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Történetírás – egyháztörténet-írás

Egyháztörténet és vallástörténet viszonya.

A diszciplína helye a történettudományban.

 Az egyház(ak) története alapvetően teológiai diszciplína.

 Az egyház(ak) története alapvetően világi humán- és 

társadalomtudományi diszciplína.

Ki írja és ki írhatja?

 Elsősorban teológiai képzettséggel rendelkező személyek.

 Teológiai képzettséggel csak másodsorban rendelkező 

személyek.

Az egyházak történetével nemcsak egy egyház iránt elkötelezett 

történész foglalkozhat.

A lényeg: „Sine ira et studio.”



Révész Imre: A magyar református egyháztörténet általános 

könyvészete. Bibliográfiai gyűjtemény. (Kézirat.) 1955-1960.

Online: A Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára 

honlapja: http://silver.drk.hu / Könyvtár / Kiadványaink



Egyetemes egyháztörténet – nemzeti egyháztörténet viszonya.

A protestáns egyháztörténet-írás kezdetei: 17. század vége, 18. 

század eleje. Első ide sorolható képviselő: Pápai Páriz Ferenc: 

Rudus redivivum (1684)

A történetírás szerencséje: a protestáns egyházak a „betű 

egyházai”.

18. század elejétől: elemi igény a „hőskor” dokumentálására, a 

vallásszabadságért folytatott küzdelem (ön)igazolásának 

kidolgozására.

Okolicsányi Pál: Historia diplomatica de statu religionis 

evangelicae in Hungaria (1710)

Debreceni Ember Pál: Historia ecclesiastica Regni Hungariae 

(1706)  Utrecht, 1728.

Általános egyháztörténeti keretek.



18. század első felének történetírása: Haner György, Krman 

Dániel stb. Bél Mátyás enciklopédikus szemlélete, Bod Péter és 

a „historia litteraria”.

A protestáns egyházak lassú beilleszkedése, a nyílt 

egyházüldözés elleni védekezés helyett: a vallási 

egyenjogúságért folytatott küzdelem kezdetei.

A türelmi rendelet (1781)  új korszak, a 19. század közepéig.

Ribini János: Memorabilia augustanae confessionis in regno 

Hungariae … (1778-1789)

Sinai Miklós: Praeleacta

[Berzeviczy, Gergely:] Über den gegenwärtigen Zustand der 

Protestanten in Ungarn. (1803)

Tóth Ferenc: A Magyar- és Erdélyországi protestáns ekklésiáknak 

históriája (1808)

Budai Ézsaiás: Magyar ország históriája (1805-1812)



19. század első fele: küzdelem az egyenjogúságért a politikai 

röpiratirodalomban és szónoklatokban is. A történeti érvelés.

1867 után: a tudományos történetírás fellendülése és fénykora 

Magyarországon.

 A vallási egyenjogúság nemcsak jogszabályi adottság, 

hanem hétköznapi valóság lesz.

 A református és evangélikus egyházak „történelmi” 

egyházzá válnak.

 Kialakulnak a professzionális egyháztörténetírás műhelyei, 

feltételrendszere.



• Warga Lajos: A keresztyén egyház történelme. I–II. köt. Sárospatak, 

1870, 1876.

• Zsilinszky Mihály (szerk.): A magyarhoni protestáns egyház története. 

Bp., 1907.

• Balogh Ferenc: A Magyar protestáns egyháztörténelem részletei a 

reformátio (!) korától jelenig, a magyar biblia történetével s a magyar 

biblia-kiadások korszaki táblázatával. Debr. 1872.

• Thury Etele: Az evangélium szerint reformált magyarországi 

keresztyén egyház története, tekintettel az ág. hitv. evang. egyházra. 

Pápa, 1898.

 Egyetemi tanszékek és akadémiai kutatóhálózat.

 Teológiák egyháztörténeti tanszékei.

 Egyházi közgyűjtemények.

 Folyóiratok, periodikák. (Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, Magyar 

Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező, Protestáns Szemle,

Sárospataki Füzetek, Dunántúli Protestáns Lap, Sárospataki 

Református Lapok, Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár stb.)



 Protestáns egyháztörténeti tankönyvek. (Bekerülés a 

közoktatásba.) Zombori Gedő: A keresztyén egyház múltja. 

Egyháztörténelem különös tekintettel a magyar protestáns 

egyház történeteire. Sárospatak, 1867.; Farkas József: A 

magyarországi protestáns egyház történelme. Bp., 1881.; 

Batizfalvy István: A magyarországi protestáns egyház története. 

Az evangéliomi gymnaziumok felsőbb osztálya számára… Bp., 

1888. Stb.

Modern értelemben vett egyháztörténet-írás művelése a 20. 

század közepéig. (A dualizmus korában kevésbé „politizáló” 

historiográfia, a Horthy-korszakban inkább.)

 Szakmai viták – irányzatok.

Egyháztörténetírók a Horthy-korszakban:

Zoványi Jenő, Mályusz Elemér, Révész Imre, Miklós Ödön, Pokoly

József



1945 után a magyar protestáns egyháztörténetírás egyedülálló 

monográfiája:

Bucsay Mihály, Tóth Endre, Varga Zoltán, Bíró Sándor: A magyar 

református egyház története. Bp., 1949.



Szovjetizálás és egyháztörténetírás:

 Az egyházak háttérbe szorítása és üldöztetése

 Az egyháztörténet-írás feltételeinek, intézményeinek 

megsemmisülése

 „Rendszerkonform” egyháztörténeti témák

Egyháztörténészek: Makkai László, Esze Tamás, Tóth Endre, Kádár Imre



Az 1970-es évektől: „olvadás”, új lehetőségek – összefüggésben 

az állam-egyház viszony változásaival. Studia et Acta 

Ecclesiastica



A rendszerváltást követően: új lehetőségek, irányzatok az 

egyháztörténet-írásban

„Divatos”, majd megszokott.

 Világi műhelyek: egyetemek, főiskolák, kutatóintézetek.

 Egyházi műhelyek: teológiai fakultások, egyházi 

közgyűjtemények.

 Nagy egyéniségek, közép generáció és fiatalok.

 Történeti és egyháztörténeti folyóiratok, konferenciák, műhelyek



Témaválasztások:

 A nagy általános összefoglalásoktól a részproblémákig.

Területi elkülönülés: Egyházkerület-történetek, egyházmegye-

történetek, egyházközség-történetek



 Egyház belső szerkezete, felépítése

 Intézmény-történet (egyházi szervezetek, elsősorban iskolák, 

társadalmi egyesületek története)

 Teológia-történet (kegyességtörténet, misszió, prédikáció- stb. 

történet)

 Életrajzok (Ravasz László stb.)

 Egyház és társadalom különböző aspektusai (egyházak 

társadalmi háttere, összetétele)

 Egyház és politika, egyházpolitika és protestantizmus 

(kommunizmus egyházüldözése)

 Egyházi sajtó

 Népi vallásosság

 Interkonfesszionális kapcsolatok

 Tankönyvek

 Stb.



Az egyháztörténész felelőssége: Zoványi Jenő felosztása – és 

tanulságai…



Köszönöm a figyelmet!
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