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Klestenitz Tibor 

 

A KATOLIKUS SAJTÓMOZGALOM A BETHLENI 

KONSZOLIDÁCIÓ ÉVEIBEN 

 

 

A modernitás kihívásaira és a laicizálódás terjedésére az európai vallásos közösségek 

már a 19. század folyamán önmaguk újjászervezésével, a hívők lojalitásának 

megerősítésével igyekeztek válaszolni. Ezek a folyamatok Magyarországon is 

éreztették hatásukat: a hazai felekezetek belső életében fokozatosan előtérbe került a 

pasztorációs módszerek megújítása, a megváltozott életérzésekhez való 

alkalmazkodás.1 Az 1890-es évektől a magyar katolikus egyházban lassan 

kibontakozott a megújulási mozgalom, a „katolikus reneszánsz”.2  

A felekezeti törekvések szempontjából látszólag csak kedvező 

következményekkel járt, hogy 1919 után a magyar belpolitikában a keresztény-

nemzetinek nevezett irányzat vált meghatározóvá. Az állam, amely a 

nyilvánosságban a keresztény értékek képviselőjeként jelent meg, tág teret nyújtott 

az egyházak szerepvállalásának, valamint jelentős erkölcsi és anyagi támogatást 

biztosított a számukra. A politika igényei elsősorban a felekezetek közötti egység és 

egyetértés demonstrálására irányultak. Az egyházak közötti különbségek elmosására 

                                                 
1 Kósa László: Vallások, egyházak, vallásosság. In: Mérlegen a XX. századi magyar történelem – 

értelmezések és értékelések. (Jelenkortörténeti Műhely III). Szerk. Püski Levente, Valuch Tibor. 

Debrecen 2002. 73. 

2 Balogh Margit: Egyházak a dualizmus korában. In: Magyarország a XX. században. Főszerk. Kollega 

Tarsoly István. Szekszárd 1997. II. 299. 
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törekvő „általános kereszténység” pedig esetenként nehéz helyzetbe hozta a 

felekezeti identitás erősítésére törekvő erőket.  

Jelen tanulmány a katolikus megújulás híveinek a sajtószervezés terén végzett 

működését vizsgálja a bethleni konszolidáció éveiben. A nyilvánosság előtti 

önreprezentáció a felekezeti identitás fontos elemének számított, hiszen a hazai 

felekezetek korán tudatára ébredtek, hogy a társadalom és az egyház viszonya 

nagyrészt kommunikációs kérdéssé vált, és az új médiumok hatékony 

felhasználására törekedtek.3 A kérdés fontosságát jól mutatja, hogy a katolikus 

társadalom képviselői már a dualizmus korszakában egyesületeket hoztak létre az 

egyházi sajtó felvirágoztatására. 1896-ban alakították meg – az elsősorban szakmai és 

világnézeti érdekképviseletként működő – Katolikus Írók és Hírlapírók Országos 

Pázmány Egyesületét. 1908-ban hívták életre a Katolikus Sajtóegyesületet, amely 

adományok gyűjtésével és propaganda szervezésével igyekezett segíteni a katolikus 

sajtó fejlődését. Hasonló célokkal jött létre 1911-ben a Mária kongregációk 

intézményrendszerére támaszkodó Katolikus Sajtóhölgybizottság.4  

A sajtómozgalom legnagyobb vállalkozása a Központi Sajtóvállalat (KSV) 

létrehozása volt 1918-ban. Ez a Horthy-kor első éveiben Bangha Béla jezsuita páter 

vezetésével jelentős befolyással rendelkezett a közvélemény irányítására. Bangha 

kezdetben erőteljesen támogatta a katolikusok és protestánsok összefogásának 

programját, mert ezt feltétlenül szükségesnek tekintette a „destrukció” politikájával – 

vagyis a liberális, polgári radikális, szociáldemokrata irányzatokkal – szemben. 1921 

októberében azonban a páter szembefordult korábbi nézeteivel. A Sajtóvállalat 

                                                 
3 Kósa L.: Vallások, egyházak i. m. 73. 

4 Ezekről az egyesületekről részletesebben Klestenitz Tibor: A katolikus újságírók önszerveződése: az 

Országos Pázmány Egyesület a dualizmus korában. In: Ahogy mi látjuk. Tanulmányok. Főszerk. 

Gergely Jenő. Bp. 2007. 115–134.; Uő: A „sajtóapostolok”. A Katolikus Sajtóegyesület és a katolikus 

egyházi elit oszloposodási törekvései a századelőn. Századvég 36. (2005: 2. sz.) 129–160.; Uő: A Mária 

kongregációk és a sajtókérdés a dualizmus korában. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 17. (2005: 3–4. 

sz.) 83–100. 
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napilapjai, a Nemzeti Újság, az Új Lap és az Új Nemzedék szakítottak a korábbi 

irányvonallal, és egyértelműen katolikus lapként határozták meg önmagukat. Ezt a 

változást a katolikusok és protestánsok közötti éles felekezeti polémiák követték, 

amelyek az 1922-es parlamenti választások következményeként még tovább 

fokozódtak.5   

A tanulmány arra szeretne kísérletet tenni, hogy nyomon kövesse a katolikus 

sajtómozgalom alkalmazkodását a bethleni konszolidációhoz, amelyben a felekezeti 

béke követelménye elsődlegesnek számított. Megvizsgálja a Központi Sajtóvállalat 

helyzetét, a lapok szerkesztését és az orgánumok önmeghatározását befolyásoló 

tényezőket, bemutatja a katolikus véleményformálók és a püspöki kar elvárásait a 

sajtóval szemben, majd feltárja a sajtómozgalom válságának okait, és számba veszi az 

1926 után a KSV érdekében tett egyházi intézkedéseket.  

 

 

A Központi Sajtóvállalat a konszolidáció éveiben  

 

A Sajtóvállalat sorsának alakulásában döntő szerepet játszott, hogy 1922 márciusában 

az állandósuló anyagi válság megoldása érdekében a részvénytársaság közgyűlése 

felemelte az alaptőkét, amelyhez a forrásokat a legitimista arisztokraták egy csoportja 

biztosította.6 A KSV politikai arculatát ezután nagyrészt a csoport vezetője, gróf 

Zichy János7 határozta meg. A gróf konzervatív felfogású, ellenzéki, de a kormány 

                                                 
5 Klestenitz Tibor: Sajtó, felekezet, politika. A Központi Sajtóvállalat első évei (1919–1922). Múltunk 54. 

(2009: 3. sz.) 177–178., 189–196.   

6 Budapest Főváros Levéltára (a továbbiakban BFL) VII. 2. e. Társas cégjegyzék. 78. kötet. 364. 

7 Zichy János (1868–1944): politikus, több katolikus pártalakulat elnöke, társadalmi egyesületek 

(köztük az Országos Katolikus Szövetség és a Nemzeti Összetartás Társaskör) vezetője, 1910 és 1913 

között, illetve 1918-ban vallás- és közoktatásügyi miniszter, 1919 után a hazai legitimisták egyik 

meghatározó alakja. 
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iránt alapvetően lojális, mérsékelt keresztény párt megalakítására készült.8 A lapok 

alapelvévé az 1922-es választási csatazaj elülte után ezért az „arany középút” 

keresése vált. Zichy olyan irányvonalat látott szükségesnek, amelyik nem a tömegek 

igényeit követi, hanem visszatér a konzervatív arisztokrácia világháború előtti, 

paternalista felfogásához, politikailag pedig „szigorú, de igazságos” kritikát gyakorol 

a kormány felett.9 

Zichy konzervatívként gyakran szót emelt a „radikális liberális” politika ellen. 

Az antiliberalizmus szellemét követve fontos szempontnak tartotta a keresztény 

felekezetek összefogását a „forradalmi irányzatokkal” szemben. Másrészt viszont 

kiemelte, hogy a katolikusok, bár józan önmérsékletet tanúsítanak, követelik a 

közéletben az őket megillető szerepet, és a nagyrészt protestánsokból álló 

kormánytól és az államfőtől ennek elfogadását várta.10  

A vállalat lapjaiban 1922–1923 folyamán elsősorban Bangha Béla képviselte az 

intranzigens katolikus álláspontot, amely erőteljesen bírálta a korábbi – egykor a 

páter által is támogatott – egységfrontot, és a felekezeti határok elmosódásának 

veszélyeit hangoztatta. Bangha az ekkoriban kialakuló „csak keresztény” kurzusból a 

szilárd vallásos értékeket hiányolta, és a keresztény elvek elárulásával vádolta a csak 

„önmagukról gondoskodó vezéreket”.11 A Szent István-i Magyarország 

visszaállításának érdekében a közélet katolizálását látta kívánatosnak. Szerinte a 

nemzetiségi szempontból toleráns Habsburgok államában a nemzetiségek jól érezték 

magukat, „azonban hetyke tiszamenti szólamokkal, a faji önimádat s pogány 

önkultusz mámorával sohasem vonzhatjuk vissza őket többé”12 – figyelmeztetett. 

                                                 
8 Gergely Jenő: A keresztényszocializmus Magyarországon 1924–1944. Gödöllő 1993. 15. 
9 Az arany középút. Új Nemzedék 1922. június 17. 1. 

10 A nagygyűlés első napja. Nemzeti Újság 1922. október 10. 3. 

11 Bangha Béla SJ: Húsvét hajnala. Új Nemzedék 1923. április 1. 1. 

12 Az Országos Pázmány Egyesület jubiláris közgyűlése. Nemzeti Újság 1923. május 18. 8. 
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Ezek a harcias állásfoglalások nyilvánvalóan nehezen illeszkedtek a rendszer 

hivatalos, felekezeti békét kívánó irányvonalához. 

Zichy János és az elvi legitimizmushoz ragaszkodó arisztokraták hamarosan 

feladták politikai különállásukat, és önként beilleszkedtek Bethlen rendszerébe. A 

királypárti politikusok a húszas években már csak a legitimista elvek passzív 

őrzésére vállalkoztak, többnyire megelégedve a közhelyes jelszavak 

hangoztatásával.13 1923. december 18-án Zichy társaival megalakította a Keresztény 

Nemzeti Gazdasági Pártot, amely hivatalosan a konzervatív szellemű 

kereszténydemokráciát kívánta képviselni, ám az agráriusok és a legitimisták 

érdekeire is tekintettel volt. Az egyház által is támogatott párt a rendszer politikai 

tartalékának szerepét játszotta el.14  

A legitimista politikusoknak a hatalomhoz való igazodásával, illetve Bangha 

1923-as Rómába való távozásával párhuzamosan a KSV lapjaiból kezdtek eltűnni a 

konfrontatív felekezeti megnyilvánulások. Ehelyett a „getrennt marschieren – 

zusammen schlagen” elvének hangoztatása vált általánossá, amely szerint a 

keresztény felekezeteknek külön kell szervezkedniük, de össze kell fogniuk a 

„destruktív” erőkkel szemben.15 Az ellenfél szerepébe az akatolikus felekezetek 

egységes tömbje helyett a protestánsok „türelmetlen kisebbsége” került. Az Új 

Nemzedék például azt hangoztatta, hogy a reformátusok Baltazár Dezső tiszántúli 

püspök vezette agresszív kisebbségével szemben a katolikusok meg fogják védeni 

magukat.16 A KSV lapjai a felekezeti kérdésben visszatértek az összefogás 

hirdetéséhez, ami teljesen megfelelt a kormány politikájának, illetve Csernoch János 

                                                 
13 Kardos József: Legitimizmus. Legitimista politikusok Magyarországon a két világháború között. Bp. 

1998. 125. 

14 Gergely J. : A keresztényszocializmus i. m. 19–20. 

15 Katolikus nagygyűlés Sárvárott. Nemzeti Újság 1923. augusztus 22. 6. 

16 Harcos aktivitás. Új Nemzedék 1924. november 13. 2. 
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hercegprímás konfliktuskerülő magatartásának.17 Ezt jelezte, hogy a Nemzeti Újság 

„keresztény napilap” felirattal jelent meg. Az Új Nemzedék 1924-ben egyetértően 

idézte Klebelsberg Kunó minisztert, aki szerint a keresztény szellemnek „nem szabad 

erejét más felekezetek ellen harcban […] kimerítenie, hanem pozitív munkában kell 

testet öltenie a keresztény önérzet felébresztésében”.18 Zichy János a katolikus 

nagygyűléseken szintén a felekezetek közötti békés egyetértés szükségességét 

hangsúlyozta.19  

Ahogyan a katolikus politikában, úgy a KSV hasábjain is felülkerekedett a 

nagybirtokos konzervativizmus az alsóbb rétegek újkonzervativizmusával szemben. 

A kiegyenlítést célzó törekvések sorsa az elutasítás lett. 1924 januárjában az Országos 

Keresztényszocialista Párt memorandummal fordult a prímáshoz, amelyben 

kifogásolták a KSV velük szemben elutasító irányvonalát, és kérték, hogy a lapok 

támogassák pártjukat. A kérést azonban Esztergomban, tekintettel a 

keresztényszocialisták csekély politikai súlyára, irreálisnak minősítették.20 

A vállalat vezetői köre jól tükrözte az erőviszonyokat. Bangha távozásával a 

KSV felett megszűnt az integralista21 katolikus körök közvetlen befolyása. A KSV 

legfontosabb embere a gyakorlatban a legitimista grófok képviselője, Marsovszky 

Ivor lett, aki a szerkesztés folyamatába is rendszeresen beleavatkozott.22 Marsovszky 

Baranyay Lajos vezérigazgató szerint „hallatlanul okos, gyors észjárású, nagy 

munkabírású, ideges ember” volt, akit jó ítélőképesség és ügyes tárgyalási taktika 

                                                 
17 Dévényi Istvánné: Csernoch János tevékenysége az ellenforradalmi rendszer első éveiben. Századok 

111. (1977: 1. sz.) 68. 

18 Klebelsberg beszéde a magyar katolicizmus erejének gyökereiről. Új Nemzedék 1924. július 15. 3. 

19 Zichy János gróf a keresztény szolidarizmusról. Nemzeti Újság 1925. október 13. 18. 

20 Gergely J. : A keresztényszocializmus i. m. 15., 24. 

21 A katolikus tanítás teljességéhez ragaszkodó, az egyház előírásait a mindennapok gyakorlatában is 

érvényesítő személyek. 

22 Nyisztor Zoltán: Vallomás magamról és kortársaimról. Róma 1969. 160. 
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jellemzett.23 Az Új Nemzedék vezetője Cavallier József, a Nemzeti Újság főszerkesztője 

pedig Tóth László lett, akivel szemben az intranzigens katolikusok némileg 

bizalmatlanok voltak, mert protestáns hitről katolizált.24 Egy újságíró például azzal 

indokolta a KSV-től való távozását, hogy Tóth „nem radikális katolikus irányban” 

vezette a lapot.25  

Nyisztor Zoltán, Bangha páter tanítványa, a konzervatív egyházi körök 

felfogásának alapján írta le a vállalat viszonyait. Tóth Lászlót tehetséges, de lusta 

embernek tartotta.  Véleménye szerint a lap főmunkatársa, Turi Béla „nem látott 

mást, mint alkotmányjogi és pártpolitikai témákat. Elemében volt, ha közjogi vitákba 

szólhatott bele, de a nagy szociális, kulturális, nemzetiségi és katolikus restaurációs 

kísérletek figyelmén kívül maradtak.” A legkedvezőtlenebb benyomása Baranyay 

Lajosról alakult ki: „a vezérigazgató egy elvilágiasodott pap, semmihez sem értett, 

tehát szellemet, lelkesedést nem diktálhatott, megelégedett alattvalói hódolatával s a 

legfelkapottabb éttermek légkörével.” Nyisztor összességében úgy látta, hogy a 

vállalat jó újságírói gárdával rendelkezett, amely azonban megfelelő vezetés 

hiányában nem alkotott kimagaslót. Bár a lapok szerinte „sablonosan jók” voltak, de 

nem támasztottak nagyobb érdeklődést26 – vagyis a katolikus sajtó ideális hivatását 

továbbra sem tudták betölteni.  

A vállalat irányítói maguk is érzékelték a lapokkal szembeni fenntartásokat. 

Marsovszky például úgy vélte, hogy a munkatársak egy része jól dolgozott. 

Hangsúlyozta viszont, hogy néhányukat, akiket püspökök vagy rendek protezsáltak 

be, gyengébb teljesítményük ellenére is meg kellett tűrni a vállalatnál.27 Egy 

                                                 
23 BFL XVII. 877. 465/b. sz. Igazoló Bizottság Iratai. KSV iratok. 21. jegyzőkönyv. 1945. november 21.  

24 Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár (a továbbiakban SzfvPL) 7122-638/1929. 

Széchényi György gróf memoranduma, szerzője ismeretlen. 1929. február 5.  

25 Országos Széchényi Könyvtár Levelestár. Pogány Kázmér Mihályfi Ákosnak. 1928. március 5.  

26 Nyisztor Z. : Vallomás i. m. 159–163.  

27 BFL XVII. 877. 465/b. sz. Igazoló Bizottság Iratai. KSV iratok. 23. jegyzőkönyv 1945. november 28. 
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emlékirat pedig, amelyet Zichy János és Baranyay Lajos írt alá, tényként rögzítette: 

„Sokan beszélik, hogy a Nemzeti Újság unalmas lap, ultraklerikális lelkek számára 

készült orgánum”.28 

A magyar sajtópiacot a trianoni békét követő években a beszűkülés 

jellemezte.29 A lapkiadók anyagi helyzete általában nem volt kielégítő, amiben 

elsősorban az éles konkurenciaharc és a közönség csekély vásárlóereje játszott 

szerepet.30 Ráadásul, míg korábban a világháborús események, majd az 1919 utáni 

mozgalmas belpolitika növelte az emberek hírigényét és jelentős keresletet gerjesztett 

a napisajtó iránt, addig a húszas évekre ez a hatás elmúlt. Ez pedig a példányszámok 

csökkenését eredményezte.31  

A KSV vezetői abban is gondot láttak, hogy a „nagy nekilendülés” elmúltával 

a városi értelmiségiek a „keresztény” lapoktól elfordulva egyre nagyobb arányban 

fogadták vissza bizalmukba megszokott, liberális szellemiségű lapjaikat.32 Tóth 

László emellett fontos problémának ítélte, hogy a vállalat lapjait szerinte lényegesen 

többen olvasták, mint ahányan megvásárolták, amit a „keresztény társadalom” 

anyagi gyengeségével vélt magyarázhatónak.33 

A KSV az élesedő verseny szorításában ezért arra törekedett, hogy fejlessze 

terjesztői hálózatát. A papságot személyesen is érdekeltté próbálta tenni a lapok 

terjesztésében, ajándék előfizetést, kedvezményeket, nyereményjátékokban való 

részvétel lehetőségét ajánlotta fel számukra.34 A lapok tartalmukban szintén 

                                                 
28 SzfvPL 7122 A KSV Shvoy Lajosnak. 1936. február 14.  

29 Lakatos Éva: Lapkiadás mint üzlet II. Magyar Könyvszemle 109. (1993: 2. sz.) 183.  

30 Walter Raichle: Das ungarische Zeitungswesen. (Ungarische Bibliothek für das Ungarische Institut an 

der Universität Berlin 22) Berlin 1939. 96. 

31 Sipos Balázs: A politikai újságírás mint hivatás. Bp. 2004. 105. 

32 Túri Béla a sajtóról. Nemzeti Újság 1922. október 10. 6. 

33 A keresztény és nemzeti Nagymagyarországért egységesen küzd a keresztény sajtó. Szózat 1922. 

december 15. 6. 

34 Esztergomi Prímási Levéltár (a továbbiakban EPL) Cat. 49/4181-1923. Baranyay Lajos Csernochnak. 

1923. december 12. 
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alkalmazkodtak a versenyhelyzethez. Különösen az Új Nemzedék esetében figyelhető 

meg az egyre bulvárosabb hangvétel. 1925-től a lapban már megjelenhettek bűnügyi 

tudósítások a címlapon, ami sok konzervatív katolikus erkölcsi érzékét bánthatta. A 

KSV helyzetét a püspöki kar megbízásából feltáró Lepold Antal véleménye szerint: 

„Sajnos éppen az úgynevezett intranzigens katolikus körök igen érzékenyek. 

Kíméletlenül és igazságtalanul kritizálják lapjainkat a legkisebb incidensek miatt.”35  

Az Új Nemzedék márciustól az olvasók megnyerésére új rovatok tömegét 

indította: irodalomról, lóversenyről, sportról, bélyeggyűjtésről és sakkról. 

Állandósultak a karikatúrák, a keresztrejtvények, valamint a nyereménypályázatok a 

hűséges olvasók számára.36 1925 tavaszán például tíz előfizetőt sorsoltak ki, akik 

ajándékként római zarándoklaton vehettek részt.37  

A vállalat ennek ellenére nem tudta elkerülni a példányszámok esését. A 

húszas évek végén a Nemzeti Újság átlagosan 24–25, illetve vasárnap 31 ezer 

példányban, az Új Nemzedék 18–19 ezer példányban jelent meg. Az Új Lap 

példányszáma „nagyon csekély” volt.38 Az egykor sikeres katolikus bulvárlap 

deficitje különösen sok gondot okozott: 1922-ben havi hiánya már megközelítette az 

egymillió koronát.39 

A legitimista grófok tőkeemelései csak ideiglenesen tudták biztosítani a 

működőképességet, és 1925-re a vállalat ismét végzetes anyagi gondokkal 

küszködött. A helyzetet az állam rendkívül előzékeny segítsége oldotta meg. Bud 

                                                 
35 EPL Cat. 56/2619-1931. Lepold Antal Serédinek. 1928. március 9. 

36 Új rovatokkal kibővülve, nagyobb terjedelemben jelenik meg az Új Nemzedék. Új Nemzedék 1925. 

március 5. 3.  

37 Új Nemzedék 1925. március 18. 6. 

38 SzfvPL 7122. Szigorúan bizalmas a Ft. kerületi esperes urak használatára. Dátum nélkül. A 

nyomtatvány 1927-ben keletkezhetett, mivel a Rothermere-akció megindulásáról  mint a közelmúlt 

egyik eseményéről ír. 

39 A magyar katolikus püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1919–1944 között. 

Összeáll. Beke Margit. München–Bp. 1992. I. 106–107. 
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János pénzügyminiszter 1925. július 3-án arról számolt be a kormánynak, hogy az 

állam által a KSV számára korábban engedélyezett segélyek elégtelennek 

bizonyultak, és a vállalat érdekében azonnali intézkedésre volt szükség. A miniszter 

ezért saját felelősségére május 29-én engedélyezte a Pénzintézeti Központnak, hogy 

1000 millió korona kölcsönt folyósítson.40 Októberre a vállalatnak adott állami 

kölcsön összege összesen már 2500 millió koronára rúgott, de a minisztertanács 200 

millió korona újabb hitelt engedélyezett. Erre a fedezetet a KSV tulajdonában lévő 54 

ezer darab Pallas-részvény jelentette.41 A vállalat számára közvetett segítséget 

jelentett az is, hogy nyomdája megbízást kapott honvédségi nyomtatványok 

előállítására.42  

A Sajtóvállalat tehát anyagi nehézségei miatt egyre inkább függő helyzetbe 

került az államtól, ami nyilvánvalóan megkötötte a szerkesztők kezét is. A püspöki 

kar informátora szerint „a Központi Sajtóvállalat lapjai kormánytámogató irányuk és 

sokirányú kötöttségük miatt kénytelenek sokszor a legcsábítóbb alkalmakat 

kihasználatlanul hagyni, amelyek a nagyobb publicitást biztosítanák.” Úgy látta, 

hogy ezen a helyzeten a katolikus lapok versenyképességének növelésével és – 

idővel – politikai függetlenségének a megteremtésével lehet segíteni.43  

 

 

Az integralista katolikusok és a „keresztény” sajtó kritikája 

 

Az egyház és az állam közötti szövetség megújítását, a főpapság által Bethlen 

rendszerének nyújtott támogatást a katolikus szellemi elit sok tagja erős 

fenntartásokkal fogadta. Attól tartottak, hogy az egyház túlzottan elköteleződik a 

                                                 
40 Magyar Országos Levéltár (a továbbiakban MOL) K 27 Kormányülések 1925. július 3.  

41 MOL K 27 Kormányülések 1925. október 23.  

42 Kútfalvi Oszkár: Újságpaloták. (Irodalomtörténeti Füzetek 122.) Bp. 1991. 78. 

43 EPL Cat. 56/2619-1931. Lepold Antal Serédinek. 1928. március 9. 
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rendszer mellett, és a hatékony szociális reformok elmaradása miatti elégedetlenség a 

hitéletre és az egyházra nézve is hátrányos következményekkel járhat.44  

Az ekkor lapszerkesztőként tevékenykedő fiatal klerikus, Czapik Gyula 1923-

ban azzal érvelt, hogy a kialakult struktúra csak politikai, nem pedig társadalmi 

téren erősítette meg a katolicizmus helyzetét. Szerinte „a ma uralkodó és a 

tömegekbe bevitt »keresztény« felfogás a magyarországi Egyházra félő, hogy 

katasztrofális lesz még. A politikusok és közéleti szócsövek kereszténysége nem 

ismeri a dogmatikus krisztusi igazságokat, hanem szubjektív irányzat”. Czapik 

hangsúlyozta, hogy a vezető politikusok heterogén tábort alkotnak, ezért a jövőben 

olyanok is hatalomra kerülhetnek, akik kultúrharcot kezdenek – amivel Gömbös 

Gyula fajvédő csoportjára célzott. Úgy látta, hogy a potenciális veszéllyel szemben az 

egyház továbbra sem tett szert a világi tömegek támogatására, sőt még azt a 

minimális elvárást sem sikerült biztosítania, hogy a katolikus újságírók elvhű 

magatartást tanúsítsanak.45  

Az integralista katolikusok szerint a következetes és zárt egészet alkotó 

katolikus program helyébe a sokféleképpen értelmezhető, elmosódott 

„kereszténység” került, amely általános erkölcsi züllést eredményezett. Ezért a 

társadalmi rend vallási alapokra való helyezését sürgették: „ha csak politikai vagy 

szociális szervezetekbe tömörítjük a híveket, ha csak napilapokat akarunk köztük 

elterjeszteni, vagy mandátumokat hódítani, akkor befestjük őket valami kis vékony 

»keresztény« mázzal, de belsőleg át nem alakítjuk, pedig ez kell”.46 

A keresztény kurzus tapasztalatai hatottak az integralisták sajtóról vallott 

nézeteire is. Míg a dualizmus korában sokszor kizárólag a liberális sajtót okolták a 

                                                 
44 Czékus Géza: Három veszélyes sebünk. Egyházi Lapok Papok Közlönye 47. (1924: 11. sz.) 73.  

45 Czapik Gyula: Megokolt aggodalmak. Egyházi Lapok Papok Közlönye 46. (1923: 12. sz.) 125. 

46 Szathmári József: A „politikai” katolicizmus. Egyházi Lapok Papok Közlönye 46. (1923: 7. sz.) 69. 
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felekezeti öntudat hanyatlásáért, addig a húszas években megszilárdult az az újfajta 

sajtókritika, amely már a KSV megjelenésekor jelentkezett köreikben.  

Ez egyrészt a „csak keresztény” orgánumok elítélésén alapult. A Szív című 

jezsuita hitbuzgalmi lap publicistái például nagyon veszélyesnek tartották a 

„keresztény felbuzdulás” óta megjelent új sajtótermékeket, amelyek keresztény 

frázisokat közöltek a vezércikkben, amit azonban „cinikus erkölcstelenségek” 

követtek. Ezért e lapok bojkottját látták szükségesnek.47 Arra panaszkodtak, hogy a 

„kurzus” a sajtó segítségével olyan közmegegyezéses valláserkölcsi világnézetet 

hozott létre, amely néhány, minden felekezet számára elfogadható hittételen alapul, 

minden mást viszont felekezetieskedésnek minősít és elítél.48 A székesfehérvári 

papság ezért közvetve a KSV szellemiségét tette felelőssé, azt várva az egyházi 

sajtótól, hogy „igazi meggyőződéses katolikus szellem és nem kurzus-kereszténység, 

nem konjunktúrás hit legyen a főszempont; de ok nélkül ne hivalkodjék a 

vallással.”49  

Czapik Gyula 1922-ben a katolikus öntudat hanyatlásáért az „általános 

kereszténység” kialakulását tartotta felelősnek. Ezért – az 1890-es évek retorikáját 

idézve – azt hangoztatta, hogy katolikus öntudatot kell teremteni, katolikus párt, 

sajtóorgánumok és társadalmi szervezetek segítségével.50 Egy másik kritikus szerint 

pedig az „általános kereszténység” eretnek vonásait nem lehet kizárólag a politika 

rovására írni, mert „a kooperáció gondolata elsősorban a politikán kívülálló 

vezércsillagaink lelkiismeretét terheli.”51 Az integralista körök tehát már a húszas 

években úgy látták, hogy a KSV az általános kereszténység elveinek terjesztésével 

                                                 
47 Kényszerítsük tisztességre az erkölcsromboló újságokat. A Szív 11. (1926: 49. sz.) 1. 

48 A katolicizmus nem számít? A Szív 8. (1922: 42. sz.) 1. 

49 SzfvPL 7122/1898-1923. A székesfehérvári alsó kerület papsága Prohászka Ottokár püspöknek a 

katolikus napisajtó ügyében. 1923. szeptember 27. 

50 Czapik Gyula: Lelkipásztorkodásunk egyik bénítója. Egyházi Lapok Papok Közlönye 45. (1922: 13. 

sz.) 1. 

51 Rogács Ferenc: A politikai katolicizmus. Egyházi Lapok Papok Közlönye 46. (1923: 10. sz.) 101. 



Modern Magyarország 1. évf. (2012) 1. szám 

 

 

98 

 

éppen szervezőinek egyik eredeti célját, a katolikus társadalmi önszerveződést 

nehezítette meg. 

 

 

A sajtómozgalom válsága az 1920-as években  

 

Az integralista katolikusok gyakran hangoztatott panaszai a keresztény sajtóval 

szemben hozzájárultak a sajtómozgalom gyengüléséhez. A kifogások ugyanis 

kényelmes kibúvót jelentettek azon klerikusok számára, akik szívesen kihúzták 

magukat a gyakorlati sajtópártolás feladatai alól. Ezért az integralisták táborában 

már az 1920-as évek elején egyfajta ellenáramlat jött létre, amely azt hangsúlyozta, 

hogy a papok a jogos kifogások ellenére is kötelesek támogatni a katolikus lapokat.  

Ezt a véleményt képviselte Pehm – a későbbi Mindszenty – József 

zalaegerszegi apátplébános, aki olyan fontosnak tartotta a sajtó ügyét, hogy 1918 

végétől saját lap kiadására is vállalkozott.52 1922-ben a megyei statisztikákra 

hivatkozva megállapította, hogy „az intelligencia a kommün óta inkább közeledik a 

keresztény lapokhoz, mint a falu népe. A falu úszik a forradalmi sajtó-kloáka 

közvéleménnyel. A városokban is emelkedett a keresztény lapok előfizetőinek, utcai 

vásárlóinak száma, de persze nem lehetünk elégedettek az eredménnyel.” A hívők 

közönyét a klérus mulasztásaival magyarázta, szerinte a papság csak félszívvel 

teljesítette kötelességeit.53 

A teljes képhez azonban az is hozzátartozik, hogy a sokat kárhoztatott falusi 

plébánosok nehéz helyzetben voltak, hiszen – elsősorban a kisebb településeken – a 

modern újságolvasási szokások lassan hódítottak tért. A korszakra vonatkozó 

emlékiratok és helytörténeti munkák arra utalnak, hogy a falvakban általában igen 

                                                 
52 Balogh Margit: Mindszenty József (1892–1975). Bp. 2002. 23. 

53 Pehm József: Egy sajtóstatisztika. Egyházi Lapok Papok Közlönye 46. (1923: 12. sz.) 128–129. 
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alacsony volt az állandó előfizetők száma.54 A székesfehérvári egyházmegyei 

sajtójelentések szintén kiemelték, hogy a kisebb falusi plébániák területén újságot 

csak a helyi értelmiség olvas rendszeresen, a nép pedig többnyire a 

kalendáriumokból tájékozódik.55 A szigetmonostori plébános például úgy vélekedett, 

hogy a falusiak „sajnálják a pénzt a nyomtatott betűért. Ennek megvan a maga jó 

hatása is, mert nem olvasnak rossz újságot sem”. Kislángi kollégája szintén azt 

hangsúlyozta, hogy „szellemi értékre a népünk nem akar pénzt adni.”56  

A helyzetet tovább rontotta, hogy a húszas évek elején általában is csökkent a 

sajtó iránti kereslet. A nagytétényi jelentés szerint például a katolikus sajtó helyzete 

néhány év alatt jelentősen romlott. A világháború alatt 60–70 példány is elfogyott a 

napilapokból, azonban később a kereslet teljesen megszűnt, ezért a plébános inkább a 

hetilapok terjesztésével próbálkozott. Kislángon szintén úgy tapasztalták, hogy a 

Tanácsköztársaság bukása után némi fellendülés következett, 1925-ben viszont már a 

Központi Sajtóvállalat részvényesei sem igen fizettek elő a napilapokra, pedig 

kedvezményt kaphattak volna, és a hitbuzgalmi lapok példányszáma is csökkent.57 

A sajtópártolást szívükön viselő klerikusok és a lapkiadók azonban 

hajlamosak voltak kizárólag annak tulajdonítani a visszaesést, hogy elvesztették a 

papság általános támogatását, amelyet a KSV részvényjegyzési kampányában és a 

„kurzus” első éveiben még megfelelőnek éreztek. Erről tanúskodik az aktív lapkiadó, 

Lingauer Albin véleménye. Szerinte az egész szombathelyi egyházmegyében csak 

három klerikus volt hajlandó hírek beküldésével közreműködni a munkában, ezért 

                                                 
54 Hámori Péter: Kísérlet egy „propagandaminisztérium” létrehozására Magyarországon. Századok 131. 

(1997: 2. sz.) 353., 369.  

55 SzfvPL 4694 Nagyhantos, 1927. január 14. 
56 SzfvPL 4694 1/1927. Szigetmonostor, 1926. december 31.; Kisláng, 1925. január 29. 
57 SzfvPL 4694 16/1925 Nagytétény, 1925, január 31.; Kisláng, 1925. január 29. 
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„éppen maga a klérus az oka annak, hogy Magyarországon nem tud erőteljes 

katolikus sajtó kialakulni.”58 

Ezért a sajtópártolás szószólói – hasonlóan a dualizmus korához – minden 

alkalmat megragadtak, hogy a papság figyelmét felhívják a kérdésre. Törekvéseikhez 

nagy segítséget jelentett, hogy az 1918-ban érvénybe lépett egyházi törvénykönyv 

számos pontja foglalkozott a sajtóüggyel. Ezekre az előírásokra a konzervatív 

katolikus lapok szerzői igyekeztek minden adandó alkalommal figyelmeztetni a 

plébánosokat. Így például hivatkozhattak az 1399. kánonra, amely megtiltotta az 

igazi vallást és a jó erkölcsöket támadó nyomtatványok olvasását.59 A 470. kánon új 

nyilvántartó könyv vezetését tette kötelezővé a plébánia híveiről, amelyben azt is fel 

kellett jegyezni, hogy ki milyen lapokat olvas.60 Az 1386. kánon általánosságban 

megtiltotta a destruktív lapokba cikkek írását vagy hirdetések feladását.61  

A lényeges változást a dualizmus korához képest a katolikus sajtó helyzetének 

megítélése adta: a KSV lapjait ugyanis általában versenyképesnek ismerték el. Ernszt 

Sándor például kijelentette, hogy lapjaik jók, ügyesen, becsületesen szerkesztettek.62 

Glattfelder Gyula csanádi püspök szintén hangsúlyozta, hogy a katolikus lapok 

minden tekintetben felveszik a versenyt a liberális sajtóval.63 Csernoch János szerint: 

„most már nem lehet az [a katolikus sajtó] ellen az a kifogás, hogy nincs gyors 

hírszolgálata, nem élénk. Az a része a közönségnek, amely a perverz és destruktív 

                                                 
58 Szendy László: A papság sajtótevékenységének margójára. Egyházi Lapok Papok Közlönye 50. (1927: 

2. sz.) 22. 

59 Müller Lajos: A tiltott újságok és könyvek. Magyar Kultúra 13. (1926: 3. sz.) 131. 

60 Kühár Flóris: Liber de statu animarium. Egyházi Lapok Papok Közlönye 16. (1923: 11. sz.) 116.  

61 Czapik Gyula: Pap írhat-e destruktív lapba? Egyházi Lapok Papok Közlönye 49. (1926: 4. sz.) 66. 

62 Balassagyarmaton ismét nagy erővel szólalt meg a katolikus öntudat. Új Nemzedék 1924. június 17. 

4. 

63 Nemzeti Újság 1927. március 8. 5. 
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irányú lapokat olvassa, vagy arról tesz tanúságot, hogy rossz az ízlése, vagy arról, 

hogy nem tud helyesen ítélkezni”.64  

 

 

A klérus elvárásai a sajtópártolás terén  

 

A püspöki kar a bethleni konszolidáció első éveiben kedvezőnek értékelhette 

helyzetét: miután a hierarchia hivatalosan az elvi legitimizmus alapját foglalta el, 

fennmaradt az állam vezetőivel ápolt jó viszony. A főpapok úgy érezhették, hogy a 

bethleni rendszerben elég erős érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek. A sajtó 

ügyében szintén kedvezőnek tűnhettek a fejlemények: a KSV a legitimista grófok, 

illetve a kormány segítségével országos orgánumokat tartott fenn, amelyek nem 

igényelték az egyház rendszeres anyagi támogatását. A Zichy János vezette katolikus 

legitimista tábor és a KSV integrálódott a hatalmi rendszerbe.65 A püspöki kar nem 

látta szükségesnek a KSV-ben való befolyásának növelését, illetve a vállalat 

megerősítését. A sajtó szerepe számukra összességében ismét másodlagos 

fontosságúvá vált.  

Ezt a helyzetet jól tükrözik az egyetemes egyházi törvénykönyv által előírt 

egyházmegyei zsinatokon hozott rendelkezések. Az első hazai zsinatot Vácott hívták 

össze. Itt megelégedtek a kötelező évi sajtóvasárnapok gyakorlatának törvénybe 

iktatásával, illetve annak az előírásával, hogy a példamutatás és a katolikus lapok 

terjesztésének megszervezése lelkipásztori kötelesség.66 A veszprémi zsinati 

                                                 
64 Virágesőben zárta be a hercegprímás a katolikus nagygyűlést. Új Nemzedék 1924. október 16. 2. 

65 Fazekas Csaba: Collaborating with Horthy. Political Catholicism and Christian Political Organisations 

in Hungary. In: Political Catholicism in Europe. Ed. Wolfram Kaiser–Helmut Wohlnut. London–New 

York 2004. I. 205. 

66 Decreta synodalia. Az 1921. évben tartott váci egyházmegyei zsinaton hozott egyházmegyei 

törvények. Bp. 1921. 62. 
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határozatokból még ez is elmaradt, és csak a sajtóért tartott éves gyűjtést rendelték 

el.67   

Alaposabb sajtóstratégiát először a sajtópártolás iránt egész életében 

elkötelezett Prohászka Ottokár egyházmegyéjének zsinata fogadott el. A 

székesfehérvári zsinati törvények 91. §-a öt pontban tárgyalta a kérdést. Az első két 

pont a sajtóvasárnapok szervezését, illetve a lapterjesztés kötelezettségét írta elő. A 

harmadik a papság feladatává tette, hogy az erkölcstelen sajtótermékek terjesztését a 

közigazgatás értesítésével akadályozza meg. A negyedik előírta, hogy a plébániák 

területén forgalmazott sajtótermékekről évente jelentést kell tenni a püspöknek. Az 

utolsó pont leszögezte: „a legjobbnak tartott sajtónál is megeshetik, hogy annak 

szerkesztésére káros, többnyire politikai befolyások nehezednek s a lap irányát, ha 

részletekben is, a tökéletes keresztény ideáltól eltérítik”. Ezért a papság kötelességévé 

tette, hogy tárja fel az illetékesek előtt az elhajlásokat.68   

A székesfehérvári rendelkezések átgondolt rendszert alkottak, amit pontosan 

jelez, hogy a későbbi egyházi törvénykezés számára is példaként szolgáltak. A 

következő években tartott egyházmegyei zsinatok minimális változtatásokkal vették 

át ezeket az előírásokat.69 A székesfehérvári szabályok többé-kevésbé mechanikus 

átvétele ugyanakkor azt is jelzi, hogy a főpapok nem tartották elég fontosnak a sajtó 

ügyét ahhoz, hogy a mintául szolgáló rendelkezéseket a helyi viszonyokhoz 

igazítsák.  

A kivételt Zichy Gyula jelentette, aki kalocsai érsekként igen részletes, ám 

nehezen megvalósítható elvárásokat fogalmazott meg. Papjaitól – a többi 

                                                 
67 Egyházmegyei határozatok és törvények. Veszprém 1923. 100. 

68 Decreta Synodalia. Az 1924. június 24-től 26-ig Székesfehérvárott tartott székesfehérvári 

egyházmegyei zsinaton hozott egyházmegyei törvények. Székesfehérvár 1924.  

69 A szombathelyi egyházmegye zsinati törvénykönyve. Szombathely 1927. 152.; Decreta Sinodalia. Az 

1930. évben tartott II. váci egyházmegyei zsinaton hozott egyházmegyei törvények. Rákospalota 1930. 

112.; Az 1931. évi egri egyházmegyei zsinat határozatai és törvényei. Eger 1931. 52.; Statuta synodalia. 

Pécsegyházmegyei zsinati határozatok. Pécs 1936. 163. 
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egyházmegyében is megjelenő előírásokon túl – nyomdák alapítását és fenntartását, 

helyi lapok, illetve értesítők kiadását, szépirodalmi tevékenység folytatását várta. 

Kérte, hogy a papság terjessze a katolikus lapokat, létesítsen templomi 

könyvestáblákat, hívja fel a híveket a sajtóért való adakozásra (még a végrendelkezés 

során is). Javasolta, hogy a lapok propagandájához az egyházközségeket, illetve az 

iskolásokat is vegyék igénybe. A katolikus egyesületektől azt várta, hogy minél több 

lapra fizessenek elő.70 

A székesfehérvári egyházmegye 1924 és 1926 közötti időszakból fennmaradt 

sajtójelentései arra mutatnak, hogy a klérus soraiban változni kezdett a sajtó 

megítélése. A papság többsége – akár a püspök elvárásaihoz való alkalmazkodás 

szándékával, akár egyéni meggyőződésből – igyekezett eredményeket felmutatni a 

sajtópártolás területén.  

A klerikusok általában tettek a sajtópártolás érdekében valamilyen 

erőfeszítést, ezek mértéke azonban széles skálán mozgott. A legáltalánosabbnak az 

egyéni próbálkozások számítottak, míg néhány helyen már a szervezett 

sajtóterjesztéssel is megpróbálkoztak. A szabadbattyáni plébános például csak arról 

tett említést, hogy saját kiolvasott lapjait rendszeresen leadta a katolikus kör 

helyiségébe. A csóri pap a családlátogatások során próbálta meg a „jó lapokra” 

rábeszélni híveit. A vajtai plébános a hit mélyítése érdekében több családot rávett a 

hitbuzgalmi lapok olvasására. Ercsiből azt jelentették, hogy 1916 óta árultatják az Új 

Lapot, 1919 óta pedig az összes keresztény lapot.71  

A martonvásári plébános a naponta Budapestre ingázó munkások miatt 

közvetlenebbnek érzékelte falujában a „rossz sajtó” veszélyeit, ezért vasárnaponként 

a prédikáció után beszámolt „a keresztény világnézetre örvendetes” eseményekről, 

                                                 
70 Kalocsai Főegyházmegyei Hivatalos Közlemények (1928: 24. sz.) 105. 

71 SzfvPL 4694 33/1925. Szabadbattyán, 1925. június 21.; 68/1927. Csór, 1927. március 10.; Vajta, 1925. 

február 3.; 19/1926. Ercsi, 1926. január 1. 
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és igyekezett híveibe „beleszuggerálni a napilapok igazmondása iránti 

bizalmatlanságot”.72 A buzgó sárpentelei pap, aki a küzdelemben még illegális 

eszközöket is alkalmazhatónak tartott, a faluba küldött „rossz” lapokat a postán 

magához vette és megsemmisítette.73 

Ha azonban az adott településen az erőfeszítések ellenére magas maradt a 

„destruktív” lapok aránya, akkor a beszámolók általában a nehezen meggyőzhető 

másvallású lakosságot hibáztatták. Pátkáról például azt jelentették, hogy a liberális 

Pesti Hírlapot jó kereskedelmi és tárcarovata miatt tizenöt példányban járatták a 

faluban, de csak nemkatolikusok. Adonyban úgy látták, hogy a katolikus értelmiség 

pártolta a „jó” sajtót, a protestánsok viszont inkább liberális lapokat olvastak.74 

Néhány településen a klérus megkísérelt valamilyen szervezett formát adni a 

sajtópártolásnak. Pázmándon a pap katolikus olvasókört hozott létre, amely lapokra 

is előfizetett. A plébános ugyanakkor arról panaszkodott, hogy az olvasókörből a 

nagygazdák cinikusan távol maradtak, és a káplánon kívül nem volt sok támogatója. 

Néhol a már működő hitbuzgalmi egyesületek kezdtek el a sajtóval foglalkozni. Így 

például Adonyban az anyák és lányok kongregációja külön sajtóterjesztő 

szakosztályt alapított. Budafokon az Oltáregyesület csoportvezetői havonta 

meglátogatták a tagokat, a plébános pedig tőlük azonnal értesülhetett arról, ha valaki 

„rossz” lapokat olvasott. Az egyesület a beszámoló szerint elérte, hogy a Népszava 

mellett – és annak ellensúlyozására – sok család A Szívet is megrendelte. Rácalmáson 

a keresztényszociális missziótársulat, a katolikus kör és a kongregáció 

propagandaosztálya igyekezett a faluba járó „rossz” lapokról lebeszélni a hívőket, és 

a helyiek ezt eredményesnek is ítélték.75 

                                                 
72 SzfvPL 4694 11/1925 Martonvásár, 1925. január 14. 

73 SzfvPL 4694 14/1926 Sárpentele, 1926. február 4.  

74 SzfvPL 4694 1/1926. Pátka, 1926. január 1.; 6/1927. Adony, 1927. január 3.  

75 SzfvPL 4694 Pázmánd, 1925. március 5.; 6/1927. Adony, 1927. január 3.; Budafok, 1926. február 6.; 

33/1927. Rácalmás, 1927. január 30. 
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Más településeken viszont kedvezőtlen tapasztalatokat gyűjtöttek a társadalmi 

mozgalmakkal kapcsolatban. Bia plébánosa például arra kérte a hitközségi 

képviselőtestületet, hogy a hívek adatait rögzítő lélekkataszter összeállításakor 

minden családról jegyezzék fel, hogy milyen lapot olvasnak. Erre a testület tagjai 

„borzasztó lármában” törtek ki, és kijelentették, hogy erről senkit sem fognak 

faggatni, ezért a plébános kénytelen volt elhalasztani az ügy rendezését.76  

A fenti eset arra mutat, hogy bár a sajtó támogatásának gondolata a papság 

körében egyre elfogadottabbá vált, ez azonban még nem feltétlenül jelentette azt, 

hogy a kérdést akár az egyházhoz szilárdabban kötődő hívek, az egyházközségek 

vezetői is hasonlóan fontosnak tartották volna. Az új lelkipásztori módszerek, 

amelyek a hívek magánéletének megismerését és az ellenőrzés szándékát is 

magukban foglalták, gyakran váltottak ki ellenkezést. Ezt a Zalaegerszegen hasonló 

módszerekkel, utcabiztosok megbízásával próbálkozó Mindszenty József is 

megtapasztalta.77   

A papság hozzáállásának lassú változása, amely a sajtót mindig is 

szívügyének tekintő Prohászka Ottokár egyházmegyéjében jól érzékelhető, nem 

feltétlenül volt jellemző más területeken. Hanauer Árpád István váci püspök például 

1923-ban keserűen állapította meg, hogy a hatalmas területű egyházmegyében a 

Nemzeti Újságnak mindössze 1387, az Új Nemzedéknek pedig 1243 példányára fizettek 

elő78 – két évvel a sajtó terjesztésében való közreműködést a papság kötelességévé 

tévő zsinati döntés után. A helyzet később sem változott sokat: a püspök 1927-ben is 

a katolikus közélet leggyengébb elemének tartotta a sajtó ügyét.79  

A főpapság tehát elvileg – a zsinati határozatok szintjén – támogatta ugyan a 

sajtópártoló törekvéseket, azonban többségük megmaradt a világháború előtti 

                                                 
76 SzfvPL 4694 1/1926. Bia, 1925. december 31. 
77 Balogh M. : Mindszenty i. m. 31. 

78 Hanauer Á. István: Főpásztori körlevelek és intelmek 1919–1929. Rákospalota 1929. 167. 

79 Hanauer Á.: Főpásztori i. m. 298. 
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gyakorlatnál. Az országos sajtó egységes támogatásának megszervezésére a 

püspökök továbbra sem vállalkoztak, ehelyett a papság és a hívek időnkénti 

korholásától vártak eredményt. Mikes János például a régi elveket ismételgetve, a 

„szalmaláng lelkesedést” ostorozva a klérus és a laikusok felelősségét vetette fel a 

„rossz” lapok terjedéséért.80 A püspöki kar számára ez az állapot, amely nem igényelt 

sok erőfeszítést, a húszas évek második feléig tartott. Ekkor a KSV anyagi válsága 

ismételten szükségessé tette, hogy ismét intenzívebben foglalkozzon a sajtó ügyével.  

 

 

A KSV anyagi válsága és a kultúradó bevezetése  

 

A Központi Sajtóvállalat vezetősége már 1926 elején segélykérő beadványokat 

intézett a püspöki karhoz. Beszámolójuk szerint korábban a KSV a hirdetési és 

közgazdasági bevételekből havi 700–800 millió koronához jutott, ami idővel 300 

millióra csökkent, és kintlévősége állandóan 1 milliárd felett alakult. A gazdasági 

feltételek romlását a piaci verseny erősödésével magyarázták. A vezetőség szerint a 

nagy lapvállalkozások még háborús vagyonuk felélésének árán is arra törekedtek, 

hogy a konkurenciát tönkretéve megszerezzék az egész piacot. A püspökök 

meggyőzése érdekében hangsúlyozták, hogy a KSV – bár kénytelen volt beszállni az 

olvasók kegyeiért folyó versenybe – takarékosan gazdálkodott, és a legkisebb volt a 

hiánya a jelentős kiadók között. A memorandum szerint a KSV két napilapja 

nagyjából havi 500 millióból működött. A vállalat elsősorban a propaganda céljaira 

kért támogatást, hogy olvasók szerzésével növelhesse bevételeit. 81  

1926 márciusában már sokkal sürgetőbb kéréssel fordultak a hierarchiához. A 

vállalat három éven át évi 3 milliárd korona támogatásért folyamodott, amit a 

                                                 
80 A szombathelyi püspök pásztorlevele a keresztény sajtóról. Új Nemzedék 1923. február 18. 7. 

81 EPL Cat. 63/927-1926. A KSV memoranduma dátum nélkül. 
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vezetőség elegendőnek tartott a krízis átvészeléséhez. Az egyházmegyéktől 

népességük arányában kérték a támogatást, amit a plébániákról hajtottak volna be, 

hívenként évi 600 koronás fejadó formájában.82 Az Új Lap vezetői külön emlékiratban 

jelentették be igényüket a tervezett közadóból való részesedésre, hogy el tudják 

kerülni a lap megszüntetését.83 

A püspöki kar a „destruktív” sajtó erősödésével kapcsolatos vélekedések, 

illetve a frankügy tanulságai alapján indokoltnak tartotta a támogatás 

megszervezését. 1925 utolsó napjaiban robbant ki a frankhamisítási botrány. A 

Windischgrätz Lajos herceg által vezetett összeesküvők hamisított bankjegyek 

forgalomba hozatalával akarták megrengetni a francia gazdaságot, ám már az első 

próbálkozáskor lelepleződtek.84 A botrányba az összeesküvők által a kezébe letett 

eskü miatt Zadravecz István tábori püspök is belekeveredett. Az események nem 

csak a hazai baloldali lapok, hanem az európai sajtó támadását is kiváltották, ami a 

katolikusok szerint Zadravecz személyében magát a püspöki intézményt is 

célkeresztbe vette.85  

A francia kormány kezdetben még a botrány csillapítására törekedett, január 

végén azonban politikája megváltozott, és a nyilvánosság fórumain élesen támadta 

Magyarországot.86 Ennek részeként a francia sajtó részéről heves támadások indultak 

a tábori püspök ellen is, mivel különösen aggasztotta őket az a lehetőség, hogy 

Zadravecz egyházi rangja miatt megúszhatja a felelősségre vonást.87 Január végén a 

Briand-kormány már a püspök letartóztatását sürgette, amit a tekintélyes francia 

                                                 
82 EPL Cat. 63/927-1926. A KSV memoranduma 1926. március 

83 EPL Cat. 63/927-1926. Az Új Lap Csernochnak. 1926. március 10. 

84 Ablonczy Balázs: A frankhamisítás. Hálók, személyek, döntések. Múltunk 53. (2008: 1. sz.) 42. 

85 EPL Cat. 63/927-1926. Ferdinand Rüegg a prímásnak. Freiburg, 1926. február 2. 

86 Ablonczy B.: A frankhamisítás i. m. 42., 45. 

87 Dévényi I.: Csernoch i. m. 1977. 71. 
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orgánumok is támogattak.88 A párizsi külügyminisztériumhoz közel álló Le Temps 

című lap egyenesen „a magyar nép becsülete érdekében” követelte Zadravecz 

letartóztatását.89 

A fejlemények ismét emlékeztették a magyar főpapokat a sajtó jelentőségére. 

Csernoch János kapkodva igyekezett megfelelő összeköttetéseket találni az európai 

közvélemény befolyásolása érdekében. A más ügyek miatt Luzernben tartózkodó 

Zichy Rafaelnét arra kérte, próbálja meg felvenni a kapcsolatot a nemzetközi 

sajtószervezetekkel.90 Emellett érintkezésbe lépett a Nemzetközi Katolikus 

Sajtóügynökség (Katholische Internationale Presse Agentur, KIPA) központjával, és a 

Vallásalapból pénzt szerzett az ügynökség magyarországi hírszolgálatának 

helyreállítására. A szervezet vezetője indokoltnak látta a sietséget, megjegyezve, 

hogy „alig van valami rosszabb a közvélemény befolyásolását illetően, mint amikor a 

katolikus lapok tehetetlenül állnak a világsajtó tendenciózus egyházellenes jelentései 

előtt, és nem tudnak választ adni.” Az újságíró úgy látta, hogy minél gyorsabban 

helyreáll a KIPA hírszolgálata, annál gyorsabban javul majd a helyzet, és 

kiegyensúlyozott tájékoztatással lehetővé válik ellensúlyozni a katolikus 

Magyarországgal szembeni bizalmatlanságot.91  

A püspöki kar 1926 tavaszán a katolikus sajtó erősítésének érdekében a 

korábbi módszerek felülvizsgálatát is szükségesnek ítélte. A főpapok nyilvánvalóan 

elégedetlenek voltak a néhány egyházmegyében továbbra is megrendezett 

sajtóvasárnapok eredményével, ezért új rendszert kívántak megvalósítani. A kar 

határozata szerint „megfelelő anyagi eszközöket csak az összes egyházközségek 

arányos adakozásából lehetne meríteni. A gyűjtések kielégítő eredményt nem tudnak 

fölmutatni. Mivel pedig az országos kat. szervek fönntartása az egyház fontos érdeke 

                                                 
88 A franciák táviratának ma még nem volt folytatása. Nemzeti Újság 1926. január 27. 5. 

89 Az ügyészség vádirata a külföldi sajtóban. Nemzeti Újság 1926. február 4. 4. 

90 EPL Cat. 46/397-1926. Csernoch Zichy Rafaelnének.1926. február 5. 

91 EPL Cat. 63/927-1926. Ferdinand Rüegg Csernochnak. Freiburg, 1926. február 2. 
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s a hívek kötelessége: az országos katolikus célokra bizonyos mértékű egyházi 

adószázalék kivethető. Azért minden püspök a saját egyházmegyéjében az egyes 

egyházközségek nagysága és teherbírása szerint vessen ki bizonyos összeget az 

országos katolikus célokra. [...] Ahol szervezett egyházközség nincs, ott a 

plébánosokat kell felelőssé tenni, hogy a kivetett összeget a hívektől megszerezzék.”92  

A határozat ugyanakkor a befolyó összegeket nem kívánta automatikusan a 

KSV-nek juttatni, a rendelkezés jogát a kar magának tartotta fenn. Csernoch maga is 

hangsúlyozta, hogy a püspöki kar döntése nem jelenti egyben a vállalat tervezetének 

teljes elfogadását, és csak az első évben látta megkísérelhetőnek 500 papírkorona 

fejadó kivetését.93 

A prímás óvatossága, aki korábban már sok sajtópártoló akció esetében 

megtapasztalhatta a püspöki kar egységes fellépésének hiányát, indokoltnak 

bizonyult. Az őszi püspökkari konferencián azt állapította meg, hogy az adó 

ügyében sok főpap még nem intézkedett. Ezért a testület sürgette a döntés 

végrehajtását, és előírta, hogy a püspökök kötelezzék az egyházközségeket 

költségvetésük 5%-ának országos katolikus célokra való felajánlására.94 

Az egyházi támogatás a sürgetések ellenére is sokkal lassabban érkezett meg, 

mint ahogyan arra a KSV-nek szüksége lett volna. 1927 elején ezért a vállalat a 

Pallasnál fennálló félmillió pengős adósságai és régi kamatterhei miatt a csőd szélére 

került, ami a prímást azonnali cselekvésre ösztönözte.  

Csernoch a miniszterelnökhöz fordult a KSV megmentéséért, hogy 

elkerülhessék a bukás esetén „a katolikus egyház és a magyar nemzeti ügy” számára 

várható súlyos megpróbáltatást. A támogatást a vállalat érdemeire hivatkozva kérte, 

amelyeket az „nehéz időkben, a szélsőségeket kerülő, a nemzeti megértést szolgáló, a 

                                                 
92 A magyar katolikus i. m. 176. 

93 EPL Cat. 46/926-1926. Csernoch a KSV-nek. 1926. március 23. 

94 A magyar katolikus i. m. 186. 
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magyar nemzeti kormányt támogató irányával szerzett. Oroszlánrésze van a 

Sajtóvállalatnak annak az országos hangulatnak előkészítésében, amely Excellenciád 

bölcs politikáját a választások alkalmával fényes diadalhoz segítette. Az ország nagy 

többségét alkotó katolikusok politikai nevelése a Központi Sajtóvállalat lapjai útján 

igen sok nehézség dacára teljesen megnyugtató eredménnyel történt”. A prímás azt 

kérte, hogy az állam hárítsa el a katasztrófát, mert erre az egyház 1927 februárjáig 

nem képes. Bethlen válaszában teljes támogatásáról biztosította, és a részletek 

megvitatására értekezletet hívott össze Zichy János és a prímást képviselő Lepold 

Antal részvételével.95 

A KSV a prímás intervenciójának köszönhetően megmenekült a csődtől, ez 

azonban csak lélegzetvételnyi szünetet eredményezett. A püspöki kar 1927 

júniusában ismét „halaszthatatlanul” szükségesnek ítélte a vállalat feltőkésítését, 

ezért minden egyházmegye kötelezettséget vállalt hívenként 4 fillér összegű 

kultúradó beszedésére.96 

Az októberi püspökkari konferencia már arról értesült, hogy a KSV ismét 

felélte tartalékait, és november 1-jétől a Zichy János irányította befektetői csoport 

csak akkor támogatja tovább, ha egyházi részről is finanszírozzák. Ez a püspökök 

részéről havi 10 ezer pengő támogatást tett szükségessé. A kar ezért ismét 

szorgalmazta a kultúradó behajtását, amelyből létrehozták az úgynevezett Országos 

Katolikus Kultúralapot. A kar felhatalmazta az alapot kezelő Nemzeti Hitelintézet 

vezetőjét, Sztamoray Jánost, hogy havonta utalja át az esedékes összeget a 

vállalatnak. Emellett az Új Lap támogatását a KSV feladatává tették, és azt várták, 

hogy az orgánumot alakítsák népies katolikus napilappá.97 

                                                 
95 EPL Cat. B/249-1927. Csernoch Bethlennek. 1927. január 25.; válasz: 1927. február 5. 

96 A magyar katolikus i. m. 195. 

97 A magyar katolikus i. m. 206–207.  
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A főpapok egyben megbízták Lepold Antalt, hogy vizsgálja meg a vállalat 

működését. Az 1928 márciusában elkészült jelentés szerint a vállalat anyagi helyzete 

rövidtávon biztosítottá vált. A püspöki kar havi támogatásának bevezetése után a 

miniszterelnök sajtóalapját kezelő báró Prónay György rendezte a KSV-nek a 

Pénzintézeti Központnál és a Pallasnál fennálló adósságát. A KSV ekkor havi 32 ezer 

pengő deficittel dolgozott. A Nemzeti Újság hétközben átlagosan 24, hétvégén 30,5 

ezer, az Új Nemzedék pedig 18–19 ezer példányban jelent meg. 98 Az Új Lapról, miután 

a Pallas elengedte ötvenezres adósságát, Lepold úgy vélte, hogy havi kétezres 

deficittel képes tartani színvonalát, de versenyképes átszervezése igen drága lenne. 

Jó döntésnek tartotta, hogy a vállalat a költségcsökkentés érdekében felmondott 

nyolc munkatársnak, így a Nemzeti Újság 20, az Új Nemzedék 15 főt alkalmazott. A 

miniszterelnökség sajtóalapja novemberre és decemberre havi 12 ezer, januártól havi 

16 ezer pengő támogatást adott, és a végkielégítéseket is magára vállalta.99  

Lepold a legnagyobb problémának a kormánytól való függést és az 

intranzigens katolikusok tartózkodó álláspontját látta. „A katolikus papságnak 

majdnem a fele nem előfizetője a lapok egyikének sem” – állapította meg.  Úgy vélte, 

hogy ha a papok és tanítók főpapi felhívást kapnának, akkor a lapok 2–3 ezer új 

előfizetőt nyerhetnének. Javasolta, a sajtónapokon figyelmeztessék a híveket, hogy a 

katolikus lapok öntudatos támogatásával hozzájárulnak azok versenyképességéhez 

és – idővel – politikai függetlenségéhez is.100  

A jelentést a püspöki kar 1928. március 20-án tárgyalta. A főpapoknak 

érzékelhetően nehéz volt elfogadnia a súlyos anyagi kötelezettségvállalást azért a 

vállalatért, amelyet nem éreztek teljesen a magukénak. Glattfelder Gyula közölte 

bizalmas értesülését, amely szerint a KSV lapok havi hiánya időközben 35 ezer 

                                                 
98 EPL Cat. 56/2619-1931. Lepold Antal Serédinek. 1928. március 9. 

99 Uo. 

100 Uo. 
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pengőre nőtt, így a kormány csökkenteni akarja a támogatást. Ezért javasolta, hogy 

Serédi Jusztinián hercegprímás követelje az állami hozzájárulás növelését, mert a 

lapok elsősorban a kormány érdekeit szolgálják.101 A püspöki kar tartózkodó 

magatartását fejezte ki az a határozat is, amely kimondta: a főpapok nem hajlandóak 

egyénenként  felszólítani a papokat és a katolikus tanítókat az előfizetésre.102 

A kultúradó kivetése komoly kihívások elé állította a papságot, amelynek 

kötelességévé tették a pénz összegyűjtését. A feladat a katolikus öntudat újabb 

próbájává vált. Az integralista katolikus körök már korábban is arra számítottak, 

hogy az egyházi intézmények fenntartására idővel a hívek támogatását is igénybe 

kell venni, és azzal is tisztában voltak, hogy ehhez szükséges a hívők mentalitásának 

átalakítása. „Azt tehát, amit a múlt belenevelt a zsidókba és a protestánsokba, a 

jelenben öntudatra és kötelességtudatra ébresztéssel bele kell vinni a katolikusok 

gondolkodásába is”103 – írta A Szív szerzője már 1924-ben.  

A papi szakfolyóiratok gyakran tárgyalták a kultúradó bevezetését követően 

nyilvánvalóvá váló gyakorlati problémákat. Ezek nagyrészt a kötelező egyházi 

adózás újszerűségéből fakadtak, hiszen a budapesti egyházközségekben csak 1925. 

január 1-jétől írta elő jogerős szabály egyházi fejadó fizetését. A vidéki szabályzat 

életbe léptetése pedig jóval később, csak 1938-ban történt meg.104 A kultúradó tehát a 

főváros kivételével az egész országban az első kísérletet jelentette a kötelező egyházi 

adózásra. Az általános benyomások szerint sok pap maga sem végezte szívesen a 

kötelező gyűjtéseket, egyesek nem is teljesítették kötelességüket. A híveket nehezen 

lehetett rávenni a fejadó befizetésére. Az adóztatás alapelvét különösen a szegény 

                                                 
101 Serédi fellépése eredménnyel járt: kérésére a Vallásalap vezetősége augusztus 11-én úgy döntött, 

hogy a KSV-nek 1928–1929-re 72 ezer pengő rendkívüli segélyt ad. EPL Cat. 56/2619-1931. Klebelsberg 

Kunó Serédinek.1928. szeptember 20. 

102 A magyar katolikus i. m. 217–218.  

103 Mindannyiunk kötelessége. A Szív 9. (1924: 22. sz.) 1. 

104 Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon (1919–1945). Bp. 1997. 103. 
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nagycsaládosok és az uradalmi cselédek találták igazságtalannak. Ők addig általában 

semmilyen rendszeres egyházfenntartói terhet sem fizettek.105 

Sok klerikus szerette volna elérni, hogy mentesítsék az adó beszedésének 

terhei alól.106 Az Egyházi Lapok szerzőjének egyértelmű megfogalmazása szerint a 

kultúradó sem a hívőknek, sem a papoknak nem volt rokonszenves. Arra 

figyelmeztetett, hogy az állandó „koldulást” a hívek megunják, főleg, ha az 

áldozatvállalásnak nem lesz látható eredménye, ezért a papoknak igyekezniük kellett 

a gyűjtések által keltett „rossz hatást letompítani, nehogy abból a lelkiéletre kár 

származzék”.107  

 

 

A felekezeti polémiák erősödésének hatásai 

 

A Központi Sajtóvállalatnak az anyagi nehézségek miatt minden addiginál nagyobb 

szüksége lett volna a katolikus társadalom egységes támogatására. A KSV lapjai 

azonban továbbra sem tudták az integralista katolikusokat megnyerni maguknak. 

Ennek hátterében elsősorban a felekezeti vitákban való állásfoglalás és a 

kormánytámogatás kérdése húzódott meg. A KSV nagyban függött az állam anyagi 

segítségétől, ezért a kormány felfogásának megfelelően kellett a felekezeti béke 

igényét képviselnie. A vállalat helyzetét tovább nehezítette, hogy 1926-tól egyre 

gyakoribbá váltak a nyílt felekezeti ellenségeskedések, amelyeket a megelőző 

években valamelyest sikerült féken tartani.108 A katolikusok részéről felmerülő 

                                                 
105 Schoderbeck Lajos: Az egyházmegyei kötelező gyűjtésekről. Egyházi Lapok Papok Közlönye 50. 

(1927: 10–11. sz.) 170–171. 

106 Kiss István: Az egyházi adó kérdéséhez. Egyházi Lapok Papok Közlönye 51. (1928: 1–2. sz.) 17. 

107 Biczi Gyula: Az egyházmegyei kötelező gyűjtésekről. Egyházi Lapok Papok Közlönye 51. (1928: 1–2. 

sz.) 16–17. 

108 Spannenberger, N. :  Die katholische i. m. 75. 
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államegyházi igények hangsúlyozása következtében egyre nőtt a protestánsok 

fenyegetettség-érzése, ami sérelmeik napirendre tűzését eredményezte. Erre 

katolikus részről saját panaszaik hangsúlyozásával feleltek.109  

A polémiák intenzitása a kormányt is közbelépésre ösztönözte. Klebelsberg 

Kunó 1926. november 8-án levelet intézett a katolikus és protestáns vallásos 

lapokhoz. A miniszter az egész nemzet szempontjából látta aggasztónak „azokat a 

szorosan vett hittani térről mindinkább letérő felekezeti vitákat és támadásokat, 

amelyek gyűléseken és lapokban nyilvánosságra kerülnek”. Ezért kérte, hogy „főleg 

a felekezeti lapok ne térjenek le a személyi és politikai polémiák terére”. A levelet 

közlő A Szív szerkesztősége ígéretet tett a békés együttműködésre. Ugyanakkor arra 

is utalt, hogy ezután sem fogja szó nélkül hagyni a protestáns támadásokat.110 

Noha a püspöki kar általában a kedélyek megnyugtatására törekedett, a 

feszültségek ezúttal a legmagasabb szinteken is megjelentek. A prímás – aki 

általában is mély bizalmatlansággal viseltetetett a protestánsok iránt111 – 1929 

októberében arról számolt be a püspököknek, hogy a miniszterelnököt Baltazár 

Dezső „megállítására” kérte. Emellett tiltakozott az ellen, hogy aránytalanul kevés 

katolikus jut pozícióhoz az állami intézményekben. Bethlen az Egységes Párt 

alapelvének nyilvánította a felekezeti békét, de hangsúlyozta, hogy nem fogja a 

hivatali állásokat felekezeti szempontok szerint betölteni, mert az „középkori 

felfogás” lenne.112 

Az ellentétek egyik fontos terepe a sajtó volt, miután – a katolikus mintát 

követve – a protestáns egyházakban is megerősödött az igény a hívek olvasási 

szokásainak befolyásolására. Ezt jól mutatja, hogy megjelent a szándék egy 

                                                 
109 Rébay Magdolna: A felekezeti kérdés az 1920-as, 1930-as évek fordulóján a Református Figyelő és a 

Magyar Kultúra írásaiban. Kút 2. (2003: 3–4. sz.) 166., 171. 

110 A vallási béke érdekében. A Szív 12. (1926: 12. sz.) 1. 

111 Csíky Balázs: Serédi Jusztinián hercegprímási tevékenysége. Doktori disszertáció. Bp. 2010. 122. 

112 A magyar katolikus i. m. 269–270. 
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református napilap indítására. A kezdeményezők szerint csak így lett volna 

lehetséges megvédeni felekezetük gazdasági és pénzügyi érdekeit a – véleményük 

szerint – a katolikusokkal kivételező állammal szemben.113 1929 áprilisában ezért 

megalakították az Országos Protestáns Sajtószövetséget, amely azonban a rossz 

előkészítés miatt kevés érdemi munkát végzett.114  

A katolikusok érzékenyen reagáltak a fejleményekre. Szóvá tették például egy 

protestáns püspök rendelkezését, aki az általa nem ajánlott újságok mellőzését kérte 

a gyülekezeti tagoktól, hogy útját állhassák a jezsuiták „lélekmérgező” munkájának. 

Az Egyházi Lapok szerzője szerint ez újabb okot jelentett az „egyébként is 

terrorizált” katolikusoknak az egyházi küzdelmektől való visszavonulásra.115 

A feszültségek éleződéséhez Rómából való hazatérése után Bangha Béla is 

hozzájárult, aki arra emlékeztette vitapartnereit, hogy 1919-ben a katolikusok 

nagylelkűen az addig a liberálisokat támogató protestánsokkal való együttműködés 

mellett döntöttek: „lemondtunk róla, hogy amit 20–30 éve egyedül építettünk, a 

keresztény-nemzeti közélet alapjait, egyedül is birtokoljuk. Bíztunk bennetek” – írta. 

A protestánsok azonban értelmezése szerint felmondták az egyezséget, és az egész 

államot saját szolgálatukba állították.116 Bangha a „csak keresztény” lapok ellen is 

fellépett. A régi ellenlábasa, Milotay István által szerkesztett Magyarságra célozva 

kifejtette, hogy a magát „csak keresztény”-nek valló sajtóorgánum szükségképpen 

kizárólag csak protestáns lehet, az „aki nincs velem, az ellenem van” elvének 

megfelelően, mert az országban „lappangó vallásháború” zajlik.117  

                                                 
113 A napilap ügye. Református Figyelő 2. (1929: 13. sz.) 152.; Szabó Aladár: Miért van szükségünk 

napilapra? Református Figyelő 2. (1929: 18. sz.) 218. 

114 Protestáns Sajtószövetség? Református Figyelő 2. (1929: 17. sz.) 206.; Sajtóértekezlet. Református 

Figyelő 2. (1929: 44. sz.) 529. 

115 Egyesületek, újságok, vállalatok protestáns egyházhatósági feketelistája. Egyházi Lapok Papok 

Közlönye 50. (127: 4. sz.) 69–70.  

116 Baltazár és a magyar protestánsok. Magyar Kultúra 13. (1926: 11. sz.) 567–568. 

117 Bangha Béla SJ: A Magyarság és a katolikusok. Magyar Kultúra 15. (1928: 19. sz.) 279–280.  
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A sajtó kérdése presztízsszempontok miatt is terítékre került az 

interkonfesszionális vitákban. A katolikus lapok 1928-ban különösen sérelmesnek 

tartották, hogy október 31-ét, a reformáció emléknapját, amely katolikus értelmezés 

szerint a pápa elleni támadás évfordulója volt, az állam a hivatalos ünnepekhez 

hasonló státusba emelte azzal, hogy nem engedélyezte a napilapok megjelenését.118 A 

kérdés érdekessége, hogy néhány évvel később hivatalos egyházpolitikai témává 

emelkedett, miután Serédi Jusztinián szóvá tette a kormányzó előtt. Horthy a prímás 

beszámolója szerint meglepődött az előtte is ismeretlen rendelkezésen.119 

A felekezeti féltékenység mértékét jól jellemzi az új médium, a rádió 

megjelenése által kiváltott polémia. A műsorszórás megindulása azonnal felekezeti 

vitákra adott alkalmat, mivel a rádió vezetőinek magatartásában a katolikus 

integralisták a mellőzés szándékát vélték felfedezni. 1926 januárjában például 

néhány önkéntes vállalta volna, hogy saját költségén lehetővé teszik Bangha Béla 

prédikációjának közvetítését, amit azonban a rádió vezetősége elutasított. A 

kezdeményezők úgy sejtették, hogy az illetékesek a protestánsok ellenkezésétől 

féltek.120 

A rádió körüli feszültségekhez nagyban hozzájárult, hogy az integralisták elvi 

okokból eleve tartózkodóan fogadták a vallásos rádióközvetítések gondolatát. Érveik 

szerint a mise közvetítése helytelen, mert az alkalom személyes jelenlétet követel, és 

mert tovább csökkenti a templombajárási kedvet. Úgy találták, hogy a közvetítés 

ártana a felekezeti békének, mert szerintük a protestáns prédikációk kizárólag a 

katolikusok kritikájával foglalkoznak. Hangsúlyozták, hogy katolikus nem hallgathat 

protestáns prédikációt, mert a legtöbb ember nem elég képzett a teológiai 

                                                 
118 A reformáció emlékünnepe. Egyházi Lapok Papok Közlönye 51. (1928: 18. sz.) 292.  

119 A magyar katolikus i. m. 404. 

120 A rádió-ügy. Magyar Kultúra 13. (1926: 1. sz.) 55–56. 
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tévelygések felismeréséhez.121 A rádiós misehallgatást csak a betegek és a tanyákon 

élők esetében vélték megengedhetőnek.122  

A kifogások a püspöki kart is állásfoglalásra ösztönözték: a testület 

eltúlzottnak ítélte az aggodalmakat. Csak azt írta elő, hogy a rádiós szónok 

figyelmeztesse a hallgatókat: a közvetítés hallgatásával még nem tettek eleget 

vallásos kötelezettségüknek.123 

A felekezetek rádiós reprezentációjának a kérdése új frontvonalat nyitott a 

konfesszionális küzdelmek terén. Ezt felismerve az „általános kereszténység” 

szószólóinak körében megfogalmazódott annak igénye, hogy a felekezeti viszályok 

megelőzésére egyszerűen tiltsanak be minden vallásos közvetítést.124 A helyzetet 

azonban végül a katolikus igények elfogadásával oldották meg, és a katolikus 

prédikációk közvetítése a rádió szokásos műsorrendjének részévé vált.125 

A katolikus integralisták azonban továbbra is gyanakodva figyelték a rádió 

térhódítását. 1926-ban Diósd plébánosa már arra panaszkodott püspökének, hogy 

hívei „bolondulnak” a rádióért, ezért azt látta volna szükségesnek, hogy az adásokat 

katolikus szellemben szerkesszék.126 Az integralisták egyre inkább felismerték az új 

médium jelentőségét: „ma talán már nem is a sajtó a legnagyobb népnevelő, mint 

még 4–5 évvel ezelőtt, hanem a rádió” – állapították meg némi túlzással 1927-ben. 

Úgy látták, hogy a rádió komoly veszélyforrássá vált, mert a „bűnös” Budapest 

erkölcseit terjeszti a még „romlatlan” vidéken, és az igazi kereszténység helyett a 

„fajvédő kereszténységet” propagálja.127  

                                                 
121 A rádió-istentiszteletekről. A Szív 11. (1926: 19. sz.) 2. 

122 Misehallgatás és a rádió. A Szív 12. (1927: 18. sz.) 2. 

123 A magyar katolikus i. m. 170. 

124 Meg lehet-e szüntetni a rádió-panaszokat? Nemzeti Újság 1926. február 21. 7–8. 

125 Glatz Ferenc: Kultúrpolitika, hivatalos ideológia és Rádió. (1927–1937). Tanulmányok a Magyar 

Rádió történetéből (1925–1945) Szerk. Frank Tibor. Bp. 1975. 72. 

126 SzvfPL 4694 60/1926. Diósd, 1926. január 1. 

127 C. G.: Rádiókultúra. Magyar Kultúra 14. (1927: 2. sz.) 71–72. 
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A veszélyesnek érzett médiummal szemben ismét feléledtek a bojkottálásra 

vonatkozó reflexek. A Szív szerkesztősége arra kérte olvasóit, hogy tiltakozzanak, ha 

a rádióban erkölcs- vagy vallásellenes megnyilvánulásokat hallanak, végső esetben 

pedig mondják le előfizetésüket.128 A lap publicistái ismételten óvtak a protestáns 

prédikáció hallgatásától, és kérték, hogy fokozottan ügyeljenek a gyermekek 

rádiózására.129 Az integralisták a rádiót leginkább felekezeti szempontból látták 

veszélyesnek: „a mai állapot egyszerűen annyi, mint túlzó protestáns propaganda az 

állami rádió révén”130 – állapították meg 1928-ban.  

A sokat kárhoztatott hazai állapotokkal szemben a holland példát tartották 

volna követendőnek, ahol a katolikusok és a protestánsok 1927 októberében közös 

fenntartású rádióállomást indítottak, ám naponta felváltva csak katolikus, illetve csak 

protestáns műsorokat adtak, elkerülve ezzel a vallási keveredés lehetőségét.131  

Serédi Jusztinián hercegprímás a jelek szerint részben maga is osztotta az 

aggodalmakat, ezért 1929-ben Mészáros István budapesti helynök vezetésével 

Katolikus Istentiszteleti Rádióbizottságot hozott létre. Ennek az volt a feladata, hogy 

figyelemmel kísérje az istentiszteleti közvetítéseket, és őrizze a „katolikus elvek 

érvényesülését.”132  

A felekezeti polémiák erősödése negatív hatással járt a felekezeti békét hirdető 

Keresztény Gazdasági és Szociális Párt tekintélyére is.133 A katolikus publicisztikában 

a párttal való elégedetlenség jeleként ismét megjelent az önálló társadalmi 

szervezkedés igénye, amit a kormány liberális irányba való tolódásával, illetve a 

                                                 
128 Ne rontson a rádió! A Szív 12. (1926: 2. sz.) 1. 

129 Védekezés a nemkatolikus rádió veszélyeivel szemben. A Szív 15. (1930: 43. sz.) 2. 

130 Panasz a rádióra. Magyar Kultúra 15. (1928: 23. sz.) 482. 

131 Tóth Tihamér: A holland katolikusok és a rádió. Egyházi Lapok Papok Közlönye 51. (1928: 10. sz.) 

142. 

132 A magyar katolikus i. m. 274. 

133 A Zichy János által vezetett pártalakulat 1926-ban jött létre, miután az Országos 

Keresztényszocialista Párt beleolvadt a Keresztény Nemzeti Gazdasági Pártba.  
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protestánsok előnyben részesítésével indokoltak.134 1927-ben a katolikus 

nagygyűlésen a pártelnök Zichy János – a kormány politikájának megfelelően – a 

megértés kereséséről, a felekezeti türelem fontosságáról beszélt, amit hallgatósága az 

integralista lapok szerint hangos elégedetlenséggel fogadott.135  

A párttal szembeni kifogások természetesen a párthoz kötődő lapok 

megítélését is tovább rontották. A Szív szerzője például, miután a katolikus 

mozgalmakat óva intette az „érdekkatolikus” vezetőktől, kifejtette, hogy csak az az 

újság jó, amelyik minden cikkében a katolikus elveket követi. Ha egy lap nem ilyen, 

tette hozzá, akkor követelni kell a helyes útra térítését.136 A Szív munkatársai az 

öntudatos katolikusok képviselőjeként igyekeztek fellépni, és bizalmatlanságot 

sugallva a KSV lapjaival szemben, kifejtették, hogy amíg a „tiszta katolikus” 

napisajtóra megérnek a lelkek, addig elsősorban az ezt előkészítő folyóiratokat kell 

támogatni.137 

A KSV vezetősége természetesen érzékelte a kifogásokat, és igyekezett 

eloszlatni azokat. Ezt szolgálhatta egy 1927 körül kiadott nyomtatvány, amelyet a 

kerületi esperesek tájékoztatására szántak. Az irat részletesen bemutatta a fővárosi 

lapok tulajdonosi hátterét és politikai irányvonalát. Eszerint a Nemzeti Újság 

„kimondottan a keresztény és nemzeti politikának a lapja, katolikus irányítás alatt”. 

Az újságírók nem elég szilárd katolikus meggyőződésével kapcsolatos kifogások 

kivédésére azt hangsúlyozta, hogy egy kivételével minden publicistája katolikus. A 

lap „politikailag a kormánnyal szemben a jóindulatú támogatás álláspontján van, 

tekintettel arra, hogy a K. S. V. elnöke, Zichy János gróf egyben elnöke a kormányt 

támogató keresztény pártnak is”. Ugyanakkor a Bethlen politikáját ellenzők és a 

                                                 
134 Miért kell feltámasztani a katolikus Népszövetséget? Magyar Kultúra 14. (1927: 17. sz.) 764–766. 

135 Czékus Géza: Katolikus Nagygyűlés. Magyar Kultúra 14. (1927: 20. sz.) 910.; Czapik Gyula: A 

Katolikus Nagygyűlés után. Egyházi Lapok Papok Közlönye 50. (1927: 10–11. sz.) 162. 

136 A katolicizmus nem politikai eszköz! A Szív 12. (1927: 21. sz.) 1. 

137 Katolikus újságok, könyvek, iratok fokozottabb terjesztése. A Szív 12. (1927: 30. sz.) 2. 
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szélsőlegitimisták meggyőzése érdekében azt is hozzátette, hogy a kormány 

támogatására csak „a katolicizmus és a legitimizmus érdekeinek szemmel tartásával” 

vállalkoznak.138 

A nyilvánosság előtt Czékus Géza vette védelmébe a KSV-t. Azzal érvelt, hogy 

a szigorúan katolikus irányvonalról való lemondás a nagyobb tömegek 

megszólításának feltétele volt: „katolicitás szempontjából – elismerjük – lehet 

nagyobb kívánalmakat állítani a mai katolikus lapok ellen; az is tény, hogy szintén 

katolicitás szempontjából az Alkotmány fölötte állott a maiaknak, de el kell 

ismernünk, hogy ezek sem rosszak”. Úgy vélekedett, hogy hasznosabb, ha az 

„általános keresztény” lapokat olvassa 30 ezer ember, mint a szigorúan katolikusokat 

1400 olvasó.139  

 

 

Összegzés 

 

A katolikus sajtómozgalom legfontosabb vállalkozásának, a Központi 

Sajtóvállalatnak a sorsát a korszakban döntő módon határozta meg az 1922 tavaszán 

történt tőkeemelés. A vezetés ezzel a legitimista Zichy János kezébe került, a vállalat 

lapjai az 1923-ban megalakult Keresztény Nemzeti Gazdasági Párt szolgálatába 

álltak. A KSV a katolicizmus helyett elsősorban ennek a politikai erőnek a szócsövévé 

vált. Az integralista katolikusok körében ezért fokozatosan megjelent az elképzelés, 

hogy a katolikusok szélesebb rétegeinek megszólítására a párthoz kötődő KSV 

helyett politikailag független lapokra lenne szükség.  

                                                 
138 SzfvPL 7122. Szigorúan bizalmas a Ft. kerületi esperes urak használatára. Dátum nélkül.  

139 Czékus Géza: Támasszuk új életre a Katolikus Népszövetséget! Egyházi Lapok Papok Közlönye 50. 

(1927: 5. sz.) 81. 
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A főpapi kar – ahogyan már a korábbi korszakokban is – ellentmondásosan 

viszonyult a fejleményekhez. A sajtó támogatására akkor tettek komolyabb 

próbálkozásokat, amikor az egyházi érdekérvényesítés lehetőségei csökkenni 

látszottak, vagy az állammal való kapcsolatok megromlással fenyegettek. A 

Tanácsköztársaság tapasztalatainak fényében 1919-től némileg felértékelődött a sajtó 

szerepe a püspöki kar szemében, a legitimista arisztokraták tőkeemelését követően 

azonban mégsem tett lépéseket saját befolyásának megőrzésére a KSV-ben.  

A bethleni konszolidáció megindulása után a főpapok a sajtót általában már 

nem tekintették döntő fontosságúnak. A korszakban hozott zsinati határozatok arra 

mutatnak, hogy a sajtópártolást csak Prohászka Ottokár és Zichy Gyula kalocsai 

érsek tartotta valóban jelentős kérdésnek. 1926-tól viszont rákényszerültek a vállalat 

rendszeres anyagi támogatására. Ebben a katolicizmus presztízsének védelme mellett 

a legdöntőbb szempontot a keresztény párt és a Bethlen-kormány elvárásai 

jelentették. Bár az 1926-os határozat végrehajtása számos nehézséggel járt, ám az 

ekkor bevezetett sajtótámogatási rendszer, módosításokkal ugyan, de hosszabb távon 

is fennmaradt, ami jelzi, hogy a főpapok ekkorra levonták a sajtó közéleti 

jelentőségéből fakadó gyakorlati következtetéseket.   

A sajtómozgalom – és benne a KSV – annak ellenére is fontos szerepet játszott 

a katolikus felekezeti identitás formálódásában, hogy az „általános keresztény” 

felfogás veszélyeztette az integralista katolikusok céljait. 1918-ban a KSV 

részvényjegyző kampányának szervezői, politikai motivációikat követve, nem a 

katolikus, hanem a „keresztény” érdekek védelméhez kértek támogatást, összefogást 

hirdetve a protestáns felekezetekkel. A sajtómozgalom Bangha-féle csoportja 1921-ig 

az általános kereszténységet hirdette, ám ekkor szembefordult ezzel az irányzattal. A 

katolikus integralisták egy része viszont már ekkor kételyeit hangoztatta „a vallási 

közömbösséget terjesztő” felfogással szemben. A húszas években a katolikus 

klerikusok és értelmiségiek gyakran adtak hangot aggodalmaiknak az „általános 
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kereszténység” veszélyeiről. A kormány anyagi támogatásától ekkor már erőteljesen 

függő KSV viszont többnyire tartotta magát a felekezeti béke igényének 

hangoztatásához.  

A katolikus sajtópropaganda legnagyobb eredményét a KSV 1918-as 

részvényjegyzése során érte el. A kiugróan sikeres gyűjtést viszont visszaesés 

követte, és a klérus többsége a húszas évektől többnyire nem tulajdonított kiemelt 

jelentőséget a sajtó kérdésének. Annak ellenére sem, hogy a többek között Prohászka 

Ottokár által képviselt új lelkipásztori eszmény, amely a hívekkel fenntartott 

közvetlen személyes kapcsolaton alapult, a hívők olvasási szokásainak a 

befolyásolását is fontosnak tartotta volna. A Központi Sajtóvállalat propagandája 

arra igyekezett rábírni a katolikusokat, hogy kizárólag az általuk megbízhatónak 

tartott lapokból tájékozódjanak. A mozgalom vezetői megpróbáltak a vidéki 

plébánosok bevonásával a lapok számára terjesztő- illetve tudósítóhálózatot 

létrehozni, olvasóköröket, népkönyvtárakat szervezni. Tevékenységük hátterében a 

kimondott célokon túl az a megfontolás húzódott meg, hogy a közönyös katolikusok 

számára ösztönző példával szolgáljanak, a már öntudatos egyéneket pedig 

megerősítsék elkötelezettségükben. 
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Tibor Klestenitz 

THE CATHOLIC PRESS MOVEMENT DURING THE „BETHLEN 

CONSOLIDATION” 

 

The Catholic Church, in reply to the challenges of modernity, attempted to use the 

tools of the press in order to defend its own interests. The paper follows the 

adaptation process to the consolidation under Prime Minister István Bethlen (1921–

1931) made by the Hungarian Catholic press movement. It investigates the 

conditions of the Catholic Central Press Company (CPC), the editing work and the 

self-definition of the organs, the expectations of the Catholic community and the 

episcopacy towards the press. It presents the reasons of the crisis of the press 

movement and takes into consideration the measures made by Church authorities to 

consolidate the CPS’s conditions. 

From 1922 onwards, the papers of the CPC served the interest of the Christian 

National Economic Party. Therefore, integralist Catholics demanded politically 

independent newspapers that could have been able to address broader strata of 

Catholic believers. The episcopacy did not regard the question of press a vital one 

during the first period of the consolidation. Nevertheless, from 1926 onwards, the 

high clergy was forced to subsidize the CPC on a regular basis.  

The press movement and the CPC played an important role in forming the Catholic 

denominational identity, despite the fact that ’general Christianity’ endangered their 

aims. Catholic clericals and professionals often emphasized the threats of ’general 

Christianity’. The CPC which was dependent on the governments’s financial aid, 

however, supported the idea of ’denominational peace’.  

 


