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Több mint egy évszázad telt el azóta, hogy Nietzsche bejelentette Isten halálát. A próféciát, 
mint amely egy másodlagos tényre, a csökkenő vallásos hitre utal, széles körben elfogadták 
azok is, akik efelett örvendeztek és azok is, akik sajnálták. Azonban ahogy a huszadik 
század előrehaladt, a másodlagos tény egyre kétségesebbé vált. Valóban, Nietzsche beje-
lentése csakis mint a huszadik század kezdetén, tehát egy adott időpillanatban született 
gondolat lehet érvényes. A vallás ugyanis nem hanyatlott le. Ellenkezőleg: ma a világ 
nagyobbik felén a vallásos hit valóságos kirobbanása zajlik. 

A felvilágosodás óta mindenféle pártállású gondolkodók feltételezték, hogy a 
modernitás legnyilvánvalóbb következménye a vallás hanyatlása. Okként a tudomány 
előrehaladását és vele együtt a babonás és irracionális vallást felváltó racionalitás előretö-
rését szokták megjelölni. Nemcsak Nietzsche, hanem más nagy hatású modern gondolkodók 
is ezen a véleményen voltak – például Marx, aki szerint a vallás a tömegek ópiuma, és 
Freud, aki a vallást mint illúziót írta le. 

Hasonlóan gondolkodott a klasszikus szociológia két jeles képviselője is. Emile 
Durkheim úgy magyarázta a vallást, mint amely a társadalmi rend metaforája. Max Weber 
pedig úgy hitte, hogy amit ő „racionalizációnak” hív – a tudományos gondolkodás növekvő 
dominanciája – le fogja rombolni a premodern világképek „bűvös kertjét”. Kettejüknek 
mindazonáltal különböző volt a viszonyuk ehhez a belátáshoz. Durkheim felvilágosult 
ateistaként haladásnak tekintette a modern szekularizációt. Weber nem volt boldog attól, 
amit látott – a modern ember bebörtönzésétől a racionalitás „vasketrecébe”. De boldogan, 
vagy nosztalgikusan mindketten egyetértettek annak igazságában, amit történni láttak. 

Mindketten tévedtek. A modernitásból nem következik lényegileg a szekularizáció, 
noha bizonyos esetekben így történt (ezek egyike, miként mindjárt kifejtem, felelős a 
szekularizáció jelenségéért). Véleményem szerint a hibát fogalomzavar okozta: a modernitás 
szükségképpen pluralizáló, de nem szükségképpen szekularizáló hatású. A modernitást 



növekvő sokféleség jellemzi. Ugyanazon társadalmon belül különböző hitek, értékek és 
világnézetek sokasága jön létre. A pluralitás így mindenképpen kihívást jelent a vallási 
hagyományok számára – mindegyiknek meg kell birkóznia a ténnyel, hogy ott vannak még 
az összes többiek. Nem csupán a messzi távolban, hanem rögtön itt a szomszédban. Ez a 
kihívás azonban nem az, amelyet a szekularizációs elmélet feltételezett. 

Globálisan tekintve két különösen erőteljes vallási robbanás fontos: az újjáéledő 
iszlám és a dinamikus evangelikál protestantizmus. Fanatikus iszlám mozgalmak bontakoz-
nak ki a muzulmán világban az Atlanti-óceántól a Kínai-tengerig és a nyugati muzulmán 
diaszpórában. Az evangelikál protestantizmus terjedésének kevesebb figyelmet szenteltek a 
kutatók, a média és a nyugati országok közvéleménye, részben mivel sehol sem kapcsolódik 
össze erőszakkal, részben mert közvetlenebb kihívást jelent az elfogadott elit-vélemény 
számára: David Martin, vezető brit vallásszociológus olyan forradalomnak nevezte, „amelyről 
nem gondoltuk, hogy meg fog történni.” Mindazonáltal sokkal gyorsabban terjed és sokkal 
nagyobb földrajzi területen, mint az újjáéledő iszlám. Mi több: az iszlám növekedése 
többnyire olyan lakosság körében történik, amely már muzulmán volt, ezért inkább revita-
lizációról, semmint megtérésről beszélhetünk. Az evangelikál protestantizmus ezzel szemben 
a világ olyan részeibe hatol be, ahol eleddig ismeretlen volt. S mindezt a tömeges megtérés 
eszközével teszi. 

Az evangelikál terjeszkedés legszámosabb és legdinamikusabb része a 
pünkösdistáké. A pünkösdi kereszténység majdnem pontosan száz éve jelent meg az 
Egyesült Államokban több helyütt, amikor emberek kis csoportjai nyelveken kezdtek szólni és 
csodás gyógyulásokat tapasztaltak meg. A pünkösdisták kezdettől fogva aktívan térítettek 
főként Amerikában (bár voltak kezdeti külföldi bástyáik is, érdekes módon például Svédor-
szágban). Mindazonáltal a nagy pünkösdista felívelés az 1950-es években kezdődött – 
leginkább a fejlődő országokban – és azóta is tart. A pünkösdistákhoz való tartozás határai 
kicsit bizonytalanok: sokrétű jelenség helyi felekezetekkel és felekezethez kimondottan nem 
kötődő pünkösdi gyülekezetekkel, pünkösdi jellegű jelenségekkel más protestáns egyházak-
ban és a katolikus egyházon belül. Ha a pünkösdista jelenséget a karizmatikusok címszó alá 
soroljuk, egy a Pew Research Center által kiadott tanulmányból kiderül: négyszáz millióan 
vannak. 

A vallásos dinamizmus azonban nem korlátozódik az iszlámra és a pünkösdistákra. A 
katolikus egyház, amely Európában problémákkal küszködik, a déli féltekén jól teljesít. 
Oroszország az ortodox egyház megújulását éli át. Az ortodox judaizmus terjed Izraelben és 
Amerikában. Mind a hinduizmus, mind a buddhizmus új felvirágzást élt át, utóbbi sikeresen 
terjeszkedett Európában és Amerikában. 

Egyszerűen szólva: a modernitást nem Isten hiánya jellemzi, hanem sok isten 
jelenléte – két kivétellel ebben a vadul vallásos világban. Az egyik földrajzilag kivétel: 
Nyugat- és Közép-Európa. A jelenség okait és jelenkori formáit feltárni napjaink vallásszocio-
lógiájának legérdekesebb feladatai közé tartozik. A másik kivétel a szekularizáció kérdését 
tekintve talán még figyelemreméltóbb, mivel egy nemzetközi kulturális elit hozta létre, 
nevezetesen az európai felvilágosodott értelmiség. Ez mindenütt a népesség kis, ám nagyon 
befolyásos része. 



A szekularizáció ekképp a dinamikusan fejlődő vallásosság globális 
összefüggésrendszerében találja magát, azaz komoly kihívással kell szembenéznie. Három 
típusát különböztethetjük meg. 

A szekularizáció kifejezés először is utalhat a vallásosság intézményi 
differenciálódása következményeinek elfogadására, amely a modernitás egyik lényegi 
összetevője. Azok a társadalmi tevékenységek, amelyek a premodern társadalmakban 
egységes intézményi keretben zajlottak, most több intézmény között oszlanak meg. A 
gyermekek nevelése például a családon vagy a törzsön belül történt, ma azonban erre 
szakosodott intézmények végzik. A nevelők, akik azelőtt a családtagok voltak és nem 
részesültek speciális képzésben, ma külön tanárképzőkben készülnek fel hivatásukra, amely 
épp ezért további intézmények létrehozásához vezet, mint például az államilag elismert 
okmányokat kiállító szervezetek és tanári szakszervezetek. 

A vallás ehhez hasonló intézményesülésen ment keresztül: ami egykor egy egész 
közösség cselekedete volt, mára specializált intézményekbe szerveződött. A keresztény 
egyházak már jóval a modernitás hajnala előtt a vallási specializáció prototípusát alakították 
ki: a császár uralma elvált Isten országától. A modernitás tulajdonképpen ezt a 
differenciálódást folytatja, illetve terjeszti. 

Ennek a fejlődésnek példája az amerikai vallásosság, ahol különböző vallási 
intézmények plurálisan vannak jelen egy szabad vallási piacon. Az amerikai példa világossá 
teszi, hogy a szekularizáció mint olyan ideológia, amely elfogadja az intézményi 
specializációt, nem szükségképpen vallásellenes. A vallás irányában mutatott csekély 
figyelem ily módon az állam és az egyház szétválasztásának mérsékelt értelmezését jelenti. 
Az állam nem ellenséges a vallással szemben, de visszavonul a vallásos szférába történő 
bármiféle beavatkozástól és elismeri a vallásos intézmények autonómiáját. 

A szekularizáció második típusa azonban éppen a vallásellenes igénnyel 
jellemezhető, legalábbis ami a vallás nyilvános szerepét illeti. A francia államfelfogás az 
európai felvilágosodás keresztényellenes indíttatásából származik és a francia forradalom 
valósította meg. Ez a felfogás a vallásosságot szigorúan magánügyként kezeli. Akár 
jóindulatú is lehet, miként a jelenkori Franciaországban. A vallásos szimbólumokat és 
cselekményeket szigorúan eltávolítják a politikai életből, de a magánügyként kezelt vallást a 
törvény védi. 

A szekularizáció harmadik formáját mindennek lehet nevezni, csak jóindulatúnak 
nem, ahogyan az a Szovjetunió és más kommunista országok esetében nyilvánvalóvá vált. 
De a laikus állam jóindulatú és rosszindulatú változatait egyaránt jellemzi, hogy a vallást 
száműzik a közéletből, és a magánszférába utalják. Volt Amerikában is a francia típusú 
szekularizáció irányába mutató tendencia, olyan csoportosulásokban, mint például az 
Amerikai Emberi Szabadságjogok Uniója (American Civil Liberties Union – ACLU), vagy az 
Állam és Egyház Szétválasztásának Amerikai Egyesülete (Americans United for the 
Separation of Church and State). Az ACLU nézőpontját leginkább egy régi zsidó viccel 
lehetne jellemezni. Egy ember próbál a zsinagógába bejutni ünnep idején. Az ajtónálló 
megállítja és közli, hogy csupán előre lefoglalt hellyel rendelkező emberek léphetnek be. „De 
hát ez élet-halál kérdése” – mondja az ember. „Beszélnem kell Mr. Shapiro-val. A feleségét 
kórházba szállították.” „Rendben” – mondja az ajtónálló – „bemehet. De rajta ne kapjam, 



hogy imádkozik.” A dőlt betűs mondat pontosan jellemzi az ACLU pozícióját a nyilvános 
egyházi jelenlét bármely formáját illetően (az iskolabuszoktól az orvosi ellátásig). 

Minden tipológia leegyszerűsíti a valóságot, mégis hasznos lehet végiggondolnunk a 
szekularizáció formáit. Van tehát mérsékelt változat, amelyet az amerikai állam–egyház 
viszonnyal jellemezhetünk. Van radikálisabb változat, mint például a francia laikus állam, 
illetve az imént idézett ACLU nézőpontja, amely szerint a vallást egyszerre utalják a 
magánszférába és védik jogilag a vallásszabadság kodifikálásával. És aztán ott van a 
szovjet eset: az a fajta szekularizáció, amely szintén privatizálja a vallást, de egyúttal el is 
nyomja. Képviselői ugyanolyan fanatikusok lehetnek, mint bármely vallási fundamentalista. 

Mindezeket a típusokat élénk kihívás érte. Még a viszonylag szolid amerikai típusú 
állam–egyház szétválasztást is megkérdőjelezték azok a jelenkori vallási mozgalmak, 
amelyek tagadják a vallási intézmények és a társadalom többi része közötti 
megkülönböztetést. Alternatívájuk a vallási szféra uralma az élet összes többi része fölött. 

Nyilvánvaló okoknál fogva most a radikális iszlám áll a figyelem középpontjában. Az 
általa képviselt alternatívát a sharia-állam eszméje jelenti – egy olyan társadalomé, ahol a 
magán- és közélet összes aspektusát a muszlim törvények szabályozzák. A muszlimok 
aszerint különböznek egymástól, hogy ezt a Koránban hirdetett hit lényeges elemének 
tartják-e, vagy olyan későbbi kiegészítésnek, amelyet meg lehet változtatni. Egy mindent 
felölelő iszlám állam eszméje azonban ettől függetlenül is mélyen foglalkoztatja napjaink 
muzulmánjait. Nem csupán a dzsihád-hívőkre jellemző ez, akik erőszakkal akarják 
megvalósítani. Hasonló elképzeléseket sok muszlim táplál, olyanok is, akik egyáltalán nem 
vonzódnak a terrorizmushoz vagy a szent háborúhoz. 

Az a hit azonban, hogy a vallásnak a társadalom egészét uralnia kell, nem muszlim 
sajátosság. A sharia-állam eszményképe nagyon hasonlít például a némely ortodox zsidó 
csoportok által Izraelben propagált „halákhikus” államhoz. Indiában, a „hindutva” 
ideológiának vannak hasonló ambíciói, akárcsak az orosz ortodoxiában az „állam és egyház 
monolit egységének” (ezt a kifejezést nemrégiben használta a moszkvai patriarchátus egyik 
magas rangú képviselője). Ilyen esetekben a fundamentalizmus kifejezés a megfelelő. 

Amerikai haladó körökben hasonló elképzeléseket társítanak az evangelikál 
protestánsokhoz és a katolikusokhoz is. Ez a képzettársítás azonban empirikusan nem 
tartható. Az evangelikáloknak csak elenyésző része akar keresztény államot létrehozni az 
Egyesült Államokban vagy másutt. 

A katolikus egyház legutoljára a spanyol polgárháború idején törekedett katolikus 
állam létrejöttének elősegítésére – ekkor a nacionalistákat támogatta. A II. Vatikáni Zsinat óta 
ilyesmi elképzelhetetlen. Miként Samuel Huntington rámutatott, a katolikus egyház sokkal 
inkább a demokratizálódásban játszik jelentős szerepet, főként Kelet-Európában, Latin-
Amerikában és a Fülöp-szigeteken. 

Különbséget kell tennünk azok között a mozgalmak között, amelyek mögött valóban 
vallási indíték áll, ill. amelyeknél a vallásos jelleg nem vallásos politikai programhoz 
kapcsolódik. Csakhogy nagyon nehéz megmondani, mi is az igazi vallási indíték és mi nem 
az. A kettő hasonló. Hinnünk kell a közép-keleti öngyilkos merénylőnek, mikor azt állítja: 
azért teszi, hogy tanúságot tegyen Isten nagyságáról. Társadalomtudósok (akiknek a 
többsége elég szekularizáltnak tűnik) hajlanak arra, hogy gyanakodjanak az ilyen „vallási 



indíték” hallatán, mivel ezeket gyökeresebb konfliktusok elfedésére használják. Ez a 
nézőpont azonban egyszerűen nem tudja megérteni a vallásos hit motiváló erejét. 

Kétségkívül vannak nyilvánvaló esetek, amikor a vallásos jelszavak mögött nagyon is 
materiális programok rejlenek. Ilyen például a boszniai konfliktus, amelyben vallási jellemzők 
politikai és etnikai érdekekkel fonódtak össze. Amint P. J. OʼRourke mondta egyszer: „ A 
boszniai konfliktusban három csoport vesz részt. Mind ugyanúgy néz ki és mind ugyanazt a 
nyelvet beszéli. Csak vallásuk különbözteti meg őket, ám ebben egyik csoport sem hisz.” 
Hasonló eset Észak-Írországé, amelyet szintén egy viccel lehet szépen illusztrálni. Egy 
fegyveres ugrik elő az ajtó mögül, az ember fejéhez tartja a pisztolyt és megkérdezi: 
„Katolikus vagy protestáns vagy?” „Voltaképp ateista vagyok” – hangzik a válasz. „Rendben” 
– feleli a támadó –, „de katolikus vagy protestáns ateista?” 

Törökország arra példa, hogy a szekularizáció kihívása politikailag mennyire eleven. 
A török köztársaságot Atatürk alapította 1923-ban, aki határozottan anti-iszlamista volt és 
valószínűleg vallástalan is. „Civilizálni” akarta Törökországot, s civilizáción Európa szekuláris 
kultúráját értette. Politikai mintája Franciaország volt, ezért a nyilvánosságot steril módon 
vallástalanította. Így Atatürk száműzte a hagyományos férfi fejfedőt, a fezt és azt akarta, 
hogy a török férfiak európai stílusú kalapot vagy sapkát hordjanak. (Amúgy ennek látható 
anti-iszlamista jellege volt: napellenzővel felszerelt sapkát nehéz viselni, mivel így nem lehet 
a homlokot a földhöz érinteni, amely pedig kötelező a muzulmán imádság során.) 

Ezt a szekuláris ideológiát a török társadalom széles rétegeiben meggyökereztették, 
különösen a Kemalt követő politikai és katonai elit köreiben. A városok középosztálybeli 
lakossága körében uralkodóvá vált. Az anatóliai hátországban viszont mély muszlim kultúra 
élt tovább, amely színleg alkalmazkodott a kemalista ideológiához, ugyanakkor a családi és 
közösségi élet színterein passzívan ellenállt követelményeinek. 

Az utóbbi időben ez az ellenállás politikailag aktivizálódott. Egész sereg bevallottan 
iszlám párt kért teret magának a politikai életben, ahol kihívójává vált a kemalista 
ortodoxiának. Előfordult, hogy csak a hadsereg közbelépésével sikerült megakadályozni, 
hogy át ne vegyék a hatalmat. A helyzet egyre súlyosabb. Ennek egyik oka, hogy az 
anatóliaiak egy része beáramlott a városi központokba, ahová magukkal hozták muszlim 
kultúrájukat. További ok, hogy Törökország (részben az elit vágyaitól vezérelve) megcélozta 
az Európai Uniót és demokratikusabbá vált, aminek következtében az összes 
felvilágosulatlan ember szavazati joghoz jutott. Harmadszor: a politikai elit egy része 
kételkedni kezdett a régi ortodox szekularizmusban és ellenállása a politikai iszlámmal 
szemben langyossá vált. Jelenleg is iszlamista kormány van hatalmon. Vezetői azt mondják: 
nem akarják felszámolni a köztársaságot és sharia-államot létrehozni. Egyelőre a hadsereg 
sem avatkozott be, csupán fenyegetőzik. A leglátványosabb változás vallási oldalról a 
muzulmán nők ragaszkodása ahhoz a joghoz, hogy nyilvános helyeken fejkendőt viseljenek, 
amely az iszlám kultúrában a szemérmesség jele, és amely egyelőre tilos. (Érdekes, hogy 
fejfedők – a feztől a hidzsábig –milyen gyakran válnak ütközőponttá szekularizálók és jámbor 
hívők között.) 

A török viták jelentősége messze túlnő Törökország határain. Az iráni Pahlavi-rezsim 
tudatosan igyekezett felülmúlni Atatürk szekuláris államát. A vallásos lakosság itt is 
passzívan ellenállt, és végül itt is hatalomra jutott. A hatalomhoz vezető kétféle út azonban 



egyértelműen jelzi, hogy a szekularizmusra adott válasz különböző formákat ölthet: Iránban 
forradalom juttatta hatalomra az iszlamista államot, amely elnyomó diktatúrává vált, és 
amelyet a síita klérus hegemóniája jellemez. Törökországban az iszlamista párt 
demokratikus választásokon jutott hatalomra, és ez idáig (bár a kemalisták legsötétebb 
gyanúja övezi) nem csupán betartotta, hanem még demokratikusabbá is tette a szekuláris 
állam törvényeit. A két esetben a közös pont a felvilágosult értelmiség vaksága: nem látták 
előre, mi következik. Eddigi egyetlen iráni utam során, 1976-ban, a forradalom előtt két évvel 
történt a következő eset. Az általam ismert értelmiségiek egyetlen kivétellel mind a sah 
ellenzékéhez tartoztak, s legtöbbjük várta a forradalom kitörését. Ám egyikük sem fogadta el 
a forradalmat úgy, ahogy ténylegesen megtörtént, és sosem hallottam Khomeini ajatollah 
nevét említeni. Körülbelül ugyanebben az időben feleségem Törökországban tanított. 
Egyszer, amikor Isztambulban járt, zöld zászlókat (az iszlám jelképe) látott házakon és 
boltokon. Megkérdezte vendéglátóját, egy felvilágosult egyetemi tanárt, vajon ezek a zászlók 
iszlám felkelést jelentenek-e. „Egyáltalán nem” – válaszolta a professzor –, „csak vidéki 
bevándorlók rakták ki, tudatlan emberek, akiknek sosem lesz nagy befolyásuk.” Egy sokkal 
későbbi törökországi látogatásunk alkalmával olyan élményben volt részem, amely a 
szekularizmusra adott vallásos válasz magyarázó metaforája is lehet, nem csupán 
Törökországban, de mindenütt: Ankara legfőbb (valójában egyetlen) turistalátványossága 
Kemal Atatürk mauzóleuma: egy dombon álló impozáns épület, ahonnan szép panoráma 
nyílik a városra. Ottjártamkor a városban csak egyetlen nagy mecset látszott, azt is szaudiak 
építették. Így a város, Atatürk városa, a szó szoros értelmében meg volt tisztítva minden 
vallásos utalástól. De Ankara óriásit fejlődött 1920 óta, új lakónegyedek veszik körül a 
központot. Ma ameddig a szem ellát, tele van mecsetekkel. Megállapíthatjuk, hogy az iszlám 
valósággal beveszi a kemalista fővárost – nem csak politikailag, hanem fizikailag is. 

Két másik tanulságos eset, ahol a világi elit a vallás kihívásaival szembesül, India és 
Izrael. Amikor India 1947-ben függetlenné vált és Nehru megtartotta nevezetes beszédét –
 Indiának a ”Sorssal való randevúját” ünnepelve –, az új államot kimondottan szekuláris 
államként határozták meg. Ez sem a hinduizmussal, sem más vallással szemben nem 
jelentett ellenségességet, Gandhit pedig nemzeti hősnek tekintették és tekintik ma is. 
Pakisztánt, amely Indiával együtt és vele szemben létesült, független muzulmán államként 
határozták meg, Indiát viszont olyan államként, melyben a vallási közösségek otthon 
érezhetik magukat, a hinduk éppúgy, mint a muzulmánok, a szikek, a dzsainok és a 
keresztények. Az indiai alkotmány mindmáig világi, az összes vallási közösséggel szemben 
semleges köztársaságként határozza meg Indiát. Pedig voltaképpen India a világ egyik 
legvallásosabb országa, ahol a lakosság több mint 80%-a hindu. Természetesen ennek 
vannak politikai következményei. Az elmúlt évtizedekben a Kongresszus Párt, amely 
végigcsinálta az alapítás történetét, változatlanul fenntartja szekularizált elveit (amely miatt 
sok muzulmán is szavaz rá). Ellenzéke azonban egy olyan párt, amely az erőteljes 
hinduizmust tartja az indiai civilizáció megtestesülésének. És ez a párt, amelyet BJP-nek 
neveznek, időről időre hatalomra is jut India különböző államaiban és a szövetségi 
kormányban. 

Vallásos és szekuláris dinamikáját tekintve Izrael nagy mértékben hasonló. Az állam 
India után egy évvel kiáltotta ki függetlenségét. Önmagát zsidó államként határozta meg, ez 



az identifikáció azonban nem jelentette azt, hogy a judaizmus államvallás lenne. Miként 
India, Izrael is kezdettől fogva demokratikus ország, és nem zsidó – muzulmán, ill. 
keresztény –kisebbségeinek tagjai teljes értékű állampolgárnak számítanak. 

Miként azonban kiderült, feszültség van Izrael demokratikus és zsidó önazonossága 
között, különösen a palesztin területek 1967-es megszállása óta. Nem csoda, ha Izrael arab 
állampolgárai ezzel nem értenek egyet. Ami az arab–izraeli feszültségből témánkhoz 
kapcsolódik, az, hogy sok zsidónak szintén nem tetszik a zsidó állam szekuláris, vallási 
kérdésekben semleges álláspontja. A politikai és kulturális elit sokáig erőteljesen szekuláris 
volt. Az indiai BJP pártnak nincs izraeli megfelelője, de a legnagyobb ellenzéki párt, a Likud, 
erejének nagy részét azoktól a zsidó szavazóktól nyeri, akik neheztelnek a világi elitre 
(természetesen több okból, nem csupán a szekularizmus miatt). Megint csak nem meglepő, 
hogy sok arab állampolgár a Munkapártra szavaz. 

Ismételten tanulságos eset az Egyesült Államoké. A vallásosság kihívása az amerikai 
kultúra és politika fontos része volt az elmúlt negyven – vagy még több – évben. A modern 
Törökországtól, Indiától és Izraeltől eltérően az Egyesült Államokat nem szekularista lobogó 
alatt hozták létre. Az amerikai felvilágosodás sokban különbözött a franciától, és az alapító 
atyák – noha nem mindegyikük volt jámbor keresztény – nem voltak vallásellenesek. Az 
amerikai alkotmánynak sem volt szekularizáló szándéka, hanem igyekezett megőrizni a 
békét a különböző felekezetek között, amelyek akkoriban többségükben protestánsok voltak. 

Ez a berendezkedés hosszú ideig kiválóan működött. A tolerancia koncentrikus körei 
kitartóan tágultak: a különböző protestáns felekezeteken kívül kiterjedtek a katolikusokra és a 
zsidókra is, végül pedig valamennyi vallási közösségre, amely nem folytat illegális vagy 
kifejezetten káros tevékenységet. 

Csakhogy az utóbbi időben (úgy gondolom, az 1930-as évektől kezdődően) változás 
történt: a kulturális elit európaizálódott. Ez az elit növekvő mértékben vallástalan, és politikája 
is növekvő mértékben szekularizált (ha úgy tetszik, egyfajta kemalizációról beszélhetünk). 
Mindeközben a lakosság makacsul vallásos maradt. 

Az elit lenézte ezt a vallásosságot, különösen evangelikál változatát. H. L. Mencken 
megvető viszonyulása az evangelikálokhoz, egészen konkrétan: az ún. Dayton Monkey 
Trialról írt beszámolója, kitűnően példázta és máig példázza az elitnek ezt a felfogását. 
Haladónak lenni egyre inkább a vallástalanságot jelentette. Az USA eközben megmaradt a 
nyugati világ legvallásosabb államának. Ez a helyzet előbb vagy utóbb politikai össze-
ütközéshez fog vezetni. A nem haladó lakosság – akárcsak Törökországban, Indiában és 
Izraelben – fellázad az elit ellen, és ehhez a demokrácia mechanizmusait fogja felhasználni. 

Lázadásának két gyújtópontja van. Mindkettő a Legfelsőbb Bírósággal kapcsolatos, 
amely a hatalmi ágak közül a legkevésbé demokratikus. A Legfelsőbb Bíróság 1963-ban 
megtiltotta az imádkozást az állami iskolákban, 1973-ban pedig az abortusz ellenes törvény-
kezést. Ezek következtében a két nagy párt korábbi viszonya a különböző társadalmi 
osztályokhoz a korábbi hagyományokhoz képest megfordult: a republikánusok elnyerték a 
vallásos lázadók rokonszenvét, míg a demokraták az elit szekularizált fensőbbségét 
visszhangozták. A legutóbbi választásokkor kiderült: a vallásos – protestáns, katolikus vagy 
zsidó – elköteleződés a legjobb indikátora annak, az emberek hogyan fognak szavazni. Azt 
hiszem, a két párt pozíciója véletlenszerű volt; akár fordítva is lehetett volna. Mihelyt 



azonban létrejött a kétosztatú identifikáció, a szekularisták és a vallásos szavazók fontos 
elemévé váltak a két pártnak. Ők azok, akik támogatják az aktivistákat, csekkeket töltenek ki, 
önkéntesként vesznek részt a kampányokban, becsöngetnek hozzánk és borítékokat 
címeznek. 

Mindez ösztönzően hat a társadalomtudósra, aki igyekszik megérteni a jelenkor 
kulturális és politikai szituációját. De számít-e vajon bárki másnak? A válasz: igen, ha valakit 
érdekel a demokrácia jövője világunkban. 
 A közfelfogás szerint a fundamentalizmus árt a demokráciának, mivel visszaveti a 
modernizációt és a kompromisszumkészséget, amely egyáltalán lehetővé teszi a demokrá-
ciát. Így is van. De nagyon fontos megértenünk, hogy egyaránt léteznek szekularisták és 
vallási fundamentalisták, akik nem hajlandók megkérdőjelezni saját előfeltevéseiket, akik 
militánsak, agresszívek és mindenkit lenéznek, aki különbözik tőlük. H. L. Mencken 
ugyanolyan fundamentalista volt, mint William Jennings Bryan (bár Mencken kétségkívül 
okosabb). Vannak fundamentalisták, akik rögtön azt gondolják, vallási diktatúra ólálkodik a 
sarkon, ha egy köztéren karácsonyfát állítanak. És vannak másféle fundamentalisták, akik 
azt hiszik, hogy a nemzet erkölcsi anarchiába süllyed, ha a tízparancsolatot leveszik a 
bíróságok faláról. 

Egyszerűen szólva a fundamentalisták fanatikusok. És a fanatikusoknak van egy 
óriási előnyük a visszafogottabb emberekkel szemben: nincs más dolguk a világon, nincs 
életük az „ügyön” túl. Nekünk, többieknek, sok a dolgunk: van családunk, munkánk, hobbink, 
vannak bűneink. Azonban nekünk is harcosabbnak kell lennünk, hogy megvédjük 
civilizációnk alapvető értékeit és politikai rendszerünket. Úgy vélem, a mi korszakunk egyik fő 
feladata (de talán minden korszaké) a visszafogottság harcos védelme. Nehéz feladat, de 
nem lehetetlen. (Petrás Éva fordítása) 


