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szetesen ezek szemben állnak egymással, mégsem zárták ki egymást. Mert 
a valóságot a gondolatok konstruálják, és nem fordítva: ezt a pápa és uno-
kaöccse pontosan tudta. Sok történész sajnos ezzel nincs tisztában. Persze 
van, sokszor, amikor a valóság legyőzi, vagy inkább mondjuk azt, térdre 
kényszeríti a hitet, ahogyan a tizenöt éves háborúban is megtörtént, mégis, 
az Aldobrandiniknek sikerült a hitetlenek elleni harcot (a hit védelmét), 
amely az egyház egyik létalapját adta akkor már vagy ezer éve, a pápai ál-
lamnak mint világi hatalomnak a legitimációs eszközévé tennie egy olyan 
változó világban, amely nemhogy a pápaság primátusát nem ismerte el, ha-
nem még a szuverenitását is kétségbe vonta. A hatalmas anyagi ráfordítással 
arányban nem lévő sovány eredmény ellenére éppen ezért nem – már csak 
ezért sem – nevezhetjük a Szentszék háborús erőfeszítéseit hiábavaló vál-
lalkozásnak. 
A pápa tehát nem kizárólag a kereszténység spirituális fejeként, hanem egy 
szövetség tagjaként vett részt és harcolt (bár formális törökellenes szövet-
ség nincs!) a török ellen. A keresztes háború gondolata alkalmas volt arra, 
hogy ideológiai alapot adjon a pápa-fejedelem alakjának. Mindezzel azt 
üzente alattvalóinak,illetve a többi hatalomnak, hogy nemcsak a hitért, ha-
nem saját (állam)érdekeinek védelmében is kész fegyvert ragadni.
Végezetül megjegyzésként annyit fűznék hozzá: ha figyelmesen megnéz-
zük a sok száz hivatkozást, azt találjuk, hogy a könyvben és az időben elő-
rehaladva kezd eltűnni a szekunder irodalom, lassan átadva a helyét kisebb 
részben a kiadott, nagyobb részben a kiadatlan forrásoknak. Ennek az oka, 
hogy nincs szekunder irodalom, vagyis elsősorban a kortársak és nem az 
utókor szemével látunk és olvasunk.

(Készült az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport 
keretében a TKI támogatásával)

(ism.: Kruppa Tamás)
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A Duna-Tisza köze az Árpád-korban virágzó régió volt, amely az első 
komoly pusztítást a tatárjárás (1241–1242) idején szenvedte el. Az ezu-
tán feltehetően nehezen kezdődött újabb fellendülés időszakáról a zen-
tai származású Érdújhelyi (Ellinger) Menyhért írt egy jó évszázaddal ez-
előtt rendkívül alapos monográfiát. Érdújhelyi megállapítja, hogy a vidék 
sűrűn volt magyar falvakkal, amelyek ugyan kisebbek voltak, de néhányuk 
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templomának a romjai az ő idejében is megvoltak. Ezt az újabb felvirágzást 
törte derékba a török pusztítás. A Mohács mezején elszenvedett vereséget 
követően a Bácska teljes területe oszmán fennhatóság alá került. 1526-ban 
a törökök Budáról visszafelé vonulva felégették Bács városát. Az ezt követő 
majd két évszázad, a hódoltság kora teljesen megváltoztatta a térség etnikai 
összetételét és településszerkezetét. A 18. században kellett mindent újra-
kezdeni ebben az elnéptelenedett, letarolt régióban. A Bácskában egy mai 
napig tapasztalható, sajátos multikulturalitás alakult ki.

Fábián Borbála (Bács és Bodrog vármegyék, és a katonai határőrvidékek 
története a 18. században) alapos történeti hátterét adja mindannak a fej-
lődésnek, ami a korszakban itt végbement. A Buda visszafoglalását követő 
években fokozatosan felszabadult a terület. Először Bács vármegyét állí-
tották vissza 1699-ben, majd nem sokkal később Bodrog vármegye is új 
életre kelt. A két entitás hosszú vitájából végül Bács került ki győztesen. A 
tanulmány végigköveti a régió fejlődését vitákon, felkeléseken, háborúkon 
keresztül egészen a század végéig. A gyarapodást jól jelzi, hogy az 1720-
as összeírás szerint a Bácskában 30868 fő élt, míg 1784–1785-ben már 
227147 lakosa volt.

Papp Árpád (Telepítés és település. Bácska 18. században kialakuló 
sokszínű etnikai térképe) nem kevesebbet tűzött ki célul, mint hogy bemu-
tassa azt a tudatos, szervezett betelepítést, amely kisebb részben ugyan 
magyar földbirtokosok, nagyobb részben a bécsi Udvari Kamara irányítá-
sával folyt. A cél ugyan a munkaerő pótlása, illetve a gazdaság talpra állítása 
volt, azonban a betelepítésekkel egy olyan etnikai sokszínűség jött létre, 
amely a terület erejét adta a későbbiekben.

Podhorányi Zsolt (Az újrakezdés nemessége. Bácskai földbirtokosok a 
18. században) a helyi nemesség kialakulását és szerepét mutatja be, amely 
– a szerző szavaival élve – kétszer jött létre: a török hódoltság előtt híres, 
régi családok uralták, a felszabadulást követően azonban ezek a Czobor 
család kivételével nem térhettek vissza eredeti birtokaikra, így ebben a 
hatalmi, egyben politikai és gazdasági vákuumban egy új elit alakult ki.

Korhenz Papp Zsuzsanna (Barokk művészet a Bácskában) ennek az 
izgalmas időszaknak a ma is kézzelfoghatóan jelen lévő művészettörténeti 
aspektusába nyújt betekintést. A nemesség vagy polgárság hagyatéka az 
idők viharában sajnos szinte teljesen elveszett, azonban szerencsénkre az 
egyházi épületek és gyűjtemények sok értéket őriztek meg az utókornak, 
amelyek révén betekinthetünk az akkori emberek világába.

A négy tanulmányból álló kötet három nyelven mutatja be ennek a 
barokk újjászületésnek az időszakát, amely egyrészt kiválóan utal a Bácská-
nak erre a sajátos többnyelvű identitására, másrészt egyszerre teszi elérhe-
tővé a művet a helyi (magyar, horvát) és a nemzetközi (angol) olvasóközön-
ség számára. A kötet külön értéke, hogy bámulatos képanyag gazdagítja: 
többek között térképek, portrék, érmék, tárgyak, pecsétek, címerek, terv-
rajzok, típustervek, metszetek és épületfotók. A hatalmas, szakemberek és 
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a téma iránt érdeklődők számára is rendkívül hasznos és látványos anyag 
nem csupán múzeumokból és levéltárakból, de számos állami, egyházi, 
illetve néhány magángyűjteményből származik. A lelőhelyek önmagukban 
is mutatják nemcsak a Bácska fontosságát, de a szerzők és a szerkesztők 
igényességét is, hiszen a képjegyzékben többek között Bécs, Budapest Baja, 
Kalocsa, Karlóca, Zombor, Újvidék és Szabadka is szerepel.

A barokk korban felvirágzó Bácska az I. világháborút követően ket-
tészakadt, szerkezete ismét megváltozott. A kötet nem kisebb feladatot 
tűzött maga elé, mint hogy az egykor egységes területet a mai határok áthi-
dalásával, néprajzi, kultúr-, és művészettörténeti szempontok alapján újra 
egyesítse.

(ism.: Tóth Tamás)

Klestenitz Tibor: Pajzs és kard. Bangha Béla élete és 
eszmeisége. Bp., Századvég, 2020. 431 p.

Könnyen darázsfészekbe nyúlhat, aki a 20. század első felének világnézeti 
küzdelmeit vizsgálja, és különösképp érzékennyé válhat a kutatás témája, 
amennyiben katolikus egyháziak politikai állásfoglalásaira és közéleti sze-
repvállalásaira terelődik a figyelem. Gondoljunk csak a Prohászka Otto-
kár személyével, megítélésével kapcsolatos, a tudományos viták határait 
jócskán áthágó, politikai és ideológiai természetű polémiákra. Ahogy az 
egyházilag és közéletileg roppant tevékeny székesfehérvári püspökről, úgy 
a Magyarország sajtóapostolának és avítt antijudaistának egyaránt titulált 
Bangha Béláról (1880–1940) is elmondható, hogy mind életében, mind 
pedig azon túl meglehetősen megosztó személyiségnek bizonyult. Ellent-
mondásokkal terhelt eszmei-világnézeti arculatának, egyszersmind életút-
jának korrekt tudományos feltárása és megírása mindennél fogva cseppet 
sem egyszerű feladat.

Nem meglepő, hogy az elsősorban a sajtó szervezése terén jeleskedő 
jezsuita páter életének, eszmeiségének monografikus feldolgozására éppen 
az adott korszak katolikus sajtójának elismert kutatója, Klestenitz Tibor 
vállalkozott. Elöljáróban is megjegyezhetjük: azt, hogy a szerző mennyire 
otthonosan mozog az adott korszak hazai sajtójában – s itt nemcsak a kato-
likus lapok állományaira gondolok –, új monográfiája is látványosan meg-
világítja. Kifejezetten erényét jelenti a műnek, hogy a történész Bangha 
publicisztikája, illetve az egyházias szellemiségű sajtótermékek szerzői 
mellett a politikai és világnézeti ellentáborok lapjaiban napvilágot látott 
álláspontok, reflexiók sorát is citálja, ami folyamatosan árnyalja a könyv 
főszereplőjéről festett képet. 

Bangha életrajzának megírása a feldolgozott források rendkívül széles 
és sokoldalú bázisán alapult: a szerző a jezsuita tevékenységével, szervező-
munkájával kapcsolatos levéltári források, hivatali iratok mellett szemé-


