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1944-ben született Té
nyőn. 1967-ben szerzett
történelem szakos diplo
mát az ELTE-n, azóta
oktatója, jelenleg tan
székvezető egyetemi ta
nára. Fő kutatási területe
a 20. századi magyar
katolikus egyháztörténet.

1Nyisztor Zoltán: Ötven
esztendő,

Bécs, 1962, 75.

Tóth Tihamér
(1889-1939)

Tavaly májusban múlt 60 éve, hogy elhunyt Tóth Tihamér veszp
rémi püspök, a katolikus reneszánsz rádióapostola.

A katolikus reneszánsz elindítói és kiteljesítői a széles katoli
kus tömegekre ható hitszónokok, igehirdető lelkipásztorok voltak
(világi papok és szerzetesek egyaránt), ám maga a katolikus
megújhodás is "kitermelte" a maga markáns személyiségeit,
megtestesítőit és továbbfolytatóit. Közülük nem egynek a műkö

dése és hatása túlmutat az egyház, a katolicizmus keretein, és az
össznemzeti kultúra, műveltség szerves részévé vált. A valóban
maradandót alkotó szellemóriások mint a jéghegy csúcsai jelen
tették ennek a hitbuzgalmi tevékenységnek egy-egy fontos állo
mását. Az ő működésük sem érte volna el azonban ezt a hatást
a mögöttük álló, kevéssé látható és látványos "napszámosok", a
lélek napszámosainak áldozatos munkája nélkül. Lelkipásztorok,
hitoktatók, publicisták, szerzetesek százait kellene elősorolnunk,

akiknek emlékezete egyik vagy másik területen, szűkebb régió
ban az általuk egykor vezetett közösségben ma is köztiszteletnek
örvend.

Amikor az 1960-as évek elején a római emigrációban élő

Nyisztor Zoltán, úgy is mint a katolikus megújhodás egyik mar
káns és tevékeny részese számba vette az 1895-1945 közötti öt
ven esztendő történetét, a katolikus reneszánsz tárgyi és személyi
feltételeit, az első helyezést három személynek ítélte oda: Pro
hászka Ottokárnak, a jezsuita Bangha Bélának és Tóth Tihamér
nak. A "triumvirátus" első tagja, Prohászka püspök túl lévén éle
te delén, 1927-ig már inkább élő program és kútfő; alkotáerejé
nek teljében a századfordulón és a század első két évtizedében
volt, s ezekben az években, évtizedekben fejtette ki valóban az
"álló vizeket" felkorbácsoló szélvészként hatását a katolikus élet
ben. Bangha Béla jezsuita atya - akit "csak" Páterként emleget
tek - működése is 1919 előtt kezdődött, de munkásságának leg
fontosabb része 1919-től 1940-ben bekövetkezett haláláig tartott.
Tóth Tihamér már a fiatalabb generációhoz tartozott, az ő hatása
az 1930-as évek második felében bontakozott ki. "Kétségtelen,
hogy sok más kitűnő szónok mellett ... ők hárman emelkedtek a
legmagasabbra, és vitathatatlanul országos népszerűségre és tar
tós hatásra. A dolog annál csodálatosabb, mert e három férfiúban
szinte semmi közös vonás nem volt, és sok tekintetben ellentéte
lei is voltak egymásnak jellemben, tudásban és kifejezési mód
jukban" - állapította meg igen találóan Nyisztor Zoltán. l
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Prohászka 
Bangha - Tóth

Tóth Tihamér élete

Prohászka kétségtelenül karizmatikus zseni volt, a 20. századi
magyar katolicizmus legnagyobb alakja, legeredetibb gondolko
dója és legnagyobb hatású apostola, akinek korszerűsége máig
érezteti hatását, aki nélkül nincs modem katolicizmus. Bangha
Béla nagy tudású, fáradhatatlan és militáns jezsuita, aki széles
körű ismereteivel, éles logikájával és hatalmas szervező erejével
alkotott maradandót. A maguk módján mindketten zseniálisak
voltak, és megkerülhetetlenek a korszak eszmetörténete, sőt köz
története számára is. Tóth Tihamér volt közülük a legnépszerűbb

és legismertebb, akinek művei világszerte ismertek lettek. Ám
amilyen viharos gyorsasággal emelkedett a siker csúcsaira, épp
oly tragikus gyorsasággal lett és maradt sorsa a feledés. Ha en
nek a jelenségnek az okait keressük-kutatjuk, célszerű abból kiin
dulni, hogy az ő mondanivalója, stílusa volt leginkább adekvát a
korral és korszellemmel, amelyben élt. Teológiai felfogása, egy
házképe igen csak távol állt Prohászkáétól, sokkal inkább megfe
lelt az akkori hivatalos álláspontnak. Mentalitása konzervatívnak
mondható, és határozottan ellene volt az egyház vagy a klérus
politikai szerepvállalásának, egyáltalán a politikai pártoknak.

Tóth Tihamér úgy volt konzervatív, hogy a mindennapokban
élt és hatott, s bár semmi rendkívüli tehetséget nem mutatott,
megnyilvánulásai szóban és írásban mégis nagy hatást gyakorol
tak. Viszont Prohászka és Bangha írásai, szónoklatai a releváció
erejével hatottak, Tóth Tihamér népszerűségének titka nem az in
tuíció, hanem a szorgalom és rendszerezés, a problémák leegy
szerűsített, az egyszerű, nem csak értelmiségi emberek számára
érthető megfogalmazása.

Tóth Tihamér 1889. január 14-én született Szolnokon, közép
osztálybeli családban. A színmagyar alföldi városban töltött gyer
mekévek nagy ajándéka volt a szép magyar beszéd, amely a szó
széken és a mikrofonban egyaránt képes volt megpendíteni hall
gatósága lelkének rejtett húrjait is. Már hatodikos gimnazistaként
a papi hivatást választotta, és felvételét kérte az egri főegyház

megyébe. Az érettségi után teológiai tanulmányait a budapesti
m. kir. Tudományegyetemen folytatta és a Központi Szerninári
umban nevelkedett. A fiatal papnövendékre három tanára volt
nagy hatással: Mihályfi Ákos, a homiletikában Glattfelder Gyula,
míg spirituálisa Hanauer Á. István volt. Ez a neveltetés nélkülöz
te Róma szellemét, a Collegium Germanico-Hungaricum légkö
rét. Egyetemes tájékozódását mindössze másfél éves bécsi tartóz
kodás jelentette az Augustineumban. A bécsi egyetemen 1911-ben
doktorált a szekularizáció témaköréből.

Tóth Tihamért 1911. június 27-én szentelték áldozópappá az
egri főszékesegyházban. Igen mélyen élt benne a papi hivatás, s
a lelkipásztori küldetésen túl nem vágyott egyházi karrierre. Ké
sőbb Sík Sándor gyönyörű versét szokta idézni saját papi hivatá
sáról:
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Tóth Tihamér
ifjúságnevelő

módszere

Frontélmények

"Az Isten küld, testvéreim, tinéktek,
Hogy sugarai eleven tűzét

Amik arcáról a szívembe égtek,
Sugározzam csendesen szerteszét.
A testvéreknek, kik az éjben járnak,
Az Isten küldött szentjánosbogárnak. "

A gimnazista fiúk számára írt, és világhírre szert tevő könyvei arra a
hiteles élményanyagra támaszkodtak, amelyeket Tóth Tihamér fiatal
papként első állomáshelyein szerzett. Néhány hónapig falusi káp
lán, majd Egerben a középiskolások hittanára. Módszere azóta tel
jes polgárjogot nyert az egyházban: szervezte, irányította növen
dékei cserkész-mozgalmát, részt vett kirándulásaikon (például tu
tajoztak a Vágon), velük együtt sportolt, miközben még lábát is
törte.

Az egri főreál hittanáraként a háború kitörésekor, 1914. július
végén behívót kapott, és tábori lelkészként szolgált a K. u. K.
4/4-es tábori kórházban. Öt hónapot töltött a szerbiai fronton,
majd 1925 januárjában az orosz hadszíntérre vezényelték. Tizenöt
hónapnyi frontszolgálata alatt a katolikus középiskolás fiúk lelki
világától, erkölcsi állapotától merőben eltérő, hitbeli közönyös
ségben, durvaságban élő fiatal katonanemzedéket ismert meg. Az
egyenruhába bújtatott "fiatal magyar társadalom" erkölcsi és lel
ki állapota mélyen megrázta a kezdő tábori papot, aki ekkor és
itt határozta el: ezen a valláserkölcsi nevelés segítségével a nem
zet és a társadalom megmaradása érdekében változtatni kell.

Az összeomlás, 1918-19 forradalmai és a rájuk következő el
lenforradalom s annak atrocitásai még inkább meggyőzték Tóth
Tihamért arról, hogy a vallástalanság, a keresztény erkölcsi érté
kek től való elfordulás a bekövetkezett tragédia egyik fő okozója.
Ezt is közvetlen közelről élte meg, hiszen 1918 szeptemberében
Csernoch János hercegprímás őt nevezte ki a Központi Szerniná
rium prefektusának (tanulmányi felügyelőjének).Ami előmenete

lét illeti, 1920-ban pápai kamarás, 1925-ben, 35 évesen a teológiai
kar professzora és az egyetem hitszónoka, 1927-ben c. betheli
apát. 1931-ben Serédi bíboros őt nevezte ki a szeminárium rekto
rának, s mint ilyen modernizálta az elavult épületet. 1935-ben ér
demei elismeréseként pápai prelátus lett.

Tóth Tihamér és az általa képviselt nevelési elvek és módsze
rek számára - a boldog békeidők elmúltával bekövetkezett ér
tékvesztés és zavar közepette - a Levelek diákja imhoz című ciklu
sa hozta meg a sikert. A kézirat már 1918-ban elkészült, de a
közbejött forradalmak miatt az első kötet, a Tiszta férfiúság, ame
lyet mindenki ismert és olvasott, 1919. október 23-án jelent meg
először, és indult mondhatni világhódító útjára, (Ha az egyes
műveket és szerzőket a maguk helyi értékén kezeljük, akkor ez
is olyan mérföldkőnek nevezhető a katolikus ifjúsági iroda
lomban, mint Prohászka 1918-as Kultúra és terrorja, Szabó Dezső
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1919-ben megjelent Elsodort faluja, Szekfű Gyula ugyanekkori Há
rom nemzedéke vagy Bangha Béla Magyarország újjáépítése és a ke
reszténység című műve, Mindegyik szerző és említett mű a maga
területén bizonyult mérvadónak.)

A Tiszta férfiúság A Tiszta férfiúság azért hatott hitelesen, mert annak anyagát
papnövendék-társaival, katona bajtársaival és a diákjaival való
konkrét beszélgetések adták. Az elbeszélő-mesélő levél-műfaj is
megsokszorozta hitelét. A Levelek diákjaimhoz mindegyik kötete
így kezdődött: "Fiam! Íróasztalomnál sokszor ülnek mellettem
diákjaim... " Hatásának titkai közé tartozik az is, hogy ismerve
az ifjú lélek sajátosságait, bizton építhetett a fiatalok örömteli élet
utáni vágyára és késztetésére, s az örömmel végzett munka, ta
nulás szeretettel párosuló egységére. Öröm és boldogság nélkül
nincs ifjúság, és így nem lehetséges valláserkölcsi nevelés, hitok
tatás sem. Tóth Tihamér szerint a jó és eredményes hitoktatás
"az eleven, a való életet szem előtt tartó, katolikus gondolkodás
ra és cselekvésre egyaránt indító és érzelmet egyaránt munkáló
vallásra nevelés. Több öröm, fény, napsugár, melegség, eleven
ség, bensőség - azaz: több lélek a hitoktatásban".

A Tiszta férfiúság sikere az irodalomban is szinte példátlan
volt: tizenkilenc magyar kiadása jelent meg (amelyhez hozzájá
rult, hogy a legtöbb iskolában "kötelező olvasmánynak" számí
tott; 20 nyelvre lefordították, angoira és kínaira egyaránt). Ango
lul, csehűl és lengyeiül négyszer jelent meg, átírták a vakok szá
mára, és kiadták eszperantóul is. A Tiszta férfiúságot követte a
Dohányzol? (nyolc kiadásban), a Ne igyál! (ugyancsak nyolc ki
adásban). A "trilógia" elképesztő sikere folytatást kívánt. Így kö
vetkeztek A művelt ifjú, A jellemes ifjú, A vallásos ifjú (két kötet
ben), majd a Krisztus és az ifjú című kötet. Ezek a könyvek több
tízezres sorozatokban jelentek meg - ami akkor példa nélküli
volt -, kétségtelenül meghatározó befolyást gyakoroltak a két
háború közötti magyar ifjúságra, akkor is, ha annak nyomait
1945 után az új rendszer minden eszközzel igyekezett eltüntetni.

Ismét csak fel kell tennünk a kérdést, hogy mi lehetett a siker
titka? Valószínűleg nem a mélyenszántó és sziporkázó gondola
tok, hanem inkább a kor lelkületének, pszichológiájának megfele
lő hangvétel és okfejtés. Nyisztor szerint "a sikert Tóth Tihamér
egyéni művészete és varázsa hozta meg. Az a rnód, ahogyan az
élet nagy kérdéseit kezelni tudta, az a művészet, amibe gondola
tainak vázát beleszőtte, az a mélységes lélektan, amellyel az ifjú

21m: 73. lelkeket kezébe fogta s az új hang, amelyet megszólaltatotr.'
Maga Tóth Tihamér később - már rádiós tapasztalatai birto

kában, az onnan vett hasonlattal - így magyarázta első könyve
inek átütő sikerét: "A Levelek diákjaimhoz lelki hullámszűrő akar
lenni. A fiúkban imponálóan sok jóakarat van, szeretnék egészen
odaadni lelküket a mennyország leadóállomásáról jövő isteni
hullámoknak, de folyton beleszól ez a földi élet és zavarja őket.

Nos hát, elébe a Levelek diákjaimhoz köteteit' Most beállítom hul-
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3Tó1h Tihamér
Összegyűjtött művei.

11. köt. Bp., 1935, 163.

Pedagógiai források

lámcsapdának a Tiszta férftúságot, és az lefogja az ösztönös élet
rendezetlen dzsungeléből előtörő, vért rothasztó, életkedvet fo
gyasztó hullámokat, s nem engedi át csak azokat, amelyek a tisz
ta élet magaslataira vezetnek. Most beállítom a Művelt ifjút és az
lefogja a felületesség, durvaság, kényelem és lustaság hullámait,
és csak a kedvességre, szolgálatkészségre, udvariasságra nevelő

ket, a munkára serkentőket engedi át. Beállítom a Jellemes ifjút, és
az lefogja a jellemképzés ellenséges hullámait, és csak az akara
tot edző, érzelmeket nemesítő gondolatokat engedi át. Persze az
így átszűrt hullámok igen gyengék, messzi leadótól jönnek: föl
kell azokat erősíteni. Visszacsatolunk! A Vallásos ifjú és a Krisztus
és az ifjú valóban visszacsatol minket minden energia, élet, öröm,
munkakedv ősforrásához: az Úristenhez. Mit akarnak ezek a
könyvek? - folytalja Tóth Tihamér. - Milyen új nemzedéket
akarnak nevelni? Új nemzedéket, amelynek mélyebb a vallásos
sága, tisztább az erkölcse, fényesebb a szeme, áldozatosabb a
honszeretete, mint a régié volt.',3

Bár Tóth Tihamér oktató-nevelő munkásságát az 1920-as évek
elejétől hivatásszerűen teológiai professzorként és szemináriumi
elöljáróként elsősorban az egyetemista korú (papnövendékek) kö
zött folytatta, sikert és hírnevet a középiskolás ifjúság lelki és tes
ti, nem utolsósorban szexuális problémáit közérthetően tárgyaló
könyveivel érte el. Ezek a kötetek rövid lélegzetű olvasmányok,
mentesek a tudományos okfejtésektőlés filozofálástól vagy a teo
lógiai érvelésektől. Tóth Tihamér pedagógiai felfogására a legna
gyobb hatással F. W. Foerster volt, akinek Nemi élet ethikája és pe
dagógiája című művét Schütz Antal fordította magyarra. Foerster
a nevelés természetes alapjait hangsúlyozza, az akaratnevelést,
edzést; önfegyelem, optimizmus, öröm ennek fő kategóriái. Tóth
Tihamér is a természetre épített vallásosság alakításának híve
volt.

Tóth Tihamér hatását elsősorban a gimnáziumi tanulóifjúság
között érte el: a korszak középiskolájában, ahol társadalmi hely
zetüket tekintve főként a középosztály gyermekei voltak jelen.
Így ennek a rétegnek a nevelésére gyakorolt meghatározó befo
lyást, és közelről sem a milliós paraszt- és munkásfiatalság szá
mára jelentett erkölcsi vagy lelki útmutatást. (Amint 1945 után
ezen társadalmi réteg felszámolása is hozzájárult Tóth Tihamér
feledésbe merüléséhez.)

Hogyan oldható fel az a látszólagos ellentét, ami Tóth Tiha
mér korszerűnek tűnő, sikeres nevelő munkássága és egyházi
méltatói szerint sem titkolt konzervativizmusa között feszül? Az
életművét legjobban ismerő Péterffy Gedeon szerint pasztorációs
munkája és pedagógiája az évszázados gyakorlatra épült. "Nem
alapított új egyesületeket és nem szervezett új mozgalmakat,
mert minden modernsége és az új idők feladatainak meglátása
mellett is alapjában véve azt tartotta, hogy nem új utakra és új
módszerekre van szükség, hanem megújult lélekre, több buzgó-
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4Péterffy Gedeon: Tóth
Tihamér.

Élet és jellemrajz.
Bp., 1940,81.

A rádió szerepe
Tóth Tihamér

sikereiben

Az első rádiós
szentbeszéd

ságra, lelkesebb munkára. A meglévő kereteket akarta több tarta
lommal kitölteni.,,4

Tóth Tihamér az egyetemi katedra elnyerése után sem vált
Schütz Antalhoz, Horváth Sándorhoz vagy Sík Sándorhoz mér
hető tudóssá, szakemberré. Tudományos munkássága jóval szeré
nyebb sikereket hozott, bár számos jeles társaságnak tagja vagy
vezetőségi tagja volt. Összegyűjtött munkáiból mindössze öt kö
tet ilyen jellegű, ezek is inkább hitbuzgalmi tematikájúak. A ha
gyaték legterjedelmesebb részét - 11 kötetet - szentbeszédeinek
gyűjteménye teszi ki, amelyek ugyancsak több kiadásban megje
lentek. (Tóth Tihamér úgy tudott előadni, hogy az előadás szöve
ge mondhatni nyomdakész volt!) Ezek a szeritbeszédek elsősor

ban az Egyetemi-templomban hangzottak el, ahol egyetemi hit
szónokként két évtizeden át működött.

A mindig egyszerű papnak mutatkozó Tóth Tihamér igen sze
rétett gyóntatni, mert ezt szolgálatnak fogta fel. Személyében
ideálisan egyesült a pap, az író és a szónok. Írói működése há
rom irányú volt: lelkipásztorkodástani (pasztorális), neveléstudo
mányi és szónoklati. Előadásai - amelyek rendszerint sorozatot
képeztek - csevegő jellegűek és nem deklamálók, nem rapszodi
kusak, inkább elbeszéli mondandóját. Szövegei egyszerűek és
magyarosak, fordulatai logikusak.

Tóth Tihamérnak az országos ismertséget és az igehirdetésnek
addig nem ismert széleskörű lehetőségét a rádió adásainak rend
szeressé válása és a vevőkészülékek gyors elterjedése hozta meg.
A tömegkommunikáció modem eszköze óriási lehetőségeket kí
nált e téren is. (Igehirdetésre történő igénybevételét azonban szá
mos egyházi vezető ellenezte, és csak hatékonyságának nyilván
valóvá válása után vették tudomásul.) A Magyar Rádió és Tóth
Tihamér szerencsésen egymásra találtak, és így lett őbelőle az el
ső magyar "rádiós apostol", akinek megszólalását az éter hullá
main milliók várták itthon és a határokon túl egyaránt. Ezzel az
igehirdetés kilépett a templom falai közül, s eljutott hívőhöz és
nem hívőhöz, katolikushoz és protestánshoz, mondhatni a min
dennapi élet része lett.

1926. január 31-én a pesti Belvárosi Plébániatemplomból Tóth
Tihamér tartotta az első magyar rádiós szentbeszédet. Ennek a
rádióban elhangzott első szavai: "Gloria in altissimis Deo" vol
tak. (Péterffytől eltérően más források szerint a szentbeszéd a
"Gloria in excelsis Deo" szavakkal kezdődött.) A kezdeményezés
valóban korszakos volt, hiszen ez a rádiós szentbeszéd az egész
világon az elsők közé tartozott. Miért vállalta ezt Tóth Tihamér?
Mert felismerte a korabeli magyar tudomány és technika nagy
szerű eredményeit, s jómaga a haladást elsősorban a technikai
vívmányokban látta, ezeket tartotta a leginkább kézzelfogható
nak az általános emberi haladás, fejlődés bizonyítására. (Beszéde
iben igen nagy teret szentelt az éppen aktuális, meghonosodó
technikai vívmányoknak, azok ismertetésének, a velük való érve-
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lésnek.) Ezt követően Tóth Tihamér csütörtökönként az ifjúság
számára mondott szentbeszédeit közvetítette a rádió. Az Egyete
mi-templomból először 1927. március B-án hallhatták ország
szerte hitszónoklatát. (Gondoljunk bele: a századfordulón Pro
hászka ugyanitt mondott konferenciabeszédei a pesti utcáról
vonzották a templomba az intelligenciát, ám neki az országot jár
va kellett elvinnie üzenetét az ország apostolaként.) A megválto
zott korviszonyokat és a pasztorálás új lehetőségeit, kihívásait je
lezte, hogy Tóth Tihamért Prohászka halálának évében már száz
ezrek hallgathatták a modem technika segítségéve!.

A tömegkommunikáció már a kezdet kezdetén is a siker csú
csaira tudta röpíteni kedveltjeit. s ez történt Tóth Tihamérral is.
Rendszeresen elhangzó vasár- és ünnepnapi szentbeszédeit az
egész ország hallgatta és várta, majd pedig azt baráti társaságok
ban, családokban, munkahelyeken megbeszélték, megvitatták. De
őt hallgatták a jelesebb egyházi ünnepeken is. Valóban mestere
volt a rádiós szónoklatnak, ami részben természetes adottság
kérdése: közvetítésre alkalmas, tiszta hanggal rendelkezett; beszé
de tagolt, érthető, szépen artikulált magyar beszéd volt. Így az
éter hullámain is meg tudta teremteni a szinte személyes kapcso
latot hallgatóival, amit az itt is alkalmazott találó, életből vett
példákkal fűszerezett. Valóban behízelgő hangja, annak meleg tó
nusa, megválogatott és szellemesen, színesen előadott példái,
nem egyszer anekdotái élményszámba mentek a vasárnapi ebéd
mellett, vagy ha nem akarunk profánok lenni, megszentelték a
rádióhallgatók vasárnapjait. (Tóth Tihamérnál voltak lánglelkűbb

szónokok a parlamentben, lelkeket megrendítő hitszónokok a
székesegyházak szószékein, vagy éppen karizmatikus vezérek a
katolikus nagygyűléseken, a rádióban mégsem ők "érvényesül
tek". Olyasmi jelenség lehetett ez, mint a csodált filmszínészek
esete, akik a némafilm korszakának ünnepelt sztárjai voltak, ám
a hangosfilmnél kudarcot vallottak.)

Tóth Tihamért sem kerülte el a neobarokk egyház értékrendjé
hez való igazodás kényszere. 1938. májusában XI. Piusz pápa ki
nevezte c. olbiai püspökké, és Rott Nándor veszprémi püspök
koadjutorává, cum iure successionis. Ezt követően június 29-én
szentelte püspökké sikerei színhelyén, az Egyetemi-templomban
Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás, esztergomi érsek, az egy
kori tanárai, Hanauer váci és Glattfelder pécsi püspök segédleté
vel. Augusztus 15-én iktatták be veszprémi segédpüspöki hivata
lába, ám szíve továbbra is Pesthez vonzotta: rninden hónap 20
án megtartotta az Egyetemi-templomban szentbeszédét.

A sors úgy akarta, hogy Tóth Tihamér ne főpásztorként vonul
jon be a magyar történelembe. Rott püspök 1939. március 3-án,
hosszú betegeskedés után elhunyt, s utódja átvette a nagy múltú
és hatalmas kiterjedésű egyházmegye kormányzatát. Alkotásokra
azonban nem maradt ideje. Rövidesen kórházba került, és Buda
pesten, a Rókusban agyműtétet hajtottak rajta végre. Az agyda-
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ganat azonban, amelyhez agyhártyagyulladás társult, gyorsan
végzett vele. Mindössze 50 éves korában, 1939. május 5-én el
hunyt. Hamvában is hű maradt Budapesthez: a Kerepesi temető

ben temették el, és hívei adakozásából - Erdey Béla szob
rászművész munkájaként - síremlékét 1942-ben állították fel.

Ha a századfordulón és századelőn Prohászka azt kereste-ku
tatta, miként lehet megérteni a modem kor emberének lelkivilá
gát és kibékíteni az örök kereszténységgel, s e téren maradandó
alkotásokig jutott, úgy az 1930-as években Tóth Tihamér már egy
más korszak, a technika és a tömegkommunikáció korában
"egyeztette össze" sikerrel az igehirdetést, a pasztorációt, a ke
resztény értékek közvetítését a társadalom széles rétegei felé a
modem, "lélek nélküli" technikával. Ezért is tartjuk Prohászka és
Bangha mellett a korszak katolicízmusa harmadik leginkább
nagy hatást gyakorló alakjának. Vajon támad-e a televízió és vi
deó, sőt, ma már a számítógép és az Internet korszakában méltó
21. századi folytatója?
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