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szolgálatára sokáig alig fordítottak figyelmet a hazai katolikus egy
ház irányítói. Igazi súlyát, tudatformáló hatását Bangha Béla ismer
te föl, ő kezdett dinamikusan megszervezésébe, az általa verbuvált
sajtó-apostolokkal; Iónéhányuk arcképét is megőrizte Torna István
Élet és irodalom (1914) című gyűjteménye, amelynek az adta érde
kességét, hogy az egyház akkori kiemelkedő személyiségei - Cser
noch János hercegprímással az élen - nemcsak önvallomásaikat
közölték benne, hanem hitet tettek az életképes katolikus sajtó meg
teremtésének szükségessége mellett is. Itt merült föl, hogy a jó új
ságíró voltaképp a keresztény kultúra fejlesztője, formálója, tehát
az újságírás az egyetemes kultúra része, fontos tartománya. Ezt a
gondolatot az 19ü9-ben indult hetilap, az Élet tudatosította, a kato
likus napilapok nagy része addig inkább egyházi hírek közreadá
sával szolgálta a tájékoztatást. Bangha Béla modem, sokoldalú új
ságot szeretett volna a keresztény megújulás szolgálatába állítani,
szellemiségében az Esztergomhoz hasonlót - itt fejtette ki nagy
arányú sajtótevékenységét Prohászka Ottokár -, de ennél sokolda
lúbbat, színesebbet. Buttykay Antallal, a ferences rend custosával
és Baranyay Jusztinnal hosszú küzdelem után, összegyűjtött tőké
jük elértéktelenedését is átvészelve végül megalapították a Közpon
ti Sajtó Vállalatot. Ennek gondozásában indult a proletárdiktatúra
leverése után a Nemzeti Újság az Új Nemzedék, mindkettő mo
dem, jól szerkesztett napilap hozzáértő, elkötelezett újságírókkal.
Kétségtelen tény, hogy igehirdető és hitvédő sajtóra, rádióra, tele
vízióra századunkban nagy szükség van. Walter János 1924-ben
megjelent Egyház és kultúra című könyvében A napisajtó és a keresz
ténység viszonyáról írva hatalmas példatárát állította össze a vallás
ellenes, bornírt megnyilatkozásoknak, amelyek vagy kifejezetten el
lenséges szándék, vagy tudatlanság szülöttei voltak. Érdekes, de
nem meglepő,hogy felsorolásában a katolicizmus elleni támadások
száma messze meghaladja a többi vallások ellenében indítottakét.
Joggal írta: "Ennyi eset mindenkivel megértheti a szomorú valósá
got, hogy mennyire vagyunk még a jó lélekkel ünnepelhető sajtó
szabadság eszményétől, és attól, hogya napi sajtót mindenestől a
kultúra áldásának tartsuk." Combes, francia miniszterelnők annak
idején örömmel jelentette ki, hogya radikális sajtó jóvoltából a fran-
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eia katolikusok háromnegyede elmaradt a templomokból. E vonat
kozásban a hazai liberális lapoknak is hasonló szerepe volt, s ma
nipulációjuk eredményeként az alapvető erkölcsi kérdések iránt is
lanyhult a figyelem (így azok mind kevésbé formálták az emberek
életét és gondolkodását).

A katolikus újságíró ideálja

1Hőstett a keresztény
magyar gondolatot tolla/

sza/gá/ni, Nemzeti Újság
1929. január 1.

2Nemzeti Újság
1929. február 1.

1929. január l-jén a katolikus írók és újságírók Pázmány Egyesüle
tének vezető tagjai tisztelegtek Vass József elnöknél. A köszöntött
ez alkalommal hatalmas beszédben fejtette ki, hogy az újságírás
szent hivatás, olyan felelősséggelkell gyakorolni, mintha sugalma
zott igéket továbbítana az újságíró. Megkülönböztetett feladata a
keresztény társadalmi öntudat kialakítása. Erre már csak azért is
szükség van, mert lIa revízió gondolatán kívül talán egyetlen téren
sincs meg a nemzetben az együttérzés". A jó újságíró olyan, mint
az éltető pünkösdi szélvész, szavának mindenkihez el kell jutnia,
mindenkiben reményt és küldetéstudatot kell ébresztenie.'

Ugyanebben a hónapban a Központi Sajtó Vállalat fennállásá
nak 10. évfordulóját ünnepi események sora köszöntötte, azzal a
céllal, hogy újra felébresszék azt az aktivitást, lendületet, amely a
kezdeti éveket és az alapítás előtti időket jellemezte. Akkor a ke
resztény értelmiség felismerte, hogy a katolikus sajtónak mekkora
a szerepe a lelkiség szolgálatában. A forradalmak után az aléltsá
gából eszmélő ország olvasó polgárai rémülten hárították el ma
guktól a forradalomnak még csak a gondolatát is, mindenki béké
re vágyott. A húszas évek végén viszont növekedett a szociális fe
szültség és a Bethlen-kormánnyal szembeni elégedetlenség, amely
korántsem kedvezett a katolikus szellemiségnek. Ezért is írta a
KSV-t köszöntő táviratában Glattfelder Gyula szeged-esanádi püs
pök: "...a mi mostoha viszonyaink közölt a keresztény és magyar
gondolatot nap nap után tollal oly becsülettel és sikerrel szolgál
ni, mint a vállalat lapjainak és munkatársainak szolgálni sikerült,
hőstettnek is beillő eredmény..." Vass József a Pázmány Péter
Egyesület évi rendes közgyűlésén nem is rejtette véka alá azt a
véleményét, hogya katolikus sajtó munkatársainak frontemberek
nek kell lenniük; .frontba szólította" a katolikus hírlapírókat,
akiknek ébren kell tartaniok azt az általános érzést, hogy a béke
kötés igazságtalan volt, s óvniuk kell mindenkit az "elbotIások
tól" és "Ielki dekadenciától".z

A kűzdelem egyik jeleként a katolikus sajtóban elég kemény
támadások jelentek meg a sajtószabadság vélt félreértelmezéséről,

a sajtódemokrácia eltévelyedéseiről. A hozzászólók sürgették a
sajtótörvény tervezetének módosítását. Helytelenítették, hogy an
nak egyik passzusa szerint bárki indíthat időszaki lapot. A Nem
zeti Újság rovatot nyitott Vélemények és ellenvélemények a sajtóre-
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form körül címmel, és hozzászólók többsége inkább csak "ellenvé
leményeket" fogalmazott meg; a magyar érzést féltették az ellenő

rizhetetlen sajtótermékek "romboló mételyétől". Doleschall Alfréd
egyetemi professzor élesen bírálta a tervezetet, s ezt tette Finkey
Ferenc, a koronaügyész helyettese is, aki a fokozatos ellenőrzés

struktúrájának kialakítását szorgalmazta. Tóth László, a Nemzeti
Újság felelős szerkesztője úgy vélekedett, fölösleges és káros min
den sajtóterméket büntetni általános hatályú törvény meghozásá
val, hiszen csak "egyes orgánumok" hibáznak rendszeresen. "A
sajtószabadság a köz érdekében van" - fejtegette a továbbiak
ban, tehát a köz érdeke és erkölcse ellen vétkezőket kellene
szankcionálni. A sajtónak küldetése van: a magyar katolikus lélek
újjáépítése! Ezt a dinamikusan épülő lelket ábrázolta versében
Nagy Miklós is, aki költeményét "a magyar katolikus irodalom
újjáépítőinek" ajánlotta:

A torony szökkent vágyva már hordozni
A kereszt folyton fényl6bb szent jeIét.
Órködni fog e tiszta orom csöndjén
És jobb korok nyugalmát hinti szét.
Új vágyaktól ingerlett és elbágyadt
Lelkek már vágynak újra régi vágyat.

- Kész a dómunk, jó legények.
Fogjunk boldogan kezet!
Boldog, aki bátran kezdi,
Boldogabb, ki végezett.

Ott hozzák már a sfk borús ködéből

Megmentett ősi szent oltárokat,
Az Eszmény, Hit, Remény, tiport Magyarság,
Miket e dóm ölébe befogad.
S csúcsra vágyó lelkek felvonulnak,
Kiket Jövő vonz s biztatnaka Múltak.

(A dóm)

Erőt, elszánást sugalltak a katolikus sajtó ekkori megnyilatko
zásai. Kérlelhetetlen harcot hirdettek a rossz ellen, amelyet az új
ságíró mint őrszem jelez, riadóztatva a lelkes harcosokat. Ehhez
persze az olvasókat is harcostársakká kellett fogadni. A Nemzeti
Újság 1929 február végén kampányt kezdett új olvasórétegek
megnyeréséért. Számukra vasárnaponként két mellékletet ígért,
élénkebb kritikai rovatokat, divatrevüt és sportoldalt.

A kampánynak szerves részeként a Vass József vezetésével
rendkívül agilissá vált Pázmány Péter Egyesület 1929. március 15
ére - az időpont megválasztása aligha véletlen - a Vigadóban
nagyszabású irodalmi estet hirdetett. Felvonultak Serédi [usztini-
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3Minden keresztény
szellemi erőnek össze

kell fognia.
Nemzeti Újság 1929.

március 17.

4Nemzeti Újság
április 16.

án vezetésével a püspöki kar tagjai. A jelen lévők óriási lelkese
déssel nyugtázták azt a gondolatot, hogy a sajto embere "igazi
magisztere lehet a nemzetnek". "A magyar katolicizmus oroszlán
- mondta a miniszter-sajtóelnök -, amely keresztülfeküdt a ma
gyar sors országúlján." Jaj annak, aki az oroszlán haragját felkelti!
Az újságíróknak az a kötelessége, hogy ezt az oroszláni erőt tuda
tosítsák, mert "nem szabad megriadni és félni", hanem tettre ké
szen várakozva kell figyelni az idők kedvezőbb jeleit.

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg a Pátria (Magyar Írók,
Hírlapírók és Művészek Klubja) társasvacsoráján Cavallier József.
Azt fejtegette: "mindnyájan érezzük, hogy valami nagy fordulat
nak kell jönni". E fordulat vezérének Milotay Istvánt választotta:
"Itt van nekünk a magyar toll egyik nagy büszkesége, Milotay
István. Az ő szellemi vezetésével, az ő bátorságával teremtsük
meg azt az úttörő hadsereget, amely erről a helyről kiindulva be
leviszi a magyar életbe azokat a gondolatokat, amelyeket az el
múlt tíz esztendőben mi itt nélkülöz tünk. Itt fogjunk össze és in
nen induljon ki az a program, amely a keresztény felfogást, a ke
resztény etika tartaimát részletezve, konkretizálva beleviszi, bele
hajszolja az életbe és megtanítja az embereket, hogy a munkás
méltó az ő bérére, hogy szociális igazság van, mert amikor min
den recseg és ropog, amikor tudományos alapok meginognak, ak
kor itt van kétezer esztendőnek beváló, örök érvényességű tétel
komplexuma, a keresztény morális és a keresztény felfogás ... Itt
valami nagy változásnak vagy fordulatnak kell eljönnie. Hogy ez
ne találjon bennünket készületlenül, fegyverkezünk, mert ne fe
ledjük, hogya másik oldal pokoli galádsággal, a pénz, a hatalom
minden eszközével készül a nagy leszámolásra, mert nekünk,
akik itt vagyunk, nem lesz akkor irgalom.":'

Mintha túldimenzionált ellenség ellen kezdődött volna harc.
Felzendült a csatába hívó jel. Jászberényben is, ahol sajtóesten és
naggyűlésen köszöntötték a K5V-t. Amikor Czetler Jenő, "aki a
jász földön különös népszerűségnek örvend", daliás léptekkel az
emelvényre szökkent, máris zúgott a taps, amely fokozódott, ami
kor kijelentette, hogy a nagytőke mindenütt a világon kezében
tartja a sajtót, de nálunk vannak olyan orgánumok, amelyek az
Istenbe vetett hitet, a katolikus életfelfogást szolgálják, "nyílt ma
gyar szemmel néznek túl azokon a gyilkos határokon, amelyekbe
a mai magyarságot beszorították".4 A kultúresten Baranyay Lajos,
a KSV vezérigazgatója szólt arról, hogy vissza kell térnie annak a
lelkesedésnek, amely a kezdeti időket jellemezte. (E lelkesedés
hallható megnyilatkozásaként a Palotás Dalkör elénekelte a Nem,
nem, sohá-t.)

Hasonló külsőségek között, nem kisebb lelkesedéssel ünnepel
ték a K5V-t Bicskén és Rákospalotán is a sajtónapokon. Ezeken
rendszerint az őslakosság vett részt, majdnem mindig a helyi ka
tolikus tanító szónokolt, valóban köztiszteletben álló helyi polgá-
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51929. augusztus 25.

rok, akiket többnyire plébánosuk - kenyéradójuk - ösztönzött a
köszöntő elmondására. A hangulat mindenütt "forró" volt, a szó
nokok "ellenségről" beszéltek akkor is, amikor a magyar újságírás
múltját idézték. Székely Nándor alapos, érdekes sajtótörténeti
összefoglalása például, amelyben kezdeteitől a kiegyezésig tekin
tette át a magyar újságírás történetét Ellenségeink sem ki nem me
riilnek, sem meg nem békülnek címmel jelent meg a Nemzeti Újság
vasárnapi mellékletében.5

Glattfelder püspök ugyan általában is elismeréssel szólt az új
ságíró munkájáról 1930 januárjában, Bangha Béla azonban - mi
közben megköszönte a püspök szavait - lényegesen keményeb
ben fogalmazott a Pázmány-lakomán. Azt is felvetette - javában
tartott már a mind súlyosabb társadalmi kérdéseket felvető világ
válság -, hogy a katolikus sajtó munkatársainak legfőbb feladata
az Ige tolmácsolása. Ez év novemberében Klebelsberg Kunót vá
lasztották a Magyar Vidéki Lapok Országos Egyesülete díszelnö
kévé. Ö is "igehirdetésnek" nevezte az újságírást.

A magyar katolikus sajtó és a nagyvilág

1930. szeptember ll-én nyílt meg Brüsszelben a katolikus sajtó első

világkongresszusa. A részvevőket fogadta a belga püspöki kar élén
Van Roey bíboros is. A KSV képviseletében Tóth László és Turi Béla
esztergomi prelátus, a Nemzeti Újság főmunkatársa vettek részt az
eseményen, melyen "páratlan sikerű beszédet mondott Bangha Bé
la jézustársasági házfőnök" a katolikus sajtó szervezetéről és erejé
ről. Rendkívüli képességeire jellemző, hogy beszédét három nyel
ven, angolul, franciául és németül is elmondta.

Míg idehaza a KSV lelkes ünneplésekor Bangha Béla újra meg új
ra a hazai katolikus sajtó páratlan erejéről és ellenségeit meghátrá
lásra késztető szellemi fegyverzetéről szólt, belgiumi beszédét azzal
kezdte, hogy paradox módon a katolikus sajtó sosem ért arra a szín
vonalra, amire a hitszónokok, a filozófusok és teológusok eljutottak.
Ha a sajtó igazán erős volna, nem fordulhatna elő, hogy az egyházi
pénzeknek csak egy százalékát fordítják az újságírásra. Sürgette,
hogy fel kell állitani a katolikus sajtó vezető intézményét, egy nagy
nemzetközi hírszolgálati irodát, mert az információs hálózatot a libe
ralizmus elkötelezettjei tartják kezükben. Nem elég átvenni a híreket
s kommentárral kísérni őket, közös offenzívát kell indítani az ellen
ség visszaszorítására és lefegyverzésére. Ennek azonban nem kis
akadálya - hangoztatta -, hogy sokhelyütt az egyházi vezetők is
közömbösséget mutatnak a sajtó ügye iránt, s "a katolikus sajtót
szükséges rossznak tekintik".

Bangha, a kiváló szervező bölcsen utalt arra, hogy semmit sem
ér a katolikus sajtóban az olyan jótollú újságíró, aki nem ismeri a
keresztény tanítást, aki nem kíséri figyelemmel az egyház esemé-
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6Me" e megy a katolikus
sajtó és irodalom?

Nemzeti Újság 1931.
január 30.

7Nemzeti Újság 1931.
február 4.

nyeit. Hogy a felnövekvő fiatal újságírók ilyenek legyenek, meg
kell szervezni képzésüket és továbbképzésüket. Felvetette azt is
- nemhiába Nyugat-Európában rendezték a kongresszust - (ilyes
miről itthon nem esett szó), hogy a sajtót megfelelően menedzselni
kell, s ehhez szakemberek szükségesek, "komoly és tartós, ezen kí
vül termékeny katolikus sajtó nem lehetséges elsőrangú szellemi
munkatársak és kereskedelmi igazgatók nélkül; tegyük hozzá: a mű

ködés koordinációja és összpontosítása nélkül". Ezt is egy "unifikáló
központban" kellene tanítani, de ennek a hierarchia tagjai csak az el
vi irányítói volnának, "nem az ő feladatuk, hogyakoordinációnak
és az összpontosításnak e felsőbb szervét alkossák",

Részben ennek az előadásnak, részben az előzetes, egyeztető

tárgyalásokon megfogalmazott kívánalmaknak hatására nyújtotta
be Considine atya egy nemzetközi katolikus hírszolgálati iroda
tervezetét. Az előterjesztést heves vita követte, s végül Mucker
mann páter bölcsessége mentette meg a kongresszust a szakadás
tól. Az ő javaslata nyomán állítottak fel bizottságot, mely az elő

terjesztésben foglaltakról dönteni volt hivatott.
A kongresszus szellemiségének hatása a hazai katolikus sajtó

irányításában is érvényesült. A Pázmány Péter Egyesület 1931 ja
nuári ülésén már kevesebb szó esett a harcról, annál több a nem
zetközi kapcsolatok kiépítésének szükségességéről, a rnenedzse
lésről, s Hindy Zoltán alelnök már arra figyelmeztette a sajtó je
lenlévő vezetőit és munkatársait, hogy a korrekt tájékoztatás lé
nyegesen fontosabb feladatuk, mint a szenzációk hajhászása vagy
indulatok keltése." Az Egyesület sajtómiséjén Bangha Béla is úgy
fogalmazott, hogy a katolikus újságíró szent hivatást vállalt, ez az
a hivatás, "ahol elsősorban kell szoros kapcsolatban lenni Isten
nel, s az ő segítségét, támogatását, sugallatát kell kémi minden
lépésnél" .7

A rádió az igehirdetés szolgálatában

A rádiózás óriási tömeghatására nagyon hamar felfigyeltek hazai
katolikus berkekben. Az Egyetemi-templomból közvetített prédiká
ciói révén lett országszerte ismert és rendkívül népszerű Tóth Ti
hamér. Vasárnapi szónoklataira a tanyasi tanítók összegyűjtötték

gyermekeiket, és kis vezetékes rádión hallgatták a "tiszti" életszerű

példáit, melyek hatására sokan megtértek. Mészáros János prelátus,
érseki helynök vezetésével működött már a Magyar Katolikus Rá
dió Bizottság is. 1931 februárjában Marconi szenátor kivitelezésé
ben elkészült a vatikáni rádióadó. A hírügynökségek világgá repí
tették a nagy hírt: a pápa avatja fel, s ez alkalommal először szól a
világhoz az éter hullámain: Mészáros János a hírt követően nyilat
kozott a Katolikus Rádió Bizottság munkájáról, a rádiózás szerepé-
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8Nemzeti Újság 1931.
február 12.

ről az igehirdetésben és a pasztorációban s a Vatikáni Rádió jelen
tőségéről."

Serédi Jusztinián 1929 novemberében rendelte el a rádiós Kato
likus Istentiszteleti Bizottság felállítását Mészáros János elnökleté
vel. Tagjai között olyan jelentős egyházi személyiségek szerepel
tek, mint Bangha Béla, Baranyay Jusztin, Czapik Gyula és Tóth
Tihamér, az egyházzene felügyeletét Harrnath Arthur, a belvárosi
plébánia kamagya látta el, a katolikus újságírók képviseletében
Cavallier József, az Új Nemzedék és Tóth László, a Nemzeti Új
ság felelős szerkesztője lett a bizottság tagja. Képviseltette magát
a kormány és a Magyar Posta is.

A bizottság megszervezte, hogy minden vasár- és ünnepnapon
élő közvetítést adjon a rádió valamelyik szentmiséről; a budapesti
közvetítésekre gyakran vidéki szónokokat hívtak, s mozgósították
a szerzetesrendek népszerű tagjait is. Arra is törekedett a bizott
ság, hogya rádióban hallható előadásokat is keresztény szellemi
ség hassa át. Mészáros János így foglalta össze a rádió igehirdető

szerepét:
,,- Az Egyház az ő szent hivatásának teljesítésében mindenkor

iparkodott korszerű lenni és felhasználni a technika minden vív
mányát arra, hogy a reá bízott örök szellemi óriásokat az emberi
ségnek közkincsévé tegye. Csak természetes, hogy a modem idők

egyik legnagyobb horderejű csodás eszközét, a rádiót sem hagy
hatja kihasználatlanul.

- Nekünk, katolikusoknak s főleg nekünk, a katolikus Egyház
papjainak számára a rádió nem csupán a kedély gyönyörködteté
sének, nemcsak művészeti élvezetének és szórakozásoknak, de el
sősorban az igazság terjesztésének, az evangélium kihirdetésének
az eszköze."

Természetesen részletesen szólt a Vatikáni Rádió működéséről

és a Szentatyának a világhoz intézendő beszédének jelentőségéről:

" ... Krisztus földi helytartójának beszédére az egész világ fölfi
gyel és bizonyos az, hogy a vatikáni rádió a jövőben is ki fogja
majd venni a részét a világnak szellemi irányításából és Krisztus
szellemében leendő befolyásolásából. Nem szükséges e helyen
hangsúlyozni, hogy mennyire fontos ez éppen napjainkban, ami
dőn a rádió útján, sajnos, oly sok káros hitet és erkölcsöt veszé
lyeztető befolyás érvényesül a világon. Mi, katolikusok Rómára
áltálban úgy tekintünk, mint »az igazság oszlopára és erőssége

re«. A technikának ezzel a hatalmas vívmányával, a rádióval is
Krisztus igazságát, Krisztus fényét, az evangélium erkölcsét fogja
terjeszteni Szent Péter utóda. A Szentséges Atyának szavára,
amelyből oly gyakran kicsendült már az atyai rokonszenv a szen
vedő magyar nemzet iránt, gyermeki bizalommal, ragaszkodó
szívvel figyelünk és minden intelmét a lelkünkbe véssük."
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A Vatikáni Rádió indulása

1931. február 12-én került sor a nagy eseményre: A Szentatya meg
nyitotta a Vatikáni Rádiót, s szózatot intézett a világ katolikusaihoz.
A budapesti rádió Bécsből vette a közvetítést, a stúdióban Koudela
Géza fordította a szónoklatokat és a pápa szózatát.

"Marconi örömmel jelentette be, hogy Öszentsége jelenléte ma
ga is megszenteli a rádióadót. Áldást és békét akar hirdetni az
egész világnak a Szentatya szózata s ezzel isteni küldetést teljesít.
A pápák húsz századon keresztül mindig elvégezték ezt a külde
tést, de most az első eset, amikor a pápa egyszerre tudja az egész
világnak élőszóval elküldeni atyai szózatát. Ez a nagy természeti
találmány ezt a célt fogja mindig szolgálni. Felkérte végül a
Szentatyát, hogy mondja el üzenetét a világnak.

Ezután lépett XI. Pius a mikrofonhoz, s latin nyelven mondta
el szózatát, melyet Koudela Géza fordítása nyomán kivonatolt a
Nemzeti Újság.

,,- Mint az apostoloknak utódja az egész világhoz akar be
szélni. Szeretné, ha az ő atyai szavára felfigyeine mindenki az
egész világon. Figyeljenek még a szigetek és erdők is - mondot
ta a Szentírás szavával - az első üzenetre, amely nem más, mint
az angyalok szózata, »Cloria in excelsis Deo et in terra pax homi
nibus«. Dicsőség Istennek mindenek fölött, övé legyen minden
hódolat és békesség az embereknek mindenütt a világon, ahol bé
két keresnek és szeretik a békét. Neki, mint az apostolok utódjá
nak és apostoli fejedelemnek, különös öröme, hogy először háza
népét köszöntheti, a katolikus egyház főpapjait. Köszönti bennük
azokat, akik vele együtt megosztják a gondot, a pásztor gondját a
hívekkel. a kormányzó gondját Krisztus alárendelijeivel szemben,
mint akik az ő atyai munkájában akarnak osztozni. Kér minden
kit, hogy azon a helyen, ahova Isten rendelte, gondozza a rábízott
híveket, hogy ezáltal elnyerje az apostol által említett elenyészhe
tetlen dicsőséget. Tegyék meg kötelességüket, teljesítsék hivatásu
kat Isten rendelése szerint.

Külön szólt a szerzetesekhez, akiknek azt üzeni, hogy az egy
házi fegyelmet és a szerzetesi engedelmességet minden körülmé
nyek között őrizzék meg. Ez az a külső keret, amelyben imádsá
gos, elmélkedő, tudományos életüket a legjobban tudják kifejteni.
Különös gondjuk legyen a hívők oktatására és a lelkipásztori te
vékenységre. Szeressék hivatásukat. Istentől való kiválasztottsá
guk adjon nekik erőt és vigasztalást. Iparkodjanak a sok megbán
tásért és hanyagságért, amelyben a világ részesíti Istent, jóságuk
kal elégtételt adni. Dolgozzanak a hit munkáján sok türelemmel
és legyenek - mint Szent Pál mondta - a kötelességteljesítésben
valóságos spektákulummá, csodálatraméltó példává, hogy el
mondhassák a világnak az apostollal, hogy jó harcot harcoltunk,
a mi hitünknek, de egyszersmind szenvedéseinknek harcát is.
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A világiakhoz külön szólt Pius pápa:
- Üdvözöllek benneteket, Krisztus hívei. Teremjétek meg azo

kat a különleges gyümölcsöket, amelyeket a mi munkánk akar a
ti életetekből kihozni. Szívünk tágul az örömtől, amikor titeket
köszöntünk az egész világon. Dolgozzatok együtt az egyháziak
kal, mint valamikor az őskereszténységben ifjak és öregek, férfiak
és nők egyaránt kivették részüket a munkából.

Legyetek Szent Péter szavai szerint kiválasztott nép, királyi
papság, Isten drága vérén megváltott nép. A ti jóságtok, hűségtek
legyen mindenekfölött ismeretes. Szeretetreméltósággal, igazság
érzettel, hősiességgel iparkodjatok dicséretet szerezni magatok
nak, de úgy, hogy mindenekfölött a ti életeteken keresztül Isten
dicsőíttessék.

Külön köszönti azokat is, akik nincsenek az egyház kebelében.
Mindennapi főpapi imájuk értük is szól Istenhez, hogy az ő fé
nyessége világosítsa meg ezeket is, szívünkben keltse fel a hívő

szózatot, hogy legyen egy akol és egy pásztor.
- »Mínthogy pedig adósa vagyok mindenkinek«, azért a kor

mányzókhoz, azokhoz, akik az élen állnak - mondotta - szin
tén üzenem, hogy igazságban és szeretetben iparkodjanak elöljár
ni. Tudják meg, hogy nincs mástól hatalom, csak Istentől, minden
hatalom tőle van, de ezért be kell valamikor nekik is számolniok.
Viszont akiket az élet engedelmességre hívott, ne felejtsék el,
hogy nem embereknek, hanem Istennek engedelmeskednek.

Üdvözli a szegényeket és a gazdagokat. A gazdagok az isteni
gondviselés szerint az élet kincstárnokai. Iparkodjanak a termé
szetnek, a gazdagságnak ajándékait úgy felhasználni, hogy az élet
szenvedéseit enyhítsék ezzel, különben áll rájuk az Evangelium
szava: Jaj, nektek gazdagoknak. A szegényeknek azt üzeni, hogy
a szegénységben lássák Krisztus szenvedéseit, szegénységükben
ne lássanak alacsonyságot és szégyent, iparkodjanak felül
emelkedni, mert ezáltal lelki gazdagok lesznek.

A munkásoknak és munkaadóknak üzeni, hogy félretéve min
den versengést és harcot, egymás megértésével a munkát és a
szorgalmat becsüljék. A munkaadók ne csak ajánlják fel az igazsá
gos bért, de adják is meg, tudva azt, hogy a jól megértett és jól
ellátott munkással egyetemben nemcsak saját javukat szolgálják,
hanem a közjót is.

Mindenkit befogad szívébe - mondotta a Szentatya befejezé
sül -, mert ő gondját akarja viselni az egész világnak és Jézussal
mondja: »[öjjetek hozzám mindannyían,« akik fáradoztok és ter
helve vagytok s én megenyhítlek titeket. Urbi et orbi a szent vá
rosnak, de egyszersmind az egész világnak apostoli, szívből jövő

áldását küldi."
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Harcok a rádió körül

9Mi az igazság a rádió
körül?

Nemzeti Újság 1931.
február 27.

A rádió körül idehaza heves sajtópolémia lángolt föl. A liberális
eszmeiséget képviselő, annak fölényéért aggódó Az Est azzal vá
dolta a kormányt és az intézmény vezérigazgatóját, Kozma Mik
lóst, hogy jogtalan anyagi előnyökre törekszenek a postával folyta
tott tárgyalásokon. A kormány illetékese és Kozma is cáfolták a
vádakat. A Nemzeti Újság is beleavatkozott a küzdelembe Rádió
Budapest című vezércikkével. melynek korrektségét Kozma Miklós
levélben köszönte meg Tóth Lászlónak." Ebben a többi között a
következőket olvashatjuk - jeleként annak, hogya történelem
azért néha megismétli magát -: "Minden igyekezettel azon vol
tam, hogy az MTI-t és vállalatait, elsősorban a Rádiót a pártharcok
ból kivonjam, természetesen anélkül, hogy letérjek arról az elvi
alapról, amelyen állok. Kerültem minden belső harcot és veszeke
dést, csak támadás esetén élve a védekezés jogával. De bizonyos
sajtóorgánumokkal szemben hiábavalónak bizonyul minden jóaka
rat, objektivitás, előzékenység és igyekezet. Ezek szemében nem
számít sem munka, sem eredmény, sem korrektség. Semmi sem
számít, fő az, hogy tőlük telhetőleg ártsanak egy intézménynek,
amely a közcélokat nem az ő ízlésük szerint szolgálja. Engem ezek
a támadások hidegen hagynak, sőt megerősítenek abban a hitem
ben, hogy az út, amelyen járunk, helyes."

A katolikus rádiószónoklás legnagyobb mesterére, Tóth Tiha
mérra külföldön is felfigyeltek, többször kértek tőle a rádió jelen
tőségét méltató cikkeket, elsősorban osztrák lapok. A bécsi Neues
Reidben Praedicate super tecta címmel méltatta a rádió jelentőségét:

ez a hírközlési eszköz - írta -, lehetővé teszi, hogy teljesítsük
Krisztus kívánságát, hirdessük őt akár a háztetőkről is. 1932-ben
pedig a Schönere Zukunftnak adott interjút, amelynek kivonata A
rádió a modern lelkipásztorkodás nagyszerű eszköze címmel jelent meg
a Nemzeti Újságban (június 18.) Ebből is kiviláglik, milyen nép
szerűek voltak élőben közvetített beszédei, melyekre százával
kapta a leveleket, s amelyeket úgy tekintett, mint a pünkösdi kül
detés valóra váltásának legnagyszerűbb lehetőségét. A későbbiek

ben rendszeresen szerepelt a rádióban, és ugyancsak népszerű lett
Sík Sándor, aki 1936-ban kötetbe is rendezte a magyar szentekről

tartott rádiós sorozatát.
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