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Adriányi Gábor professzor a 20. század második felének kortanúja, tanúságtevője. Ezt a nehéz időszakot testére nyomott égő, fájdalmas és sebeket is hátrahagyó bélyeg formájában élte meg és viseli. Évei száma
immáron 80-ra kerekedett: itthon, határainkon túl, és újra itthon. Nem
hétköznapi ez az életpálya! Nagykanizsán látta meg a napvilágot 1935ben, katolikus családból piarista iskolába kerül, onnan papi hivatását
követve a veszprémi szemináriumba, majd a budapesti Központi Szemináriumba. Mivel ﬁatal élete egyúttal a pártállam berendezkedésének
is időszaka, élete kísérőjelenségei azok az eseménysorok, amelyeket a
következő címszavakkal lehet vázlatosan jellemezni: a kommunista pártállam egyre nagyobb térnyerése, erőszakos berendezkedése, a katolikus
iskolák államosítása, szerzetesrendek feloszlatása. Fiatalon megélte azt,
hogy amiben nevelkedett, szeme láttán omlott össze. A hatalmi mohóság részbeni következménye, hogy kitör az 1956-os forradalom, amelynek leverését még nagyobb erőszakhullám követ. Ezek az évek a ﬁatal
teológus növendék szemináriumi évei, amikor a kommunista pártállam
másodszor lendül neki egyházellenes tevékenységének. Ebben a pontban mutatkozik meg az, hogy történelem és személyes élet nem párhuzamosan haladó vonalak, hanem közös és fájdalmas keresztút. A szemináriumból történő eltávolítás, a megﬁgyelés és ellenőrzés évei, a titkos
papszentelés élménye és keresztje, ahol még apa és ﬁa is szembekerül,
sok szenvedést hoznak a ﬁatal papnak és kijelölik a menekülés, majd a
külföldi újrakezdés útját. Európa szabad lehetőségei nyitják meg Adriányi Gábor előtt a római, párizsi és bécsi tanulmányokat, majd a hoszszú távú tanítás és tudományos munka, a megállapodás és alkotás éveit.
1971-től magántanár a Bonni Egyetem Katolikus Teológiai Karán, 1976
óta ugyanott tanszékvezető tanár, az Egyháztörténeti Intézet igazgatója. Kitüntetéseket, elismerést kap: Fraknói Vilmos-díj, Varsói Katolikus
Akadémia tiszteletbeli doktora. Majd újra itthon, több egyetemen dolgozik, 2012 és 2015 között az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos tanácsadója a magyar
katolikus egyház 1790 utáni zsinataival és nagygyűléseivel foglalkozó
OTKA-program senior kutatójaként.
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