
HISTORIOGRÁFIAI MÉRLEG
ÉS AZ EGYHÁZTÖRTÉNETI 

KUTATÁSOK ÚJ IRÁNYAI

A kommunista diktatúrák bukását követően, a levéltári források 
kutathatóvá tétele és a korszak tanúinak megszólaltatása révén 
az egyházi közelmúlt feltárása is megindulhatott. A 20. század 
második felének örvendetesen gyarapodó egyháztörténeti histo-
riográfi ája egyre sokoldalúbb, szakmai igényű, helyi, regionális 
és tematikus tanulmányt, monográfi át jegyez. Az információs 
kárpótlás szempontjából is kétségtelenül szükséges agenda egyes 
pontjainak teljesítése mára már mérlegre tehető, az ismeretek 
bővülésével óhatatlanul észlelt új vakfoltok azonosítása újabb 
és újabb részkutatásokat inspirál. Ezzel együtt számos új, eltérő 
eredetű és természetű kihívás és nehézség jelentkezett. Hátterük-
ben helytől és helyzettől függetlenül bontakozott ki, hogy az egy-
ház története valóban nem magától értetődő és problémamentes 
adottság, és hogy a történelmiség jelentőségének tudatosítása a 
megértésen túl az emlékezet miatt is alapvető fontosságú: a múlt 
eseményei tovább hatnak a jelenben, a várakozásokat a múlt 
tapasztalatából leszűrt következtetések alakítják.

Ezek a jelenségek inspirálták és formálták elsősorban a 
nagyváradi Posticum 2015-ben Historiográfi ai mérleg és az 
egyháztörténeti kutatások új irányai és 2016-ban A történeti 
változás és az egyházak történelmisége címmel megrendezett 
konferenciáit. Az előadásokból szerkesztett most közread-
ott kötet a történelmiség problémájára adott refl exiók gyűj-
teményeként is forgatható.
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ELŐSZÓ

„Az egyház akkor kezd érdeklődni a története iránt, 
amikor a történelem többé már nem magától értetődő 

és problémamentes adott ság, hanem kérdésessé, problematikussá válik.”
Klaus Schatz  SJ

A kommunista diktatúrák bukását követően, a levéltári források kutathatóvá 
tétele és a korszak tanúinak megszólaltatása révén az egyházi közelmúlt fel-
tárása is megindulhatott . A 20. század második felének örvendetesen gyara-
podó egyháztörténeti historiográfi ája egyre sokoldalúbb, szakmai igényű, he-
lyi, regionális és tematikus tanulmányt, monográfi át jegyez. Az információs 
kárpótlás szempontjából is kétségtelenül szükséges agenda egyes pontjainak 
teljesítése mára már mérlegre tehető, az ismeretek bővülésével óhatatlanul 
észlelt új vakfoltok azonosítása újabb és újabb részkutatásokat inspirál. Ezzel 
együtt  számos új, eltérő eredetű és természetű kihívás és nehézség jelentke-
zett . Hátt erükben helytől és helyzett ől függetlenül bontakozott  ki, hogy az 
egyház története valóban nem magától értetődő és problémamentes adott ság, 
és hogy a történelmiség jelentőségének tudatosítása a megértésen túl az em-
lékezet miatt  is alapvető fontosságú: a múlt eseményei tovább hatnak a jelen-
ben, a várakozásokat a múlt tapasztalatából leszűrt következtetések alakítják.
Ezek a jelenségek inspirálták és formálták a nagyváradi Posticum 2015-ben 
Historiográfi ai mérleg és az egyháztörténeti kutatások új irányai és 2016-ban A tör-
téneti változás és az egyházak történelmisége címmel megrendezett  konferenciáit. 
Az előadásokból szerkesztett  most közreadott  kötet a történelmiség problé-
májára adott  refl exiók gyűjteményeként is forgatható. 

A Posticum egyháztörténeti konferenciája az elmúlt hat évben kialakított  
intézményi hátt erével a magyarországi és romániai levéltárak, felsőoktatási 
intézmények, tudományos kutató központok és múzeumok munkatársai ta-
lálkozásának, érdemi párbeszédének helyszíne lett .  A közös munka a ma-
gukba zárkózó, az egyháztörténet esetében torzító kontinuitásokat posztu-
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láló történetírások hagyományaiból való kilépés szemléletbéli feltételeinek  
megteremtését is szolgálja. A kommunista államok összefonódó történelme 
laboratóriumként szolgálhat arra, hogy új megközelítésekkel kísérletezzünk, 
összekapcsolva a különféle tudományterületű és eltérő historiográfi ai hagyo-
mányból érkező kutatókat. 

Az egyháztörténeti kutatások új irányainak és analitikus kereteinek meg-
határozása elméleti szintű összegzést feltételez. A kötet tanulmányai a külön-
féle körülmények, a vélt és valós elvárások, a kulturális és politikai kontextu-
sok értékelésével és a történetírói praxist meghatározó tényezők számbavéte-
lével vonnak mérleget, miközben a változatos historiográfi a értékelései mö-
gött  kitapintható módszertani és hermeneutikai különbségek okait tekintik át. 
Mintát kínálnak a fogalmakba sűrített  történelmi tapasztalatok megértéséhez 
és dekódolásához, a mikroszintű elemzéshez és a plurális megközelítéshez.  
Érdeklődnek és érdeklődést keltenek az egyház állandó változásban lévő tör-
ténete iránt.

Szerkesztők


