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* A alábbi szö veg a ljubljanai Tár sa da lom tu do má nyi Egye te men fo lyó, a Tu do má nyos és Tech no ló gi ai 
Mi nisz té ri um ál tal tá mo ga tott „A poszt mo dern tár sa da lom szel le mi sé gé nek struk tú rái és meg je le né si for
mái” cí mű ku ta tás so ro zat anya gá ból va ló. Meg je lent Aleš Debeljak Oblike religiozne imaginacije (A val lá si 
kép ze let alak za tai) (Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 1995.) cí mű kö te té ben.

1 A val lá si fun da men ta liz mus sal kap cso lat ban a nyu ga ti tu do má nyos kö rök már vagy egy ne gyed szá za da 
ko moly el mé le ti és em pi ri kus ku ta tá so kat foly tat nak. Aláb bi is mer te tőnk ben leg in kább a The Fundamentalism 
Project cí mű ku ta tás ra tá masz ko dunk, me lyet Martin E. Marty és R. Scott Appleby irá nyít (University of Chica
go Press; 1991–1993), il let ve en nek sű rí tett és rö vi dí tett vál to za tá ra: The Glory and The Power (1992).

A val lás és a sze ku la ri zált mo dern ál lam po li ti ká ja kö zöt ti vi szony ról szó ló ér tel mi sé gi 
vi ták ban ma nap ság szá mos olyan ki fe je zés for dul elő, me lye ket az új sá gok és a mé dia 
gyak ran föl cse rél nek egy más sal, az az hely te le nül, ön ké nye sen hasz nál nak, jól lehet a 
kon zer va ti viz mus, a tradicionalizmus és a fun da men ta liz mus – mint e kér dés kör ben ta lán 
leg gyak rab ban elő for du ló fo gal mak – egy más nak sem mi kép pen sem szi no ni mái.

Aláb bi szö ve günk ben a tel jes ség igé nye nél kül, az ala pok ból ki in dul va pró bál juk 
bemu tatni a há romféle fönt em lí tett val lásos ma gatar tás kö zötti lé nyegi kü lönbsé get. 
Ezt kö ve tő en meg pró bál juk föl vá zol ni a fun da men ta liz mus szer ke ze té nek leg fon to sabb 
jel lem ző it, anél kül, hogy eköz ben az egyes fun da men ta lis ta je len sé ge ket ala po sabb tár
sa da lom tör té ne ti vizs gá lat nak vet nénk alá.1 Más szó val: írá sunk ban ben nün ket most a 
fun da men ta liz mus ide ál tí pu sa, abszt rakt vá za ér de kel, mely nek konk rét, spe ci fi kus 
meg je le né si for má it a tör té ne lem ben em pi ri kus ku ta tá sok kal le het föl tér ké pez ni.

A tradicionalizmus

Ki in du ló pon tul vegyünk egy pél dát a tö meg kul tú rá ból, A kis szem ta nú cí mű, 1985ben 
ké szült ame ri kai fil met. Ez a Harrison Ford és Kelly McGillis fő sze rep lé sé vel ké szült mű 
azért volt so kat mon dó, mert a tö meg kul tú ra tör té ne té ben elő ször nyúj tott be te kin tést egy 
olyan le nyű gö ző – jól le het ho lly woo di mó don le egy sze rű sí tett – vi lág ba, mely nek szel le
me és tet tei egy más sal szo kat lan har mó ni á ban van nak, és amely a mind esz te le nebb mo 
dern kul tú ra tá ma dá sai el le né re tör té ne lem fö löt ti mél tó ság gal és ön tu dat tal tart ki sa ját 
meg győ ző dé se mel lett. Ez a film meg hök ken tet te, sőt sok kol ta a né ző ket, akik a mo zi 
„sö tét tan ter mé ben” nem csak ki lenc ven perc nyi szó ra ko zás ban ré sze sül tek, ha nem hir
te len egy ra di ká li san más mi lyen vi lág nyug ta la ní tó ki hí vá sá val ta lál ták szem be ma gu kat.

A fundamentalizmus indiszkrét bája*

Aleš Debeljak
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Szem be sül tek az amisok vi lá gá val, me lyet a tö ké le tes szo li da ri tás jel le mez, és az, hogy 
a mo dern ci vi li zá ció vív má nyai iránt tu da tos kö zönnyel vi sel tet nek, sőt vissza uta sít ják 
azo kat, ugya nak kor vi szont ki tar tó an ra gasz kod nak sa ját bib li kus ha gyo má nya ik hoz, 
nyel vük höz és ér té ke ik hez. Test kö zel ből sen ki sem is me ri iga zán ezt a vi lá got az englishek 
kö zül – így ne vez nek a (sváj ci né met egy változatát be szé lő) amisok az anya nyel vé től füg
get le nül min den kit, aki nem tag ja az ő mé lyen val lá sos és ön ma gá ba zárt kö zös sé gük nek.

Meg fon to lan dó az az ál lí tás, mi sze rint a film nem csu pán ami att ara tott ek ko ra 
si kert, mert egy dra ma tur gi a i lag ha tá sos tör té ne tet adott elő, ha nem el ső sor ban azért, 
mi vel a ben ne ki bon ta ko zó sze rel men ke resz tül – amely nek nem lett vol na sza bad meg
szü let nie – leg alább a film vász non kö ze lebb ho zott egy más hoz két élet for mát és a hoz
zá juk tar to zó „vi lág né ze tet”, me lyek nek a mo zin kí vü li vi lág ban úgy szól ván sem mi lyen 
kap cso la tuk sincs egy más sal.

Az amisok – a sváj ci ana bap tis ták nak ez a szi go rú mennonita ága, amely a 17. szá zad 
vé gén ala kult ki, és amelynek tagjai ké sőbb El zász ban, DélNé me tor szág ban, Hol lan di á
ban és Oro szor szág ban, sőt ÉszakAme ri ká ban is le te le ped tek, aho vá a val lá si konf lik tu
sok és a po li ti kai ül dö zés mi att a 18. szá zad hú szas éve i ben kezd tek tö me ge sen át te le pül
ni – ma nap ság 112, egy más sal szom szé dos te le pü lé sen él nek, el ső sor ban Ohio, Penn syl
vania és Indiana ál lam te rü le tén. Van nak még ki sebb kö zös sé ge ik Hon du ras ban és 
Pa ra guay ban is.

Ber ni szü le té sű ala pí tó aty juk, Jakob Ammann pro tes táns dokt rí ná já nak haj szál pon
to san meg ha tá ro zott ra di ka liz mu sá val össz hang ban az amisok – akik ma a vi lá gon kö rül
be lül het ven ötez ren van nak – min den na pi éle tük ben és hi tük ben fel té tel nél kül alá ve tik 
ma gu kat val lá si és kö zös sé gi ve ze tő ik nek, akik ezen, ha lá lu kig tar tó tiszt sé gü ket bár mi
fé le el len szol gál ta tás nél kül lát ják el. Va sár na pi össze jö ve te le i ket he ten te másmás, sze
ré nyen be ren de zett csa lá di ház ban tart ják, mi vel min den faj ta egy há zi kül ső sé get el uta sí
ta nak. Ve ze tő ik eze ken az is ten tisz te le te ken a szi go rú an val lá sos és er köl csös élet mód sza bá
lya i nak be tar tá sá ra in tik őket: a Szent írás szó sze rin ti ér tel me zé sé re, a he gyi be széd 
té te le i nek a min den na pi élet ben va ló al kal ma zá sá ra, egy más szo ci á lis meg se gí té sé re, a 
sze rény öl tö zet re, pa ci fiz mus ra és a ka to nai szol gá lat meg ta ga dá sá ra. A kül vi lág gal és az 
ál lam mal va ló kap cso la tuk úgy szól ván ki me rül a szö vet sé gi adók meg fi ze té sé ben.

Az amisok val lá si ma ga tar tá sa az ultratradicionalizmus min ta pél dá ja. Ők nem csu pán 
for má lis ér te lem ben szél ső sé ge sen ha gyo mány tisz te lők (nem hasz nál nak vil lanyt, nem 
ve zet nek au tót, gyer me ke i ket nem kül dik ál la mi is ko lá ba, és az ame ri kai szo ci á lis rend
szer jó té te mé nye it is vissza uta sít ják), ha nem el ső sor ban és leg fő kép pen val lá si meg győ
ző dé sük mi att, amely azt dik tál ja, hogy ha tá ro zot tan áll ja nak el len a mo dern plu ra liz mus
nak, az er köl csi re la ti viz mus nak, az in tel lek tu á lis szekularizmusnak és a mé dia lát vá nyos 
ma ni pu lá ci ó i nak. Meg győ ző dé sük sze rint ez csak is a sa ját kö zös sé gük zárt uni ver zu má
ba va ló tel jes és passzív vissza vo nu lás sal le het sé ges.

A „kin ti” em be rek kel és in téz mé nyek kel, az ő sa ját, tö ké le te sen meg szer ve zett kö zös
sé gü kön, az az a Gemeindán kí vül lé vő vi lág gal ugya nis csak ak kor érint kez nek, ami kor 
a pi a con el ad ják szor gos mun ká val meg ter melt por té ká i kat, me lye ket az au tó kul tu szát 
az ab szur dig fo ko zó or szág ban egy sze rű lo vas kocsin szál lí ta nak.

A kon zer va ti viz mus

A kon zer va tív val lá si ma ga tar tás is ko la pél dái az or to dox zsi dók, akik szó sze rint tes tes től
lel kes től a ket tős ki nyi lat koz ta tás se lyem gu bó já ban, te hát azon igaz sá gok bű vö le té ben 
él nek, me lyek a Tó rá ban, Mó zes öt köny vé nek 613 pa ran csá ban, va la mint a há lá chá ban, 
a zsi dó tör vény könyv tel jes kö rű jog rend szer ében fo gal ma zód tak meg.
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Az or to dox zsi dók mind két for rás ról azt tart ják, hogy azok nem az em be ri kép ze let 
gyü möl csei, ha nem a Te rem tő ab szo lút au to ri tá sá nak transz cen dens zá lo gai. Ezért ter
mé szet sze rű leg nem le het nek ki té ve tör té nel mi és tár sa dal mi be fo lyás nak. El len ke ző
leg, a hí vő szá má ra olyan szi go rú élet vi telt ír nak elő, amely össz hang ban áll az adott 
tár sa dal mikul tu rá lis vi szo nyok ál tal nem be fo lyá solt tör vé nyek kel.

Az or to dox judaizmus ra di ká lis szár nya tel je sen fi gyel men kí vül hagy ja a mo dern bib
lia kri ti ka és bib lia ré gé szet föl fe de zé se it, ugya nis az au ten ti kus em be ri lét leg főbb ide ál
já nak a Tó ra pa ran csa i nak el mé lyült ta nul má nyo zá sát és konk rét al kal ma zá sát te kin ti, 
s ki tart azon té tel cá fol ha tat lan bi zo nyos sá ga mel lett, hogy a hí vő azért él, hogy meg őriz
ze a Tó ra böl cses sé ge i nek gaz dag örök sé gét, és fe gyel me zet ten szol gál ja a Tó ra is te ni 
te kin té lyét – nem pe dig for dít va (Fishbone 1987: 49 et passim).

Az or to dox zsi dók élet mód já hoz és gon dol ko dá sá hoz szer ve sen hoz zá tar toz nak a 
kö vet ke ző jel leg ze tes sé gek: a jár mul ká, ez a fej te tőt ta ka ró sa já tos sip ka, amelyet éb ren
létük alatt ál lan dó an vi sel ni ük kell; a kó ser hús, az az a szer tar tá so san le ölt ál la tok hú sá
nak el ké szí té sét és él ve ze tét sza bá lyo zó tör vé nyek kö vet ke ze tes tisz te let ben tar tá sa; a 
min den na pi élet pon to san elő írt ri tu á léja, amely be olyan, egy más tól me rő ben kü lön bö
ző dol gok is be le tar toz nak, mint pél dá ul a pénz ügyi tranz ak ci ók, a tes ti funk ci ók vagy a 
fér fi nak fe le sé gé vel és gyer me ke i vel va ló kap cso la ta. Az or to dox judaizmus haszid irány
za tá ra ezen kí vül jel lem ző az is, hogy igyek szik mi ni ma li zál ni a nyu ga ti kul tú rá val és 
an nak tár sa dal mi in téz mény rend sze ré vel va ló kap cso la tát, hogy ra di ká li san kri ti zál ja a 
szekuláris Iz ra el ál la mot, és el uta sít ja a sionizmus mint val lás po li ti kai moz ga lom 
(pszeu do)mes si a nisz ti kus vo nat ko zá sa it.

Az or to dox zsi dó min den moz du la ta Is ten di cső sé gét és tisz te le tét hir de ti. Hét köz nap
jai úgy van nak ki ala kít va, mint ha még mind ig va la me lyik múlt szá za di len gyel vagy 
orosz stetl ben, fa lu si zsi dó enklávéban él ne, még ak kor is, ha jó né há nyan kö zü lük pél
dá ul New York City szí vé ben, az ur bá nus Brooklyn nyüzs gő han gya bo lyá ban lak nak 
(Crim 1989: 553–554).

A tájékozatlan autós, aki vé let le nül be té ved ne a ne gye dük be, kény te len len ne gyak ran 
fé kez ni, hogy el ne üs se azo kat a csa lá do kat, me lye ket a pat ri ar chá lis, ko mor fe ke te kaf
tánt – a 17. szá za di lit ván zsi dók ha gyo má nyos öl tö zé két – vi se lő csa lád fők úgy ve zet nek 
a nagy vá ros ut cá ján, mint ha az au tók a vi lá gon se vol ná nak. Vég té re is ez a mo dern 
ta lál mány még va ló ban nem lé te zett a Tó ra meg írá sa ide jén, amely nek ki nyi lat koz ta tott 
igaz sá gát a zsi na gó gák ban hir de tik. És bár a zsi na gó gák ka pu já ból el lát ni egé szen Man
hat ta nig, a „hu sza dik szá zad fő vá ros ának” szí vé ig, ők an nak a tu do mány, a tech ni ka, a 
gyor sa ság és a me ne dzse ri ha té kony ság (ke se rű) győ zel mé ről szó ló üze ne tét sem mi be 
ve szik. Mint ha egyál ta lán nem is lé tez nék a mo dern iz mus és an nak szám ta lan kéz zel
fog ha tó ered mé nye.

A fel vi lá go sult szekularizmus örök sé gé nek ki hí vá sá ra az or to dox zsi dók szin te ki zá
ró lag oly mó don ké pe sek vá la szol ni, hogy meg kí sér lik meg őriz ni, il let ve kon zer vál ni 
azon szim bó lu mok, gya kor lat és gon do la ti ság élő tar tal mát és for má ját, me lyet a „ki vá
lasz tott nép” soksok ge ne rá ci ó ja előt tük már ki pró bált és időt ál ló nak ítélt. Az er köl csi, 
kul tu rá lis és val lá si ér té kek föl bom lá sa, va la mint a szé le sebb tár sa dal mi kör nye zet ben 
ural ko dó anómia (Durkheim) ily mó don csu pán tü kör, amely ben ön nön ki vá ló sá guk 
visszá ját lát ják.

Ha az ult ra tra di ci o na lis ták a mo dern fo lya ma tok kö ze pet te úgy mond egy „idő zseb
ben” él nek, mely jól izo lál ja őket a mo dern iz mus vad, bár ins pi rá ló vi ha ra i tól; ha a kon
zer va tív val lá si kö zös sé gek egy olyan ma gá nyos szi get la kói, mely nek part ja it nyal dos sa 
ugyan a tu do má nyostech ni kai da gály, alá mos ni azon ban még sem tud ja, ak kor a fun da
men ta lis ták lel kü le tük re és tár sa dal mi szer ke ze tük re néz ve et től a két cso port tól tel je sen 
kü lön böz nek.
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2 A fun da men ta lis ta cso por to kat és moz gal ma kat e há rom „köny ves val lás ban” könnyebb azo no sí ta ni, 
mi vel mind egyi kük nek meg van nak a ma guk vi lá go son de fi ni ált szent szö ve gei, el mé le ti ká non jai és kö te le ző 
kom men tár jai (Tó ra, Ko rán, Bib lia). A hin du iz mus nál, szikhizmusnál vagy budd hiz mus nál ez bo nyo lul tabb, 
mi vel ese tük ben ne he zebb meg ha tá roz ni a szent au to ri tás ha tó kör ét. A Vé dá kat mint a hin du iz mus szent 
írá sa it pél dá ul a rend szer be fog lalt ká non szem pont já ból so ha sem stan dar di zál ták, ezért a hinduizmus sok
kal ke vés bé me rev a fő áram lat ala ku lá sa, il let ve az eret nek irány za tok hoz va ló vi szo nyu lás te kin te té ben 
(Marty és Appleby 1992: 21).

3 Az ame ri kai pro tes táns fun da men ta liz mus ról lásd Debeljak 1994.

Ugya nis mind a tra di ci o na lis ták tól, mind a kon zer va tí vok tól ide gen a vak buz gó, 
misszi o ná ri us ra jon gás, a ve lük szim pa ti zá lók szisz te ma ti kus meg dol go zá sa, a más ként 
gon dol ko dók meg té rí té sé vel va ló szí vós kí sér le te zés, akár csak a mo dern iz mus hoz va ló 
ak tí van ne ga tív vi szo nyu lás, ami a fun da men ta liz mus ra vi szont oly jel lem ző. Egy sze rű
en szól va: ők a mo dern vi lág tól va ló passzív vissza vo nult sá guk ban ki zá ró lag ön ma guk
kal és sa ját kö zös sé gük kel fog lal koz nak, és őszin tén re mé lik, hogy a töb bi ek bé kén 
hagy ják őket.

Sőt, to vább me gyek: a tra di ci o na lis ták és a kon zer va tí vok ha tá ro zot tan el ha tá rol ják 
ma gu kat mind a mo dern tu do má nyostech ni kai vív má nyok tól, mind a mai er köl csi ér té
kek el vi sel he tet len re la ti viz mu sá tól, ami – sze rin tük – a kül ső vi lág rom lá sá ért fe le lős, 
me lyet azon ban (kény te lenkel let len) el fo gad nak, mint olyan szük sé ges rosszat, amin 
nem tud nak vál toz tat ni.

A tra di ci o ná lis és a kon zer va tív val lá si gya kor lat alap ve tő üze ne te te hát kö rül be lül így 
hang zik: „A val lá si pa ran cso kat kö vet ke ze te sen tisz te let ben tar tó élet vi tel csak a sa ját 
lel kün ket ment he ti meg, a kin ti vi lág pe dig csi nál jon, amit akar, még ha eköz ben 
el pusz tul is.”

A mo dern iz mus hoz va ló am bi va lens vi szony

A fun da men ta liz mus mind két em lí tett val lá sos ma ga tar tás tól kü lön bö zik kül ső szer ve
ze ti for má já ban és te o ló gi ai dokt rí ná já nak bel ső szer ke ze té ben egya ránt.

A sok ré tű meg je le né si for má val bí ró fun da men ta liz mus ugya nis a fel vi lá go so dás és 
a new to ni tu do má nyos pa ra dig ma fi lo zó fi ai örök sé gén ala pu ló mo dern (poszt)in duszt
ri á lis ci vi li zá ci ót – amely sze rin te egyen lő az em ber au ten ti kus lé nyé nek föl bom lá si 
fo lya ma tá val – meg pró bál ja nyíl tan és te vő le ge sen, a for ra dal mi ak ti viz mus esz kö ze i vel 
és mód sze re i vel meg vál toz tat ni és át ala kí ta ni – össz hang ban az is te ni ige ab szo lút au to
ri tá sá val, il let ve az is te ni ki nyi lat koz ta tás nak a Ko rán tól a Bib li á ig a szent köny vek ben 
meg je le nő té ved he tet len igaz sá gá val.

Baruch Spinoza mód szer ta ni aján lá sát meg szív lel ve – „Nem azért jöt tünk, hogy 
ne ves sünk vagy sír junk az élet dol ga in, ha nem hogy meg ért sük őket” – te kint sük át 
rö vi den, me lyek a fun da men ta liz mus nak mint egy faj ta val lá sipo li ti kai ak ti viz mus nak 
a leg fon to sabb jel lem zői, még pe dig olyan össze ha son lí tó, abszt rakt és ideáltipikus 
vo nat ko zás ban, ami le he tő vé te szi szá munk ra, hogy a fun da men ta liz must spe ci fi kus 
meg nyil vá nu lá sa i tól füg get le nül mint ál ta lá nos (ha bár nem mind ig szük ség sze rű en 
do mi náns) tö rek vést vegyük szem ügy re a mai judaizmusban, ke resz tény ség ben és isz
lám ban.2

Egyip tom ban a Mu zul mán test vé ri ség, Irán ban Khomeini ajatollah isz lám Dzsihádja, 
Iz ra el ben a Gush Emunim (Hí vők Gyü le ke ze te), a ra di ká lis zsi dó lubavicsi moz ga lom, az 
ame ri kai evan gé li ku sok New Christian Right ko a lí ci ó ja és az ő Moral Majorityjük,3 az Eu 
ró pa má so dik evangelizációját hir de tő, meg al ku vást nem is me rő ka to li kus te o ló gia, az (el 
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4 Az Operation Rescue (Men tő had mű ve let) az abor tusz hoz va ló tör vé nyes jog meg szün te té sé ért küz dő 
moz gal mon be lü li fun da men ta lis ta cso port. Az 1988ban ala pí tott, Randall Terry ve zet te cso port tag jai fő leg 
militáns ame ri kai pro tes tán sok, de van nak kö zöt tük ka to li ku sok és zsi dók is. Nem bí be lőd nek po li ti kai dokt
rí na és stra té gia ki dol go zá sá val, ha nem az élet szent sé gé nek bib li ai ta ní tá sa alap ján köz vet len ak ci ók kal har
col nak az abor tusz el len. Szem be száll nak úgy mond a tár sa da lom nak a mag zat el len foly ta tott „had üze net 
nél kü li há bo rú já val”. Ext rém iz mu suk ab ban nyil vá nul meg, hogy fi zi kai tá ma dá so kat in téz nek az abor tusz kli
ni kák el len: bán tal maz zák a kli ni kák ra igyek vő nő ket, nem en ge dik őket be men ni, sőt az abor tuszt vég ző 
or vo sok ra is rá tá mad nak. Az egye sült államokbeli abor tusz kli ni ká kon ezért ma nap ság egy re gya ko ribb, hogy 
az eset le ges tá ma dá sok el len fegy ve res biz ton sá gi őrök kel, a fa lak elekt ro mos vé dő rend sze ré vel, a ka pu nál 
tör té nő szi go rú el len őr zés sel (fegy ver de tek tor) vé de kez nek. Terry azt ál lít ja, hogy is ten nem csak a gyer me kek 
és az anyák meg men té sé ről szó ló lá to más sal vi lá go sí tot ta meg el mé jét, ha nem azt is meg pa ran csol ta ne ki, 
hogy min de nes től ment se meg az egész Ame ri kai Egye sült Ál la mo kat. Terrynek te hát az az eszkatologikus 
meg győ ző dé se, hogy az Operation Rescue ak ci ói csu pán a szé le sebb tár sa dal mi vál to zá sok elő hír nö kei. Nem 
za var ja őt az a pa ra do xon, hogy az élet meg men té se ér de ké ben még öl ni is kész. Az ed di gi fegy ve res tá ma dá
sok nak arány lag ke vés (öt) ha lá los ál do za ta volt, en nek el le né re a je len ség elég gé ag gasz tó, hi szen az egyik 
po li ti ka i lag és gaz da sá gi lag leg fej let tebb nyu ga ti or szág ban for dul elő (Rapaport 1994: 430–439).

5 1970ben Luigi Guissani pá ter az öt ve nes évek di ák moz gal ma i val kap cso la tos jó ta pasz ta la tai alap ján 
meg ala pí tot ta a Communione e Liberazionét, olyan egye te mis ták cso port ja i nak a há ló za tát, kik nek cél ja a Jé zus
sal va ló in tim kö zel ség meg te rem té se min den na pi éle tük ben, és az, hogy har col ja nak az is ten ta ga dó fel vi lá
go sult ra ci o na liz mus ha mis kon for miz mu sa el len. A moz ga lom a po li ti ka szín pa dán 1974ben je lent meg, 
ami kor nép sza va zást ren dez tek az or szág ban a vá lás ról. Tag jai ek kor – a ró mai ka to li kus egy ház po li ti ká já val 
össz hang ban – a vá lás jog sza bá lyi til tá sa ér de ké ben ren de zett ak ci ó ik ban erő sza ko san lép tek föl. (A nép sza
va zás ered mé nye ne ga tív lett, Ola szor szág ban to vább ra is tör vé nyes le he tő ség ma radt a vá lás.) A nyolc va nas 
évek ben a ka ri ta tív és ta nács adói te vé keny sé gek he lyett egy re in kább a gaz da ság és a po li ti ka iránt kez de nek 
ér dek lőd ni. A moz ga lom két je len tős szer ve ze te, a Compagnia delle Opere és a Movimento Popolare az zal a ki fe
je zett cél lal ala kult, hogy Ola szor szá got a po li ti kai pár tok kal – s nem csu pán a ke resz tény de mok ra ták kal – szo
ro san együtt mű köd ve köz vet le nül, mint egy „alul ról szer ve ződ ve” ve zes se vissza a ke resz tény egy ház ke be lé be. 
Po li ti kai mun ká juk so rán ab ból a bib li ai té tel ből in dul nak ki, hogy ők a po li ti ká ban jelen vannak, a po li ti ká tól 
azon ban füg get le nek, te hát ha a hely zet úgy hoz za, ak kor akár ki is vo nul hat nak be lő le. Szer ve ze ti fel épí té se 
szem pont já ból a moz ga lom rop pant szer te ága zó és alkalmazkodóképes. Ki ter jedt mé dia há ló zat tal ren del ke
zik, él ve zi II. Já nos Pál pá pa és Ratzinger kar di ná lis tá mo ga tá sát, Guissani pá ter pe dig an nak a szer ze tes rend
nek örö kös el nö ke, amely ből a moz ga lom ve ze tői ki ke rül nek. 1982ben a Va ti kán a ká no ni jog gal össz hang
ban a CLt la i kus val lá si moz ga lom má nyil vá ní tot ta, és ez ál tal kel lő súlyt adott neki. No ha a CLt nem te kint
het jük „tisz tán” fun da men ta lis ta moz ga lom nak, te vé keny sé gé ben még is tet ten ér he tő az a tö rek vés, hogy a 
val lás ne vé ben kri ti ku san és erő sza ko san be leavatkozzék a köz élet be, ugya nak kor szent kül de té sé re hi vat koz
va vissza uta sít ja azt az el len ve tést, mi sze rint a fenn ál ló po li ti kai rend szer sza bá lyai rá is vo nat koz nak. Nem
csak a szekuláris in téz mé nye ket il le ti kri ti ká val, ha nem gyak ran in téz tá ma dást az egy há zi establishment el len 
is (Kepel 1994: 61–76).

6 Bár a fun da men ta liz mus de fi ní ci ó ja specifikusan pro tes táns ere de te el le né re már elég gé el fo ga dot tá vált 
a szak iro da lom ban, még is ke let ke zett né hány fo gal mi al ter na tí vá ja, pél dá ul: eret nek mo dern iz mus, mo der
niz musellenes militáns val lá si ak ti viz mus stb. Ezek azonban sok kal ke vés bé el fo gad ha tók és/vagy el mé le ti leg 
hasz nál ha tók (még ha nem hagy ha tók is tel je sen fi gyel men kí vül), mint a be val lot tan prob le ma ti kus fun da
men ta liz mus (Juergensmeyer 1993: 204).

ső sor ban, de nem ki zá ró lag pro tes táns) abor tusz el le nes Operation Rescue4 moz ga lom 
Ame ri ká ban, a ciellinisták, a túl nyo mó részt ka to li kus Communione e Liberazione 
mozgalom5 tag jai Ola szor szág ban – ezek és a töb bi, hoz zá juk ha son ló val lá si cso port 
(me lyek kü lö nö sen a het ve nes évek ben sza po rod tak el) kü lön fé le esz kö zök kel har col nak 
Is ten ne vé ben a mo dern tár sa da lom ra di ká lis át ala kí tá sá ért. Ahogy a múlt ban a mar xiz
mus ide o ló gi á já val át ha tott mun kás moz ga lom, ugya núgy a je len fun da men ta lis ta moz
gal mai is is te ni ki nyi lat koz ta tá son ala pu ló uni ver zá lis, ab szo lút és min den ki szá má ra 
kö te le ző en elő írt re cep tet kí nál nak a tár sa dal mi, kul tu rá lis, gaz da sá gi és po li ti kai vi szo
nyok, struk tú rák és in téz mé nyek gyö ke res át ala kí tá sá ra.

A fun da men ta liz mus de fi ní ci ó já ból6 ki tű nik, hogy azok ról a val lá si moz gal mak ról 
szól, ame lyek prog ram ja a modernitás ki hí vá sa i ra köz vet len, szisz te ma ti kus és tu da tos 
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7 No ha köz is mert a te le ví zió sze re pe az ame ri kai pro tes táns fun da men ta liz mus te vé keny sé gé ben, ta lán 
még sem fö lös le ges, ha föl hív juk a fi gyel met a pro pa gan da ki mon dot tan mo dern mód sze re i re, pél dá ul azok ra 
a mag ne to fon ka zet ták ra, me lyek Khomeini gyúj tó han gú be szé de it jut tat ták el Irán szá mos el du gott fa lu já ba 
és vá ros ába, elő ké szít ve ily mó don az ide o ló gi ai te re pet az isz lám ál lam 1979es meg szü le té sé hez (Lawrence 
1989: 45–49; Juergensmeyer 1993: 51–55).

8 Ezt jól il luszt rál ja az északame ri kai pro tes táns pré di ká to rok és evan gé li kus lel ké szek ha tal mas (elekt ro
ni kus és pénz ügyi) bi ro dal ma, kik nek szó szé ke mind gyak rab ban ke rül át a temp lom ból sa ját ká bel té vés 
há ló za tuk stú di ó já ba – sőt, ta lán már tel je sen át te vő dött oda. A mé di á ban el ért be fo lyá suk ki ter jed a min den
na pi élet re is, amit jól mu tat a nép sze rű té vé klu bok el ter je dé se, pl. a Dicsőítsétek az Urat, a Christian 
Broadcasting Network vagy az Eternal Word Network (Debeljak 1994: 131 et passim).

vá laszt ad. A fun da men ta liz mus a je len kor ki hí vá sa i ra a szent köny vek ab szo lút, té ved
he tet len, szó sze rint ér tel me zett au to ri tá sá ra va ló hi vat ko zás sal fe lel, te hát „a sze ku la ri
zá ció ká o sza he lyett a ter mé szet fö löt ti hi te les ség, té ved he tet len ség és te kin tély hi e rar
chi á ját kí nál ja. A sze ku la ri zált er kölcs két ér tel mű sé gé vel a val lás alap igaz sá ga i nak egy
ér tel mű sé gét ál lít ja szem be” (Paden 1992: 39).

Eb ből a szem pont ból a fun da men ta liz mus te hát a lé te zés nek azt a sa já to san val lá sos 
mód ját je len ti, mely a val lá si dokt rí na szint jén (a val lá si ha gyo mány „fő áram la tá hoz” 
ké pest) al ter na tív men tá lis és élet ve ze té si mo del lek hasz ná la tát is be ik tat ja, tár sa dal mi 
szin ten pe dig olyan „stra té gi a ként nyil vá nul meg, amely nek se gít sé gé vel a ma gu kat 
hi tük ben fe nye get ve ér ző hí vők pró bál ják meg őriz ni né pük vagy cso port juk iden ti tá sát” 
(Marty és Appleby 1992: 34).

A fun da men ta lis ták ál tal vissza uta sí tott egyik alap ve tő mo dern ér ték ép pen az em be ri 
ér te lem fel sőbb ren dű sé ge, sőt ar ro gan ci á ja, amely em be ri ér te lem a karteziánus lumen 
naturale fel vi lá go sult pri vi le gi zá lá sá val össz hang ban úgy mond fö löt te áll a meg is me rés 
összes töb bi le het sé ges for má já nak, s ily mó don a misz ti kus, asz ke ti kus, in tu i tív vagy 
val lá si ki nyi lat koz ta tás nak is. Te hát ab ból az el ső sor ban te o ló gi ai föl te vés ből in dul nak ki, 
hogy a transz cen dens lé lek je len lét ének ta ga dá sa, il let ve an nak az azt el ba ga tel li zá ló ir ra
ci o na li tás nyel vén va ló ki fe je zé se tá ma dás az em be ri és tár sa dal mi hu má num el len.

Té ve dés len ne azon ban, ha eb ből azt a kö vet kez te tést von nánk le, hogy a fun da men
ta lis tá kat a mo dern iz mus pa ra dig má ja mint olyan nem ér de ke li. Ha bár el mé le ti leg 
szem ben áll nak a mo dern iz mus té te le i vel, kon cep ci ó já val és ér té ke i vel, an nak tu do má
nyostech ni kai ered mé nye it azon ban ép pen ség gel szí ve sen föl hasz nál ják a min den na pi 
élet ben: a mo dern or vos tu do mány vív má nyai, az elekt ro mos ké szü lé kek, a su gár haj tá sú 
re pü lő gép, a nagy tel je sít mé nyű szá mí tó gé pek, a tö meg mé dia, a te le kom mu ni ká ció stb. 
már rég óta nem ide gen tő lük… Mi több: a mo dern tu dat és gya kor lat sok fé le meg je le né
si for má já nak fi gyel mes szem lé lő je ként és kri ti ku sa ként a fun da men ta lis ták si ker rel 
sa já tít ják el a komp lex mo dern tech ni ká kat.7 Ha ugya nis – vegyük a leg szem lé le te sebb 
pél dát – a te le ví zió in téz mé nye a ma ga sze xet és erő sza kot aj ná ro zó mű sor egy ve le gé vel 
sér ti és alá ás sa a kö zös ség er köl csi nor má it – bár ugya nak kor si ke rült az zá a köz pon ti 
fó kusszá vál nia, amely a mi ti kus múlt ban a pat ri ar chá lis csa lád köz pont ja, a nyílt tűz hely 
volt –, ak kor a fun da men ta lis ták er re nem úgy re a gál nak, mint a kon zer va tí vok vagy a 
tra di ci o na lis ták, te hát e je len ség elől nem hú zód nak vissza passzí van egy olyan szim bo
li kus vi lág ba, amely ben a „má gi kus szem nek” mint a mo dern logosz egyik ki tün te tett 
meg je le né si for má já nak nincs, és nem is le het lét jo go sult sá ga. A fun da men ta lis ták 
ugya nis a modernitás szel le mi és anya gi örök sé ge fö lött elő ször ra di ká lis kri ti kát gya ko
rol nak, majd meg pró bál ják köz ne vet ség tár gyá vá ten ni, és sa ját fel ség te rü le tén, sa ját 
esz kö ze i vel vég leg le győz ni: a mo dern pa ra dig ma fun da men ta liz mus ál ta li ki sa já tí tá sa 
so rán gát lás ta la nul al kal ma zott rá di ós és te le ví zi ós ma ni pu lá ci ók cél ja te hát ma guk nak 
a mo dern ér té kek nek a le rom bo lá sa.8
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Meg fo gal ma zó dik az a pa ra do xon, hogy a fun da men ta liz mus ép pen azon ci vi li zá ció 
tu do má nyos ered mé nye i nek, csúcs tech ni ká já nak és esz kö ze i nek hasz ná la tát nem tilt ja, 
ame lyet (ha nem is kí ván el tün tet ni, de leg alább ra di ká li san) a sa ját „ké pé re és ha son la
tos sá gá ra” akar for mál ni. Sar ko san fo gal ma zva tehát: a fun da men ta lis ták tö ké le te sen 
tisz tá ban van nak az zal, hogy a modernitás fe ke te bá rá nyát előbb jól meg kell ta po gat ni uk, 
szem ügy re ven ni ük, mi e lőtt vissza uta sí ta nák.

Ily mó don nem té ve dünk na gyot, ha a fun da men ta lis ta moz gal ma kat a pro tes táns 
szo ci á lis moz gal mak olyan sa já tos for má i nak te kint jük, ame lyek a modernitás pa ra dig
má já ra nem szük ség kép pen re ak ci ós alap ál lás ból vá la szol nak; in no va tí vak, ugya nak kor 
nem föltétlenül kon zer va tí vak. A fun da men ta liz mus szó szó lói és „bá rány ká ik” ezért 
ter mé szet sze rű leg könnyen meg ta lál ják he lyü ket a mo dern tár sa dal mi élet di na mi kus 
for ga ta gá ban.

Eb ben a tény ben azon ban egy iro ni kus el lent mon dás rej lik. Ugya nis a fa na ti kus fun
da men ta lis ta re to ri ka gyak ran ép pen azok el len a mo dern szekuláris fi lo zó fu sok és 
hu ma nis ta ér tel mi sé gi ek el len irá nyul, akik az új tech no ló gi ák meg je le né sé re jó adag 
kri ti kus gya nak vás sal, sőt nyílt el uta sí tás sal re a gál nak. Szkep ti ciz mu suk az eu ró pai 
hu ma niz mus nak, a szub jek ti vi tás fi lo zó fi á já nak és az in di vi duum in teg ri tá sá nak ha gyo
má nyos ma ga tar tá sa, mely azt su gall ja szá muk ra, hogy a tech no ló gi ai Bá bel bol dog 
lo cso gá sá ban – mely nek elekt ro ni ku san ge ne rált ké pei a szo ci á lis kon tex tus tól füg get le
nül könnye dén be ha tol nak a kurdisztáni he gyi fal vak kuny hó i ba épp úgy, mint New 
York fény űző arisz tok ra ta sza lon ja i ba – el ső sor ban (dur ván fo gal maz va) a mo dern 
em ber dehumanizációjának és el ide ge ní té sé nek esz kö zét lás sák.

Ilyen ér te lem ben a tö meg mé dia és az új tech no ló gi ák olyan mód sze rek kel él nek, 
me lyek lé pés ről lé pés re meg foszt ják az egyént szel le mi sza bad sá gá tól és szo ci á lis au to
nó mi á já tól, és ak tív szub jek tum ból passzív ob jek tum má ala kít ják át. A mé dia homo ge
ni zá ciós pa ran csá nak en ge del mes ked ve vég ső so ron még a val lá sos ér zü let is be hó dol a 
fo gyasz tói fe ti siz mus tör vé nyé nek, és las sanlas san pi a ci áru vá vá lik, te hát egy do log gá a 
töb bi kö zül, amit ügye sen kell rek lá moz ni, és mi nél jobb áron el ad ni.

Az el mon dot tak alap ján azt az ál lí tást is fon to ló ra ve het jük, mi sze rint a fun da men ta
lis ta prog ra mok nak nem ép pen fő jel leg ze tes sé ge a tech ni kai gon dol ko dás elem ző kri ti
ká ja – aho gyan a tech no ló gi á nak az em ber em be ri es sé ge fö löt ti do mi nan ci á ját ne vez te 
Paul Tillich, a li be rá lis pro tes tan tiz mus be fo lyá sos né metame ri kai te o ló gu sa. Hi szen 
ahe lyett, hogy nagy ív ben el ke rül nék e ten den ci á kat, ar ra hasz nál ják a tö meg kom mu ni
ká ci ót (igen ha té ko nyan), hogy se gít sé gé vel – pa ra dox mó don – rá mu tas sa nak a tu do
má nyos és a fo gyasz tói men ta li tás túl sá go san nagy be fo lyá sá ra, va gyis ar ra, ami ezt a 
kom mu ni ká ci ót egyál ta lán le he tő vé tet te.

A fun da men ta lis ták te hát a modernitás ha tal mas tech ni kai le he tő sé ge i nek se gít sé gé
vel al ter na tív társadalmi mo del le ket akar nak be mu tat ni, mi köz ben hű sé ge sen ki tar ta
nak azon ab szo lút ál lí tá suk mel lett, mely sze rint a je len kor er köl csi ká o szá ban hic et 
nunc ép pen a mí to szok és ar che tí pu sok iga zít hat nak el ben nün ket, az az a ki kris tá lyo so
dott val lá si tra dí ció és a szent köny vek ben le fek te tett örök tu dás igaz sá ga, ami ben fel té
tel nél kül hin ni kell.

Az ab szo lút au to ri tás vissza té ré se

Ma gá tól ér te tő dik, hogy a fun da men ta liz mus nem en ge di meg a szent szö ve gek több fé
le ér tel me zé sét: az egy más sal bé ké sen meg fé rő in terp re tá ci ók plu ra liz mu sa ezen az 
is me ret el mé le ti ke re ten be lül nem le het sé ges. An nak el dön té se kor, hogy mi kép vi se li 
meg fe le lő en a szent ira tok igaz sá gát, ter mé sze te sen egy sze lek tív mó don irá nyí tott és 
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 9 Ami kor az ame ri ka i ak 1991ben a „Si va ta gi vi har” fe dő ne vű ka to nai ak ció so rán csa pa to kat küld tek az 
Arabfél szi get re a Ku va i tot meg szál ló ira ki erők el len, ak kor a Szad dam Hussze in had se reg ét tá mo ga tó PFSZ 
ra di ká lis fun da men ta lis ta isz lám szár nyá nak, a Ha masz nak a ve ze tői ezt a had mű ve le tet „a jó és a rossz kö zött 
fo lyó harc egyik epi zód já nak, te hát a val lá sunk, ci vi li zá ci ónk és or szá gunk el le ni el len sé ges ke resz tény össze
es kü vés nek” ne vez ték. A jó és a rossz erői köz ti koz mi kus harc te o ló gi a i lag meg ih le tett szó hasz ná la ta szin te 
va la mennyi val lá sifor ra dal mi moz ga lom nál meg ta lál ha tó (Juergensmeyer 1993: 155).

10 A Gush Emunim 1974 feb ru ár já ban ala kult Hebronban a cél ból, hogy meg old ja az arab–iz ra e li há bo rú, 
te hát az 1973 ok tó be re után Iz ra el ben ki ala kult lel ki vál sá got és a szekuláris sionizmus krí zi sét. Ha bár a há bo
rút Iz ra el nyer te, az iz ra e li had se reg le győz he tet len sé gé ről ter jesz tett le gen da sem mi vé fosz lott a kez de ti 
fe jet len ség mi att, amit a Yom Kippurt ün nep lő iz ra e li ek a Sínaifélszigetre be nyo mu ló egyip to mi had se reg és 
a Golán fenn sí kon be tö rő szír ka to na ság tá ma dá sa so rán ta nú sí tot tak. A Gush Emunim a brit fenn ha tó ság alatt 
lé vő Pa lesz ti na el ső rab bi ja, Abraham Isaac Kook (1865–1935) ta ní tá sa alap ján szü le tett meg, aki a po li ti kai 
sionizmust mint a fel vi lá go so dás és a fran cia for ra da lom szel le mi sé gé ből szü le tett sze ku lá ris na ci o na liz mus 
for má ját kri ti zál ta. Kook to vább fej lesz tet te a Gush Emunim Iz ra el rejudaizálásáról szó ló fun da men ta lis ta prog
ram ját, a Teshuváhot, amely a sze ku la ri zá ci ó val és az asszi mi lá ci ó val va ló szem be szál lást, valamint a zsi dók 
és nem zsi dók szi go rú szét vá lasz tá sát ír ja elő. Az 1982ben be kö vet ke zett ha lá lá ig Kook fia ál tal ve ze tett moz
ga lom ezen plat form já nak eszkatológiai szem pon tú kulcs kér dé se az volt, hogy föl tud jae vál ta ni Iz ra el ál lam 
pol gá ri jo gi fo gal mát a Mó zes I. köny ve 15. fe je ze té ben meg fo gal ma zott bib li ai fo ga lom mal (ErecIsrael, Nagy 
Iz ra el), ami alap ján a meg szállt te rü le tek ko lo ni zá lá sát az Is ten és az ő ki vá lasz tott né pe köz ti kü lön le ges 
vi szony ra va ló hi vat ko zás sal le he tett vol na in do kol ni. A moz ga lom nak ala pí tó tag ja volt szin te va la mennyi 
Iz ra el ben szü le tett ál lam pol gár, kik nek kép zé sé ről a te kin té lyes par la men ti párt, a Nem ze ti Val lá sos Párt ál tal 
fel ügyelt füg get len val lá si is ko la rend szer gon dos ko dott. A ter ror és az erő szak moz gal mon be lü li el ha tal ma
so dá sá nak lát vá nyos pél dá ja volt, ami kor meg pró bál ták le rom bol ni a je ru zsá le mi alAksza me cse tet (a mu zul
má nok har ma dik leg fon to sabb szent he lyét). Jól le het a ta gok lét szá ma je len leg nem ha lad ja meg a húszezret, 
a moz ga lom esz méi még is nagy ha tás sal van nak az egész iz ra e li tár sa da lom ra, be le ért ve a Knesszetet is. Így 
pél dá ul an nak el le né re, hogy a Nyu ga ti part ra be te le pült kb. száz ezer te le pes há rom ne gyed ré sze for má li san 
nem tar to zik a Gush Emunimhoz, a meg szállt te rü le te ken va ló lé tük egé szé ben még is an nak komp lex és min
dent át ha tó szer ve ze ti, ak ti vis ta és lo gisz tikai struk tú rá já tól függ. Eb ből a szem pont ból te hát nem meg le pő, 
hogy 1987 nya rán egy, a leg nép sze rűbb iz ra e li sze mé lyi sé gek ről tar tott vé le mény ku ta tás so rán az el ső hely re 
Menahem Begin mel lett Mose Levinger rab bi, a Gush Emunim ve ze tő je ke rült (Marty és Appleby 1992: 89–128; 
Kepel 1994: 140–190).

ki sa já tí tott ol va sat lesz az ural ko dó, amely a val lá si ha gyo mány egé szé ből csak azo kat az 
alap ve tő szim bó lu mo kat, ér té ke ket és el ve ket vá laszt ja ki, me lyek se gít sé gé vel azu tán 
ké pes lesz ko he ren sen össze tar ta ni a ki vá lasz tott nép cso por tot, el vá lasz ta ni az ocsút a 
bú zá tól, és el lent mon dást nem tű rő en el dön te ni, hogy is ten kit vesz vé dő szár nyai alá, 
il let ve ki jut hat majd be, és ki nem a pa ra di csom ba.

A fun da men ta lis ta re to ri ka ext rém du a liz mu sa a manicheus me cha niz mu sok se gít sé
gé vel je le nik meg, te hát vá lasz ta ni kell a jó és a rossz, az igaz és a ha mis kö zött. A koz
mi kus erők köz ti va la mennyi ef faj ta dichotómia pe dig nem más, mint a szent és a 
pro fán köz ti primordiális sza ka dás mimetikus meg is mét lő dé se.9 E ket tős je len té sű 
el len tét meg lét ének vég ső ér tel me episztemológiai jel le gű: le he tő vé te szi az el len ség 
könnyű és egy ér tel mű azo no sí tá sát.

A nyelv szo ci á li san mo ti vá ló és po li ti ka i lag mo bi li zá ló ere jé nek kon tex tu sá ban az 
egy más tól el té rő ál lás pont ok sok ré tű sé gét fel tá ró ér vek és a fe ke tefe hér vég le tek köz ti 
szür ke ár nya la tok ugya nis csak el ho má lyo sí ta nák az esz ka to lo gi kus lá to más éles sé gét, 
és csak fö lös le ge sen ne he zí te nék az el len ség gel va ló szem be sü lést a vég ső le szá mo lás 
so rán, mely nek nyug ta la ní tó – bár tör té ne ti leg több féle változatban meg je le nő – ké pe 
nem vé let le nül buk kan föl oly gyak ran a fun da men ta lis ták be szé de i ben.

Ép pen a „vi lág vé ge” ez red vé gi me ta fo rá ja nyújt szá munk ra be te kin tést gyak ran hasz
ná la tos fo gal ma ik és alak ja ik vas kos ké zi köny vé be, me lyek kel (tör vény el le nes és a tár sa
da lom ál tal el fo gad ha tat lan) ter ror cse lek mé nye ik gya kor la tát pró bál ják le gi ti mál ni. Így 
pél dá ul az iz ra e li fun da men ta lis ta moz ga lom, a Gush Emunim (Hí vők Gyü le ke ze te)10 
tag jai a Jor dán fo lyó nyu ga ti part ját meg szál ló zsi dó te le pe se ket Is ten elő őrs ének te kin
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11 Rö vi den szól va: a mil len ni u mi vagy chiliasztikus moz gal mak, me lyek ál ta lá ban a nagy tár sa dal mi for ron
gá sok és át ala ku lá sok ide jén erő söd nek meg, a tár sa dal mi moz gal mak azon spe ci fi kus for má ját je len tik, 
me lyek nek a sors sze rű kül de tés ről szó ló dokt rí ná ja az azon na li, kol lek tív és tel jes e vi lá gi meg vál tást hir de ti. 
Töb bek közt jel lem ző rá juk az erős ér zel mi ki fe je ző kés zség, az alap ve tő társadalmi és tör té nel mi fo lya ma tok 
fö löt ti el len őr zés ér ze te, a meg lé vő, il le gi tim nek tar tott tár sa dal mi és po li ti kai vi szo nyok el uta sí tá sa, a fenn ál ló 
tár sa dal mi nor mák és tör vé nyek rend sze res meg sér té se, a ka riz ma ti kus ve ze tő ik től va ló vég le tes füg gő ség, a 
misszi o ná ri u si ra jon gás, az er köl csi re form kö ve te lé se, az az ér zés, hogy tag ja ik össze es kü vés és ül döz te tés 
ál do za tai, va la mint az új já szü le tés és a mély, sze mé lyes át ala ku lás ér zé se. A millennarizmus nem föltétlenül 
val lá si moz ga lom, még ha ere de ti leg a zsi dó–ke resz tény ha gyo mány apo ka lip szisví zi ó já ból, te hát a Je le né sek 
Köny vé ből (20: 4–6) szár ma zik is, ami a Jé zus má so dik meg je le né sét kö ve tő ezer éves föl di ki rály ság ról szól. A 
ki rály ság ezer éve után pe dig a vég íté let min dent el dön tő drá má ja kö vet ke zik, amely ben íté let mon da tik élők 
és hol tak fö lött (Barkun 1986: 18–27; Crim 1989: 480–482).

tik, akik ezért ter mé sze te sen nem köl töz het nek el csak úgy egy sze rű en Judea és 
Szamaria szent föld jé ről, ahogy a Bib lia ta ní tá sa sze rint a Nyu ga ti par tot ne ve zik. Ezt a 
tér sé get a bib li ai mí tosz ErecIsrael (Iz ra el ál lam, Nagy Iz ra el) né ven is me ri. Így már 
vi lá gos, hogy a te le pe sek nek mi ért mu száj olyan el tö kél ten ki tar ta ni uk ezen a te rü le ten, 
an nak ellenére is, hogy Menáhem Begin mi nisz ter el nök sze ku la ri zált iz ra e li kor má nya 
1979ben Camp Davidben – az ak ko ri ame ri kai el nök, Jimmy Carter köz re mű kö dé sé vel 
– szé gyen le tes po li ti kai egyez ményt kö tött az arab (egyip to mi) el len ség gel, Anvar el 
Szadattal, és ezt kö ve tő en 1994ben Os ló ban a PFSZszel, ami már jo gi lag is le he tő vé 
tet te, hogy a pa lesz tin nép bi zo nyosfaj ta au to nó mi á hoz jus son az em lí tett, a Gush 
Emunim tag jai ál tal szent föld nek tar tott te rü le te ken.

A fun da men ta liz mus szá mos for má ja ugya nis azon a meg győ ző dé sen alap szik, hogy 
az eszkatológia ál tal ki nyi lat koz ta tott dokt rí ná val össz hang ban ők nem csak a „ki vá lasz
tott nép” ki lét ét is me rik, ha nem a tör té ne lem ér tel mét és vég ső ki me ne tel ét is. Az ef faj
ta te o ló gi ai an ti ci pá ció so rán elő sze re tet tel hi vat koz nak az is ten kül döt té re, a mes si ás ra, 
a meg vál tó ra s kü lö nö sen a mil len ni um11 kon cep tu á lis gaz dag sá gá ra és iko nog rá fi ai 
le he tő sé ge i re. A fun da men ta lis ták szó hasz ná la tá nak e re to ri kai esz kö zei azt a célt szol
gál ják, hogy se gít sé gük kel éles ha tár vo na lat húz za nak ön ma guk (a ki vá lasz tot tak cso
port ja) és a töb bi ek (min den ki más) kö zé. Kü lön böz ni vá gyá suk meg mu tat ko zik sa já tos 
ru ház ko dá si, nyel vi és er köl csi szo ká sa ik ban is, me lye ket a cso port tag jai igen fe gyel me
zet ten be tar ta nak min den na pi éle tük ben.

A fun da men ta liz mus alap ve tő cél ja – tak ti ká já nak kü lön bö ző meg nyil vá nu lá si for
má i tól füg get le nül – mind ig ugya naz: új ra a köz élet kö zép pont já ba ál lí ta ni sa ját hit va ri
án sát, ki fe jez ve ez zel elé ge det len sé gét a val lás nak ki zá ró lag a ma gán élet ben be töl tött 
sze re pé vel szem ben, aho vá a val lást az ér ték szfé rák mo dern ko ri dif fe ren ci á ló dá sá nak 
vi ha ros hul lá mai sodorták – aho vá te hát vég ső so ron a mo dern po li ti kai ál lam szekuláris 
szer ke ze te szo rí tot ta vissza. A val lás köz élet be li restitúcióját vé le mé nyük sze rint úgy 
le het ne vég hez vin ni, ha a társadalmi tör vé nyek, a po li ti kai sza bá lyok és a kul tu rá lis szo
ká sok kö te le ző en a szent szö ve ge ken, ill. a val lá si ha gyo má nyon ala pul ná nak.

A mo dern tár sa dal mi rend del te hát el ke rül he tet le nül konf lik tus ba ke rül nek. Hi szen 
a mo dern élet szem lé let – leg aláb bis elv ben, név le ge sen – tü rel mes az egy más tól el té rő 
mo da li tá sú val lá sok hoz, le he tő vé té ve ily mó don a val lá si iden ti tás va la mennyi, el vi leg 
egyen ér té kű for má já nak plu ra liz mu sát. A fun da men ta lis ták nak a tü re lem el vé hez va ló 
ilye tén ra gasz ko dás nincs túl sá go san ínyé re, hi szen ben ne lát ják a mai em ber egy re 
na gyobb za va ro dott sá gá nak és fé lel mé nek okát.

Eb ből a szem szög ből ugya nis a val lá si iden ti tás kü lön bö ző meg fo gal ma zá sai az ér té
kek és a hi e rar chia re la tív vol tá hoz – te hát az is te ni ki nyi lat koz ta tás ab szo lút igaz sá gát 
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12 At tól az el len ve tés től füg get le nül, hogy va ló já ban szi go rú an el len őr zött, egy dik ta tó ri kus val lá si ve ze tő 
ural ma alatt ál ló kö zös sé gek ről van szó – ki nek au to ri tá sát a szak ér tők kény te le nek az ál iden ti tás ma ni pu lá ció
ja ként ér tel mez ni –, meg kell ál la pí ta nunk, hogy az ef faj ta kö zös sé gek rend sze re (el ső sor ban a har ma dik vi lág 
or szá ga i ban) élen jár azon lét fon tos sá gú szo ci á lis szol gál ta tá sok nyúj tá sá ban, me lye ket az ál la mi ap pa rá tus 
gyak ran gon dat la nul, ügyet le nül, kés le ked ve vagy a bü rok rá cia ál tal hát rál tat va vé gez (az idő sek, a be te gek, a 
sze gé nyek gon do zá sa, a sport, a mű ve lő dés, a kom mu ni ká ció stb.) (Juergensmeyer 1993; Kepel 1994; 
Rapaport 1994).

meg kér dő je le ző re la ti viz mus eti ká já hoz – ve zet nek. Az az: a sö tét ben min den szent 
te hén fe ke te – He gel után sza ba don. A fun da men ta liz mus ál lí tá sa itt aka rat la nul is egy
be esik a ha gyo má nyos li be rá lis vé le ménnyel, mi sze rint a val lá si ér zü let va la mennyi 
meg je le né si for má ja an nak a társadalmi, tör té nel mi és kul tu rá lis kör nye zet nek a függ
vé nye, amely ben meg nyil vá nul. A re la ti viz mus és a plu ra liz mus ugya nan nak az érem
nek a két ol da la. Ahol a kü lön fé le is ten hi tek ki fe je zé si for mái ön ma guk ban tes te sí tik 
meg a mo dern tár sa dal mi di na miz mus po zi tív bő sé gét, on nan már csak egy lé pés az 
erény, az er kölcs, a há zas tár si hű ség és az is ten egy más tól el té rő, egy más sal ve tél ke dő 
és egy más nak el lent mon dó ér tel me zé se – ál lít ják a fun da men ta lis ta ve ze tők.

Sa já tos mó don ép pen a pro le tár for ra da lom ból jól is mert di a lek ti ka, az elit ve ze tés és 
a szé les nép tö me gek di a lek ti ká ja az, ami a fun da men ta lis ta moz gal mak ban is mun kál. 
E kez det ben szo ci á li san mar gi ná lis cso por tok – or szá guk po li ti kai, gaz da sá gi és tár sa dal
mi vi szo nya it oko san ki hasz nál va – idő vel meg erő söd nek, és le he tő sé get kap nak ar ra, hogy 
pe ri fe ri kus hely ze tük ből ki lép ve a társadalmi és val lá si élet fő sod rá hoz csat la koz za nak.

A fundamentalista moz gal mak élén mind ig né hány ka riz ma ti kus, te kin té lyes, „tel jes 
mun ka idős” el hi va tott ve ze tő áll, akik for ra dal mi lel ke se dé sük, misszi o ná ri u si meg győ
ző dé sük és szer ve ző kész sé gük ré vén az ún. bel ső kört al kot ják, mely nek fel ada ta el ső
sor ban a val lá si dokt rí na ki dol go zá sa, va la mint a moz ga lom sok ré tű te vé keny sé gé nek 
szo ci á lis meg ter ve zé se és ko or di ná lá sa; őket ve szi kö rül a má so dik kör, a tel jes jo gú 
szer ve zett ta gok kö re; a har ma dik, leg né pe sebb kört pe dig a szim pa ti zán sok és a tá mo
ga tók al kot ják, akik va la mi fé le hi dat ké pez nek a szé le sebb tár sa dal om irá nyá ba, mi köz
ben a moz ga lom te vé keny sé gé ben köz vet le nül csak szük ség ese tén vesz nek részt – ter
mé sze te sen a ve ze tő ség jó vá ha gyá sá val (Rapaport 1994: 433).

Ha a fun da men ta liz mus ról vi szony lag tel jes ké pet aka runk kap ni (bár írá sunk ter je
del mi kor lá ta i miatt ez szük ség kép pen se ma ti kus lesz), ak kor nem fe led kez he tünk meg 
ar ról a két ség te len tény ről, hogy olyan moz gal mak kal van dol gunk, me lyek hi he tet len 
ha té kony ság gal ala kí tot ták ki a ma guk szi lárd, össze tar tó, a ta gok és a csa lá dok egy más 
köz ti szo li da ri tá sán ala pu ló kö zös sé ge it. Egy olyan tör té nel mi kor szak ban, ami kor a 
Nyu gat kü lön bö ző kul tu rá lis és nem ze ti szín te re i nek szin te egye dü li kö zös jel lem ző je a 
ra di ká lis in di vi du a liz mus és a tár sa dal mi szin tű tör vény te len ség, ez két ség te le nül nem 
el ha nya gol ha tó tár sa da lom po li ti kai ered mény. Mi köz ben a ra di ká lis in di vi du a liz mus 
szekuláris kri ti ku sai csak be szél nek az el ide ge ne dés ről, az ér tel mes cé lok hi á nyá ról, az 
erő sebb kö zös sé gi ér zés szük sé ges sé gé ről, ad dig a fun da men ta lis ták nak va ló ban si ke
rült jól mű kö dő kö zös sé ge ket lét re hoz ni uk.12

A sze ku la ri zá ci ó nak és a tu do má nyos szem lé let ha tal mas mér té kű el ter je dé sé nek 
fo lya ma tá ra – ami a „va rázs ta la nodott vi lág ban” (Weber) az ér te lem ha tal mát meg szi
lár dí tot ta, és a mód sze res karteziánusi ké tel ke dést a mo dern tu dat leg főbb jel leg ze tes
sé gé vé avat ta – a fun da men ta lis ták, mint mon dot tuk, a köz élet ben ki fej tett szo ci á lis és 
po li ti kai te vé keny sé gük kel vá la szol nak, mi vel leg főbb cél juk az, hogy vissza ál lít sák az 
is te ni tör vé nyek el sőbb sé gét az em be ri ek előtt, és át ala kít sák a val lás és ál lam vi szo  
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13 Leg aláb bis a nyu ga ti de mok rá ci ák ál lam szer ke ze te nem is me ri el egyet len val lá si igaz ság pri vi lé gi u mát 
sem, hi szen a li be rá lis és de mok ra ti kus ál lam rend egyik alap té zi se, hogy „…az egy más tól el té rő val lá sú ál lam
pol gár ok nak jo guk ban áll tá mo gat ni a kü lön bö ző val lá si meg győ ző dé sek től füg get len po li ti kai be ren dez ke dés 
és tár sa dal mi igaz sá gos ság alap el ve it. A po li ti ku si nyelv hasz ná lat kö zös ne ve ző je az em be rek jó lé té ért ér zett 
vi lá gi fe le lős ség tu dat. Az egy más tól el té rő val lá sú cso por tok kal foly ta tott nyil vá nos po li ti kai vi tá nak a val lás 
kér dés kö rén kí vül kell le zaj la nia” (Kent Greenawalt: Religious Convictions and Political Choice, Oxford Univer
si ty Press, New York 1988; in Cochran 1990: 93).

14 A fun da men ta liz mus csu pán a het ve nes évek ben ke rült a mé dia fi gyel mé nek kö zép pont já ba. A ju da is
ta, ke resz tény és isz lám fun da men ta lis ta moz gal mak nyil vá nos sá vá lá sá nak fo lya ma tá ban négy év szám je len
ti a ha tár kö vet: 1977ben Menahem Begin, a militáns po li ti kus lett az iz ra e li mi nisz ter el nök, aki nek győ zel
mé hez nagy ban hoz zá já rul tak a ra di ká lis val lá si cso por tok tag ja i nak sza va za tai; az Is ten és a „ki vá lasz tott nép” 
köz ti kap cso lat ne vé ben meg kez dő dik és gyors ütem ben fo lyik a zsi dó te le pe sek meg szállt te rü le tek re va ló 
be köl tö zé se. 1978ban Ka rol Wojtyla len gyel kar di ná list II. Já nos Pál né ven pá pá vá vá laszt ják. A má so dik va ti
ká ni zsi nat öku me ni kus aggiornamentója et től kezd ve mind in kább ki szo rul az egy ház gya kor la tá ból. 1980ban 
a Moral Majority evan gé li kus ko a lí ció hat ha tós se gít sé gé vel Ronald Re a gant az Egye sült Ál la mok el nö ké vé 
vá laszt ják: Re a gan nagy len dü let tel fog hoz zá Ame ri ka „vissza ke resz té nye sí té sé hez”, meg pró bál va is ten ad ta, 
mi ti kus Új Je ru zsá lem mé ala kí ta ni a te he rá ni túsz drá ma ál tal meg alá zott és a ha tal mas mér té kű inf lá ció foj
to gat ta Ame ri kát. 1979 feb ru ár já ban pá ri zsi szám űze té sé ből Khomeini ajatollah ha za tér Irán ba, ahol az isz
lám for ra dal mat kö ve tő en ki ki ált ják az isz lám köz tár sa sá got. Ugya ne zen év no vem be ré ben ter ro ris ták tá mad
ják meg a mekkai Nagy Me cse tet, és le mé szá rol ják a bent lé vő ket. Az irá ni sí i ták ez zel szent he lye ik, Mek ka 
és Medina sza ú di fenn ha tó ság alá tar to zá sa el len akar tak til ta koz ni (Lawrence 1989; Kepel 1994: 7–8).

15 Nagy je len tő ség gel bír, hogy az isz lám gon dol ko dás ban egé szen a 20. szá za dig egyál ta lán nem lé te zett 
a sze ku la ri zá ció el ve. Az arab nyelv, az isz lám pri vi le gi zált nyel ve, me lyen Allah a Ko rán ban meg nyi lat ko zik, 
nem is me ri a „sze ku la ri zá ció” ki fe je zést (Lewis 1988: 2–3).

nyát.13 Más szó val ké szek rá, hogy meg vál toz tas sák az ál lam al kot má nyát és/vagy a pol
gá ri tör vény köny vet, vég ső eset ben pe dig (fő leg a har ma dik vi lág or szá ga i ban) nem 
ri ad nak vissza még a ter ro riz mus tól és a fegy ve res harc tól sem a szekuláris ál lam el len, 
sőt az il lo já lis és „hi tet len” né pes ség egé sze el len, amely be ál ta lá ban mind azok be le tar
toz nak, akik nem en ge del mes ked nek a fun da men ta lis ta igaz ság min den ki re néz ve 
kö te le ző el vá rá sa i nak.

Ha mis szte re o tí pi ák

Ter mé sze te sen té ve dés len ne ab ból a von zó an egy sze rű föl te vés ből ki in dul ni, hogy 
va ló sá gos az a mé dia14 ál tal su gallt fun da men ta lis ta kép, me lyen egy bo ros tás mu zul
mán néz ránk szú ró san cső re töl tött kalasnyikovja mö gül, mi köz ben má sik ke zé ben a 
Ko ránt szo ron gat ja. Mint ha az ál lig föl fegy ver zett, Allah ki rály sá gá ért és az isz lám 
di cső sé gé ért har co ló mudzsahedin a fun da men ta lis ta gon do la ti ság egyet len le het sé ges 
meg tes te sí tő je len ne! Nem ta gad hat juk, hogy az irá ni for ra da lom, a pa lesz tin intifáda, 
a ter ro ris ták em ber rab lá sai és a Mu zul mán test vé ri ség ál tal le mé szá rolt po li ti ku sok drá
mai ké pe mi att a szé le sebb nyu ga ti köz vé le mény ér dek lő dé se szin te tel je sen az isz lám 
fe lé for dult – de tud nunk kell, hogy a fun da men ta liz mus ba az isz lá mon kí vül más is 
be le tar to zik. He lye sebb len ne ta lán úgy fo gal maz ni, hogy az isz lám fun da men ta lis ták 
har ca a ma ga sok fé le ség ében el ső pil lan tás ra va ló ban lát vá nyos, erő sza kos és ki zá ró la
gos mód sze rei mi att ugya nak kor torz és ha mis be nyo mást kelt.

Va ló igaz, hogy a fun da men ta liz mus sal és az isz lám mal va ló szé les kö rű azo no su lás 
hát te ré ben egy sor te o ló gi ai és társadalmi ok hú zó dik meg. Ta lán elég rá mu tat nunk ar ra 
a köz is mert tény re, hogy az isz lám val lá si ha gyo mány az ál lam és az egy ház, az az a val
lás köz ti ha ta lom meg osz tás le he tő sé gét még elv ben sem is me ri el.15
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16 A fun da men ta liz mus fo gal má nak tör té ne ti fej lő dé se is jól mu tat ja, hogy lé nye gé ben az ame ri kai fö de
rá ció észa ki nagy vá ros ai ban élő pro tes táns vá rosi kö zös sé ge ken belüli konf lik tus ról volt szó (New York City, 
Philadelphia, Chi ca go), nem pe dig az ur bá nus és rurális régiók, te hát az Egye sült Ál la mok fej lett észa ki te rü
le tei és az el ma ra dott Dél val lá si kö zös sé gei köz ti össze üt kö zés ről (Casanova 1994: 142).

17 A fun da men ta lis ta moz gal mak nak ugya nis nem csu pán a tag sá ga nö vek szik, ha nem egy re több fi a tal, 
mű velt, szak ma i lag kép zett és nem rit kán va gyo nos sze mély is csat la ko zik hoz zá juk (Kepel 1994: 102–104). 
A mai, poszt mo dern kor „multikulturalizmusa”, „val lá si plu ra liz mu sa” és a „nagy nem ze ti tör té nel mek al ko
nya” ide jén ép pen a fun da men ta lis ták azok, akik sze mér met le nül az Egyet len Igaz ság kü lönc exk lu zi vi tá sá
ban tet sze leg nek. Jel zé se i ket – az elekt ro ni kus temp lo mok ban il lu zó ri ku san ára dó bol dog ság tól és az in tim 
kö zös ség ha son ló pót sze re i től füg get le nül – az em be rek vi lá go san ér tik, ta lán ép pen azért, mert a plu rá lis 
iden ti tá sok mo dern szó hasz ná la ta nem ké pes őket ki elé gí te ni, hi szen olyan gon do la ti és gya kor la ti erő fe szí
tést igé nyel tő lük, amely szá muk ra egyál ta lán nem ígér biz ton sá got és sta bi li tást, csu pán dezorientációt nyújt, 
mint „nor ma nél kü li nor mát” (Debeljak 1994: 127–129). A certitudo fidelishez, a szik la szi lárd hithez va ló 
vissza té rés ezért hor doz ma gá ban sok kal na gyobb tár sa dal mipo li ti kai le he tő sé get an nál, mint amekkorát a 
sze ku la ri zá ció pa ra dig má já val bí be lő dő tu dó sok egy ré sze haj lan dó el is mer ni (vesd össze a pa ra dig mák ról 
szó ló vi tá val, in: Demerath 1994: 103–109; Casanova 1994: 11–39).

A Ko rán té ved he tet len sé gén és a hadithon ala pu ló, kö te le ző ér vé nyű Saría (je len té se: 
a víz le lő hely hez ve ze tő csa pás – a ford.) jo gi kó dex sze rint ugya nis az egyének – ide ért ve 
az ál lam főt is – és a közösség va la mennyi megnyilvánulása az is te ni ke gye lemből és 
te kin télyből fakad. A Ko rán mint Allah meg nyil vá nu lá sa még elv ben sem nyi tott az egy
más tól eltérő  in terp re tá ci ók előtt, hi szen – el té rő en a ke resz tény és zsi dó szent szö ve
gek től – nem kü lön bö ző szer zők től ered, ha nem Mo ha med ben ne csu pán le ír ja, köz ve
tí ti Allah üze ne tét. A Ko rán (qur’ân: ere de ti je len té se „hir de tés” – a ford.) te hát nem egy 
is ten ről szó ló könyv, ha nem Is ten hang ja ma ga. Is ten úgy mond a ke resz tény ség ben 
em ber ré vá lik, az isz lám ban pe dig könyv vé.

Szá mos isz lám do mi nan ci á jú mai ál lam tör té nel mi és tár sa dal mi kö rül mé nyei a po li
ti kai in téz mény rend szer meg te rem té se so rán a fun da men ta liz mus még gyor sabb és 
militánsabb fej lő dé sét se gí tik elő: ezek nek az ál la mok nak ugya nis még nem si ke rült 
tel je sen ki sza ba dul ni uk a nyu ga ti ko lo ni a liz mus, a nem ze ti fel sza ba dí tó moz gal mak és 
a he lyi szekuláris elit ural má nak bo nyo lult szö ve vé nyé ből, me lyek együt tes nyo má sa 
alatt kép te le nek vol tak el jut ni a de mok ra ti kus tár sa dal mi be ren dez ke dés nek ar ra a fo ká
ra, ame lyen de iure és de facto egya ránt le he tet len né vált vol na a töb béke vés bé bru tá lis, 
köz vet len és tö me ges tá ma dás az ál la mi ha ta lom in téz mé nyei el len.

A fun da men ta liz mus nem ki zá ró lag az egy sze rű, mű ve let len, pa rasz ti tö me gek ügye 
– ahogy azt a mé dia ál tal su gallt szte re o tip kép alap ján el ha mar ko dot tan ál lít hat nánk.16 
Ez zel természetesen nem azt mond juk, hogy e tö me ge ket nem le het ne a fun da men ta
liz mus fe lé for dí ta ni. De mennyi re, hogy le het! El len ke ző leg: itt most el ső sor ban ar ra a 
ke vés bé is mert tény re akar juk föl hív ni a fi gyel met, hogy a fun da men ta lis ta moz gal mak 
ve ze tői, ak ti vis tái és a nyil vá nos ság előtt sze rep lő kép vi se lői gyak ran igen csak kép zet
tek.17 Te vé keny sé gük nem csak a kü lön bö ző nyil vá nos fó ru mok ra, a meg tér tek bi zal má
nak el nye ré sé re, a szo ci á lis és te le kom mu ni ká ci ós misszionarizmusra, va la mint a sa ját 
iden ti tá suk meg erő sí té sét szol gá ló tö meg ri tu á lék ra ter jed ki, ha nem (el ső sor ban a nyu
ga ti de mok rá ci ák ban) rend sze re sen elő ter jesz te nek olyan tör vény ja vas la to kat is, me lyek
kel „az al kot mány és a jog rend meg vál toz ta tá sát sze ret nék el ér ni a cél ból, hogy prog
ram ja i kat for má li san is leg ali zál ják” (Marty és Appleby 1992: 17). Ez meg kö ve te li tő lük 
a bo nyo lult tör vény ke zé si pro ce dú rák ban va ló jár tas sá got és az ál lam jo gi és po li ti kai 
in téz mé nyei mű kö dé sé nek ala pos is me re tét.

Füg get le nül at tól, hogy az ál lam és a tár sa da lom szekuláris alap ja it tá mad jáke, mint  
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18 1989 őszén a tan ügyi ha tó sá gok a mu zul mán lá nyok nak meg til tot ták a ha gyo má nyos fá tyol vi se le tét a 
gim ná zi um ban. Az ez el len va ló vi ha ros til ta ko zás jel zés ér té kű volt: a val lá si lag el kö te le zet len is ko la in téz mé
nye el len ugya nis nem csak az isz lám szer ve ze tek, ha nem a zsi dó és ka to li kus kö zös sé gek ad hoc ko a lí ci ó ja is 
tá ma dást in té zett. (Egy 1905ös, a val lás és ál lam szét vá lasz tá sá ról szó ló tör vény sze rint a val lás a pri vát szfé
rá ba tar to zik.) E szo kat lan szö vet ség tá ma dá sá nak cél ja az volt, hogy kü lönkü lön és/vagy együt tes erő vel a 
nyil vá nos szfé rát is meg száll ják (Kepel 1994: 78).

19 Arról a sze re p ről, amelyet Ame ri ka gyar ma to sí tá sá nak pi o nír örök sé gé ben a ke resz tény ség betöltött, 
lásd Debeljak 1994; Bruce 1994; a saríának az isz lám ál lam rend szer ben be töl tött je len tő sé gé ről lásd Lawrence 
1989; Kepel 1994.

Fran ci a or szág ban – ami re jó pél da az isz lám fá tyol18 kö rül ki bon ta ko zott vi ta –, avagy 
militánsan tü rel met le nek az adott tár sa dal mipo li ti kai rend től va ló szekuláris el haj lá
sok kal szem ben, ami (leg aláb bis rész ben) val lá si ins pi rá ci ón ala pul, mint pél dá ul Ame
ri ká ban vagy az isz lám ál la mok ban,19 azt nem le het a fun da men ta lis ták sze mé re vet ni, 
hogy nem va ló di kér dé se ket tesz nek föl. Hi szen ők szün te le nül a tár sa dal mi szo li da ri tás 
és a szi lárd ér ték rend föl bom lá sá nak je lei után ku tat nak, bár di ag nó zi suk alap ján utóbb 
té ves mód szer rel pró bál ják a be te get meg gyó gyí ta ni. Ugya nis ab ból a ké tes ér té kű föl te
vés ből in dul nak ki, hogy a tár sa da lom dehumanizációjának (pros ti tú ció, bű nö zés, por
nog rá fia, ká bí tó szer, al ko ho liz mus, sze xu á lis sza ba dos ság stb.) okai ki zá ró lag a végső,
te hát val lá si cél s az ab szo lút is te ni au to ri tás hi á nyá ban ke re sen dők, s ezek kel össz hang ban 
kel le ne át ala kí ta ni a mo dern tár sa dal ma kat azért, hogy lé tük ér tel met nyer jen, és új ra 
biz ton sá go sak, szi lár dak és va ló ban er köl csö sek legyenek. A fun da men ta liz mus ez zel a 
mo dern fi lo zó fia ar cá ba vág ja a kesz tyűt.

Az e ki hí vás ál tal föl ve tett va lós prob lé má kat ter mé sze te sen nem le het meg szün tet ni 
azok fenn költ sem mi be vé te lé vel – ez gyak ran csu pán a gyön ge elem zőkész sé get hi va tott 
lep lez ni: a fun da men ta liz mus lé nye ge va ló szí nű leg ép pen az, hogy a fel vi lá go so dás mo dern 
örök sé gét ma gu ké nak val ló em be rek nek is egy ér tel mű en a tu do má sá ra akar ja hoz ni, hogy 
új ra kell gon dol ni a fel vi lá go so dás meg kér dő je lez he tet len ural má nak kö vet kez mé nye it.

A le gi ti má ci ós vál ság (Habermas), a tár sa dal mi tör vény te len sé gek, a ha gyo má nyos 
csa lád föl bom lá sa, min den fé le gaz da sá gi, kul tu rá lis és sze mé lyes biz ton ság ér zet hi á nya 
és a mo dern tár sa dal mak ön ké nyes bru ta li tá sá nak is me re te el le né re – me lyek szor gos 
vizs la tá sa so rán a fun da men ta lis ták pa ra dox mó don ugya nar ra az ered mény re jut nak, 
mint a szekuláris tu do mány ana li ti kus ku ta tá sai – a mé dia szen zá ció haj hász pro pa gan
dá ja ered mé nye kép pen a nyu ga ti köz vé le mény nagy ré sze el fo gad ja azt a sztereotípiát, 
mely sze rint a fun da men ta liz must egyet len könnyed moz du lat tal fél re le het sö pör ni. 
A fun da men ta liz must e le egy sze rű sí tett, tő le töb béke vés bé un do ro dó, ám alap ve tő en 
el hi bá zott ál lás pont leg szí ve seb ben ki se lej tez né, mint az ir ra ci o ná lis düh nek, a pri mi tív 
fa na tiz mus nak, a ra di ká lis tü rel met len ség nek és a fel vi lá go su lat lan szel lem erő sza kos
sá gá nak ta lán va ló ban kü lö nös, ugya nak kor re mény te le nül ide jét múlt meg tes te sü lé sét, 
amit úgy mond a mo dern fej lő dés lo gi ká ja már ré gesrég meg ha la dott, és mind örök re a 
múlt év köny ve i be zárt.

Ez az ál lás pont el hi bá zott, ugya nis azt bi zo nyít ja, hogy a je len condition humaine sors
kér dé sei és a ma em be ré nek me ta fi zi ká ja és tár sa dal mi fi lo zó fi á ja előtt be huny juk a 
sze mün ket, te hát va kok va gyunk azok ra az eg zisz ten ci á lis szem pont ból lé nye ges kér dé
sek re, me lye ket a fun da men ta liz mus vég ső so ron föl mer és föl tud ten ni, még ha két ség
kí vül drasz ti kus és per sze tár sa dal mi lag el fo gad ha tat lan mó don is. Ab ból, hogy a fun
da men ta liz mus té ves vá laszt ad egy he lyes kér dés re, még nem kö vet ke zik, hogy a kér dés 
meg vá la szo lá sát el mis má sol hat juk.

Ne héz ugya nis ki tér ni an nak a kel le met len di lem má nak a meg vá la szo lá sa elől, hogy 
a mo dern kor tár sa dal ma – mely el kö te lez te ma gát a tu do má nyostech ni kai for ra da lom 

 replika 175



 
replika176

20 A „szent bal da chint” itt egy szim bo li kus rend szer ként kell föl fog ni, amely ké pes el ren dez ni, le gi ti mál
ni, meg for mál ni és in teg rál ni az em ber eg zisz ten ci á ját a vég ső va ló ság ról szó ló igaz ság sze rint, amely ko he
rens ma gya rá zat tal szol gál a szen ve dés ről, a sze re lem ről, a tra gé di á ról, az igaz ság ta lan ság ról és a ha lál ról. Más 
szó val „egy, az em be ri te vé keny ség se gít sé gé vel lét re ho zott min dent át fo gó szent rend ről, az az szent koz
mosz ról van szó, amely a fo lya ma tos ká osz el le né re ké pes fenn ma rad ni” (Berger 1967: 51).

21 Mi vel a fun da men ta liz mus ka te gó ri á ját olyan val lá si kö ze gek, il let ve ha gyo má nyok is át vet ték, me lyek
nek a pro tes tan tiz mus szim bó lu má hoz, az ere den dő bűn al má já hoz sem mi kö zük, ezért e ka te gó ri át itt 
ál ta lá nos ideáltipikus és össze ha son lí tó ér te lem ben hasz nál juk. Ez fel té te le zi, hogy a fun da men ta liz mus 
meg je le né si for má já ban al kal maz ko dik an nak a val lás nak a ha gyo má nya i hoz, szim bó lum rend sze ré hez és 
szó hasz ná la tá hoz, amely ben meg je le nik, jól le het ugya nak kor an nak lé nye gét a ma ga kon zisz tens va ló sá gá
ban is föl tár ja. Mutatis mutandis ezért le het sé ges be szél ni ró la nem csak az áb ra há mi val lás ban, ha nem a 
budd hiz mus ban, szikhizmusban, hin du iz mus ban, dzsáinizmusban stb. is (Marty és Appleby 1992; 
Rapaport 1994; Paden 1992).

22 A po pu lá ris val lá si plat form a mo der nis ta komp ro misszum, te hát a bap tis ta és pres bi te ri á nus egy ház 
li be rá lis és kö zép utas hí vői el len elő ször a The Fundamentals cí mű, há rom mil li ós pél dány szá mú, ti zen két 
bro sú rá ból ál ló in gye nes ki ad vá nyá ban (1910–1913) in té zett tá ma dást, mely ben a Szent írást cá fol ha tat lan 
té nyek tár há za ként ér tel me zi. Ez zel meg te rem tőd tek a szü le tő ben lé vő moz ga lom kom mu ni ká ci ós inf ra
struk tú rá já nak és dokt rí ná já nak ke re tei. A ki ad vány ha son ló ha tást vál tott ki, mint a ka to li ku sok kö ré ben a 
mo der nis ta eret nek ség pá pa ál ta li el uta sí tá sa 1907ben. A Szent írás ab szo lút té ved he tet len sé gét val ló hí vő ket 
elő ször a bap tis ta WatchmanExaminer cí mű fo lyó irat fő szer kesz tő je ne vez te „fun da men ta lis ták nak” 1920
ban. 1925ben az egy ház köz sé gek kö zöt ti ha tal mi harc so rán a fun da men ta lis ták előtt meg nyílt a le he tő ség, 
hogy po li ti kai té nye ző vé vál has sa nak. John Scopes, egy Tennessee ál lam be li ta ní tó azért ke rült bör tön be, 
mert tör vény sér tő mó don Dar win evo lú ció el mé le tét ta ní tot ta a hi va ta los tan rend ben elő írt „kreacionizmus” 
he lyett, mely sze rint az em ber Is ten te remt mé nye. Ha bár Scopest a bí ró ság el ítél te, fun da men ta lis ta ügyé
sze it, a kreacionizmus szó szó ló it azon ban a köz vé le mény bi gott nép bu tí tó knak bé lye gez te. „Scopes igaz sá ga” 
így vált a moz ga lom kül ső fó ku szá vá, amit szá mos tö meg ren dez vény is ta nú sít: Niagara Bible Conferences, 
WorldChristianFundamentalsAssociation,BibleBaptistUnion stb. A fun da men ta liz mus fi lo zó fi ai le gi ti má ció
já ért kü lö nö sen so kat tett a Princeton egye tem te o ló gi ai sze mi ná ri u ma, ahol Machen J. Grecham ve ze té sé vel 
föl újí tot ták a fel vi lá go so dás kri ti ká ját, amely a „jó zan ész skót re a liz mu sa” né ven az aberdeeni Thomas Reid 
(meg halt 1796ban) ne vé hez fű ző dött. Alap té te le az volt, hogy az igaz ság ma gá tól ér te tő dő do log, hi szen a 
va ló ság az is ten től ka pott „ter mé sze tes ész” se gít sé gé vel azon nal és köz vet le nül meg is mer he tő. In nen ered 
az „em ber jó zan esze”, mely nek lé te két ség be von ha tat lan (Casanova 1994: 142–143; Kepel 1994: 106–107; 
Crim 1989: 268–269).

és a fel vi lá go so dás esz mé je mel lett, s me lyet ezek sú lyos vál sá ga nyo maszt – min den
képp el vesz ti sa ját lé nye gi, inspiratív jel le gét, ha akár trivializálja, akár el nyom ja azo kat 
az eg zisz ten ci á lis im pul zu so kat, amelyek ar ra sar kall nak ben nün ket, hogy meg pró bál
juk meg ke res ni sa ját iga zi he lyün ket a transz cen dens gon dol ko dás szent bal da chin ja 
alatt.20 Di na mi kus ko runk fu tó ho mok já ban ugya nis egy remás ra tű nik el egy sor val lá
si moz ga lom, ami ben nün ket alá zat ra, az in di vi du á lis lét vé ges sé gé re kell hogy figyel
mez tes sen, amely lét ben a „tö ké le te sen más mi lyen” Szent ség vég te len, ugya nak kor 
rej tett lé nye gé nek transz cen dens je len lét ét a tel jes em be ri iden ti tás fon tos ele mé nek 
tart juk.

A val lá si cso port kri té ri u mai

A fun da men ta liz mus tör té ne ti ge ne zi sé ből is ki de rül, hogy fő fel ada ta a mo rá lis ér té kek 
és a tár sa dal mi tör vé nyek ál ta lá nos vál sá gá ra adan dó vá lasz ke re sé se, hi szen mint ter mi
nus technicus és mint egy faj ta sa já tos val lá si dokt rí na az ame ri kai pro tes tan tiz mus ke be
lén be lül jött lét re.21 Pon to sab ban szól va azon te o ló gi ai vi ták ered mé nye kép pen, me lye
ket a kü lön bö ző pro tes táns áram la tok foly tat tak egy más sal a Szent írás ér tel me zé sé ről a 
20. szá zad ban.22 Ugyan ilyen fon tos hang sú lyoz ni, hogy a fun da men ta lis ta moz gal mak 
meg szü le té sé nek oka az a kö zös sé gen be lü li szük ség let volt, hogy kü lönb sé get tegyenek 
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az egya zon val lá si ha gyo mány re fe ren cia ke re tén be lül lét re jött, egy más tól el té rő te o ló
giai mo del lek kö zött, ahol a kö zös ség hez tar to zás leg főbb kri té ri u ma ugya nak kor a sola 
scriptura elve. Ál ta lá nos ság ban te hát azt le het mon da ni, hogy fun da men ta liz mus ak kor 
jön lét re, ami kor egy adott cso port egy bi zo nyos val lá si kö zös sé gen be lül kez di úgy érez
ni, hogy a kö zös ség és a kin ti vi lág kö zöt ti hat árok egy re vé ko nyab bak, egy re át jár ha
tóbbak, ami ki kez di a kö zös ség bel ső lé nye gét, s ve le együtt per sze a val lá si iden ti tás 
alap ja it is.

Mi vel a val lá si kö zös sé ge ket „a hoz zá juk legközelebb ál lók ké pe sek a leg in kább 
bom lasz ta ni, azok, akik nek mód já ban áll a rend szer egé szét ki sa já tí ta ni” (Paden 1988: 
61), ezért a ti lal mak, ta buk, bün te té sek, ki kö zö sí té sek, el szi ge te lés, va la mint az eb ből 
kö vet ke ző ön kor lá to zás me cha niz mu sá val ra di ká li san biz to sí ta ni kell a „tisz ta és egy
sé ges” alap iden ti tás meg őr zé sét. Szer ke ze tü ket te kint ve ugya nis a fun da men ta liz mu
sok ál ta lá ban a li be rá lis, il let ve prog resszív te o ló gi ai kez de mé nye zé sek re va ló vá lasz
ként jön nek lét re, me lyek „be lül ről” ké pe sek ma ni pu lál ni a val lá si szim bó lu mo kat, 
re to ri kát és dokt rí nát oly mó don, hogy egy adott tör té nel mi pil la nat ban az éles vissza
uta sí tás po li ti ká ja he lyett in kább az al kal maz ko dást, te hát az új don sá gok át ala kí tá sá nak 
„pu hább” vál to za tát vá laszt ják, az az tü rel mes öku me niz mus sal pró bál ják azo kat be il
lesz te ni az adott val lás ke re tei kö zé. A fun da men ta liz mus ezért je le nik meg nyil vá nos 
fó ru mo kon is.

A fen ti fo lya mat il luszt rá lá sá ra vegyünk egy is mert pél dát. A ró mai ka to li kus egy ház 
me rev sza bá lya i val elé ge det len ha la dó eu ró pai és északame ri kai püs pö kök a 19. szá zad
ban a ka to li kus ta no kat meg pró bál ták olyan szo ci á lis, kul tu rá lis és val lá si in téz mény
ként ér tel mez ni, amely tá mo gat ja a li be ra liz must, a de mok rá ci át és az anya gi gya ra po
dást. Giovanni Maria MastaiFerretti, alias IX. Pius pá pa föl vet te a kesz tyűt, és har ci a san 
vá la szolt a ki hí vás ra. Éle sen el ítél te az ef faj ta ne ki buz du lást, és a va ló di ka to li kus iden
ti tás sal tel je sen össze fér he tet len nek ne vez te.

Pius pá pá nak ez a konf lik tus egy dog ma ti kus te o ló gi á val kap cso la tos po li ti kai ak ció 
öt le tét ad ta: vá rat la nul föl ál lí tott egy, az ecclesia ügye i ben ab szo lút te kin télyt él ve ző bí ró
sá got, amely ki zá ró lag ne ki tar to zott fe le lős ség gel. A pá pa té ved he tet len sé gé ről szó ló 
dokt rí na – mely nek prob le ma ti kus örök sé ge nem tud meg sza ba dul ni sa ját el lent mon
dá sos kö zép ko ri gyö ke re i től – ter mé sze te sen nem volt ínyé re szá mos sza bad gon dol ko
dó püs pök nek és szer ze tes nek, akik azon ban kény te le nek vol tak meg ad ni ma gu kat 
azu tán, hogy az 1869es, el ső va ti ká ni zsi nat e dokt rí nát a dog ma, te hát az egyet len igaz 
ka to li ku s iden ti tás pró ba kö vé nek stá tu szá ra emel te (Marty és Appleby 1992: 26). Ilyen 
kö rül mé nyek kö zött csak is az új don sült egy há zi dog má hoz va ló hű ség biz to sí tott he lyet 
„a szent apos to li ró mai ka to li kus egy ház ke be lén be lül”, el ve té sé vel pe dig az op po nens 
au to ma ti ku san eret nek nek és disszi dens nek mi nő sült, en nek va la mennyi, a stá tust és 
az eg zisz ten ci á t érintő kel le met len kö vet kez mé nyé vel együtt.

Az au to ri tás ré gi for má i nak meg erő sí té se mel lett – amint azt az elő ző pél dá ból lát
tuk – a fun da men ta lis ták gyak ran ma gán a val lá si cso por ton be lül pró bál ják an nak új 
for má it lét re hoz ni, kü lö nö sen ak kor, ha úgy ér zik, hogy az au to ri tás ha gyo má nyos 
kép vi se lői a mo dern tár sa dal mi erők kel va ló érint ke zé sük so rán kor rum pá lód tak, be sá
ro zód tak, te hát el árul ták az igaz hi tet. A pró fé tai ta nok egy ré szé nek ki sa já tí tá sá val a 
fun da men ta lis ták el ső sor ban a lagy ma tag pap ság in téz mé nyét akar ják alá ás ni, vi szont 
nem hasz nál ják azt ar ra, hogy a sa ját val lá si kö zös sé gü kön kí vü li vi lág ban bot rányt 
kelt se nek ve le.

A le gen dás Szaid Qutb, az egyip to mi Mu zul mán test vé ri ség fun da men ta lis ta  moz ga
lom leg je len tő sebb te o re ti ku sa pél dá ul jó tak ti kai ér zék kel ele ve ní tet te föl a jahiliyya 
fo gal mát, ami bar ba riz must je lent, te hát az isz lám meg je le né se előt ti tu dat lan ság, igaz
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23 A Mu zul mán test vé ri sé get Hasan AlBanna ala pí tot ta 1928ban. Ami kor 1952ben Jamal Abd AlNasir 
(Gamal Abdel Nasszer) az egyip to mi na ci o na lis ta for ra da lom ide jén Fa ruk ki rályt meg fosz tot ta trón já tól, 
ak kor a Mu zul mán test vé ri ség a szö vet sé ge se volt, tag ja it azon ban Nasszer nyom ban bör tön be zá rat ta, mi helyst 
azok kri ti zál ni kezd ték az isz lám fe gye lem el len el kö ve tett vét sé ge it. E ra di ká lis isz lám moz ga lom egyik leg
je len tő sebb sze mé lyi sé ge Szaid Qutb (1906–1966), aki az öt ve nes évek ben Nasszer bör tö né ben kelt írá sa i ban 
nem csak ál ta lá ban a nem isz lám tár sa dal mi be ren dez ke dés el len lé pett föl, ha nem az isz lám re zsim el len is. 
Azt ta ní tot ta, hogy ezek ben a rend sze rek ben az em be rek már nem Is tent imád ják, ha nem egy em bert imád
nak (az el nö köt), aki bi to rol ja az is te ni szu ve re ni tást, mely az igaz sá gos tár sa dal mi be ren dez ke dés egye dü li 
zá lo ga. Ta ní tá sá ban ezért a kor rum pá ló dott ál lam mal va ló tel jes sza kí tást hir det te: az ál la mot csu pán a „ki vá
lasz tot tak” ké pe sek át ala kí ta ni, és csak ak kor, ha hí ven kö ve tik az Is ten tör vé nyét, a saríát. A jahiliyya esz mé jén 
kí vül a Mu zul mán test vé ri ség kö vet ke ző ge ne rá ci ói szá má ra kü lö nö sen inspiratív volt az a ta ní tá sa, hogy a 
dzsihád – amit itt nem át vitt ér te lem ben, ha nem szó sze rint kell ér tel mez ni – a jó és a rossz kö zött zaj lik: 
egy részt az is te ni igaz ság, más részt an nak vi lá gi ha mi sít vá nya, a Nyu gat és a modernitás kö zött 
(Juergensmeyer 1993: 61; Kepel 1994: 19–23).

ság ta lan ság és po gány ság ál la po tát.23 I. sz. 622ben (a mu zul mán idő szá mí tás el ső évé
ben) Mo ha med pró fé ta el me ne kült Mek ká ból, ahol az idő tájt jahiliyya ural ko dott, hogy 
nyolc év vel ké sőbb győ ze del me sen tér jen vissza oda, és a po gány bál vány imá dók ha tal
mát meg dönt ve meg te remt se az isz lám ural mát. E fo ga lom kor sze rű sí tett ér tel me zé sé
nek se gít sé gé vel – amit Mo ha med élet raj zá nak hi te les sé gé vel tá masz tott alá – Szaid 
Qutb nak si ke rült létrehoznia a Nasszer kény ural ma el le ni fegy ve res el len ál lás ha tá sos 
po li ti kai prog ram ját.

A tra dí ci ót rész ben ki sa já tít va szen ve dé lyes írá sa i ban Szaid Qutb ugya nis azt ta ní tot
ta, hogy az ak ko ri Egyip tom nak leg in kább a jahiliyya fo gal má val jel le mez he tő le súj tó 
er köl csi, gaz da sá gi és szo ci á lis hely ze té ért el ső sor ban – sőt, ta lán ki zá ró lag – az isz lám 
val lá si ve ze tők, az ulémák a fe le lő sek, akik nek az lett vol na a fel ada tuk, hogy az egész 
kö zös ség ne vé ben óv ják az er köl csi és szo ci á lis ér té ke ket. És mi vel ők át ad ták ma gu kat 
a mo dern és kor rupt Nyu gat posztkoloniális be fo lyá sá ból ere dő gaz da sá gi és po li ti kai 
pri vi lé gi u mok nyúj tot ta él ve ze tek nek, és el ha nya gol ták a val lá si ve ze tők alap ve tő fel ada
ta it, az az meg fe led kez tek a kö zös ség irán ti fe le lős sé gük ről, ezért a tár sa da lom ban tűr
he tet len er köl csi la za ság és val lá si tu dat lan ság ha ra pó zott el. A „mu zul mán test vé rek
nek” ezért elő ször ki kell ra gad ni uk az ulémák be szennye zett ke zé ből a Ko rán és az 
au ten ti kus isz lám for rá sok ér tel me zé sé nek jo gát.

A fun da men ta lis ták ugya nis a ré gi dokt rí nák és ha gyo má nyok rész be ni új já é lesz té se
kor ép pen azo kat a fo gal ma kat, me ta fo rá kat és esz kö zö ket vá lo gat ják össze, me lyek 
aktualizációjával meg te remt he tik sa ját be fo lyá su kat, akár úgy, hogy azt meg szi lár dít ják 
(pl. XI. Pius pá pa), akár úgy, hogy al ter na tív prog ram alak já ban új já te rem tik (pl. „a 
mu zul mán test vé rek”). A val lá si iden ti tást fe nye ge tő leg na gyobb ve szély nek szin te ki vé
tel nél kül a mo dern fi lo zó fia és gon dol ko dás kép vi se lő i vel foly ta tott pár be szé det tart ják, 
kü lö nö sen azt a tö rek vést, hogy a mo dern tu dást egye sek meg pró bál ják hoz zá ido mí ta ni 
a val lás üze ne té hez és összhangba hoz ni ve le, hi szen ez a mo dern sze ku la ri zá ció ha tal
mas tár sa dal mi fo lya ma ta és a val lá si kö zös ség köz ti kap cso lat fel vé telt je len ti. A val lá si 
dokt rí na és az élet mód tisz ta sá gá ra néz ve a bel ső „el len ség” ugya nis ve szé lye sebb, mint 
a kül ső, hi szen azt ide gen nek le het bé lye gez ni, ami ilyen for mán au to ma ti ku san il le gi
tim mé vá lik.

Ezért éle sen föl ve tő dik a kér dés, hogy kik a val lá si örök ség iga zi le té te mé nye sei: az 
egyet len igaz val lás pe csét jé nek őr zőie, avagy az eret ne kek?

Még ha el vo nat koz ta tunk is a dokt rí ná ról foly ta tott vi ták, sza ka dá sok és ki kö zö sí té
sek gaz dag tör té ne té től, ame lyek – túl az egyé ni eret nek sé gen, me lyet Irenaeus sze rint 
a korakeresztény idők ben már Cso da té vő Si mon is kép vi selt (Nigg 1962: 19–21) – pa 
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24 Jó pél da er re a fatva – a ha lá los íté let, mely nek vég re haj tó ját vér díj il le ti –, me lyet Khomeini 1989ben 
mon dott ki Salman Rushdie in di aibrit szár ma zá sú író ra val lás gya lá zás bű ne mi att, me lyet Rushdie sze rin te 
Sá tá ni ver sek cí mű re gé nyé ben kö ve tett el. A mind má ig ér vény ben lé vő fatva egy (ki mon dot tan szekuláris) 
mu zul mán el len irá nyul, ami az irá ni for ra da lom ex port já nak po li ti kai stra té gi á ja mel lett el ső sor ban a „bel ső” 
ve szély („kül ső” előt ti) me ta fi zi kai el sőbb sé gé ből kö vet ke zik. A fatva ugya nis ab ból a te o ló giai té tel ből in dul 
ki, hogy a ta bu meg vé di Mo ha med pró fé ta szent sé gét a blasz fé mi á tól, amit Rushdie – a nyu ga ti gyar ma to sí tók 
ál tal hasz nált gúny név vel il let vén a pró fé tát – tu da to san kö ve tett el. Ezért Rushdiera, mint szü le tett mu zul
mán ra, a bűn és bün te tés di a lek ti ká ja vo nat ko zik, „bű ne” pe dig sok kal ve szé lye sebb an nál, mint ami kor ugya
nazt a ta but a nyu ga ti ér tel mi sé gi ek sér tik meg, hisz Rushdiet az isz lám ha gyo mány volens nolens kö te le zi 
(Rapaport 1994: 434).

ra dox mó don ép pen hogy táp lál ták a ke resz tény ség rend kí vüli vi ta li tá sát, ak kor már 
csak a ró mai ka to li kus egy há zon be lül is ta lál ha tunk egy sor eret nek moz gal mat az 
extra eccle siam nulla salus el ve mi att a há bo rú után ki rob bant val lá si össze tű zé sek nyo
mán, a fran cia or szá gi ka to li kus mun kás pa pok tól kezd ve a La tinAme ri ká ban meg ho
no so dott fel sza badulásvallásig, hogy a pro tes táns egy ház egy mást kö ve tő sza ka dá sa i ról 
ne is be szél jünk.

Az isz lám tra dí ci ót fi gye lem be vé ve ta lán elég em lé kez tet ni ar ra, hogy a te he rá ni 
ame ri kai nagy kö vet ség egye te mis ták ál ta li meg szál lá sa kor mi lyen pre cí zen meg ter vez
ték az ak ció spon tán po li ti kai in dí té ka it, és hogy az utá na kö vet ke ző pro vo ka tív túsz ej tő 
ak ci ó nak va ló já ban két fon tos stra té gi ai cél ja volt: egy részt nyil ván va ló vá akar ták ten ni 
el szánt sá gu kat, hogy e for ra dal mi konf lik tus ban ké szek el men ni a leg vég ső ha tá rig, füg
get le nül a le het sé ges kö vet kez mé nyek től (a ka to nai és po li ti kai nagy ha ta lom mal ví vott 
harc tól), más részt ez az ak ció lak musz pa pír ként is szol gált: ily mó don akar ták tö mö rí
te ni so ra i kat. A szín val lás ra kény sze rí tés mód sze ré vel ugya nis, amely ben a tertium non 
datur el ve ér vé nye sül, fő leg azo kat az irá ni mu zul má no kat sze ret ték vol na elő csa lo gat ni, 
akik nem tud tak tel jes mér ték ben azo no sul ni Khomeini szél ső sé ge sen militáns po li ti
ká já val. A túsz ej tő ak ció vég ső cél ja nem csu pán az volt, hogy a ra di ká lis sí i ta moz ga lom 
meg pró bál ja le győz ni az Irá non kí vü li „Nagy Sá tánt”, ha nem az is, hogy an nak kép zelt 
ügy nö ke it sa ját so ra i ban kö nyör te le nül ül döz ze és le lep lez ze (Lawrence 1989: 123–
146).24

A li ba no ni pol gár há bo rú ban a ve ze tő sí i ta isz lám cso por tok, az Amal és a be lő le 1982
ben ki vált Hezbollah (je len té se: „Is ten párt ja” – a ford.) köz ti vé res le szá mo lá sok is az 
alap pa ra dig ma sze rint, a „bel ső el len ség el le ni harc” jel sza vá val zaj lot tak le. Kö zös po li
ti kai és stra té gi ai ér de ke i ket fi gyel men kí vül hagy va az isz lám har co sok ugya nis azért 
es tek egy más nak, hogy el dönt sék, kié az Egye dü li Igaz ság. Más szó val, hogy ki nek az 
ér tel me zé se lesz a val lá si dokt rí na hi te les, va ló di és kö te le ző ér vé nyű ma gya rá za ta, 
amely az Iz ra el, a kül ső el len ség el le ni ka to nai had mű ve le tek egye dül le gi tim alap ja 
le het (Rapaport 1994: 435). A fegy ver rel ví vott, lé nye ge sze rint azon ban episztemológiai 
harc te hát dön tő volt an nak az ér tel me zés va ri áns nak az ér vény re jut ta tá sá ban, ame lyik 
majd meg ad hat ja az Iz ra el lel va ló to tá lis konf lik tus po li ti ká já nak vég ső val lá si ér tel mét.

Az el té rő val lá si ha gyo má nyú fun da men ta lis ták egy más köz ti kü lön bö ző sé gén kí vül 
ugyan ilyen fon tos föl hív nunk a fi gyel met ar ra a ke vés bé fel tű nő, ám szin tén na gyon 
fon tos tény re, hogy ko he rens cso port ként sa ját val lá si ha gyo má nyuk szim bo li kus ke re
tein belül ők is ha son ló an drá mai mó don kü lön böz nek a töb bi hí vő től, ami ál tal úgy szól
ván mind ig egy né pes ki sebb sé get al kot nak. En nek el le né re a kö zös ügy iránt ta nú sí tott 
nagy fo kú oda adá suk ké pes sé te szi őket ar ra, hogy meg győ ző – jól le het el ső hal lás ra 
el fo gad ha tat lan –, szo kat lan és sok ko ló ér ve ket hoz za nak föl „ügyük” vé del mé ben. Ér ve
lé sük nek ket tős cél ja van: egy részt vi lá go san meg akar ják húz ni a ha tár vo na lat az „igaz
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25 A mes si ás (hé be rül „fel kent”) a judaizmus köz pon ti eszkatológiai fo gal ma. A mes si ás a bib li ai és a 
rabbinikus ha gyo mány sze rint Dá vid ki rály le szár ma zott ja, s ez ál tal Iz ra el le gi tim ve ze tő je. Ha el jön, ak kor 
majd föl sza ba dít ja a zsi dó kat az ide gen el nyo más alól, s ez egy ben szám űze tés ük vé gét is je len ti, új ra föl épí ti 
a Szen télyt, és az egész „ki vá lasz tott né pet” egy be gyűj ti az iz ra e li ál lam ban (ErecIsrael). Tet tei az egész vi lág 
előtt ta nú bi zony sá got tesz nek a judaizmus igaz sá ga mel lett, és ál ta luk be kö szönt a vi lág bé ke, az igaz ság és a 
har mó nia kor sza ka. Sok or to dox és kon zer va tív zsi dó szá má ra az iz ra e li ál lam – még ha tö ké let len és nem 
tel je sen cél ra ve ze tő mó don is – még is csak a mes si ás ál tal va ló fel sza ba du lás va lós kez de tét jel ké pe zi, mi köz
ben a ci o niz mus po li ti ká ját gyak ran a mes si a niz mus sze ku la ri zált va ri án sá nak te kin tik (Fishbone 1987; Crim 
1989: 478).

26 A sí i ta iszmaili tra dí ci ó ban a ti zen ket te dik imám AlMahdi imám nak, Mo ha med té ved he tet len örö kö
sé nek mes si a nisz ti kus sze re pét játssza, aki rej tőz kö dik, mert vár ja a meg fe le lő pil la na tot, hogy az is te ni igaz
ság nak ér vényt sze rez hes sen. A sí i ták ugya nis ta gad ják az el ső há rom ka li fa (vi lá gi ural ko dó) szun ni ta ge ne
a ló gi á já nak le gi ti mi tá sát. Meg győ ző dé sük sze rint Allah au to ri tá sa Alira, a pró fé ta unokaöccsére szállt, aki re a 
vér sé gi kö te lék ből ere dő en Mo ha med böl cses sé ge is át ha gyo má nyo zó dott. Alit és le szár ma zot ta it (kö zü lük 
vér ta nú fia, Hussze in a leg fon to sabb, akit 680ban vé gez tek ki) – akik nem csu pán val lá si, ha nem tár sa dal mi 
és po li ti kai ve ze tők is vol tak – imám nak hív ják. A leg utol só (ti zen ket te dik) imám élet ben van, de mind ad dig 
rej tőz kö dik, amíg Allah úgy nem íté li, hogy el jött az ide je a nyílt fel lé pés nek és an nak, hogy átvegye a ha tal mat 
a vi lág fö lött. Mahdi epi fá ni á ja gon dos kod ni fog az igaz sá gos tár sa dal mi rend és fej lő dés meg te rem té sé ről. 
Mi vel a pró fé ci á ból hi ány zik Mahdi vissza tér té nek és meg nyi lat ko zá sá nak idő pont ja, ezért a sí i ta mu zul má
nok a va ló sá gos, e vi lá gi rep resszió kö rül mé nyei kö zött a ki tar tás hoz va ló erőt a vég ső meg vál tás mes si a nisz
ti kus el jö ve te lé be ve tett hit ből me rí tik. Khomeinit pél dá ul so kan Mahdi vissza tér te köz vet len elő ké szí tő jé nek 
te kin tet ték, és a Nyu ga ton is mert ajatollah helyett imám nak ne vez ték (Juergensmeyer 1993: 52–53; Eliade 
1985: 119–122).

hi tű ek”, „ki vá lasz tot tak”, „meg vál tot tak”, va la mint a „töb bi ek” kö zött, más részt meg
gon do lás ra akar ják kész tet ni a „csen des több ség” tö me ge it, és el fo gad tat ni ve lük sa ját 
szub kul tú rá ju kat, fő leg azok kal a hí vők kel, akik amúgy is ér zik, hogy val lá suk ha gyo má
nyos alap jai szét tö re de ző ben van nak, és nem tud ják, mi mó don le het ne ezen vál toz tat
ni. A fun da men ta liz mus val lá si és tár sa dal mipo li ti kai re to ri ká já ra ugya nis jel lem ző, 
hogy a val lá si dokt rí nák uta sí tá sa it, me ta fo rá it és su gal la ta it ki sza kít ja ere de ti, a szent 
köny vek ben lé vő kon tex tu suk ból, majd e fun da men tu mo kat ra di ká li san át dol goz za és 
ak tu a li zál ja.

A fun da men ta lis ták ugya nis a tra dí ci ó nak el ső sor ban azon böl cses sé ge it, mód sze re it 
és ta ní tá sa it (cso dá kat, jós la to kat, a menny or szág és a po kol me ta fo rá it) hang sú lyoz zák 
és ele ve ní tik föl, ame lyek a mo dern tár sa da lom tól tel je sen ide ge nek, il let ve ame lye ket a 
mo dern élet stí lu sok ki mon dot tan el uta sí ta nak. Így pél dá ul a ke resz tény fun da men ta lis
ták „Jé zus mil len ni u mi má so dik el jö ve tel ét” em le ge tik, a judaista eszkatológia sa ját 
me ta fo ra kész le té nek e vi lá gi al kal ma zá sát kí nál ja, mely ben a „mes si ás”25 játssza a köz
pon ti sze re pet, mi köz ben az isz lám vi lág ban – el ső sor ban a sí i ta mu zul má nok szá má ra 
– mind ig is fon tos volt a hit nek mint ab szo lút mo bi li zá ló esz köz nek az ere je. Ese tük ben 
ugya nis a „rej tőz kö dő imám” vissza té ré sé be ve tett tö ret len hit ről van szó, aki a föl dön 
majd vég leg meg te rem ti az is te ni igaz sá got, az egyen lő sé get és a bé két.26 A hit ezen 
for mái mel let ti ki tar tás je len ko runk ban, me lyet a „ra ci o na li tás vas ket re ce” (Weber) jel
le mez, ta lán va ló ban azt su gall ja, hogy a hí vők meg győ ző dé se nem iga zán ra ci o ná lis 
ala po kon nyug szik, bár ugya nak kor ar ra is rá vi lá gít, hogy pon to san emi att von zód nak a 
fun da men ta lis ta prog ram rej tel me i hez: ez ál tal is hang sú lyoz ni akar ják, hogy ők füg get
le nek a mo dern ra ci o na liz mus tól és an nak kon zek ven ci á i tól.

Itt ter mé sze te sen nem csu pán a val lás ku ta tás azon cá fol ha tat lan té nyé ről van szó, 
hogy ter mé sze te sze rint a val lá si ér zü let va la mennyi for má ja meg ha lad ja a ra ci o ná lis 
ér ve lés és a lo gi ka ka u zá lis kap cso la ta i nak ke re tét.

Szó van ar ról is, hogy a fun da men ta lis ták sza va és tet te mind ig azo nos egy más sal, 
mi vel nem kö ti őket a fel vi lá go so dás ha gyo má nya, vi szont a tu dás és a tu do mány vál to
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zó for mái a sze ku la ri zált ra ci o na liz mus ke re tei kö zé tar toz nak. A dis kur zus e faj tá ja 
ször nyen kor lá to zott – ál lít ják a fun da men ta lis ták –, s e kor lá to zott ság köz vet len kö vet
kez mé nye az, hogy a je len vi lá got kép te len a ma ga gaz dag komp le xi tá sá ban föl fog ni.

Az exkluzivizmus, a bot rá nyos fel for ga tás, a vi lág vé gé ről szó ló tör té ne tek, a szent 
köny vek szó sze rin ti ér tel me zé se és „Jé zus má so dik el jö ve te le”, il let ve a „rej tőz kö dő 
imám” vissza té ré se lán go ló re to ri ká já nak fel szí ne alatt ugya nis az imagináció és a 
konceptualizáció al ter na tív for má i nak rend kí vül fon tos és erő tel jes üze ne te hú zó dik 
meg. E re to ri kai me cha niz mu sok ugya nis ipso facto bi zo nyít ják, hogy a mo dern vi lág
né zet mel lett a vi lág szim bo li kus be fo ga dá sá nak más for má ja is lé te zik, amely nek 
se gít sé gé vel – a fun da men ta lis ták sze rint – job ban meg tud juk ér te ni az em ber sor sát, 
és iga zabb mó don kö ze lít het jük meg a mo dern em ber re mé nye it, fé lel me it, sőt ér ze
lem vi lá gát is.
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