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HANS KÜNG: A KATOLIKUS
EGYHÁZ RÖVID TÖRTÉNETE

A teológia és a történelem sajátságos módon
kapcsolódó tudományterületek. Egyáltalán nem
mindegy, hogya teológia történetéről, vagy pe
dig a történelem teológiájáról beszélünk. Ennek
szem előtt tartásával jobban megértjük, hogy a
neves német teológus történetírási kísérlete mi
ért annyira sajátos és egyedi. 6 ezt a történetet
olyan emberként - helyesebben szólva német
teológusként - írja meg "akire az egyház lesúj
tott, aki a történeti összefüggések okán »érti«,
de semmiképpen nem bocsátja meg a szel1emi
elnyomást és az inkvizíciót, a boszorkányége
tést, a zsidók üldözését, a nők diszkrimináció
ját" (10). Alapjában véve tehát egy teljesen
szubjektív megközelítésről van sz ó, amelybe
belesűrűsödik a szerző életének szinte minden
keserűsége és fájdalma. Ennek függvényében
érthető csak meg, hogya történelmet "értő"

szerző a megértetéssel szemben miért részesíti
előnyben a megítélést. Hiszen maga a könyv tu
lajdonképpen egy v ádbeszéd. amely mind tar
talmilag, mind pedig módszertanilag komolyan
kifogásolható. Művében egyáltalán nem jelenik
meg az "a differenciálásra való törekvés" (17),
amelyre Küng a Bevezetésben utal. Ugyanakkor
teológusként egy olyan őskeresztény valóságot
tesz meg a "keresztényiség mércéjé"-nek, amely
valójában reprezentáció: vagyis egy adott törté
neti-társadalmi valóságról alkotott képnek a va
lóságként való felfogása. Szemlélete szerint
ugyanis létezett egy ideális (és "idillikus")
evangéliumi közösség és állapot, amely a ké
sőbbiekben hanyatlásnak indult. így minden
kortól számon kérheti - és kéri - az "eredeti
keresztény űzenetet" r az Evangéliumot, sőt ma
gát Jézus Krisztust is (20). Egyedül arról feled
kezik meg, hogy már maguk az újszövetségi
iratok sem monolitikusak. Sőt mi több, problé
mákat és feszültségeket tükröznek. így az a ki
tétele, hogy "az Evangélium normáinak megfe
lelő" munkát kíván az olvasók elé tárni (21),
történettudományi szempontból értelmezhetet
len. Ez a mű, a szerző szándékával el1entétben
igazából nem nyújt "alapvető ismereteket",
nem tekinthető "történeti-kritikai számvetés"
nek (21), és nehezen fedezhető fel benne a
"konkrét kihívás" (22).

Kétségtelen, hogy az egyház osztályrésze a
fejlődés, és elengedhetetlen számára a megúju
lás. Mindez azonban szervesen kapcsolódik az
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idő és tér által meghatározott társadalmi, politi
kai, gazdasági, kulturális stb . környezethez. Ez
az a lényeges elem, amely Küng könyvéből egy
értelműen hiányzik. Számára a reform tulajdon
képpen egy idealizált múlthoz való visszafordu
lást jelentene. Az általa elképzelt múlt azonban
sokkal inkább mítosz, mint történeti valóság.

Módszertanilag a mű alapvető hiányosságai
a következők: a katolikus egyház történetét telje
sen elvonatkoztatja a kortörténettől; az egyházat
erőteljesen azonosítja a pápasággal; egyértel
műen egyfajta német teológusi szemléletmódot
érvényesít. Tartalmi szempontból is több min
den kifogásolható. Ilyen például a "korai katoli
kus" elnevezés, amely azt a (régen túlhaladott)
felfogást tükrözi, miszerint minden probléma
gyökere a hel1enizálódás (és Pál apostol tevé
kenysége). Az első századokban nem katolikus
- ahogy azt Küng ál1ítja - , hanem elsősorban

keresztény egyház, hierarchia és hitrendszer ala
kult ki. Az inkvizíciótól számon kérni a modern
jogfelfogást és az emberi jogokat egyszerűen

anakronizmus (143). j óllehet nem foglal világo
san ál1ást Küng, mégis azt sugallja, hogy szív é
hez közelebb ál1 a politikai hatalom alá rendelt
egyház. Ez azért megért volna egy alaposabb
elemzést.

Mindent összegezve azt lehet mondani,
hogya neves teológus 'művéből az olvasó nem
a katolikus egyház történetét, hanem a szerző

arról megfogalmazott történelemteológiáját is
meri meg. Ezt csak megerősíti a felhasznált iro
dalom mel1őzése. Ennek eredményeképpen
művét még az alapismeretek megszerzésére is
alkalmatlannak tartom. (Ford . Zalán Péter; Eu
rópa, Budapest, 2005)

JAKAB AITlLA

MÍG LENNE MIÉRT MARADNIA
Schein Gábor: Panaszénekek

Schein Gábor legújabb verseskötetének címe
egyszerre jelöl műfajt, sugal1 hangulatot s vetít
előre beszédtárgyat. A Panaszénekek darabjai
(ötvenkilenc vers, melyek közül négy kurzivált
szöveg viseli a (panasz énekek) címet) a szerz ö ko
rábbi vers- és prózaköteteiből ismerős munkát
folytatják: rendületlen elszánással kérdeznek rá
az idő létmódjára, az elmúlás mibenl ét ére, az
emlékezet lehetőségeire.

Az idővel a szövegek alanyát a m úl ás, az el
múl ás szembes íti: .rnint egy / patak, me/y folyton


