
Európa válságai
A történelemben többször alakultak ki olyan időszakok, amelyeket
vagy maga az adott kor, vagy pedig az utókor a válság korszakai-
ként tart számon. Ilyenek a nagy birodalmak hanyatlása, majd bu-
kása, a nevezetesebb korfordulók, vagy a gyors változások és a hoz-
zájuk történő társadalmi szintű alkalmazkodás kényszere.

A tényleges válság, vagy „válságérzet” szempontjából Európát —
némi túlzással — „permanens válság(ok)” jellemzik, amelyeket ese-
tenként azért megszakítanak válságmentes időszakok. A huszadik
század első évtizedeiben az Európában végbemenő negatív irányú
folyamatok kifejezett „kultúrpesszimista” hangulatot eredményez-
tek,1 s a válsághangulatot okozó tényezők a huszadik század —
egyúttal a második évezred — utolsó, történelmi változásokat hozó
évtizedeiben is fokozottan érvényesültek. Mind többen próbálták a
civilizáció és/vagy a kultúra kategóriáinak a segítségével magya-
rázni a világban bekövetkező főbb változásokat. A talán legnagyobb
figyelmet kiváltó Samuel Huntington2 elméletének egyik „előzmé-
nyeként” hivatkozik más teoretikusok mellett Oswald Spenglerre is.3

Európa — okulva a múlt negatív tapasztalataiból — komoly kí-
sérletet tett az Európát érintő válság(ok) (mindenekelőtt a fegyve-
res háborúk) kiküszöbölésére: ez pedig a felvilágosodás filozófiai
örökségében gyökerező egységesülő Európa, az európai integráció
grandiózus projektje. Európa fogalma egyre inkább összefonódni
látszott az európai integráció folyamatával, s ennek intézményesü-
lése, az Európai Unió tűnt az Európához, illetve a Nyugathoz ren-
delt domináns civilizációs-kulturális jelentéstartalom, az Európát
más civilizációktól megkülönböztető „európaiság” elsődleges meg-
testesítőjének.

Ez a civilizációs-kulturális jelentéstartalom azonban az idő
előrehaladtával egyre halványult, az eredeti elképzelésekkel szem-
ben az integráció „eltechnokratizálódott”, „elbürokratizálódott”,
háttérbe szorítva az európai egységgondolat eszmeiségét, egy fel-
építendő új, európai identitás kérdését. Mindezt sokan eleve civili-
zációs-kulturális válságként értékelik, hiányolván az integrációs fo-
lyamatot előrevivő kellő kulturális motiváltságot. Ráadásul Európa
nemzetközi rendszerben elfoglalt súlya és jelentősége fokozatosan
csökken, az utóbbi évtizedekben egyre inkább „lemaradt” más, fel-
törekvő, gyorsan növekvő új regionális centrumokhoz képest.

A válság megjelenési formái

Európát az utóbbi időben újabb komoly kihívások érték, amelyekre
egyelőre nem volt képes sikeres válaszokat adni: eddigi történeté-
nek talán legsúlyosabb válságát éli át az Európai Unió, sőt ennél
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többről van szó: Európa, illetve bizonyos értelemben a Nyugat vál-
ságáról.

1. Az egyik közvetlen kiváltó ok a 2008–2010-es pénzügyi-gazda-
sági válság, amelynek negatív hatásai — hasonlóan a néhány évti-
zedekkel korábbi, 1973-as világgazdasági válsághoz — az egész vi-
lágon érzékelhetők voltak. Az alkalmazott, korábban bevált, a
szabadpiaci mechanizmusokra épülő gazdaságpolitikai modell
ezúttal csak növelte a problémákat, a gazdasági problémák pedig
komoly társadalmi problémákhoz — többek között mélyülő társa-
dalmi egyenlőtlenségekhez —, illetve politikai feszültségekhez ve-
zettek.

2. A 2010-es évek derekán bekövetkezett bevándorlási válság felerő-
sített egy sor, már több évtizede észlelt problémát, amelyekkel az EU
sem uniós, sem nemzetállami szinten nem volt képes megbirkózni.
A második világháborút követő gazdasági fellendülés keltette mun-
kaerőhiány volt a kiindulópontja azoknak az egymást követő be-
vándorlási hullámoknak, amelyek keretében vendégmunkások —
majd családtagjaik — ezrei, később tíz-, majd százezrei vándoroltak
be és telepedtek le az Unió területén. Mindez megoldatlan szociális,
gazdasági, politikai és kulturális problémák sorát eredményezte. Jól-
lehet a vezető nyugat-európai politikusok ezt világosan felismerték
(2010-ben Angela Merkel, David Cameron és Nicolas Sarkozy szinte
egyidejűleg jelentették ki, hogy „kudarcot vallott a multikulturaliz-
mus”4), a kérdés megfelelő kezelése továbbra is váratott magára. Sőt,
az újabb bevándorlási hullám már egyértelmű válsághoz vezetett.

Az Európai Unióval szomszédos, illetve az Unióhoz közeli terü-
leteken az „arab tavasz” eseménysorozata fegyveres konfliktusok
sorának kirobbanását, az országaik területének nagy részét ellenő-
rizni képtelen „bukott államok” létrejöttét eredményezte. Mindeb-
ben megkerülhetetlen annak a Nyugatnak a felelőssége, amelyik
egyfelől a huszadik század elején saját érdekei alapján húzva meg
az államhatárokat a térségben „mesterséges” (nemzet)államokat
kreált, másfelől a huszonegyedik század elején a nyugati értékek
— mindenekelőtt a demokrácia — „exportálásának” a jelszavával
fegyverrel avatkozott be a helyi folyamatokba, ezzel mintegy „meg-
alapozva” a későbbi eseményeket, többek között az Iszlám Állam
térnyerését. A fegyveres összecsapások, a polgárháborúk — páro-
sul va az egyre súlyosbodó ökológiai problémákkal (szárazság,
elsivatagosodás) — emberek millióit késztették részint életük köz-
vetlen veszélyeztetettsége, részint megélhetési problémák miatt la-
kóhelyük elhagyására. Közülük sokan az EU valamelyik tagálla-
mát tekintették végcélnak.

Európában a bevándorlás, és ehhez kapcsolódóan a biztonság kér-
dése vált az első számú problémává. A migráció — szoros összefüg-
gésbe hozva a terrorizmussal — a biztonságiasítás (securitization) tár-
gya lett, s előtérbe került a biztonság másik dimenziója is, a társadalmi
biztonság, vagyis a keresztény (zsidó) gyökerezettségű nyugati civi-
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lizáció, az európai kultúra, a kollektív európai identitás(ok) — min-
denekelőtt iszlám általi — „fenyegetettsége”. A bevándorlási válság
felerősítette a már jó ideje tapasztalható identitásválságot.

3. Az EU működési válsága. Az Európai Unió működésében komoly
anomáliák érzékelhetők, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak
az Unión belüli törésvonalak mélyüléséhez. Újbóli viták középpont-
jába került többek között a szuverenitás kérdése (nemzeti vs. EU-
szintű döntéshozatal), erősödött az EU politikájának belső bírálata
és a kifejezett euroszkepticizmus, az EU-ellenesség. Még a legalap-
vetőbb kérdésekben sincs egység az EU tagállamai között. Az EU
egyik legfontosabb tagállama, Nagy-Britannia az Unióból való kilé-
pés mellett döntött (Brexit). A meghatározó szerepet játszó Német -
ország fennállásának legsúlyosabb kormányzati válságával került
szembe, amit csak több hónapos egyeztetést követően sikerült úgy-
ahogy feloldani. Több ország választásain komoly sikereket értek el
az euroszkeptikus, populista, élesen bevándorlásellenes pártok.

Az Európát, az Európai Uniót korábban jellemző folyamatok bi-
zonyos szempontból megfordulni látszanak. Korábban a többség a
jövőt az egyre erősödő integrálódásban, a mind több területre kiter-
jedő, egyre szorosabb együttműködésben, végső soron az európai
egység megvalósulásában (valamiféle föderatív konstrukcióban) látta.
Ezzel szemben napjainkra mind nagyobb támogatottságot élveznek
azok a nézetek, amelyek az erős nemzetek, a nemzetállamok szere-
pét, a nemzeti érdekek elsődlegességét hangsúlyozzák — nemzetál-
lamok Európája —, köztük a szélsőséges populista nacionalisták.

4. A liberalizmus válsága. Fukuyamának nem volt igaza, a liberális,
kapitalista demokrácia nem győzött. Jelentősen megnőtt a liberális
világrend, a globalizáció veszteseinek — vagy a magukat vesztesnek
érzőknek — a száma, s a demokratikus többségek részéről komoly
támadások kezdődtek a domináns (liberális) világrend ellen.

Egyfajta váltásnak lehetünk tanúi: a „liberális internacionaliz-
musnak” komoly kihívója akadt: a „populista nacionalizmus”. Ez a
kérdés messze túlmutat Európán — erről tanúskodik az utolsó ame-
rikai elnökválasztás eredménye is. Az egymással rivalizáló nacio-
nalizmusok világa viszont óriási kockázati tényezőt rejt magában.

A liberális demokrácia elméletének általános érvényűsége nem-
csak a nyugati civilizáción kívüli civilizációkban, de a nyugati civi-
lizáción belül is megkérdőjeleződött, s az utóbbi években nagy fi-
gyelmet kapott az „illiberális demokrácia” eredetileg Fareed Zakaria
által egyes nem nyugati politikai rendszerek leírására használt,5

azonban az európai politikai terminológiába is átkerült fogalma.
5. A mai Európát jellemző válságok közül talán a legfontosabb és a

legátfogóbb az identitásválság. Hangsúlyozni kell, hogy az identitás(ok)
válsága világszerte tapasztalható jelenség, évtizedek óta jellemzi pél-
dául az iszlám/arab világot is. Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb
hiányossága, hogy nem alakult ki egy olyan, egységes európai iden-
titás, amely az embereket, az egyéneket megérintené, amelyet tény-
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legesen a magukénak éreznének. Különböző felmérések is azt támasztják
alá, hogy az európai népesség csaknem felének egyáltalán nincs eu-
rópai identitástudata, s további 30–35 százalékának is csak meglehe-
tősen esetleges.6 Az Európai Unió sem volt képes arra, hogy létrehozzon
egy igazi európai identitást, az EU-polgárok kevesebb mint harmada
viszonyul pozitívan az intézményhez.7 A nemzeti, etnikai (és egyéb
kulturális) identitások világszerte tapasztalható (újjá)éledése Euró-
pában azzal a következménnyel járt, hogy továbbra is a nemzeti iden-
titások az elsődlegesek, s ehhez képest az európai identitás nemcsak
háttérbe szorul, hanem kifejezetten erodálódik.

Az identitásválsághoz hozzájárult az elmúlt időszak nagymér-
tékű bevándorlási hulláma. A bevándorlók „magukkal hozzák”
származási helyük identitását/identitásait, Európában pedig szem-
besülnek az őket befogadó állam identitásával, illetve az „európai -
sággal”. Mindez rendkívül konfliktusos helyzeteket eredményez.
Létrejöhet-e egy „kettős”, netán „többes” identitás?

6. Utolsóként említjük — jóllehet, fontosságát tekintve akár az
első helyen is említhettük volna — a „bizalmi válságot”. Francis
Fukuya ma külön könyvet szentelt a kultúrának, a kultúrán belül ki-
emelt szerepet tulajdonítva a bizalomnak, mint egy nemzet jólétét és
versenyképességét meghatározó kulturális tényezőnek.8 Korunkat
— nem csak Európában — bizalmi válság, mondhatni kölcsönös bi-
zalmatlanság jellemzi. Az alapvető bizalom hiánya minden szinten
gátja az Európát napjainkban sújtó válságok kezelésének.

Több mint fél évszázad elteltével az „Európa-projekt” visszatért
a kiindulóponthoz: milyen Európát is akarunk? Mit is jelent az eu-
rópaiság? A konkrét gazdasági, politikai, biztonsági kérdések mel-
lett ismét előtérbe kerültek az átfogóbb történetfilozófiai, a civili-
zációk és kultúrák eltérő értékeire, a nyugati/európai és az iszlám
kultúra (in)kompatibilitására, a Nyugat/Európa hanyatlására/vál-
ságára vonatkozó kérdések. Nem véletlen Oswald Spengler köny-
vének több mint két évtizede tartó „reneszánsza”.

Európaiság, európai értékek

Európa nem más, mint egy közös értékrenden alapuló kultúra. Mi Eu-
rópa lényege, melyek az európaiság fő sajátosságai, melyek az alap-
vető európai értékek? Beszélhetünk egyfelől azokról az eredetileg ke-
resztény értékekről, amelyek szekularizált formában is jelen vannak
a modern társadalmakban, másfelől a nyugati modernitás felvilágo-
sodás után kialakult jellemzőiről (keresztény erkölcsiség, humaniz-
 mus, szabadság, szolidaritás, demokrácia, piacgazdaság, liberalizmus,
jog uralma, racionalizmus, individualizmus stb.). A különböző szer-
zők fentieken kívül még sok egyéb, Európának tulajdonítható sajá-
tosságot említenek, amelyek közül mást és mást emelnek ki.

Nincs tehát olyan definíció, amely egyértelműen meghatározná
az európaiságot. A felsorolt jellemzők Európában nem mindig és nem
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mindenütt voltak jelen, s a nyugati fejlődést mindig is különböző,
egymással többé-kevésbé (gyakran homlokegyenest) ellentétes ele-
mek, eszme- és ideológiai áramlatok, intézményi mechanizmusok
sorának tértől és időtől függően váltakozó súlyú érvényre jutása, do-
minanciája — vagy éppen egyensúlyi helyzete — jellemezte.

Maga az európai kultúra is különböző nemzeti kultúrák sokfé-
leségéből áll, Fernand Braudel szavaival egy „sokszínű mozaik”,
amelyben még a nemzeti kultúrákon belül is léteznek önálló sajá-
tosságokkal rendelkező kisebb egységek.9 És akkor még nem is be-
széltünk a nemcsak földrajzi, hanem kulturális értelemben is létező
regionális különbségekről, amelyek markánsan megkülönböztetik
például Nyugat-Európát Kelet-Közép-Európától — vagy máskép-
pen „köztes-Európától”.

Mégis, a nyugati (európai) civilizáció történelmi fejlődéséből, ha-
gyományaiból következően sajátos érték- és normarenddel, világlá-
tással rendelkezik. Lényegét a korábban felsorolt jellemzők és értékek
sajátos kombinációja, „az ilyen és hasonló fogalmak értelmezésének
és átértelmezésének évszázados, egyedi és utánozhatatlan dinami-
kája” adja.10 David Engels fontos pontra mutat rá, amikor az értel-
mezés (és átértelmezés) szerepét hangsúlyozza. A felsorolt fogalmak
vagy értékek ugyanis különféleképpen értelmezhetők, s gyakran
még egy adott civilizáción/kultúrán belül is különböző értelmezé-
seknek lehetünk tanúi, nemhogy különböző civilizáci ók/kul túrák
esetében.

Mindig akadtak olyan kísérletek, amelyek megpróbálták egyetlen
tényezőbe „belesűríteni”, egyetlen szimbólumban megragadni az
európaiság, az európai kultúra lényegét. Ilyen kísérlet Spengleré,
aki a „fausti lelket” teszi meg a nyugati kultúra központi elemének,
ennek „ősszimbóluma” pedig a „határtalan tér”. Ez a fajta megköze -
lítés bár kétségkívül bizonyos szempontból indokolható, túlságosan
is leegyszerűsítő, s mögötte épp a sokszínűség sikkad el.

Az iszlám és Európa

Az elmúlt években kiemelt figyelem övezi Európa civilizációs-kul-
turális jellegének, keresztény (zsidó) gyökerezettségének, s ezzel
szoros összefüggésben az iszlámhoz, az iszlám kultúrához való vi-
szonyának a kérdését. Sokan vélik úgy, hogy az iszlám — mégpe-
dig egyfajta monolitikus, esszencializált iszlám — az európaitól
„idegen kultúra”, amely nem része Európának.11

Ami a három nagy monoteista világvallást, a judaizmust, a ke-
reszténységet és az iszlámot illeti, meggyőződésünk, hogy alapvető
értékeik között nincs áthidalhatatlan különbség. Bernard Lewis, az
orientalisták doyenje szerint „a judaizmus, a kereszténység és az
iszlám szoros rokonságban áll egymással… mint egyazon vallási
hagyomány három variánsa. A kereszténység és az iszlám sok
szempontból testvér-civilizációk.”12

Deutschland”. Süd -
deutsche Zeitung, 16.

Marz 2018; http://www.
sueddeutsche.de/news/
politik/migration-merkel-

widerspricht-seehofer-
islam-gehoert-zu-

deutschland-dpa.urn-news
ml-dpa-com-20090101-

180316-99-512690.

12Bernard Lewis:
Az iszlám válsága.
Európa, Budapest,

2004, 30.

13A 15. században
az oszmán hódítást

követően türk és szláv
népek tömegesen

tértek át az iszlámra.

14A kemalizmus egyik
meghatározó alapelve

„a török nemzethez,
az iszlám valláshoz és

az európai civilizációhoz
tartozás” volt.

15Europe’s Growing
Muslim Population.

Pew Research Center,
Nov. 29, 2017;

http://www.pewforum.org/
2017/11/29/europes-

growing-muslim-
population/. A muszlim

népesség körében
magasabb a

népszaporulat, mint az
„őshonos” lakosság

esetében.

16A 2010 és 2016 között
Európába érkezett beván-

dorlók 53 százaléka (3,7
millió fő) muszlim, 47 szá-
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Az iszlám kettős hatást gyakorolt Európára: egyfelől kihívást, fe-
nyegetést jelentett, másfelől a hellén örökség áthagyományozása és
továbbfejlesztése, a tudományokhoz való jelentős hozzájárulás
révén komoly hatást gyakorolt az európai civilizációra.

Az iszlám megváltoztathatatlanul jelen van Európában, mégpe-
dig nemcsak bevándorlók generációi révén. Napjainkban mintegy
10 millió, „őshonosnak” tekinthető muszlim él a Balkánon13 — ami
(és nem csak földrajzi értelemben) Európa részének tekinthető, még
ha a balkáni országok egy része nem is tagja az Európai Uniónak. És
ne feledkezzünk meg a több mint 80 milliós, a nyugati és az iszlám
civilizáció között „ingadozó”, 1952 óta NATO-tag és évtizedek óta
az EU-hoz csatlakozni szándékozó Törökországról, amelyet Kemal
Atatürk az európai, a nyugati civilizációhoz tartozóként képzelt el.14

Az Európai Unió tagállamaiban élő muszlimok száma 2016-ban
elérte a 25.770.000 főt, ami az össznépesség 4,9 százaléka. Még ha a
következő években zéró migrációval számolunk is, az európai musz-
 limok aránya 2050-re eléri a 7,4 százalékot (a reguláris migráció foly-
tatódása esetén pedig a 11,2 százalékot).15 Az iszlám vallás és az isz-
lám kultúra a földrajzi értelemben vett Európa része. Hogy része-e
a civili zációs-kulturális értelemben vett Európának, arról megosz-
lanak a vélemények.

A kulturális különbségekről

Az Európába bevándorolt muszlimok problematikája, többségük
esetében a sikeres integráció hiánya elsősorban nem civilizációs-kul-
turális vagy vallási jellegű, hanem gazdasági, szociális és politikai
probléma. A muszlim bevándoroltak hasonló gondokkal szembe-
sülnek, mint a nem muszlimok.16 Eleve félrevezető az okokat csak az
iszlám vallás, vagy az iszlám kultúra sajátosságaiban keresni.

Jóllehet jelentősek a kulturális különbségek a muszlimok és a
nyugati társadalmak között, ez nem szükségszerűen kell, hogy fe-
szültséget, pláne komoly konfliktusokat okozzon. Felmérések ki-
mutatták, hogy a nyugati társadalmakban élő muszlimok alapvető
értékei nagyjából „félúton” helyezkednek el származási országuk
és célországuk domináns értékei között. A legnagyobb különbség a
muszlim kisebbségek és a nyugati társadalmak között a vallásos-
ság, a nemek szerepe és a szexuális normák tekintetében áll fenn.

Az évtizedes problémák nem megfelelő kezelése, a hirtelen jött,
hatalmas bevándorlási hullám s a dzsihádisták17 által végrehajtott
merényletek a széles közvélemény — s a politikusok és a szakértők
egy része — szemében elmélyíteni látszanak azt a törésvonalat,
amely az „őshonos” európaiak és az „idegen” muszlimok, a ke-
reszténység és az iszlám között húzódik, emellett jelentős mértékben
hozzájárultak a „kétoldali szélsőségesség” erősödéséhez. A tényle-
ges törésvonal ugyanakkor nem a muszlimok és a keresztények,
hanem a szélsőségesek, a radikális fundamentalisták — egyik olda-

zalék (3,3 millió fő) pedig
nem muszlim. Lásd:

Majority of recent
refugees are Muslim.

Pew Research Center,
November 22, 2017;

http://www.pewforum.org/
2017/11/29/europes-

growing-muslim-
population/pf_11-29-

17_muslims-update-06/.

17Határozott különbséget
kell tenni iszlám, iszla -

mizmus és dzsihádizmus
között. Az iszlám egyike a

három nagy monoteista
világvallásnak, egyúttal

civilizáció, kulturális rend-
szer. Az iszlamizmus az
iszlám vallást, az iszlám
klasszikus forrásait saját

céljainak megfelelően
értelmező politikai ideoló-

gia, illetve az erre épülő
aktivista mozgalom.

A dzsihá dizmus pedig az
iszlamizmus radikális,
szélsőséges, militáns

változata. A dzsihádizmus
azonosítása az iszlámmal

nem nagyon különbözik
attól, mintha valaki a szél-
sőjobboldali radikalizmust
azonosítaná a Nyugattal,
vagy a fehér felsőbbren-

dűséget hirdető ideológiá-
kat és mozgalmakat
a kereszténységgel.

18A Huntingtont
parafrazáló kifejezést

Tariq Alitól kölcsönöztük.
Lásd Tariq Ali: The Clash

of Fundamentalisms.
Verso, London –
New York, 2003.
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lon a radikális iszlamisták, a másik oldalon a szélsőjobboldali nacio-
 nalisták — között húzódik. Valójában nem civilizációk, sokkal in-
kább fundamentalizmusok összecsapásáról18 beszélhetünk.

Eleve nem szerencsés az európai muszlimok, az „iszlám kultúra”
„idegennek” nyilvánítása, „kirekesztése” az európai kultúrák csa-
ládjá ból, a nyugati civilizációból. Az „idegenség” kirekesztő és nem
befo gadó, az integrációt akadályozó, konfliktusokat generáló, a
radika lizációt erősítő. A mindkét fél radikális szárnya részéről
megnyilvánuló „kétoldali szélsőségesség” kumulálódó erőszakspi -
rálhoz vezet.

A kulturális (nacionalista) fundamentalizmus nem új jelenség,
része annak a különbözőségről több évtizede folyó diskurzusnak,
illetve vitának, amelyben a kultúra, az identitás és az idegen(ség)
fogalmai jutottak meghatározó szerephez. A különbözőség abszo-
lutizálása, a kultúra homogenizálása, illetve esszencialista felfogása
nem tűri meg a „másságot”, a más, „idegen” kultúrához tartozó-
kat. Ez a szemlélet szükségszerűen hozza magával a „mi” vs. „ők”
szembenállást, az eltérő kulturális identitások abszolutizálását, hi-
szen a nemzeti vagy etnikai identitást a kulturális kizárólagosság
alapján határozza meg. Az esszencializálás, a túlságosan is merev
identitáskategóriák viszont arra késztethetik a kisebbségeket, hogy
saját kulturális identitásuk falai közé zárkózva párhuzamos struk-
túrákat, párhuzamos társadalmakat építsenek ki.

Ha az európai kultúra egyik fő jellegzetessége a sokszínűség, ez
még inkább jellemző az iszlámra, illetve az iszlám kultúrára. Egy-
séges iszlám és egységes iszlám kultúra ugyanis nem létezik. Léte-
zik egy közös vallási referencia, amely azonban történelmi kor-
szakoktól, intellektuális nézőpontoktól és kultúráktól függően
különböző módokon jut kifejezésre. Napjaink iszlám világát az egy-
mással vetélkedő, egymástól esetenként homlokegyenest eltérő ér-
telmezések jellemzik. Az iszlám egyik legfontosabb sajátossága
mindig is diverzitása, értelmezéseinek és kifejezésmódjainak sok-
színűsége, pluralizmusa volt.

Az iszlám dzsihádista, radikális szalafista értelmezései nemcsak
a nyugati értékekkel összeegyeztethetetlenek, hanem az iszlám ere-
deti értékeivel is! E téren az iszlámon belül legalább olyan mély tö-
résvonal húzódik, mint az iszlám és a nyugati kultúra között. A mo-
dernista teoretikusok az iszlám „reformációjának”, az iszlám tradíció
újragondolásának, az iszlám állandó újra-értelmezésének, a saría sze-
kularizációjának19 a szükségessége mellett foglalnak állást.

Egyes reformer muszlim teoretikusok bevezették az euro-iszlám
fogalmát, amely nem más, mint az európai muszlimok európai
identitása, felvilágosult, racionalista és az európai értékeket elfo-
gadó. Az euro-iszlám az iszlám olyan értelmezése, amely az euró-
pai iránymutató kultúra (Leitkultur) értékein alapul, mint a plura-
lizmus, tolerancia, szekularizmus, demokratikus civil társadalom
és az individuális emberi jogok. Az euro-iszlám fogalmát bevezető

19A modernista
teoretikusok szerint a
saría túlnyomó része

nem Istentől származik,
hanem „emberi termék”,

emberi interpretáció
révén keletkezett.

Következésképpen
megváltoztatható,

napjaink viszonyaira
adaptálható. A vallási

„mag” köré épült kulturális
kontextus lebontható, az

iszlám „dekulturalizál -
ható”, s így egy olyan

„tiszta” vallási identitás
jöhet létre, amely nem

kötődik egy adott
kultúrához, s amelynek

révén a muszlimok
kisebbségben (így

Európában), az európai
kulturális közegben is

teljes mértékben
megélhetik hitüket.

20Bassam Tibi:
Islam between Culture
and Politics. Palgrave

Macmillan, Houndmills,
Basingstoke, New York,

2005, 226.

21The World’s Muslims:
religion, Politics and
Society. Chapter 2:

Religion and Politics.
Pew Research Center,

April 30, 2013;
http://www.pewforum.org/

2013/04/30/the-worlds-
muslims-religion-politics-

society-religion-and-politics/.

22Why Islam and
Democracy Go Well

Together. Interview with
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Bassam Tibi úgy véli, a korai iszlám felvilágosodás és az iszlám ra-
cionalizmus teoretikailag is alátámasztja ezt a koncepciót.20

Sokan vitatják az iszlám demokrácia-kompatibilitását. Azok szá-
mára, akik az iszlám hagyományt tartják a demokratizálódás legfőbb
akadályának, meglepő lehet a muszlimok vélekedése erről. Egy 2013-
ban végzett felmérés szerint a megkérdezettek több mint a fele (Liba-
nonban 81 százalék, Tunéziában 75 százalék, Bangladesben 70 száza-
lék, Indonéziában 61 százalék, Egyiptomban és a palesztin területeken
55 százalék, Irakban 54 százalék) vélte úgy, hogy országa problémái
könnyebben megoldhatók lennének egy demokratikus kormány, mint
egy erőskezű vezető által.21 A Bertelsmann Stiftung felmérése szerint
a Németországban élő, mélyen vallásos szunnita megkérdezettek 90
százaléka a demokráciát jó kormányzási formának tartja.

Mohammad Mojtahed Shabestari, az egyik legbefolyásosabb iráni
reformgondolkodású vallástudós ugyanakkor úgy véli: „Téves az a
kérdésfelvetés, vajon az iszlám összeegyeztethető-e a demokráciá-
val. A helyes kérdés az, akarnak-e a muszlimok demokráciát, vagy
sem. Ha a muszlimok akarnak demokráciát, fognak találni egy olyan
iszlám-interpretációt, amelyik kompatibilis a demokráciával. Ha
nem akarnak demokráciát, nem fognak találni ilyen interpretációt.”22

Az egyik legismertebb reformer teoretikus, Abdolkarim Soroush
szerint mivel a demokrácia eszméje az ókori Görögországban gyö-
kerezik és nyugati gondolkodók révén jutott el az iszlám világba, a
muszlimoktól idegen ideológiának tűnik. A muszlimoknak ugya-
nakkor megvan a maguk tradíciója, a vallás, illetve a szövegek saját
értelmezése. Jóllehet a demokrácia és az iszlám között procedurá-
lis szinten nincs konfliktus, a demokrácia elméleti bázisa proble-
matikus. A demokrácia akkor egyeztethető össze az iszlámmal, ha
először sikerül feltárni a demokratikus értékek forrásait magán az
iszlámon belül.23

A Nyugat hanyatlása?

Eddig a válságot mindenekelőtt Európa kontextusában tárgyaltuk,
de érdemes röviden kitérni általában a Nyugat helyzetére is.24 Főleg
a politika és a gazdaság számos területen éleződött a Nyugat két
meghatározó pillére, az EU (Európa) és az Egyesült Államok ellen-
téte. Az amerikai adminisztráció — az „America first” pozíciójából
kiindulva, az amerikai érdekek védelmének elsődlegessége alapján
— nacionalista gazdaságpolitikát hirdetett, kereskedelmi háborúk
sorozatát indította, többek között az EU ellen is, ráadásul külön-
böző területeken erőteljesen bírálja Európát. A különböző kérdé-
sekben fennálló markáns véleménykülönbség Európa és az USA
között belülről erodálja a Nyugatot.

A Nyugat belső megosztottságának, a nyugati értékrend erodáló-
dásának, a nem-nyugati régiókban keletkezett lokális, regionális vagy
globális konfliktusokkal kapcsolatos elhibázott nyugati hozzáállás-

Mohammad Mojtahed
Shabestari.

Qantara.de. 06.07.2012;
https://en.qantara.de/cont

ent/interview-
with-mohammad-

mojtahed-shabestari-why-
islam-and-democracy

-go-well-together.

23Keynote Address by
Dr. Abdolkarim Souroush:

„Reason & Freedom in
Islamic Thought” at

the CSID 2nd Annual
Conference. Georgetown
University, April 7, 2001;

http://www.drsoroush.com
/English/By_DrSoroush/

E-CMB-20010407-
Reason_Freedom_in_Isla

mic_Thought.html.

24Spengler nem tesz
különbséget a Nyugat két
legfontosabb „alrendsze-
re”, (Nyugat-)Európa és
Észak-Amerika között,

pontosabban, amikor
Nyugatról beszél, tényle-
gesen a nyugat-európai

civilizációról beszél.
„»Kelet« és »Nyugat«

valódi történelmi tartalmat
hordozó fogalmak,

»Európa« ezzel szemben
üresen kongó megneve-
zés.” Oswald Spengler:

A Nyugat alkonya.
Európa, Budapest, 1994,

első kötet, 42, 11. jegyzet.

25Például az úgynevezett
„demokrácia paradoxon”
lényege, hogy a Nyugat
csak addig támogatja a
demokráciát, ameddig
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nak is szerepe volt a Nyugattal szemben tapasztalható általános csa-
lódottság erősödésében. Az univerzálisnak mondott nyugati értéke-
ken nyugvó „erkölcsi fölény” is erodálódott, többek között ezeknek az
értékeknek a Nyugat részéről tapasztalható meglehetősen „felemás”
érvényesítése miatt.25 A Nyugat egyre inkább elveszíti „mintaadó”
szerepét, mégpedig nemcsak a nem-nyugati régiók, hanem Kelet-
Európa felé is.

A nyugati civilizáció, az európai kultúra hanyatlását sokan meg-
határozóan „belső” okoknak — a nyugati civilizáció önmagába ve-
tett hite elgyengülésének, sőt elveszítésének — tulajdonítják. Az eu-
rópai kultúra „elfáradt”, „elbizonytalanodott”. Elbizonytalanodott
magának az európaiságnak a lényegében. Elbizonytalanodott a sa -
ját magába vetett hitben. Az európai kultúra a bizonytalanság, a ké-
telyek kultúrájává vált.

Akkor hát hogyan tovább? Akadnak rendkívül borúlátó víziók.
A spengleri teóriát saját előfutárának tekintő, az Európai Unió iden-
titásválságát kultúrkritikai szempontból közelítő David Engels a
Római Köztársaság bukása és Európa jelenlegi helyzete között von
párhuzamot, s az analógiából azt a következtetést vonja le, hogy
„Nyugat-Európa hamarosan belép a polgárháború fázisába”.26 En-
gels forgatókönyve vészjósló: „Eddig nem látott mértékben nő az
erőszak… Az állam elveszíti a kontrollt… Az állam nem lesz képes
megvédeni az állampolgárait, és rengeteg paramilitáris egység jön
létre, mert mindenki megszervezi a saját véderejét: vallási csopor-
tok, etnikai kisebbségek és egyéb közösségek.”27

A polgárháború lehetősége Houellebecqnél is felmerül, azonban
nála végül békés úton, választások révén következik be Franciaor-
szág iszlamizálódása. A Nyugat hanyatlására a választ ugyanis nem
a nyugati civilizáció és kultúra keresztény tradíciókhoz való vissza-
térés formájában történő megújulása jelenti, hanem az iszlám hata-
lomra kerülése.28

Sayfo Omar regénye29 egy európai nagyváros bevándorlók által
lakott negyedében, a Zónában élő fiatal Naszím — akit már nem sok
minden köt bevándorolt felmenői kultúrájához, hagyományaihoz,
sokkal inkább részese korosztálya szubkultúrájának (sport, hiphop
zene stb.) — történetén keresztül mutatja be az európai társadalmak
radikalizálódását, az erőszak társadalmi okait és eszkalációját.

Erőszak, radikalizálódás, polgárháború — katasztrofális víziók,
de ezek nem feltétlenül kell, hogy bekövetkezzenek. Európa utolsó
évtizedeinek mérlege az összes probléma ellenére pozitív. Ahhoz
azonban, hogy ez továbbra is így legyen, számot kell vetnie saját
ma gával, szembenézni az Európát érintő belső és külső válságté-
nyezőkkel, radikálisan újragondolva a fennálló helyzetet, minde-
nekelőtt saját identitását.

érdekei megkívánják.
Az Egyesült Államok

külpolitikájában az érde-
kek mindig felülírták

az értékeket – még a
kifejezetten értékelvű

adminisztrációk esetében
is. Számtalan példa

akad a „kettős mérce”
alkalmazására is. 

26Elkerülhetetlen a
Nyugat bukása. Interjú

David Engels belga
történésszel. (Készítette

Kulifai Máté.) Hetek,
2018. 06. 08.;

http://www.hetek.hu/kulfol
d/201806/elkerulhetetlen_

a_nyugat_bukasa.

27Magyarország példát
mutat a tradicionális

értékek védelmében.
Interjú David Engelsszel,
a Brüsszeli Szabadegye-

tem professzorával.
(Készítette Ulicza

Tamás.) Magyarhirlap.hu,
2017. 11. 11.;

http://magyarhirlap.hu/
cikk/102840

/Magyarorszag_peldat_
mutat_a_tradicio nalis_
ertekek_vedelmeben.

28Michel Houellebecq:
Behódolás. Magvető,
Budapest, 2015, 160.

29Sayfo Omar: Allah tágas
földje. Kárpát-medencei

Tehetséggondozó,
Budapest, 2018.
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