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John Tay lor

AZ ÁL LAM VAL LÁ SI SEM LE GES SÉ GE 
EL SÔ SOR BAN AZ AN GOL NYEL VÛ OR SZÁ GOK BAN, 
KÜ LÖ NÖS TE KIN TET TEL A VAL LÁS OK TA TÁS RA *

A sem le ges ség szót, amely ere de ti leg rész re haj lás tól men tes, köz ve tí tés re al kal mas at ti tû döt je len-
tett, ma – a tárgy tól füg gô en – gyak ran vagy pe jo ra tív, vagy ide a lis ta mó don ér tel me zik. A ki fe je zés 
kö zöm bös ség, a „lan gyos ság” (kö zö nyös ség, ér dek te len ség) je len té se oly an  nyi ra el ter jedt a XVII. 
szá zad óta, hogy oly kor úgy érez zük, a fo ga lom nem is hasz nál ha tó olyan fon tos prob lé mák meg vi-
ta tá sa kor, mint a val lás és a hit sza bad sá gá nak meg ôr zé se, vagy az in to le ran cia és a val lá si ala pon 
ál ló diszk ri mi ná ció. Po zi tív ér te lem ben azon ban a sem le ges ség igaz sá gos sá got je lent, kész sé get a 
köz ve tí tés re, a diszk ri mi ná ció el uta sí tá sát.

Az ál lam sem le ges sé gét, mint a há bo rú ban va ló rész vé tel el uta sí tá sát is szo kás ér tel mez ni, és ez 
alap ve tô elv ab ban az or szág ban, ahol har minc éve élek: Svájc ban. (Ez ter mé sze te sen nem je len ti azt, 
hogy Svájc ne ven ne részt az ENSZ bé ke fenn tar tó mis  szi ó i ban, pél dá ul a Bal ká non. Né met or szág és 
Ja pán is ezt a pél dát kö ve ti.) Az ál lam sem le ges sé ge a szá munk ra itt lé nye ges val lás és hit te rü le tén 
ál ta lá ban azt je len ti, hogy egyet len val lás sem él vez „ál la mi” vagy „ki emelt” stá tust; al kot má nyos 
sza bá lyo zás vagy köz igaz ga tá si in téz ke dé sek biz to sít ják a val lás sza bad sá got, il let ve meg aka dá lyoz-
zák a val lás sza bad ság gal va ló vis  sza élést má sok vagy a tár sa dal mi bé ke ro vá sá ra. 

Ugyan ak kor az ál lam egy ház meg lé te sem je len ti szük ség kép pen má sok jo ga i nak csök ken té sét 
vagy ve szé lyez te té sét. Az Egye sült Ki rály ság ban el fo ga dott és vé dett a val lá si plu ra liz mus, s tör-
vé nyek biz to sít ják a fa ji meg kü lön böz te tés és gya láz ko dás el le ni vé del met. Eze ket a tör vé nye ket 
idô rôl-idô re fe lül vizs gál ják, hogy sem mi fé le po zi tív vagy ne ga tív meg kü lön böz te tést ne te hes se nek 
le he tô vé val lá si ala pon. Az ang li kán egy ház ki vált sá ga az al kot má nyos ural ko dó sze mé lyé hez va ló 
hû ség re és né hány püs pök fel sô há zi tag sá gá ra kor lá to zó dik (a lé nye gé ben ta nács ko zá si jo gú tes-
tü let ben rá adá sul idôn ként más val lá sok kép vi se lôi is he lyet fog lal nak). Mind ezek el le né re, ami ó ta 
a svéd egy ház el fo gad ta ál la mi stá tu sá nak vé gét, a brit tár sa da lom egyes kö rei is kor sze rût len nek 
és éle tide gen nek mi nô sí tik az ál lam egy ház stá tu sát.

A leg több val lá si kö zös ség ben tu laj don kép pen nem az el sô sor ban jel ké pes ál la mi stá tus ké-
pe zi vi ta tár gyát, ha nem en nek tár sa dal mi ve tü le te. Az ál lam egy ház kü lön le ges ma gán is ko lá kat 
mû köd tet, me lye ket több eset ben rész ben az ál lam tart fenn. Je len tôs ki sebb sé gek nek, pél dá ul 
a mu zul má nok nak ne héz volt ál la mi tá mo ga tás hoz jut ni – ezért kér dô je le zô dött meg a rend szer 
va ló di sem le ges sé ge és tisz tes sé ge. 

Az el múlt év ben ün ne pel tük hu sza dik év for du ló ját az ENSZ 1981-es ál lás fog la lá sá nak, amely el uta-
sít min den, val lá son vagy hi ten ala pu ló in to le ran ci át és diszk ri mi ná ci ót, az Em be ri Jo gok Egye te mes 
Nyi lat ko za tá nak 18. cik ke lyé re hi vat koz va. Az er rôl ren de zett mad ri di kon fe ren ci án, csak úgy, mint a 
2000-ben meg hir de te tett „to le ran cia évé ben”, az erô fe szí té sek ar ra irá nyul tak, hogy a val lá si tü rel-
met ak tív, of fen zív ér te lem mel ru ház zák fel: tisz te let ben tar ta ni má so kat, el ke rül ni a tü rel met len ség 
min den ne mû rest rik tív ér tel me zé sét, mint pl. má sok egy sze rû „meg tû ré se”. A mad ri di kon fe ren cia 

– a Vi lág ke res ke del mi Köz pont el len el kö ve tett me rény let és az Af ga nisz tán ban to vább foly ta tó dó 

*  A Bibó István Társaság Az állam vallási semlegessége a XII. században címû konferenciáján elhangzott elôadás 
szerkesztett szövege.
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ag res  szió ár nyé ká ban – nem fog lal koz ha tott a vi lá gon elô for du ló min den erô szak kal, igaz ság ta lan-
ság gal és meg kü lön böz te tés sel, in kább a tü rel met len ség el le ni meg elô zô stra té gia ki dol go zá sát 
vá lasz tot ta. Sem le ges ség re, a „plu ra liz mus tisz te let ben tar tá sá ra”, a „más ság el fo ga dá sá ra” és a 

„val lás és hit te rü le tén min den meg kü lön böz te tés el tör lé sé re” hív ta fel a tag ál la mo kat. 
A „sem le ges ség” szót a kon fe ren cia so rán egyet len egy szer hal lot tam egy gö rög em ber jo gi szak ér tô 

szá já ból, aki fi  gyel mez te tett ar ra, hogy a szél sô sé ges „laic itás” sért he ti a val lás hoz va ló hoz zá fé rés 
sza bad sá gát. Ám azt is ki je len tet te: a val lás ok ta tás kap csán fi  gyel ni kell ar ra, hogy nyi tott le gyen 
min den ki elôtt és tisz te let ben tart sa min den ki kí ván sá gát. Az öt éves elô ké szí tést igény lô kon fe ren cia 
zá ró nyi lat ko za tá ból vé gül ki vet ték a „hit ok ta tás” ki fe je zést, he lyet te „em ber jo gi ne ve lés rôl”, va la mint 

„a val lás és hit sza bad sá gá nak tisz te let ben tar tá sá ról” be szél tek. A nyi lat ko zat meg fo gal ma zá sá ban 
az Egye sült Ál la mok, Fran cia or szág, Kí na, Ku ba, Irán és Ma laj zia vál lal tak részt. A nyi lat ko zat ké szí tôi 
kü lön bö zô okok ból hol az egy ház és ál lam szét vá lasz tá sá ra, hol vi lá gi, sôt ate is ta ide o ló gi ák ra, vagy 
a több sé gi val lás ki zá ró la gos ok ta tá sá ra he lyez ték a hang súlyt, míg más kor má nyok és szer ve ze tek 
ép pen a pár tat lan és nyílt hit ok ta tást tar tot ták a meg elô zô stra té gia kul csá nak.

Bi zo nyos or szá gok, mint pél dá ul az Egye sült Ál la mok el len ke zé se i nek, il let ve óva tos sá gá nak 
oka ma ga az al kot mány, amely ki mond ja az egy ház és az ál lam szét vá lasz tá sát. Ez ép pen ség gel 
nem val lás el le nes szö veg, cél ja a val lás sza bad ság biz to sí tá sa és bár mely val lás ki vált sá ga i nak 
meg aka dá lyo zá sa. Pon to san ezért tilt ja meg az ál la mi is ko lák ban az imát vagy a hit ok ta tást – fel té-
te lez ve, hogy ez utób bit a gye re kek sa ját kö zös sé gük ben meg kap ják. A je lek sze rint azon ban nem 
vet tek fi  gye lem be két hely ze tet: ami kor a gye re kek val lá si ne ve lé sét a kö zös ség nem biz to sít ja, 
vagy el len ke zô leg, ami kor ki re kesz tô, vagy ép pen gyû lö let re szí tó ta ní tás ban ré sze sül nek val lá si 
in téz mé nyek, vagy még gyak rab ban a mé dia (sôt, tra gi kus mó don, oly kor a sa ját csa lád juk) ré szé-
rôl. A fran cia laic itást, ame lyet a val lás sza bad ság vé del me zôi hir det nek, kü lö nö sen a ki sebb sé gek 
ese té ben be fo lyá sol hat ja az an ti kle ri ka liz mus, a kul tu rá lis plu ra liz mus irán ti ér zé ket len ség (így az 
a ket tôs meg íté lés, amely le he tô vé te szi, hogy zsi dó kis fi  úk kipát vi sel je nek, míg meg tilt ja a mu zul-
mán val lá sú kis lány ok nak a ken dô vi se le tét), vagy ép pen a dokt ri ner ate iz mus. Az „ide o ló gi a i lag 
mo ti vált sem le ges ség” – mint e pél dák ból is ki de rül – al kal ma sint nem biz to sít ja a le he tô sé get 
ar ra, hogy a gye re kek (mind a val lá si több ség hez, mind a val lá si ki sebb sé gek hez tar to zók) sa ját 
kul tú rá juk ról és má so ké ról ob jek tív és tar tal mas tá jé koz ta tás hoz jus sa nak. A mad ri di nyi lat ko zat 
ak kor jut a leg kö ze lebb ah hoz, hogy meg erô sít se a gyer mek val lá sos ok ta tás hoz va ló jo gát, ami kor 
a gyer me kek jo ga i ról szó ló ENSZ-meg ál la po dást idé zi. A kon fe ren cia vég sô nyi lat ko za ta le szö ge zi: 
a gyer mek ér de ke az, hogy a má sok irán ti po zi tív to le ran cia és tisz te let lég kör ében nô jön fel. En nek 
elô fel té te le, hogy meg fe le lô val lá si ok ta tás ban ré sze sül jön, akár ál la mi tá mo ga tás sal, akár nem, de 
min den kép pen ál la mi lag tá masz tott aka dá lyok nél kül.  

A mad ri di kon fe ren ci án ta pasz talt meg egye zés hi ány fô oka a rend kí vül el té rô ál la mi sza bá lyo zás. 
A ská la az Egye sült Ki rály ság ban, Nor vé gi á ban és a leg több mu zul mán ál lam ban kö te le zô val lás-
ok ta tás tól az ál la mi is ko lák ra ér vé nyes tel jes ti la lo mig ter jed. Ugyan ak kor ár nyal ni kell: pél dá ul 
Nagy-Britániában ugyan az ál lam kö te les is ko lá i ban a val lás ok ta tást biz to sí ta ni, a ta nu ló kat nem 
kö te le zik en nek igény be vé te lé re. A gye re kek (vagy szü le ik) dön tik el, jár nak-e ilyen órá ra vagy sem, 
eset leg al ter na tív ok ta tást vá lasz ta nak. Ugyan ez a rend szer egy re in kább el ter jed a val lá si ala pú 
ma gán ok ta tás ban is. Ahol a val lás ok ta tás ti los az ál la mi is ko lák ban, le he tô sé get kel le ne ta lál ni a 
tör té ne lem, a szo ci o ló gia, az eti ka vagy az em be ri jo gok ok ta tá sa so rán ar ra, hogy meg fe le lô tisz-
te let tel tá jé koz tas sák a gye re ke ket a val lás és a hit sze re pé rôl, je len tô sé gé rôl mind a tör té ne lem 
so rán, mind a mai vi lág ban. 

Ang li á ban, Skó ci á ban és Wa les ben a val lá si kö zös sé gek meg egyez tek az is ko lai prog ram ban. 
Nem ka te kiz must ta ní ta nak, ha nem a sa ját hit és val lás gya kor lá sá nak mód ját, együtt a kö zös ség-
ben je len lé vô más val lá so ké val, majd a gye re ke ket meg is mer te tik a kü lön bö zô val lá sok tár sa dal mi 
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és er köl csi ér té ke i vel. Észak-Ír or szág ban ugyan az egy szí nû val lá si ok ta tás foly ta tó dik, de már 
kí sér le tez nek a fe le ke ze tek kö zöt ti is ko la rend szer rel. Az an gol nyel vû af ri kai ál la mok kö zül ki emel-
ke dik Dél-Af ri ka, ahol a gye re kek több kul tú rá jú és több val lá sú tár sa da lom ba szü let nek, va la mint 
Észak-Ni gé ria, ahol az isz lám ha gyo má nyos és ki zá ró la gos ok ta tá sát a kény szert és el len sé ges sé get 
el ve tô pe da gó gia vált ja fel. Az Egye sült Ál la mok és Auszt rá lia pél dá ja azt mu tat ja, hogy a val lás a 
tan ter vet át hat ja ak kor is, ha a szó szo ros ér tel mé ben nincs is ko lai val lás ok ta tás. 

Taj van ban az „élet re ne ve lés” el ne ve zé sû is ko lai fog lal ko zás eti kai és tár sa dal mi szem pont ból 
ugyan úgy me rít a kü lön bö zô val lá sok ból, mint más tu do má nyos és kul tu rá lis for rá sok ból. La tin-
Ame ri ká ban kí sér le tek foly nak a benn szü lött kul tú ra szel le mi sé gé nek, kör nye ze ti és szo ci á lis ér té-
ke i nek meg is mer te té sé re és ez zel a ki zá ró la gos ke resz tény kul tú ra ki vált sá ga i nak meg szün te té sé re. 
Orosz or szág ban és Tö rök or szág ban a val lás ok ta tás vi lá gi és ate is ta kont roll já nak év ti ze dei után 
meg pró bál ják vis  sza ál lí ta ni a val lás ok ta tás sza bad sá gát.

Az em lí tett mad ri di kon fe ren ci án részt ve vôk egyet ér tet tek ab ban, hogy az ál lam sem le ges sé ge 
egy részt a hit ok ta tás tisz tes sé ges, tár gyi la gos és kul tu rá li san ér zé keny biz to sí té ka, más részt hoz zá-
já rul ah hoz, hogy más tu do mány ágak elô se gít hes sék a több sé gi és ki sebb sé gi cso por tok hi té nek 
meg ér té sét és tisz te le tét. Ilyes faj ta sem le ges ség re mind in kább szük ség van a ki re kesz tés és a val lá si 
tü rel met len ség vis  sza szo rí tá sá hoz és meg szün te té sé hez. Amint azt ko ráb ban is je lez tem, minden nek 
el le né re, tech ni kai szem pont ból, az ál lam val lás nem fel tét le nül aka dá lya a val lás sza bad ság nyílt 
és tü rel mes el vei al kal ma zá sá nak, hi szen meg lé te a vi lá gi ál lam ban is je lent het a leg jobb eset ben 
tény le ges val lás sza bad sá got, a leg ros  szabb eset ben pe dig val lás ül dö zést. 

A val lá si és egyéb ki sebb sé gek véd te len nek és alá ren delt hely zet ben lé vô nek érez he tik ma gu kat, 
ha az ál lam kü lön le ges val lá si iden ti tás sal vagy ezen ala pu ló jog rend szer rel bír. Az isz lám vi lág ban a 

„vé dett” ki sebb sé gek pél dá ja ál ta lá ban jó mo dell nek bi zo nyul hat, an nak el le né re, hogy a ha ta lom 
gya kor lá sá nak mód ja és lé lek ta ni té nye zôk a meg hir de tett el vet sok szor alá ás ták mind a mu zul-
mán, mind a ke resz tény kul tú rák ban. A múlt ban szá mos ke resz tény és zsi dó ki sebb ség na gyobb 
biz ton ság ban és au to nó mi á ban élt a mu zul mán or szá gok ban, mint a ke resz tény or szá gok ban élô 
mu zul má nok és zsi dók. Ha pár hu za mo kat ke re sünk, fon tos, hogy a jó hely ze te ket a jó hely ze tek hez 
és a ros  sza kat a ros  szak hoz ha son lít suk.

Ez kü lö nö sen nagy je len tô ség gel bír a Bal ká non, ahol a kü lön fé le kö zös sé gek erô sen haj la nak 
ar ra, hogy sa ját tra u má i kat és pa na sza i kat fel hány tor gat va el fe led kez ze nek a kö zös tár sa dal mi és 
kul tu rá lis ér té kek rôl. Csak re mél het jük, hogy Bosz nia-Her ce go vi ná ban egyen lô biz ton sá got él vez het-
nek majd a mu zul má nok, a ró mai ka to li ku sok, az or to do xok, a zsi dók és a ro mák; hogy Szer bi á ban 
egyen lô esé lyek hez jut nak az or to do xok, a ró mai ka to li ku sok és a pro tes tán sok (bár mely et ni kum 
tag jai le gye nek is, mint a Vaj da ság ban), és vé del met él vez nek a mu zul má nok. Ér de kes, hogy a szerb 
or to dox egy ház te o ló gi ai sze mi ná ri u ma töb bek kö zött észak-ír or szá gi ke resz tény te o ló gu so kat hí vott 
meg, hogy meg os  szák ve lük ta pasz ta la ta i kat a több val lá sú or szág új ra al ko tá sá ról. A poszt kom mu-
nis ta or szá gok ban né me lyek nosz tal gi á val gon dol nak a val lá si kö zös sé gek egy ko ri pri vi lé gi u ma i ra, 
de a mad ri di kon fe ren ci á ra Orosz or szág ból ér ke zett elô adó is rá mu ta tott: fenn áll a ve szé lye an nak, 
hogy a val lá si indok triná ció lép az ide o ló gi ai kény szer és pri vi lé gi u mok he lyé re.   

Az an gol nyel vû vi lág nem ál lít hat ja, hogy esz mé nyi rend szert épí tett ki, de a sza bad ság és a „fa ir 
play” el vé bôl olyan jo gi és pe da gó gi ai gya kor lat ala kult ki, amely biz to sít ja a jo go kat a val lá si kö zös-
sé gek egy re szé le sebb kö ré nek csak úgy, mint a val lás ta lan cso por tok nak és egyé nek nek. Mint lát tuk, 
a val lás és a hit sza bad sá gát az ál lam és egy ház egy más be épü lé sé nek és szét vá lasz tott sá gá nak 
kü lön bö zô rend sze rei véd he tik – ám min den eset ben ar ra kell fi  gyel ni, hogy va ló di, rész re haj lás és 
ki vált sá gok nél kü li sem le ges ség, esély egyen lô ség és egyen lô meg be csü lés jus son min den ki nek.
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