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

Zsidó-keresztény értékorientáció a gazdaságban, 
Közép- és Kelet-Európában

BEVEZETÉS

Jelen kutatás a 2017/2018-as tanévben, az Új Nemzeti Kiválóság Program dokto-
ri hallgatói ösztöndíj keretében elemzett makrogazdasági összefüggések mélyebb, 
kvalitatív eszközökkel vizsgált kiterjesztése. A korábbi eredmények alapján2 statisz-
tikailag is igazolható, közvetett kapcsolat áll fenn a közép- és kelet-európai orszá-
gok vallási, valamint gazdasági mutatói között. A kapcsolat mibenlétét, a vallási és 
gazdaságetikai attitűdök egymásra hatását már a 2018/2019-es kutatás vizsgálja. 

A következőkben részletezett doktorjelölti kutatás főként felekezeti különb-
ségekre, az egyéni vallási aktivitás és tőkeképződés összefüggéseire koncentrál.  
A mélyebb relációk megértését hitükben elkötelezett zsidó és keresztény üzlet-
emberek gazdasági irányelveinek és dilemmáinak feltárása segíti. A kutatómunka 
a tanulmány megírása közben is folyamatban van, így jelen írás főként a vizsgálat 
módszereit, elméleti hátterét világítja meg, az eredményeket folyóirat és konfe-
renciacikkek tartalmazzák majd.

1. KUTATÁSI KÉRDÉSEK

A 2017/2018-as tanévben elnyert ösztöndíj keretében az összefüggések nemze-
ti szintű vizsgálatára, illetve a vallás kínálati oldalára (egyházak szerepvállalása) 
fókuszáltam. Jelen ösztöndíj keretében a keresleti oldalt (hívők) mikro szinten 
elemzem. A kutatási kérdések két iránya eltérő megközelítést igényel: egyrészt 
kvantitatív, másrészt kvalitatív eszközökkel vizsgálom az alábbi kérdéseket.
A korábbi kutatásból kiindulva a kutatási kérdések első blokkja az alábbiakra 
keresi a választ: 

• Van-e eltérés a hívők és nem hívők gazdálkodási, gazdaságetikai attitűdjé-
ben? (munkamorál, etikai dilemmákra adott válaszok stb.)

• Mennyire jellemzőek felekezeti mintázatok a hívők gazdasági attitűdjében?
• Van-e összefüggés a személyes vallási meggyőződés és az egyéni anyagi 

boldogulás, tőkeképződés között?

[1] SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, doktorjelölt. Témavezető: dr. Somo-
gyi Ferenc, SZE Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Nemzetközi- és Elméleti Gazdaságtan 
Tanszék, egyetemi docens.
[2] Balassa Bernadett: A zsidó és keresztény felekezetek hatása Közép- és Kelet- Európa gaz-
daságára, in Új Nemzeti Kiválóság Program 2017/2018 Tanulmánykötet, 2018, Széchenyi István 
Egyetem, Győr, 107–115. o.
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A kérdéseket nagymintás európai értékkutatás elemzésén keresztül vizsgálom 
statisztikai módszerekkel. Szinkronban maradva az egy évvel korábbi kutatással, 
a vizsgált országok körén nem változtattam, Albánia, Ausztria, Bulgária, Cseh-
ország, Észtország, Horvátország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyar-
ország, Románia, Szlovákia és Szlovénia tartozik az általam elemzett Közép- és 
Kelet-Európába. Ez azért is fontos, mert így a mikroszintű kutatás eredménye 
összevethető a korábbi makroszintű vizsgálattal, a két éves elemzés egységben 
értelmezhető.
A kérdések második blokkja a vallási keresleti oldal értékorientációjára  
vonatkozik:

• Mennyire tartják összeegyeztethetőnek a hitet és üzletet a zsidó és keresz-
tény gazdasági szakemberek?

• Hogyan befolyásolja a hívő üzletemberek gazdasági viselkedését vallási 
elkötelezettségük?  

• Mely területeken élnek meg hitükből fakadó etikai dilemmákat munká-
juk során?

A hívők gazdasági viselkedésének, értékorientációjának mélyebb megértését 
a magyarországi zsidó és keresztény identitású vállalkozók, vezető pozícióban 
lévő gazdálkodók körében végzett primer, kvalitatív felmérés célozza. Az egyéni 
mélyinterjúk keretében az üzletemberek vallási elkötelezettségének mértékére, 
értékválasztására, munkahelyen kívüli társadalmi szerepvállalására is fény derül. 
A kvalitatív vizsgálat kiindulópontja a 2017/2018-as pályázat keretében végzett 
egyházi mélyinterjúk. A különböző felekezetekhez tartozó egyházi képviselők 
ugyanis rávilágítottak arra, hogy a személyes lelkigondozás során számos üz-
letemberrel találkoztak már, akik hitükből fakadóan etikai dilemmákat tapasz-
talnak munkavégzésük során. A dilemmák természetének feltárását, valamint 
az egyházi interjúkban említett felekezeti gazdasági irányelvek megjelenésének 
vizsgálatát célozza jelen kutatás kvalitatív része. 

2. A KUTATÁS ELMÉLETI MEGALAPOZÁSA

A kutatási kérdésekhez kapcsolódóan elsőként irodalomkutatást végeztem, 
melynek eredményeit az alábbi alfejezetek tartalmazzák. Az első szakasz az első 
kérdéscsoport vizsgálatához kötődik, a második alfejezetben a kvalitatív kutatást 
készítem elő.

2.1. Személyes hit és gazdasági attitűdök kapcsolata

Az elmúlt évtizedekben számos gazdaságszociológiai kutatás vizsgálta a felekezeti 
hovatartozás, vallási elkötelezettség gazdasági értékekre és viselkedésre gyakorolt 
hatását. Az irodalomkutatás során tanulmányozott releváns műveket az 1. táblázat-
ban rendszerezem, a vizsgálatok fókusza, módszere és főbb megállapításai alapján.
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1. táblázat: Nagymintás gazdaságetikai vizsgálatok fókusza, módszere és legfőbb 
megállapítása

Szerző Vizsgált kapcsolat Módszer Megállapítás
Guiso 
és társai 
(2003)

Bizalom – felekezeti 
hovatartozás

Regresszió, 1981-
1997. nemzetközi 
panelkutatás

Minél erősebb a vallás-
gyakorlás, annál erősebb 
az embertársakba vetett 
bizalom. 

Barro 
– McC-
leary 
(2006)

Vallásgyakorlás –we-
beri erények (mun-
kaetika, becsületes-
ség, megtakarítás)

Regresszió-elem-
zés, 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 
– Betz 
(2013)

Munka-szabadidő 
trade-off

Regresszió-disz-
kontinuitás, Svájc, 
1980–2000.

A protestánsok 14 szá-
zalékponttal kevesebbre 
értékelik a szabadidőt, 
mint a katolikusok.

van 
Hoorn 
– Ma-
seland 
(2013)

Élettel való elége-
dettség – munkanél-
küliség 

Többszintű model-
lezés, EVS és WVS, 
1981–2009.

Protestánsok esetében a 
munkanélkülivé válás a 
katolikusoknál 40%-kal 
jobban csökkenti az élettel 
való elégedettséget.

Ar-
ruñada 
(2010)

Társadalometika Legkisebb négy-
zetek módszere, 
országsoros adatok, 
ISSP, 2000.

A protestánsok jobban 
bíznak az állami és jogi, 
mint a vallási intézmé-
nyekben, kevésbé hangsú-
lyozzák a család fontossá-
gát, hangsúlyt helyeznek 
az egyenlőségre. 

Spen-
kuch 
(2016)

Munkaetika Instrumentális vál-
tozók, német panel, 
2000–2008.

A protestánsok keményeb-
ben és többet dolgoznak 
(heti 3,5-4,5 órával) mint 
a katolikusok.

Forrás: Saját szerkesztés.
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A tanulmányozott szociológiai felmérések szerint szignifikáns, pozitív kapcsolat 
van az Istenhit és az emberekbe vetett bizalom között, az intézményi bizalom pedig 
felekezeti különbségeket mutat. Így például a protestánsok (főként lutheránusok) 
klasszikusabban jobban bíznak az állami intézményekben katolikus honfitársa-
iknál, miközben a piaci újraelosztást előrébb helyezik a kormányzati redisztribú-
ciónál. Munkavégzés szempontjából a protestánsok kemény munkavégzés iránti 
nyitottsága a reformáció által erősen érintett területeken (Svájc, Németország) ma 
is érezteti hatását. Habár a kutatók szerint3 sokkal inkább generációkon áthagyo-
mányozott elvárásról van szó, semmint vallási meggyőződésből (kálvini tanítás) fa-
kadó munkaerkölcsről, más felekezetűekhez képest ma is igazolható a protestánsok 
hosszabb munkaideje és a munkavégzés magasra értékelése.  

A fenti eredmények saját kvantitatív elemzésem kiindulópontjául szolgáltak, 
feltételezve, hogy a vizsgált régióban is kimutatható statisztikai eltérés van a kü-
lönböző vallási felekezethez tartozók munkához való hozzáállásában, államról és 
piacról való gondolkodásában, intézményekbe vetett bizalmában. A reformáció 
következményei mellett Közép- és Kelet-Európában azonban jelentősen számol-
ni kell az ellenreformáció hatásaival is, mely főként az egykori Osztrák-Magyar 
Monarchia területén éreztette befolyását.4

2.2. Hívő gazdálkodók értékorientációja

A kvalitatív kutatás előkészítéséhez nagy segítséget nyújtott számomra Kovács 
Gábor doktori disszertációja,5 melyben a keresztény és buddhista vállalkozók 
értékorientációját elemezte. A hasonlóképpen mélyinterjús vizsgálatra épülő 
kutatás nemcsak módszertanában, de főbb megállapításaiban is segítette elem-
zésemet. A disszertáció tizenegy keresztény gazdálkodó gazdasági attitűdjét,  
a munka és a spiritualitás kapcsolatát elemezte, felállítva azok értéktérképét (ld. 
2. táblázat). Az üzletemberek összesített említései alapján főként az igazságosság, 
szolidaritás, méltóság és felelősség gazdasági megjelenése vezethető le a keresz-
tény identitásból. A klasszikus keresztény értékek, úgymint igazság, szeretet és 
szabadság az üzleti szférában a kutatás szerint kevésbé érvényesülnek.

[3] Benjamin, D. J. – Choi, J. J. – Fisher, G.: Religious Identity and Economic Behavior, in The 
Review of Economics and Statistics, 2016, 98/4, p. 621.
[4] Evans, R. J.: The Making of the Habsburg Monarchy 1550–1700, 1979, Oxford University 
Press, New York, p. 191.
[5] Kovács Gábor: Keresztény és buddhista vállalkozók értékorientációja, 2017, PhD értekezés, 
Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest.
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2. táblázat: Keresztény vállalkozók értékorientációja
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K01 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1
K02 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
K03 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1
K04 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
K05 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1
K06 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1
K07 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
K08 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
K09 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1
K10 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
K11 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0
Össz. 8 2 10 9 4 3 3 7 4 7 6 8

Forrás: Kovács: i. m. 117. o. alapján saját szerkesztés.

Az említett disszertáció a keresztény vallásúakat egységben kezeli, nem helyez 
hangsúlyt felekezeti különbségekre. 2017-18-as ÚNKP kutatásomból azonban 
kiderült, hogy léteznek ebbéli eltérések, melyekre az egyházi képviselőkkel ké-
szített mélyinterjúk összegzéseként mutatok rá. A vizsgálat keretében Magyar-
országon működő négy keresztény és egy zsidó egyház, gazdasági témákban is 
kompetens képviselőjével készítettem szakértői mélyinterjút. A Magyar Katoli-
kus Egyházat (MKE) dr. Baritz Laura Sarolta OP, a Magyarországi Református 
Egyházat (MRE) Bogárdi Szabó István, az Evangélikus Egyházat (MEE) dr. Szabó 
B. András, a Hit Gyülekezetét (HGY) dr. Mondovics Gábor és Szikora Márton, az 
Egységes Magyar Izraelita Hitközséget (EMIH) Réti János képviselte.



174

3. táblázat: A felekezetek gazdaságetikai kulcsüzenete és értékorientációja

Egyház Kulcsüzenet Legfőbb értékek
MKE „Az ember erkölcsi lény, ha erre épül a 

gazdaság, akkor lesz élhető és emberköz-
pontú.”

emberközpontúság, 
közjó szolgálata

MRE „Egy biztos, azt le lehet szögezni, hogy a 
keresztyénség munkaalapú társadalomról 
beszél, amit ki kell egészíteni az igazságos-
ság elemeivel.”

munkavégzés, mérték-
letesség

MEE „A szegények, de mindenféle margina-
lizált 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 intéz-
ményrendszernek 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,6

igazságosság, 
bizalom

Forrás: ÚNKP 2017/2018 mélyinterjúk alapján saját szerkesztés.

Habár nem világos, hogy a Kovács Gábor disszertációjában megkérdezett ke-
resztény vallásúak mely felekezethez tartozónak vallották magukat (erre nem tér 
ki az értekezés módszertana), a válaszokban rejlő különbségeket indokolhatják 
az egyes felekezetek által deklarált gazdaságetikai értékek. A 3. táblázat a tavalyi 
szakértői megkérdezés egyházi kulcsüzeneteit tartalmazza, az interjúkból kivett 
szószerinti idézetekkel. Eszerint az emberi méltóság és a közjó szolgálatának 
hangsúlyozása főként a katolikusokra jellemző, míg a református püspök főként 
a munka társadalmi szerepét emelte ki. Az evangélikus interjúban a korrupció-
mentesség és az államnak való engedelmesség, a társadalmi egyenlőség gondola-
ta került előtérbe. A Hit Gyülekezete képviselői főként a felelősséget, szabadságot 
és kreativitást hangsúlyozták, míg a zsidó interjúalany a gazdasági életben is nél-
külözhetetlennek tartotta az igazságosság megvalósulását és az egyének közötti 
bizalmi légkört. 

[6] Isten nevének megszentelése, miszerint minden hívőnek úgy kell helytállnia az üzleti életben, 
hogy fényt hozzon, és az Örökkévaló nevét mások ne káromolhassák.
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A két kvalitatív kutatás eredményei alapján jelen vizsgálatban egyrészt a felsorolt gaz-
dasági értékek (2. táblázat) említését, másrészt az üzletemberek felekezeti hátteréből 
fakadó eltéréseket elemzem majd. Feltételezésem szerint az egyházak által képviselt 
legfőbb gazdasági értékek hatással vannak a szertartásokon rendszeresen résztvevő 
hívők értékorientációjára, a vállalati interjúkban azok megjelenését várom. 

3. A KUTATÁS MÓDSZEREI

A kvantitatív elemzést nem saját mintán, hanem a European Values Study (EVS) 
2008-as, legfrissebb elérhető adatfelvételén végeztem. Azért döntöttem az em-
lített adathalmaz mellett, mert kérdéssora mind vallási, mind jövedelmi szem-
pontból bővebb, ráadásul gazdaságetikai attitűdökre, a személyes érvényesülés 
módjaira is kitér. 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 szemé-
lyes 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 ösz-
szevetjük a mintában képviselt elemszámukkal, azok sok esetben nem tükrözik  
a bekerülő nemzetek méretét. Nemzetközi összehasonlításokban ezáltal javasolt 
a lakossági súlyok használata, így az EVS módszertani javaslata7 alapján létrehoz-
tam egy új lakossági súlyt, az alábbi módszerrel:
(I) adott ország lakosságszáma / vizsgált országok összlakosságszáma * teljes min-
tanagyság = adott országban megkérdezettek kívánatos elemszáma
(II) adott ország interjúinak kívánatos aránya / valós interjúarány = lakossági súly

Majd ezt követően azért, hogy lakosságszámra és nemre, életkorra is arányos 
legyen a minta, az eredeti és új súlyfaktorokat összeszoroztam, amelyből az elem-
zés során alkalmazott kombinált súly jött létre.
A mikroszintű elemzés indikátorai és a hozzájuk tartozó kérdésszámok (v-kez-
dőbetűvel) az EVS2008 adatbázisban:

• egyéni vallási attitűdök, jellemzők (személyes meggyőződés foka és irá-
nya, felekezeti hovatartozás, egyházlátogatás gyakorisága, egyéni hitgya-
korlatok sűrűsége) – v105-106, v109, v119-124, v129, v132

• Személyes (háztartási) iskolázottsági, jövedelmi és társadalmi érvényesü-
léssel kapcsolatos adatok – v89, v336, v353MM_ppp

• Interperszonális és intézményi bizalom szintje – v62-64, v205, v210-211, 
v218 

• A válaszadók önkéntes szerepvállalása, civil aktivitása – v28-42

[7] GESIS: EVS 2008 Method Report, GESIS 2016/18 Papers, Leibniz Institute for the Social 
Sciences.
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• Gazdaságetikai attitűdök, úgymint a munkához való hozzáállás, a mun-
ka és a szabadidő fontossága, korrupcióval és egyéb etikai problémákkal 
kapcsolatos vélemény (Likert-skálán mérve) – v1, v4, v67, v69-85, v92-
96, v233-234, v239, v245

A fenti kérdéseken a változó típusa alapján különböző összefüggés-vizsgála-
tokat végeztem (kereszttábla-elemzés, variancia-analízis, korreláció és parciális 
korreláció-vizsgálat) SPSS Statistics szoftveres támogatással. 

A kvalitatív kutatás során az előzetes tervek alapján tíz mélyinterjút készítek, 
melynek lekérdezése jelen tanulmány írásakor folyamatban van. A mélyinterjú 
technikája lehetőséget ad új összefüggések megértésére, háttérinformációk fel-
tárására. A kvantitatív elemzést követően pontosan az a célom, hogy a hitélet és  
a gazdasági élet mélyebb vonatkozásait megismerjem. A félig strukturált beszélge-
tések keretét egy előzetesen elkészített interjú vezérfonal adja, a hangsúly ugyan-
akkor a párbeszédre kerül. Így köztes kérdések, reflexiók segítik a mélyebb véle-
ménykifejtést, menetközben szükség esetén a kérdések szóhasználata és sorrendje 
is módosul. A lekérdezést egyedül végzem, a lágy interjú technikáját8 alkalmazva.  
Az interjú főbb témaköreit és kutatási kérdéseit a 4. táblázat tartalmazza.

4. táblázat: A kvalitatív kutatás részterületei, céljai és kérdései

Kutatási részterület Kutatási cél Kutatási kérdés

Zsidó és keresztény 
értékorientáció 
vizsgálata az üzleti 
életben

Különböző vallási 
felekezetek legfőbb 
üzleti értékeinek 
azonosítása

Milyen értékek érvényesülnek az 
eltérő zsidó és keresztény feleke-
zethez tartozók munkavégzése 
során?

Zsidó és keresztény 
értékek viszonya a 
gazdasági környe-
zethez

Hitből fakadó gaz-
daságetikai dilem-
mák feltárása

Hogyan viszonyulnak a munkahe-
lyi/piaci elvárások az üzletemberek 
belső értékeihez?

Zsidó és keresztény 
üzletemberek társa-
dalmi felelősségvál-
lalása

A hívő üzletem-
berek önkéntes 
tevékenységének 
megismerése

Milyen jellegű önkéntes tevékeny-
séget végeznek a hívő üzletembe-
rek munkahelyen belül és kívül?

Forrás: saját szerkesztés.

[8] Falus Iván: Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, 1993, Keraban Kiadó, Budapest, 181. o.
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A beszélgetéseket Magyarországon élő és dolgozó vállalkozókkal, legalább kö-
zépvezetői beosztásban lévő üzletemberekkel végzem. A megkérdezettek között 
zsidó vallású és eltérő keresztény felekezetekhez tartozó egyének szerepelnek.  
A két ábrahámi vallás megkérdezettjeinek aránya az előző évi szakértői interjúk 
arányait követi. A válaszadók személye az interjúk elemzésekor és az eredmények 
prezentálásakor rejtve marad, rendszerezésükhöz kódszámot kapnak (ZS1-2, 
K1-8), biztosítva az anonimitást. A válaszadók kiválasztására részben önkényes 
módszerrel, részben hólabda mintavétellel kerül sor, melyben az interjúalanyok 
további beszélgetések alanyaira tesznek javaslatot. A mélyinterjúk feldolgozásá-
nak első lépése a hanganyagok begépelése, majd a szövegek központozása,9 ka-
tegorizálása. A következő lépés a szövegben talált kulcsfontosságú gondolatok, 
tételmondatok kategorizálása,10 az előzetes mélyinterjú vezérfonal témaköreihez 
illeszkedve. Az elemzés során részben nyílt, részben zárt kódolást használok. Az 
irodalomkutatásban megismert értékorientációk és egyházi tanítások (ld. 2. és 3. 
táblázat) előzetesen keresett kulcssszavakat biztosítanak számomra, így az első 
kutatási részterület vizsgálatakor zárt kódolást11 alkalmazok. A másik két kér-
désnél előzetes ismeret hiányában, a kutatás feltáró jellege miatt12 erre nincs le-
hetőség. Az említett két részterületen nyílt kódolás13 során a kódokat az átiratok 
olvasása közben határozom meg, induktív módon.

ÖSSZEGZÉS

A tanulmány az ÚNKP 2018/2019-es doktorjelölti kutatásom főbb kérdése-
it, módszereit és az irodalomkutatás legalapvetőbb eredményeit tartalmazza.  
A vizsgálat szorosan összekapcsolódik az egy évvel korábban végzett doktori 
hallgatói kutatással, annak folytatásaként, kiterjesztéseként értelmezhető. A ta-
nulmány ezáltal a korábbi kutatás némely, máshol eddig még meg nem jelent 
részeredményét is tartalmazza. 

A kvantitatív kutatás tizenhárom közép- és kelet-európai országban mikro 
szinten vizsgálja a személyes hit és az egyéni gazdasági attitűdök és érvényesülés 
kapcsolatát. A módszerek között a statisztikai próbákon túl főként kereszttáb-
la-elemzés, variancia-analízis és korreláció-vizsgálat szerepel. A kutatás kvalita-
tív része magyarországi vállalkozók és vezető beosztásban dolgozók hitéletének 
munkahelyi megjelenésével, üzleti dilemmák feltárásával foglalkozik. A külön-

[9] Kvale, S.: Az interjú: Bevezetés a kvalitatív kutatás interjútechnikáiba, 2005, Jószöveg Műhely, 
Budapest.
[10] Seidman, I.: Az interjú mint kvalitatív kutatási módszer, 2002, Műszaki Könyvkiadó, Buda-
pest, 180. o.
[11] Glaser, B. – Strauss, A.: The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Re-
search, 1967, Aldine, Chicago, p. 101.
[12] Babbie, E.: A társadalomtudományi kutatás gyakorlata, 2003, Balassi Kiadó, Budapest, 421. o.
[13] Strauss, A. – Corbin, J.: Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and 
Techniques, 1990, Sage, Newbury Park, CA, p. 62.
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böző keresztény felekezetekhez tartozókkal és zsidó üzletemberekkel készült be-
szélgetések elemzésekor részben zárt, részben nyílt kódolást alkalmazok. 

A tanulmányban leírt kutatási kérdések részleges vizsgálatára (kvantitatív) 
már sor került, melynek eredményei egy konferenciakötetben valamint folyó-
iratcikkben megjelenés alatt állnak. A folyamatban lévő kvalitatív kutatás ered-
ményei várhatóan szintén tudományos folyóiratban kerülnek publikálásra.  
A kutatás újszerűségét a gazdaságszociológiai vizsgálatok közép- és kelet-európai 
fókusza, valamint a magyarországi keresztény üzletemberek értékorientációjá-
nak felekezeti részletezése adja. Az elmúlt két évben végzett kutatásaim alapján  
a vizsgált térség vallási-gazdasági összefüggéseire mind makro-, mind mikro 
szinten rálátást nyerhetünk.
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