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RÓNAY LÁSZLÓ: Egyenes gerinccel. A magyar katolicizmus Tria-
nontól a világválságig. 
Budapest, Éghajlat Könyvkiadó, 2012. 286 old. 
 
A kiváló irodalomtörténész, újságíró és lapszerkesztő számos kötetben, 
tanulmányban foglalkozott a katolikus szellemi élet múltbeli aspektusaival. 
Esszékben, szövegkiadásokban elemezte a 19–20. század fordulóján, illetve 
a 20. században a katolikus egyházban lezajlott szellemi változásokat, állí-
tott emléket kiváló, különösen vallásos kötődésű íróknak, költőknek. 
Egyenes gerinccel címmel közreadott kötetében a magyar katolicizmus 
mintegy egy évtizedes történetét kívánja dokumentálni. Az időszak különö-
sen fontos és jelentős, nem véletlenül keltette fel számos történész, egyház-
történész figyelmét. Különösebben aligha kell indokolni, hogy a katolikus 
egyház az 1919 után megváltozott politikai rendszerben milyen meghatáro-
zó szerepet játszott, mind szellemi, mind közéleti-politikai szempontból. 

Az előszót jegyző Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek álta-
lánosságban méltatja Rónay László munkásságát, a magyar katolikus egy-
házért tett, több évtizedes erőfeszítéseit. „A keresztény ihletésű, illetve a 
katolikus irodalomnak pedig aligha van nála szakavatottabb értője és ter-
jesztője” – írja a főpásztor. Magáról a könyvről helytállóan jegyzi meg, 
hogy „egyfajta szemelvénygyűjteményként működik” (valóban az), viszont 
kissé pontatlanul írja, hogy a szerző a „korabeli katolikus sajtó” feldolgozá-
sát nyújtja. Rónay ugyanis nem a katolikus egyházi sajtót tekintette fő 
forrásbázisának, hanem a jobboldali, önmagát kétségkívül „keresztény-
ként” definiáló politikai újságírás termékeit, elsősorban a Nemzeti Újságot. 
Azt a megjegyzést pedig már kritikával kell fogadnunk, miszerint a doku-
mentum-szemelvényeket összefűző „szerzői főszöveg kiváló történeti átte-
kintést–értékelést nyújt a tárgyalt korszakról” – ugyanis pont ezen értéke-
lés tekintetében marad hiányérzet olvasójában. 

A kötet mindazonáltal valóban fontos kiadvány. Az 1919 és 1929 közöt-
ti periódus jelentős mennyiségű forrásanyagát ollózta össze, a korabeli 
laptudósítások gazdag tárházát kínálja a korszak iránt érdeklődőknek, 
felhívja olyan eseményekre, beszédekre, megnyilatkozásokra a figyelmet, 
amelyek egy részre kevéssé volt ismert a kutatók előtt, vagy talán egyálta-
lán nem. A forrásközlések tehát fontos adalékokat nyújtanak, továbbá ki-
indulópontokat is jelenthetnek az egyház társadalmi szerepvállalásának, 
közéleti tevékenységének dokumentálásában. Hat fejezetben, alapvetően a 
kronologikus tárgyalásmódot követve ismerteti az eseményeket, többnyire 
egy hosszabb dokumentumszemelvény közlésével, valamint azt megelőző-
en, illetve követően a korabeli szövegben foglaltak hátterét, értelmét tagla-
ló bemutatással, helyenként elemzéssel, szépirodalmi alkotások újraközlé-
sével. Ezek a szerzői szövegek rendkívül olvasmányosak, könnyen 
„fogyaszthatók” az egyház múltja iránt érdeklődőknek, s Rónay László 
gördülékeny stílusának köszönhetően e szövegek nemcsak történészek, 
kutatók számára érdekesek, hanem az egyházi kötődésű nagyközönségnek 
is. 

A kötet azonban számos erénye és használhatósága ellenére – talán si-
etős sajtó alá rendezés eredményeként – több problémát is felvet olvasójá-
ban. Először a már említett forrásbázis kapcsán. Látszik, hogy a szerző 
alaposan átlapozta a Nemzeti Újság c. jobboldali napilap évfolyamait, a 
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szemelvények, hivatkozások túlnyomó többségét innen merítette. Alig 
néhány esetben hivatkozik más sajtótermékre vagy egyéb korabeli forrásra, 
tárgyalásmódja így óhatatlanul egyoldalú, vagy inkább féloldalas lett. Rá-
adásul a Nemzeti Újságnak nemcsak a szövegeit emelte át a szerző a mű-
vébe (egyébként az idézés és a hivatkozás szabályainak betartásával1), ha-
nem a szóhasználatát, politikai szemléletmódját is. Alig-alig találkozunk a 
forráskritika megnyilvánulásaival, a jórészt már saját korában is radikális-
nak számító szóhasználatok árnyalásának, magyarázatának kísérletével. Az 
természetes, hogy a katolikus szerző nem egyszer többes szám első sze-
mélyben beszél a múltról („egyházunkról”), az azonban joggal észrevéte-
lezhető, hogy nem vette figyelembe az eltelt bő nyolc évtizedben a katoli-
cizmus megváltozott társadalmi-politikai környezetét. 

Az általános megállapítások előtt szót kell ejteni a kötetben található, 
nagy számú pontatlanságról is. Több helyen foglalkozik a korszakban ki-
emelkedő jelentőségű országos katolikus nagygyűlésekkel, egy helyen azt 
írja, hogy „az 1920-as és ’21-es őszre tervezett nagygyűlések elmaradtak” 
(16. p.), ez azonban nem pontos, mert 1920 októberében megtartották a 
háború utáni első katolikus rendezvényt, csak az 1921. évi maradt el. (Ezért 
pontatlan az 1922. évi nagygyűlésről az a megállapítása is, hogy „a lelki 
újjászületés és a letargiából való kilábalás jeleként […] végre megrendez-
ték”, amely a „reneszánsz igazi kezdeteként” értékelhető ( Vö. 41. p.). A 68. 
oldalon ír arról a rokonszenvtüntetésről, amelyet „fővárosi keresztény 
szervezetek” (tegyük hozzá ezek mellett a korabeli szélsőséges csoportosu-
lások) szerveztek Prohászka Ottokár mellett. Ez egyébként nem 1923 (mint 
a szerző írja), hanem 1924 októberében volt, és a püspök iránti szimpátia 
kifejezése mellett radikálisan antiszemita hangvétel is jellemezte. (A tünte-
tés kiváltó oka egyébként egy Esti Kurírban megjelent, Prohászka nagygyű-
lési beszédét kritizáló publicisztika volt, melyet Rónay „útszéli hangnemű 
támadásként” jellemez – az eredeti források elolvasása után a minősítés 
százszor inkább volt igaz a püspök mellett tüntetőkre, például a szerző által 
csak részben hivatkozott Lendvai István költő és politikus beszédére.2) Bár 
a kötet időrendi sorrendet tartva az 1919 utáni események bemutatásával 
foglalkozik, nem érthető, hogy a keresztényszociális tanítás bemutatásához 
miért illesztett be gyűjteményébe csak ebben az esetben a szerző korábbi 
időszakból származó szemelvényeket (70–72. p.), más esetekben pedig 
miért kerülte ezt3 (A keresztényszocializmus ismertetéséhez lett volna bő-
ven 1919 utáni anyag is.). Az pedig tartalmilag szorult volna magyarázatra, 
hogy Giesswein Sándorról ugyanitt miért állapította meg, hogy „nézetei 
némely pontjaikon Prohászkáéval rokonok”, ami a századforduló korára 
még el is fogadható, a Horthy-rendszer első éveiben azonban kettőjük ál-
láspontja között inkább a markáns különbségek szembetűnőek. 

Ugyanígy nem világos, mit értett a „Keresztény Párt 1923-as súlyos ve-
reségén” (76. p.), a párt (valójában több keresztény politikai csoportosulás) 

                                                           

1  Egyes pontatlanságokra ld. alább, hivatkozás elmaradásával is találkozhatunk néhány 
esetben, pl. 55., 112–113. p. 

2  A témáról részletesen e sorok írójától: Prohászka Ottokár a XVI. Országos Katolikus 
Nagygyűlésen, 1924. október. In: Prohászka-tanulmányok, 2009–2012. Szerk.: 
Mózessy Gergely. Székesfehérvár, 2012. 153–174. p. 

3  Hasonló eljárása a Szent Imre Kollégium kapcsán: 113. p. 
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hivatalos neve nem ez volt, legfeljebb a hétköznapi elnevezése, s a parla-
menti választásokat is 1922-ben tartották. (Bár a választási szereplés minő-
sítése önmagában indokolható.4) Rónay foglalkozik a vidéki katolikus 
nagygyűlésekkel, melyek szintén az egyház társadalmi súlyát demonstrál-
ták, a szerző által használt korabeli kifejezéssel „hittevéseknek” számítottak 
(84–87. p.). Helyesen állapítja meg, hogy az általa összeállított táblázat 
„csak néhányat” említ a sok vidéki városban tartott rendezvény közül, va-
lóban a korban nagyon gyakran került sor hiterősítő, demonstratív gyűlé-
sekre, „katolikus napokra” (Bemutatásában összemosódnak a helyi illetve 
regionális hatáskörű összejövetelek, amelyeket jelentős részben az országos 
katolikus nagygyűlésre felkészülő, előzetes tanácskozásoknak tekinthe-
tünk. Kevéssé érthető, hogy miért nem említette például az 1923 májusá-
ban Székesfehérváron tartott katolikus napot, pedig Prohászka Ottokár 
püspök szereplése ezt jelentősen felértékelte.). Azonban így is szerepelnek 
további pontatlanságok: két alkalommal is említ „békéscsabai nagygyűlést” 
1924 augusztusában – egyrészt ilyen nem volt, másrészt még az is elkerülte 
a szerző figyelmét, hogy ugyanebben az időpontban Gyulán rendezték az 
alföldi katolikusok – egyébként általa is említett – III. gyűlését (A Nemzeti 
Újság „Békésgyula”-ként említi a város nevét, ez okozhatta a tévedést. A 
szerző által idézett tudósítás egyébként nem az augusztus 20-i, hanem az 
egy nappal korábbi lapszámban jelent meg, de ez igazán figyelemre nem 
méltó apróság. Hasonlóan ahhoz, hogy miért maradt le közlésében Pro-
hászka Ottokár beszédének két zárómondata, amely a katolikus egység 
jelentőségének hangsúlyozása szempontjából fontos.). A szekszárdi Katoli-
kus Napot Rónay 1924. szeptember 16–19-re teszi, valójában 8–9-én tar-
tották, a résztvevők számára vonatkozó adatot (ellentétben néhány korábbi 
rendezvénnyel) nem közölt, pedig az általa is használt lapszámban szere-
pelt egy erre vonatkozó, 40 ezer fős becslés.5 Rónay a vidéki nagygyűlések 
kapcsán idézett egy általa meg nem nevezett gyulai szónokot, akinek ezt a 
mondatot tulajdonította: „Vezércikkel és arany halásszal nem lehet agrár-
politikát csinálni.” (87. p.) A gondolat Czettler Jenő katolikus politikustól, 
nemzetgyűlési képviselőtől, a Magyar Gazdaszövetség vezetőjétől szárma-
zik, de ő az idézett napilap szerint nem „arany halászról”, hanem „aranyka-
lászról” beszélt6 (A mondat ebben a formában ráadásul a Nemzeti Újság 
tudósítójától származó bekezdéscímben szerepel, Czettler beszédében 
másként fogalmazta meg ugyanezt.)! Korábban hasonló hibának tekinthe-
tő, hogy bár Rónay részletesen ismertette a Csernoch János esztergomi 
érsek aranymiséjén történteket, Prohászka beszédét, az üdvözléseket (62–
67. p.) – az eseményt következetesen 1923-ra tette, pedig 1924 novembe-
rében volt. (Az megint csak apróság, hogy egy idézett tudósítása a Nemzeti 
Újságnak nem a november 21-i, hanem 19-i számában jelent meg, vö. 67. 
p.) Később a vidéki katolikus gyűléseken elhangzottakra szintén csak szú-
rópróbaszerűen tért vissza (126–127. p.), eljárásában nehéz bármilyen 
koncepciót is felfedezni. 

                                                           

4  Ld. a témáról részletesen pl.: GERGELY JENŐ: A keresztény pártok és a választások, 
1920–1947. In: Századok, 1996. 3. sz. 613–638. p. 

5  Nemzeti Újság, 1924. szeptember 10. 4. p. 
6  Nemzeti Újság, 1924. augusztus 17. 5. p. 
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A ténybeli pontatlanságok mellett fontosabbnak érezzük a köteten vé-
gighúzódó következetlen tárgyalásmódot. A kronologikus renden kívül 
nem nagyon lehet tematikai rendező elvet kimutatni. A szerző sok dologba 
inkább csak „belekap”, részletesen, újságcikkek idézésével ismertet az egy-
ház szempontjából is inkább másodlagos eseményeket, fontosabbakat 
pedig figyelmen kívül hagy. Mint említettük, az 1922. évi országos katoli-
kus nagygyűlés eseményeit részletesen közölte, az 1923. évit megemlítette 
(87. p.), az 1924–1929. években tartott rendezvényekre helyenként utalt, 
helyenként nem, ráadásul ezt az eljárást nem indokolta. Gyakran foglalko-
zott Prohászka Ottokárral, számos beszédrészletét közölte és méltatta, ami 
önmagában teljesen helyeselhető eljárás, tekintettel arra, hogy a székesfe-
hérvári püspök – 1927. április elején bekövetkezett haláláig – majdnem a 
tárgyalt korszak egészében kiemelkedő, meghatározó szerepet játszott az 
egyházban és a közéletben egyaránt. Az viszont ugyanakkor érthetetlen, 
miért csak három mondatot szentelt Prohászka püspöki beiktatása 1925 
őszén (illetve 1926 elején) ünnepelt 20 éves évfordulójának (121. p.). Egy-
részt az 1925. évi országos katolikus nagygyűlés jórészt erről a jubileumról 
„szólt” (a grandiózus rendezvény említése nem szerepel a kötetben), más-
részt más, Prohászkához képest jóval kevésbé fontos egyházi személyek 
évfordulóinak jelentősebb teret szentelt (Vö. pl. 109. p.). Prohászkához 
kapcsolódó kisebb jelentőségű eseményekről ugyanakkor részletesen, a 
Nemzeti Újság hosszas lapkivágatainak közlésével (39–41., 92. stb. p.) 
beszámolt. 

A kötet harmadik fejezetét szinte teljes egészében az 1925. évi szentév 
eseményeinek, az azokon való magyar részvétel részletei bemutatásának 
szentelte (103–110. p.). Emellett semmiféle módszertani magyarázatot 
nem adott arra, hogy melyik eseményt miért tartotta fontosnak megemlí-
teni. Úgy tűnik, a Nemzeti Újság nem is feltétlenül következetes átlapozá-
sakor hol ez ragadta meg a szerző figyelmét, hol az. Külföldi vonatkozású 
egyháztörténeti eseményt keveset ismertet, nem indokolta, hogy miért 
pont az 1926. évi chicagoi eucharisztikus kongresszust, illetve Hanauer Á. 
István váci püspök észak-amerikai pasztorációs útját választotta (126., 
130–131. p.), vélhetően azért, mert a magyar vonatkozások kapcsán ezekről 
az újság részletesen beszámolt. A mexikói egyházüldözés részletezése (131–
132. p.) ennél is nehezebben indokolható, hiszen a katolikus egyházzal 
szembeni intézkedésekre más országokban is került sor (Kisebb említések 
még: 137. p.). Részletesen beszámolt az 1926. évi megyeri cserkész nagytá-
borról (133–136. p.), majd váratlanul újra néhány vidéki katolikus gyűlésen 
elhangzott gondolatra utalt (136–137. p.), a fejezet végén – meghökkentő 
módon – a Katolikus Néppárt megalakulásának 30. évfordulójára tért át. 
Ráadásul itt is maradtak követhetetlen gondolatok: „Az első nemzetgyűlési 
választásokon azonban a párt súlyos veszteségeket szenvedett: nem szer-
zett mandátumot vezetője, Zichy Nándor gróf sem, helyébe a párt parla-
menti frakciójának élére Zichy János gróf került, majd évek múlva Zichy 
Aladár gróf követte.” (138. p.) Az első nemzetgyűlési választásokat 1920-
ban tartották, ahol az 1895-ben alakult Néppárt azért nem tudott veresége-
ket szenvedni, mert ilyen néven már nem is létezett, így a választásokon 
sem indult (A különböző keresztény párti formációk közül ekkor a Keresz-
tény Nemzeti Egyesülés Pártja volt a legjelentősebb, amelyre az 1920. évi 
választáson véletlenül sem lehet azt mondani, hogy súlyos vereséget szen-
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vedett.7). A mondatról továbbá annyit, hogy Zichy Nándor azért nem sze-
rezhetett 1920-ban mandátumot, mert 1911-ben elhunyt, Zichy János sem 
lehetett frakcióvezető, mert csak 1922-ben választották képviselővé, 1920-
ban nem, pozíciójában Zichy Aladár pedig azért nem követhette, mert ő 
viszont a Horthy-korszakban a képviselőháznak nem, csak a felsőháznak 
lett tagja, értelemszerűen 1927-től8 (Vélhetően a dualizmus korában tör-
téntekkel kavarodtak össze az információi.). A tárgyi tévedéseken túl 
mindez azért problematikus, mert Zichy János és Zichy Aladár a kor kato-
likus közéleti tevékenységének kiemelkedő alakjai, akikről érdemes lett 
volna rendesebben is megemlékezni, nem beszélve a hasonló módon in-
kább csak utalt világi politikusokról. 

A negyedik fejezet Prohászka Ottokár halála és öröksége címet viseli, 
amelyben a teljesség igényét súroló alapossággal foglalkozott a székesfe-
hérvári püspök halálát követően megjelent méltatásokkal. (139–162. p.) A 
részletességre jellemző, hogy még a székesfehérvári polgármester emlék-
műállításra vonatkozó közleményét is szó szerint átvette a Nemzeti Újság-
ból (152–153. p.). Ehhez képest aránytalannak tűnik, hogy Csernoch János 
esztergomi érsek nem sokkal később bekövetkezett halálának, az ahhoz 
kapcsolódó országos gyásznak három rövid mondatot szentelt (163. p.), 
inkább az utódára, Serédi Jusztinián kinevezésére koncentrált (163–168. 
p.). Az még érthető, hogy a fenti című fejezetbe sok, nem Prohászka halá-
lához kapcsolódó, 1927. évi esemény került, az már kevésbé, hogy a nagy 
hatású püspök tevékenységét illető terjengős méltatások miért kerülnek elő 
később is ilyen súllyal, például halálának évfordulóin (Ld. pl. 184–189., 
221–222., 252–256., 276–277. p.). 

A kötet utolsó fejezeteiben a szerző érdekes adattárakat is szerkesztett, 
vagyis táblázatos formában közölte két időszak (1927. november–decem-
ber és 1928. szeptember–november) egyházi vonatkozású eseményeit 
(169–173., 225–228. p.). Egy ilyen aprólékos adattár valóban jó segítség a 
korszakban tájékozódni kívánó olvasó, kutató számára, önmagában mutat-
ja az eleven katolikus egyházi és közéleti életet a korszakban. Csak az nem 
világos, miért pont ezekről – a különösebben azért nem nevezetes vagy 
mozgalmas – hónapokról készített kimutatást, a korábbiakról, a kettő kö-
zötti periódusról és a későbbiekről miért nem. 

Mindezek a kötet koncepciójának kiforratlanságára, módszertani meg-
alapozottságának esetlegességeire utalnak. Feltűnő továbbá, hogy míg a 
katolikus egyház működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű intéz-
mények alig-alig kerülnek említésre, addig a kevésbé fajsúlyosak részlete-
sebben szerepelnek. Például a püspöki kar rendszeres tanácskozásait csu-
pán egyetlen alkalommal, 1925 őszén említi, a szekták ellen kiadott kör-
levél kapcsán (115–116. p.). Bár az egyház, illetve a politika világa között 
sokrétű és sokirányú kapcsolat alakult ki, a közélet eseményei még említés-

                                                           

7  Vö. 4. sz. jegyz.-ben idézett és egyéb a témával foglalkozó szakirodalmat. 
8  Ha már a felsőház szóba került, megemlítjük még, hogy a 168. oldalon új témakör 

kezdetéként, előzmények nélkül azt írja: „Hatalmas érdeklődés kísérte a négy hónapi 
szünet után, november 26-án újra munkához látó felsőház ülését.” Ez igaz (eltekintve 
attól, hogy november 25. és nem 26. volt az ülésszak első napja), viszont azt meg sem 
említi, hogy 1920 és 1926 között egykamarás volt a magyar törvényhozás, a visszaállí-
tott felsőház 1927 januárjától ülésezett újra. 
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szerűen is alig-alig jelennek meg. A kivételek egyike a frankhamisítási bot-
rány (118–120. p.), amelyet Zadravecz István tábori püspök érintettsége 
alapján részletez, megjegyezzük, a felhasznált jobboldali sajtócikkek az 
egykori radikális „keresztény” közélet értékelésének egyoldalú átvételével 
(Ezek egyértelműen mentegetik és igazolják Zadravecznek a botrányban 
tanúsított szerepét.). Sajnálatos, hogy a szerző maga is használja az 1920-
as évek politikai szóhasználatát, meg sem próbálta árnyalni vagy magya-
rázni azokat a kifejezéseket, amelyeket saját korában is tarthattak szélsősé-
gesnek, manapság pedig egyértelműen azok. Prohászka Ottokár egyik be-
szédében közölte például a „fajjudeizmus” „idegen hatalmáról” (86. p.) 
szóló eszmefuttatást – az élesen antiszemita szóhasználat finoman szólva 
megérdemelt volna egy kommentárt. Elítélően írta más helyen, hogy „a 
baloldali francia kormány fő ellensége a katolikus egyház lett, hevesen 
támadta miniszterelnöke XV. Benedek pápát, papokat és apácákat zaklat-
tak”. (Nem írja persze, melyik kormányról van szó. Alighanem Aristide 
Briand-éra utalhatott, aki 1921 januárjától egy évig volt miniszterelnök, 
leköszönése majdnem egybeesett XV. Benedek halálával. Majd 1929-ig, 
1924 és 1926 közötti kihagyással a jobboldali Raymond Poincaré irányítot-
ta a francia kabinetet. Alighanem itt is Briand 1919 előtti politikai szerep-
vállalása kavarhatott be – 1905-ben ugyanis részese volt az állam-egyház 
elválasztásáról hozott döntéseknek, majd kultuszminiszterként is dolgozott 
–, vagy valami egyéb tévedésről van szó.) Viszont azt állapítja meg lakoni-
kusan, hogy „Olaszországban is a hatalom megragadására törekedtek [ti. a 
baloldal és a liberálisok], de Mussolini és a fasizmus erősebbnek bizo-
nyult”. (76. p.) Alighanem a kötet minden olvasója érzi, hogy az olasz kato-
licizmus és a fasiszták kapcsolata ennél összetettebb dolog, és Mussolini-
nak, mint az egyház védelmezőjének a megjelenítése részletesebb 
indoklást, történeti magyarázatot, árnyalást igényelt volna. (Már csak azért 
is, mert a fasiszta hatalomátvételre Olaszországban csak XV. Benedek halá-
la után, XI. Pius pápasága idején került sor.) 

Az 1920-as évek jobboldali, vallásos-nacionalista szóhasználatának 
megfelelően bélyegezte meg a szabadkőműves páholyok tevékenységét 
(15–16., 76–78. p.), a propagandisztikus kirohanások helyett történeti mél-
tatásra lett volna szükség. Kritika és megjegyzés nélkül vette át főszövegébe 
Bangha Béla 1920. évi értékelését, amely nemcsak elítélte 1848-at, mint a 
keresztény-nemzeti fejlődés Szent István óta tartó folyamatának megakasz-
tóját (!), hanem a negatív következmények között tudományos megállapí-
tásként tüntette fel a „a zsidó plutokrácia előretörését”. (13. p.) Az egykorú 
szélső-radikális szóhasználat mai szakmai-tudományos szövegként való 
használata, az árnyalt történeti magyarázat elmaradása joggal kifogásolha-
tó eljárások. 

Számos egykorú szervezettel ugyanez a helyzet. Ismertette például az 
Ébredő Magyarok Egyesülete 1924. évi kongresszusán fellépő Prohászka 
Ottokár nacionalizmusról tartott beszédét (69. p.). Az egy dolog, hogy az 
idézetben szereplő „fajvédelem” mibenlétét még csak nem is kommentálta, 
a szervező egyesületről is elfelejtette megállapítani, hogy esetükben szélső-
jobboldali, radikálisan antiszemita társaságról beszélhetünk, amelyet kár 
volt a keresztény közéleti szerepvállalás hiteles képviselőjeként sugallni. 
Pozitív kicsengéssel említette a MEFHOSZ (Magyar Egyetemi és Főiskolai 
Hallgatók Országos Szövetsége) tevékenységét (apróság: rosszul oldotta fel 
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a szervezet rövidítését9), meg sem említve, hogy a szervezet egyik kezde-
ményezője és harcos védelmezője volt a numerus claususnak, holott az 
egyik általa idézett újságcikk alcímében is benne maradt a megjelölés. 

E sok következetlenség, téves megfogalmazás talán azzal is összefügg, 
hogy a kötetnek semmilyen szakirodalmi bázisa nem került említésre. A 
szerző ilyet gyakorlatilag nem is használt, még csak tájékoztató jelleggel 
sem illesztett néhány bibliográfiai adatot a kötet végére (Könyvcímekre 
való utalások is csupán véletlenszerű jelleggel találhatók egy-egy szórvá-
nyos lábjegyzetben, pl. 61., 136. p.). A szerző a Horthy-korszak katolikus 
egyháztörténetének első évtizedét kívánta monografikus igénnyel feldol-
gozni, de nem említett egyet sem a témára vonatkozó könyvtárnyi iroda-
lomból, sem monográfiát, sem tanulmányt, sem forráskiadványt. Ha nem 
is a Horthy-korszak politikatörténetének ismeretét kívánjuk, konkrétan 
katolikus egyháztörténettel rengetegen foglalkoztak és foglalkoznak. Elég 
talán csak Gergely Jenő szerteágazó munkásságára utalni, aki több alka-
lommal, összefoglaló jelleggel dolgozta fel a témát, de említhetjük Csizma-
dia Andor vagy Balogh Margit nevét, a katolikus egyháztörténetírók közül 
Adriányi Gábort, László T. Lászlót és tényleg sokan másokat,10 a 20–21. 
század fordulóján számos fiatal egyháztörténészt is. Az egyes, Rónay László 
által érintett témákban is több önálló feldolgozás áll rendelkezésünkre a 
keresztényszocializmus kérdéskörétől a katolikus nagygyűléseken át a 
cserkészetig. A rengeteg forráskiadvány közül a püspöki kar tanácskozásai-
nak jegyzőkönyvei több változatban, széles körben hozzáférhetők.11 A kö-
tetben sokat idézett Prohászka Ottokárról is a szerző álláspontjához közel 
álló katolikus szerzők tanulmányait használhatta vagy legalább említhette 
volna Barlay Ö. Szabolcstól Mózessy Gergelyen át Orvos Leventéig, de 
valamiért ezt sem tette. A források használatának egyoldalúságát említet-
tük. Akkor is a Nemzeti Újság lapszámai alapján közölt szövegeket, ha a 
hivatkozott beszédnek, publicisztikának bírjuk rendezettebb kiadását is.12 
A pontatlanságok elkerülésében pedig akár a Magyar Katolikus Lexikon 
széles körben hozzáférhető kötetei is segíthettek volna. 

                                                           

9  A Nemzeti Újság 1923-ban tévesen jelentette meg a Szent István Társulat 19. századi 
elődszervezetének nevét, a szerző ezt is egy az egyben átvette. (94. p.) Helyesen: „Jó 
és Olcsó Könyvkiadó Társulat”-nak nevezték. 

10  Tényleg csak egy-egy átfogó monográfia címe, a példa kedvéért: ADRIÁNYI, GÁBOR: 
Fünfzig Jahre ungarische Kirchengeschichte, 1895–1945. Mainz, 1974.; LÁSZLÓ, 
LESLIE: Church and State in Hungary, 1919–1945. New York, 1973. (Magyar kiadása: 
LÁSZLÓ T. LÁSZLÓ: Egyház és állam Magyarországon, 1919–1945. Bp., 2005.); CSIZ-

MADIA ANDOR: A magyar állam és az egyházak jogi kapcsolatainak kialakulása és gya-
korlata a Horthy-korszakban. Bp., 1966.; GERGELY JENŐ: A katolikus egyház története 
Magyarországon, 1919–1945. Bp., 1999. (2. jav. kiad.) Stb. 

11  A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1919–1944 
között. Szerk.: Beke Margit. Bp., 1992. (Dissertationes hungaricae ex historia 
Ecclesiae, XII-XIII.) 

12  Megemlíthetjük a Schütz Antal által 1928–1929-ben 25 kötetben kiadott Prohászka 
Ottokár Összegyűjtött Munkái c. sorozat köteteit, vagy a már említett gyulai nagy-
gyűlés jegyzőkönyvét: A Gyulán, Békésvármegye székhelyén 1924. évi augusztus 15., 
16. és 17. napjain végbement III. Alföldi Katolikus Nagygyűlés Emlékkönyve. Szerk.: 
Apor Vilmos – Megyesy Ágoston. Gyulán, 1925. Stb. 
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Kétségtelen, vannak szövegek, amelyekre Rónay László könyve hívja 
fel először a figyelmet, ezeket érdemes lett volna szakavatott forrás- és 
szakirodalom-jegyzék segítségével még inkább kidomborítani. Így azonban 
még szembetűnőbb a kötetet sajtó alá rendező elv hiányossága, az össze-
gyűjtött anyag eklektikus szerkezete, a szelekció elmaradása és a történel-
mi háttér elfogult, ugyanakkor elnagyolt megrajzoltsága. Ezek után a cím-
adás nem meggyőző, hiszen olvasója aligha tudja meg, miért és hogyan állt 
„egyenes gerinccel” a magyar katolikus egyház az 1920-as években. 

(ism.: Fazekas Csaba) 
 


