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„VÉGIG A FÖLDÖN SZÁRNYAL  
A SZAVUK” 
A katolikus egyház és a rádiózás 
kezdetei Magyarországon 

A 20. század elején a rádiós műsorszórás megje-
lenése új lehetőségeket és kihívásokat hozott a ka-
tolikus egyház számára. A hanghullámok segít-
ségével a lelkipásztorok immár elérhették azokat 
az embereket, akik személyesen nem vettek részt 
a templomi szertartásokon; ugyanakkor a rádió -
zás az ateista nézetek terjesztői számára is ha té-
kony propagandaeszközt nyújtott. Az egyház 
ve zetői világszerte megkísérelték a gyorsan nép-
szerűvé váló új kommunikációs eszközt az ige-
hirdetés szolgálatába állítani, a kockázatokat pe-
dig a lehető legkisebbre szorítani. Jelen tanulmány 
azt vizsgálja, hogy a magyar katolicizmus hogyan 
viszonyult a kérdéshez a rádiózás hőskorában. 

Az 1920-as évek kezdetén a rádióhallgatás még 
csak az Amerikai Egyesült Államokban vált a min-
dennapok részévé, de a magyar katolikus sajtó 
már ekkor figyelemmel kísérte a fejleményeket, 
amelyeket többnyire igen kedvezőnek értékelt a 
katolicizmus szempontjából. A Bangha Béla je-
zsuita szerzetes nevéhez köthető Magyar Kultúra 
című folyóirat például már 1922-ben hírt adott az 
úgynevezett „rádió-templomok” megjelenésé-
ről, vagyis arról, hogy az Újvilágban a „dróttalan 
telefon” segítségével bekapcsolódhatnak a temp-
lomi szertartásokba „a kórházak betegei, vesztegzár 
alatt levők, tengerészek az óceán közepén, szóval 
mindazok, akik nem jelenhetnek meg személye-
sen az istentiszteleteken”.1 1925-ben a folyóirat ar-
ról számolt be, hogy a Saint Louis-i jezsuiták a hit-
igazságok ismertetésére rádiós előadássorozatot 
kezdtek, amely roppant népszerű nek bizonyult: 
„Már az első beszédek után a kérdések egész özö-
ne érkezett be írásban. Zsidók, protestánsok, sem-
 miféle valláshoz sem tartozók lesik du. 14 órakor 

a St. Louis-i hithirdetési előadást. Már megtéré-
sek is voltak.”2 A Katholikus Szemle a New York-i 
paulista szerzetesek példáját méltatta, akik úgy 
tartották, hogy „ha Szent Pál apostol ma élne, már 
nem is újságíró lenne, hanem a rádiót használná 
fel a prédikálásra”. A paulisták ezért saját adó-
állomást létesítettek, amelyen előadásokat, pré-
dikációkat, templomi hangversenyeket közvetí-
tettek. A cikkíró szerint a módszer rendkívül 
hasznosnak bizonyult, hiszen a segítségével szá-
mos nem katolikus hallgatót sikerült megszólítani, 
sőt elvezetni a megtérésig.3 Kisvártatva már ar-
ról is tudósíthattak, hogy egyes amerikai igehir-
detők a rádiónak köszönhetően országos ismert -
ségre és befolyásra tettek szert. 

A budapesti rádió rendszeres adásai 1925. de -
cember 1-jén kezdődtek meg, és a programban ha-
marosan egyházi közvetítések is helyet kaptak: 
karácsonykor a belvárosi plébániatemplom zenés 
miséje mellett református és evangélikus isten-
tiszteletek szerepeltek a műsorban, majd ezután he-
tente váltakozva adtak katolikus és protestáns köz-
vetítéseket.4 A műsorszórás hazai megindulásával 
kapcsolatban két markáns vélemény jelentkezett 
a katolikus nyilvánosságon belül. A kon zervatív 
felfogás azt hangsúlyozta, hogy a szentmise 
közvetítése elvi szempontból helytelen, hiszen a 
szentmiseáldozat feltétlenül megköveteli a sze-
mélyes jelenlétet. A szentbeszéd közvetítését pe-
dig arra hivatkozva kárhoztatta, hogy az elvonja 
a „lanyha lelkeket” a templomba járástól, továbbá 
árt a felekezeti békének is, mert a protestáns szó-
no kok beszédeikben többnyire a katolikusok kri-
tikájával foglalkoznak. Erre való tekintettel azt 
is kiemelte, hogy a katolikus hívek a rádióban sem 
hallgathatnak protestáns prédikációkat, hiszen 
nem elég képzettek a teológiai tévelygések felis-
meréséhez.5 A másik álláspont hívei számára vi-
szont kétség sem fért ahhoz, hogy az egyház ér-
dekében feltétlenül szükségesek a rendszeres 
templomi közvetítések, ám a megvalósítást, a bu-
dapesti rádió műsorpolitikáját ők is erőteljes 
kritikával szemlélték. A Magyar Kultúra szerzői sze-
rint például a rádió vezetői aránytalanul nagy fi-
gyelmet fordítottak a protestánsok érdekeire, és 
különösen azt nehezményezték, hogy néhány hó-
nappal korábban, 1925 szeptemberében az ille-
tékesek a protestánsok érzékenységére hivatkoz -
va visszautasították Bangha Béla javaslatát, aki 
templomi konferenciabeszédeinek közvetítését 
szerette volna elérni.6 

A kérdés megítélése tehát nem volt egyértel-
mű, ezért Mészáros János, az esztergomi érsek bu-
dapesti helynöke megbeszélésre hívta az egyhá-
zi szaktekintélyeket. Itt egy későbbi beszámoló 
szerint „egyesek még vonakodtak a rádiónak 
helyt adni a mi katolikus igehirdetésünk terén, de 
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a többség határozottan a rádió mellett nyilatko-
zott”. 7 A probléma szerepelt a püspöki kar 1926. 
márciusi ülésének napirendjén is: a testület Cser-
noch János hercegprímás kérésére megállapítot-
 ta, hogy a szentbeszédek és istentiszteletek rádiós 
közvetítése nem ad okot aggodalomra, azonban 
azt szükségesnek ítélte, hogy „a rádiókészülék 
előtt kiváló egyházi szónokok beszéljenek, akik-
nek kötelessége a híveket figyelmeztetni, hogy a 
szentmisehallgatás kötelességének a rádióhall-
gatás által nem tesznek eleget”.8 A közvetítések 
tehát zöld utat kaptak, azonban az egyház to-
vábbra is fontos feladatnak találta a hívek meg-
felelő tájékoztatását. 1926 májusában helyezték ki 
a budapesti templomok kapujára Mészáros János 
felhívását, amely arra figyelmeztetett, hogy a 
szentbeszédek és az egyházzene szabadon hall-
gathatók rádión, de a híveknek személyesen is 
meg kell jelenniük a szentmisén, „hacsak ebben 
betegség vagy egyéb komoly ok őket meg nem 
akadályozza”. Arra is emlékeztetett, hogy „mivel 
az Anyaszentegyház a hit tisztaságának megőr-
zése céljából a más vallású istentiszteleteken va -
ló részvételt tiltja, a katolikus hívőknek más 
vallású istentiszteleteket (prédikációkat, imá-
kat) rádión sem szabad hallgatniuk”.9 

A közvetítések a rádió műsorának állandó ré-
szeivé váltak, ami idővel a helyszínek számának 
növelését is magával hozta. A hallgatók egy ré-
sze már a kezdetektől panaszkodott, hogy a bel-
városi plébániatemplom nem a legideálisabb „a 
boltívek visszhangos zúgása” miatt.10 A rádió 
ugyan ragaszkodott a helyszínhez, de idővel bő-
vítette kínálatát: 1927 elején az egyetemi temp-
lomban, 1928 nyarán pedig a Mátyás-templom-
ban szereltek fel adóberendezést.11 Görögkatolikus 
szertartásról első alkalommal 1929 februárjában 
közvetítettek a Rózsák teréről. 12 

A közvetítések országszerte hamar népszerűvé 
váltak: Diósd község plébánosa például már 
1926 januárjában arról értesítette püspökét, hogy 
„rádió után bolondul az egész község”,13 1930-ban 
pedig Zichy Gyula kalocsai érsek körlevelében di-
csérte a rádióprédikációk jótékony hatásait.14 
Ahogyan Amerikában, úgy hamarosan nálunk is 
kiemelkedett néhány népszerű rádióprédikátor, 
például Tóth Tihamér, aki 1932-ben hosszú nyi-
latkozatot adott a műfaj sajátosságairól. A legfőbb 
kihívást abban látta, hogy a rádiós szónoknak fo-
galma sem lehet hallgatósága összetételéről, 
ezért minden megszólalás különösen alapos fel-
készülést igényel. Azt a tényezőt viszont hatalmas 
lehetőségnek ítélte, hogy a rádiózók és a lelkész 
között az átlagosnál „sokkal közvetlenebb, nyíl-
tabb és őszintébb” viszony alakul ki, a hallgatóktól 
levélben érkező megkeresések hangja például 
mindig bizalmasabb, mint személyes kapcsolat 

esetén. Arról a tapasztalatáról is örömmel számolt 
be, hogy a templomok látogatottsága nem csök-
kent a rádióprédikációk következtében, hiszen a 
hívek megértették, hogy a személyes megjelenés 
továbbra is kötelességük.15 

A kezdeti aggodalmak eloszlása után a kato-
likus közvélemény figyelmét új kérdések kötöt-
ték le, például hogy a technikai eszközök segít-
ségével létrehozott közvetítés hogyan befolyásolja 
a templomi szertartásoknak a hallgatókra gya-
korolt hatását. 1927-ben a Magyar Kultúra közöl-
te egy bizonyos Dr. Destek Jenő olvasói levelét, 
aki szerint ezen a téren a protestánsok óriási fö-
lényt élveztek. A belvárosi plébániatemplom ze-
nés miséje ugyan valóságos művészeti élményt 
nyújt, „képtelen azonban előidézni azt a szent-
séges áhítatot a hívők lelkében, mint az ájtatosko-
dóknak orgonabúgástól kísért, egyszerű és még is 
mindennél magasztosabb éneke”. A le vél író sze-
rint a mise természetesen gyönyörűbb, megrázóbb 
élmény, mint a protestáns szertartás, azonban a 
rádióközvetítés miatt a zenés mise még is sokszor 
egyszerű hangversennyé fokozódik le a hallga-
tók számára. Úgy vélte, hogy a hanghullámokon 
a népének és bizonyos fokig a szent beszéd is hát-
térbe szorul, és mintegy a hallgatók nevében hang-
súlyozta, hogy „mi első sorban magát a szentmi-
sét, az áldozópap misemondását akarjuk hallani, 
a lelkiatya ajkáról Isten igéjét sóvárogjuk, s a hí-
vők egyszerű, régi szép magyar egyházi énekei 
(…) mellett szeretnénk felemelkedni”. A szerkesz -
tőség sok vonatkozásban egyetértett a levélíróval, 
és a szentbeszédek fontosságát hangsúlyozva fel-
vetette annak lehetőségét, hogy a közvetítések fel-
ügyeletére és a megfelelő szónokok kiválasztására 
hivatalos bizottságot kellene létrehozni, esetleg 
a budapesti érseki helynök veze tésével. Az ötle-
tet azzal támasztotta alá, hogy ebben az ügyben 
a „magyar katolicizmus becsü letéről [van szó], 
minthogy a rádiós szentbeszédek az egész or-
szágnak szólnak, sőt a megszállt területeknek is”.16 

A probléma két évvel később sem veszített idő-
szerűségéből: a Magyar Kultúra szerzője 1929-ben 
is úgy látta, hogy a szentbeszédek továbbra sem 
érvényesülnek megfelelően, a fennálló rendszer -
ben az ötletszerűen felkért szónokokkal sajnos 
„egységes, tervszerű eszmefűzést, a katolikus hit-
igazságok rendszeres kifejtését szinte lehetetlen 
várni”. Ezért a probléma intézményes megoldá-
sát sürgette, amelynek részeként a rádió val lási 
műsorkínálatának színesítését is ajánlotta, és — 
német mintára — javasolta a szentbeszédből, 
énekdarabokból és imából álló reggeli ájtatossá-
gok bevezetését. Úgy vélte, hogy ilyen módon 
rendszeres hitvédelmi előadásokat is lehetne 
tartani, ami szentmiséhez tartozó prédikációkkal 
aligha volna lehetséges.17 
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A katolikus közvélemény figyelmét nem ke-
rülték el a rádió általános társadalmi hatásai sem. 
Egy új technikai eszköz elterjedése gyakran vált-
ja ki azt a félelmet, hogy az erkölcsök süllyedé-
séhez fog vezetni, és ezek a fenntartások a rádió -
val kapcsolatban is megjelentek. A Magyar Kultúra 
hasábjain például 1927-ben aggodalommal ál la-
pították meg, hogy a rádió immár a sajtót is túl-
szárnyalva a legfontosabb népnevelő és szóra-
koztató tényező lett, amelyet ezért szükséges 
gondosan ellenőrizni, nehogy rossz irányba be-
folyásolja a közgondolkodást. „Tessék csak elkép -
zelni: micsoda erkölcsi leégést, micsoda rombo-
lást és népmérgezést jelenthet, ha a rádió ré vén 
a modern fővárosok romlott erkölcsi levegője, a 
Lipótváros bohózatíróinak s mulatóhelyeinek 
ope rett- és kuplékultúrája ömlik szét általa a ma-
gyar vidékre. A romlatlan falura, eddig ilyen ké-
tes értékű szellemi termékektől érintetlen csalá-
dokba, fiatal lányok, serdülő fiúk lelki világába!”18 
A kérdést rendszeresen napirenden tartotta a kor-
szak egyik legnépszerűbb hitbuzgalmi hetilapja, 
A Szív is, amely arra kérte olvasóit, hogy minden 
olyan esetben, ha erkölcs- vagy vallásellenes meg-
 nyilvánulásokat hallanak a rádióban, azonnal ér-
tesítsék a vállalat vezetőségét, hiszen a rendsze-
res és tömeges tiltakozásnak bizonyára meglesz 
a hatása.19 A rádió hatását sokan a felekezeti ön-
tudat szempontjából is gyanakodva szemlélték: 
a Görögkatolikus Szemle szerzője például attól 
tartott, hogy a falusi népre és a fiatalságra nézve 
„a másvallású prédikációk hallgatása esetleg 
lelki komplikációkat, elneveléseket is eredményez -
het”.20 A problémát egyesek a hívek szervezett ösz-
szefogásával vélték megoldhatónak: a Magyar Kul-
túra egy katolikus rádióklub létrehozását javasolta, 
amelynek az lett volna a feladata, hogy minden 
egyes sérelmes esetben tiltakozzon a rádió ve-
zetőinél.21A kérdéssel alkalmanként egyházi tes-
tületek is foglalkoztak: a váci egyházmegyéhez 
tartozó galgavölgyi alsó esperesi kerület példá-
ul határozatban tiltakozott „a Rádiónak a jóízlést 
és nem egyszer a katolikus világnézetet és ke-
resztény erkölcsöt is sértő leadásai ellen”.22 

A téma napirenden tartásával a kezdeménye-
 zők elérték céljukat, hiszen felkeltették a döntés-
 hozók figyelmét. Serédi Jusztinián hercegprí-
más a püspöki kar 1929. októberi ülésén számolt 
be arról a döntéséről, hogy rádióbizottságot állít 
fel, amelynek „feladata lesz a budapesti rádió-
szolgálatnak istentiszteleti részét a legéberebb fi-
gyelemmel kísérni, hogy az a kat[olikus] elvek-
nek, követelményeknek és jogos igényeknek 
mindenben teljesen megfeleljen, megállapítja to-
vábbá a rádión leadandó istentiszteletek helyét 
és programját”.23 

A hercegprímás 1929. november 21-én kelt 
döntésével alakította meg hivatalosan a Katolikus 
Istentiszteleti Rádióbizottságot, amelynek elnö-
kévé Mészáros János budapesti helynököt nevezte 
ki. A rendelkezés feljogosította a testületet, hogy 
szükség esetén eljárjon a rádió vezetőségénél, va-
lamint hogy kijelölje a templomokat, ahonnan 
szentbeszédet, egyházi zenét, illetve istentiszteletet 
közvetíthetnek. A bizottságnak az illető temp lomok 
plébánosaival és templomigazgatói val egyet értés-
ben kellett meghatároznia a közvetítendő prog-
ramokat, ideértve a szónokok és énekkarok meg-
választását is.24 A bizottságnak emellett érvényt 
kellett szereznie a Szentszék rendelkezésének, 
amely megtiltotta a liturgikus énekek közvetíté-
sét;25 így arról értesítette a közvéleményt, hogy 
„miután szentmisét rádión hallgatni nem lehet, 
ezért a rádión közvetített katolikus istentisztele-
tek a szentbeszédből és egyházi zeneszámokból 
fognak állani”.26 

A testület megalakulása után azonnal érint-
kezésbe lépett a rádió vezetőivel, és elérte, hogy 
minden hétre biztosítsák a katolikus templomi 
közvetítést. Kisebb végrehajtó bizottságot is fel-
állítottak, amely hónapról hónapra kidolgozta a 
részletes programot. Ezután — hangsúlyozva, 
hogy nagy súlyt helyeznek a nem fővárosi klérus 
bevonására27 — a megyéspüspökökhöz és rend-
főnökökhöz fordultak, kérve tőlük legjobb, rádiós 
megszólalásra alkalmas szónokaik megnevezését. 
A testület igyekezett kihasználni a lehetőséget, 
hogy a rádió vezetőinek figyelme a korábban el-
hanyagolt vidék felé fordult, és egyre több nem 
fővárosi helyszínt is bevontak a programokba, el-
sőként Esztergomot és Szegedet kapcsolva be a 
templomi közvetítésekbe. Mészáros János emel-
lett fontosnak tartotta, hogy munkájukat a kato-
likus közvélemény is figyelemmel és építő kriti-
kával kövesse, de nem hallgatta el azt sem, hogy 
„elegen vannak a mindent kifogásolók és a kákán 
csomót keresők. Az ilyenek ne vegyék rosszné-
ven, ha véleményüket figyelembe nem vehetjük.” 
Arra is utalt, hogy a bizottság távlati tervei között 
szerepel az átfogó kritika megfogalmazása a rá-
dió teljes műsorpolitikája felett, természetesen el-
sősorban a hit és erkölcs szempontjából. Felfogása 
szerint ugyanis a bizottságnak az is feladatát ké-
pezte, „hogy nemcsak a templomi leadások által 
gazdagítsa a magyar rádiónak műsorát, hanem 
hogy azon kívül is belevigye a Stúdióban tartandó 
előadásokba a katolikus világszemléletet”.28 

A bizottság létrehozása és tevékenysége azt jel-
zi tehát, hogy a katolicizmus egyre tudatosabban 
igyekezett felhasználni az új médium által nyúj-
tott lehetőségeket. Ez közvetve a korábbi gyakorlat 
kritikáját jelentette: a bizottság részéről elismer-
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ték, hogy azelőtt sok hallgatói panasz jelentkezett 
a katolikus templomi közvetítésekre, amelyek 
azonban nagyrészt nem a rádión múltak, „hanem 
egyes emberek túlbuzgóságán, egyes emberek 
hiúságán és hozzá nem értésének következtében 
történtek”. 29 

A tudatosság fokozódásában a világegyház irá-
nyából érkező hatások is közrejátszottak. 1929-ben 
például Münchenben nemzetközi katolikus kong-
resszust tartottak a rádiózásról, ahol az előadók 
sürgették, hogy az egyház tagjai a világ minden 
országában akadályozzák meg a kormányokat a 
rádió közvetlen állami irányítás alá vételében, hi-
szen az ebben az esetben „eszközzé fajulna az egy-
mást váltogató politikai pártok agitációjára”. 
Emellett természetesen kiemelt követelménynek 
tartották az erkölcsi elvekkel ellentétes műsorok 
sugárzásának megakadályozását. A kongresszus 
határozatában felhívta „a világ katolikusainak fi-
gyelmét arra a nagy jelentőségre, amelyet a rádió 
a népek vallási, kulturális és szociális életében 
képvisel. Kifejezetten hangsúlyozza azt az aka-
ratát, hogy a rádiótársaságoknak a katolikusok áll-
janak rendelkezésükre. Felhívja a rádióért felelős 
tényezőket, hogy a vallási tárgyú leadások sza-
badságát biztosítsák. Különösen kívánja, hogy a 
rádió a keresztény család szellemét védje és elő-
mozdítsa.” Ezek a törekevések elindultak az in-
tézményesedés útján, hiszen a kongresszus a meg-
hirdetett program végrehajtására megalakította 
a Nemzetközi Katolikus Rádióirodát.30 

Még nagyobb jelentősége volt a vatikáni rádió 
1931-es megindításának, amely lehetővé tette, 
hogy — a technikai újdonságok iránt egyébként is 
élénken érdeklődő31 — XI. Piusz pápa személye-
sen szólítsa meg a világ katolikusait, ezáltal is erő-
sítve az összetartozás érzését. Az eseményt számos 
kortárs a Szentírás jövendöléseinek valóra válása -
ként értelmezte. Giuseppe Gianfranceschi jezsui-
ta atya, a vatikáni rádió igazgatója a pápa legelső 
rádióbeszédét hallva úgy érezte, hogy beteljesül-
tek Szent Pál szavai: „Végig a földön szár nyal a sza-
vuk, a világ végéig elhat szózatuk” (Róm 10,18);32 
Mészáros János pedig Jézus paran csának — „Te-
gyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,19) — 
modern beteljesülését látta az eseményben. 33 

A nemzetközi fejlemények érzékelhetően nö-
velték a hazai katolikusok rádiótudatosságát, a 
téma egyre gyakrabban bukkant fel az egyházi 
közvélemény fórumain. A Magyar Kultúra egyik 
szerzője például 1929-ben úgy vélekedett, hogy 
a fennálló helyzet — amelyben az állam saját mo-
nopóliumaként kezeli a műsorszórást — hama-
rosan megváltozik majd, és a jövőben Magyar-
ország az amerikai mintát fogja követni, ahol „a 
broadcasting-adást is szabad üzleti vállalkozás-
nak” tekintik. A szerző attól tartott, hogy ennek 

következtében a jövendő új rádióadókat a kato-
licizmus világnézeti ellenfelei fogják megszerezni 
maguknak, ami beláthatatlan következmények-
kel járhat: „hacsak meg nem előzzük őket, máris 
lemaradtunk, az ő könyörületükre pedig ne szá-
mítsunk”.34 Néhány évvel később a Katholikus 
Szemlében Aradi Zsolt érezte aktuális feladatnak 
az európai rádióviszonyok tanulmányozását. 
Cikkének kiindulópontja szerint a katolicizmus-
nak olyan adókra van szüksége, „ahonnan csak 
az ő szelleme sugárzik az éterbe”. Örömmel ál-
lapította meg, hogy ekkoriban sok európai állo-
máson lehetett vallásos műsorokat hallgatni, de 
hangsúlyozta: „nagy harcokba és sok tárgyalás-
ba került, míg ennyit el tudott érni Európa kato-
likus társadalma”. Negatív példaként Francia-
országot említette, ahol a kormány a fennálló 
magánállomások államosítását vette tervbe, és a 
laicizmus elvére hivatkozva azonnal beszüntet-
te a vallásos adásokat a frissen állami kézbe vett 
párizsi adón. A döntés viszont jelentős társadal-
mi felháborodást váltott ki, felmerült egy hallgatói 
„rádiósztrájk” ötlete, a katolikus előfizetőket a díj-
fizetés megtagadására akarták rávenni. Erre 
azonban végül nem volt szükség, mivel az állam 
a tiltakozás hatására meghátrált. Ezzel szemben 
a jó példát Hollandia jelentette, ahol 1925-ben egy 
dominikánus atya közakadozásból megalapí-
totta a katolikus rádiószervezetet, a nagyjából 125 
ezer taggal rendelkező KRO-t, amely az adomá-
nyokból állandó műsoridőt bérelt a magánadó-
kon. Aradi elismerően konstatálta: a KRO számára 
fontos, hogy „ne csak a fővárost helyezzék elő-
térbe, de járják körül az országot”, továbbá hogy 
a szerkesztőség „mindig kontaktusban marad az 
élettel, és unalmas, giccses előadásokat mellőz”. 
Személyes tapasztalatai alapján úgy ítélte meg, 
hogy „Amsterdamban — a mikrofon szinte oltárrá 
válik, ha tudomásul vesszük, hogy rajta keresz-
tül kapcsolatba lépünk az emberileg elképzelhe-
tő »végtelennel«”. Aradi szerint a világkatoliciz -
mus számára a jövő a holland példa utánzása, 
azaz a saját rádiótársaságok alapítása lesz.35 

A katolikusok számára az 1930-as évek elején 
más tényezők is hozzájárultak a rádiózás jelentő-
ségének felértékelődéséhez. Egyrészt sokan felis-
merték, hogy az ellenséges szellemi irányzatok ha-
tékony propagandát folytatnak a hanghullámok 
segítségével: az Osservatore Romano például rend-
szeresen figyelmeztetett arra, hogy a szovjet rádió -
szolgálat milyen hatékonyan használja a rádiót a 
hitetlenség terjesztésére.36 A magyar jezsuita Csá-
vossy Elemér ezért már 1932-ben szükségesnek 
tartotta volna egy nemzetközi katolikus szervezet 
létrehozását az ellenpropaganda megszervezésére, 
és arra intett, hogy „a rádió lesz a jövő sajtója, a 
film pedig már ma is a legkiválóbb propagan-
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daeszköz. A bolsevizmus már rájött erre, a kato-
licizmus még nem. Az idő sürget, különben tény-
leg és hosszú időre késő lesz.”37A hazai belpoliti-
ka alakulása szintén aggodalmakat váltott ki: 
1932-ben számos katolikus fogadta fenntartá-
sokkal Gömbös Gyula miniszterelnöki kineve-
zését, mivel úgy találták, hogy a volt fajvédő po-
litikus az „újpogányság” hitleri eszmevilágában 
él, és nem hű a kereszténység elveihez.38 

A téma előtérbe kerülését jelzi, hogy 1933 ok-
tóberében a katolikus írókat és hírlapírókat tö mö-
 rítő Országos Pázmány Egyesület vitaestet ren-
de zett Mit kíván a katolikus közönség és a sajtó a 
magyar rádiótól címmel. A hozzászólások egyér-
telműen a meglevő lehetőségek jobb kihaszná-
lásának igé nyét tükrözik: Mészáros János például 
beszá molt arról a tapasztalatáról, miszerint „a ze-
nés misék leadása nem eléggé alkalmas a hívek 
vallásos érzelmeinek felkeltésére”, ezért a nép-
énekek előtérbe helyezését szorgalmazta. Ban gha 
Béla pedig arra utalt, hogy a szónokok kiválasz-
tása még mindig kívánni valót hagy maga után: 
„A hall gató közönség ugyanazt kívánja a mik-
rofon előtt állótól, mint a paptól a szószéken. 
Egyiktől sem azt igényli, hogy megfizetett alta-
tószer legyen.”39 A Katholikus Szemle hasábjain Gás-
pár Jenő lapszerkesztő hosszú cikkben sürgette 
a reformokat. Úgy vélte, hogy a katolicizmus hát-
rányban van a protestánsokkal szemben, mivel 
a szentmiseáldozat „természeténél fogva mikro-
fonon keresz tül nem érzékelhető”, míg az imád-
ságból, énekből és tanításból álló protestáns is-
tentiszteletek lényege „a mikrofonon át is eljuthat 
a lelkekig”. Ezért a katolikus istentiszteleteket úgy 
kellene közvetíteni, hogy „mikrofonszerűek le-
gyenek, illetve azt kell csak belőlük közvetíteni, 
ami mikrofonszerű: tehát ami tanítás, ami ének, 
ami oku lás és elmélyülést okozó”. Hangsúlyoz-
ta, hogy a hallgatók részéről jelentkező átlagigé-
nyekre kell figyelni, ezért a zenei kínálatból csak 
a népének és a gregorián jöhet szóba, hiszen ezek 
képesek igazi áhítatot kelteni. Bangha véleményét 
elfogadva ő is arról írt, hogy a rádiószónoklatok 
sokszor túlzottan magas nívójúak, noha ezek „a 
nagyközönségnek szólnak, tehát átlagközön-
ségnek, és nem szabad a szónokoknak a konfe-
renciabeszédek birodalmába átsiklaniok”. Annak 
fontosságát is kiemelte, hogy a szónok „hangja le-
gyen mikrofonszerű. Lehet valaki elsőrendű szó-
nok a templomban, nem biztos, hogy hangja és 
stílusa megfelelő-e a mikrofonban.” Végül java-
solta, hogy a katolikusok minél több műsoridőt 
szerezzenek meg maguknak, kihasználva a má-
sodik budapesti rádióadó megindulását, többek 
között tudományos, szociális és művészeti kér-
déseket tárgyaló előadások közvetítése céljából, 
de „természetesen mindezt úgy, hogy sohase le-

gyen támadás, polémia, hanem annak a katolikus 
öntudatnak hangoztatása, amelynek propagálá-
sából nem hagyható ki, mint hathatós segédesz-
köz, a rádió sem”.40 

A megújulás szükségességét talán az ifjúkato-
likus mozgalom orgánuma, a Korunk Szava szerzői 
hangoztatták a leghatározottabban. 1933 január-
jában például felvetették annak szükségességét, 
hogy az Istentiszteleti Rádióbizottságba vonjanak 
be több világi személyt, akik segíthetnek az egyház 
érdekeinek képviseletében a rádióműsor össze-
állítása során. Ha pedig a rádió vezetése nem fo-
gadja el a jogos igényeket, akkor el kell kezdeni 
a céltudatos szervezőmunkát egy önálló katoli-
kus rádióadó felállítása érdekében — vélekedtek.41 
Novemberben a Korunk Szava publicistája azt tar-
totta volna szükségesnek, hogy az egyház a bu-
dapesti rádió új adójának műsoridejéből minél 
többet biztosítson a maga számára a „katolikus 
tömegnevelés nagyvonalú megvalósítására”, 
amelynek feladatául tűzte ki többek között a fa-
sizmussal és hitlerizmussal szembeni katolikus 
értékítélet ismertetését. Javaslata indoklásában 
hangsúlyosan utalt arra, hogy a közeljövőben vá-
ratlan politikai fordulatok következhetnek be, 
amelyek szükségessé teszik az elővigyázatosságot: 
„Nevelődjék öntudatra a közönség úgy, hogy ha 
közös vállalati alapon a rádió bármily okból fenn-
tartható nem lenne, nehézség nélkül lehessen kü-
lönválasztani a katolikus rádióüzemet közönsé-
gével együtt. Úgy hisszük, hogy bölcs előrelátás 
az, amely nem számol mindig békés egyetértés-
sel, velünk harmonikus kormányzattal, amint jó 
időre sem lehet mindig számítani.”42 Az egyház-
ban a konzervatív irányzatokon belül szintén meg-
 jelentek hasonló elképzelések: Zadravecz István volt 
tábori püspök például 1933 végén a Debrecenben 
rendezett sajtóestély közönsége előtt vetette fel egy 
katolikus rádióadó indításának lehetőségét, hogy 
ezzel is ellensúlyozzák „a néhanapján előforduló 
egyházellenes elszólásokat”.43 

Mint láthattuk tehát, a magyar katolikus egy-
ház az 1920-as években gyorsan megkezdte az al-
kalmazkodást a rádió megjelenése és népszerű-
vé válása révén átalakuló médiakörnyezethez. 
A kezdeti időszakban jelentkező rövid habozás 
után az illetékesek egyértelmű döntésre jutottak 
arról, hogy a templomi szentbeszédek közvetítése 
nemcsak nem káros, hanem kifejezetten hasznos 
az egyház szempontjából, majd 1929-ben az Isten -
tiszteleti Rádióbizottság felállításával intézményes 
felügyelet alá helyezték a közvetítések megszer-
vezését. Az 1930-as évek elején az egyházi nyil-
vános ságban — amely felismerte a rádió zásban 
mint propagandaeszközben rejlő lehetőségeket és 
veszély forrásokat — egyre gyakrabban jelent 
meg az önálló katolikus rádióadó megteremtésé -
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nek gondolata, amely azonban, a történelem vi-
ha rainak következtében, végül csak a 21. század 
elején valósulhatott meg. 
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