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A PÁPA ÉS AZ ÖRDÖG
Ritkán olvastam alaposabban, figyelmesebben
könyvet, mint Hubert Wolfét. Közben el-elgon-
dolkodtam, vajon a 20. század egyháztörténetének
egyik, talán legizgalmasabb fejezetével foglalkozik-
e a szerző, vagy a korszak nagyszabású vatikáni po-
litikus-bíborosával Pacellivel, a későbbi pápával, XII.
Piusszal akar-e szembesíteni, vagy korunk egyik
meg-megújuló kérdésére keresi a választ, szem-
besítve a politika és a meggyőződés feszültségével,
kibékíthetetlennek látszó ellentétével. Folytathat-
nám a kérdések felsorolását, de talán e néhány is
igazolhatja, mennyire húsbavágó problémákat vet
föl könyvében a professzor. Halvány kétségeim van-
nak, vajon a címben is szereplő pápa XII. Piusz-e,
hiszen az eseménykrónika ott végződik, amikor XI.
Piusz halálát követően őt választották utódjául. Két-
ségtelen, hogy az események középpontjában Pa -
celli tevékenységét mutatja, szembesítve a Vatikán
politikájának irányítójaként őt ért elmarasztalá-
sokkal és bírálatokkal, amelyek közül talán Hoch -
huth A helytartó című drámája az egyik legismer-
tebb, ugyanakkor megértő és beleérző elemzések
sorával bizonyítja, milyen nehézségekkel kellett
szembenéznie és megküzdenie, hogy összeegyez-
tethesse Európa katolikusainak védelmét a tévtanok
és embertelenségek elítélésének kötelességével.
A pápa mégsem ő, hanem a kiváló tudós, XI. Piusz
volt, aki korántsem mozgott olyan otthonosan a po-
litika útvesztőiben, mint a könyvtárakban, hason-
lóan az általa nagyra becsült Serédi Jusztiniánhoz,
akit talán épp az övéhez hasonló tudósi vonzalmai
miatt tartotta Csernoch János méltó utódjának. Nem
kétséges, hogy az első világháború megoldatlan po-
litikai feszültségei között sokkal biztonságosabban
igazodott el Eugenio Pacelli, s XI. Piusz hallgatott
is rá, még ha némelykor tanúsított hallgatása
rosszallást váltott is ki megnyilatkozásait sürgető
kortársai egy részéből.

Azért nem ítélte volna el a fasizmust és a nem-
zetiszocializmust, mert a németeket állítólag
ked velő Pacelli ezt sugallta, ezt tartotta üdvösnek?
A va tikáni levéltárak nyilvánossá tett anyagai, ame-
lyeknek egy részére a könyv írója támaszkodott,
semmiképp sem bizonyítják ezt a véleményt. Pa -
celli nem rokonszenvezett, nem is rokonszenvez-
hetett Hitlerrel és azzal az ideológiával, amelyet a
Mein Kampf képviselt, vagy a Harmadik Birodalom
egyik főideológusa, Rosenberg írt meg a 20. század
mítoszairól szóló könyvében (amelyet indexre is tet-
tek). Hogy tevékenységének ez lett a látszata, an-
nak az a magyarázata, hogy szerfölött óvatosan

egyensúlyozott a nehézségek között, s konkordá-
tumok megkötésével igyekezett megőrizni a ka-
tolikusok intézményeit, szabad vallásgyakorlá-
sukat és a keresztény nevelés szabadságát.
Bármilyen ügyesen politizált is, ő sem volt mentes
a naivitástól, amikor azt hitte, ki lehet egyezni az
ördögi terveket forraló zsarnokkal. Ez a tévedése
végzetesnek bizonyult a zsidóüldözés kezelésében.
Ez ügyben Hubert Wolf súlyos tényeket sorakoz-
tat föl, például Edith Stein a pápának írt levelének
fogadtatását és utóéletét elemezve. A filozófusnő
tudta, hogy a zsidóüldözés elítélését kérelmező le-
vele elenyészhet a vatikáni bürokrácia útvesztői-
ben, ezért a nagytekintélyű beuroni főapátot kérte
közvetítőnek. A levélnek nem lett semmiféle pozitív
hatása (a kikeresztelkedett filozófusnőt viszont 1942-
ben ölték meg Auschwitzban). Több hasonló kez-
deményezésről is értesülünk, tekintélyes közéleti
kitűnőségek várták és sürgették XI. Piusz meg-
nyilatkozását, ezek azonban elmaradtak, a jelek sze-
rint elsősorban azért, mert hatottak Pacelli érvei,
amelyek szerint a pápa a napi politika fölött állva
mindenkinek és válogatás nélkül a szerető atyja.

1929-ben, a Mussolinivel folytatott tárgyalásai
során XI. Piusz mondotta a következőket. E kije-
lentése meghatározója volt a Pacelli sugallta vati-
káni politikának: „Hacsak egyetlen lélek meg-
mentése volna is a tét, s ezzel a lelkek kisebb kárt
szenvednének, magával az ördöggel is tárgyalni
kezdhetnék.” Uralkodása során meg is tette ezt, hisz
eszmét cserélt a Ducéval, a Führerrel és Sztálinnal.
Jézus földi helytartójaként „ilyenkor mindig a hí-
vek lelki üdvét és a Katolikus Egyház akadályta-
lan működésének garanciáit tartotta elsősorban
szem előtt. A rábízott ’bárányok’ örök életének biz-
tosítása érdekében az egyház legfőbb pásztora e föl-
di létben még arra is hajlandó volt, hogy a diplo-
máciai lehetőségek határáig elébe menjen a
totalitárius ideológiák és vezetőik alakjában meg-
jelenő ördögnek. A lelki téren nyert szabadság fe-
jében az egyháznak kényszerűen le kellett mon-
dania minden világi tevékenységről, s a politikától
és a nyilvánosságtól a szó legvalóságosabb értel-
mében vissza kellett vonulnia a sekrestyébe.” Hu -
bert Wolf szavai pontosan fejezik ki könyve szel-
lemiségét és értékítéleteit. Tegyük hozzá: ezt a
magatartásmintát voltaképp Pacelli alakította ki dip-
lomáciai tevékenysége során. Ő szorgalmazta az ör-
dögökkel való tárgyalásokat, úgy gondolva, hogy
ezek eredménye biztosítja az egyház szabad hit-
terjesztését és a hívek vallásgyakorlatát. Bármily zse-
niális volt is, keserűen kellett rádöbbennie annál a
végső határnál, hogy az ördög sosem tartja meg ígé-
retét. Kétféle államfelfogás ütközött össze, a totá-
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lis hatalomra törő világié és az egyházé, amely
végelemzésben ugyancsak egyetemes felhatal-
mazással irányította a hívek életét. Ez a feszültség
eredményezte, hogy a diktátorok mindenütt szem-
befordultak az egyházzal (egyházakkal), s erőszak -
kal semmiféle embertelenségtől sem visszariadva
meg akarták semmisíteni azt (azokat). Az egyház
az emberiséget Istenhez vezeti, a diktátorok viszont
épp ellenkezően, Isten nélküli világot vizionáltak,
és ebben a világban alakították ki sajátos erkölcsi
törvényeiket, melyek megtartását akár szélsőséges
intézkedésekkel és tettekkel ellenőrizték. Ebben a
forrongó, ellentmondásos közegben próbálta meg-
találni Pacelli — és az ő ösztönzésére XI. Piusz pápa
is — a modus vivendit, amelynek egyik, talán leg-
fontosabb eleme a végső határok kipuhatolása és
az azokon való egyensúlyozás lett volna. A tét óriá-
si volt: vajon sikerül-e az Ecclesia militans, a világ-
ba vetett egyház fejének az örök üdvösség lehető-
ségét megmutatnia s egyszersmind bezárnia a pokol
fenyegetően kitárt kapuit.

Ezek a kapuk XI. Piusz pápasága idején való-
ban ijesztő kilátások felé nyíltak meg. A Szovjet-
unió létrejötte és keresztényüldözése legalább
akkora kihívást jelentett a Vatikán számára, mint
a nemzetiszocializmus, a fasizmus és a növekvő
an tiszemitizmus. Biztos, hogy a vatikáni diplo-
mácia irányítójának, Pacellinek nem voltak illú-
ziói, pontos ismeretei voltak az eseményekről,
de bízott abban, hogy konfrontálódás nélkül
eredményeket érhet el. Ez a hit vezérelte 1917 és
1929 között müncheni és berlini nunciusként te-
vékenysége során, majd tető alá hozta a Harma-
dik Birodalommal kötött konkordátumot, és
óvakodott állást foglalni a legégetőbb kérdések-
ben. Ráadásul egyensúlyoznia kellett a Vatikán -
ban fontos szerepet játszó, különféle elképzelé-
sek és irányzatok között is, amelyek olykor
kioltották egymást. A két világháború között el-
lentétes vélemények feszültek egymásnak az
ökumenizmus kérdésében is. A kölni irányzat
képviselői úgy gondolták, hogy a szakszerveze-
tekben együttműködhetnek a katolikusok a pro-
testánsokkal, a berliniek viszont tiltották ezt,
csak annyit tettek lehetővé, hogy a katolikusok
katolikus munkásegyletekben tevékenykedje-
nek, s jórészt ezt a felfogást tette magáévá XI.
Piusz is. Ez a szemlélet természetesen a diktatú-
rák elleni közös fellépésnek is gátja lett. A mo-
dernizmus vádjával elítéltek feje fölül már el-
múlt a vihar, XV. Benedek pápa rehabilitálta a
megbélyegzett papokat és tanárokat, de a meg-
bélyegzés nem múlt el nyomtalanul. Pacelli, aki
1917-től lett müncheni nuncius, Hubert Wolf
szerint annak köszönhette gyors emelkedését,
hogy maga is a modernizmus ellenfele volt, s
ezzel is — természetesen mindenekelőtt kivéte-

les tehetsége miatt — elnyerte XI. Piusz kitün-
tető bizalmát. Bár sokoldalú teológiai, egyház-
történeti, dogmatikai és filozófiai ismereteket
szerzett, érdeklődéséhez a gyakorlati tudást adó
tanulmányok, mindenekelőtt az egyházjog állt
közelebb, ugyanis az volt a célja, hogy az egy-
ház igazgatásban kapjon szerepet. Gasparri bí-
boros, a Codex Juris Canonici főszerkesztője bi-
zalmába fogadta, előbb gyakornokként, majd a
Rendkívüli Egyházi Ügyek szakelőadójaként te-
vékenykedett, utóbb a Szent Officium konzul-
tora lett. Nem csoda, hogy hamarosan az a hír
járta, hogy Németországban működik nuncius-
ként, s 1917-ben igazolódott a híresztelés. A pá-
pához való hűségét az is bizonyította, hogy a
Codex Juris Canonici tartalmaz ta a pápai csalat-
koz hatatlanság és a pápa egyetemes primátusá-
nak az I. Vatikáni zsinaton elfogadott alapelvét.

Több mint 12 éves németországi működése
so rán alaposan megismerte a Vatikán szem-
pontjából legneuralgikusabb terület viszonyait,
amelyekről rendszeres, kimerítő beszámolókat
küldött Rómába. Hivatalba lépését követően XV.
Benedek békefelhívásának szószólója lett, a
pápa felszólítása azonban hatástalannak bizo-
nyult, s ez Pacelli számára is csalódást jelentett.
A békekötésre, pontosabban a fegyverszünet el-
fogadására csak 1918 novemberében került sor,
Münchenben azonban felhabzottak az indula-
tok: 1919 februárjában lelőtték a bajor minisz-
terelnököt, zavargások törtek ki a tartományban,
majd április folyamán kikiáltották a tanácsköz-
társaságot, a kommunisták elfoglalták a nuncia-
túrát, és a zűrzavar a tanácsköztársaság leveré-
séig, május elejéig tartott.

Az eseményeket átélő és megszenvedő Pacelli
számára érthető módon a megbékélés és a kato-
likus helyi egyház zavartalan működése lehető-
ségének megteremtése alapvetően fontos külde-
tésnek bizonyult. Döntő szerepet játszott a
Ba jor országgal kötendő konkordátum tervezeté-
nek megalkotásában, amelyről 1924-ig folytak tár-
gyalások. Közben egymást követték a lázas ese-
mények, Pacelli ezek egy részét nem közvetlenül
élte át: 1920-ban berlini nunciusnak nevezték ki,
de csak öt év múlva, a bajor konkordátum hatályba
lépése után költözött a német fővárosba, ahol va-
lamivel nyugodtabb körülmények között tevé-
kenykedhetett, mint Münchenben, ahol leverték
Hitler puccskísérletét, őt magát pedig öt év bör-
tönbüntetéssel sújtották.

A tapasztalatok arról győzték meg a nunciust,
hogy a kommunizmus félelmes veszélyt rejt Eu ró -
pa és az egyház számára. Abban reménykedett,
hogy a konkordátumok békét teremtenek és sza-
vatolják az egyház működését. Ezt hangoztatta a
XV. Benedek halála után XI. Piusz néven a pápai
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trónra lépő Achille Rattinak is, aki kevésbé ismerte
a németországi helyzetet, és elfogadta Pacelli ér-
tékelését, és kibontakozást ígérő terveit. Nagy ér-
deme volt és széles látókörét bizonyította, hogy
megakadályozta a Szent Officium ökumenizmus-
ellenes, a német püspököknek írt levelének nyil-
vánosságra hozatalát, ami azért is nagy teljesít-
ménye volt, mert az 1926-ban alapított Amici
Israel Papi Mű nagypénteki szertartásról szóló,
a szövegben változást kérő javaslatáról hossza-
dalmas vita alakult ki a Vatikánban megjelenő kü-
lönféle irányzatok képviselői között, akik ko-
rántsem Pacelli határozottságával döntöttek a
kérelemről. Az Amici Israel töröltetni szerette vol-
na a könyör gésekből a zsidó népet sértő elítélő jel-
zőt. A Rítus kongregáció Liturgikus Bizottsága tá-
mogatta a javaslatot, amelyet a Szent Officium
elutasított, s végül a pápa is elhatárolódott a ké-
réstől, s szembefordult a szervezettel, amelyet fel-
oszlatott, jóllehet prominens személyiségek is tag-
jai voltak, köztük püspökök, bíborosok. Ennek a
döntésnek ellenhatásaként a Szent Officium dek-
rétumot adott ki, amelyben elítélte az antisze-
mitizmus minden megnyilvánulását. Az 1924-ben
a Vati kán ba visszarendelt, bíborossá kreált Pacelli
tisztában volt azzal, hogy eredményes diplomá-
ciai tevékenységet csak akkor fejthet ki, ha az el-
lentéteken felülemelkedve a pápával konzultál el-
képzeléseiről és tervezett lépéseiről. Ennek
szellemében irányította a Vatikán külpolitikáját.
Berlini utóda, Orsenigo hűségesen tájékoztatta a
németországi fejleményekről, így Rómából is
pontosan rálátott a németországi fejleményekre,
amelyek Hit ler hatalomra jutása után jogos ag-
godalommal töltötték el.

Személyes sikerének könyvelhette el 1933-ban
a Harmadik Birodalommal kötött konkordátumot,
amely később súlyos kudarcát jelentette, hiszen
egyre többször tapasztalta, hogy az írott szöveget
a nácik folyvást megsértették, és egyre nyíltabb
hadjáratot folytattak nemcsak a zsidók, hanem a
katolikusok ellen is. A támadások ideológusa a faji
mítosz apostola Rosenberg volt, kinek könyvét (Der
Mythus der 20 Jahrhun derts, 1930) indexre is tették.
Sajátos módon a Mein Kampf nem jutott erre a
sorsra, s Hitlert nem közösítették ki a katolikus
egyházból.

Pacellinek két fronton kellett helytállnia. A Har -
madik Birodalomban kialakult totális elnyomás
és a mind nyíltabb zsidóüldözés épp úgy ag-
gaszt hatta, mint Mussolini intézkedései, ame-
lyek a Lateráni egyezménnyel voltak ellentét-
ben. (A Duce 1931-ben betiltotta a katolikus
világiak szervezeteit, majd a házasságkötéseket
is szabályozta különféle tilalmaival, amelyek bi-
zonyára lelkesítették a futuristák vezérét, Mari -
nettit, aki az élet majd minden területén, még a

napi étkezésben is elképesztő intézkedéseket ve-
zetett volna be.)

Hubert Wolf könyvének izgalmas fejezetében
foglalkozik a pápa a zsidók üldözésének ismere-
tében mutatott magatartásával, amelynek egyik
motivációja — a Pacelli tanácsára kialakított —
óvatossága, a másik pedig némely mértékadó va-
tikáni személyiség tapintható antiszemitizmusa
lehetett. Magatartásáról máig heves vita folyik a
történészek között. Vannak, akik őt is, Pacellit is
elítélik emiatt, mások azt hangoztatják, Hitler ez
esetben nem riadt volna vissza radikálisabb lé-
pésektől sem, amelyek esetleg a katolikusok szá-
mára is végzetes következményekkel jártak vol -
na. A kérdésben Hubert Wolf sem foglal állást, s
nyilván igaza van abban, hogy további levéltári
kutatások szükségesek a tisztánlátáshoz. Valamit
azért sejtet az a tény, hogy XI. Piusznak a fasiz-
mussal történő leszámolásáról mondandó beszé-
dének szövegét a pápa halála után megsemmisít-
tette. Ennek magyarázata is további kutatásokat
igényel, de alighanem összhangban volt Pacellinek
a fasizmussal és a nemzetiszocializmussal kapcso-
latos politikájával, amely lényegesen óvatosabb
volt, mint XI. Piuszé, aki Mit brennender Sorge
című, 1937-ben kiadott enciklikájában elítélte a
nemzetiszocializmust, majd öt nappal (!) később
a Divini Redemptoris b an a kommunizmust is.
Pacellinek szemére vetették, hogy az utóbbi en-
ciklika kiadását ő szorgalmazta. Aligha járunk
messze az igazságtól, ha jogosnak tartjuk a sztálini
kommunizmussal szemben tanúsított ellenér zé -
sét. Ördög volt Hitler, de az volt a genera lisszi -
musz is, talpnyalóival egyetemben. Valamennyien
a vallásos hittel való könyörtelen leszámolást te-
kintették egyik legfőbb céljuknak. E célkitűzés
valóságos reflexként irányította az úgynevezett
szocialista tábor vezetőinek egyházpolitikai lé-
péseit is. Hogy mennyire így volt, bizonyítják az
Egyházüldözés és egyházüldözők a Kádár-korszakban
című könyv tanulmányai, amelyek azt bizonyít-
ják, mifelénk is voltak (vannak?) ördögök és velük
készségesen, esetleg kényszerből együttműködők.
S hasonló meggyőződésre juthatunk a Pásztorok
sorozatban Elmer István által megszólaltatott pan-
nonhalmi főapát-püspök Várszegi Aszt rik vissza-
tekintése nyomán is. Az ördögök nem mindig
erőszakkal érik el céljukat. Hatalmuk van más
módszerek alkalmazására is. Árulókat keresnek
és találnak, beépítik saját embereiket a bomlasz-
tani vágyott közösségekbe, fenyegetésekkel ré-
mítik a gyengéket. Így távolították el a rend éléről
a bencés főapátot, Legányi Norbertet, s ezekre a
veszélyekre figyelmeztette a fiatal szerzetest az
új főapát, Szennay András.

Az egyházüldözésekről szóló kötetből alapo-
san feltárulnak a már említett módszerek, ame-
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lyek alkalmasnak bizonyultak a kiválasztott sze-
mélyek rendszeres megfigyelésére, szükség ese-
tén elhallgattatására. Tanulságos lajstrom, a mo-
dern kor szinte minden lehetősége szerepel benne.
És voltak, akik késznek mutatkoztak az együtt-
működésre. Semmiképpen sem sietném el az ítél-
kezést, nem az én feladatom. Már csak azért is
óvatosan fogalmaznám fenntartásaimat, mert lát-
tam az egyik sokat emlegetett békepapi vezető uj-
jait, amelyekről hiányoztak a körmei. Ismertem
olyat is közülük, aki elképesztő cinizmussal élte
bele magát szerepébe, fogadta el a kitüntetéseket,
haladt előre a ranglétrán, harácsolta a pénzt, s be-
széltem olyannal, aki hitt abban, hogy küldetése
és hivatása arra jogosítja, hogy a hivatalos elvárá-
sok szellemében szálljon szembe az egyház általa
konzervatívnak és korszerűtlennek mondott ma-
gatartásával. Miklós Imre állítólag azzal dicseke-
dett, hogy a klérus 95 százalékát kezében tartja, és
kénye kedve szerint zsarolhatja. Ám voltak, aki-
ket nem lehetett megzsarolni és megfélemlíteni,
hiába szegődtek nyomukba a kémkedők, hiába
„beszélgettek el” velük a jóakaratot színlelő meg-
bízottak. Róluk, mint a helytállás és kitartás nagy-
szerű példáiról kellene könyveket írni okulásul.

Ahhoz, hogy valaki szembeszálljon a kísértő-
vel, mindenek előtt Isten kegyelmére volt szük-
ség. Ennek segítségével különböző magatartás-
minták alakultak ki (Várszegi Asztrikot például
közismert humora is támogatta). Ezek segítették
a túlélésben és a kísértések (gyors rangemelke-
dés) és fenyegetések leküzdésében. Nem volt
könnyű ellenállni. Néhányan életükkel fizettek
kitartásukért. Vértanúk lettek, így tettek hitet
Krisztus ügye mellett, s lettek példáink. 

(Mindhárom könyvet a Szent István Társulat
jelentette meg.)

RÓNAY LÁSZLÓ

MOLNÁR ANTAL — SZABÓ
FERENC SJ: BANGHA BÉLA SJ
EMLÉKEZETE
Bangha Béla jezsuita a két világháború közötti ma-
gyar (egyház)történet emblematikus alakja. Éppen
ezért könnyen azt gondolhatnánk, hogy élete és
működése kellően feldogozott ahhoz, hogy sok
újat már ne lehessen róla mondani. Ezzel szemben
a magyar jezsuita rendtartomány levéltárosa, Mol-
nár Antal és a jezsuita teológus Szabó Ferenc által
jegyzett, a Távlatok 2010/3–4. számaként megje-
lent kötet a páter személyét és életpályáját szinte
teljesen új megvilágításba helyezi.

Az árnyaltabb, emberibb Bangha-kép megraj-
zolását részben az tette lehetővé, hogy hosszú lap-
pangás után eddig ismeretlen szövegek kerültek elő

a jezsuita sajtóapostol naplójából. A szerzők az újon-
nan felfedezett 1914 és 1917, illetve 1936 és 1940 kö-
zötti naplókat a Nyisztor Zoltán által már publikált
naplójegyzetekkel kiegészítve közzé tették Bangha
Béla 1906 és 1940 közötti ránk maradt valamennyi
naplójegyzetét. A naplók mellett további érdekes
forrásokat is közöltek Bangha életéről: a páter ha-
gyatékából származó, eddig ismeretlen doku-
mentumokat és egy gazdag fotóválogatást. A for-
rásközlést példaértékűen alapos jegyzetapparátus,
fogalommagyarázat, névmutató és további se-
géd letek teszik teljessé. A szövegkiadás így egy-
szerre képes eleget tenni a katolikus egyház törté-
nete iránt érdeklődő olvasók és a naplójegyzeteket
fontos forrásként használó történészek igényeinek.

A könyv ugyanakkor több mint forrásgyűjte-
mény. A közzétett naplószövegeket a szerzők
három értékes — akár önálló kötetet kitevő — ta-
nulmánya előzi meg. Számomra az első, Molnár
Antal Új Bangha-kép felé? című írása volt a legér-
dekesebb. Ma, amikor mind többen foglalkoznak
egyháztörténeti kutatásokkal, különösen fontosak
azok az észrevételek és új szempontok, amelyeket
Molnár a bevezető tanulmányban megfogalmaz.

Mutatis mutandis a kortárs egyháztörténet-írás
számára is figyelmeztető a kritika: a Bangha-élet-
pályáját és portét megrajzoló szakirodalomban a pá-
ter „kizárólag mint sajtóapostol és stratéga lép elénk,
személyiségének és művének más elemei és vonásai
ehhez képest teljesen háttérbe szorultak” (19.). Nem-
csak az árnyaltabb és ember-közelibb Bangha-kép
megrajzolásának feltétele újabb vizsgálati szem-
pontok bevonása és a felhasznált forrásanyag bő-
vítése, hanem a modern kori egyháztörténelem más
területeinek teljesebb megismeréséhez is elenged-
hetetlen, hogy a „profán” politikatörténeti, társa-
dalomtörténeti stb. megközelítés mellett az egyház
történetének kutatásában (nagyobb) teret kapjanak
a belső szempontok. Miként Bangha életművét ak-
kor érthetjük meg igazán, ha „a számára elsődle-
ges identitást jelentő jezsuita szerzetesként” (22.)
vizsgáljuk, az egyháztörténet más szereplőinek, in-
tézményeinek és eseményeinek kutatásakor szin-
tén gyümölcsöző, ha számításba vesszük az el-
sődleges mozgatórugót jelentő önmeghatározást,
belső „logikát”.

A belső szempontokra érzékeny egyháztörté-
net-írás legfőbb akadálya éppen az, hogy az egy-
házi levéltárakat jellemző kutatási korlátozások
miatt — ahogy korban közeledünk a jelenhez —
egyre nehezebb megfelelni a Molnár által megfo-
galmazott második követelménynek: a kutatásba
bevont források bővítésének. Ritkán adódik olyan
szerencsés konstelláció, mint jelen esetben, hogy
közel egy időben válnak kutathatóvá a római le-
véltári források és kerülnek napvilágra elveszett-
nek tartott magánjellegű dokumentumok.
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