegrészekben is visszatérő vagy átütő erejű 

gondolatok kijelölése (Seidman 2002, 180). A következő lépés a szövegben talált 

kulcsfontosságú gondolatok, tételmondatok kategorizálása volt, amelyek összessége egy újabb 

témakatalógust kreált, az előzetes mélyinterjú vezérfonal témaköreihez illeszkedve. Tehát nyílt 

kódolást alkalmaztam (Strauss – Corbin 1990, 62), a kódokat az átiratok olvasása közben 

határoztam meg, induktív módon. Az irodalomelemzés (2.3-2.4. fejezet) és a mélyinterjú 

vezérfonal témakörei alapján ugyan zárt kódolást (Glaser – Strauss 1967, 101) is használhattam 

volna, azonban nem előzetesen feltett hipotéziseket kívántam vizsgálni, hanem új 
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felfedezésekre, összefüggésekre szert tenni (Babbie 2003, 421). Az egyes felekezetekre 

jellemző tételmondatokat így már kategóriánként össze tudtam hasonlítani, majd a feltárt 

különbségek erősségét továbbelemezni a kapcsolódó szövegrészekben. Végül a kategorizált 

tematikus szövegrészekből az egyházak jelenlegi gazdasági szerepvállalását és annak 

lehetséges irányait interpretáltam. 
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2. MELLÉKLET: Mélyinterjú vezérfonal 

 

Mélyinterjú vezérfonal 

 

Egyház/felekezet megnevezése: _________________________________________________ 

Egyházi képviselő neve: _______________________________________________________ 

Az interjú helyszíne és időpontja: ________________________________________________ 

 

1. Felvezetés 
- Mennyire jelentősek az Ön által képviselt egyház/ vallási felekezet tanításában a 

társadalmi-gazdasági témájú üzenetek? Mi ezeknek a forrása? 
- Melyek az egyház legfontosabb társadalmi-gazdasági üzenetei? 
- Kiolvashatóak-e a Szentírásból markáns gazdasági javaslatok, életvezetési tanácsok? 

 

2. Tartalmi kérdések 
- A gazdasági életben milyen magatartásokat tart károsnak, elkerülendőnek az egyház? 

Milyen üzleti magatartást tart helyesnek és célravezetőnek? 
- Hogyan viszonyul az egyház az anyagi javak felhalmozásához? Mi a végső célja a 

gazdálkodásnak, az egyéni és nemzeti gazdasági növekedésnek? Mit jelent a siker? 
- Milyen szerepet tölt be a munkavégzés az emberi életben, a társadalomban? Mi a 

helyes viszonyulás munkaadó és munkavállaló között? 
- Meddig terjed a gazdálkodó felelőssége? Kinek az érdekét kell szem előtt tartania? 
- Melyik fontosabb: a magán tulajdon vagy a közösségi tulajdon? Milyen gazdasági 

rendszert részesítenek előnyben a szent iratok? 
- Mit jelent az Ádámnak adott parancs, uralkodni a természet fölött? Mi a gazdálkodó 

helyes viszonyulása a természeti tényezőkhöz? 
- Hogyan valósítható meg a „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” elv egy 

globalizálódó társadalomban? Ki az embertársunk? 
- A pénzügyi válság árnyékában mit üzen az egyház a hitelezésről és az 

adósságvállalásról? 
- Milyen egyéb gazdasági üzeneteket tart még mérvadónak? 

 

3. Összegzés, következtetések 
- Összegzésként mi az egyház szerepe a társadalomban, és ezen belül a gazdaságban? 

- Mennyire tartja aktuálisnak, mértékadónak az egyház gazdasági üzenetét a 21. 
században? Mennyire ismertek és betarthatóak ezek egy átlagos hívő számára? 
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3. MELLÉKLET: Regionális szintű leíró statisztikák 

 

 

Regionális szintű vallási statiszták 

 

Tartozik-e 

valamilyen vallási 

felekezethez? 

(1=igen, 2=nem) 

Mennyire 

vallásos? (0=nem 

igazán, 10=nagyon 

vallásos) 

Milyen gyakran vesz 

részt vallási 

szertartáson? (1=soha, 

7=naponta) 

Milyen gyakran 

imádkozik 

szertartáson kívül? 

(1=soha, 7=naponta) 

N Érvényes 48 48 48 48 

Hiányzó 0 0 0 0 

Átlag 1,3225 4,9522 3,0521 3,7271 

Szórás ,25280 1,43967 ,95755 1,32908 
Forrás:saját szerkesztés ESS (2010) adatbázis alapján 

 

Riport - Vallási diverzitás (RDI)  és országhoz való tartozás kapcsolata 

Országok Mean N Std. Deviation 

Ausztria 3,1046 9 1,16777 

Csehország 6,5374 8 1,62759 

Horvátország 1,6329 2 ,00254 

Magyarország 4,5522 7 1,21581 

Lengyelország ,4024 16 ,62575 

Szlovénia 2,1847 2 ,91222 

Szlovákia 2,9639 4 ,39763 

Total 2,8757 48 2,41829 

 

ANOVA Tábla - Vallási diverzitás (RDI) és országhoz való tartozás kapcsolata 

 
Eltérés 

négyzetösszeg df 

Átlag-

négyzet F Szig. 

Vallási diverzitás (RDI) * 

Országok 

Csoportok között (Kombinált) 229,359 6 38,227 34,445 ,000 

Csoporton belül 45,502 41 1,110 
  

Összesen 274,861 47 
   

 

Kapcsolat erőssége - Vallási diverzitás (RDI) és országhoz való tartozás kapcsolata 

 
Eta Eta-négyzet 

Vallási diverzitás (RDI) * Országok 
,913 ,834 

Forrás: saját szerkesztés ESS (2010) adatbázis alapján 
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Szubjektív életszínvonal mutatók statisztikái 

 

A legtöbb emberben meg 

lehet bízni (0=teljesen 

bizalmatlan, 10=meg lehet 

bízni) 

Mennyire elégedett az élet 

egészével? (0=nagyon 

elégedetlen, 10=nagyon 

elégedett) 

Mennyire boldog? 

(0=boldogtalan, 

10=nagyon 

boldog) 

Szubjektív általános 

egészség (1=nagyon 

rossz, 5=nagyon jó) 

N Érvényes 48 48 48 48 

Hiányzik 0 0 0 0 

Átlag 4,5994 6,7572 7,0545 3,7219 

Szórás ,54881 ,64555 ,48666 ,21328 

 

Élettel való elégedettség és boldogságérzet korrelációja 

 

Mennyire elégedett az élet 

egészével? (0=nagyon 

elégedetlen, 10=nagyon 

elégedett) 

Mennyire boldog? 

(0=boldogtalan, 

10=nagyon boldog) 

Mennyire elégedett az élet 

egészével? (0=nagyon 

elégedetlen, 10=nagyon 

elégedett) 

Pearson Korreláció 1 ,937** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 48 48 

Mennyire boldog? 

(0=boldogtalan, 10=nagyon 

boldog) 

Pearson Korreláció ,937** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 48 48 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 

Forrás: saját szerkesztés ESS (2010) adatbázis alapján 

 
 

Regionális szintű gazdasági fejlettségi mutatók, 2011. 

 
Egy főre juró váráslóerő-

paritáson mért GDP (€) 

Felsőfokú végzettségűek 

aránya 25-64 év között (%) 

Születéskor várható 

átlagos élettartam (év) 

N Érvényes 48 48 48 

Hiányzik 0 0 0 

Átlag 16129,1667 20,1458 80,1667 

Szórás 11292,43690 5,73800 1,84890 

Minimum 6100,00 9,90 77,00 

Maximum 46800,00 37,90 84,00 
 

Forrás: saját szerkesztés EUROSTAT (2011) adatbázis alapján 
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4. MELLÉKLET: Vallási és gazdasági összefüggések regionális 

szinten 

 

Korreláció-elemzés: Vallási diverzitás és templomlátogatás gyakorisága 

 
Vallási diverzitás (1-

10 növekvő skála) 

Milyen gyakran vesz részt vallási 

szertartáson? (1-7 növekvő skála) 

Vallási diverzitás (1-10 

növekvő skála) 

Pearson Korreláció 1 -,909** 

Szig. (2-tailed)  ,000 

N 48 48 

Milyen gyakran vesz részt 

vallási szertartáson? (1-7 

növekvő skála) 

Pearson Korreláció -,909** 1 

Szig. (2-tailed) ,000  

N 48 48 

**. A korreláció szignifikáns 0.01 szinten (2-tailed). 
 

Descriptive Statistics 
 

Mean Std. Deviation N 

Milyen gyakran vesz részt 

vallási szertartáson? 
3,0521 ,95755 48 

Vallási diverzitás (RDI) 2,8757 2,41829 48 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Vallási diverzitás (RDI)b . Enter 

a. Dependent Variable: Milyen gyakran vesz részt vallási szertartáson?  

b. All requested variables entered. 
 

Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,909a ,826 ,822 ,40423 ,826 217,732 1 46 ,000 1,590 

a. Predictors: (Constant), Vallási diverzitás (RDI) 

b. Dependent Variable: Milyen gyakran vesz részt vallási szertartáson? 
 

Forrás: saját szerkesztés népszámlálási adatok és ESS (2010) adatbázis alapján 
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Lineáris regresszió-elemzés a nem vallásosak aránya és az iskolázottság között 

Leíró statisztikák 

 
Átlag Szórás N 

Nem vallásosak / ateisták 

aránya 
,1280 ,12160 48 

Teljes idejű oktatásban 

teljesített évek száma 
12,3472 ,60075 48 

 

Korrelációk 

 
Nem vallásosak / 

ateisták aránya 

Teljes idejű oktatásban 

teljesített évek száma 

Pearson Correlation Nem vallásosak / ateisták aránya 1,000 ,448 

Teljes idejű oktatásban teljesített évek 

száma 
,448 1,000 

Sig. (1-tailed) Nem vallásosak / ateisták aránya . ,001 

Teljes idejű oktatásban teljesített évek 

száma 
,001 . 

N Nem vallásosak / ateisták aránya 48 48 

Teljes idejű oktatásban teljesített évek 

száma 
48 48 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,448a ,201 ,183 ,10990 ,201 11,540 1 46 ,001 

a. Predictors: (Constant), Teljes idejű oktatásban teljesített évek száma 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) -,991 ,330 
 

-3,005 ,004 
     

Teljes idejű 

oktatásban teljesített 

évek száma 

,091 ,027 ,448 3,397 ,001 ,448 ,448 ,448 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: Nem vallásosak / ateisták aránya 
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Exponenciális regresszió-elemzés az imádkozás gyakorisága és a jövedelem között 

Model Name MOD_9 

Függő változó 1 Egy főre juró váráslóerőparitáson mért 

GDP 

Equation 1 Exponentiala 

Független változó Milyen gyakran imádkozik szertartáson 

kívül? (1-7, 1=soha, 7=naponta) 

Constant Included 

a. A modell követelménye szerint minden nem hiányzó érték pozitív. 

 
Model Summary 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

,455 ,207 ,189 ,479 

Független változó: Milyen gyakran imádkozik szertartáson 

kívül? (1-7, 1=soha, 7=naponta). 
 

ANOVA 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 2,580 1 2,580 11,229 ,002 

Residual 9,878 43 ,230 
  

Total 12,457 44 
   

Független változó: Milyen gyakran imádkozik szertartáson kívül? (1-7, 1=soha, 7=naponta). 

 

Coefficients 

 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

Milyen gyakran imádkozik 

szertartáson kívül? (1-7, 

1=soha, 7=naponta) 

-,178 ,053 -,455 -3,351 ,002 

(Constant) 23998,568 5090,948 
 

4,714 ,000 

The dependent variable is ln(Egy főre juró váráslóerőparitáson mért GDP). 

 
Forrás: saját szerkesztés népszámlálási adatok és ESS (2010) adatbázis alapján 
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Tőke főkomponens kialakítása: 

Descriptive Statistics 

 
Mean Std. Deviation Analysis N 

A legtöbb emberben meg lehet bízni (0-10, 10=teljesen egyetért) 4,5994 ,54881 48 

Egy főre juró váráslóerőparitáson mért GDP 16129,1667 11292,43690 48 

Születéskor várható átlagos élettartam (év) 80,1667 1,84890 48 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,700 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 59,330 

df 3 

Sig. ,000 

 

Communalities 

 
Initial Extraction 

A legtöbb emberben meg lehet bízni (0-10, 10=teljesen egyetért) 
1,000 ,685 

Egy főre juró váráslóerőparitáson mért GDP 1,000 ,823 

Születéskor várható átlagos élettartam (év) 1,000 ,777 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,285 76,175 76,175 2,285 76,175 76,175 

2 ,458 15,258 91,433 
   

3 ,257 8,567 100,000 
   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

Egy főre juró váráslóerőparitáson mért GDP ,907 

Születéskor várható átlagos élettartam (év) ,881 

A legtöbb emberben meg lehet bízni (0-10, 10=teljesen egyetért) ,828 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Elégedettség főkomponens kialakítása: 

Descriptive Statistics 

 
Mean Std. Deviation Analysis N 

Mennyire elégedett az élet egészével? (0-10, 10=nagyon elégedett) 6,7572 ,64555 48 

Mennyire boldog? (0-10, 10=nagyon boldog) 7,0545 ,48666 48 

Szubjektív általános egészség (1-5, 5=nagyon jó) 3,7219 ,21328 48 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,629 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 140,787 

df 3 

Sig. ,000 

 

Communalities 

 
Initial Extraction 

Mennyire elégedett az élet egészével? (0-10, 10=nagyon 

elégedett) 
1,000 ,953 

Mennyire boldog? (0-10, 10=nagyon boldog) 1,000 ,887 

Szubjektív általános egészség (1-5, 5=nagyon jó) 1,000 ,769 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,608 86,943 86,943 2,608 86,943 86,943 

2 ,342 11,402 98,345 
   

3 ,050 1,655 100,000 
   

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Component Matrixa 

 
Component 

1 

Mennyire elégedett az élet egészével? (0-10, 10=nagyon elégedett) ,976 

Mennyire boldog? (0-10, 10=nagyon boldog) ,942 

Szubjektív általános egészség (1-5, 5=nagyon jó) ,877 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Vallás főkomponens kialakítása: 

Descriptive Statistics 

 
Mean Std. Deviation Analysis N 

Mennyire vallásos? (0-10, 10=nagyon vallásos) 4,9522 1,43967 48 

Milyen gyakran vesz részt vallási szertartáson? (1-7, 1=soha, 7=naponta) 3,0521 ,95755 48 

Milyen gyakran imádkozik szertartáson kívül? (1-7, 1=soha, 7=naponta) 3,7271 1,32908 48 

Vallási diverzitás (RDI) 2,8757 2,41829 48 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,769 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 331,104 

df 6 

Sig. ,000 

Communalities 

 
Initial Extraction 

Mennyire vallásos? (0-10, 10=nagyon vallásos) 1,000 ,945 

Milyen gyakran vesz részt vallási szertartáson? (1-7, 1=soha, 7=naponta) 1,000 ,970 

Milyen gyakran imádkozik szertartáson kívül? (1-7, 1=soha, 7=naponta) 1,000 ,958 

Vallási diverzitás (RDI) 1,000 ,894 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3,768 94,194 94,194 3,768 94,194 94,194 

2 ,144 3,608 97,803 
   

3 ,072 1,802 99,604 
   

4 ,016 ,396 100,000 
   

Component Matrixa 

 
Component 

1 

Milyen gyakran vesz részt vallási szertartáson? (1-7, 1=soha, 7=naponta) ,985 

Milyen gyakran imádkozik szertartáson kívül? (1-7, 1=soha, 7=naponta) ,979 

Mennyire vallásos? (0-10, 10=nagyon vallásos) ,972 

Vallási diverzitás (RDI) -,946 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
 

Forrás: saját szerkesztés ESS (2010) adatbázis alapján  
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5. MELLÉKLET: Mikroszintű vallási mutatók 

Felekezethez való tartozás és személyes hit kapcsolata 
 

Riport 

Melyik vallási felekezethez 

tartozik? (Q23a) 

(standardizált) 

Hisz: 

Istenben 

(Q30A) 

Hisz: halál 

utáni életben 

(Q30B) 

Hisz: 

Pokolban 

(Q30C) 

Hisz: 

Mennyben 

(Q30D) 

Hisz: bűnök 

létezésében 

(Q30E) 

Hisz: rein-

karnációban 

(Q31) 

római katolikus Átlag ,97 ,72 ,61 ,72 ,83 ,19 

N 7316 6759 6671 6784 7049 6486 

Szórás ,181 ,450 ,487 ,448 ,380 ,395 

protestáns Átlag ,90 ,60 ,44 ,58 ,68 ,26 

N 317 293 289 292 303 305 

Szórás ,301 ,491 ,497 ,494 ,467 ,440 

szabad egyház/ 

nonkonformista/ 

evangéliumi 

Átlag 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 ,21 

N 4 4 4 4 4 4 

Szórás ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,466 

zsidó Átlag ,76 ,71 ,58 ,68 ,74 ,39 

N 16 16 15 15 16 16 

Szórás ,440 ,468 ,510 ,482 ,455 ,503 

muszlim Átlag ,94 ,73 ,77 ,80 ,86 ,42 

N 25 25 26 25 27 27 

Szórás ,236 ,452 ,430 ,409 ,358 ,503 

buddhista Átlag 1,00 1,00 ,76 1,00 ,88 1,00 

N 4 5 5 5 5 5 

Szórás ,000 ,000 ,473 ,000 ,361 ,000 

ortodox Átlag ,93 ,48 ,42 ,58 ,76 ,17 

N 81 46 48 55 75 49 

Szórás ,261 ,505 ,498 ,498 ,433 ,377 

egyéb Átlag ,97 ,55 ,43 ,76 ,87 ,27 

N 76 70 65 69 76 75 

Szórás ,177 ,502 ,499 ,433 ,337 ,449 

Összesen Átlag ,96 ,71 ,60 ,72 ,82 ,20 

N 7840 7219 7123 7249 7555 6967 

Szórás ,189 ,454 ,489 ,451 ,385 ,399 

 

ANOVA Tábla 

 
Eltérés 

négyzetösszeg df 

Átlag-

négyzet F Szig. 

Csoportok között (Kombinált) 2,138 7 ,305 8,574 ,000 
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Hisz Istenben * Melyik 

vallási felekezethez 

tartozik? 

Csoporton belül 279,041 7832 ,036 
  

Összesen 281,179 7839 
   

Hisz: halál utáni életben 

* Melyik vallási 

felekezethez tartozik? 

Csoportok között  (Kombinált) 9,098 7 1,300 6,348 ,000 

Csoporton belül 1476,292 7211 ,205 
  

Összesen 1485,389 7218 
   

Hisz: Pokolban * Melyik 

vallási felekezethez 

tartozik? 

Csoportok között  (Kombinált) 13,297 7 1,900 7,988 ,000 

Csoporton belül 1692,088 7115 ,238 
  

Összesen 1705,385 7122 
   

Hisz: Mennyben * 

Melyik vallási 

felekezethez tartozik? 

Csoportok között (Kombinált) 7,765 7 1,109 5,486 ,000 

Csoporton belül 1464,196 7241 ,202 
  

Összesen 1471,961 7248 
   

Hisz: Bűnök létezésében 

* Melyik vallási 

felekezethez tartozik? 

Csoportok között (Kombinált) 6,956 7 ,994 6,753 ,000 

Csoporton belül 1110,604 7547 ,147 
  

Összesen 1117,560 7554 
   

Hisz: reinkarnációban * 

Melyik vallási 

felekezethez tartozik? 

Csoportok között (Kombinált) 7,148 7 1,021 6,455 ,000 

Csoporton belül 1100,958 6959 ,158 
  

Összesen 1108,106 6966 
   

 

Kapcsolat erőssége 

 
Eta Eta-négyzet 

Hisz Istenben * Melyik vallási 

felekezethez tartozik? 
,087 ,008 

Hisz: halál utáni életben * 

Melyik vallási felekezethez 

tartozik? 

,078 ,006 

Hisz: Pokolban * Melyik 

vallási felekezethez tartozik? 
,088 ,008 

Hisz: Mennyben * Melyik 

vallási felekezethez tartozik? 
,073 ,005 

Hisz: Bűnök létezésében * 

Melyik vallási felekezethez 

tartozik? 

,079 ,006 

Hisz: reinkarnációban * Melyik 

vallási felekezethez tartozik? 
,080 ,006 

 
Forrás: saját szerkesztés EVS (2008) adatbázis alapján 
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Felekezethez való tartozás és templomlátogatás kapcsolata 
 

 

Riport 

Templomlátogatás gyakorisága   

Melyik vallási felekezethez 

tartozik? Átlag N Szórás 

Római katolikus 4,7539 7397 1,62961 

Protestáns 3,7090 329 1,78316 

Szabad egyház 4,3803 4 2,81116 

Zsidó 3,6119 18 2,10657 

Muszlim 4,7231 29 1,92375 

Buddhista 4,6606 5 2,30007 

Ortodox 3,9701 86 1,86424 

Egyéb 4,9332 76 2,24870 

Összesen 4,7009 7944 1,66422 

 
 

ANOVA Tábla 

 
Eltérés 

négyzetösszeg df 

Átlag-

négyzet F Szig. 

Templomlátogatás 

gyakorisága * Melyik vallási 

felekezethez tartozik? 

Csoportok között  (Kombinált) 415,547 7 59,364 21,827 ,000 

Csoporton belül  7936 2,720 
  

Összesen  7943 
   

 
 

Kapcsolat erőssége 

 
Eta Eta-négyzet 

Templomlátogatás gyakorisága 

* Melyik vallási felekezethez 

tartozik? 

,137 ,019 

 
 

Forrás: saját szerkesztés EVS (2008) adatbázis alapján 
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Felekezeti hovatartozás és imaélet kapcsolata 
 

 

Riport 

Imádkozás gyakorisága (szertartáson kívül)   

Melyik vallási felekezethez 

tartozik? Átlag N Szórás 

Római katolikus 5,0747 7007 1,96187 

Protestáns 4,4709 319 2,22549 

Szabad egyház 6,4577 4 1,31431 

Zsidó 4,1426 17 2,26950 

Muszlim 5,0843 30 1,93719 

Buddhista 6,5692 5 ,82897 

Ortodox 4,1171 79 2,18066 

Egyéb 5,8117 78 2,00583 

Összesen 5,0466 7539 1,98424 

 
 

ANOVA Tábla 

 
Eltérés 

négyzetösszeg df 

Átlag-

négyzet F Szig. 

Imádkozás gyakorisága 

(szertartáson kívül) * 

Melyik vallási felekezethez 

tartozik? 

Csoportok között  (Kombinált) 259,854 7 37,122 9,503 ,000 

Csoporton belül  7531 3,906 
  

Összesen  7538 
   

 

 

Kapcsolat erőssége 

 
Eta Eta-négyzet 

Imádkozás gyakorisága * 

Melyik vallási felekezethez 

tartozik? 

,094 ,009 

 

  

Forrás: saját szerkesztés EVS (2008) adatbázis alapján 
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6. MELLÉKLET: A felekezetek munkavállalással kapcsolatos 

attitűdjei 

Munkavégzés és szabadidő fontossága 

Riport 

Mennyire fontos az életében: a munka?   

Felekezeti hovatartozás Átlag N Szórás 

NT/NV 1,67 2523 ,777 

Katolikus 1,56 7441 ,750 

Protestáns 1,62 332 ,789 

Egyéb 1,59 217 ,716 

Összesen 1,59 10512 ,758 

 

ANOVA Tábla 

 
Eltérés 

négyzetösszeg df 

Átlag-

négyzet F Szig. 

Mennyire fontos az életében: 

a munka? * Felekezeti 

hovatartozás 

Csoportok között  (Kombinált) 22,306 3 7,435 12,969 ,000 

Csoporton belül  10508 ,573 
  

Összesen  10511 
   

 

Kapcsolat erőssége 

 
Eta Eta-négyzet 

Mennyire fontos az életében: a 

munka? * Felekezeti 

hovatartozás 

,061 ,004 

 

Report 

Mennyire fontos az életében: a szabadidő?   

Felekezeti hovatartozás Átlag N Szórás 

NT/NV 1,71 2527 ,713 

Katolikus 1,79 7434 ,701 

Protestáns 1,74 331 ,701 

Egyéb 1,96 220 ,772 

Összesen 1,77 10513 ,707 

 

ANOVA Tábla 

 
Eltérés 

négyzetösszeg df 

Átlag-

négyzet F Szig. 
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Mennyire fontos az életében: 

a szabadidő? * Felekezeti 

hovatartozás 

Csoportok között  (Kombinált) 20,607 3 6,869 13,801 ,000 

Csoporton belül  10509 ,498 
  

Összesen  10512 
   

 

Kapcsolat erőssége 

 
Eta Eta-négyzet 

Mennyire fontos az életében: a 

szabadidő? * Felekezeti 

hovatartozás 

,063 ,004 

 

 

A munkavégzés főbb szempontjai 

 

Riport 

Felekezeti 

hovatartozás 

Fontos a 

munkában: 

jó fizetés 

Fontos a 

munkában: társa-

dalmi hasznosság 

Fontos a 

munkában: elérni 

valamit 

Fontos a munkában: 

felelősségteljes 

munka 

Fontos a 

munkában: 

egyenlő bánásmód 

NT/NV Átlag ,86 ,33 ,52 ,41 ,58 

N 2533 2491 2510 2486 2505 

Szórás ,348 ,472 ,500 ,492 ,493 

Katolikus Átlag ,88 ,38 ,62 ,51 ,66 

N 7490 7305 7422 7345 7420 

Szórás ,320 ,484 ,485 ,500 ,473 

Protestáns Átlag ,85 ,36 ,53 ,46 ,56 

N 331 328 330 330 329 

Szórás ,354 ,481 ,500 ,500 ,497 

Egyéb Átlag ,82 ,43 ,63 ,46 ,57 

N 222 208 221 214 206 

Szórás ,381 ,496 ,484 ,500 ,497 

Összesen Átlag ,88 ,37 ,59 ,48 ,64 

N 10576 10333 10483 10374 10460 

Szórás ,330 ,482 ,491 ,500 ,481 
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ANOVA Tábla 

 
Eltérés 

négyzetösszeg df 

Átlag-

négyzet F Szig. 

Fontos a munkában: jó 

fizetés * Felekezeti 

hovatartozás 

Csoportok között  (Kombinált) 1,914 3 ,638 5,874 ,001 

Csoporton belül  1148,401 10572 
,109  

Összesen  1150,316 
10575   

Fontos a munkában: 

társadalmi hasznosság * 

Felekezeti hovatartozás 

Csoportok között  (Kombinált) 4,146 3 1,382 5,960 ,000 

Csoporton belül  2394,840 10329 
,232  

Összesen  
2398,986 

10332   

Fontos a munkában: 

elérni valamit * 

Felekezeti hovatartozás 

Csoportok között  (Kombinált) 22,323 3 7,441 31,078 ,000 

Csoporton belül  2508,937 10479 
,239  

Összesen  2531,260 
10482   

Fontos a munkában: 

felelősségteljes munka * 

Felekezeti hovatartozás 

Csoportok között  (Kombinált) 16,495 3 5,498 22,158 ,000 

Csoporton belül  2573,352 10370 
,248  

Összesen  
2589,847 

10373   

Fontos a munkában: 

egyenlő bánásmód * 

Felekezeti hovatartozás 

Csoportok között  (Kombinált) 15,903 3 5,301 23,096 ,000 

Csoporton belül  2399,776 10456 
,230  

Összesen  2415,678 
10459   

 

 

Kapcsolat erőssége 

 
Eta 

Eta-

négyzet 

Fontos a munkában: jó fizetés * Felekezeti hovatartozás ,041 ,002 

Fontos a munkában: társadalmi hasznosság * Felekezeti hovatartozás ,042 ,002 

Fontos a munkában: elérni valamit * Felekezeti hovatartozás ,094 ,009 

Fontos a munkában: felelősségteljes munka * Felekezeti hovatartozás ,080 ,006 

Fontos a munkában: egyenlő bánásmód * Felekezeti hovatartozás ,081 ,007 
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Munkaetikával kapcsolatos attitűdök: 

 

Riport 

Felekezeti 

hovatartozás 

A tehetség fejlesztéséhez 

elengedhetetlen a 

munkavégzés. 

Azok az emberek, akik 

nem dolgoznak, 

lustává válnak. 

A munkavégzés a 

társadalom felé 

való kötelesség. 

A munka mindig 

az első. 

NT/NV Átlag 2,05 2,22 2,57 2,69 

N 2514 2505 2509 2519 

Szórás ,981 1,084 1,114 1,159 

Katolikus Átlag 2,01 2,21 2,47 2,74 

N 7443 7431 7369 7371 

Szórás ,890 1,022 1,029 1,111 

Protestáns Átlag 1,84 1,96 2,23 2,46 

N 328 329 328 329 

Szórás ,918 1,072 1,082 1,107 

Egyéb Átlag 1,98 2,29 2,33 2,68 

N 217 210 215 216 

Szórás ,900 ,944 1,079 1,114 

Összesen Átlag 2,01 2,20 2,49 2,72 

N 10503 10474 10421 10436 

Szórás ,914 1,038 1,055 1,124 

 

ANOVA Tábla 

 
Eltérés 

négyzetösszeg df 

Átlag-

négyzet F Szig. 

A tehetség fejlesztéséhez 

elengedhetetlen a munkavégzés. 

* Felekezeti hovatartozás 

Csoportok között  (Kombinált) 13,235 3 4,412 5,284 ,001 

Csoporton belül  10499 ,835 
  

Összesen  10502 
   

Azok az emberek, akik nem 

dolgoznak, lustává válnak. * 

Felekezeti hovatartozás 

Csoportok között  (Kombinált) 21,420 3 7,140 6,639 ,000 

Csoporton belül  10470 1,075 
  

Összesen  10473 
   

A munkavégzés a társadalom 

felé való kötelesség. * Felekezeti 

hovatartozás 

Csoportok között  (Kombinált) 46,262 3 15,421 13,909 ,000 

Csoporton belül  10417 1,109 
  

Összesen  10420 
   

A munka mindig az első. * 

Felekezeti hovatartozás 

Csoportok között  (Kombinált) 28,176 3 9,392 7,448 ,000 

Csoporton belül  10432 1,261 
  

Összesen  10435 
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Kapcsolat erőssége 

 
Eta Eta-négyzet 

A tehetség fejlesztéséhez 

elengedhetetlen a 

munkavégzés. * Felekezeti 

hovatartozás 

,039 ,002 

Azok az emberek, akik nem 

dolgoznak, lustává válnak. * 

Felekezeti hovatartozás 

,044 ,002 

A munkavégzés a társadalom 

felé való kötelesség. * 

Felekezeti hovatartozás 

,063 ,004 

A munka mindig az első. * 

Felekezeti hovatartozás 
,046 ,002 

 

Forrás: saját szerkesztés EVS (2008) adatbázis alapján 
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7. MELLÉKLET: A vallás hatása a tőkeképződésre 

Imádkozás és a jövedelem kapcsolata: 
 

Lineáris regresszió – függő változó: havi jövedelem 

 

Modell összesítés 

Modell R R-négyzet 

Kiigazított R-

négyzet 

Becslés standard 

hibája 

1 ,259a ,067 ,067 1,32320 

a. Magyarázó változók: válaszadó neme, válaszadó életkora (3 korcsoport), 

iskolázottság (3 csoport), Imádkozás gyakorisága (skála) 

 

 

ANOVAa 

Modell Négyzetösszeg df Átlagnégyzet F Szig. 

1 Regresszió 994,017 4 248,504 141,932 ,000b 

Reziduális 13816,795 7891 1,751 
  

Összesen 14810,813 7895 
   

a. Függő változó: Vásárlóerő-paritáson mért havi jövedelem (ezer €) 

b. Magyarázó változók: válaszadó neme, válaszadó életkora (3 korcsoport), iskolázottság (3 csoport), 

Imádkozás gyakorisága (skála) 

 
 

Koefficiensa 

Modell 

Nem standardizált 

koefficiens 

Standardizált 

koefficiens 

t Szig. 

Korrelációk Kollinearitás 

B 

Standard 

hiba Béta 

Zero-

order 

Parci

-ális Rész 

Tole-

rancia VIF 

1 (Konstans) 1,007 ,091 
 

11,024 ,000 
     

Imádkozás gyakorisága 

(szertartáson kívül) 
-,031 ,007 -,053 -4,686 ,000 -,100 -,053 -,051 ,920 1,087 

iskolázottság (3 csoport) ,447 ,026 ,191 17,032 ,000 ,224 ,188 ,185 ,937 1,068 

válaszadó életkora (3 

korcsoport) 
-,189 ,020 -,106 -9,370 ,000 -,163 -,105 -,102 ,917 1,091 

válaszadó neme -,074 ,031 -,027 -2,405 ,016 -,057 -,027 -,026 ,952 1,051 

a. Függő változó: Vásárlóerő-paritáson mért havi jövedelem (ezer €) 
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Lineáris regresszió – függő változó: imádkozás gyakorisága 

 

Modell összesítés 

Modell R R-négyzet 

Kiigazított R-

négyzet 

Becslés standard 

hibája 

1 ,287a ,082 ,082 2,25790 

a. Magyarázó változók: válaszadó neme, válaszadó életkora (3 korcsoport), 

iskolázottság (3 csoport), vásárlóerő-paritáson mért havi jövedelem (ezer €) 

 
 

ANOVAa 

Modell Négyzetösszeg df Átlagnégyzet F Szig. 

1 Regresszió 3617,112 4 904,278 177,376 ,000b 

Reziduális 40231,086 7891 5,098 
  

Összesen 43848,198 7895 
   

a. Függő változó: Imádkozás gyakorisága (skála) 

b. Magyarázó változók: válaszadó neme, válaszadó életkora (3 korcsoport), iskolázottság (3 csoport), 

Vásárlóerő-paritáson mért havi jövedelem (ezer €) 

 
 

Koefficiensa 

Modell 

Nem standardizált 

koefficiens 

Standardizált 

koefficiens 

t Szig. 

Korrelációk Kollinearitás 

B 

Standard 

hiba Béta 

Zero-

order 

Parci-

ális Rész 

Tole-

rancia VIF 

(Konstans) 2,229 ,155 
 

14,371 ,000 
     

iskolázottság (3 csoport) -,187 ,046 -,047 -4,107 ,000 -,109 -,046 -,044 ,905 1,104 

válaszadó életkora (3 

korcsoport) 
,478 ,034 ,156 13,973 ,000 ,186 ,155 ,151 ,929 1,076 

válaszadó neme ,948 ,051 ,201 18,547 ,000 ,215 ,204 ,200 ,993 1,007 

vásárlóerő-paritáson 

mért havi jövedelem 

(ezer €) 

-,090 ,019 -,052 -4,686 ,000 -,100 -,053 -,051 ,935 1,069 

a. Függő változó: Imádkozás gyakorisága (skála) 

 
 

Forrás: saját szerkesztés EVS (2008) adatbázis alapján 
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Istenhit és interperszonális bizalom kapcsolata: 
 

Korrelációk 

 

Milyen fontos az 

életében Isten? 

(1-10, 

10=nagyon) 

A legtöbb ember 

kihasznál (1) 

vagy próbál fair 

lenni (10) 

Milyen fontos az életében 

Isten? (1-10, 10=nagyon) 

Pearson korreláció 1 ,059** 

Szig.  
,000 

N 10278 10088 

A legtöbb ember kihasznál (1) 

vagy próbál fair lenni (10) 

Pearson korreláció ,059** 1 

Szig. ,000 
 

N 10088 10386 

**. A korreláció szignifikáns 0,01 szinten.  

 
 

Korrelációk 

 

Milyen fontos az 

életében Isten? 

(1-10, 

10=nagyon) 

A legtöbb ember 

önző (1) vagy 

próbál segítő-kész 

lenni (10) 

Milyen fontos az életében 

Isten? (1-10, 10=nagyon) 

Pearson korreláció 1 ,049** 

Szig.  
,000 

N 10278 10203 

A legtöbb ember önző (1) vagy 

próbál segítőkész lenni (10) 

Pearson korreláció ,049** 1 

Szig. ,000 
 

N 10203 10526 

**. A korreláció szignifikáns 0,01 szinten. 
 

Forrás: saját szerkesztés EVS (2008) adatbázis alapján 
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Felekezethez való tartozás és az intézményi bizalom kapcsolata: 
 

Kereszttáblák eseteinek összefoglaló táblázata 

 

Esetek 

Érvényes Hiányzó Összesen 

N (fő) Megoszlás N (fő) Megoszlás N (fő) Megoszlás 

Mekkora bizalma van: az 

egyházban? * Tartozik-e 

valamely vallási közösséghez? 

10239 96,5% 375,647 3,5% 10614,647 100,0% 

Mekkora bizalma van: a 

rendőrségben? * Tartozik-e 

valamely vallási közösséghez? 

10305a 97,1% 309,647 2,9% 10614,647 100,0% 

Mekkora bizalma van: a 

parlamentben? * Tartozik-e 

valamely vallási közösséghez? 

10095a 95,1% 519,647 4,9% 10614,647 100,0% 

Mekkora bizalma van: az 

igazságszolgáltatásban? * 

Tartozik-e valamely vallási 

közösséghez? 

10121 95,3% 493,647 4,7% 10614,647 100,0% 

 

Mekkora bizalma van: az egyházban? * Tartozik-e valamely vallási közösséghez? Kereszttábla 

 
Tartozik-e valamely vallási közösséghez? 

Összesen igen nem 

M
ek

ko
ra

 b
iz

al
m

a 
va

n:
  

az
 e

gy
há

zb
an

? 

Nagymértékű Gyakoriság 1832 28 1860 

Csoporton belüli % 23,0% 1,2% 18,2% 

Viszonylag nagy Gyakoriság 3279 183 3462 

Csoporton belüli % 41,2% 8,0% 33,8% 

Nem túl nagy Gyakoriság 2236 790 3026 

Csoporton belüli % 28,1% 34,7% 29,6% 

Egyáltalán semmi Gyakoriság 613 1278 1891 

Csoporton belüli % 7,7% 56,1% 18,5% 

Összesen Gyakoriság 7960 2279 10239 

Csoporton belüli % 100,0% 100,0% 100,0% 
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Khí-négyzet próba 

 
Érték df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3310,218a 3 ,000 

Likelihood Ratio 3276,260 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 2822,727 1 ,000 

Érvényes esetek száma 10239 
  

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

414,00. 

Szimmetrikus mutatók 

 
Érték Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,569 ,000 

Cramer's V ,569 ,000 

Érvényes esetek száma 10239 
 

 

Mekkora bizalma van: a rendőrségben? * Tartozik-e valamely vallási közösséghez? Kereszttábla 

 
Tartozik-e valamely vallási közösséghez? 

Összesen igen nem 

M
ek

ko
ra

 b
iz

al
m

a 
va

n:
 a

 

re
nd

őr
sé

gb
en

? 

Nagymértékű Gyakoriság 824 197 1021 

Csoporton belüli % 10,3% 8,5% 9,9% 

Viszonylag nagy Gyakoriság 3780 865 4645 

Csoporton belüli % 47,4% 37,2% 45,1% 

Nem túl nagy Gyakoriság 2724 926 3650 

Csoporton belüli % 34,1% 39,8% 35,4% 

Egyáltalán 

semmi 

Gyakoriság 652 337 989 

Csoporton belüli % 8,2% 14,5% 9,6% 

Összesen Gyakoriság 7980 2325 10305 

Csoporton belüli % 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Khí-négyzet próba 

 
Érték df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 139,006a 3 ,000 

Likelihood Ratio 133,640 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 115,193 1 ,000 

Érvényes esetek száma 10305 
  

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

223,14. 
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Szimmetrikus mutatók 

 
Érték Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,116 ,000 

Cramer's V ,116 ,000 

Érvényes esetek száma 10305 
 

 
 

Mekkora bizalma van: a parlamentben? * Tartozik-e valamely vallási közösséghez? Kereszttábla 

 
Tartozik-e valamely vallási közösséghez? 

Összesen igen nem 

M
ek

ko
ra

 b
iz

al
m

a 
va

n:
 a

 

pa
rl

am
en

tb
en

? 

Nagymértékű Gyakoriság 215 57 272 

Csoporton belüli % 2,8% 2,5% 2,7% 

Viszonylag nagy Gyakoriság 1624 411 2035 

Csoporton belüli % 20,8% 17,9% 20,2% 

Nem túl nagy Gyakoriság 3639 1031 4670 

Csoporton belüli % 46,7% 44,9% 46,3% 

Egyáltalán semmi Gyakoriság 2321 797 3118 

Csoporton belüli % 29,8% 34,7% 30,9% 

Összesen Gyakoriság 7799 2296 10095 

Csoporton belüli % 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Khí-négyzet próba 

 
Érték df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 23,277a 3 ,000 

Likelihood Ratio 23,122 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 20,449 1 ,000 

Érvényes esetek száma 10095 
  

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 61,86. 

 

Szimmetrikus mutatók 

 
Érték Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,048 ,000 

Cramer's V ,048 ,000 

Érvényes esetek száma 10095 
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Mekkora bizalma van: az igazságszolgáltatásban? * Tartozik-e valamely vallási közösséghez? Kereszttábla 

 
Tartozik-e valamely vallási közösséghez? 

Összesen igen nem 

M
ek

ko
ra

 b
iz

al
m

a 
va

n:
 a

z 

ig
az

sá
gs

zo
lg

ál
ta

tá
sb

an
? 

Nagymértékű Gyakoriság 569 157 726 

Csoporton belüli % 7,3% 6,8% 7,2% 

Viszonylag nagy Gyakoriság 2902 664 3566 

Csoporton belüli % 37,1% 28,8% 35,2% 

Nem túl nagy Gyakoriság 3142 1019 4161 

Csoporton belüli % 40,2% 44,2% 41,1% 

Egyáltalán semmi Gyakoriság 1202 466 1668 

Csoporton belüli % 15,4% 20,2% 16,5% 

Összesen Gyakoriság 7815 2306 10121 

Csoporton belüli % 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Khí-négyzet próba 

 
Érték df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 67,753a 3 ,000 

Likelihood Ratio 68,140 3 ,000 

Linear-by-Linear Association 51,051 1 ,000 

Érvényes esetek száma 10121 
  

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 165,41. 

 

Szimmetrikus mutatók 

 
Érték Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,082 ,000 

Cramer's V ,082 ,000 

Érvényes esetek száma 10121 
 

 
Forrás: saját szerkesztés EVS (2008) adatbázis alapján 

 
 


