
Differenciálódó
társadalom —
változó egyház
Történeti folyamatok — a II. Vatikáni zsinat előzményei

A Római Birodalomban kezdetben üldözött, később megtűrt, majd
államvallássá előlépő keresztény hit a középkorra a világtörténelem
egyik legjelentősebb társadalmi újítását alkotta meg. A középkori egy-
ház önállósult a politikai (világi) hatalomtól, és képessé vált a korabeli
társadalom egészének megszervezésére. A híres szociológus, Francis
Fukuyama egyetemes jelentőségű történelmi innovációnak nevezi a
középkori egyházi autonómia kialakítását.1 Mindenütt másutt a vilá-
gon továbbra is a cezaropapizmus maradt érvényben, azaz a politikai
hatalom korlátozta a vallás (az egyházak) önállóságát — állítja a
szerző. Európában a „katolikus egyház függetlenségének kikiáltása”
a vallási autonómia máshol nem tapasztalt megerősödését eredmé-
nyezte. A politikai hatalommal szembeforduló egyház önállósodási
törekvését az invesztitúraharc témakörében ismerteti a történetírás.
A konfliktussorozat eredményeként a 12–13. századra a vallás Nyu-
gat-Európában a legfőbb társadalomszervező erővé vált. A virágzó
középkor az egyház által kimunkált egységre épült, ez adott lendüle-
tet az európai társadalomfejlődésnek a spiritualitás, az emberi intel-
lektus, a művészet, a hadakozás és a gazdálkodás terén egyaránt.

A vallási alapon a 12–13. századra kimunkált egységesség az elkö-
vetkező korszakokban fokozatosan megszűnt. A reneszánsz kulturá-
lisan, a reformáció vallásilag, a felvilágosodás szellemileg és politikailag
bontotta fel a korábban egységbe szervezett világképet. A tár sadalmi
értékrendszer2 fokozatosan pluralizálódott. Ha a virágzó középkor
alapvető sajátossága volt, hogy a vallás egységes világkép égisze alatt
szervezte a társadalom egészét, az újkorra éppen az ellenkezője igaz.
A társadalom önálló szegmentumokra, részrendszerekre tagolódott.
A tudomány, a gazdaság, a politika, a művészet, az oktatás, az or-
voslás stb. fokozatosan függetlenedtek a vallástól, az egyháztól.3

Szociológiai szempontból az európai társadalomfejlődés funk-
cionális differenciálódásként írható le. Az újkor idején a társadalomban
önálló részrendszerek különülnek el egy-egy feladatkör (funkció) el-
látására. Legnagyobb lendülettel talán a gazdasági rendszer bonta-
kozott, amely a pénzmechanizmusok révén már az ókorban „globális”
mére tekben megszerveződött. A tudomány 16–17. századi önálló-
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sodásának folyamata szimbolikusan a Galilei-per révén vonult be
a kulturtörténetbe. A művészeti tevékenységek önállósulása, majd az
oktatás pro fesz sziona lizálódása sok tekintetben éppen az egyházi kez-
demé nye zések révén erősödött.

A 19–20. század története a politikai alrendszer dominanciáját ala-
kította ki az európai társadalomfejlődésben. Az átalakításokat cél-
zó ideológiák elhitették, hogy a társadalom egésze egyetlen politi-
kai centrumból irányítható, és ezzel működésének hatékonysága
maximalizálható. A politika túlterjeszkedett korábbi határain, és a
totalitárius államokban uralta az oktatás, a gazdaság, a média, a jog,
a tudomány és a vallás területeit. Európa nyugati felében a máso-
dik világháborút követően, Európa keleti részein pedig a rend-
szerváltás után vált egyértelművé, hogy a társadalomfejlődés a rész-
rendszerek önállóságára épül. A totális államok kudarca tanulsággal
szolgált arra vonatkozóan, hogy a részrend szerekre tagolódott tár-
sadalmakat hosszú távon nem lehetséges egyetlen központból irá-
nyítani. A modernitás jelenlegi stádiumában nincs olyan centrum,
amely a társadalom valamennyi autonóm alrendszerének működését
vezérelhetné. Igaz ez annak ellenére, hogy a globalizáció folyama-
tában a gazdasági alrendszer ismétlődő kísérleteket tesz arra, hogy
valamennyi alrendszer fő szervező elvévé váljon.

Az európai társadalmak részrendszerekre tagolódásának folya-
mata napjainkban is tart, ugyanis a működés racionalizálása, a tel-
jesítőképesség és hatékonyság növelésének céljai indukálják a vál-
tozásokat. Az autonóm részrendszerekből felépülő — differenciált
— társadalmak előnye, hogy reakcióképesebbek a környezetük irá-
nyában, hatékonyabban rekombinálják erőforrásaikat, mint a cent-
ralizált vagy részrendszerekre nem tagolt társadalmak.

A tagolt, modern társadalmak a korábbiaktól lényegesen eltérő kör-
nyezetet jelentenek a vallási alapon felépülő szervezetek számára, így
az egyházak számára is. A II. Vatikáni zsinat ebben az összefüggésben
a katolikus egyház szervezett reagálása a megváltozott külső környe -
zetből eredő hatásokra. A zsinat tervszerűen felépített kommuniká-
ciójában lehetővé vált az egyház önképének újragondolása, és ezzel pár-
huzamosan a környezethez (a világhoz) való viszonyának frissítése.
A Gaudium et spes zsinati dokumentum tartalmazza azokat az elveket,
melyek lehetővé tették az egyház újfajta kapcsolódását a részrendsze -
rekre tagolódott társadalmakhoz. A következőkben a dialogikusság elve,
a tudomány és a politika kapcsán bemutatunk néhány változást.

A dialógus elve

A „zsinati fordulat” sajátossága, hogy az egyház részrendszerekre
tagolt — központ nélküli — társadalomban kívánta pozicionálni
magát, újrafogalmazni küldetését. A koncepcionális változás hatá-
sára bővült az egyház társadalmi kapcsolódóképessége. A kölcsö-
nösség elvét tiszteletben tartva megfogalmazhatóvá vált, hogy az

az egyház a középkorban.
(Ford. Jászay Gabriella.)

Gon dolat, Budapest,
1987, 15.

A politikai alrendszerek
dominanciája

Az egyház reagálása
a változásokra
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egyház milyen segítséget nyújthat a társadalomnak, és milyen se-
gítséget kaphat attól. A koncepcionális váltás jele, hogy a zsinat a
korábbi közlő (kinyilatkoztató) jellegű egyházi kommunikáció he-
lyett inkább dialógusok kezdeményezését javasolja. A dialógus
olyan közelítés a különféle társadalmi csoportokhoz, amely méltá-
nyolja és tiszteletben tartja sajátos kiindulópontjaik érvényességét.
Mivel a dialógusra törekvés a vallási világon belül is értelmezhető,
a zsinatot követően hangsúlyt kaptak az ökumenikus kezdemé-
nyezések és a vallási spiritualitáson alapuló kapcsolatfelvételt célzó
törekvések. Amikor a pápa Assisibe hívta a világ vallási vezetőit,
hogy közösen imádkozzanak a békéért, sokak számára érthető lett,
hogy az egyház kommunikatívabbá vált, mélyebbre ható dialógust
kezdeményezett a nem keresztény vallások irányában is.

Tudomány és vallás

A Gaudium et spes zsinati dokumentum a földi dolgok jogos autonó-
miájának elismerésére ösztönöz (vö. GS 36). Ebben a szekularizáció azon
tapasztalata összegződik, hogy a funkcionális rendszereknek nincs szük-
ségük vallási támogatásra műveleteik végrehajtásához. A tudomány
a vallás nélkül is működőképes, ahogyan a vallási igazságoknak sincs
szüksége tudományos megalapozásra. Ennek megfelelően a tudomány
és a vallás kapcsolódóképességét leginkább az segíti, ha illetékességi
körük pontosan lehatárolt és autonómiájuk biztosított. A zsinat által
megindított folyamatok eredménye a tudomány és a vallás illetékes-
ségi körének mind egyértelműbb elkülönítése. II. János Pál pápa ép-
pen magyarországi látogatása alkalmával fogalmazta meg, hogy „két
megismerési rend létezik: az ész és a hit rendje. (…) amikor az ész és
a hit látszólag szembekerül egymással, akkor minden bizonnyal
vagy a kulturális tevékenység, vagy a hitből származó reflexió túllép-
te saját illetékességi körét, nem vette figyelembe saját módszere köve-
telményeit.”4 A szöveg nagyon pontosan utal arra, hogy az egyes tár-
sadalmi részrendszerek — így a tudomány és a vallás — megismerési
eszközrendszerük tekintetében sajátosan egyediek. Ennek felismeré-
se a tudomány oldaláról is megfogalmazódott. A National Academy
of Sciences (USA), mely a tudományosság egyik meghatározó intéz-
ménye napjainkban, hasonló határmegvonási törekvéssel támogatja az
elkülönülés folyamatát: „vallás és tudomány különálló és kölcsönösen
kizáró területei az emberi szellemnek, melyeknek megállapításai ugyan-
abban az összefüggésben félreértésre vezetnek mind a tudományos el-
méletet, mind a vallási hitet illetően”.5 A társadalmi részrendszerek —
a tudomány és a vallás — autonómiájának zsinati elfogadásával tehát
az érvényességi körök tisztább elhatárolása vált lehetővé. A Galilei-per
egykori ügyrendjéhez kapcsolódó 1992-es pápai bocsánatkérés6 szim-
bolikusan is lezárja azt a hosszú differenciálódási folyamatot, mely
a vallási és tudományos alrendszerek elkülönülését eredményezte.
A zsinati irányelvek azt jelzik, hogy az egyház felismerte az európai

4Békés Gellért –
Cz. Balassa Mária
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hozzánk. II. János Pál
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Katolikus Szemle,
Róma, 1991, 77.
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társadalomfejlődés egyik fő elvét, a funkciók szerinti differenciálódást.
A fejlődés ma is tart, aminek érdekes jele, hogy a tudomány autonó-
miáját éberen őrző tudósok napjainkban az ateizmus tudományból való
kivonulását fogalmazzák meg elvárásként: „a felvilágosodás kori tu-
dósoknak nagy erőfeszítések árán sikerült az istenhitüket teljesen el-
választaniuk a tudománytól, egy mai tudósnak kötelessége az ateiz-
musát is kü lönválasztani tőle. A tudománynak ezekről a kérdésekről
»hivatalból« nem lehet semmiféle mondanivalója.”7

A tudomány és a vallás kapcsolódása — a zsinatnak is köszön-
hetően — elméleti szinten rendezetté vált, a társadalmi gyakorlat
azonban nem mindenben követheti az irányelveket. Az oktatás ál-
landó feladata az újabb és újabb generációkat hozzásegíteni a funk-
cionálisan tagolt társadalomban történő eligazodáshoz, azonban ter-
mészetes módon mindig vannak, akik számára nem felismerhető a
tudományos és a vallási igazságok párhuzamossága, függetlensége.
Ha hívők, úgy érezhetik, hogy a tudomány nem hagyja érintetlenül
életük vallási alapigazságait. Ha tudósok, úgy gondolhatják, hogy a
vallási „illúziók” veszélyeztetik a tudományos objektivitásra törek-
vésüket. Az utat, melyen a keresztény gondolkodás napjainkig el-
jutott, az egyes embereknek is be kell járniuk ahhoz, hogy felismer-
jék az igazságok érvényességi határait. Ezt jelzik a kreácionizmus
elmélete kapcsán kiújuló viták. A II. Vatikáni zsinat mindesetre be-
láthatóvá tette, hogy a vallás és a tudomány egyaránt igazságképes
megismerési módokra épül, igazságaik azonban saját rendszerükön
belül rendelkeznek abszolút érvényességgel.

Politika és vallás

A politikai cselekvést mindenkor a hatalomba kerülés vagy a ha talom
megőrzésének célkitűzése vezérli. Ennek megfelelően a poli tikai szfé-
ra szereplői — legyenek ellenzékben vagy hatalmon — igyekeznek
kapcsolódni azokhoz a társadalmi szervezetekhez, érdekcsoportok-
hoz, melyektől szavazatokat, politikailag hasznosuló támogatást re-
mélhetnek. A szavazatmaximálás érdekében a politikai szféra szereplői
kapcsolatokat keresnek a vallási csoportok, az egyházak irányában
is. A katolikus egyház a II. Vatikáni zsinat eredményeként növelte a
politikai szférától való függetlenségét, és azóta is őrzi ezt az értékét.
„A politikai közösség és az egyház a maguk területén függetlenek egy-
mástól és autonómiájuk van” — fogalmaz a Gaudium et spes doku-
mentum (GS 76). Ilyen irányba mutatnak XVI. Benedek pápának a
politika és az egyház kapcsolatát érintő megfontolásai is: „Minden
századon át folytatni kell a küzdelmet az egyház szabadságáért, azért,
hogy Jézus országa ne azonosuljon egyetlen politikai képződ-
ménnyel sem. A hit politikai hatalommal való egybeolvadásának az
ára végül mindig az, hogy a hit a hatalom szolgálatába szegődik, és
meg kell hajolnia annak mércéi előtt.”8 A zsinati elvek érvényesülését
fedezhetjük fel abban is, ahogyan a magyar katolikus egyház őrizte

7Mérő László: Maga itt a
tánctanár? Pszichológia,

moralitás, játék és
tudomány. Tericum,

Budapest, 2007, 144.

Elméleti és gyakorlati
szint

8Joseph Ratzinger / XVI.
Benedek: A Názáreti
Jézus. (Ford. Rokay
Zoltán.) Szent István

Társulat, Budapest, 2007.
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autonómiáját 2012 májusában. A magyar kormányzat kommuniká-
ciós államtitkára előzetesen levélben kérte a történelmi egyházakat,
hogy a Nemzeti Összetartozás Napján (június 4.) egyperces harang -
zúgással kapcsolódjanak be a megemlékezésekbe. A katolikus egy-
házi vezetők nemet mondtak a felkérésre, miközben kifejezték, hogy
egyházuk a maga módján őrzi és ápolja a nemzeti hagyományainkat.
Ésszerű feltételezni, hogy a döntéssel az egyházi vezetők azt fejez-
ték ki: a vallás és a politika közötti kapcsolódás alapja függetlensé-
gük következetes tiszteletben tartása.

A II. Vatikáni zsinat előrelépést hozott az egyház és politika kap-
csolatának elméleti tisztázásában, a valóság azonban mindig össze-
tettebb, mint ami a rendelkezésünkre álló elméleti eszközökkel meg-
ragadható. Európán és Észak-Amerikán túl, például a dél-amerikai
keresztények körében már nehezebben elfogadható a politikum és
vallás elkülönítése. Számukra az európai társadalomfejlődésnek
megfelelően kialakított megoldások bizonyára „eurocentrikusnak”
és „nyugatiasnak” tűnnek. Társadalmaik nem rendelkeznek az el-
különült részrendszerekre tagolódás évszázados hagyományával,
így megvalósíthatatlan is számukra a politika és vallás radikális kü-
lönválasztása. A felszabadítás teológiája és a hozzá kapcsolódó moz-
galmak megmutatták, hogy forradalmi helyzetekben kevéssé tartható
fenn a vallási és a politikai indíttatású cselekvés éles elválasztása. Ahol
éppen a vallás a legfőbb — ha nem az egyetlen — erkölcsileg hiteles
mozgósító erő, ott a társadalom tagjai közvetlen politikai felelősség-
vállalást és aktivitást várnak a keresztény egyházi vezetőktől.

A II. Vatikáni zsinat társadalmi tanítását rugalmasság jellemezte, hi-
szen világosan kimondta a politika és a vallás elválasztásának alapelvét,
ugyanakkor jelezte, hogy a katolikus társadalmi tanítás megvalósítá-
sa a konkrét helyi viszonyok függvényében alakítandó. A felszabadí-
tás teológiájával kapcsolatban VI. Pál szavai később ezt a gondolatot
folytathatták: „Az egyes keresztény közösségek dolga, hogy az or-
szágukra jellemző helyzetet objektíven elemezzék, az Evangélium örök
szavaival megvilágítsák s az egyház társadalmi tanításaiból értelme-
zési elveket, értékelési normákat és cselekvési direktívát nyerjenek.”9

Eredmények és kockázatok

A II. Vatikáni zsinaton született Gaudium et spes dokumentum meg-
mutatta, hogy az egyház miként kíván szerepet vállalni a világban, ho-
gyan pozícionálja magát a részrendszerekből felépülő modern társa-
dalmakban. A koncepcionális változások számos területen sikereket
hoztak, néhány tekintetben azonban további kérdéseket vetettek fel.
Sikerként említhető például, hogy miután a Gaudium et spes hangsú-
lyozta a hívők felelősségét a sebezhető és támogatásra szoruló embe-
rek irányában, a következő évtizedekben jelentős mértékben növeke-
dett a katolikus hívők szerepvállalása a társadalmi segítségnyújtásban.
A karitatív tevékenység megújításában élenjáró amerikai koordinációs

Egy példa:
a dél-amerikai helyzet

9Octogesima adveniens.
Apostolic Letter of Pope

Paul VI. Forrás:
http://tiny.cc/sco2gw Idézi
Tomka Miklós: Egyház a

társadalomban. Jegyzetek
a keresztény társadalmi

tanításhoz. Loisir Kft.
– PPKE BTK Szociológia
Intézet, Budapest – Pilis -

csaba, 2007, 169.
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szervezet — a Katolikus Karitász Nemzeti Konferenciája — jelentése
szerint a szolgáltatások dollárban vett reálértéken számítva 1974 és 2010
között megötszöröződtek.10 (Magyarország vonatkozásában elegendő
a Máltai Szeretetszolgálat bővülő tevékenységére utalni.) Az eredmé-
nyek elismerést váltanak ki az egyház irányában, ugyanakkor vannak
olyanok is, akik fenntartással szemlélik az egyházi szervezetek beta-
golódását a szociális ellátórendszerekbe. Szerintük ezáltal az egyhá-
zi szervezetek jeltelen részeivé válnak az önmagát a transzcendencia
feltételezése nélkül megszervező társadalomnak. A legszigorúbb kri-
tikusok arra hívták fel a figyelmet, hogy a zsinat után tovább gyengült
a kereszténység társadalmat befolyásoló ereje. Az egyház kevéssé ké-
pes a fogyasztói társadalomban szokásos életformától radikálisan
eltérő alternatívákat felmutatni, vagy ahogyan a szerzetesség virágzása
idején történt, a társadalomból való kivonulás révén „kontraszt-tár-
sadalmat” építeni. Amikor az 1980-as évek végén Augsburgban szol-
gálatba állítottak egy olyan mentőautót, amelyben már pap is érkezett
a beteghez, a teológus Gerhard Lohfink megjegyezte: félő, hogy az egy-
ház egyike lesz a szolgáltatási szektor szereplőinek, legalábbis, ha ra-
dikális társadalom-átalakítási alternatívák felkínálására nem képes.11

Tény, hogy a dialógus-alapú kapcsolatépítés és a világ autonómiá-
jának elismerése nem jelenti egyúttal azt is, hogy az egyház képes ér-
demi befolyást gyakorolni a társadalom életére. A zsinat elismerte a vi-
lági dolgok autonómiáját, és ezzel egyházi részről megalapozta a
kapcsolatteremtés lehetőségét a társadalom funkcionális rendszerei irá-
nyában. Azonban csak fokozatosan derül ki, melyek a kapcsolódás va-
lódi lehetőségei. Lehetséges az is, hogy a vallási rendszer még inkább
mellőzötté válik abban a társadalmi környezetben, mely lényegében
a fogyasztáson alapuló immanens jólét terjesztésére épül. A média ál-
tal kreált híranyagokban egyelőre kevés jele mutatkozik annak, hogy
az egyház a gazdagsági élet, a család vagy a háború kérdésében mar-
káns hatást gyakorolna a társadalmakra. Az egyház részéről megfo-
galmazott morális indíttatású kritikák gyakran mellőzötté válnak, ha
nem éppen morális „ellentámadást” indukálnak. Allegorikusan szól-
va az egyház helyzete bizonyos tekintetben hasonlatos ahhoz, ami Pál
apostolt fogadta athéni látogatásakor. Ott jártakor Pál megfordult a ko-
rabeli „médiacentrumban” — a fórumon —, szólva azokhoz, akiket ak-
kor éppen ott talált. Üzenetének lényege azonban mintha szétforgá-
csolódott volna a fórum pluralista „kommunikációs terében”. Pál akkor
sem lehetett sikeresebb, amikor téziseivel az Areopagusz műveltebb
közönségéhez fordult. Ott néhányan gúnyolták, a türelmesebbek —
vagy csak udvariasabbak — azzal búcsúztak tőle: „majd még meg-
hallgatunk máskor is erről”. Az apostol joggal érezhette, hogy minden
erőfeszítése ellenére valamiképpen kívül maradt a sokféle műveltségből
táplálkozó athéniak világán. A helybéliek a hírhozó prédikátor szavait
inkább értelmezni, mint megérteni akarták. Athén fő jellemzője a di-
verzitás — az intellektuális sokféleség — volt. Lakói a dialógusra kész-
ségesek voltak, de nem az elköteleződésre. A városban működő filo-

10J. Bryan Hehir: Catholic
Charities USA: 100 years

at the intersection of
charity and justice.

Liturgical Press,
Collegeville, Minn.,

2010, 187.

11Gerhard Lohfink:
Milyennek akarta Jézus a
közösséget? A keresztény
hit társadalmi dimenziója.

(Ford. Kocsi György.)
Egyházfórum,
Luzern, 1990.

A dialógus-alapú
kapcsolatépítés

lehetőségei
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zófusok még jóval Krisztus születése előtt megalapozták az eltérő vi-
lágértelmezések versengését. Ebben a helyzetben Pál feladata meg-
oldhatatlan volt. Ha az athéniak számára elfogadható formában
akarta közvetíteni üzenetét, akkor a sokistenhit platformján kellett ma-
radnia, miközben ő maga aligha tekinthette a politeizmust elfogadható
„tárgyalási alapnak”. Küldetéstudatától vezérelve éppen a politeista
vallásosság meghaladását kínálta fel hallgatói számára. Pál sietve el-
hagyta Athént, „visszavonulását” talán magyarázhatja, hogy megsej-
tette, ha Athénban sikeressé is válik, legfeljebb egy újabb istenséggel
gyarapíthatná az időről-időre változó panteont. Athénban elképzel-
hetetlen volt a világ értelmezésének egységesítése.

Vajon a világ vallási értelemben vett egységességét — mint látás-
módot — végleg fel kell adnunk annak következtében, hogy az egy-
ház önálló részrendszerekre tagolt társadalomban keresi szerepét, he-
lyét? Vagy lehetséges, hogy a jövőben a vallás integráló szerepe
mégiscsak növekedni fog? Ha a társadalom olyan problémákkal kerül
szembe, melyek csak globális szintű összehangoltsággal kezelhetők,
akkor a jövőben felértékelődhetnek az egységesítő kapacitással ren-
delkező rendszerek, és a vallás pontosan ilyen. A globális felmelege-
dés, az ökokatasztrófa, a génmanipulációk, a nukleáris energia vagy
váratlan világjárványok teremthetnek olyan kihívásokat, melyekben
az alrendszerekre tagolódott társadalmak cselekvésképtelennek bi-
zonyulnak, ahol éppen ezért a részrendszerek autonómiája jelent aka-
dályt. Ilyen szituációkban újra jelentőséget kaphatnak a szentre mint
tudati struktúrára építő vallási rendszerek, melyek rendelkeznek a tár-
sadalmi cselekvés globális összehangolásának lehetőségével.12 Egye-
lőre azonban azonban úgy látszik a társadalmi evolúció a központ
nélküli társadalmak modelljét követve halad előre, ahol aranyszabály,
hogy egyetlen társadalmi alrendszer sem válhat a társadalom egé-
szének irányítójává. Európa vallási virágzása történelmi innováció
volt, és akadnak olyan Európán kívüli gondolkodók, akik Európa
múltját és jövőjét mérlegelve úgy vélik, hosszú távon zsákutcás a fej-
lődés, amely a társadalom életéből mindinkább kivonja a vallási spi-
ritualitás elvét.

A II. Vatikáni zsinat eredményeként a Gaudium et spes dokumen-
tumban az egyház önmagára és a világra vonatkozóan újrafogalmazta
a katolikus kereszténység lényegi üzeneteit. A változás — amelyre a
zsinat reagált — napjainkban is tart, az európai társadalomfejlődés
folyamatában az egyháznak is időről-időre újra kell definiálnia cél-
jait. A kereszténység mint vallás azonban nyilvánvalóan több, mint
intézményes formában megragadható szervezet. A keresztény val-
lás — ha alkalmazkodik is a társadalmak működéséhez — továbbra
sem adhatja fel az immanens és a transzcendens határainak kere-
sését, igénybe véve az emberi lélek eredendő spirituális struktúráit.
És ezen az úton előrehaladva kiderülhet, hogy az isteni gondvise-
lés bizonyosságában egységbe rendezhető mindaz, ami társadal-
milag visszavonhatatlanul széttagolódott.

A vallás mint
egységesítő erő

12Vö. Mircea Eliade:
Az eredet bűvöletében.

Vallástörténeti kutatás és
módszertan 1912-től

napjainkig. (Ford. Vargyas
Zoltán.) Cartaphilus,

Budapest, 2002.
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