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1. Az értekezés célja, felépítése 

 

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

kereszténység gazdaságetikai és –szociológiai hatásának vizsgálata. Az 

interdiszciplináris összefüggések jórészt Adam Smith és Max Weber munkásságára 

alapozott kutatása az elérhetővé vált nemzetközi adatbázisok elemzésével az elmúlt 

évtizedekben felélénkült. A vizsgálatok ezen áramába kapcsolódik be értekezésem, 

különös hangsúlyt helyezve a közép-európai kapcsolatok értékelésére. 

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

befolyását szellemtörténeti szempontból vizsgálom. A disszertáció első fejezete 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 kvalitatív és kvantitatív, 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. 
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2. Kutatási kérdések és hipotézisek 

 

Értekezésem kiindulópontja kétségtelenül Max Weber munkássága, amely a 

protestantizmus gazdasági jelentősége mellett számos aktuális kérdést feszeget. 

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? 

A vallás gazdasági hatásainak vizsgálatakor vallás kifejezésen olyan meggyőződések, 

cselekedetek és intézmények megosztását értem, amelyek természetfeletti erők 

működésébe vetett hiten alapulnak (Iannaccone 1998, 1466). A szélesen értelmezett 

definíció tehát magában foglalja az intézményen kívüli, egyéni hitgyakorlást is. 

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

feltárását követően. Feltételezéseim a következőek: 

H1: A vizsgált régiók vallási pluralizmusa meghatározza az ott élők templomlátogatási 

gyakoriságát. 

A hipotézis megfogalmazásának hátterében egymásnak ellentmondó irodalmi 

feltevések, empirikus eredmények állnak. Nyugat-európai kutatások alapján a felekezeti 

sokszínűség negatívan (Berger 1969, Pickel 2013), míg észak-amerikai vizsgálatok 

(Stark–Iannaccone 1994) szerint pozitívan hat az egyházlátogatás gyakoriságára. Ennek 

fényében a kapcsolat irányát nem, csupán annak meglétét tudtam előzetesen feltételezni. 
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Az összefüggés elemzését azért tartom lényegesnek, mert ezzel a vallási szektor input 

oldalára is rávilágítok. 

 

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. a disszertáció 3.2. és 3.4. 

fejezetében1). Eszerint a hitbeli meggyőződés közvetlen, pozitív kapcsolatban áll egy 

térség egy főre jutó GDP-jével. Köztes változóként elképzelhető az iskolázottság 

szerepe, hiszen Sascha O. Becker és Ludger Wössmann (2010) 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. 

 

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, az egyházlátogatás gyakoriságát és az 

intézményen kívüli, egyéni hitgyakorlat (pl. imádkozás) mélységét. A hipotézis ezek 

összefüggését vizsgálja a háztartások jövedelmével, miközben a tőkeképződés más 

aspektusaira is kitér (7.3. fejezet).  

 
1 A továbbiakban a zárójeles megjegyzések mindegyike az azonos című doktori értekezés 
fejezeteire utalnak. 
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3. A kutatás módszertana 

 

Az első kutatási kérdésre adott válaszok az értekezés 1-2. fejezetének irodalmi 

áttekintésében találhatóak. Az elmúlt két évezredben meghatározó európai 

világnézeteket John D. Mueller kategorizálásából kiindulva mutattam be, majd az 

azokhoz kapcsolódó etikai irányzatokat foglaltam össze. A közgazdászok bizonyos 

erkölcsi érvelések mellett köteleződnek el, így harmadik lépésben az etikai 

irányzatokhoz (és így a világnézetekhez) kapcsolható közgazdasági iskolákat 

társítottam. A filozófiai áttekintés célja, hogy rámutasson, miként került ki a 

közgazdasági gondolkodás főáramából az etikai és vallási megfontolás. 

A 2. kutatási kérdés megválaszolásában az egyházi dokumentumok mellett a 2.5 

alfejezetben bemutatott szakértői interjúk voltak segítségemre. A mélyinterjúk félig 

strukturáltak voltak, lekérdezéskor lágy interjú technikát alkalmaztam, melyben az 1%-

os adófelajánlások alapján tömegbefolyással rendelkező magyarországi egyházak 

képviselőit szólítottam meg. A Magyar Katolikus Egyház mellett a Magyarországi 

Református Egyház, a Magyarországi Evangélikus Egyház, a Hit Gyülekezete és az 

Egységes Magyar Izraelita Hitközség gazdasági témákban is kompetens szakértője 

válaszolt megkeresésemre. Az interjúk célja az egyházak társadalmi tanításában rejlő 

különbségek feltárása, új összefüggések felismerése volt, így nyílt kódolást 

alkalmaztam (Babbie 2003, 421). 

A 3-4. kérdéshez tartozó hipotéziseket regionális adatsoron, a European Social 

Survey (ESS) 2010-es adathullámán vizsgáltam. Hét ország (Ausztria, Csehország, 

Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia) reprezentatív 

felmérésének eredményeit NUTS2 szinten aggregáltam, így 48 statisztikai régiót 

elemeztem. A vallási felekezethez való tartozás tekintetében az adatbázis nem 

reprezentatív, így a vallási diverzitás mutatót az egyes országok népszámlálási 

statisztikájából számoltam. A regionális vizsgálatban 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 születéskor várható élettartamot (forrás: Eurostat), 
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és néhány szubjektív jólléti mutatót is beemeltem az elemzésbe. A régiók eltérő 

társadalmi-demográfiai összetételéből fakadó hatásokat kontrolláltam, az átlagéletkor, 

a háztartások átlagos mérete és iskolázottsága alapján. Az előzetesen megfogalmazott 

hipotézisek beigazolódását statisztikai módszerekkel (korreláció- és regressziószámítás, 

faktorelemzés) vizsgáltam, SPSS Statistics szoftver alkalmazásával. 
 

1. ábra: Vallási mutatók hatása a gazdasági fejlettségre 

 

Forrás: Barro–McCleary (2003) és Pew Research (2017) alapján saját szerkesztés 
 

A 5-6. kutatási kérdés mélyebb összefüggéseit a Közép-Európában élők egyéni 

vallási és jövedelmi helyzetének, gazdálkodási attitűdjének egybevetésével elemeztem. 

A mikroszintű adatokat már nem az ESS, hanem az EVS (European Values Study) 

értékvizsgálat legfrissebb elérhető adatbázisából (2008-as adathullám) nyertem. A 

harmadik hipotézis helyességét a skálaszintű attitűdállítások és a felekezeti hovatartozás 

(katolikus/protestáns) összevetésével, variancia-analízis segítségével elemeztem. A 

vallásosság mértéke és a háztartási jövedelem közötti kapcsolatot (4. hipotézis) 

regressziószámítással vizsgáltam. A modellben kontrollváltozóként a válaszadók 

nemét, életkorát és iskolázottságát is figyelembe vettem. A materiális tőkeképződésre 

gyakorolt hatás elemzése mellett a vallás társadalmi tőkeképző erejére is kitértem (ld. 

7.3. fejezet). A vizsgálatok elvégzését követően szintetizáltam eredményeimet, 

megválaszolva a 7. kutatási kérdést, hogy összességében mennyire jelentős a vallás 

tőkeképző hatása a makrorégióban. 

  

• vallási pluralizmus
• állami szabályozás
• havi templom-

látogatás 

Templomlátogatás

• Istenhit
• Menny 
• Pokol létezése

Személyes hit
• GDP/fő
• urbanizáció foka
• iskolázottság
• várható élettartam

Gazdasági 
fejlettség
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4. A kutatás eredményei 

 

Kutatásom alapján Közép-Európa egy viszonylag homogén keresztény, többségében 

katolikus felekezethez tartozó, hitét többé-kevésbé gyakorló makrorégió. A terület 

nyugati részének egyházlátogatás és vallásosság tekintetében szekularizáltabb 

beállítottsága 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 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 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). 

A közép-európai és észak-amerikai összefüggések eltérése már az első hipotézis 

elemzésénél látszik. Tézisem szerint a vizsgált térségben szignifikáns, negatív kapcsolat 

van a régiók vallási diverzitása és az ott élők egyházlátogatási gyakorisága között. 

Közép-Európában tehát főként a felekezetileg homogén területeken magas a 

szertartásokon való részvétel. Lineáris regresszió-elemzés alapján Közép-Európában a 

régiók vallási diverzitása 82,2%-ban, szignifikánsan magyarázza az egyházlátogatás 

gyakoriságát, a felekezeti sokszínűség ismeretében rendkívül jól becsülhető a 

szertartások látogatása.  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 
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meglétére vonatkozott), a kapcsolat iránya a nyugat-európai kutatási eredményekkel 

azonos, míg az észak-amerikaival ellentétes. 

A régiók vallásosságának gazdasági hatását aggregált indikátorokkal elemeztem. 

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 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.  

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 
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kötődő tevékenységeket leszámítva – (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.  

 

1. 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 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 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 
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kirajzolódott, hogy a protestánsok a tehetségfejlesztés és jellemformálás eszközeként 

kiemelt szerepet tulajdonítanak a munkának. Az is beigazolódott, hogy a szabadidő és 

munkavégzés fontosságának megítélésekor a protestáns felekezethez tartozók esetében 

alacsonyabb az átváltási arány (trade-off), mint a katolikus válaszadóknál. Így 

összességében kijelenthető, hogy a protestáns felekezetekhez tartozók körében a 

munka, a munkaértékek nagyobb hangsúlyt kapnak, mint a térségben élő 

katolikusoknál. 

A kvantitatív kutatás eredményeivel összhangba hozhatók a hazai egyházi 

képviselőkkel készített mélyinterjúk is. 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. 

Ha csak számok alapján ragadjuk meg a Biblia gazdaságetikai üzenetét, akkor is 

kijelenthető, hogy az írások jelentős része fókuszál a keresőtevékenység különböző 

aspektusaira. A 613 mózesi törvény közül minden negyedik, az újszövetségi példázatok 

több mint fele gazdasági tanítást hordoz, vagy gazdálkodási terminológiát használ (ld. 

2.2. fejezet). 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 

következménye az egyik leggyakoribb téma az írásokban, így vitathatatlan a zsidó-

keresztény örökség gazdaságetikai jelentősége. 
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5. Újszerű tudományos eredmények 

 

A XX. század fordulójának magyar értelmisége kiemelten foglalkozott a világnézet 

kérdésével, közgazdasági munkákban is találkozunk ezzel a fogalomrendszerrel.  

Napjainkra a világnézet szerepének hangsúlyozása kiveszett, ennek megújítására, 

rendszerezésére vállalkozott az értekezés első fejezete. A nagy fizikai 

paradigmaváltásokhoz köthetően négy nyugati világnézet erkölcsi érveléséhez és 

emberképéhez kapcsoltam a leghangsúlyosabb közgazdasági irányzatokat. A 

tradicionális, humanista, materialista és relativista szemléletek elkülönítése 

kétségtelenül a valóság leegyszerűsítéséhez vezet, ugyanakkor új dimenziót nyit a 

metaökonómiai diskurzus számára. 

Az értekezés gazdaságszociológiai vizsgálatainak területi fókusza jelent újdonságot. 

Vallási és gazdasági összefüggések elemzéséről zömében nagy nemzetközi 

kutatásokban, illetve az Egyesült Államokra vonatkozó tanulmányokban olvashatunk. 

Az értekezésben vizsgált közép-európai makrorégióval kapcsolatosan számos 

vallásszociológiai írás született, melyek kutatásom alapjául szolgáltak. Az értekezés 

alapján Közép-Európában az imádkozás gyakorisága szignifikáns összefüggést mutat a 

jövedelmi viszonyokkal, azt leszámítva csupán közvetett kapcsolat mutatható ki a térség 

vallási és gazdasági élete között. A két szféra közötti kapocsnak a szubjektív jóllét 

mutatkozik, ami azonban további kutatási irányokat nyit. 

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 (Balassa 2019b).  
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1. Purpose and structure of the dissertation 

 

The aim of my research is to examine the economic and sociologic impact of 

Christianity, one of the pillars of European civilisation, which develops from Jewish 

roots. Research on interdisciplinary relationships, largely based on the work of Adam 

Smith and Max Weber, has been revived in recent decades by the analysis of 

international databases that have become available. This stream of studies is the focus 

of my dissertation, with particular emphasis on the evaluation of relations in Central 

Europe. 

Following the principle of deduction, firstly I examine the social influence of the 

Judeo-Christian values from the perspective of intellectual history. The first chapter of 

the dissertation organizes the impact of European worldviews on economic thinking, 

after which I take into account the focal points, main documents and researchers of 

Jewish and Christian economics (Chapter 2). I am already reviewing the practical 

imprint of world religions by comparing the religious sociology theories and large-

sample international analyses in Chapter 3. My own research then explores the religious 

and economic context of a narrower area, Central Europe, and Chapter 4 defines this 

space. In the course of the study, I will take a qualitative and quantitative approach at 

regional and individual level. In Chapter 6, I seek links between religious and economic 

indicators in forty-eight regions of seven Central European countries in order to prepare 

a micro-analysis of the same region (Chapter 7). The analysis of individual data helps 

to understand regional trends and to explain the socio-demographic contexts. 

The nature of the treatise is that it combines the examination of religious sociology 

and economics issues, which requires an interdisciplinary approach. Some of my 

assumptions are well known in economic sociology literature, but their formulation and 

analysis in Central Europe have novel results. The dissertation intends to contribute to 

the regional examination of the relationship between religiosity, religious identity and 

regional development, preparing further database analyses and qualitative research. 
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2. Research questions and hypotheses 

 

The starting point of my treatise is undoubtedly the work of Max Weber, which, in 

addition to the economic importance of Protestantism, deals with several topical issues. 

My research questions are the following: 

(1) How did Judeo-Christian values affect European economic thinking? 

(2) Is there a difference in the social teaching of Jewish and Christian 

denominations? 

(3) What are the religious characteristics of the Central European regions? 

(4) Is there a link between the economic development and religious indicators of 

the examined regions?  

(5) What are the relationships between personal beliefs, prosperity and social well-

being? 

(6) Is Weber's distinction still relevant in the work attitudes of Catholic and 

Protestant people? 

(7) Overall, how significant is the capital-raising effect of religion in the macro 

region? 

When examining the economic effects of religion, I mean, by religion, the sharing of 

beliefs, actions and institutions based on faith in the functioning of supernatural forces 

(Iannaccone 1998, 1466). The broadly interpreted definition therefore includes 

individual practice of faith outside the institution. I formulated hypotheses only in 

relation to question 3-6, after exploring the theoretical background. My assumptions are 

as follows: 

 

H1: The religious pluralism of the Central European regions determines the frequency 

of church attendance for the people living there. 

The formulation of the hypothesis is based on conflicting literary assumptions and 

empirical results. Based on western European research, religious pluralism has a 

negative impact on the frequency of church attendance (Berger 1969, Pickel 2013) but 

North American studies demonstrated positive linkage (Stark-Iannaccone 1994). In 
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light of this, I could not presume the direction of the relationship, but only the existence 

of it. I consider the analysis of the relationship to be relevant because it also highlights 

the input side of the religious sector. 

 

H2: The religiosity of the Central European regions has a direct, positive influence on 

the economic development of the region. 

I based the examination of aggregate religious and economic indicators on the research 

results of Robert J. Barro and Rachel M. McCleary (2003) (see chapters 3.2 and 3.4 of 

the dissertation). According to this, faith beliefs have a direct, positive relationship with 

the GDP per capita of an area. As an intermediate variable, the role of education is 

conceivable, since Sascha O. Becker and Ludger Wössmann (2010) showed the positive 

impact of religiosity on education in 19th-century Prussia. 

 

H3: For those belonging to Protestant denominations, work and working values are 

given greater prominence than Catholics in the area. 

In 2017, on the 500th anniversary of the Reformation, increased interest swinged around 

Max Weber's (1905) theory about the impact of Protestant ethics on economic growth. 

After the original theory and the review of the criticisms (see Chapter 3.3), I would also 

like to examine the different work attitudes arising from Catholicism and Protestantism 

in Central Europe. 

 

H4: There is a direct link between the personal practices of people living in Central 

Europe and their household income. 

The Pew Research institute establishes three main indicators of the measurement of 

religiosity: the degree of personal conviction, the frequency of church attendance and 

the depth of religious practice outside the institution (e.g. praying). The hypothesis 

examines their correlation with household income, while also exploring other aspects 

of capital formation (Chapter 7.3).  
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3. Methodology of research 

 

The answers to the first research question can be found in the literary review of Chapters 

1 to 2 of the dissertation. Over the past two millennia, I have presented the defining 

European worldviews based on the categorization of John D. Mueller, and then I have 

put together the related ethical directions. Economists are bound by certain moral 

arguments, so in the third step I associated economic schools that can be linked to ethical 

directions (and thus worldviews). The aim of the philosophical review is to point out 

how ethical and religious consideration has come out of the mainstream of economic 

thinking. 

In addition to church documents, the expert interviews presented in chapter 2.5 have 

been used to answer the second research question. The in-depth interviews were semi-

structured, and when I asked, I used a soft interview technique in which I addressed 

representatives of churches in Hungary with mass influence based on the 1% tax 

tenders. In addition to the Hungarian Catholic Church, the Reformed Church of 

Hungary, the Evangelical Church of Hungary, the Faith Church and the Unified 

Hungarian Jewish Congregation responded to my request with a competent expert on 

economic topics. The purpose of the interviews was to explore the differences in the 

social teaching of the churches and to recognize new contexts, so I used open coding 

(Babbie 2003, 421). 

I have examined the hypotheses for the third and forth questions on a regional data 

set, the 2010 data wave of the European Social Survey (ESS). I analyzed the results of 

a representative survey of seven countries (Austria, Czech Republic, Croatia, Poland, 

Hungary, Slovakia and Slovenia) at NUTS2 level, analyzing 48 statistical regions. In 

terms of belonging to the religious denomination, the database is not representative, so 

I calculated the religious diversity index from the census statistics of each country. The 

main measure of economic performance in the regional study is GDP per capita in 

purchasing power parity (source: Eurostat). As many economists dispute the 

applicability of SNA indicators to measure development, I have also added life 

expectancy (source: Eurostat) as a welfare indicator and some subjective well-being 



23 

indicators. I controlled the effects of the different socio-demographic compositions of 

the regions, based on average age, average household size and education. I examined 

the verification of hypotheses by statistical methods (correlation and regression 

calculation, factor analysis) using SPSS Statistics software. 

 

Figure 1: Impact of religious indicators on economic development 

 

Source: Barro-McCleary (2003) and Pew Research (2017) based on self-editing 

 

I analyzed the deeper context of the next research questions by a comparison of the 

individual religious and income situation of people living in Central Europe and their 

work attitude. The micro-data were collected from the latest available database (2008) 

for the EVS (European Values Study). The correctness of the third hypothesis was 

analyzed by comparing scale-level attitudes with religious affiliation 

(Catholic/Protestant) using variance analysis. I tested the relationship between the 

degree of religiosity and household income (hypothesis 4) by regression analysis. As a 

control variable in the model, I also considered the gender, age and education of 

respondents. In addition to analyzing the impact on material capital formation, I also 

investigated the social capital formation power of religion (see Chapter 7.3). After 

carrying out the studies, I synthesized my results, answering the 7th research question 

about the overall importance of the capital-raising effect of religion in the macro region. 
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4. Results  

 

Based on my research, Central Europe is a relatively homogeneous Christian macro-

region belonging to mostly the Catholic Church, and more or less exercises its faith. 

The more secularized attitude of the western part of the territory in terms of church 

attendance and religiosity does not necessarily show the influence of the classic East-

West slope, but rather has historical and cultural origin. The examination of religious 

statistics has shown that the seemingly homogeneous macro-region has differences at 

national and regional level.  

The study of religious and economic context is mainly a popular area of research in 

the United States, so I based my preliminary hypotheses and methods of analysis mostly 

on American sociological literature. However, central European countries show 

drastically different results than the New World. Possible explanations for the 

differences are the religious influence of the founding of central European states, the 

belated separation of church and state, the low activity of the civil sector. In some 

places, the Church played a decisive role in maintaining national identity (e.g. Poles), 

while in others protestants against the central power intertwined with the Church 

necessarily clashed with the religious elite (Hungarians during the Monarchy).  

The difference in the relationship between Central Europe and North America is 

already visible in the analysis of the first hypothesis. According to my thesis, there is a 

significant, negative relationship between the religious diversity of the regions and the 

church attendance of the people living there. Participation in ceremonies in Central 

Europe is therefore high mainly in areas that are religiously homogeneous. Based on 

linear regression analysis, the religious diversity of the regions in Central Europe 

significantly determinates (82.2%) the frequency of church attendance.  This result is 

contrary to the us trend, where wider religious supply (higher diversity) is accompanied 

by stronger demand. I accepted my preliminary hypothesis (it only related to the 

existence of a significant link), the direction of the relationship is the same as the 

research results in Western Europe, while it was contrary to North American. 
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I analyzed the economic impact of the religiosity of the regions with aggregate 

indicators. These positive links with regional GDP have not been confirmed, so I 

rejected the second hypothesis. In the area, my analysis shows that there is only a partial 

link between the religious indicators and the economic development of the regions. At 

regional level, the frequency of prayer has moderately negative, and the degree of 

religiosity has a weak positive relationship with the value of gross domestic product per 

capita. The validity of the result is confirmed by the study of the Pew Research (2018), 

which has reached a similar negative result in international comparison with the 

relationship between praying and income. 

On a micro level, I further examined which factors still affect the relationship 

between praying and income levels. When assessing the fourth hypothesis, I came to 

the conclusion that the frequency of prayer shows a weak, negative relationship with 

household income. Based on a regression study, the activity of praying can be taken as 

a consequence rather than an explanatory variable, influenced by several factors. The 

increase in income has a negative impact on individual prayer life, but the increase in 

age shows a stronger, positive correlation. Interestingly, the increase in education has 

a mixed effect on prayer: the acquisition of secondary education has a negative impact, 

but the continuation of tertiary education encourages individual religiosity. According 

to the model, in Central Europe, the sex of respondent is the most likely to determine 

the frequency of prayer, as the ladies are more active in this sense. 

Although I did not formulate a hypothesis about the religious dimension of social 

capital formation, I also took into account its examination. According to American and 

Western European sociological literature, the religion has a positive impact on the level 

of interpersonal and institutional trust, as well as on voluntary activities, thereby 

contributing to the growth of social capital and the strengthening of regional identity. 

According to my research, in Central Europe, interpersonal and institutional trust has a 

(weak) positive relationship with the level of religiosity and volunteering, apart from 

activities related to religious organizations, with a (weak) negative relation. For the time 

being, it is not worth considering religion as an independent, significant social capital-

forming dimension in the region, approached from the point of view of both institutional 
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and personal beliefs. The lack of correlation may be due to the region's religiosity other 

than the American one and the weak presence of the civilian sector. Although there is a 

demonstrable strong religious affiliation in Central Europe, there is a sense of separation 

between faith and social participation.  

 

21: Results of the hypothesis test 

HYPOTHESIS METHOD RESULT 

The religious pluralism of the 
Central European regions 
determines the frequency of church 
attendance for the people living 
there. 

Regression analysis ACCEPTED 
strong, negative 
relationship 

The religiosity of the Central 
European regions has a direct, 
positive influence on the economic 
development of the region. 

Correlation analysis 
Regression analysis 

REJECTED 
partial, negative 
relationship 

For those belonging to Protestant 
denominations, work and working 
values are given greater 
prominence than Catholics in the 
area. 

Variance analysis ACCEPTED 
significant, weak 
relationship 

There is a direct link between the 
personal practices of people living 
in Central Europe and their 
household income. 

Regression analysis PARTIALLY 
ACCEPTED 
weak negative 
relationship 

Source: own edit 

 

In the micro-level analysis of the third hypothesis, I compared Catholic and 

Protestant work attitudes, based on Max Weber's Theory of Protestant Ethics. 

Nowadays, in Central Europe, only a very weak, significant difference can be found in 

the individual attitudes of Roman Catholics and Protestants to work.  Yet it has been 

faintly pointed out that Protestants attach a prominent role to working as a means of 

developing talent and character. It has also been confirmed that, when assessing the 

importance of leisure and work, the trade-off rate for Protestants is lower than for 

Catholic respondents. Thus, overall, it can be said that among those belonging to 
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Protestant   denominations, work and working values are given more prominence than 

Catholics living in the area. 

In-depth interviews with Hungarian church representatives can also be brought into 

line with the results of quantitative research. In the social teachings of the Jewish and 

Christian denominations, nuances of differences and shifts in emphasis can be found. 

Classical Protestant virtues came to the fore mainly in the Reformed interview, with 

Evangelicals most emphasizing social equality. The interviewees were wary of 

influencing economic policy, while making strong criticism of the economic system. 

The scientific approach is the Catholic Church's own, and their mature social teaching 

is also a reference point for other churches. The representatives of the Israelite 

community, the Hungarian Reformed Church and the Faith Church drew attention to 

the economic moral teaching of the Scriptures. 

If we grasp the economic ethical message of the Bible only on the basis of numbers, 

it can also be stated that a significant part of the writings focuses on various aspects of 

business activity. One in four of the 613 Genesis laws, more than half of the New 

Testament parables, carry economic teaching or use managerial terminology (see 

Chapter 2.2). The Bible regulates the treatment of those affected by husbanding, from 

the state to creditors (banking system) to natural resources. The classical question of 

economics, the causes and nature for the wealth of nations and individuals, is one of the 

most common topics in the writings, so the economic importance of Judeo-Christian 

heritage is indisputable. 
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5. Novel scientific results 

 

The Hungarian intellectuals of the turn of the 20th century has given special attention 

to the issue of worldview, and we also encounter this concept in economic works.  

Today, the emphasis on the role of the worldview has been lost, and the first chapter of 

the dissertation has undertaken to renew and organize it. In connection with the great 

physical paradigms, I linked the most pronounced economic trends to the moral 

reasoning and human image of four Western worldviews. The separation of traditional, 

humanistic, materialistic and relativistic approaches undoubtedly leads to a 

simplification of reality, while at the same time opening up a new dimension for 

metaeconomic discourse. 

The territorial focus of the sociological studies of the dissertation is a novelty. The 

analysis of religious and economic contexts can be read mostly in large international 

research and studies on the United States. In connection with the Central European 

macro-region examined in the dissertation, a number of sociological writings on religion 

were published, which served as the basis of my research. According to my results, the 

frequency of praying in Central Europe shows a significant correlation with income 

relations, except for that, only an indirect link can be found between the religious and 

economic life of the region. The link between the two spheres is subjective well-being, 

but this opens further research directions. 

The research results detailed above mostly used the available international indicators 

based on the methodology of secularization theory, the choice of which undoubtedly 

fundamentally determines the results and conclusions. If, on the other hand, we 

emphasize the identity-forming role of religion based on civil religion theory, we will 

run into problems of quantification and presumably achieve different results. A further 

qualitative study is also needed on the fact that the impact of religion on social capital 

formation is also difficult to quantify. My dissertation wanted to prepare a deeper 

examination of the Central European context, the continuation of which is essential, so 

I will take steps in this direction (Balassa 2019b).  
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