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A fundamentalizmus indiszkrét bája?':
Ales Debeijak

A vallás és a szekularizált modern állam politikája közötti viszonyról szóló értelmiségi
vitákban manapság számos olyan kifejezés fordul elő, melyeket az újságok és a média
gyakran fölcserélnek egymással, azaz helytelenül, önkényesen használnak, jóllehet a
konzervativizmus, a tradicionauzmus és a fundamentalizmus - mint e kérdéskörben talán
leggyakrabban előforduló fogalmak - egymásnak semmiképpen sem szinonimái.
Alábbi szövegünkben a teljesség igénye nélkül. az alapokból kiindulva próbáljuk

bemutatni a háromféle fönt említett vallásos magatartás közötti lényegi különbséget.
Ezt követően megpróbáljuk fölvázolni a fundamentalizmus szerkezetének legfontosabb
jellemzőit, anélkül, hogy eközben az egyes fundamentalista jelenségeket alaposabb tár-
sadalomtörténeti vizsgálatnak vetnénk alá.' Más szóval: írásunkban bennünket most a
fundamentalizmus ideáltípusa, absztrakt váza érdekel, melynek konkrét, specifikus
megjelenési formáit a történelemben empirikus kutatásokkal lehet föltérképezni.

A tradicionalizmus

Kiindulópontul vegyünk egy példát a tömegkultúrából, A kis szemtanú című, 1985-ben
készült amerikai filmet. Ez a Harrison Ford és KellyMcGillis főszereplésével készült mű
azért volt sokatmondó, mert a tömegkultúra történetében először nyújtott betekintést egy
olyan lenyűgöző - jóllehet hollywoodi módon leegyszerűsített - világba, melynek szelle-
me és tettei egymással szokatlan harmóniában vannak, és amely a mind esztelenebb mo-
dern kultúra támadásai ellenére történelemfölötti méltósággal és öntudattal tart ki saját
meggyőződése mellett. Ez a film meghökkentette, sőt sokkolta a nézőket, akik a mozi
"sötét tantermében" nemcsak kilencven percnyi szórakozásban részesültek, hanem hir-
telen egy radikálisan másmilyen világ nyugtalanító kihívásával találták szembe magukat.

* A alábbi szöveg a Ijubljanai Társadalomtudományi Egyetemen folyó, a Tudományos és Technológiai Mi-
nisztérium által támogatott "A posztmodern társadalom szellemiségének struktúrái és megjelenési formáj"
címú kutatássorozat anyagából való. Megjelent Ales Debeljak Oblike religiozne imaginacije (A vallási képzelet
alakzatai) (Znanstveno in publicistiöno sredisöe, Ljubljana, 1995.) című kötetében.
1 A vallási fundamentalizmussal kapcsolatban a nyugati tudományos körök már vagy egy negyedszázada

komoly elméleti és empirikus kutatásokat folytatnak. Alábbi ismertetőnkben leginkább a The Fundamentalism
Project című kutatásra támaszkodunk, melyet Martin E. Marty és R. Scott Appleby irányít (University of Chica-
go Press; 1991-1993), illetve ennek sűrített és rövidített változatára: The Glory and The Power (1992).



Szembesültek az amisok világával, melyet a tökéletes szolidaritás jellemez, és az, hogy
a modern civilizáció vívmányai iránt tudatos közönnyel viseltetnek, sőt visszautasítják
azokat, ugyanakkor viszont kitartóan ragaszkodnak saját biblikus hagyományaikhoz,
nyelvükhöz és értékeikhez. Testközelból senki sem ismeri igazán ezt a világot az englishek
közül - így neveznek a (svájci német egy változatát beszélő) amisok az anyanyelvétó1 füg-
getlenül mindenkit, aki nem tagja az ő mélyen vallásos és önmagába zárt közösségüknek.
Megfontolandó az az állítás, miszerint a film nem csupán amiatt aratott ekkora si-

kert, mert egy dramaturgiailag hatásos történetet adott elő, hanem elsősorban azért, mivel
a benne kibontakozó szerelmen keresztül - amelynek nem lett volna szabad megszület-
nie -legalább a filmvásznon közelebb hozott egymáshoz két e1etformát és a hozzájuk tar-
tozó "világnézetet", melyeknek a mozin kívüli világban úgyszólván semmilyen kapcsolatuk
sincs egymással.
Az amisok - a svájci anabaptistáknak ez a szigorú mennonita ága, amely a 17. század

végén alakult ki, és amelynek tagjai késöbb Elzászban, Dél-Németországban, Hollandiá-
ban és Oroszországban, sőt Észak-Amerikában is letelepedtek, ahová a vallási konfliktu-
sok és a politikai üldözés miatt a 18. század húszas éveiben kezdtek tömegesen áttelepül-
ni - manapság 112, egymással szomszédos településen élnek, elsősorban Ohio, Pennsyl-
vania és Indiana állam területén. Vannak még kisebb közösségeik Hondurasban és Pa-
raguayban is.
Berni születésű alapító atyjuk, Jakob Ammann protestáns doktrínajának hajszálpon-

tosan meghatározott radikalizmusával összhangban az amisok - akik ma a világon körül-
belül hetvenötezren vannak - mindennapi életükben és hitükben feltétel nélkül alávetik
magukat vallási és közösségi vezetőiknek, akik ezen, halálukig tartó tisztségüket bármi-
féle ellenszolgáltatás nélkül látják el. Vasárnapi összejöveteleiket hetente más-más, sze-
rényen berendezett családi házban tartják, mivel mindenfajta egyházi külsőséget elutasí-
tanak. Vezetőik ezeken az istentiszteleteken a szigorúan vallásos és erkölcsöse1etmód szabá-
lyainak betartására intik őket: a Szentírás szó szerinti értelmezésére, a hegyi beszéd téte-
leinek a mindennapi életben való alkalmazására, egymás szociális megsegítésére, a sze-
rény öltözetre, pacifizmusra és a katonai szolgálat megtagadására. A külvilággal és az ál-
lammal való kapcsolatuk úgyszólván kimerül a szövetségi adók megfizetésében.
Az amisok vallási magatartása az uuratradicionaiizmus mintapéldája. Ők nem csupán

formális értelemben szélsőségesen hagyománytisztelök (nem használnak villanyt, nem
vezetnek autót, gyermekeiket nem küldik állami iskolába, és az amerikai szociális rend-
szer jótéteményeit is visszautasítják), hanem elsősorban és legföképpen vallási meggyő-
ződésük miatt, amely azt diktálja, hogy határozottan álljanak ellen a modem pluralizmus-
nak, az erkölcsi reuuivizmusnak, az intellektuális szekularizmusnak és a média látványos
manipulációinak. Meggyőződésük szerint ez csakis a saját közösségük zárt univerzumá-
ba való teljes és passziv visszavonulással lehetséges.
A .kinti" emberekkel és intézményekkel, az ő saját, tökéletesen megszervezett közös-

ségükön, azaz a Gemeindán kívül lévő világgal ugyanis csak akkor érintkeznek, amikor
a piacon eladják szorgos munkával megtermelt portékáikat, melyeket az autó kultuszát
az abszurdig fokozó országban egyszerű lovas kocsin szállítanak.

A konzervativizmus

A kotizervaiiv vallási magatartás iskolapéldái az ortodox zsidók, akik szó szerint testestől-
lelkestó1 a kettős kinyilatkoztatás selyemgubójában, tehát azon igazságok bűvöletében
élnek, melyek a Tórában, Mózes öt könyvének 613 parancsában, valamint a háláchában.
a zsidó törvénykönyv teljes körű jogrendszerében fogalmazódtak meg.
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Az ortodox zsidók mindkét forrásról azt tartják, hogy azok nem az emberi képzelet
gyümölcsei, hanem a Teremtő abszolút autoritásának transzcendens zálogai. Ezért ter-
mészetszerűleg nem lehetnek kitéve történelmi és társadalmi befolyásnak. Ellenkező-
leg, a hívő számára olyan szigorú életvitelt írnak elő, amely összhangban áll az adott tár-
sadalmi-kulturális viszonyok által nem befolyásolt törvényekkel.
Az ortodox judaizmus radikális szárnya teljesen figyelmen kívül hagyja a modern bib-

liakritika és bibliarégészet fölfedezéseit, ugyanis az autentikus emberi lét legfóbb ideál-
jának a Tóra parancsainak elmélyült tanulmányozását és konkrét alkalmazását tekinti, s
kitart azon tétel cáfolhatatlan bizonyossága mellett, hogy a hívő azért él, hogy megőriz-
ze a Tóra bölcsességeinek gazdag örökségét, és fegyelmezetten szolgálja a Tóra isteni te-
kintélyét - nem pedig fordítva (Fishbone 1987: 49 et passim).
Az ortodox zsidók életmódjához és gondolkodásához szervesen hozzátartoznak a kö-

vetkező jellegzetességek: a jármulká, ez a fejtetőt takaró sajátos sipka, amelyet ébrenlétük
alatt állandóan viselniük kell; a kóser hús, azaz a szertartásosan leölt állatok húsának el-
készítését és élvezetét szabályozó törvények következetes tiszteletben tartása; a minden-
napi élet pontosan előírt rituáléja, amelybe olyan, egymástól meróben különböző dolgok
is beletartoznak, mint például a pénzügyi tranzakciók, a testi funkciók vagy a férfinak
feleségével és gyermekeivel való kapcsolata. Az ortodox judaizmus haszid irányzatára
ezenkívül jellemző az is, hogy igyekszik minimalizálni a nyugati kultúrával és annak
társadalmi intézményrendszerévei való kapcsolatát, hogy radikális an kritizálja a
szekuláris Izrael államot, és elutasítja a sionizmus mint valláspolitikai mozgalom
(pszeudo )messianisztikus vonatkozásait.
Az ortodox zsidó minden mozdulata Isten dicsőségét és tiszteletét hirdeti. Hétköznap-

jai úgy vannak kialakítva, mintha még mindig valamelyik múlt századi lengyel vagy
orosz stetlben, falusi zsidó enklávéban élne, még akkor is, ha jó néhányan közülük pél-
dául New York City szívében, az urbánus Brooklyn nyüzsgő hangyabolyában laknak
(Crim 1989: 553-554).
A tájékozatlan autós, aki véletlenül betévedne a negyedükbe, kénytelen lenne gyak-

ran fékezni, hogy el ne üsse azokat a családokat, melyeket a patriarchális, komor fekete
kaftánt - a 17. századi litván zsidók hagyományos öltözékét - viselő családfők úgy vezet-
nek a nagyváros utcáján, mintha az autók a világon se volnának. Végtére is ez a modern
találmány még valóban nem létezett a Tóra megírása idején, amelynek kinyilatkoztatott
igazságát a zsinagógákban hirdetik. És bár a zsinagógák kapujából ellátni egészen Man-
hattanig, a "huszadik század fővárosának" szívéig, ők annak a tudomány, a technika, a
gyorsaság és a menedzseri hatékonyság (keserű) győzelméró1 szóló üzenetét semmibe ve-
szik. Mintha egyáltalán nem is léteznék a modernizmus és annak számtalan kézzelfog-
ható eredménye.
A felvilágosult szekularizmus örökségének kihívására az ortodox zsidók szinte kizá-

rólag oly módon képesek válaszolni, hogy megkísérlik megőrizni, illetve konzerválni
azon szimbólumok, gyakorlat és gondolatiság élő tartaimát és formáját, melyet a "kivá-
lasztott nép" sok-sok generációja előttük már kipróbált és időtállónak ítélt. Az erkölcsi,
kulturális és vallási értékek fölbomlása, valamint a szélesebb társadalmi környezetben
uralkodó anómia (Durkheim) ily módon csupán tükör, amelyben önnön kiválóságuk
visszáját látják.
Ha az ultratradicionalisták a modern folyamatok közepette úgymond egy "időzseb-

ben" élnek, mely jól izolálja őket a modernizmus vad, bár inspiráló viharaitól: ha a kon-
zervatív vallási közösségek egy olyan magányos sziget lakói, melynek partjait nyaldossa
ugyan a tudományos-technikai dagály, alámosni azonban mégsem tudja, akkor a fUnda-
mentalisták lelkületükre és társadalmi szerkezetükre nézve ettó1 a két csoporttól teljesen
különböznek.
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A modernizmushoz való ambivalens viszony

Ugyanis mind a tradicionalistáktól, mind a konzervatívoktól idegen a vakbuzgó,
misszionárius rajongás, a velük szimpatizálók szisztematikus megdolgozása, a másként
gondolkodók megtéritésével való szívós kísérletezés, akárcsak a modernizmushoz való
aktívan negatív viszonyulás, ami a fundamentalizmusra viszont oly jellemző. Egyszerű-
en szólva: ők a modern világtól való passzív visszavonultságukban kizárólag önmaguk-
kal és saját közösségükkel foglalkoznak, és őszintén remélik, hogya többiek békén
hagyják őket.
Sőt, továbbmegyek: a tradicionalisták és a konzervatívok határozottan elhatárolják

magukat mind a modern tudományos-technikai vívmányoktól. mind a mai erkölcsi ér-
tékek elviselhetetlen relativizmusától, ami - szerintük - a külső világ romlásáért felelős,
melyet azonban (kénytelen-kelletlen) elfogadnak, mint olyan szükséges rosszat, amin
nem tudnak változtatni.
A tradicionális és a konzervatív vallási gyakorlat alapvető üzenete tehát körülbelül így

hangzik: "Avallási parancsokat következetesen tiszteletben tartó életvitel csak a saját lel-
künket mentheti meg, a kinti világ pedig csináljon, amit akar, még ha eközben elpusz-
tul is."

A fundamentalizmus mindkét említett vallásos magatartástól különbözik külső szerve-
zeti formájában és teológiai doktrinájának belső szerkezetében egyaránt.
A sokrétű megjelenési formával bíró fundamentalizmus ugyanis a felvilágosodás és

a newtoni tudományos paradigma filozófiai örökségén alapuló modern (poszt)induszt-
riális civilizációt - amely szerinte egyenlő az ember autentikus lényének fölbomlási fo-
lyamatával- megpróbálja nyíltan és tevó1egesen,a forradalmi aktivizmus eszközeivel és
módszereivel megváltoztatni és átalakítani - összhangban az isteni ige abszolút autori-
tásával, illetve az isteni kinyilatkoztatásnak a Korántól a Bibliáig a szent könyvekben
megjelenő tévedhetetlen igazságával.
Baruch Spinoza módszertani ajánlását megszívlelve - "Nem azért jöttünk, hogy ne-

vessünk vagy sírjunk az élet dolgain, hanem hogy megértsük öket" - tekintsük át rövi-
den, melyek a fundamentalizmusnak mint egyfajta vallási-politikai aktivizmusnak a
legfontosabb jellemzői, mégpedig olyan összehasonlító, absztrakt és ideáltipikus vo-
natkozásban, ami lehetővé teszi számunkra, hogy a fundamentalizmust specifikus
megnyilvánulásaitól függetlenül mint általános (habár nem mindig szükségszerűen
domináns) törekvést vegyük szemügyre a mai judaizmusban, kereszténységben és isz-
lámban.i .
Egyiptomban a Muzulmán testvériség, Iránban Khomeini ajatollah iszlám Dzsihádja,

Izraelben a Gush Emunim (HíVÓKGyülekezete), a radikális zsidó lubavicsi mozgalom, az
amerikai evangélikusok New Christian Right koalíciója és az ő Moral Majorityjük,J az Eu-
rópa második evangelizációját hirdető, megalkuvást nem ismerő katolikus teológia, az (el-

2 A fundamentalista csoportokat és mozgalmakat e három .könvves vallásban" könnyebb azonosítani,
mivel mindegyiküknek megvannak a maguk világoson definiált szent szövegei, elméleti kánonjai és kötele-
ző kommentárjai (Tóra, Korán, Biblia). A hinduizmusnál, szikhizmusnál vagy buddhizmusnál ez bonyolul-
tabb, mivel esetükben nehezebb meghatározni a szent autoritás hatókörét. A Védákat mint a hinduizmus
szent írásait például a rendszerbe foglalt kánon szempontjából sohasem standardizálták, ezért a hinduizm
sokkal kevésbé merev a fő áramlat alakulása, illetve az eretnek irányzatokhoz való viszonyulás tekinteté
(Marty és Appleby 1992: 21).
3Az amerikai protestáns fundamentalizmusróllásd Debeljak 1994.
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sösorban, de nem kizárólag protestáns) abortuszellenes Operatien Rescue' mozgalom
Amerikában, a ciellinisták, a túlnyomórészt katolikus Communione e Lioerazione
mozgalom! tagjai Olaszországban - ezek és a többi, hozzájuk hasonló vallási csoport
melyek különösen a hetvenes években szaporodtak el) különféle eszközökkel harcolnak
sten nevében. a modern társadalom radikális átalakításáért. Ahogyamúltban a marxiz-
mus ideológiájával áthatott munkásmozgalom, ugyanúgy a jelen fundamentalista moz-
galmai is isteni kinyilatkoztatáson alapuló univerzális, abszolút és mindenki számára
kö'te\e2ően e\őlI't Iec.e'?'te'tkíná\na.k a 'táIsaG.a\mi, ku\tuú\is, ga2G.asági es ,?o\i'tlkai viszo-
nyok, struktúrák és intézmények gyökeres átalakítására.
A fundamentalizmus definíciójából'' kitűnik, hogy azokról a vallási mozgalmakról

szól, amelyek programja a modernitás kihívásaira közvetlen, szisztematikus és tudatos

4 Az Operation Rescue (Mentő hadművelet) az abortuszhoz való törvényes jog megszüntetéséért küzdő
mozgalmon belüli fundamentalista csoport. Az 1988-ban alapított, Randall Terry vezette csoport tagjai fó1eg
militáns amerikai protestánsok, de vannak közöttük katolikusok és zsidók is. Nem bíbelődnek politikai dokt-
rína és stratégia kidolgozásával, hanem az élet szentségének bibliai tanítása alapján közvetlen akciókkal har-
colnak az abortusz ellen. Szembeszállnak úgymond a társadalomnak amagzat ellen folytatott "hadüzenet nél-
küli háborújával", Extrémizmusuk abban nyilvánul meg, hogy fizikai támadásokat intéznek az abortuszklíní-
kák ellen: bántalmazzák a klinikákra igyekvő nőket, nem engedik őket bemenni, sőt az abortuszt végző orvo- -
sokra is rátámadnak. Az egyesült államokbeli abortuszklinikákon ezért manapság egyre gyakoribb, hogy az
esetleges támadások ellen fegyveres biztonsági örökkel. a falak elektromos védőrendszerével, a kapunál törté-
nő szigorú ellenőrzéssei (fegyverdetektor) védekeznek. Terry azt állítja, hogy isten nemcsak a gyermekek és
az anyák megmentéséró1 szóló látomással világosította meg elméjét, hanem azt is megparancsolta neki, hogy
mindenestó1 mentse meg az egész Amerikai Egyesült Államokat. Terrynek tehát az az eszkatologikus meg-
győződése, hogy az Operation Rescue akciói csupán a szélesebb társadalmi változások előhírnökei. Nem zavar-
ja őt az a paradoxon, hogy az élet megmentése érdekében még ölni is kész. Az eddigi fegyveres támadások-
nak aránylag kevés (öt) halálos áldozata volt, ennek ellenére a jelenség eléggé aggasztó, hiszen az egyik poli-
tikailag és gazdaságilag legfejlettebb nyugati országban fordul elő (Rapaport 1994: 430-439).
51970-ben Luigi Guissani páter az ötvenes évek diákmozgalmaival kapcsolatos jó tapasztalatai alapján

megalapította a Communione e Liberazionét, olyan egyetemisták csoportjainak a hálózatát, kiknek célja a Jézus-
sal való intim közelség megteremtése mindennapi életükben, és az, hogy harcoljanak az istentagadó felvilá-
gosult racionalizmus hamis konformizmusa ellen. A mozgalom a politika színpadán 1974-ben jelent meg,
amikor népszavazást rendeztek az országban a válásról. Tagjai ekkor - a római katolikus egyház politikájával
összhangban - a válás jogszabályi tiltása érdekében rendezett akcióikban erőszakosan léptek föl. (A népsza-
vazás eredménye negatív lett, Olaszországban továbbra is törvényes lehetőség maradt a válás.) A nyolcvanas
években a karitatív és tanácsadói tevékenységek helyett egyre inkább a gazdaság és a politika iránt kezdenek
érdeklődni. A mozgalom két jelentős szervezete, a Compagnia delle Opere és a Movimento Popolare azzal a ki-
fejezett céllal alakult, hogy Olaszországot a politikai pártokkal - s nem csupán a kereszténydemokratákkal -
szorosan együttműködve közvetlenül, mintegy "alulról szerveződve" vezesse vissza a keresztény egyház kebe-
lébe. Politikai munkájuk során abból a bibliai tételból indulnak ki, hogy ők a politikában jelen vannak, a poli-
tikától azonban függetlenek, tehát ha a helyzet úgy hozza, akkor akár ki is vonulhatnak beló1e. Szervezeti fel-
építése szempontjából a mozgalom roppant szerteágazó és alkalmazkodóképes. Kiterjedt médiahálózattal ren-
delkezik. élvezi II. János Pál pápa és Ratzinger kardinális támogatását, Guissani páter pedig annak a szerze-
tesrendnek örökös elnöke, amelybó1a mozgalom vezetői kikerülnek. 1982-ben a Vatikán a kánoni joggal össz-
hangban a CL-t laikus vallási mozgalommá nyilvánította, és ezáltal kellő súlyt adott neki. Noha a eL-t nem te-
kinthetjük "tisztán" fundamentalista mozgalomnak, tevékenységében mégis tetten érhető az a törekvés, hogy
a vallás nevében kritikusan és erőszakosan beleavatkozzék a közéletbe, ugyanakkor szent küldetésére hivat-
kozva visszautasítja azt az ellenvetést, miszerint a fennálló politikai rendszer szabályai rá is vonatkoznak.
Nemcsak a szekuláris intézményeket illeti kritikával, hanem gyakran intéz támadást az egyházi establishment
ellen is (Kepell994: 61-76).
6 Bár a fundamentalizmus definíciója specifikusan protestáns eredete ellenére már eléggé elfogadottá vált

a szakirodalomban, mégis keletkezett néhány fogalmi alternatívája, például: eretnek modernizmus, moder-
nizmusellenes militáns vallási aktivizmus stb. Ezek azonban sokkal kevésbé elfogadhatók és/vagy elméletileg
használhatók (még ha nem hagyhatók is teljesen figyelmen kívül), mint abevallottan problematikus funda-
mentalizmus (Juergensmeyer 1993: 204).
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