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- Kezdjük a bemutatkozással. A bonni egyetem professzora valaha a budapesti
Hittudományi Akadémián tanult. 1959-ben hatvan társával együtt kizárták a sze
mináriumb61, mert nem vettek részt egy békegyúlésen. Titokban szentelték pappá,
majd 1961-ben disszidált. Egyik fontos kutatási területe a modern magyar egyház
története, a hazai közönség mégis kevéssé ismeri. Melyek professzor úr életének leg
fontosabb állomásai?

- 1935-ben születtem Nagykanizsán. A piaristákhoz jártam ott iskolába,
s tőlük kaptam első vallásos és szellemi indíttatásomat. Aztán megszüntették
a piarista gimnáziumot, én pedig kisszeminaristaként Veszprémbe kerültem.
A kisszemináriumok feloszlatása után az áldott emlékű Badalik Bertalan
veszprémi püspök utasítására bennünket az időközben újra megnyílt eszter
gomi ferences kollégiumba küldtek. Mivel az államosítással két évet vesztet
tem, szerettem volna egy évet különvizsgákkal pótolni. Igy aztán Pestre ke
rültem, s végül abban az Arpád Gimnáziumban érettségiztem, amelyben
apám Endrey Mihály püspök osztálytársa volt.

Erettségi után jelentkeztem püspökömnél, aki a központi szemináriumba
küldött tanulni. 1959-ben én is belekerültem aszórásba - kitettek az utcára.
Az Orvosfizikai Intézetben dolgoztam, s titokban tanultam tovább a teológi
át. 1960-ban a többiekkel együtt engem is titokban szentelt pappá Zadravecz
püspök úr. 1961-ben egy lipcsei utazás kapcsán sikerült atiutnom Nyugat
Berlinbe. Rómába mentem, ahol két évig a Pápai Magyar Intézetben tanul
tam, s így 1963-ban doktorálhattam az Angelicumban. A doktori dísszertáci
ómat magyar témából írtam: az 1855-ösosztrák konkordátum magyar vonat
kozásairól. Ezt a témát még annak idején budapesti professzorom, a későbbi

váci érsek-püspök, Bánk József adta. Az anyagot a Vatikánban és Bécsben
gyűjtöttem hozzá. Ez a -disszertáció olyan jó benyomást tett az egyik bonni
professzorra, hogy biztatott: folytassam tudományos munkámat. Bernhard
Stasiewskyhez irányított, aki az egyháztörténelmi tanszéken az új és legújabb
korral foglalkozott. Stasiewsky kelet-porosz-lengyel származású volt, ismerte
a szláv nyelveket. Ez volt az összekötő híd, amely ismét Kelet-Európához
vezetett.

1971-ben megszereztem a habilitációt a bonni egyetemen. A témát Hubert
Jedin adta: foglalkozzam az I. Vatikáni zsinat magyar vonatkozásaival. Aztán
asszisztens lettem, később docens, és 1976-ban a bonni egyetem katolikus
teológiai kara egyhangúan meghívott a középkori és újkori tanszékre, azzal
a feladattal, hogy folytassam Stasiewsky munkásságát, a kelet-európai kato
líkus.egyházak történetének kutatását. Igy aztán minden évben meghirdetek
egy kelet-európai témájú előadássorozatot is, amilyen például a keresz
ténység felvétele, a reformáció kora vagy a legújabb kor története Kelet-Eu-
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rópában. E témakörben természetesen Magyarország is jelentős szerepet ját
szik. Eppen most jelenik meg könyvem erről a témáról: az egyházak története
Kelet-Europában 1919 után.

- Magyar egyháztörténész Bonnban - ez a sajátos helyzet milyen lehetőségeket

és feladatokat jelentett?
- A magántanári képesítés megszerzése után sikerült magával Mind

szenty Józseffel megbeszélnem a tervemet, s ő áldását adta rá. Kettős cél
lebegett a szemem előtt. Az egyik: kinti munkásságommal népszerűsíteni a
magyar egyház történetét. Sajnos idegen nyelven még egyáltalán nem jelent
meg magyar egyháztörténeti munka. Ezért igyekszem ismertetni, népszerű
síteni a magyar egyháztörténetírás eredményeit németül. Ez tehát elsősorban
nem önálló kutatásokat jelent, de igen fontos missziónak tartom mindmáig.
Három könyvet s több mint nyolcvan cikket publikáltam ebben a témában.

Ehhez kapcsolódott a másik feladat: segíteni idehaza a szorongatott ma
gyar történetírást. Igyekeztem olyan témákat kutatni és feltárni, amelyekhez
a magyar egyház pillanatnyilag nem jut hozzá. Ezért kezdtem el kutatni
nemcsak a Vatikánban, hanem a római Collegium Germanico-Hungaricum
levéltárában és a német külügyminisztériumi levéltárban. Ezeknek a kutatá
soknak az eredményeit természetesen magyarul tettem közzé, a magyar kö
zönség számára. Otszáz példányban megjelent publikációkkal ugyan aligha
vehettem föl a versenyt a Magyarországon 30-60 ezer példányban kiadott
propagandakönyvekkel, de cikkeimet elküldtem a magyar levéltáraknak,
könyvtáraknak. hogy a kutatók hozzáférhessenek, és ne lehessen nem tudo
másul venni ezeket a tényeket.

Igyekeztem támogatni a hazai kutatókat is. Sorozatot indítottam Disserta
tiones Hungarieae ex Historia Ecclesiae címmel. Olyan munkákat adtam ki itt,
amelyek Magyarországon íródtak, de ott nem jelenhettek meg, és olyanokat,
amelyek Nyugaton készültek, de a magyar egyháztörténelemmel foglalkez
tak. E sorozatban jelent meg az én kézikönyvem is, meg Salacz Gábornak
három könyve. Salacz Gábort negyvenhét éves korában kényszer
nyugdíjazták úgynevezett klerikális beállítottsága miatt. Szekfű Gyula tanít
ványa volt, pécsi egyetemi tanár. Később raktárosként tengette az életét. An
dics Erzsébet kimondta munkásságára a halálos ítéletet még az életében 
így aztán semmi sem jelenhetett meg tőle otthon. Amikor először találkoztam
vele, beszélt kéziratairól. Igy jelent meg tőle első kötetként a Magyar egyház
története a dualizmus korában, amely teljesen levéltári kutatásokra épül. Három
éve adtuk ki a Magyar egyház tizenhét esztendeje című könyvét, amelyet köz
vetlenül halála előtt fejezett be, s Rogács Ferenc pécsi püspök titkos feljegy
zései alapján készített. Rogács a püspökkari konferenciákról hazatérve emlé
kezetből mindig jegyzőkönyvetkészített. Ismeretes, hogy az ötvenes évektől

kezdve a püspökkari konferenciékról nem állítottak össze jegyzőkönyveket,

mert ezek végül mindig a'f Allami Egyházügyi Hivatalba jutottak el. Mivel
nem akartak mindent az AEH tudomására hozni, elhagyták a jegyzőkönyv

írást. Rogács püspök testi-lelki jóbarátja volt Salacz Gábornak, s halála előtt

neki adta ezeket a titkos jegyzeteket. Salacz természetesen levéltári anyagból
és már megjelent más munkákból is dolgozott, így írhatta meg a magyar
egyház történetét Mindszenty letartóztatásától az 1964-es megállapodásig.
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- Ami tegnap mégnapi politika, akár egyházpolitika volt, az mára történelemmé
változik. Az 1990-es változások lezártak egy sajátos korszakot az egyház s vele a
vatikáni diplomácia tevékenységében, illetve a volt kommunista orsZJigok megszúné
sével véget ért sajátos egyházpolitikájuk is. Mikor és hogyan válik a történész szé
mára kutathatóvá ez a korszak, s milyen tények kerültek máris feltárásra?

- Konkrét példát mondanék. A hatvanas évektől kezdve a német kom
munisták mindent elkövettek azért, hogy a Német Demokratikus Köztár
saságot legalább indirekt módon elismertessék a Szentszékkel is, olyan mó
don, hogy igazítsák hozzá az egyházmegyei határokat a politikai határokhoz,
rendeljék önálló egyházi vezetés alá a kelet-német területeket. A német püs
pökök ezt '! leghatározottabban ellenezték. VI. Pál pápa életének utolsó he
teiben az Allamtitkárság puccsszerű hirtelenséggel közölte a német kor
mánnyal, hogy azonnal felállítják a kelet-német püspökségeket, külön egy
háztartományokat szerveznek, elszakítva őket a nyugat-német püspökségek
től. Azt mondták, nem lehet tovább várni, a kommunizmus olyan hosszú
ideig életben marad, hogy a lelkipásztori érdekek ezt kívánják. Ki akarták
használni a pápa utolsó napjait. VI. Pál azonban a terminus lejárta előtt há
rom nappal meghalt. 1. János Pál pápa olyan rövid ideig uralkodott, hogy
azalatt nem tudták elintézni. Amikor II. János Pál pápa trónra került, a ke
let-német külügyminiszter kihallgatást kért ebben az ügyben. De a pápa nem
is fogadta, csak megüzente. hogy nem lesz semmiféle változás.

- Most aztán, Németország újraegyesülése után már valóban lelkipásztori szem
pontok alapján, politikától mentesen lehetett felállítani az új egyházmegyéket. Persze
akkoriban még senki sem várta, hogy a kommunizmus ilyen hamar összeomlik.

- Nem akarok a próféta szerepében tetszelegni, de én számítottam arra,
hogy ez a rendszer nem tart örökké, s azt is megírtam, hogy Magyarország
lesz az első, amelyik a blokkból kiesik. Erre 1986-ban 8-10 évet adtam. Az
első lökést ehhez báró Splényi emlékiratai adták. Arról beszél, hogy nagy
tragédia éri Európát, ha akár a német pángennanizmus, akár a bizánci vagy
orosz mintára szerveződő pánszlávizmus eluralja a kontinenst. Véleménye
szerint akár az egyik, akár a másik kerülne uralomra, Magyarországnak lesz
az a szerepe, mint a mesében az egérnek, hogy az oroszlán ketrecét szétrágja.
Ezt 1987-ben meg is írtam. Legnagyobb meglepetésemre átment a cenzúrán,
s ebből tudtam, hogy itt alapvető változások kezdődtek. De hogy ez ennyire
gyorsan ilyen dominó-hatást vált ki, tulajdonképpen vértelenül, arra csak
ugyan egyikünk sem gondolt.

- A Vatikán keleti politikájáról a hatvanas években ma nem egycikkjelenik meg,
ténYfeltár6an, de akárhányszor kritikusan is. Mennyiben függött össze az akkori
nyitás a kommunista országok felé a II. Vatikáni zsinattal, az ott deklarált-lelkiisme
reti és vallásszabadsággal?

- A II. Vatikáni zsinat célja nem az volt, hogy új dogmákat fogalmazzon
meg, hanem hogy a kor szükségletejt felmérje, s "az idők jeleit" tekintetbe
véve vizsgálja fölül az egyház életét. Eppen ellentétes célzattal ült tehát össze,
mint az L Vatikáni zsinat. Akkor, IX. Piusz pápának az volt a meggyőződése,

hogy az egyháznak védekeznie kell a korszellemmel szemben, ezért is látták
szükségesnek a pápai tévedhetetlenség dogmájának kimondását. A II. Vati-
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káni zsinat viszont kimondottan pasztorális zsinat volt, amely az egyház
örök tanait, a kinyilatkoztatás igazságait a modem világgal igyekezett ösz
szehangolni az aggiornamento szellemében. Hogy a zsinat nem ítélte el a
kommunizmust, abba nyilvánvalóan belejátszott a vallásszabadság deklará
lása, de közrejátszhattak politikai megfontolások is. Hamvas Endre csanádi
püspök arra próbálta rávenni a zsinati atyákat, hogy ne hozzanak semmilyen
elítélő nyilatkozatot a kommunizmus ellen - beszéde megjelent a zsinati
akták gyújteményében.

- Hogyan látja a zsinatfogadtatását?
- Egy-egy zsinat határozatainak valódi befogadása az, egyház életébe

mindig hosszú, nemritkán feszültségekkel terhes folyamat. Igy volt ez az I.
Vatikáni zsinat esetében is. Az ókatolikusok mozgalma a zsinat elleni tiltako
zásból született. Nem fogadta be könnyen a tévedhetetlenség dogmáját a
magyar egyház sem. Simor János hercegprímás 1870-esbeszédéből pontosan
kiolvasható, hogyan vélekedett a klérus akkor Magyarországon. Az Apostoli
Szeritszék nem vezetheti tévedésbe az egyházat. De hogy a pápának személy
szerint tévedhetetlenségi privilégiuma van, arról mi sohasem beszéltünk,
mondta Simor. A II. Vatikáni zsinat után is két szélsőséges irányzat mutatko
zott. Az egyik, a tradicionalista, Lefebvre-féle mozgalom minden újítást elve
tett, így a vallásszabadságról szóló tételt is. A másik pedig a szélsőséges

progresszív irány, amely minden szabadosságot és önkényes eljárást is a zsi
nattal próbált igazolni. Jó lenne, ha Magyarország is maradéktalanul és hite
lesen befogadná a zsinat szellemét, kerülve mind az integrista-konzervatív,
mind a szélsőségesen progresszív nézeteket.

- Szé esett már az egyháztörténelem és a politika kapcsolatáról. Hogyan látja
Professzor Ur a hit szerepét az egyháztörténelemben?

- A történelem, így az egyháztörténelem is, empirikus tudomány, egzakt
történelmi tényekkel foglalkozik. A tények elemzésében viszont szerepet ját
szik az én egyéni hitem is. Schütz Antal egyszer a budapesti egyetemen igen
hatásos előadássorozatot tartott Isten a történelemben címmel, ez könyvben is
megjelent 1934-ben. Az egyháztörténetnek tehát -kettős arculata van: empiri
kus, tudományos és hitbeli oldala. Kutatásaim közben az egzakt történeti
módszereket kell használnom, a tényeket tehát nem másíthatom meg. De a
valóságot, az egyház belső természetét. valódi történelmét csak akkor érthe
tem meg, ha az egyházat a hitem felől közelítem meg. Az egyház természete
ugyanis kettős: nem csupán látható, társadalmi intézmény, hanem Isten mű

ve is.

- Hogyan kapcsolódik egymáshoz a hit és a kultúra?
- A hit Isten kinyilatkoztatásának tudatosan reflektált elfogadása. Ez már

önmagában is a kultúra része. Nincsen kultúra hit nélkül. Amióta az embe
riség történeimét figyelemmel tudjuk kísérni, azóta úgy találjuk, hogy az
ember a hitén keresztül egy kultúrát is létesít. A történelem nem érthető meg
az emberi kultúra története nélkül, az emberi kultúrához pedig hozzátartozik
a hit. Nincs emberi méltőság hit nélkül. A hit hozzátartozik az ember lénye
géhez.
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- Az egyház hitből élő közösség. Mégis meghatározott jogrend szabályozza az
életét. Mi ajogrend szerepe az egyház életében? Hogyan látja ezt az egyháztörténész?

- Jogrend nélkül elképzelhetetlen emberi közösség, de a jog nem öncél.
Volt tanáromnak, Bánk József nyugalmazott érsek-püspöknek szavait idéz
ném: "Summum jus, summa injuria". Ez szabadon magyarul annyit jelent,
hogy a túlzásba vitt jog tulajdonképpen jogtalanság. Más szóval: emberi tör
ténelem nincsen jog nélkül, a jogrendszerek sokszor befolyásolták az egyház
történeimét is, de sohasem szabad a jogot öncélnak tekinteni. A jogrendszer
mindig az adott körülményekhez igazodik, vagy azokhoz kell igazítani. Ez
vonatkozik az egyházra is. Ezért történt, hogya II. Vatikáni zsinat határoza
tait az egyház törvénykönyvében is kodifikál ni kellett, ezért jelent meg az új
kódex. A jog tehát az egyház életében is különös szerepet játszik. hiszen az
egyház látható társadalmi intézmény is. Viszont ennek a jogrendszemek nem
szabad elmaradottnak lennie, nehogy az egyház elsődleges feladatát, az iste
ni kinyilatkoztatás továbbadását hátráltassa. Erre az egyháztörténelemből

sok példát lehetne felhozni. Az egyházjog első nagy kodifikálása az első vi
lágháború után nagy haladást jelentett, de az is tagadhatatlan, hogy sok me
rev és egyoldalú intézkedéshez vezetett, amelyek az idők folyamán tartha
tatlanokká váltak. Tehát az egyházjog áll az egyház szolgálatában, nem pedig
fordítva! Nem a Krisztus-hívőknek kell az egyházjog holt betűihez igazodni
uk, hanem az egyházjognak kell a kinyilatkoztatáshoz, az egyházi tanítóhi
vatalhoz és a megvalósítható egyházi élethez igazodnia.

- Tekintsünk még távolabbra. Az egyház intézmény és misztérium egyszerre. A
történelemben elsősorban az intézmény jelenik meg. Hogyan kapcsolódik egymáshoz
az intézmény és a kegyelem, a megélt hit az egyházban?

- Pontosabban kellene definiálnunk az intézmény fogalmát. A német
nyelvben gyakran az insztitúciót értik ezen, amit az Amtskirche, az intézmé
nyes egyház szóval jelölnek. Szerintem ez a fogalom csak bizonyos értelem
ben használható. Szükség van ugyan arra, hogy egy többszáz milliós világ
egyházat különböző intézményeken keresztül igazgassanak. Viszont ez sem
lehet öncél - az insztitucionális egyháznak semmi más feladata nem lehet,
mint hogy Isten népének szolgálatára álljon. Nem a püspökök, papok, hívek
vannak az intézményekért, hanem az intézmények őértük, a hit terjesztéséért
és meggyökereztetéséért. Az egyháztörténelem folyamán az intézmény nem
egyszer eluralkodott az egyházi életben. Minden egyoldalú vagy túlzott in
tézményesítés az egyházon belül végeredményben az egyházi élet és a hit
kárára történt. Csak egyetlen példát említenék, az inkvizíciót, amelyet fel is
számoltak. A Hittani Kongregáció feladata többé nem inkvizíciós perek le
folytatása, hanem az, hogy a katolikus hitet az egyház tanító hivatalán ke
resztül a mai embernek mai nyelven és formában közvetítse, azaz a hitet
tisztán tartsa.

- Az egyház legfontosabb küldetése tehát a hit fenntartása, terjesztése, életre
váltása. Karunk humanizmusa viszont mintha ki akarná szorítani a hitet az ember
életébo1.

- Tagadhatatlan, hogy korunkban egy lényegében pogány humanizmus
terjedt el, amelynek jelszava németül így hangozhat: "Seid nett zueinander!",
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Legyetek kedvesek egymáshoz! A keresztény hit ennél mérhetetlenül több.
Nemcsak kedvesség, figyelmesség, nemcsak igazságosság, jog, hanem vála
szunk Isten végtelen szeretetére, amely az egymás iránti testvériességben
folytatódik. A keresztény hit nem egyszerűsíthető le humanizmusra. Eppen
ez a profán humanizmus az egyik oka annak, hogy a tömegek elveszítették
hitüket - de hozzátehetem: emberségüket is. Hit nélkül nem létezik igazi
emberi kultúra. Ez a pillanatnyi helyzet tehát nem maradhat fenn tartósan.
Atmeneti válságnak, a fejlődés egy állomásának tekinthető inkább. A keresz
tény hit jelenleg nem mennyiségi, hanem minőségi változáson megy át. A
hívek száma világszerte zsugorodik, de akik szívvel-lélekkel kereszténynek
vallják magukat, azoknak hite sokkal elkötelezettebb, intenzívebb, bensősé
gesebb, mint a korábbi nemzedékeké. A keresztény hit a következő évtize
dekben hatalmas benső és külső megújuláson fog keresztülmenni, és az em
beriséget egy emberibb, keresztényibb, boldogabb jövőhöz fogja elvezetni.

- Befejezésül haddkérdezzem meg, kit állítana példaképül a magyar keresztények
elé?

- Meg vagyok róla győződve, hogy Pázmány Péter mellett a magyar
katolicizmus második legnagyobb személyisége Prohászka Ottokár volt. Pro
hászka életében valóban Isten műve folytatódott a magyar történelemben.
Egész élete - akár tudományos munkásságát, akár lelkipásztori, egyházkor
mányzati tevékenységét vagy imaéletét tekintem - Isten jóságáról tesz ta
núságot. Ez a szentéletű ember egész életét Isten szolgálatára tette föl, éjt
nappallá téve dolgozott az egyház szolgálatában. A magyar egyháztörténe
lemben nem akad még egy olyan zseniális, szentéletű ember, akinek egész
élete olyan benső törésektől mentes lett volna, akinek hivatása ennyire Isten
és az egyház szolgálatában állt volna, mint az övé. Erre az odaadásra volna
szüksége a ma keresztényeinek is.
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