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Bangha Béla – jezsuita lelkiség  
és történelmi újraértékelés

Bangha Béla jezsuita a 20. század elsQ felének egyik legnagyobb hatású egyházi szemé-
lyisége, akinek történészi megítélésére talán a szokásosnál is jobban rányomta a bélyegét 
a második világháborút követQ évtizedek uralkodó ideológiája. A történettudományban 
és a köztudatban róla kialakított szélsQséges kép (elvakult szélsQjobboldali, antiszemita, 
„klerikálfasiszta”) korrekciója a rendszerváltozás után sem történt meg igazán. További 
hiányosság, hogy a jezsuita páter életm_vét a vele foglalkozók általában egyoldalúan 
(bár tulajdonképpen nem indokolatlanul) kizárólag sajtó- és szervezQtevékenysége, a 
„keresztény tudatformálásban” betöltött szerepe alapján értékelik. Ezen a helyzeten kíván 
változtatni a jelen kötet, amely a Magyar Jezsuita Rendtartomány kiadásában, a majd’ 
húsz éves múltra visszatekintQ Távlatok cím_ folyóirat nyomtatott változatának utolsó 
számaként jelent meg.

Az kötet elsQ részében a két szerzQ egy-egy rövidebb, valamint Molnár egy hosszabb 
tanulmányát olvashatjuk, majd nagyjából azonos terjedelemben (mintegy 160 oldal) 
Bangha Béla fennmaradt naplójegyzeteit adják közre a szerzQk néhány más, újonnan elQ-
került dokumentummal együtt. Ezt követi egy részletes életrajzi kronológia, a hivatkozott 
irodalom jegyzéke, személynévmutató, valamint a különbözQ jezsuita rendi kormányzat-
tal kapcsolatos fogalmak magyarázata. A kötetet bQséges és részben korábban publikálat-
lan fotókat tartalmazó, ám sajnálatosan gyenge minQség_ képmelléklet zárja (50 kép). A 
szerzQk szándéka szerint nem Bangha-életrajz született, bár a tanulmányok, a közreadott 
dokumentumok (valamint azok jegyzetei) és fQleg az említett kronológia alapján így is 
kiválóan megismerhetjük a páter életének fQbb állomásait.

A különbözQ generációhoz tartozó, eltérQ képzettség_ és érdeklQdés_ szerzQk együtt-
m_ködésének eredményeképpen meglehetQsen heterogén, ugyanakkor érdekes, összetett 
kötet született. A munka nagyobbik részét magára vállaló történész, Molnár Antal, (a 
könyv kiadásakor) a Jézus Társaság Magyarországi Rendtartományának (JTMR) levél-
tárosa a források gondozásán, jegyzetelésén, a mellékletek és mutatók összeállításán túl 
– mint említettük – két tanulmányt is jegyez. Míg Q elsQsorban a történettudomány, az 
egyháztörténet szempontjait érvényesíti, a teológus-író Szabó Ferenc SJ, a Távlatok fQ-
szerkesztQje, tanulmányában a jezsuita lelkiség, a teológia és a személyes vonások felQl 
közelít Bangha alakjához. Célkit_zésüket tekintve azonban nincs különbség Molnár és 
Szabó között: a vizsgálati szempontok és a forrásanyag bQvítésével egy új, árnyaltabb 
Bangha-kép kialakítására tesznek kísérletet. Ezt a törekvést méltatja elQszavában a kötetet 
lektoráló Nemeshegyi Péter SJ is. Mindkét szerzQ bevallottan egyfajta megértésre törekvQ 
empátiával viszonyul Banghához. Ez a vonás azonban – többek közt éppen reflektáltságá-
nak köszönhetQen – inkább javára, mint kárára válik az elemzéseknek.

Molnár Antal elsQ tanulmányában (Új Bangha-kép felé?) mindenekelQtt a Banghával kap-
csolatos több évtizedes történettudományi diskurzust ismerteti. Rámutat arra, hogy a két 
világháború közti keresztény kurzus megítélésével párhuzamosan az ekkor tevékenykedQ 
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egyházi szereplQk, így Bangha páter tevékenységét illetQen is meglehetQsen sarkított, 
szélsQséges álláspontok alakultak ki – elsQsorban negatív értékítélettel (erre többször idé-
zi példaként Gergely JenQ megállapításait). Míg azonban például Prohászkával kapcsolat-
ban ez az egyoldalú megítélés az 1990 utáni érdeklQdésnek köszönhetQen sokat változott, 
addig a Bangha Béláról kialakult kép revíziójának igényét mindeddig csak néhány kisebb 
lélegzetvétel_ tanulmány vetette fel. Molnár a pozitív vagy negatív elQjel_, egymással 
összeegyeztethetetlen, kizárólag Bangha közéleti, hitvédQ és propagandaszerepét vizsgá-
ló véleményeken való túlemelkedést, nézQpontváltást javasol. Az új alap tulajdonképpen 
kézenfekvQ: szemléljük Bangha Bélát jezsuita szerzetesként, abban a minQségében tehát, 
amely személyiségének legfontosabb összetevQje. EbbQl kiindulva pedig Bangha közéleti 
tevékenységét is jobban megérthetjük. Szorosan összefügg ezzel a nézQpontváltással a 
források kérdése. Molnár felhívja rá a figyelmet, hogy a Banghával foglalkozó szerzQk 
alig használtak levéltári anyagot. Mindjárt hozzátehetjük, hogy ez csak részben írható a 
számlájukra. A Magyar Rendtartomány levéltárának anyaga, így Bangha iratainak túl-
nyomó része is 1950 után megsemmisült, a római rendi levéltár Molnár által felhasznált 
iratainak titkosítását pedig csak 2006-ban oldották fel.

Ezek elQrebocsájtása után Molnár röviden bemutatja a vizsgálatokba bevont két új 
forráscsoportot, amelyeket nekünk is érdemes ezen a ponton értékelnünk – kitérve a kö-
tetben való közlés módjára is. Az elsQ forráscsoportot Bangha naplójegyzetei alkotják. 
Az amúgy sem túl rendszeres naplóíró páter feljegyzései közül a késQbbi évtizedek há-
nyattatásai során sok elkallódott, így még az újonnan elQkerülQ néhány lelkigyakorlatos 
füzettel együtt is csak életének néhány évébQl (1914–17, illetve 1936–40) vannak meg a 
naplók. Ezek a teljesség igényével szerepelnek a kötetben. Bangha barátja és életrajzírója, 
Nyisztor Zoltán maga is sokat idézi a részben azóta elveszett naplókat: a kötet ezeket is 
újraközli, illetve kiegészítésként felhasználja. A naplórészletek közreadása ugyan nem hat 
az újdonság erejével, de a részletes és következetes jegyzetapparátus és a szöveggondozás 
(latin és német nyelv_ részletek fordítása, szómagyarázatok, kronológiai eligazítás stb.) 
sokat hozzáad a már publikált szövegek forrásértékéhez is. Bangha személyes írásainak 
intenzív elemzése pedig kétségtelenül megkívánta a források tudományos igény_ publi-
kálását. A naplók után közreadott öt eddig ismeretlen levél (rendtársak Banghához írt le-
velei), valamint Bangha tanulmányaira való néhány oldalas visszaemlékezése is jól illik a 
páter személyét bemutatni kívánó koncepcióhoz, bár nem egészen világos, hogy mi alap-
ján választották ki Qket a hagyatékban fennmaradt 75 levél és egyéb dokumentum közül.

A naplókkal ellentétben abszolút nóvumnak számít a másik, Molnár Antal által fel-
tárt és felhasznált (de nem közölt) forráscsoport (ezt Molnár második tanulmányában 
elemzi részletesen). A római rendi levéltár (ARSI) anyagából elsQsorban Włodimierz 
Ledóchowski tartományfQnök Banghával és a magyar rendtartomány más tagjaival foly-
tatott levelezését, valamint a XXVIII. Általános Rendgy_lés (1938) eddig még teljes-
séggel kutatatlan dokumentumait dolgozta fel. EzekbQl nemcsak Bangha személyével, 
hanem a jezsuita rend m_ködésével, hierarchiájával, belsQ kommunikációjával és a ko-
rabeli problémákkal és diskurzusokkal kapcsolatban is eddig kevésbé ismert részleteket 
ismerhetünk meg.

A személyiségbemutatás feladatát Bangha Béla késQi rendtársa, és a sajtómunkában bizo-
nyos értelemben utóda, Szabó Ferenc SJ végezte el. Tanulmányának (Bangha Béla lelki 
arcéle) gerincét a kötetben is olvasható naplójegyzetek elemzése adja, forrásait kortársak 
visszaemlékezéseivel és Nyisztor Zoltán szubjektív életrajzával egészíti ki. Szabó mind-
végig arra törekszik, hogy Bangha nyilvánosság felé mutatott arca mögött megmutassa 
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az „embert” és a „jezsuitát”. A helyenként talán elfogult, de gondolatgazdag jellemzés 
foglalkozik Bangha teológiájának fejlQdésével, a fiatal pap harcos hitvédQ attit_djétQl az 
élete vége felé jelentkezQ sokkal megengedQbb, már-már az ökumenizmus felé mutató 
gondolatokig. Rámutat arra a feszültségre, ami a külvilág felé határozott és egyértelm_ 
apologéta és a gondolkozó ember kételyei között keletkezett. Jó példa erre az egyház 
és az üdvözülés kapcsolatáról szóló tanítás: a kérdésben rejlQ feszültséget, Bangha út-
keresésének nehézségeit igazából a II. Vatikáni Zsinat Lumen gentium-ának fényében 
tudjuk értékelni. Szabó kiemeli a Bangha naplóiban tapasztalható vívódó, sokszor saját 
gyarlóságával (pl. rátartiság, kevélység) szembenézQ, önmarcangoló hangnem újdonságát 
– ismét csak a nyilvánosságnak szánt határozottsággal szembeállítva. De ezen túl napló-
iban magát a katolicizmust és a rendet illetQen is gyakran fogalmaz meg kritikát, ahol az 
engedelmesség és saját elképzelései, indulatai közti feszültséget tapinthatjuk ki. Bangha 
naplójának hangja rendkívül személyes: alig ír élete nagy eseményeirQl (pl. a budapesti 
Eucharisztikus Kongresszus), viszont annál többet emberi kapcsolatairól, lelki élményei-
rQl. Szabó külön kiemeli azt a változást, amely a páter egyre súlyosbodó betegsége alatti 
bejegyzéseiben tapasztalható. Egy korábban rá nem jellemzQ szemlélQdQ, miszticizmusba 
hajló attit_d jelenik meg itt, mikor számot vet saját tevékenységével, hitével, túlvilágról 
alkotott képével.

A kötet kétségkívül legjelentQsebb tanulmánya (találó címe: Az engedelmes lázadó) 
Bangha Béla és a jezsuita rendi vezetés kapcsolatát veszi górcsQ alá. Molnár Antal a 
már említett források (levelezés, rendi gy_lés iratai) felhasználásával egy olyan területre 
nyújt betekintést, amely (érthetQ okokból) Nyisztor könyvébQl és (érdeklQdés- illetve for-
ráshiány miatt) késQbbi munkákból is hiányzik. A jezsuita rendet (például a rendi alkot-
mányban lefektetett formula scribendit) kevésbé ismerQ olvasónak meglepQ lehet az az 
intenzitás, ami a különbözQ rendi vezetQk, elsQsorban a fiatal magyar rendtartomány pro-
vinciálisai, valamint az általános rendfQnök Wlodimierz Ledochowski (1915–1942) közti 
kapcsolattartást jellemzi. Bangha aktivitása rendkívül gyakran képezte tárgyát ennek az 
információcserének, de saját maga is élénk levelezést folytatott hazai és római felettesei-
vel különbözQ vállalkozásaival kapcsolatban, vagy hivatali kötelezettségének eleget téve 
(házfQnök). Bangha teljes m_ködését végigkíséri az újító lendületével szemben sokszor 
gyanakvó, óvatos generálissal való ellentmondásos kapcsolata. Ugyanez tulajdonképpen 
a többi elöljárójával szemben is elmondható: a fiatal korától fogva nagy léptékben gon-
dolkodó Bangha terveit sokszor fantáziálásnak minQsítik, aktivitását letörik, korlátozzák. 
Ugyanakkor az is kiderül a tanulmányból, hogy ez a szigorú rendi kontroll több esetben 
is pozitív változások elQidézQje volt, helyes mederbe terelte a páter tenni akarását. Molnár 
elemzése jóvoltából ennek a „felszín alatti” küzdelemnek több állomását részletesen is 
megismerhetjük. Bemutatja például Bangha elsQ, rendi körökben nagy vihart kiváltó ak-
ciójának, a Magyar Kultúra c. folyóirat alapításának körülményeit, vagy a páter római 
dispozíciójának (1923–1926) hátterét.

Utóbbi példa rendkívül szemléletesen érzékelteti, hogy mit is értenek a kötet szerzQi 
nézQpontváltáson. Egy olyan eseményrQl van ugyanis szó, amelyrQl az egyháztörténet-
írásban meglehetQsen summás ítéletek születtek. A kommunista interpretáció szerint 
(Gergely JenQ) a magyar katolicizmus addigi „megmondóembere” (erQsebb szavakkal 
a „fehérterroros Bangha”, „lelki különítményvezér”) a bethleni konszolidáció alatt már 
inkább tehertételt jelentett, ezért kívánatossá vált Magyarországról való kiemelése. Ideje 
lejárt, visszatérése után pedig – így Gergely – már csak árnyéka volt korábbi önmagának. 
Az akár elQrelépésként is értelmezhetQ áthelyezést (a Mária Kongregációk Nemzetközi 
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Titkárságának megszervezésére rendelték Rómába) egyébként az ügy hátterérQl keveset 
tudó korabeli közvélemény, de még a rendtársak sem tudták igazán értelmezni, és több-
nyire Bangha kudarcaként fogadták. Molnár Antal érzékeny elemzésben módosítja ezt a 
véleményt, elsQsorban a rendfQnök és a tartományfQnök(ök), valamint egyéb rendi tiszt-
ségviselQk (pl. Lassberg vizitátor) közti levelezés segítségével. Tény, hogy Bangha ekkor 
már 13 éve (!) folyó lázas sajtó- és közéleti tevékenysége során szinte minden irányban 
erQsen konfrontálódott, és túlságosan is elmerült a sokszor kicsinyes harcokban, belebo-
nyolódott a személye iránt kialakult elvárások kötelékeibe. Mindez a renden belüli meg-
ítélését is erQsen megrontotta, miközben aktivitását, szervezQkészségét nagyra értékelték. 
A levelek alapján végigkísérhetjük azt az éveken keresztül folyó tájékozódást és infor-
mációgy_jtést, amely a rend különbözQ szintjein Bangha személyével és tevékenységével 
kapcsolatban folyt. Ennek fényében elmondható, hogy Bangha áthelyezése korántsem 
egy hirtelen politikai elhatározás eredménye volt, hanem már-már aggályos körültekin-
téssel meghozott döntés, amelyek hátterét a rendi vezetQk racionális gondoskodása ad-
ta. Ledóchowski és a magyar provinciális (Somogyi JenQ) többszöri levélváltása során 
kristályosodott ki végül az a megoldás, amelynek a nyilvánosság csak a végeredményét 
látta. A cél az volt, hogy Banghát kiemeljék egyre zavarosabb magyarországi viszonyai 
közül, és így megelQzzék nyilvános bukását, ugyanakkor el akarták kerülni, hogy mindez 
a páter aktivitását megtörje, és törekedtek arra, hogy áthelyezése minél kevésbé t_njön az 
Q személyes kudarcának. A jól hangzó római megbízatást a rosszindulatú közvélemény 
még így is gyanakvással fogadta, de Bangha – naplói tanúsága szerint – maga készséggel 
fogadta az új feladatot (örült, hogy kiszabadul „ebbQl a sz_k kréclibQl”). A rend és Q ma-
ga sem büntetésként, hanem lehetQségként értékelte tehát ezt a tulajdonképpen kényszer_ 
fejleményt. A három éves római tartózkodás valóban vízválasztónak bizonyult Bangha 
életében, de korántsem úgy, mint ahogy azt Gergely JenQ fenti szavai sejtetik. A hazaté-
rQ pátert nem a megtörtség, hanem egy higgadtabb, ugyanakkor változatlanul tevékeny 
attit_d jellemzi (példásan visszavonult a politikai kérdésektQl, a közvetlen közéleti konf-
rontációtól). Bár valóban erQsödött irányában a rendi kontroll, de Molnár hangsúlyozza: 
irányváltásának elsQsorban lelki fordulat és belsQ belátás, döntés az oka, amint arról nap-
lójában és rendfQnökének írt levelében ír.

Hasonlóan a belsQ irányváltás eredményeként értékeli a szerzQ azt is, hogy ezután 
Bangha a rendtartomány vezetésében is komoly szerepet kapott (konzultor, budapesti 
házfQnök), holott elQtte nem számoltak vele ezen a téren. Ebben a fejezetben részletesen 
olvashatunk tartományfQnökeivel, rendtársaival való viszonyáról, egyben az egymást 
követQ jezsuita provinciálisok m_ködésének vázlatát is kapjuk. Bangha tevékenységét 
konzultori minQségében (a provinciális tanácsadója) a rend törökországi missziójának 
ügye kapcsán figyelhetjük meg a legrészletesebben. Molnár végigköveti Bangha sze-
repét, szellemi útját a kezdeti tájékozódástól az elutasításon keresztül a lehetQségek és 
különbözQ igények közti lavírozásig. A végkifejlet az, amiben igazán megmutatkozik 
Bangha feladatértelmezése: az engedelmesség jegyében nemcsak felvállalta az erede-
tileg ellenzett akciót, hanem javaslataival, terveivel törekedett tartalommal megtölteni 
azt. A konzultorsággal ellentétben a házfQnöki megbízatás nem volt igazán testhezálló 
funkció számára, és a napi fegyelmi és jogi ügyek egyéb feladataitól is elvonták. A 
legjelentQsebb konfliktusai újító hajlamai mentén alakultak ki: vele ellentétben a rend-
társak egy része és a rendfQnök is inkább a régi tradicionális m_ködési területek erQsí-
tését szorgalmazta. HázfQnöki megbízatása idejére esik dél-amerikai missziós körútja 
is, amelyrQl idQ elQtt betegen, fáradtan tért haza – végül 1935-ben került sor már régóta 
idQszer_ felmentésére.
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A tanulmány következQ fejezete Bangha Rómából való hazatérése utáni sajtó- és szer-
vezQtevékenységét tekinti át. Mint arra már utaltunk, hangja lecsendesedett (politikai 
visszahúzódás, protestánsokkal szembeni nagyobb tolerancia), de aktivitása nem csök-
kent – ezt a megállapítást bQségesen alátámasztja a fejezetben részletezett különbözQ 
nagyív_ vállalkozások sora. Bangha szerepe kapcsán a korabeli katolikus sajtó belsQ vi-
szonyairól, a különbözQ (hazai és külföldi) orgánumok egymáshoz való viszonyaiba is be-
tekintést nyerhetünk (pl. Korunk Szava, Schönere Zukunft). Külön alfejezetben tárgyalja 
Molnár az Actio Catholica magyarországi megvalósulását, amelyet Bangha egyértelm_en 
elhibázottnak tartott (személyi állományát és az egyházközségekre épülQ szervezési mód-
ját tekintve is). Ennek kapcsán érdemes felfigyelni arra a többször tapasztalható indulatra, 
amelyet a katolikus szervezkedés tehetetlensége vált ki Banghából. Hogy ez a feszültség 
valóban mélyen munkált benne, azt az is mutatja, hogy naplóiban is igen gyakran ír róla.

Bangha rendkívül nagyív_, de végül torzóban maradt vállalkozását járja körül a dolgo-
zat következQ alfejezete: az egyfajta sajtószerzetként megálmodott Szent Pál Társulat a 
páter halála és egyéb körülmények (pl. Serédi hercegprímás szkepszise) miatt sem futott 
be nagy karriert, de annál mindenképpen több figyelmet érdemel, mint amennyit eddig 
fordítottak rá a korszak, vagy akár Bangha Béla kutatói. Molnár a JTMR levéltárában 
található iratcsomó alapján tárja föl a Társulat tervének és megvalósulásának részleteit.

Molnár Antal a katolikus tömegpropagandával – tehát Bangha fQ m_ködési területével 
– kapcsolatos fejezetben is a kijelölt új perspektívát igyekszik érvényesíteni, amennyiben 
egy korábbi rosszhiszem_ értelmezést módosít. Bangha leghQbb vágyának, a társadalom 
krisztianizálásának elQmozdításához a legjobb eszközt a kor modern tömegpropagandá-
jában látta (sajtó, rádió, mozi, tömegrendezvények) és ebben az összefüggésben gyak-
ran hozta fel követendQ példaként a náci és fasiszta propagandagépezet hatékonyságát. 
Molnár azonban határozottan megcáfolja azokat az interpretációkat, amelyek mindezt a 
totalitárius rendszerekkel való szimpátiaként értékelték. Az 1930-as Szent Imre-év, illetve 
az Eucharisztikus Világkongresszus (1938) során Banghának a gyakorlatban is lehetQsé-
ge nyílt elképzeléseinek megvalósítására, a tömegrendezvények egyfajta antibolsevista, 
antiateista (és csendesebben a nácizmus elleni) katolikus erQdemonstráció célját is szol-
gálták. Molnár Antal csak röviden tér ki ezekre az egyébként igen jelentQs eseményekre, 
mondván, mindkettQ történetét alaposan ismerjük már. Leginkább azt a kérdést boncol-
gatja, hogy illeszkedtek ezek Bangha világméret_ antikommunista propaganda-elképze-
léseihez, amelyek rendre megbuktak a jezsuita vezetés óvatosságán.

Molnár Antal tanulmányának utolsó nagy fejezetében a jezsuiták XXVIII. Általános 
Rendgy_lésével foglalkozik, amelyen a magyar rendtartomány képviseletében Bangha 
Béla is részt vehetett. Molnár a római rendi levéltár dokumentumait Bangha – ezekbQl 
a hetekbQl viszonylag terjedelmes – naplójegyzeteivel veti össze, így tulajdonképpen a 
rendgy_lés egy szubjektív aspektusát bemutatva. Ennek értékét emeli, hogy olyan ese-
ményrQl van szó, amellyel eddig nemcsak magyar, de más nemzetek történészei sem 
foglalkoztak érdemben. Molnár hosszasan elemzi a rendgy_lés lefolyását, fQbb kérdéseit, 
programpontjait, benne Bangha és mások tevékenységét. A magyar páter katolikus pro-
pagandáról szóló decretum-tervezetét végül csak legyengített formában (a konkrétumok 
kihúzásával, az általánosságok szintjén) fogadták el, amit kudarcként élt meg, ugyanak-
kor naplójában annak a reményének is hangot adott, hogy elképzelései 10-15 év múlva 
esetleg áttörést hozhatnak.

A Rendgy_lésrQl hazatérQ, már halálos beteg páter ezután fejezte be az élete fQm_vé-
nek, gondolatai szintézisének szánt Világhódító kereszténység cím_ kötetét. Molnár Antal 
itt felhívja a figyelmet Bangha könyvének szerinte részben ma is érvényes egyház- és 
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társadalomkritikájára. Elismeri ugyan, hogy sok tekintetben már idejétmúlt, „zsinat utáni 
szemmel” tarthatatlan elképzeléseket tartalmaz – de sokkal összetettebb annál, hogy egy-
szer_en „hódító lázálomnak” (Gergely) bélyegezve toljuk félre.

Molnár zárszavában még egyszer kiemeli azt a szempontot, amely kulcsot adhat 
Bangha Béla személyiségének és közéleti szerepének jobb megértéséhez: rendkívül ér-
dekesnek és továbbvivQnek nevezi azt a feszültséget, amely a 15 éves kiképzés, rendi 
fegyelem („türelmes szigor”) és az erQs egyéniség („engedelmes lázadás”) között kelet-
kezik – ami nem ritka jelenség a jezsuita rend történetében. 

Szabó Ferenc és Molnár Antal könyve, mint azt Qk maguk is hangsúlyozzák, nem mono-
grafikus igénnyel született. Jó példája azonban annak, hogyan érdemes egy nyilvánvaló-
an nagy formátumú, ám egyoldalúan megítélt személyt ismét visszahelyezni a történeti 
diskurzusba. Az elQkerült új források, és az ezekkel tudatosan összekapcsolt új, „belsQ” 
nézQpont, valamint a felvállalt empátia nemcsak Bangha Bélával, de a jezsuita renddel, a 
Magyarországi Rendtartomány történetével, és a két világháború közti magyar katoliciz-
mussal kapcsolatban is számos új felismerést hozott.

(Molnár Antal – Szabó Ferenc SJ: Bangha Béla SJ emlékezete. [Távlatok, 2010/3–4. 
szám] JTMR, Budapest, 2010, 400 p.)


