
A szekularizálódás
és a modern világ
A vallással, a vallás jelenlegi és jövőbeli társadalmi jelentőségével
összefüggő kérdéseket ma sokan sürgetően fontosnak érzik, és a nyil-
vánosság is előszeretettel foglalkozik velük. Az idevágó kérdések
azonban a történelmi tájékozódású modern társadalomtudomány-
nak, sőt a 18. században kialakult modern történelemtudománynak
és történelemfilozófiának is az egyik legalapvetőbb témakörét al-
kotják. A fokozott mértékű nyilvános érdeklődés esélyt kínál arra,
hogy új szempontok szerint gondoljuk át és a nyilvánosság önma-
gáról kialakított képébe integráljuk azt a hatalmas tudást, amelyet a
vallástörténet és a vallástudomány, a teológia, a szociológia és a tör-
ténelemtudomány bocsát rendelkezésre. Senki sem vitatja ugyanis,
hogy a szóban forgó kérdések vizsgálata során nem szorítkozhatunk
Európára vagy az észak-atlanti világra, hanem valóban „globális”
nézőpontot kell érvényesítenünk. Ez pedig azt jelenti, hogy a ke-
reszténységtől különböző vallási hagyományoknak és Európán meg
Észak-Amerikán kívül a világ más részeinek is kitüntetett figyelmet
kell szentelnünk. Vallási szempontból ma már egyébként is teljes-
séggel lehetetlen éles határokat vonni a különböző területek között
(így tesznek például, akik keresztény Nyugatról beszélnek), aho-
gyan korábban is csak egyoldalúságok árán lehetett, hiszen ehhez
zárójelbe kellett tenni például az európai vallástörténetet jellemző
tényleges vallási sokféleséget.1 A kereszténység oly nagymértékben
elterjedt az egész világon, hogy — legalábbis mennyiségi szem-
pontból — valószínűleg Európán kívüli területekre fog helyeződni
a súlypontja. A szekularizálódási folyamatok elsősorban Európában
lazították fel a kereszténységhez fűződő szálakat; a migrációs fo-
lyamatok következtében és a modern médiumok hatására pedig az
iszlám szintén globális jelenséggé vált.

Ebben a gyors ütemben változó és alig átlátható helyzetben vé-
leményem szerint négy különböző okból vált aktuálissá napjaink-
ban a vallás témája. A négy kontextus közül kettő egészen kézen-
fekvő, és gyakran szóba is kerül, a másik kettő, úgy vélem, kevésbé
egyértelmű, s inkább a korunk kultúrájában végbemenő alapvető
változásokkal függ össze.

Az a két ok, amelyet rendkívül gyakran megemlítenek, politikai
természetű. A 2001. szeptember 11-i terrorista merényletek számos
emberben sokkoló erővel tudatosították, hogy léteznek globálisan
tevékenykedő terrorista hálózatok, amelyek az egyik nagy világ-
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vallás, tudniillik az iszlám sajátos politizálódásával függenek össze.
A 2001-ben elkövetett látványos merényletek előtt is voltak már erő-
szakos megnyilvánulásai iszlamista fanatikusoknak (sőt évekkel
korábban magát a World Trade Centert is érte már támadás), és ez
a fajta terrorizmus nem is az egyetlen formája az iszlám intenzív
politizálódásának (ez legkésőbb az 1979-es iráni forradalom óta
egyértelműnek tekinthető), de a vallás politizálódásának ezek a for-
mái csak 2001 óta ingatták meg azoknak az elgondolásait, akik haj-
lottak arra a vélekedésre, hogy a vallás már régen a múlté. Ily
módon az iszlám és az iszlamizmus a nyilvános viták középpont-
jába került. Ezzel egyidejűleg a közel-keleti konfliktus más vonat-
kozásaiban is nagyobb figyelmet kaptak azok az eljárások, amelyek
vallási alapon igazolnak valamilyen politikai cselekvést. Izrael
állam elsősorban ugyan egy szekuláris és nacionalista mozgalom
hatására jött létre, az 1967-ben elfoglalt és megszállt területek zsi-
dókkal való betelepítése azonban vallási projektnek is tekintendő.

A második politikai kontextus, amelyet meg kell említenünk, a
muszlim bevándorlók európai integrációjához és az Európai Unió
bővítésének határaihoz kapcsolódik. Az európai bevándorlók és az
európai bővítés kérdése természetesen teljesen más lapra tartozik, de
a nyilvánosságban rendszeresen összefonódik egymással, aminek
következtében főként a Törökországhoz fűződő viszony körül lán-
golnak fel könnyen az indulatok. Az iszlám bevándorlókból álló
nagyszámú kisebbségek integrációja az állam és a vallás közötti meg-
állapodásokat kivétel nélkül új kihívás elé állítja Európában. A hely-
zet egyrészt teljességgel elkerülhetetlen, másrészt viszont sokan attól
tartanak, hogy Európában is visszatérhetnek azok az idők, amikor
véres konfliktusok törnek ki vallási közösségek között. Ezzel egyi-
dejűleg az Európai Unió keleti bővítése és az európai alkotmányt
övező viták, különösen az a kérdés, hogy utaljon-e a preambulum Is-
tenre, ismét az érdeklődés középpontjába állították Európa vallási
identitását. Az európai egységfolyamatok kezdetén, a második vi-
lágháború után még semmiféle kétség nem merült volna fel Európa
keresztény (vagy zsidó-keresztény) identitásával kapcsolatban,
mára viszont olyan kiterjedtek lettek Európában a szekularizáló-
dási folyamatok, hogy nemcsak a háború utáni politikának ez a
korai időszaka, de maga az európai vallástörténet is teljesen fele-
désbe merült. Ennek következtében sokszor paradox érvelési hely-
zetek alakulnak ki. Törökország esetleges uniós csatlakozásával
szemben olyanok is hivatkoznak Európa keresztény jellegére, akik
amúgy egyáltalán nem akarnak tudomást venni Európa keresztény
kötődéséről. Ezzel párhuzamosan olykor teljesen szekularizált
kelet-német diákok csak vallási öntudat jelét adó muszlim társaik-
kal szembesülve kezdenek érdeklődni saját kultúrájuk története és
vallási gyökerei iránt. Ily módon megkerülhetetlenné válnak azok
a kérdések, hogy Európa vajon a kereszténység alapján vagy a ke-
reszténységtől elhatárolódva alakítsa-e ki az önértelmezését, hogy
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a kereszténység csupán múltbeli örökség-e, vagy forrásul is szolgál
a mai tájékozódáshoz, s hogy vajon csak a kereszténység szolgál-
hat-e ilyen forrásul vagy más vallások is szerepet játszanak az eu-
rópai identitást megalapozó konszenzusban.

Ezekhez a politikai szempontból aktuális kontextusokhoz képest
kevésbé tekinthető nyilvánvalónak két mélyebben játszódó átala-
kulás. Úgy vélem, bátran kijelenthetjük, hogy a posztmodern
immár véget ért. Arra gondolok, hogy mára kimerült a szellemi
életnek az az irányzata, amely a hetvenes évek végétől számos te-
kintetben uralta a nyugati kulturális életet. Sikerült jól megragad-
nia és szellemes megfogalmazásokkal kifejezésre juttatnia mind a
hatvanas és a hetvenes évek új terveket kovácsoló politikai eufóriá-
 jára következő, mind az 1968-as utópikus álmok megvalósíthatat-
lanságát követő csalódásokat. A fejlődési sémákkal és a nagy törté-
nelmi elbeszélésekkel szemben táplált szkepszise jól illeszkedett a
korszellemhez és az ujjongva meghirdetett határtalan pluraliz-
mushoz, amelyet a szabadság és a kreativitás zálogának tartottak.
De már Zygmund Baumannak a modernitásról és a holokausztról
írt fontos könyve óta2 megmutatkoztak annak a gondolkodásmód-
nak a belső nehézségei, amely kimondatlanul is a tolerancia és az
erőszakmentes együttélés éthoszának jegyében állt, csakhogy meg-
alapozni már nem tudta ezt az éthoszt. Amint kiderült, hogy a to-
leranciának vannak határai és pozitív megalapozásra szorul, mert
érvekre van szükség a pluralizmus ellenfelei ellen, és mert a kö-
zéppontba helyezett éthosz védelme éppoly fontos, mint a tovább -
adása, előbb-utóbb ismét megjelent a színen az értékek és az érték-
közvetítés kérdése. Az ezredforduló után igen intenzíven zajlott ez
a folyamat. Ezzel pedig szükségképpen együtt jár, hogy újra feltá-
madt az érdeklődés a tolerancia és a vallásszabadság eszméjének
történelmi kialakulása iránt. Ezért nem véletlen, hogy a közelmúlt-
ban nagyszabású művek születtek erről a problémáról.3 Ebből kö-
vetkezően ma már igen nagyfokú figyelem irányul arra a kérdésre,
hogy a tolerancia és a vallásszabadság vajon elsősorban a hit el-
utasítása nyomán vagy vallási mozgatórugók alapján alakult-e ki és
jut érvényre azóta is újra meg újra.

A negyedik kontextust és okot a szekularizálódási elmélet vál-
ságának vagy megdőlésének nevezhetnénk. Arra a hosszú időn ke-
resztül rendkívüli mértékben elterjedt feltételezésre gondolok, mely
szerint a modernizálódási folyamatok mintegy belső szükségsze-
rűséggel azt eredményezik, hogy a vallás minden szinten meg-
gyengül, mégpedig visszafordíthatatlanul, s előbb-utóbb teljesség-
gel el is tűnik majd a színről. Ebben a nyers formában persze csak
ritkán fogalmazták meg ezt a feltevést; enyhébb formában viszont
teljesen meghatározta a nem hívők gondolkodását, akik ettől mo-
dern embernek látták magukat, sőt részben a hívő emberek is egy-
értelműnek vették, s ezért óhatatlanul egy kihalóban lévő faj tagja-
inak érezték magukat, vagy éppen azok előhadának, akiknek az
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egész modernizálódással szemben ellenállást kell tanúsítaniuk,
mert a hit csak így védhető meg a szekularizálódási erőktől. E he-
lyütt csak utalni tudok arra, hogy ezt az értelmezési sémát mindig
nehézségekkel szembesítették egyes európai országok (például
Lengyelország és Írország), főként pedig az Egyesült Államok.4 Ma
viszont Kelet-Ázsia, majd Dél-Ázsia és nem csekély mértékben
Latin-Amerika gyors ütemű gazdasági fejlődése után először lehe-
tünk tanúi az észak-atlanti térségen kívül zajló modernizálódásnak.
És bár ezeknek a területeknek a vallási folyamatait képtelenség né-
hány tendencia megemlítésével összefoglalni, ez a hatalmas átala-
kulás a hosszú 19. század Európán kívüli vallástörténetével együtt5

feljogosít minket arra, hogy legalább egy negatív megállapítást egé-
szen határozottan leszögezzünk: az európai folyamatok alapján fel-
állított szekularizálódási tétel nem nyújt segítséget az Európán kí-
vüli fejlemények megmagyarázásához. Említett jövendölésükkel az
európaiak inkább azt az érzésüket fejezték ki, hogy nemcsak mások,
mint a többiek, de a világtörténelem fejlődésének élvonalában is
helyezkednek el. Kijelenthetjük tehát, hogy csak akkor tudjuk fel-
deríteni az Európa nagy részén valóban látványos mértékű szeku-
larizálódás okait, ha búcsút intünk a szekularizálódási tételnek. Aki
hisz ebben a tételben, annak lényegében már nincsenek kérdései a
szekularizálódás menetével kapcsolatban. Csak annak a bekövet-
keztét állapítja meg, amire amúgy is számított. Helyesebb azonban,
ha komolyan vesszük a szekularizálódás tényét, de közben nem
hisszük azt, hogy a modernizálódási folyamatok általános termé-
szete kellőképpen megmagyarázza — csak így láthatjuk igazán a
szekularizálódás történetét annak, ami: az esetleges és instabil mo-
dern történelem egyik lehetséges variációjának.

De mégis mire gondolunk, amikor szekularizálódásról beszé-
lünk? A fogalomnak sajnos annyi jelentésárnyalata van és annyifé-
leképpen használható, hogy igen könnyen félreérthető. A fogalom
történetét aprólékosan és gondosan megvizsgáló áttekintések6 egy-
értelműen kimutatták, hogy eredetileg, vagyis a 16. századtól jogi
természetű volt. Eleinte annak az esetnek a jelölésére szolgált, ami-
kor szerzetesek világi papi státuszba helyeződtek át. De még a jog
területén sem egyértelmű a jelentése, mert később nem csupán a
klerikusok állapotának megváltozására vonatkozott, hanem egyházi
tulajdonok államosítását vagy legalábbis kisajátítását is jelentette.
A fogalom csak ezután tett szert — mondhatnánk — történelemfi-
lozófiai jelentésre: a modern kultúra és a keresztény hagyomány kö-
zötti genealógiai összefüggésekre kezdték alkalmazni.

Ezeknek az összefüggéseknek a megítélése egészen eltérő lehetett.
A 19. századi német protestáns teológiában például voltak olyan
szerzők (elég csak Richard Rothét említenünk), akik szerint a mo-
dern államot annyira át kell hatnia a keresztény éthosznak, hogy az
egyháznak nem is szükséges többé külön intézményt alkotnia. Ebben
az értelemben a szekularizálódás inkább a hit megvalósulására, mint-
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sem gyengülésére vonatkozik. Másrészt a modern államban és a mo-
dern társadalomban még fellelhető zsidó és keresztény nyomok
annak jeléül is elkönyvelhetők, hogy az állam és a társadalom még
nem tudott teljesen függetlenedni a vallástól, de a jövőben teljessé
kell válnia az emancipációjának. Tragikus sorsként is felfogható volt,
hogy a vallási tényezők meggyengültek egy olyan társadalmi for-
mában, amely nem is jöhetett volna létre nélkülük (így látta a hely-
zetet Max Weber). A 20. század második felének német filozófiájá-
ban nagy feltűnést keltő vita7 zajlott arról, hogy a fejlődés eszméje
eleve a szekularizálódás terméke-e, vagyis az üdvtörténet képzeté-
nek szekularizált formájának tekintendő, vagy pedig ez az értelmezés
inkább elvitatja az önállóságra igényt tartó modern kultúra legitimi-
tását, s így a szekularizálódás fogalma militáns jellegűvé, „történel-
mileg illegitim kategóriává” (Hans Blumenberg) válik.

A fogalom jogi és filozófiai-teológiai alkalmazásától meg kell kü-
lönböztetnünk a társadalomtudományi jelentését, amely szintén
sokrétű. José Casanova spanyol-amerikai vallásszociológus külö-
nítette el a legvilágosabban a szekularizálódás három lehetséges
társadalomtudományi alkalmazási módját.8 A fogalom egyrészt a
vallás csökkenő jelentőségét jelölheti, másrészt azt, hogy a magán-
szférába húzódik vissza, harmadsorban pedig azt a folyamatot,
amelynek során a társadalom különböző területei felszabadulnak
a közvetlen vallási ellenőrzés alól. Ha nem különül el világosan ez a
három alkalmazási forma, elkerülhetetlenül félreértésekre kerül sor.
Casanova tisztázó szándékú erőfeszítései azonban csak az első lé-
pésnek tekinthetők, mivel nyomban további bizonytalanságok
adódnak. Példának okáért nem teljesen világos, hogy „a vallás”
csökkenő jelentőségét megállapítva mire is gondolunk: arra, hogy
egyre csekélyebb a jelentőségük a vallási cselekményeknek (az
imádságnak és az istentiszteleteknek), arra, hogy egyre kevesebb
tagjuk van az egyházaknak és a vallási közösségeknek, vagy pedig
arra, hogy csökken azoknak az embereknek a száma, akik meg-
győződéssel vallanak bizonyos hitbeli tartalmakat (például Jézus
isteni természetét). Ha azt értjük szekularizálódáson, hogy a vallás
visszaszorul a magánszférába, akkor nem világos, hogy valójában
hol is húzódik a magánszféra. Azt jelenti-e a vallás visszavonulása,
hogy csupán az államhatalomtól vonul vissza, vagy pedig azt, hogy
teljesen eltűnik a nyilvános politikai és kulturális életből? Privati-
zálódva a vallás vajon a család és a baráti kör területére vonul-e
vissza, vagy az emberek belső életébe, akik még a legszűkebb kör-
ben is roppant szemérmesen viszonyulnak vallási témákhoz, olyan
szeméremmel, amely ma mintha nagyobb lenne annál, amely a ha-
gyományosan intimszférának nevezett területen uralkodik?

A vallással összefüggő kérdések globális jellege miatt egy másik
fogalom, tudniillik a világvallás is tisztázásra szorul.9 A kifejezés
alkalmilag már a 17. és a 18. században is előfordult, de nagyon bi-
zonytalan volt a jelentése. Egyesek egészen általánosan a világ va-
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Atlantisz, Budapest,
1996; Hans Blumenberg:

Die Legitimität der
Neuzeit. Suhrkamp,

Frankfurt am Main, 1966.

A fogalom
társadalomtudományi

jelentése

8José Casanova: Public
Religions in the Modern

World. University
of Chicago Press,

Chicago, 1994.

9Vö. Günter Lanczkowski:
art. Weltreligionen.

In: Historisches
Wörterbuch der

Philosophie. 12. kötet,
Schwabe, Basel,

2004, 510sk.
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lamennyi vallását jelölték vele, mások (például Kant) valamiféle
természeti vallást, megint mások (például Goethe) azt a fajta vallá-
sosságot, amely hatást kíván gyakorolni a világra, azaz nem marad
meg az egyén belső világának határai között. Ma már viszont egé-
szen más értelemben használjuk a fogalmat. A kifejezés mai jelen-
tése a 19. századi vallástudománytól ered, amely viszont megint
csak nem volt teljesen egységes. Ezért a világvallás fogalma vonat-
kozhat egyszerűen a nagy vallásokra, vagyis azokra, amelyek a
világ számos részén jelen vannak és számos követővel rendelkez-
nek. De az is előfordul, hogy a „primitív” vallásokkal helyezik
szembe a világvallásokat, és ekkor azt fejezi ki, hogy bizonyos val-
lások (ilyen-olyan okokból) magasabb rendűek másoknál. Végeze-
tül azokhoz a vallásokhoz is köthető a fogalom, amelyeknek kife-
jezett céljuk, hogy terjedjenek, ezért konkrét lépéseket tesznek
annak érdekében, hogy új hívőket találjanak, s etnikai hovatarto-
zásuktól és korábbi meggyőződéseiktől függetlenül mindenkit ké-
szek a tagjukká fogadni.

Csak a fogalom első, tisztán mennyiségi jellegű jelentése tűnik
értékmentesnek. A második annak a függvénye, hogy honnan me-
rítjük az értékelés kritériumait, és ezért meglepő lenne, ha az alkal-
mazott kritériumok semmilyen összefüggésben nem állnának va-
lamely konkrét hit tartalmaival. Az univerzalista igény önmagában
véve egészen biztosan nem dönthet arról, hogy világvallás-e vala-
mely hívő közösség, mert egy (egyelőre?) aprócska szektának is le-
hetnek efféle igényei. Ha egyéni szerkezeti összetevőknek (az egy-
séges szervezeti formának, szent iratok meglétének és így tovább)
is helyet adunk a definícióban, akkor ugyan pontosabban tudjuk
használni a fogalmat, de ezzel párhuzamosan egyre nagyobb szkep-
 szisnek is teret engedünk, mert felmerül az a gyanú, hogy bújtatva
nem egyetlen konkrét vallás ismérveit tesszük-e meg az összes
többi mércéjévé.

Bármennyire is el kell ismernünk, hogy a világvallás fogalma
nem problémamentes, gyakorlatilag nem mondhatunk le a hasz-
nálatáról (legalább a kvantitatív jellegű jelentéséről). A különböző
áttekintésekben három olyan vallást találunk, amely kivétel nélkül
mindig világvallásként szerepel: a kereszténység, az iszlám és a
buddhizmus. Az összes többi jelölt körül viták zajlanak. A konfu-
cianizmus esetében vitatott, hogy vallás-e egyáltalán, nem pedig
valamilyen szekuláris bölcsességi tan. A zsidóság esetében vitatott,
hogy valóban vannak és lehetnek-e missziós igényei. A hinduizmus
esetében kérdés, hogy egységes vallás-e egyáltalán, nem pedig egy-
mástól egészen eltérő, de békésen együtt élő hitbeli irányzatok csa-
ládját alkotja. A taoizmus a jelek szerint túlságosan Kelet-Ázsiára
szorítkozik ahhoz, hogy helyet kaphasson a világvallások között.

A világvallásokról beszélve ma azt is meg kell vizsgálnunk, hogy
milyen a helyzetük ezeknek a vallásoknak a mai világban. Ez az át-
tekintés elkerülhetetlen, mivel a vallások nem a tények világa fö-

A világvallás fogalma

Három világvallás
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lött léteznek, hanem a hívők életében. Hiába támasztanak igényt
időfölötti igazságra bizonyos történelmi alakok, szent szövegek
vagy ősrégi hagyományok, az általuk támasztott igényt a követő-
iknek minden korban újult erővel kell életre váltaniuk. Önmagától
egyáltalán nem egyértelmű, hogy milyen követelményt támaszta-
nak a jelenben élőkkel szemben. Ha valóban úgy kell megközelíte-
nünk a vallást, hogy egyének, csoportok, szervezetek és intézmé-
nyek adott jelenben végzett cselekvését tartjuk szem előtt, akkor
ebből kétféle következmény adódik. Egyrészt támpontokra tehe-
tünk szert a vallások erőfeszítést igénylő, de egyben termékeny vi-
táival, a globális vallásközi párbeszéddel kapcsolatban.10 Másrészt
a vallások helyzetének felmérésére törekedve nem a vallások „lé-
nyegének” elemzéséből kell kiindulnunk, hanem a jelenlegi társa-
dalmi helyzetek empirikus valóságából.

Befejezésképpen csupán egyetlen példát említek e téren. A glo-
bális kereszténység egyik gyors ütemben terjedő irányzatáról, a
pünkösdi mozgalomról végzett átfogó kutatásai alapján David
Martin kimutatta, hogy miért nem ismétlődnek meg Afrikában és
Latin-Amerikában a szekularizálódás európai modelljei. Afrikában
nincs meg az a kiépült államiság, amelynek meghatározó szerepe
van ezekben a modellekben. Az állam, a katolikus egyház és a sze-
kuláris értelmiségiek közötti megállapodások szempontjából Latin-
Amerika egy ideig hasonlónak tűnt a dél-európai országokhoz. Ma
viszont már a dél-amerikai kontinensen nem ez a konstelláció az
uralkodó (csupán néhány országban van jelen), hanem az életerős
vallási pluralizmus modelljéhez vezető átmenet figyelhető meg,
annak a modellnek a térnyerése, amely inkább az Egyesült Álla-
mokhoz, mint Európához hasonlít.

10Lásd erről bevezetés-
képpen Hans Joas: Werte
und Religion. In Liz Mohn

et al. (szerk.): Werte.
Was die Gesellschaft

zusammenhält. Verlag
Bertelsmann Stiftung,

Gütersloh, 2006, 19–32.
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