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Teológia és történettudomány. Antológia az 
egyháztörténet-írás elméleti kérdéseiről.
Szerk.: Bánkuti Gábor–Csibi Norbert–Gőzsy Zoltán–
Varga Szabolcs–Vértesi Lázár. (Pécsi Egyháztörténeti 
Műhely 1.) Történészcéh Egyesület – META Egyesület, 
Pécs, 2018.

A Pécsi Egyháztörténeti Műhely gondozásában megjelent kötet a tör-
ténészek és a teológusok közötti párbeszédhez nyújt hiánypótló segít-
séget és iránymutatást, mely szerint teológiai tudomány-e az egyház-
történet, és milyen kapcsolódási pontjai vannak a két diszciplínának. 
A 222 oldalas antológia az 1950-es évek utáni időszak meghatározó 
teoretikusainak (Yves Congar, Hubert Jedin, Walter Kasper, Wolfhart 
Pannenberg, Erwin Iserloh, Norbert Brox, Victor Conzemius, Hubert 
Wolf, Klaus Schatz, Emile Poulat) módszertani és elméleti válasz-
kísérleteiből nyújt válogatást, Görföl Balázs és Görföl Tibor fordí-
tásában. A kötet azért is hiánypótló, mert – ahogy arra a szerkesztők 
is felhívták a figyelmet a mű előszavában – a teológia és a történet-
tudomány képviselői között lezajlott elméleti viták eredményei csak 
lassan, sporadikusan és hiányosan épültek be a hazai egyháztörté-
net-írásba, és alig váltottak ki olyan hatást, amely az egyháztörténé-
szeket saját munkájuk és tudományos-világnézeti pozíciójuk kapcsán 
önreflexióra sarkallja. A szerkesztők figyelemre méltó szempontot 
választottak az antológia összeállításához: az egyes szövegek önma-
gukban is megállják a helyüket, de egymást követve diszkurzív viszo-
nyuk is kibontakozik.

Jóllehet az egyháztörténet-írást Caesariai Euszebiosztól, sőt még 
korábbról, a Lukács evangélistától származó Apostolok Cselekede-
teiből szokás eredeztetni, az egyháztörténelem csak a 16. századi 
felekezeti viták összefüggésében vált teológiai tudományterületté, 
közelebbi besorolás nélkül. Csak a történelem iránti érzékre nagy 
hangsúlyt fektető 19. században szilárdult meg az egyháztörténelem 
pozíciója a teológiai tudományágak között és a teológiai tanulmányok 
szerkezetén belül. Wolfhart Pannenberg besorolása alapján – aki azt 
a kereszténység vallástörténetének definiálja – az egyháztörténelem 
nem tekinthető csupán a teológia egyik önálló szakterületének, még 
kevésbé, mint a biblikus teológia, ugyanis az egyháztörténelem az 
egész teológiát átfogja. Az egyháztörténelem azonban nemcsak a 
teológiai, hanem – Pannenberg szerint – a történeti tudományok 
rendszerében is sajátos helyet foglal el. Nem „valamiféle szakága 
a történelemnek, amely alárendelődne az egyetemes történelemnek, 
hanem az egyháztörténelemben együtt van mindaz, ami a profán tör-
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ténettudományban szakterületekre tagolódik”.1 Mások viszont – mint 
Victor Conzenius – azt hangsúlyozták, hogy „talán nem is annyira 
egyháztörténetről, mint inkább a kereszténység, illetve a katolicizmus 
vagy a protestantizmus történetéről kellene beszélnünk”,2 és e foga-
lomnak a keresztény élet teljes távlatát át kellene fognia, amely meg-
haladja a klérus- és a teológiatörténet szűk területét.3 Velük szemben 
Hubert Jedin arra az álláspontra helyezkedett, hogy bár az egyháztör-
ténet teológia és történelem, a kereszténység története nem azonos az 
egyháztörténet teológiai karok rendjében betöltött szerepével: a hívő 
katolikus szakemberek ugyan hívő álláspontjuknak köszönhetően 
„tárgyszerűen képesek értelmezni az egyháztörténet tényeit és esemé-
nyeit, de ettől még a kereszténység története nem lesz egyháztörté-
net”.4 Jedin úgy ítélte meg, hogy az egyháztörténet a tárgyánál, az 
egyháznál fogva teológia, másrészt történet is, és a történeti módszert 
alkalmazza annak érdekében, hogy megállapítsa és összekapcsolja 
egymással az egyházi múlt eseményeit és tényeit. Az egyháztörténet 
üdvtörténeti értelmezése, ekkléziológiai irányultsága Jedin szerint 
el fogja mélyíteni és gazdagabbá fogja tenni az egyháztörténetet, de 
nem helyettesítheti azt, amit a források, a kutatás és a forrásoknak 
megfelelő bemutatás elérni és kínálni képes. A teológiai látásmód-
ból következik, hogy csak az végezhet eredményes egyháztörténeti 
munkát, aki a közösség élő tagja, „és miközben benne áll ebben a 
közösségben, szüntelenül számot is vet vele”.5 Az ő kijelentéséhez 
csatlakozott Erwin Iserloh katolikus pap, egyháztörténész is, aki azt 
hangsúlyozta, hogy az egyháztörténelemben a teológiai aspektusnak 
kell dominálnia. Ezen túlmenően – folytatta Iserloh – a teológiának 
tudományos igénnyel kell fellépnie, mindazonáltal óvakodnunk kell 
„az elhamarkodott teológiai következtetésektől, különös józansá-
got kell tanúsítanunk, és lelkiismeretesen tiszteletben kell tartanunk 
a történettudományi módszer határait”.6 Szerinte az egyháztörté-
nelem elsődlegesen leíró jellegű tudomány, és arra kell törekednie, 
„hogy lehetőleg teljes körűen megvilágítsa a keresztény hit egyházi 
hagyományozásának történetét, s közben figyelembe vegye, hogy ez 
a folyamat miként fonódik össze az egyházon kívül zajló események-
kel”.7 Ugyancsak Jedinhez hasonló véleményt fogalmazott meg Nor-
bert Brox, aki különleges követelménynek tartotta azt a körülményt, 
hogy valamennyi központi teológiai diszciplínának – vagyis a hitre 
1 Pannenberg 2018. 77–78., 80–81.
2 Conzemius 2018. 102.
3 Uo. 102.
4 Jedin 2018a. 106–107.
5 Jedin 2018b. 13., 21., 25.
6 Iserloch 2018. 171–175., 183.
7 Uo. 182.



              Recenziók 239

és az egyházra irányuló valamennyi tudományos formában kidolgo-
zott reflexiónak – nem kis mértékben történeti módszerek alapján kell 
eljárnia, s a teológia tárgyát „nem kizárólag spekulatív-szisztematikus 
módon lehet szemügyre venni, hanem a teológia tárgya mindig csak 
történeti közvetítettségében gondolható el további, újabb kritériumok 
alapján”.8 Hasonlóan vélekedett Klaus Schatz, aki megkülönböztette 
az egyháztörténet „belső” és „külső” nézőpontját. Az egyháztörténet 
tehát lehet teológiai tudomány, de ez nem jelenti azt, hogy a teológiai 
megközelítés lenne az egyetlen vagy a vizsgált tárgy sajátos termé-
szetéből szükségszerűen következő módja az egyháztörténet (s annak 
különböző aspektusai) kutatásának.9 Ehhez a gondolatmenethez áll 
közel Walter Kasper véleménye. Az ő interpretációja szerint ameny-
nyiben az egyház a hívek közössége, akkor az egyház történetében 
nem a külsődleges politikai történet a leglényegesebb, hanem a hit 
története. Ez utóbbi azonban nemcsak a szűkebb értelemben vett 
dogmafejlődésben ölt testet, hanem a vallásosság teljes történetében, 
amely a régészeti leletekben, a művészetben, a népi vallásosságban, 
a teológiában stb. nyilvánul meg.10 Másrészt a történész a történet-
tudomány eszközeivel és módszereivel nem képes „megfigyelni” 
és „bizonyítani” az egyházi történelem tulajdonképpeni értelmét és 
teljességét, ám ha „kész belebocsátkozni a hitbeli elhatározás lehe-
tőségébe, amelyet éppen az egyházi történelem közvetít számára, és 
ha ennek a történelemnek hajlandó értelmet és jövőt tulajdonítani, 
amelyek nem annak lehetőségeiből származnak, hanem ajándékként 
lehet megtapasztalni őket és ígéretként várakozni rájuk, akkor lehet-
ségessé válik számára, hogy történészként kongruens módon értse 
meg és értelmezze az egyház történetét” – figyelmeztetett Norbert 
Brox.11 Ezt azonban óvatosan kell megközelíteni – emelte ki Vic-
tor Conzemius –, nehogy a teológiai önreflexió a történelmi igazság 
keresésének útjába álljon. Mindazonáltal nem lehet megtiltani, hogy 
a hívő egyháztörténész „hitét értelmezési eszközként vesse latba egy 
értelemösszefüggés megismerése érdekében”.12 A történettudomány – 
különösen az egyháztörténet-tudomány – elsődleges feladata ugyanis 
az, hogy képes legyen önmaga megalapozására és megértésére, az 
„elvégzett munka ellenére azonban vannak még betöltendő hiányok, 
elég, ha csak az újkorra és a jelenkori történelemre gondolunk, az 
elvégzett munka pedig sokszor nem találkozik a kérdésfeltevéseinkkel 
és normáinkkal” – írta Emile Poulat.13 Ő azonban úgy látta, az egy-
8 Brox 2018. 53.
9 Schatz 2018. 138–139.
10 Kasper 2018. 199.
11 Brox 2018. 59.
12 Conzemius 2018. 100.
13 Poulat 2018. 71–72. 
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ház történeti értelmezése nem tartozhat ugyanahhoz a rendhez, mint a 
történelem egyházi vagy teológiai értelmezése. Ezért szükséges, hogy 
történész és teológus a saját tudományterületénél maradva kölcsönö-
sen reflektáljanak egymás tudományos munkásságára, mint „közve-
títő” és „tolmács”.14 Ezt az álláspontot Pannenberg is megerősítette, 
amikor úgy vélekedett, hogy az egyháztörténelemnek az általánosan 
elfogadott történettudományi módszerekkel kell vizsgálnia tárgyát, 
noha úgy tűnik, hogy az egyháztörténelmet nem a módszere, hanem 
kizárólag a tárgya különbözteti meg a profán történelmi szaktudo-
mányoktól.15 Victor Conzemius ezzel szemben felhívta a figyelmet 
az egyháztörténet összetettségére és „nem-teológiai” behatárolására. 
Álláspontja szerint az egyháztörténet „nem csupán teológiatörténet, 
még ha részben az is, hanem kiterjed a keresztény élet számos terü-
letére, amelyek megértéséhez nincs szükség súlyos teológiai felvérte-
zettségre, elegendő a keresztény hit iránti minimális szimpátia vagy 
beleérzés”.16 Ennek megfelelően idesorolja a szövegkiadás, a plébá-
nia- és egyházmegye-történet, a vallásszociológia, a jogtörténet, az 
egyházi intézmények története, az egyház és a politika, az egyház és 
a társadalom, az egyház és a művészet és „sok minden más” területét. 
Sőt, különbséget tesz az egyháztörténet és a vallástörténet között.17

A kiemelt példákból is látható az egyháztörténet megközelítési 
lehetőségeinek gazdagsága és sokszínűsége. Noha mindkét diszcip-
lína – teológia és történettudomány – saját módszertannal és esz-
köztárral rendelkezik, mégis számos ponton gazdagítják, árnyalják 
egymás nézőpontját, rámutatva az elhamarkodott következtetések 
buktatóira és veszélyeire. A kötet végén a tanulmányok eredeti meg-
jelenési helyeinek felsorolása, valamint a szerzői életrajzok segítik a 
téma iránt elkötelezett olvasót a további tájékozódásban.

(ism.: Kelemen Dávid)

14 Uo. 73–75. 
15 Pannenberg 2018. 82.
16 Conzemius 2018. 91–103.
17 Uo. 99., 102.


