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Amikor nem történész olvas történetírói munkát, elsősorban tanul, s ha 
megpróbál számot adni a tanultakról, úgyszólván felelőtlenül teheti: nem 
feladata sem az autoritatív jóváhagyás, sem a megalapozott bírálat. A lai-
kus ráadásul mintha több joggal hivatkozhatnék a lehetséges vagy akár 
tetszőleges olvasatok feltérképezhetetlen hálózatára, az írói szándék és a 
befogadás aszimmetriájának termékenységére. Mindazonáltal remélheti, 
hogy a megértés szeszélyes közegében közös tudás képződik, s talán histo-
riográfiai megbízhatóság dolgában is ráhagyatkozhat a szöveg nyelvi meg-
formáltságának értékeire, mondhatni sajátos poétikájára: az előadás mi-
kéntjére, a feltárt tények elrendezésére. Márpedig Bánkuti Gábor Jezsuiták 
a diktatúrában című kötetében ez utóbbi egyértelműen a minőség indiká-
tora. A szerző messze nem csak felhalmozott ismereteit adja közre. Mon-
dandójának megformálásával, az elbeszélő hang megtalálásával alighanem 
a múlttal kapcsolatos – következésképp a jelent és a jövőt is formálni hiva-
tott – közmegegyezéshez járul hozzá. 

A bőséges dokumentáció láttán az elbeszélés duktusát követve, a tár-
gyilagosság és az indokolatlanul gyanúba kevert szubjektivitás arányait 
latolgatva az olvasó óhatatlanul szembesül az eltérő perspektívák dilemmá-
jával. A kötet szerzetes szereplői olyan közelmúltbeli történések részesei, 
amelyeket bizonyára másképpen őrzött meg a rendi hagyomány, alkalma-
sint a jezsuita legendárium, és másképpen rekonstruál a kutatói szakszerű-
ség. Hiánytalan kép természetesen egyik látószögből sem alkotható, de 
szerző és olvasó együttműködésében az írás szükségszerű absztrakciója 
többletlehetőséggé változik. A kompozíció műgondja, miközben az egyes 
életek külön-külön valóságában s a megidézett sorsok tapasztalati teljessé-
gében csak jelzésszerűen részesítheti az olvasót, az életrajzokat, a hivatalos 
papírokat, a kortörténeti mozzanatokat új dimenzióban egyesíti az ismerős 
közhelyek síkja fölött: regényes narratívát épít fel. Holott látszólag mi sem 
áll távolabb állambiztonsági aktáktól, népbírósági ítéletektől, a BRFK Poli-
tikai Nyomozó Osztályának feljegyzéseitől, mint a szépirodalom. A diktatú-
ra hagyatékát olvasni, kivált nagy mennyiségben, rendkívül monoton és 
fárasztó tevékenység, amelyet a történetíróval való együttérzés sem feltét-
lenül tesz elviselhetőbbé. Ugyanakkor mégis maga a nyelvezet az, ami fo-
lyamatosan továbbsegíti az olvasást: az egyhangú iratok leiratainak és az 
ismétlődő, egyforma cselekvések leírásának egymásra vetülése, az ideoló-
gia nyelvi és az önkényuralom karhatalmi működésének precíz unisonója. 
Ebben a regényben például nincsenek, vagy alig vannak párbeszédek, csu-
pán akció van – zúdul a cselekmény, és valamiféle megállíthatatlan gépezet 
jár. A diszkurzív és a fizikai erőszak mechanizmusa gyárt ellenségképet és 
nyeli be egyre mohóbban a kép alapján azonosított ellenséget. Szinte vár-
juk, hogy mikor harap még nagyobbat, nem csak emberi táplálékába, ha-
nem abba az elképzelt normalitásba is, amelynek valóságos helyét elfoglal-
ja. 
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Az 1945-től kezdve atrocitásoknak kitett, tulajdonától, iskoláitól és 

munkaterületeitől fokozatosan megfosztott, 1950-ben feloszlatott jezsuita 
rend üldöztetésének, illegalitásban töltött éveinek, tiltott, megfigyelt és 
megtorolt tevékenységének, számos tagja bebörtönzésének stációit olvas-
suk, s ezeket mintegy ikonográfiailag egészíti ki a pályaképek, szerzetesi 
sorsok bemutatása. Az előadásmód érdeme, hogy a szenvedéstörténetre 
való utalást nagymértékben átengedi az olvasó képzettársításának: magá-
ban a szövegben nem gyakran fordul elő a passió szó. Feltételezhető, hogy 
Bánkuti Gábor tudatosan alkalmazza azt az elvet, amely szerint az archí-
vum beszédesebb a pátosznál. Értelmezett, de inkább távolságtartó beszá-
molója a feltárás kitartó figyelmével teremti meg a részvétel intenzitását. 
Eljárásának etikai vonatkozása abban ragadható meg, hogy bár az ítélet 
nem szűrhető ki elbeszéléséből – de miért is kellene elfogulatlannak len-
nie? –, higgadtsága a múlthoz való indulatmentes viszonyt segíti elő. A 
megértést és nem a vak önigazolást, nem az ellenségkép tükörszerű repro-
dukcióját. Sokatmondó például, hogy az első szabadlábon hagyott jezsuita 
tartományfőnök beszervezése kapcsán nem verdiktet, hanem árnyalt meg-
fontolásra indító kérdést fogalmaz meg: „Úgy érezte, párbeszédet kell ke-
resnie, de miben, hogyan és meddig? Milyen körülmények között jelent a 
konformizmus önfeladást vagy árulást?” (161. p.) 

A tükör egyébként fontos szerepet játszik a szövegben: a szerző saját 
módszerét, a kétféle valóságérzékelés szembesítését is visszatükrözi, ami-
kor így ír: „[A] rend működésének állambiztonsági tükre a diszperzió első 
másfél évtizedéről a következőképpen tudósított” – és itt forrásidézet kö-
vetkezik (158. p.). A hatóság által használt torz tükör csak elvétve késztet 
mosolyra, noha annak, aki kevésbé rendszeresen mélyed aktákba, a maga 
módján akár frenetikus nyelvi tapasztalat is lehet „Jézustársasági Kém-
szervezetről” értesülni, a gépezet teljhatalmú működtetőinek iskolás fo-
galmazványait olvasni, vagy épp meglepően éles elméjű fejtegetésekben 
nyomon követni a rendíthetetlen koncepció szövődését. A szervezeti for-
mák és konspirációs technikák szembeállításának egyik legtanulságosabb 
példája, és egyúttal a könyv egész struktúráját meghatározó gesztus a beve-
zető rendtörténeti áttekintés a kezdetektől a második világháborúig. A 
tárgyalt korszak így az előzmények kontrasztjává válik. Korábbi századok-
ról olvasva még dönthetünk, hogy mennyire találjuk rokonszenvesnek a 
szerzetesség értelmiségi elitjének fegyelmi és szervezeti rendjét, milyen 
mértékben adunk hitelt a jezsuitákról keringő szóbeszédeknek, kedveljük-e 
a halotti engedelmesség aszketikus hagyományát. Az elnyomás éveinek 
számbavétele azonban már rögzíti nézőpontunkat. S nemcsak azáltal, hogy 
a magyar jezsuiták ellen macska-egér harc folyik – azaz nem csupán a dol-
gok evidenciája okán −, hanem azért is, mert amíg a hatalom egyetlen szel-
lemi és kollektív alanyiságában is kínosan emberi teljesítménye nem több, 
mint a leszámolás megszervezése, a sötét munkába való körülményes bele-
tanulás, olykor pedig öntudatlanul is a jezsuitákkal kapcsolatos sztereotípi-
ák ismétlése és persze államellenes bűncselekménnyé stilizálása, addig a 
főszereplők – a közösségük és belső integritásuk megőrzéséért küzdő szer-
zetesek – csakugyan tanulnak. Szívósan képzik magukat, hűségük szünte-
len munkálkodásban, hitoktatói stratégiák kidolgozásában, teológiai refle-
xióban, lelkek gondozásában, az egyház életben tartásának gondjában 
nyilvánul meg. 
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A korszakra visszatekintve az olvasóban az is felmerül, hogy mi lett 

volna, ha az illegalitásban egyebek mellett teológiai szakirodalmat fordító 
vagy épp a „szolidarizmus” eszméjét tanulmányozó rendtagok a huszadik 
század legjelentősebb katolikus (és jezsuita) teológusához, Karl Rahnerhez 
hasonlóan minden erejüket arra fordíthatták volna, hogy részt vegyenek a 
II. Vatikáni Zsinat előkészítésében és elősegítsék recepcióját. Időszerűtlen 
kérdés, hogy hogyan alakult volna a magyar katolicizmus fejlődése a de-
mokrácia folytonosságában. Arról viszont érdemes talán elgondolkodni – 
és ehhez Bánkuti Gábor könyve is hozzásegít történészi célkitűzésétől úgy-
szólván függetlenül –, hogy milyen választási lehetőségek nyílnak, ha véget 
ér a megpróbáltatások története; hogy mikor hivatkozik hitelesen egy val-
lási közösség a saját mártirumára és mikor nem, hogy mire hatalmazza fel 
a múlt a keresztény hagyományértelmezés jelenét és mire nem. 

(ism.: Mártonffy Marcell) 

 


