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A sajtó szerepe az
Isten országában
Krisztusban Kedves Testvéreim!
1935 januárjában francia újságírók voltak XI. Piusz pápánál kihall
gatáson. A Szentatya így szólott hozzájuk: "Igen nagyra értékeljük
a ti kedves és gyermeki látogatásotokat. Eljöttetek üdvözölni egy
öreg papot, egy öreg papot, akit a hívek mindnyájuk közös atyjá
nak tekintenek Ti, újságírók, a világ legnagyobb hatalmát képvise
litek Gyakran mondják, hogy a legnagyobb hatalom a közvéle
mény. Tévedés. A sajtó gyár~a a közvéleményt. Az ok pedig mindig
hatalmasabb, mint az okozat. Ti vagytok »a szó nagy urai". És nem
tehetek jobbat, mint hogy reátok alkalmazom a mi nagy Manzo
nink híres szavait: »A szó a világ ura. Soha az igazságot el ne árul
játok.. Soha egy szót-ki ne ejtsetek, amely biztatás lehet a tévedésre
vagy a rosszra...«"

És ilyen hangon folyt tovább a pápa beszéde... Mi pedig, ezt
olvasva felkiáltunk: Hát csakugyan ilyen óriási hatalmat jelent a
nyomtatott betű? És ha valóban azt jelenti, vajon megszívleli-e
minden katolikus ember az ősz Szentatya szavait? Mert katona
nincs fegyver nélküL, tengerész nincs hajó nélküL, mesterember
nincs szerszám nélküL, tudós nincs könyv nélküL, éppígy az
Isten országa sem terjedhet megfelelő eszközök nélkül, amely esz
közök közt nem utolsó helyen áll a sajtó és az általa képviselt
óriási szellemi fegyvertár.

"Jöjjön el a te országod", imádkozzuk napról napra a Miatyánkban.
De akkor ébredjünk annak tudatára, mily óriási hatalom az Isten
országának terjedése mellett vagy ellen a nyomtatott betű, a könyv
és az újság, és ébredjünk annak a felelősségnek is tudatára, amivel
a sajtóval szemben is tartozunk Éppen erre akar vezetnia mai szerit
beszédünk. I. Először is megmutatni, milyen óriási és döntő hatalom
a sajtó; II. majd aztán rámutatni, mit várhat tőlünk a sajtó.

Milyen óriási hatalom a sajtó?

A) Hogy milyen végzetes hatalom van a nyomtatott betűkben, 
hatalom, mely éltet vagy öl, gyógyít vagy mérgez, épít vagy rom
bol, békét teremt vagy háborút készít -, hogy milyen döbbenetes
hatalom az újság, erről szól egy igen szemléltető példabeszéd.

Az ördög nagy tanácskozásra gyűjtötte össze a pokolban mun
katársait. A téma volt: hogy lehetne Isten országát végképp meg
semmisíteni a földön.

610



Az egyik munkatárs ezt ajánlotta:
- Nincs ennél egyszerűbb: meg-kell ölni a papokat.
- Ez túlságosan egyszerű, felelte gúnyosan a vezér. Már meg-

próbáltuk Néróval meg a többi egyházüldözővel. És mi lett a
vége? Az Isten szolgái csak megszaporodtak. Úgy, hogy még egy
büszke mondást is faragtak, hogy "a vértanúk vére a keresztények
elvetett magva". Ez tehát nem sokat ér, okosabbat kérek.

Megszólalt a másik ördög:
- Okosabb lesz konkolyt hinteni a búzába, ferdítsük el az

Evangéliumot, terjesszük a veszélyes eretnekségeket...
- Na, na, na! - kiáltott bele megint a főnök. Hát te nem

tanultál semmit a múltból? Hogy az eretnekek mindig csak meg
erősítették az egyházat! Ha nincs Arius, aki Krisztus istenségét
tagadja, akkor Athanáz nem készíti el iratait és a niceai zsinat
nem írja össze a Credót. Ha nincs [ansenius, aki megfagyasztotta
a szíveket és elriasztotta az Oltáriszentségtől, akkor nincs Jézus
Szíve-tisztelet és nincs gyakori áldozás. Ez sem ér hát semmit.
Jobbat kérek!

A harmadik csakugyan azt hitte, hogy jobbat tud. Tehát meg
szólalt: A paradicsomban nagy sikerünk volt a jó és gonosz tudás
fájával, megint ezt kellene megpróbálni: a tudást nekiszegezni a
hitnek, a tudomány országát az Isten országának. A pillanat ked
vező: soha az ember még ennyire nem lelkesedett a tudomány
iránt. Ha tehát belebeszéljük a fejébe, hogy tudás és vallás ösz
szeegyeztethetetlen fogalmak, nyert ügyünk van.

- Ha bele tudjuk beszélni! - mondotta a főnök. - De nem
tudjuk! Értsd meg: nem tudjuk! Már éppen száz évvel ezelőtt

kezdtük bebeszélni! És mi az eredmény? Az, hogy épp a legna
gyobb tudósok nem akarják elhinni. Jön egy Arnpere - és rózsa
füzért imádkozik. Jön egy Pasteur - és azt mondja, hogy mert
sokat tanult, épp ezért van erős hite. Jön egy Marconi, jönnek a
legnagyobb tudósok és leborulnak Isten előtt. Ezzel sem megyünk
semmire. Jobbat kérek!

A jobbat a negyedik vélte megtalálni. Ö a szabadsággal jött elő.

- Az embereket a szabadsággal lehet leginkább megmámoro
sítani. Szabadok vagytok! Ezt kell nekik hirdetnünk. Szabadon
hisztek, gondoltok, beszéltek, tesztek, amit akartok!

- Nem ér semmit - felelte újra a fő ördög. - Hát te sem
tudsz semmit a történelemből? Nincs század, amely annyi alázatos
s engedelmesen meghódoló szerzetest látott volna, mint a "sza
badgondolkodás százada". Soha a pápák nagyobb tekintéllyel és
határozottsággal még nem hirdették az Evangéliumot. Mi már
lefolytattuk a nagy offenzívát a szabadság nevében és a vége a
~pápai csalatkozhatatlanság dogmatikus kimondása lett. Jobbat kérek!

Az ötödik azt hitte, hogy ő találta meg a siker kulcsát. Ez így
szólt:
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- Bűnbe kell rántani mindenkit. Százszor és ezerszer annyi
mulatóhelyet és mozit és mulatságokat...

- De naiv vagy - torkolta le a szólót megint az elnök. 
Mintha ezt már nem próbáltuk volna. Mi lett a vége? Mária meg
jelent Lourdes-ban s a barlang szájából a világba kiáltott három
szót - három szót, de meghallotta az egész világ: Bűnbánat! Bűn

bánat! Bűnbánat! Soha annyian a gyóntatószék körül még nem
tolongtak, mint ma. Soha annyian még nem áldoztak, mint ma...
Szóval látom, hogy nem tudtok semmit. Majd én megmondom,
mit kell csinálni. Majd én megmutatom, mi a föltétlenül biztos
eszköz az Isten országának megsemmisítésére. Lapot fogunk ala
pítani! Újságot adunk ki! Ez a biztos győzelem! Az emberek el
zavarták a királyokat, mert "ők most már szabadok". Dehogyis
szabadok! Egy dologban mindenki kötve van, mindenki vezethető,
mindenki szót fogad: a sajtó. Amilyen lapot olvas valaki, olyan
lesz a gondolkodása, a felfogása, az ítélete, az élete, a világnézete.
És itt nem használ, hogy valaki tanult vagy tanulatlan-e, tudós
vagy egyszerű-e; legfeljebb időbeli a különbség, de előbb-utóbb a
mienk! Akármilyen elővigyázatos,akármilyen bölcs. Aki malomba
megy, vigyázhat az akárhogy: előbb-utóbb mégis lisztes lesz! Aki
a kéményt sepri, vigyázhat akárhogy: előbb-utóbb kormos lesz!
Tehát itt fogjuk meg a harcot. Igenis, lapot alapítunk! Nos, nem
lesz rajta a mi cégünk - annak kissé rossz hangzása van az
emberek előtt -, de beülünk a leghangzatosabb című és a legár
tatlanabbul hangzó megmozdulások szerkesztőségeibeegyaránt 
és minél több újság szolgál nekünk, annál jobban befellegzett az
Isten országának a földön!

A példabeszéd tanulságai

B) Eddig szól a példabeszéd. Ki nem adna igazat megrendítő ta
nulságának? Mert egyenesen beláthatatlan az a kár, amit a sajtó
fegyverével Isten országának okozni lehet.

a) Vegyük mindenekelőtt is a nyat támadásokat. Hol itt, holott
jelenik meg az újságokban egy hír, amely valamely egyházi in
tézményről vagy személyről tartalmaz bántó dolgokat. Akárhány
szor nem is igaz, vagy egészen elferdítve van benne a tényállás,
de mit tudja ezt az olvasóközönség? És ha még igaz is! Fájdalom,
az Úr tizenkét apostola közt is volt egy Júdás! De a többi tizenegy
hű maradt! Hát ezt miért nem írja meg az a lap?

Vagy megjelennek cikkek tudománymezbe öltöztetve, és leki
csinylik, lemosolyogják, egy oldalvágással intézik el valamelyik
hitbeli vagy erkölcsi tételünket. Hogy több példát ne mondjak,
mennyi feje tetején álló okoskodás és mennyi cinikus megjegyzés
jelent már meg a lapokban a házasság szentségéről és annak kér
déseiről! És ha valaki napról napra, évről évre ilyen szellemi táp-
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lálékon él, csoda-e, ha lassan, észrevétlenül, akarata ellenére is
kezd ezekhez áthasonulni és kezd a legszentebb kérdésekben olyan
léhán gondolkodni, mint kedvenc újságjának meg sem keresztelt
cikkírója?

b) De ne is vegyük a nyílt támadást. Ma már ezek egyre rit
kábbakká válnak, mert az olvasóközönségben mégiscsak van már
annyi öntudat, hogy ezeket nem tűrné. De nemcsak hangos tá
madással lehet ártani Isten országának, lehet néma csenddel,
agyonhallgatással is. A világegyházban nagyszerű élet lüktet, a
pápák hatalmas körlevelekben figyelmeztetik az emberiséget a kor
legégetőbb problémáira, világhírű keresztény tudósok és gondol
kodók térnek vissza az őseiktől elhagyott katolikus egyházba és
így tovább... és a mi emberünk minderről nem tud semmit, mert
k. újságja egyszerűen agyonhallgatta ezeket, vagy a ·hírek zűrza

vara közt eldugva öt petit-betűs sorban emlékezett meg róluk.
Vajon csoda-e, ha az ilyen olvasóban, aki soha a mi szellemi

kincseinkről nem értesül, aki mindig azokat hallja magasztalni,
akik többé-kevésbé ellentétben állanak egyházunkkal, vajon cso
da-e, ha az ilyen emberben a katolicizmus fölött érzett diadal
helyett valami félénkség, valami bujkáló lelkület alakul ki? Marad
ugyan katolikusnak, de úgy érzi, hogy ezt egy kissé már szégyel
lenie kell, mert a keresztény Credo inkább a csekélyebb értékűek

nek, az elmaradottaknak való. Íme, milyen jól látott az elnök azon
a pokoli tanácskozáson: amit nem bírt elérni nyílt üldözés s egy
házszakadás, elérte az újság csendes romboló munkája!

Mit várhat tőlünk a sa/tó?

Az eddigiekben rámutattam arra az óriási felelősségre, amelyet
mindenkinek éreznie kellene, aki betűvel dolgozik és tollhoz nyúl.
Az Isten országának terjesztésében vagy annak megbénításában
egyaránt beláthatatlanul fontos szerepe vagy minden nyomtatott
írásnak, könyvnek s újságnak.

Persze hallgatóim közül erre a legtöbben ezzel felelhetnek: Ez
mind igaz, az íróknak nagy a felelősségük. De mit érdekel ez
minket? Mi nem vagyunk írók, mi csak olvasók vagyunk, akik
karácsonykor, névnapra vagy bérmálásra megveszünk egypár aján
dék könyvet és negyedévenként pontosan beküldjük rég megszo
kott napilapunknak az előfizetést. Mit érdekel minket az, amit
eddig hallottunk az írók felelősségéről?

A) Az igaz! Amit eddig hallottunk a beszéd első felében az
írók felelősségéről, az csak az írókat illeti; de amit most fogok
mondani a beszéd második felében az olvasók felelősségéről, az
már mindnyájunkat illet. Mert igenis, minden kereszténynek tud
nia kellene, Isten országának mily életbevágó érdekeit mozdítja
elő vagy sérti az ő helyes vagy helytelen viselkedésével.

613



a) Amikor látjuk azt a tökéletes elvtelenséget és tervtelenséget,
ahogyan karácsony előtt a könyvajándékokat az emberek csak úgy
találomra, a szép kötés vagy a hangos reklám alapján halomban
vásárolják; amikor látjuk a keresztény közéletben hangoskodó sze
replők kabátzsebéből kikandikálni a színtelen vagy éppen keresz
tényellenes lapok példányait, nem tehetünk, róla, ha eszünkbe jut
a régi keleti példabeszéd a síró és jajgató erdőről.

Úgy szól ez a példabeszéd, hogy egy napon favágók jelentek
meg az erdőben és nagy kíméletlenséggel kezdték vágni a fákat.
No hiszen, lett erre nagy jajgatás és sopánkodás a fák között.
Apraja-nagyja kétségbeesett tehetetlenséggel siránkozta: Végünk
van, jön a fejsze, kivágnak, elpusztulunk. A nagy jajgatásban egy
szer csak megszólalt bölcsen és higgadtan a legvénebb tölgy: Mit
sopánkodtok és jajgattok, hogy jön a fejsze és kivág minket? Ugyan
ki tudna-e vágni, volna-e bármi ereje is, ha nem mi magunk adtuk
volna neki a nyelet? ..

Ennek a bölcs tölgyfának válasza jut eszembe, valahányszor
szomorúan kell tapasztalnom a keresztények, sőt buzgó hívek já
ratlanságát és tapasztalatlanságát a sajtókérdésben.

b) Hiszen hányan vannak, akik előtt újdonság gyanánt hallat
szik, amit most mondok: A helyesen értelmezett vallásosság meg
követeli, hogy a sajtó terén is mindenki színt valljon, és álljon
határozottan a keresztény sajtó pártjára, mert amikor az isteni
Gondviselés olyan súlyos megpróbáltatást enged egyházára, mint
napjainkban, akkor árulást követ el a legszentebb üggyel szemben,
aki az ellenség támadó fegyverét erősíti és támogatja.

Nem túlzás: elképzelhetetlen a sajtó hatalma! A sajtó korunk
legnagyobb hatást kifejtő szónoka - de vajon az Isten igéjét hir
deti-e, Isten országának eljövetelén dolgozik-e? A pap egyszer pré
dikál egy héten, az újság hatszor egy héten. A papot csak az
hallgathatja meg, aki templomba megy vagy kinyitja a rádióját.
Bezzeg az újságot hallgatja, olvassa és falja mindenki: otthon és
a kávéházban, villamoson és utcán, reggel, délben, este, sehol nem
hagy nyugtot.

Nos, milyen életbevágóan szükséges az Isten országának terje
déséhez. hogy legyen úttörője, előharcosa, munkatársa a katolikus
sajtóban. Legyen fáklyahordozója a hazugság sötét éjében. Legyen
páncélos lovagja az elfogult támadások rengetegében. Legyen han
gos szava a krisztusi igazságok védelmezésében. Legyen soha el
nem fáradó harcosa a sötétség hatalmával szemben.

B) Mi tehát a keresztény hívő kötelessége ebben a kérdésben?
Kettő: nem olvassuk a rossz sajtót, és támogatjuk a jó sajtót.

a) Nem olvasni a rossz sajtót!
Sajnos, még ma is sokan vannak közöttünk. akik nincsenek

tisztában azzal a döbbenetes erővel, amit a nyomtatott szó hatalma
képvisel- vagy Isten országának terjesztésében, vagy annak rom
bolásában. Mert ha tisztában volnának, nem memék magukat oly
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bátran kitenni a lelki infekció veszélyének Ha tisztában volnának,
nem mondanák oly bátran és elbizakodottan: "Kérem, engemet
ne tessék félteni! Hogy én indexre tett könyveket olvasok? Hogy
én könnyű erkölcsű regényeket falok? Hogy én nem keresztény
újságokat járatok? Ah, kérem, nekem sokkal erősebb a hitem, nekem
sokkal emelkedettebb az erkölcsi felfogásom, semhogy az ilyesmi
fogjon rajtam és meggyőzhessen. Ne tessék engemet félteni ..."

Úgy? Ne féltselek? Szóval te erősebb és ellenállóbb vagy, mint
a rómaiak világot legyőző hadvezére, Cézár? Ö maga is hatalmas
szónok volt és azzal az elhatározással lépett a szenátusba, hogy
el fogja ítélni a vádlottat.

Cicero, a védő, elkezdi beszédét - Cézár mosolyog: Nekem
ugyan beszélhetsz, rajtam nem fog az ilyesmi!

Cicero tovább beszél - Cézár hallgatja. Tusakodik Harcol. El
lenáll - amíg tud. De Cicero csak beszél redületlenül. Egyre új
érvek, egyre hatalmasabb logikai kalapácsütések.. Cézár feje le
hanyatlik, és kimondja a fölmentő ítéletet.

Pedig ez még csak az elrepülő, élő szó volt. Elhangzik és elvész.
Milyen akkor a nyomtatott szónak ereje, amely el nem tűnik,

hanem tízszer és százszor újra éled!
Mennyire igaza van a nagy francia katolikus írónak, Paul Bour

get-nak: "Senki sincs, akinek őszinte lelkiismeretvizsgálat után nem
kellene bevallania. hogy ma más ember volna, ha rossz lapokat
és könyveket nem olvasott volna."

És mennyire igaza van Ketteler püspöknek: "Egy mázsa nyom
tatott papirossal nagyobbat lehet robbantani, mint egy mázsa di
namittal!"

Mi a pozitív kötelességünk?

Tehát: nem olvasni a rossz sajtót!
b) De ez még csak negatívum: Mi a pozitív kötelességünk?

Támogatni a jó sajtót!
Támogatni, mert megérdemli. Talán nem lesz túlzás és vakme

rőség részünkről, ha a hivatását komolyan vevő és lelkiismeretes
katolikus újságíró munkáját némiképp hasonlónak mondjuk a hi
vatását komolyan vevő és lelkiismeretes pap munkájához. Mert
hiszen mindkettőjükmunkája révén nem a nemesnek, jónak, szép
nek, erkölcsnek áldása és harmóniát hirdető uralma erősödik-e?

Népek nevelője a pap és az újságíró is. Igazságot, igazságosságot,
felebaráti szeretetet, lelkiismeretességet, kötelességteljesítést hirdet
a pap, de azt hirdet - azt kellene hirdetnie az újságnak is. Isten
országának eljövetelén dolgozik a pap, azon kellene dolgoznia az
újságnak is: a pap hirdeti Isten országát elsősorban élőszóval, az
újságnak ugyanezt kellene terjesztenie a nyomtatott betűvel.
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Szédületes felelősség! A papnak lelkére, mint óriási hegytömb
nyomása nehezedik ennek a felelősségnek állandó tudata; de vajon
érzik-e ezt a szédületes felelősséget mindazok is, akik tollal és
nyomtatott betűvel irányitják a népek sorsát és tevékeny részeseivé
válnak népünk virágzásának vagy balsorsának. erejének vagy ha
nyatlásának?

Ó, ha ezt mindig érezné mindenki, aki tollat vesz kezébe! Ha
érezné a szent ágostoni gondolat hármas célkitűzését: "Lex veritas,
regina caritas, finis aeternitas", "törvényünk az igazság, királynőnk
a szeretet, célunk az örökkévalóság"!

c) Beszéljünk egész világosan! Akarod, Testvérem, hogy az Isten
országa csakugyan eljöjjön? Akkor ennek egyik módja az is, ha
katolikus lapra fizetsz elő, azt olvasod és hirdetéseidet abban adod közzé.

Nem látjuk-e, milyen lázas tevékenységet fejtenek ki a legkü
lönfélébb világnézetek, csakhogy megnyerjék maguknak az em
bereket? Mennyien dolgoznak az Isten országa ellen, de mily ke
vesen mellette? De ilyen körülmények között, ilyen döntő harc
kellős közepén, nevezheti-e magát katolikusnak az, aki képes elő

fizetésével támogatni az ő vallásos meggyőződését bántó és tá
madó lapot? Nevezheti-e magát katolikusnak az, aki jár ugyan
templomba, ott hallgat szentmisét és szentbeszédet, aztán haza
megy és előveszi lapját, amely lekicsinyli és lemosolyogja mindazt,
amivel lelke az imént a templomban megtöltekezett? Nevezheti-e
magát katolikusnak, aki tud kezébe venni olyan képes újságokat,
amiknek illusztrációi és cikkei, hírei és szellemisége nyílt arcul
csapása minden keresztényerkölcsiségnek?

A kriptokatolikusok ideje lejárt. Azoknak ideje, akik lélekben
ugyan katolikusoknak mondják magukat, de nem merik ezt meg
vallani, megmondani, megmutatni. Megmutatni azzal is, hogy mi
lyen újság jár a családjukba.

Talán túl nyers szavak, amiket Louis Veuillot, a nagy francia új
ságíró mondott egyszer, de nagyon igazak: "A legélesebb tőr, a leg
erősebb és legtartósabb méreg: a toll piszkos kezekben. El lehet vele
rontani egy népet, egy egész évszázadot. Ma írnak dolgokat, amikről
egyszer bebizonyosodik, hogy gonosztett elvetett magvai voltak."

Kedves Testvérek! Amikor a Bécsben megjelenő nagy napilap,
a Reichspost még katolikus lap volt, a szerkesztőség lépcsőházában

egy kb. 3 méter magas, óriási tiroli feszület fogadta a látogatókat.
Erre a feszületre esett mindenkinek első pillantása, és szinte eszébe
jutott a görög bölcsnek szava: "Adj egyetlen pontot, ahol meg
vethessem lábamat, és kimozdítom sarkaiból a világot."

Nos, ez az egyetlen pont: Krisztus keresztje! Mi ad erőt, gerincet,
lendületet és elvhűséget a katolikus lapnak? Semmi más, csak a
rendíthetetlen meggyőződésKrisztus keresztjének győzelmi erejé
ről. De mi ad erőt, lendületet és győzelmet azoknak, akik Krisztus
keresztjéért és az Isten országának eljöveteléért dolgoznak? A
Krisztus keresztjéből táplálkozó katolikus sajtó.
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Talán lesznek hallgatóim közül, akik a mai beszéd témájára
kissé aggódva figyeltek fel, és mintha mondani szeretnék: Kérem,
ez nem egészen szeritbeszéd volt. Ez egy világi ügynek a temp
lomba beerőltetése. Talán nem is egészen való a szószékre...

Nem tudom, csakugyan lesznek-e, akik különösnek találják a
mai beszéd tárgyát. De ha csakugyan lesznek, akkor csak még
jobban meggyőződöm arról, hogy csakugyan ide való volt, és
csakugyan kellett erről beszélni a szószékről is, mert íme, még
hallgatóim közt is vannak, akiket sikerült elfogulttá tenni az el
lenségnek, és bebeszélni neki, hogy ez merőben világi ügy.

De még mennyire nem az! Ki kell mondanom nyíltan. hogy
nem teljesíti lelkiismeretbeli kötelességét az a keresztény, aki nem
veszi komolyan ezt a felelősséget, ami a sajtókérdésben is reá
hárul.

A sajtó is egyik eszköze az apostolkodásnak. A sajtó is lehet
egyik előmozdítója a Miatyánk kérése teljesedésének: ,,Jöjjön el a
te országod", de lehet annak legnagyobb akadálya s legveszedel
mesebb sírásója is. És én nem tudom, hogy bírja lelkiismeretével
összeegyeztetni egy vallásos keresztény ember azt, hogy előfize

tésével egy nem keresztény újságot támogat, és ezzel a nyelet adja
a baltának. amely az Isten országának ültetvényeit irtja ki!

Nem tudom, hogy most, a beszédem végén, nem kell-e ugyanazt
mondanom egyeseknek, amit Szent Remig reimsi püspök mondott
Clodvig frank királynak, amikor megkeresztelte: "Égesd el, amit
eddig imádtál. és imádd, amit eddig elégettél." Dobd el, amire
eddig előfizettélés olvastál és szerettél, és olvasd és szeresd ezután,
amit eddig nem szerettél.
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