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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-
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lyes jellegű forrásokat, naplókat és emlékiratokat is bevont a vizsgálatba, 
továbbá a forrásbázist gazdagítja a felhasznált sajtótermékek hatalmas tár-
haza is. Klestenitz bibliográfiája szintúgy roppant nagy olvasottságról teszt 
tanúbizonyságot: a jezsuitával kapcsolatos tanulmányok, életrajzok mellett 
a korszak egyház-, eszme-, sajtó- és köztörténetéről írt szakmunkák sokasá-
gát idézi könyve lapjain.

Több ponton is érzékeny témák felmerüléséről lévén szó a könyv 
értéke, hogy szerzője nem tabusít, azaz feltárja, körüljárja a Bangha-bio-
gráfia kényesebb, emiatt korábban esetleg elhallgatott pontjait is. Vizs-
gálja például a jezsuita antiszemitizmusát – aszemitizmusát –, és rávilágít 
ennek ellentmondásos jegyeire, de világosan elhatárolja könyve központi 
alakjának felfogásmódját az újabb korszak immár faji alapú antiszemita 
ideológiájától. Egyúttal bemutatja, hogyan és milyen gondolati pozícióból 
ostorozta Bangha a ’30-as évek szélsőjobboldali irányzatait, amelyek égisze 
alatt egy új pogányságot látott formálódni.

Klestenitz Tibor nem csupán újabb adatokkal gyarapítja és ezáltal 
finomhangolja a páter biográfiáját, hanem több ponton is cáfolja, illetve 
felülírja a Banghával kapcsolatos korábbi – nem egyszer persze elfogult-
ságokon alapuló – szakirodalmi álláspontokat. A könyv fontos olvasmány 
lehet a korszak egyház- és eszmetörténetével vagy sajtómozgalmaival fog-
lalkozó kutatók számára, sőt közérthetősége és olvasmányos nyelvezete 
folytán a történelem, ezen belül a XX. század eleje, illetve első fele iránt 
érdeklődő művelt közönség egészének bátran ajánlhatjuk.

(ism.: Rada János)

Der Reisebericht des Minas Bžškeanc’ über die Armenier 
im östlichen Europa (1830). 
Hg von. Bálint Kovács, Grigor Grigoryan.  Wien – Köln 
– Weimar. Vandenhoeck & Ruprecht – Böhlau, 2019. 
(Armenier im östlichen Europa – Armenians in Eastern 
Europe, Band 5.) 485. pp.

A 18. század elején (1701) Mxit’ar Manuk Sebastac’i O.Mech. (1676−1749) 
által alapított örmény unitus vagy örménykatolikus mechitarista szerze-
tesrend (Ordo Mechitaristarum, Mxi’tareanner − Մխիթարեաններ) 
mindig is kiemelt figyelmet szentelt az örmény kultúra, a múlt ápolásának, 
illetve az örmény ifjúság nevelésének. Feladatuk, illetve tevékenységük a 
18−19. század fordulójára azonban jelentős változásokon ment keresztül. 
A tanítás, illetve a kultúra ápolása mellett a mechitaristákat komolyan fog-
lalkoztatta a modern tudományok művelése, valamint a modern örmény 


