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B A L A S S A  B E R N A D E T T 1

A zsidó és keresztény felekezetek hatása  
Közép- és Kelet-Európa gazdaságára

BEVEZETÉS

A zsidó-keresztény értékrend kultúránk fontos alappillére a görög humanizmus, va-
lamint a római jog mellett. Számos kutatás foglalkozik a kultúra gazdasági életet ala-
kító hatásával, jelen tanulmány ennek részterületeként a vallás befolyását vizsgálja. 

Az Új Nemzeti Kiválóság Program doktorandusz ösztöndíja lehetőséget 
biztosított a közép- és kelet-európai összefüggések feltárására. A makroszintű, 
nemzetek közötti kutatás számos szignifikáns kapcsolatra rávilágít, melyek se-
gítségével egy olyan modellt alkothatunk, amely a vallási indikátorok gazdasági 
mutatókra gyakorolt hatását szemlélteti. Jelen publikáció a vizsgálatot megalapo-
zó szakirodalmi és módszertani áttekintéssel indul, illetve az ösztöndíjas kutatás 
eddigi részeredményeit tartalmazza.

1. ELMÉLETI HÁTTÉR

Vallás kifejezésen olyan meggyőződések, cselekedetek és intézmények megosz-
tását értjük, amelyek természetfeletti erők működésébe vetett hiten alapulnak.2 
A vallás társadalmi-gazdasági befolyását, a spirituális és materiális területek egy-
másra hatását empirikus módon a vallásszociológia tudományterülete vizsgál-
ja.3 A modern korban három nagy szociológiai elmélet világítja meg a két szféra 
ok-okozati összefüggéseit, melyeket röviden részletezek. 

a) Szekularizáció

Karl Marx nyomdokain a pozitivisták kezdettől fogva úgy tekintettek a modern 
világban a vallásra, mint a primitív múlt egy túlélőjére, ami arra ítéltetett, hogy 
eltűnjön a tudomány és az általános felvilágosodás korszakában.4 Hozzájuk ha-
sonlóan számos kutató állítja, hogy a jövedelmi viszonyok javulásával a hitbeli 
meggyőződés és az egyházlátogatás gyakorisága visszaszorul.5

[1] SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, PhD hallgató. Témavezető: dr. So-
mogyi Ferenc egyetemi docens, SZE Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Nemzetközi- és 
Elméleti Gazdaságtan Tanszék.
[2] Stark, R. – Brainbridge, W. S.: The Future of Religion, 1985, U. California Press, Berkeley, 5. o.
[3] Tomka Miklós: Egyház a társadalomban, 1985, Loisir Könyvkiadó, Budapest.
[4] Lenski, G. E.: The Religious Factor, 1963, Doubleday, New York.
[5] Norris, P. – Inglehart, R.: Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide, 2004, 
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b) Individualizáció

Az individualizációs tézis támogatói szerint csak a felekezethez tartozók aránya és 
az egyházlátogatás gyakorisága csökkent a nyugati világban, a személyes hit mér-
téke antropológiailag meghatározott, viszonylagos állandónak tekinthető.6 A hívők 
eszerint ma már kevésbé közösségben, mint individuális módon élik meg a hitüket. 

c) Racionális döntéshozatal

A harmadik irányzat – főként amerikai – képviselői szerint a kínálati oldal válasz-
tékától és minőségétől függ az egyházlátogatás gyakorisága. A racionális döntése-
ket vallástanulmányokba integráló elmélet szerint ott élénkebb a szervezett keretek 
közti vallásgyakorlás, ahol a hagyományos szolgáltató egyházak mellett az új tár-
sadalmi igényekhez alkalmazkodó intézmények is megjelennek.7 Minél nagyobb 
tehát a vallási pluralizmus egy országban, annál erősebb a hitgyakorlat, állítják.

A nemzeti szinten mért hitgyakorlatot befolyásolhatja az állami beavatkozás, 
szabályozás és támogatási rendszer is.8 Összességében három tényezővel mér-
hetjük egy ország vallásosságát: a hitbeli meggyőződés fokával, az egyházláto-
gatással és az otthoni hitgyakorlat rendszerességével. A PEW Intézet kutatásai 
azt mutatják, hogy az egyes társadalmakban e három közül nem feltétlenül erős 
mindegyik. Míg Nyugat-Európában (főként Nagy-Britanniára támaszkodva) 
erőteljes a személyes hit, de üresek a templomok és a napi vallásgyakorlat sem 
meghatározó, addig a Távol-Keleten rendszeres rituálékon vesznek részt a he-
lyiek, hitbeli meggyőződés, konkrét közösséghez való tartozás nélkül. Mindezek 
fényében érdekes, hogy Közép- és Kelet-Európában jellemzően jelen van az em-
berek életében a személyes meggyőződés és a felekezethez való tartozás, azonban 
a mindennapos hitgyakorlat elmarad.9 A következőekben áttekintjük azokat az 
empirikus adatokra támaszkodó vallásszociológiai vizsgálatokat, amelyek a val-
lás gazdasági hatását igazolják.

Cambridge University Press, valamint BRUCE, S.: God is Dead: Secularization in the West, 
2002, Wiley-Blackwell.
[6] Korpics Márta – Wildmann János: Vallások és egyházak az egyesült Európában, 2010, 
Typotex Elektronikus Kiadó.
[7] Stark, R. – Iannaccone, L. R.: A Supply-Side Reinterpretation of the Secularization of 
Europe, in Journal for the Scientific Study of Religion, 1994/3. no., 230–252. o.
[8] Chaves, M. – Cann, D. E.: Regulation, Pluralism, and Religious Market Structure, in Ratio-
nality and Society, 1992/July, 272–290. o.
[9] PEW Research Center: Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern 
Europe, 2017, http://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-belief-and-national-belong-
ing-in-central-and-eastern-europe/, 2017. május 25.
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2. VALLÁSSZOCIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK ÁTTEKINTÉSE

Kétségtelenül a témával foglalkozó legmeghatározóbb és legtöbbet idézett írás 
Max Weber gyűjteményes műve.10 A német szociológus szerint Nyugat-Európá-
ban a kapitalista gazdasági rendszer kialakulásának szellemi gyökere a protestan-
tizmus volt, ezáltal a vallás hozzájárult a gazdasági élet reformjához is. Számos 
kutatás a weberi hipotézis empirikus vizsgálatával foglalkozik, így makroszinten 
elemzi a vallási és gazdasági indikátorok egymásra hatását.

Young11 például a becsült historikus GDP adatok (Madison-adatbázis) illesz-
kedését vizsgálta a katolikus, illetve protestáns többséghez. Számításai szerint 
1700 és 1960 között átlagosan 27%-kal alacsonyabb 1 főre jutó GDP jellemezte 
a katolikus országokat, mint a protestáns többségűeket, így tehát nagy vonalak-
ban igazolta Weber feltételezését. Delacroix és Nielsen12 ezzel szemben néhány 
korabeli banki és infrastrukturális számadatra támaszkodva nem tartotta megy-
győzőnek Weber érvelését. Vizsgálatuk alapján szignifikáns pozitív kapcsolat van 
ugyan a protestáns többség és a banki megtakarítások között, de negatív kapcso-
lat mutatható ki protestáns területeken az úthálózat hosszában.

1. ábra: Az egyházlátogatás és a személyes hit hatása a gazdasági fejlettségre

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

Stark és Iannaccone racionális döntés elméletét 41 országon végzett empirikus 
vizsgálattal igazolta Barro és McCleary.13 Vizsgálatukban az otthoni vallásgya-

[10] Weber, M.: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme, 1982, Gondolat, Budapest.
[11] Young, C.: Religion and Economic Growth in Western Europe: 1500–2000, 2009, http://web.
stanford.edu/~cy10/public/Religion_and_Economic%20Growth_Western_Europe.pdf, 2017. de-
cember 18.
[12] Delacroix, J. – Nielsen, F.: The Beloved Myth: Protestantism and the Rise of Industrial 
Capitalism in Nineteenth-Century Europe, in Social Forces, 2001/2. no., 509–553. o.
[13] Barro, R. J. – Mccleary, R. M.: Religion and Economic Growth, 2003, in American Socio-
logical Review, 760–781. o.
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korlás inputja az egyházlátogatás, outputja pedig a személyes hit, így érthetővé 
válik, hogy az egyházlátogatás közvetett, a hitbeli meggyőződés viszont közvetlen 
módon befolyásolja a gazdasági fejlettséget. A szerzőpáros azt is kifejti, hogy az 
1. ábrán bemutatott hatásmechanizmus csak akkor pozitív, ha az egyházlátogatás 
erősíti a személyes meggyőződést, ellenkező esetben a gazdasági fejlődés gátjává 
is válhat, hiszen időt és erőforrást von el a profitcélú tevékenységektől.

A zsidó-keresztény értékrend megléte és a politikai szabadság szintje közötti 
korrelációra mutatott rá Glahe és Vohries.14 Százötven országos mintán végzett 
regresszió elemzésük szerint a zsidó-keresztény értékrend megléte és a politikai 
szabadság szintje együttesen 40%-ban determinálja egy ország gazdasági fejlett-
ségét, méghozzá pozitív irányban. Guiso és társai szerint is meghatározó a feleke-
zethez való tartozás, hiszen az állami újraelosztáshoz is eltérően viszonyulnak a 
különböző felekezetűek. Kutatásuk szerint a protestánsok, katolikusok és zsidók 
általánosságban többre értékelik a magántulajdont, negatívabban állnak az álla-
mi redisztribúcióhoz, mint a más vallásúak. 

Több vallásszociológiai kutatás végső megállapítása, hogy a vallás a humán 
tőkébe való befektetésként, azon keresztül gyakorol hatást a gazdasági fejlettség-
re. Becker és Wössmann15 az újkori porosz területek historikus adatelemzésén 
keresztül kimutatja, hogy a protestáns többségű régiókban szignifikánsan maga-
sabb volt az írni-olvasni tudók aránya, mint a katolikus régiókban. Mindez azzal 
magyarázható, hogy a protestantizmus fő célkitűzése volt a Bibliaolvasás nép-
szerűsítése, melyhez elsőként az analfabetizmust kellett leküzdeni. A magasabb 
szintű iskolázottság termékenyen hatott a gazdálkodásra is, így a weberi hipotézis 
hátterében az oktatás fellendítése kulcsfontosságú tényező volt. 

3. KÖZÉP- ÉS KELET EURÓPA VALLÁSI-GAZDASÁGI ÖSSZEFÜGGÉSEI

A szakirodalom és a korábbi empirikus kutatások alapján készítettem elő saját 
vizsgálatomat. Elemzésemhez az alábbi kutatási kérdéseket fogalmaztam meg:

• Melyik vallásszociológiai elmélettel jellemezhető leginkább Közép- és 
Kelet-Európa? Hogyan hat a felekezeti pluralizmus a térségben élők val-
lásgyakorlatára?

• Van-e összefüggés Közép- és Kelet-Európa vallási és gazdasági mutatói 
között? Milyen mértékben becsülhetjük meg az egyes országok gazdasági 
fejlettségét azok vallási indikátorai alapján?

[14] GLAHE, F. – VOHRIES, F.: Religion, Liberty and Economic Development: An Empirical 
Investigation, in Public Choice, 1989/3. no., 201–215. o.
[15] Becker, S. O. – Wössmann, L.: The Effect of Protestantism on Education before the In-
dustrialization: Evidence from 1816 Prussia, in Economics Letters, 2010/2. no., 224–228. o.
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3.1. A kutatás módszertana

Elemzésem fókusza makroszintű, tizenhárom térségbeli ország került a mintába: 
Albánia, Ausztria, Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Lengyelor-
szág, Lettország, Litvánia, Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia.

A fenti kérdéseket korreláció- valamint regresszió-elemzéssel vizsgáltam. 
A vallási indikátorokat a Pew Research kutatásai alapján három nagy egységre 
bontottam: 1) meggyőződés foka (hit Istenben, a mennyben és pokolban, bűnök 
létezésében, ahol 0=nem, 1=igen), 2) egyházlátogatás gyakorisága (1-7-es nö-
vekvő skálán), 3) egyéni hitgyakorlat (imádkozás gyakorisága, 1-7-es skálán). A 
felsorolt személyes jellemzőket a European Value Survey (EVS) 2008-as adatfel-
vételéből aggregáltam országos szintre. A mintába kerülő országok körét az EVS 
adatbázis korlátozta be, így például Ukrajna vagy Szerbia adatok hiányában nincs 
a vizsgált országok között. Az aggregálást átlag szerint végeztem el, a keletkezett 
új mutatók skála szintű változók 0-1 valamint 1-7 között.

Az aggregát vallási mutatókat Barro és McCleary alapján (1. ábra) az országot 
jellemző vallási indikátorok befolyásolják, így elsőként ezek hatását vizsgáltam. A 
mutatók és a hozzájuk tartozó adatforrások az alábbiak voltak:

• Állami szabályozás, vallásszabadság mértéke: GRI (Government Regula-
tion of Religion Index), 2008 – ARDA adatbázis16

• Állami juttatások, támogatások rendszere: GFI (Government Favoritism 
of Religion Index), 2008 – ARDA adatbázis

• Vallási tolerancia: SRI (Social Regulation of Religion Index), 2008 – 
ARDA adatbázis

• Nemzeti felekezeti megoszlás – cenzus adatok, CIA World Factbook17 és 
ARDA adatbázis alapján

• Vallási pluralizmus – felekezeti megoszlás alapján Herfindahl-indexet 
számoltam a vizsgált nemzetekre.

Mindezen vallási mutatók hatását az egyes országok társadalmi-gazdasági indi-
kátoraira vonatkoztatva vizsgáltam. Függő változóim ezáltal a HDI (Human Devel-
opment Index) mutatói voltak, így az egy főre jutó vásárlóerő-paritáson mért GDP, 
az iskolázottság, valamint a születéskor várható élettartam. Mindegyik szocio-öko-
nómiai mutatót nemzeti szinten az ENSZ adatbázisaiból kölcsönöztem.18 

3.2. A térség leíró statisztikája

Terjedelmi okokból csak a szignifikáns összefüggést mutató indikátorok leíró 
statisztikáit részletezem. Az egyes országok felekezeti megoszlását láthatjuk a 2. 
ábrán. A Közép- és Kelet-Európában élők többsége vallásosnak tartja magát és 

[16] ARDA adatbázis, http://www.thearda.com/.
[17] CIA World Factbook adatbázis, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/.
[18] ENSZ adatbázis, http://data.un.org/.
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valamely felekezethez is kötődik. A tendencia alól kivételt képez Csehország és 
Észtország, ahol magas az ateisták, illetve a közösséghez nem tartozó vallásosak 
aránya. A térségben meghatározó felekezetek a római katolikus, illetve az orto-
dox egyházak, egyedül Albánia szerepel a mintában muszlim többséggel.

2. ábra: Közép- és Kelet-Európa felekezeti megoszlása országonként, 2008.

Forrás: ARDA és CIA World Factbook adatbázisok alapján saját szerkesztés.

Minél színesebb egy ország felekezeti megoszlása és minél kiegyenlítettebb az 
egyes felekezetek részaránya, annál nagyobb a pluralizmus az adott országban.  
A Herfindahl-index alapján számított diverzitási mutató erős Lettországban, 
Észt országban, Albániában és Magyarországon, ezzel szemben vallási egyhangú-
ság jellemzi Lengyelországot, Litvániát és Horvátországot. A többi ország esetén 
2-6 közötti a diverzitási mutató értéke, ami közepesnek mondható.

Gazdasági mutatókat tekintve az egy főre jutó GDP skálája viszonylag széles: 
évente 8200 és 43000 $ közötti értékeket vesz fel a régióban. A térségben élők átla-
gos élettartama 75 év, az iskolázottsági indexben kismértékű szórás tapasztalható.
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3.3. A vizsgálat eredményei

A korrelációelemzés során számos szignifikáns összefüggést találtam a régió val-
lási és gazdasági indikátorai között, ezeket foglalja össze az 1. táblázat.

1. táblázat: Vallási és gazdasági mutatók közötti kapcsolat a régióban,  
korrelációelemzés

Kategória Indikátorok Korreláció
Felekezeti és vallási Pluralizmus és egyházlátogatás Spearman: 0,656
Vallási és vallási Egyházlátogatás és hit Istenben Pearson: 0,765

Egyházlátogatás és hit a bűnben Pearson: 0,835
Vallási és társadal-
mi-gazdasági

Istenben való hit és iskolázottság Pearson: -0,532
Bűn létezésében való hit és 
iskolázottság

Pearson: 0,163

Társadalmi-gazdasági 
és gazdasági

Iskolázottság és GDP/fő Pearson: 0,552
GDP/fő és várható élettartam Pearson: 0,556

Forrás: Saját szerkesztés.

Megválaszolva az első kutatási kérdést, a szekularizáció általánosságban nem 
jellemzi Közép- és Kelet-Európát. Longitudinális vizsgálatok alapján (Pew, 2017) 
Közép-Európában az individualizáció tetten érhető, ugyanakkor Kelet-Euró-
pában a személyes hit és az egyházlátogatás gyakorisága egyaránt erősödött a 
vasfüggöny lebomlását követően. Az a szakirodalmi állítás sem igaz a térségre, 
hogy a vallási diverzitás gyakoribb egyházlátogatást eredményez. A pluralizmus 
és a felekezeti vallásgyakorlás szignifikáns, de negatív kapcsolatban áll egymás-
sal, a diverzitási mutató 37,8%-ban magyarázza a templomba járás gyakoriságát 
(R-négyzet érték alapján). A régió gyakorlata sokkal inkább Berger19 klasszikus 
teóriáját támasztja alá, miszerint a pluralizmus aláássa a vallások hihetőségét, ez-
által csökkenti a részvételt. 

A vallási mutatók (hit, egyházlátogatás és imádkozás) közül csupán két hitbeli 
meggyőződés áll szignifikáns kapcsolatban a társadalmi-gazdasági indikátorok-
kal. Utóbbiak közül is csupán az iskolázottság szintjét befolyásolja közvetlenül 
az Istenbe és a bűnök létezésébe vetett hitet, előbbi negatív, míg utóbbi pozitív 
irányban (1. táblázat). Az oktatás színvonala azonban közvetlen összefüggést 
mutat az egy főre jutó GDP-vel, míg a nemzeti jövedelem direkt hatással bír a 
várható élettartamra. Ezáltal a vizsgált régióban is igazoltnak látszik Becker és 
Wössmann20 elmélete, miszerint a vallásgyakorlás a humán tőkén keresztül be-
folyásolja a gazdasági fejlettséget, pontosan úgy, ahogy egykor a protestantizmus 
hozzájárult a kapitalizmus kialakulásához.

[19] Berger, P. L.: The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, 1969, 
Anchor, New York. 
[20] Becker – Wössmann: i. m. 
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KONKLÚZIÓ

A világszerte végzett vallásszociológiai vizsgálatok eredményeihez képest Közép- 
és Kelet-Európa sok szempontból eltérő jellegzetességekkel bír. A korábbi tanul-
mányokból származtatott kutatási módszertant régiónkban alkalmazva csupán 
a vallási-gazdasági összefüggéseknek egy része igazolódott vissza. Ugyan nem 
látunk közvetlen kapcsolatot minden egyes spirituális és materiális indikátor kö-
zött, a két szféra egymásra hatását igazolni tudjuk. 

A kutatás eredményeként megalkottam egy modellt, amely tükrözi, mely 
vallási és társadalom-gazdasági mutatók között áll fenn közvetlen kapcsolat 
a régiónkban. A 3. ábrán az egymás melletti lépcsőfokok között szignifikáns 
korreláció tapasztalható, a távolabb levő lépcsőfokok csupán közvetett össze-
függésben állnak egymással.

3. ábra: Vallási és gazdasági mutatók kapcsolata Közép- és Kelet-Európában, 
prediktív modell

Forrás: Saját szerkesztés.

Ahogy a modell is mutatja, Közép- és Kelet-Európában a vallási és gazdasá-
gi élet közötti direkt kapocs az oktatás. A személyes hit közvetlen módon meg-
határozza az iskolázottság szintjét, amely viszont már a GDP-vel is szignifikáns 
kapcsolatban áll. Az összefüggések mélyebb megértése további mikroszintű 
elemzést kíván, amely a rendelkezésre álló adatbázisok fényében elvégezhető. 
Ezáltal a személyes vallásgyakorlás és az egyéni jóléti mutatók vizsgálatával ter-
jesztem ki jelen kutatásomat.

További kérdés még, hogy vajon a különböző erényekre, üzleti magatartás-
ra való nevelés mennyire jellemzi a modern egyházat, vagy csupán a személyes 
üdvösség elérésére bíztatják a hívőket? A témakör mélyebb tanulmányozása 
szükségessé teszi a kutatás kvalitatív kiterjesztését is. A pályázati időszak hátra-
levő szakaszában a mélyebb, mikroszintű összefüggéseket vizsgálom, melynek 
eredményeit a soron következő publikációkban részletezem majd. Mindenesetre 
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jelen tanulmány is igazolja az összefüggések meglétét, ami további kérdéseket 
ébreszt a kutatóban.
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