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A vallás a hétköznapi életünk szerves része. Akár vallásosak vagyunk, akár 
ateisták vagy érintőleges kapcsolatunk van bármely szervezett vallási for-
mával, nem kerülhetjük el a különböző világvallások, új vallási mozgalmak 
és a populáris vallásosság jelenlévő formáit. A magyar nyitott társadalom-
ban szép számmal, de általában kis létszámmal létrejöttek a történelmi 
fejlődésünkben eddig nem vagy alig ismert vallási közösségek. Ennek a 
sokszínűségnek, egymás mellett való együttélésnek most is érezzük az 
előnyét, a kihívását és néha a nehézségét is. Keletről és Nyugatról érkez-
tek hozzánk olyan egzotikusnak és korábban elérhetetlennek tűnő vallási 
formák, amelyek a buddhizmusból vagy a hinduizmusból eredeztethető-
ek. Az iszlám is megjelent nálunk a török hódoltság után több száz évvel, 
az eltérő kultúrájú és etnikai hátterű muszlimok révén. A nyugati, keresz-
tyén kultúrkörből is egyre több vallás, különösen a keresztyén felekeze-
tekhez kapcsolódó közösségek és új vallási mozgalmak találtak maguknak 
otthont Magyarországon.  

Amerika különösen nagy hatással van ránk több olyan területen, 
amely kevésbé ismert számunkra. A 2. világháború után a rendkívül gyor-
san szekularizálódó európai társadalomtól eltérően, az amerikai társada-
lom továbbra is igen vallásos. Természetesen itt, amikor vallásról beszé-
lünk, első sorban a keresztyénségre gondolunk tudva azt, hogy különböző 
világvallások, új vallási mozgalmak, vallásos ideológiák markánsan jelen 
vannak az óceánon túli világban. Mégis az amerikai keresztyén vallásosság 
kultúrát, politikát, és gazdasági törekvéseket meghatározó szerepe a legje-
lentősebb tényezők egyike az „új földi paradicsomban”.  Ez a tény sok-
szor elkerüli a figyelmünket és sokakat meglepetésként ér ez a felfedezés, 
amikor kijutnak a kontinensnyi nagyságú országba. Érdemes jobban oda-
figyelnünk a napi politika mellett a világot talán legjobban befolyásoló 
országra, az Amerikai Egyesült Államokra. Nem kerülhetjük meg, hogy a 
bennünket formáló megannyi hatást ne akarjuk megismerni. 

Nemcsak a mozik világában, az újságokban és a reklámokban je-
lennek meg a populáris vallásosság elemei észrevétlenül formálva hétköz-
napjainkat, hanem sokszor szervezett formákat is ölt a nyugatról özönlő, 
dialógusunkat és kultúránkat megtermékenyítő új, ismeretlen és egzoti-
kusnak tűnő világ, különböző egyházak formájában. Megjelent az újságok 
címlapján szereplő Hit Gyülekezete karizmatikus közössége, a szcientoló-
gia, a Jehova Tanúi, az utóbbival rokon gyökerű millennialista adventiz-
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mus vagy éppen szépen felöltözött mormon misszionáriusok. De a ke-
vésbé ismert egyházak, a sejtelmesen csengő Késői Eső, a Golgota Gyü-
lekezet és sok más karizmatikus és pünkösdi közösség, az amerikai hippi 
mozgalomból eredeztethető Család közössége, a humanista egyház, vagy 
éppen a Moonisták, az amerikai hatást tükröző, de koreai gyökerű Egyesí-
tő Egyház, mind-mind egy vallási toleranciát hirdető társadalom közössé-
gi fejlődésének az eredményei. 

A legkülönbözőbb keresztyén, első sorban protestáns talajból ki-
növő gyülekezetek, vallási közösségek és vallásos ideológiák igazi táptalaja 
a 19. századi Amerika volt. A történelmi keresztyén felekezetek mellett - 
amely sokkal szélesebb skálájú volt, mint a magyarországi -, kezdtek meg-
jelenni a fent említett közösségek vagy elődeik, hogy aztán egymásra ható 
és egymással keveredő sokféleségükkel színesebbé tegyék a vallásosság 
skáláját. Az újként megjelenő másik közösség, természetesen eltérő reak-
ciókat váltott ki a már jelenlevő „bevettnek” tartott vallási közösségek 
közt. A befogadás és a nyitottság, az elzárkózás vagy éppen a heves ellen-
támadás, nem magyar jelenség. Éppúgy létezett és létezik Amerikában, 
mint nálunk, csak mi más folyamatokat egy másik kontextusban élünk 
meg. Az ember akár magyar, akár amerikai nem rosszabb vagy jobb. Ne 
tartsuk magunkat, mint nemzetet intoleránsnak, a magyar társadalmat 
sem, hiszen sok mindennel a hétköznapi ember is csak ma ismerkedik, és 
a több száz éves amerikai társadalmi együttélés tapasztalataival mi 15-20 
év alatt természetes, hogy nem bírhatunk. Azonban arra törekedhetünk, 
hogy őszintén igyekezzünk megismerni a másságot, s úgy álljunk hozzá, 
hogy a tudatosan vagy éppen látens módon, a hétköznapi élet különböző 
helyzeteiben vagy éppen a tudományos életben kialakuló párbeszédünk a 
közösségi együttélésünket tegye emberivé és otthonossá. 
 Nagy nyitottság kell ahhoz, hogy az ember igazán meg akarja 
ismerni a másik közösséget, vallást - ha lehet minél kevesebb előítélettel. 
Az előítéletesség ugyanis létünk tőlünk független velejárója. A német 
vallástudományban alkalmazott Sitz im Leben elvének, a másik ember saját 
kontextusának megértésére való törekvés és saját gondolatkörei által való 
megismerést szem előtt tartó igyekezet állandó kihívást jelent az egyén és 
közösség számára. A határok megnyitása nem azok lerombolását jelenti, 
hanem azt hogy a korlátainknak tudatában vagyunk. Egy mélyen vallásos 
katolikus vagy éppen egy liberális protestáns számára nehéz a másik elfo-
gadása. Mindkét oldalon ott áll a kihívás. A liberálisnak a vallási funda-
mentalizmust kell elfogadnia, természetesen nem annak végletes formáját, 
és a fundamentalistának a nyitott gondolkozás létezését szükséges tolerál-
nia nem pedig az extrém libertinizmust. Hasonlóan egy világvégét váró, 
fundamentalista protestáns gyökerű karizmatikus közösség nehezen tudja 
elfogadni az általuk a „New Age” szellemi irányzatába sorolt Humanista 
Egyházat, vagy éppen a szcientológiát. A vallási közösségekhez szervezeti 
formában nem tartozó embereknek is hasonlóan, életfilozófiájuktól és 
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világszemléleteiktől függően meg vannak a preferenciáik, amely alapján a 
másik másságát elfogadják, vagy elutasítják. 
 Az Amerikából hozzánk egyre több csatornán keresztül beözönlő 
populáris vallásosság hatása meghatározó jelenség. Nemcsak a fent emlí-
tett közösségek és egyházak hatása érvényesül, hanem az igényesebb vagy 
éppen olcsó filmek, zenék, színdarabok, média által közvetített mondani-
való is. A szcientológiát propagáló Tom Cruise, a katolikus egyházat eny-
hén szólva nem előnyösen reklámozó Madonna, a rastafari mozgalomhoz 
tartozott Bob Marley, az evangéliumi protestantizmust felvállaló Cliff 
Richard és Amy Grant eltérő üzenetet és értékeket közvetítenek. Kurrens 
téma a filmvilágban a jó és gonosz mitikus küzdelme, amely nagyon sok-
szor a keresztyén amerikai vallási képzetek nagy halmazából merít. A 
szabadság eszmény keresztyén, humanista, és feminista gyökerű ötvözete 
a Hair, amely egy meghatározó korszakot jelenít meg. Hasonlóan a popu-
láris irodalomban is megjelenik a dualizmus és a jó, igazak győzelme. A 
nálunk nem ismert „Left Behind” (Hátra hagyottak) című könyv hihetet-
lenül nagy népszerűségre tett szert. A populáris mű témája az amerikai 
világvége-váradalomnak, a keresztyén történelemszemléletnek a purita-
nizmus újkori formájában, az evangelikalizmus populáris változatában 
gyökerező formája. A kiválasztott hívek elragadtatnak Krisztushoz a 
mennyországba, és ekkor kezdődik el a nagy nyomorúság korszaka a föl-
dön. Ez a rendkívül népszerű, sok variánsban megjelenő vallási képzet 
ideológiailag a pre-millennializmushoz kötődik, amely a protestantizmus 
angolszász-amerikai terméke. 

Mivel sok jeles, az amerikai társadalmat vezető egyén innen 
származik, vagy oda tartozik – többek közt George W. Bush elnök is –, 
nem hagyható figyelmen kívül az a befolyásos világnézet, az a közeg, 
ahonnan az amerikai vallásosság korábban említett eltérő formái szár-
maznak. Ezek közül is a legmarkánsabb az evangélikalizmus, és legizgal-
masabbak a belőlük kivált vagy mellettük létező vallási közösségek és 
egyházak. Elsősorban nem a katolikus, hanem a protestáns gyökerek ha-
tása az, amely mint a karszt hegységekben itt-ott előbukkanó, de egymás-
hoz lazán vagy szorosabban kapcsolódó búvópatakok hálózataként for-
málja a világot, s benne a mi társadalmunk arculatát. Honnan is erednek 
az egzotikus, csodált vagy éppen idegenkedéssel fogadott, nálunk is meg-
jelenő nyugati keresztyénségben jelenlévő formák? Hol van a patakok 
forrásvidéke? Milyen hatások vetették a mai amerikai, keresztyén vallási 
elképzeléseket a felszínre? Milyen elemekből tevődik össze a puritán-
evangélikál világszemlélet? Hogyan is hat az a mai amerikai és a magyar 
társadalomra? 

Az Új Világ felfedezésekor, pontosabban északi részének meg-
hódításakor korántsem volt biztos, hogy a protestantizmus lesz a fő tár-
sadalomszervező erő, amely a mai amerikai társadalmat alapjaiban formál-
ta. Columbusz hódítása után a spanyolok, a franciák és az angolok 
igyekeztek terjeszkedni a lehetőségeket kínáló észak-amerikai kontinen-
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sen. A katolikus spanyolok és franciák, valamint a szigetország protestáns 
angoljainak harca hosszú ideig tartott. Ebből a több évszázados küzde-
lemből az angolok, és végül a rendkívül sok európai nemzetből kovácso-
lódó amerikai nép jött ki győztesen. A vallási toleranciát hirdető puritán 
atyák által elindított úton formálódó új nemzet nagyon sok nemzeti, etni-
kai és vallási jegyet épített be a társadalomba, amely a nyugati kultúrkör-
ben addig nem létező létformákat, kis közösségeket, majd egy egész tár-
sadalmat hozott létre. Kialakult az egy nyelv, egy meghatározó ideológia 
(és vallás) és egy közös kultúra egyedülálló szimbiózisa. A kulturális és 
vallási közösségek formálódása néhol hosszú időt vett el az egyre növe-
kedő országon belül, máshol pedig igen gyorsan történt. A kontinens 
nagyságú Egyesült Államokra ma is a sokszínűség jellemző, de léteznek 
közösen elfogadott alapok, amelyek biztosítják a társadalmi kohéziót. 
 Ennek egyik eleme a vallás, pontosabban szólva a vallási toleran-
cia. Ma is ugyanabban a társadalomban együtt és egymás mellett létezik a 
vallásosság rendkívül sok színes virága. Az amerikai vallási nyitottságnak 
és egyúttal a markáns fundamentalizmusnak a gyökere az a vallási jelen-
ség, amelyet Angliából vittek át az Új Világba a puritán atyák. Ez a purita-
nizmus. Ma a hétköznapi beszédben sokan szinguláris, leszűkített érte-
lemben használják a „puritán” fogalmat, amelyet a puritanizmus vallási 
jelenségéből szoktak eredeztetni. A puritán ember szigorú, istenes életet 
él. Bibliát olvas naponta, a szórakozásoktól távol tartja magát, pénzét újra 
és újra befekteti, életét Isten dicsőségének szenteli és újabb, és újabb uga-
rokat tör fel Vadnyugat termékeny földjén. Szociálisan igen érzékeny, a 
közösségi együttélést preferálja, etikai mércéjét a szigorú morál határozza 
meg. Ilyesféle képzetek jelennek meg szemeink előtt, ha a puritán szóra 
gondolunk. Azonban magát a puritanizmust, mint az európai politikai, 
társadalmi és vallási történések egyik meghatározó jelenségét nem ismeri a 
szélesebb társadalmi közeg. A puritanizmus kálvini világszemléletének 
megismerése érthetővé teszi, hogyan is létezhet egymás mellett a toleran-
cia és a fundamentalizmus. Igen, a kettő ugyanazon csomag révén került 
át az új, rendkívüli küldetéstudattal bíró társadalomba, az Egyesült Álla-
mokba. 
 Az európai kontinensen lezajló humanizmus és a reformáció 
hatása eltérő volt a szigetországban. VIII. Henrik reformja nem a vallási 
megújulás kívánalma alapján szerveződött. Emiatt a római katolikus egy-
házból formálódott, sokak szerint fél úton megálló reformáció terméke 
lett a mai anglikán egyház. Hogy milyen sokan így gondolkoztak a korabe-
li angol és skót társadalomban, azt a reformáció második hullámának a 
kálvinizmusnak gyors és heves mértékű elterjedése is jól mutatja. Széles 
társadalmi rétegek elégedetlenek voltak a reformok mértékével és ennek 
hangot is adtak. A Cromwell Olivér által irányított angol polgári forrada-
lom ideológiai alapja a kálvinizmus volt. Sokszor elfelejtett tény, hogy a 
puritánok Isten földi királyságát kívánták megvalósítani itt, „e földön”. Ez 
alatt egy olyan vallásos országot értettek, ahol Krisztus földi királysága 
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megvalósul. Ez a cél lebegett a Bibliát olvasó Cromwell és a puritánok 
szemei előtt. Ő és katonái a „Commonwealth”, azaz a közös, keresztyén 
alapon nyugvó jóléti társadalom kiterjesztéséért harcoltak. A puritán gon-
dolatokat legjobban a Westminsteri Hitvallás artikulusai fogalmazták meg. 
A hitvallás szövegének több részlete a modern ember fülének szokatlan 
és érthetetlen, hiszen posztkeresztyén korszakban élünk Európában. Ma 
kirekesztőnek tűnik az a kortárs természetes beszéd, amely akkor bevett 
volt. Sokszor elutasítjuk múltunkat anélkül, hogy a történéseket a maguk 
helyzetében, korszakában ismernénk meg. Kissé még divatos is az értel-
miség körében sajnálni, megvetni és lenézni a keresztyénséget a nyitottnak 
nevezett gondolkodás jegyében. Ez a keresztyénség értelmezésének leszű-
kített, demagóg látásmódjára vall. A keresztyénség gyökerei még mindig 
száz meg száz szállal befolyásolják a hétköznapi életünket és jó értékelni 
belőle azt, ami szép és jó. Még fontosabb, hogy megértsük annak sokféle 
világszemlélete létezik egymás mellett. Ezek közül az egyik izgalmas és 
érdekfeszítő keresztyén életfilozófia, a mai politikai történésekre is kiható 
gyökér maga a puritanizmus.  

Ez a vallási irányzat is, mint a keresztyénség legtöbb ága inherens 
módon magában hordozta a már említett toleranciát és exkluzivizmust, 
amely menthetetlenül is sokszor a fundamentalizmussal kellett, hogy tár-
suljon. Ez a jelenség egyáltalán nem szokatlan az emberiség történelmé-
ben, sőt ha a dolgokat nem felszínesen nézzük láthatjuk, hogy a legtöbb 
vallási-kulturális-társadalmi jelenségnél ez így is van. Különösen szembe-
ötlő ez a keresztyén kultúrkörön belül a szigetországban kialakult vallási 
irányzatnál, a puritanizmusnál.  

Maga Cromwell Bethlen Gáborhoz hasonlóan karddal és Bibliá-
val a kezében harcolt és ezt megörökítő szobra ma is ott áll az angol par-
lament mellett. A kettő a legteljesebb egységben és harmóniában létezett 
nála. Az új társadalmi berendezkedéshez a kálvinizmus angliai adoptációja 
révén kialakuló, puritánnak nevezett vallási „ideológia” a formálódó tár-
sadalmi réteg, a polgárság eszméje lett. A kálvini világszemlélet a polgár-
ság alatt és felett álló társadalmi rétegekre is jelentős hatást gyakorolt.  

A puritanizmus világszemléletét kialakító kálvini doktrínák hatása 
rendkívül jelentős. A kiválasztottság tudata, az Istennel való szövetséges 
nép gondolata, az ebből fakadó küldetéstudat, amely Isten országának e 
földön való megalapítását tűzte ki célul, a más népek megtérítésére (meg-
jobbítására) való törekvés, és a mindezeket az eszméket átható világvége 
váradalom, a millennializmus olyan mély gyökerű vallási meggyőződést 
hozott létre, amely ma is hat és a fundamentalizmus címkéjét kapta meg a 
modern amerikai társadalomban. A hívők mennybe való elragadtatásával 
kezdődő utolsó kor, a történelemnek Jézus Krisztus földi visszajövetelé-
vel véget érő korszaka a pogányok, azaz a nem európai népek megtéríté-
sével és a zsidók keresztyén hitre való térésével fog beteljesülni. Ezt köve-
ti majd Krisztus ezeréves, millenneumi uralkodása és az utolsó ítélet, 
amely a világvégét fogja jelenteni. Az apokaliptika, a világvége váradalom 
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és a küldetéstudat, továbbá a misszió így alkot szerves egészet a purita-
nizmuson belül.  

Kálvin mindig is idegenkedett az apokaliptikával teli Jelenések 
Könyve magyarázatától. Ezzel, akaratán kívül, meg is teremtette azt a 
lehetőséget, hogy követői szabadon értelmezték és az általuk igaznak vélt 
bibliai interpretáció által magyarázták az utolsó idők sorrendjét, hogyanját 
és a történelem „biztos” menetét. 

Nem szabad elfeledni, hogy mindezek a világot értelmezni kívánó 
aspirációk teljes mértékben érhetőek, ha ismerjük a kortárs gondolkodást, 
és azt a felfokozott, sokszor háborúkba, üldöztetésekbe torkolló küzdel-
met, amelyet az eltérő társadalmi rétegek vívtak egymással. Az életnek 
értelmet kellett adni, és az emberek világképét a Biblia világa formálta 
szinte teljes mértékben. A társadalmi feszültségek értelemszerűen polari-
zációhoz vezettek és a vallásos alapon nyugvó világszemlélet is ennek 
megfelelően változott.  

A fent említett módon gondolkodó puritánok vallási fundamen-
talizmusa és nyitottsága nemcsak Európa és Amerika történelmi fejlődését 
határozta meg és alakítja ma is meghatározó módon, hanem az Egyesült 
Államok mai vezető szerepe miatt kihat a világpolitikai eseményeire is. A 
puritánok Kálvintól vették át a „szövetség teológiáját”. Abban hittek, 
hogy velük Isten különös szövetségre lépett, mint kiválasztottakkal. Az 
igaz hit kiválasztottaival. Ebből a világszemléletből származik - a keresz-
tyén vallásban mindig is felszínen vagy rejtett formában jelenlevő eszmei 
vonal - az üdvösség kizárólagosságát hangsúlyozó gondolat. Csak a kivá-
lasztott és kizárt közösségek halmazai változtak, attól függően ki volt az 
„igaz hit” birtokosa és mennyire tudott annak érvényt szerezni. Éppen 
ebben a szituációban rejlik az angol és skót társadalmakban létező keresz-
tyén vallási felekezetek dinamikája. Egyrészt a Cromwell idejében meg-
erősödő, kálvini alapon kialakuló felekezetek –  a presbiteriánusok, 
kongregacionalisták, baptisták és kvékerek – toleránsak egymással, míg az 
anglikán egyházon belül maradó hasonló gondolkozású vallási reforme-
rekkel csak részben elfogadóak, ugyanakkor a „high church” híveit eluta-
sítják. A római katolikusokat, pedig egyenesen tévelygőknek, a pápát Anti-
Krisztusnak tartják. A legismertebb hitvallásuk, a Westminsteri Apátság-
ban megfogalmazott kálvini hittételek az Európát fenyegető oszmán-
török veszedelmet, mint súlyos tévelygést mutatják be, amely az igaz hitet 
- ez természetesen egyenlő volt a puritánok hitével - veszélyeztette. 

Ez az eszmeiség átültetődött az Új Világba. Az amerikai új tele-
pesek a toleranciának komolyan érvényt szereztek. Mindannyian számki-
vetettek, üldözöttek és meg nem értettek voltak. Fontos volt számukra a 
másság elfogadása, a nyitottság és a tolerancia az Európából átültetett új, 
más alapokon is felépülő társadalomban. Erre szép példa, hogy egymás 
mellett jöttek létre a különböző vallási irányzatokat előnyben részesítő 
államok, illetve az államokon belüli területek; a presbiteriánusok Rhode 
Islandon, és New Englandban, a kvékerek Pennsylvániában, a katolikusok 
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Virginiában, a baptisták a déli államokban folytathatták békésen életüket. 
Még a sokat üldözött megannyi anabaptista közösségek, az Amishok, és 
Mennoniták is helyet kaptak Lancester County-ban, Pennsylvániában. 
Valóban igaz, hogy az Európából elüldözött vallási közösségek otthonra 
leltek az Új Világban. Az egymás elfogadásának szép példáját mutatta be 
az új társadalom Európának. Természetesen ez sem volt zökkenőmentes, 
de velünk összehasonlítva lényegesen magasabb fokú tolerancia létezett. 
Elég itt csak arra gondolni, hogy míg nálunk, Magyarországon a hosszú 
ellenreformáció egyedülálló módon egészen 1780-ig tartott, addig Ameri-
kában virágzó, sokszor még az európai protestánsok által is szektának, 
azaz kivetettnek és megvetettnek tartott közösségek éltek nyugodtan és 
békésen egymás mellett és kezdték feltörni a hatalmas, meg nem művelt 
termőterületeket. Innen jött a pionír, azaz a számunkra más csengésű 
„úttörő atyák” kifejezés. Az amerikai kontinens északi részének meghódí-
tása hosszú évszázados folyamat volt. Erre a szép képre, az üldözött kö-
zösségek egymást toleráló magatartására árnyékot vet az indiánok direkt 
vagy indirekt módon történő kiirtása, és életük lehetetlenné tevése. A 
terjeszkedésben fontos szerepe volt annak, hogy a küldetéstudattal bíró 
protestáns és katolikus közösségek egyre több „szabad” területet hódítot-
tak el nemcsak a természettől, hanem annak tulajdonosaitól is, az őslako-
soktól. A „manifest destiny”, azaz a nyilvánvaló küldetés, egyfajta fel-
sőbbrendű tudatot és egyúttal igazolást is adott, különösen a 
protestánsoknak, mondván: ők a kiválasztott nép tagjai. Az új, formálódó 
társadalom legtöbb vallási közössége hitt Istentől kapott küldetésében. 
Szembeötlő és izgalmas példa erre a mormonok Utahban létesített állama, 
amely a „mainline”, azaz a történelmi amerikai egyházakétól eltérő vallási 
képzeteket vallott, de abban hasonlított, hogy magukat ők is kiválasztott-
nak, sőt az egyetlen igaz hit birtokosainak tartották. Ez az eszmeiség adott 
erőt a rendkívüli nehézségek legyőzésére az Új Világban, egyúttal „magya-
rázatot” a hódításra. 

A legtöbb vallásos gondolkodónak, vezető embernek eszébe se 
jutott, hogy a földet valakitől elvették. Inkább a terjeszkedéssel együtt járó 
kulturális és gazdasági áldásokat hangsúlyozták, és Isten kezét látták ab-
ban, hogy az Államok egyre jobban fejlődött. A tolerancia és kiválasztott-
ság kálvini gondolata, amely természetesen a felvilágosodás humanizmu-
sával keveredve együtt hatott a modern amerikai társadalomra, ma is 
jelentősen érvényesül az Egyesült Államok életében. A többszöri izolációs 
hatások ellenére ma azt látjuk, hogy „a világ jobbá tételében” jelentős 
szerepet játszó amerikai politikában mindkét hatás, a vallási alapon nyug-
vó konzervatív republikánus körökben érvényesülő populáris kálvini gyö-
kerű világkép, és a humanista gyökerű ideológiát magáénak tudó demok-
raták egyaránt hisznek abban, hogy a világot szebbé, jobbá, 
demokratikusabbá, egyenlőbbé és toleránsabbá tehetik. Ha a gazdasági 
élet moguljai nem is így gondolják, hanem nyers realitásokat látnak, a 
csomagolás, amelyben a termék megjelenik, a két variáns egyik vagy másik 
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formája. Azonban az előbb említettekkel ellentétben a legtöbb vezető 
gazdasági szereplő valahova tartozik és küldetésében erősen hisz. Igaz ez 
a nálunk is jól ismert, liberálisnak tartott-nevezett, messiástudatú 
doktréner amerikai milliárdosokra és a hasonlóan prófétikus küldetéstu-
dattal rendelkező konzervatív keresztyén milliárdosokra és politikai vezér-
alakokra is. 

A küldetéstudat érdekes velejárója, annak a keresztyén 
apokaliptikához való viszonya, amely az európai mértékkel nézve rendkí-
vül vallásos amerikai elit körökben és köznép életében egyaránt jelen van. 
Armageddón, Apokalipszis, a Mátrix mozifilmek rejtett és nyílt üzenetei-
ben egyaránt jelen van mind a kettő.  Nem kerüli el életünket a silány, de 
népszerű filmek hatása, amikor a repülőgépen a világot atomtámadástól, 
vagy éppen fertőző vírustól megmentő amerikai elnök, krisztusi, azaz 
világot megváltó szerepet tölt be és ezért olyan valós mítoszt mutat, 
amely a realitást jelenti sok amerikai számára. A keresztyén apokaliptika, a 
végváradalmak gondolatköre szerteágazó. Jelen van a zenében és az iroda-
lomban is.  

Az egyik legizgalmasabb elem a protestáns puritán világképen be-
lül, az Isten királyságának megvalósítására való törekvés itt a földön. A 
„puritán” hisz kiválasztottságában és történelemformáló szerepében. 
Természetesen Isten országa megvalósításának képe kissé megkopott, és a 
megvalósítás hogyanjáról is viták vannak, de a gondolat látensen ott hú-
zódik a republikánusokra szavazó igen nagy gazdasági és társadalmi befo-
lyással bíró evangélikálok között. A puritanizmus eszmei örökségét to-
vábbvivő, a 19. században kialakult felekezetek feletti evangélikál 
mozgalom magában foglalja a fundamentalista, európai eredetű etnikai 
csoportokból kialakuló déli baptistáktól kezdve, a chichagói munkás me-
todista és pünkösdi fekete gyülekezeteken keresztül a karizmatikus moz-
galmakban jelentős számban megjelenő „latino”, spanyol ajkú népességet 
is. De nem maradhatnak ki a sorból, Új Anglia nagyrészt presbiteriánus 
szemléletű kálvinista közösségei sem.  

Ezek a közösségek eltérő fokon és hőmérséklettel, de vallják Jé-
zus Krisztus visszajövetelét. Ezzel azt hirdetik, hogy a világtörténelem a 
keresztyén világszemlélet által érthető meg egyedül és csak ez az egyetlen, 
valós interpretációja a történelemnek.  

Jézus visszajövetele az „idők végén” történik meg. Ezt jelek kísé-
rik, amelyet sokszor szó szerint értelmeznek a fundamentalista evangélikál 
körök. A különböző és érdekes teológiai felfogások közül a disz-
penzacionalizmus a legnépszerűbb. Azt vallják, hogy Krisztus visszajöve-
telének közelségét abból tudjuk meg, hogy Izrael állama létrejött. A fügefa 
(Izrael) újraéledésének a szimbolikáját erre vonatkoztatják. Eszkatológi-
kus várakozás jellemzi e közösségeket, amelyben a kiválasztott népet, a 
zsidóságot megkülönböztetett tisztelet illeti. A Biblia tanítása szerint a 
zsidók megtérése és a pogányok számának beteljesedése is támpontot 
jelent az „utolsó idők” idejének meghatározásához. A világszerte látható 
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járványok és éhínségek mind-mind Krisztus visszajövetelének jelei. Az 
armageddoni csata a világtörténelem végén lesz és Jézus Krisztus 1000 
éves béke országa is meg fog valósulni. A millennializmus, mint teológiai 
és világszemléleti fogalom innen eredeztethető. Pre-millennialista hívők 
milliói hisznek South Carolinatól kezdve, Texason át Los Angelesig ezek-
ben a gondolatokban. Az amerikai vallásos tömegek jelentős rétegeit ké-
pezik ezek az evangélikál és fundamentalista közösségek, amelyek megje-
lennek a presbiteriánus, metodista, kongregacionlista, baptista és 
karizmatikus egyházakban.  

A közösség politikai hatása nem lebecsülendő. Elég, ha csak arra 
gondolunk, hogy George W. Bush családi háttere és az abból fakadó sza-
vazatok mennyire számítottak elnökké választásánál. Nem hagyható fi-
gyelmen kívül a fundamentalista közösségek Izrael barátsága és a vele 
természetes módon együtt járó filoszemitizmus.  Természetesen bizonyos 
zsidó közösségek nehezményezik ezt, de annak előnyös hatását senki se 
kérdőjelezi meg az amerikai politikában. Az evangélikál közösségek tagjai, 
mint a puritanizmus teológiai örökségének legmarkánsabb képviselői 
komoly küldetéstudattal rendelkeznek. Ékes példa erre a jelenlegi amerikai 
elnök. A világ keresztyén alapon történő megjobbítása, Isten királyságá-
nak terjesztése, a keresztyén módon értelmezett demokrácia propagálása, 
és a világvége váradalma, amely együtt jár Izrael támogatásával, erre a 
vallási-ideológiai gyökérre nyúlik vissza. Az a texasi, midlandi közeg, ahol 
Bush felnőtt, megerősíti őt elhivatottságában. 

Az amerikai politika megértését segítheti elő, ha ezt a rendkívül 
értékes és érdekes kálvini alapokon nyugvó világszemléletet megértjük. A 
protestantizmus Angliából áttelepített formája, illetve annak sokrétegű 
variánsai egyértelműen hatással vannak a világpolitika formálására. A 
puritanizmusból táplálkozó evangélikál-fundamentalista világnézet egy a 
politikai életet formáló sok elem közül, de számunkra, társadalmi-
történelmi és kulturális fejlődésük eltérő voltából következően, ismeret-
len. Hatása pedig a populáris világnézetekkel együtt mindennapjainkban 
érezhető.  

A Hollywoodból Európába özönlő amerikai filmek természetsze-
rűleg az amerikaiak világszemléletét tükrözik, amely azonban – eltérő 
konstrukcióban bár, de – lassan a mienk, európaiaké is lesz. Az európai 
gyökerű puritán-evangélikál ideológia és annak populáris módosult válto-
zatai számos csatornán át „hazatérnek” Európába, hiszen ez a világnézet, 
ha nem is kizárólagosan, de Angliából és Skóciából indult el hódító útjára. 
A csatornák lehetnek a keresztyén apokaliptika legkülönbözőbb témáit 
feldolgozó filmalkotások, amelyben megjelenik, ahogy korábban említet-
tük, a világot vagy éppen a kiválasztott amerikai népet megmentő ameri-
kai elnök „krisztusi” alakja, továbbá a vallási toleranciát hirdető, a testvéri 
közösséget és egyenlőséget hangsúlyozó művészi és kulturális alkotások. 
Ezek mellett léteznek a világot jobbá tevő amerikai NGO tevékenységek 
és más civil vagy kormányzati kezdeményezések. A különböző módon, 



Dr. Kovács Ábrahám 

130 

eltérő csatornákon keresztül megjelenő hatások a korábban leírt kálviniz-
musból táplálkoznak és a küldetéstudatnak megannyi variánsát mutatják.  
 A vallási alapon nyugvó tolerancia és az exkluzivista jegyekkel 
bíró fundamentalizmus virágzó szimbiózisban él egymás mellett a keresz-
tyén világszemléletben és annak gyakorlati megvalósulásaiban is az Egye-
sült Államokban. A nyitottság és a zártság ugyanabban a világban létezik. 
Mint nálunk. De mégis máshogyan.  




