
Ez vezette most a Vigiliát is a KALOT-anyag közzétételére. Nem kívánunk benne
véglegesen állást foglalni, alapos elvi következtetéseket levonni, ez egyrészt a hivatásos
történészek dolga, másrészt nehézségbe is ütközne, hiszen a mozgalom archivuma jelen
leg hozzáférhetetlen, talán még lappang valahol. A teljesség helyett inkább csak vélemé
nyeket sorakoztatunk fel, tényeket ismertetunk'abban bízva, hogy ezzel egy későbbi, már
a hiányzó dokumentumok birtokában történő objektív tisztázáshoz, hiteles ítélethez
hozzájárulhatunk.

De egy másik szándék is vezet bennünket, amelyre a budapesti népfőiskolástalálkozón
elhangzottak is felhív ták a közfigyelmct. A tiszteletadás azok előtt, akik az elmúlt húsz
huszonöt év alatt megértették és követték a magyar történelem újabb, korszakos szaka
szát. Akik egykor a KALO'Fszervezeteiből indultak el egy jobb és szebb élet reményeivel
és a társadalmi fejlődés során megtalálták helyüket és szerepüket a szocialista rendben.

Gergely Jenő

A KALOT INDULÁSA ÉS
AZ I'MRÉDV-KORMÁNV

Az utolsó fél évszázadban szervezeti erejét és tömegbefolyását tekintve a legjelentősebb

katolikus társadalmi mozgalom" a KALOT volt, amelynek egy évtizednyi működése

maradandó nyomokat hagyott a magyar falu arculatán. Ez a mozgalom is szervesen
illeszkedett az 1930-as évek derekán kibontakozó hivatásrendi szervezkedések közé.
Létrehozói és tényleges vezetői a hivatásrendi gondolat hazai képviselői köréből kerültek
ki, személy szerint Kerkai Jenő és Nagy Töhötöm jezsuita páterek, akiknek munkáját
szinte velük egykorú, lelkes világi fiatalok támogatták.

Az eredményes munka érdekében a konkrét helyzet rt\ilis elemzéséből indultak ki.
"Tagadhatatlan, hogy az egyház sokat veszített régi befolyásából a tömegekre, sőt

bizonyos rétegeket - épp a legnagyobbakat, mint a munkásréteget -lényegében elvesztet
te." A munkás- és paraszttömegeket "sem szónoklattal, sem szép írásokkal visszaszerezni
nem lehet" - állapította meg Kerkai Jenő. A szép szónoklatokat csak azok a jámbor
lelkek hallgatják, akiket az egyház .Jevakarni sem tud" magáról.'

A jezsuiták nem akarták egyszerre visszahódítani az egyháznak az összes tőle elsza
kadt rétegeket. Gondosan latolgatták, hogy melyik osztálynál lehet kezdeni a hódító
munkát, "Azt is gondoljuk meg jól - fejtegette Kerkai -, hogy érdemes-e a városi
munkásréteggel elkezdeni a mi nagy szervezőmunkánkat vagy sem? A városi munkásság
már kicsúszott a kezünkből. Mi nem tudunk versenyt ígérni és versenyt harcolni azokkal,
akik a városi munkásságot már kézben tartják."? Az ipari munkásosztály döntő tömegei
a szocialista eszmék hatása alatt álltak, szervezetileg pedig a Szociáldemokrata Pártba
és szakszervezetekbe tömörültek. A keresztényszocialista mozgalom ezen alapjában véve
nem tudott változtatni.

A KALOT szervezőiazt is felismerték, hogy a magyar falu elől elzárult a polgárosodás
útja. Nemcsak a gazdasági fejlődésben rekedt meg, maradt feudális és külterjes, hanem
már-már veszendőbe mentek népi kultúrkincsei is. A "nagy felfedezés" abban rejlett,
hogy át akarták törni azt a falat, amely a magyar falut évtizedek óta elzárta a közélettől.

A KALOT szervezői az agrárifjúság megszervezését csak első, de legfontosabb lépésnek
tekintették az egész parasztság meghódítására. A KALOT elképzelése nem önmagától

415



jött létre, hanem benne volt a korban. Az 1930-as évek derekán a nép felé, a falu felé
. fordulás jegyében nagy visszhangot keltettek a falukutatók szociográfiái, amelyek között

katolikus művek is szerepeltek, gondoljunk csak Szabó Zoltán Cifra nyomorúság vagy
Oláh György Hárommillió koldus című könyvére, A népi írók mozgalma, a néprajzkuta
tás (Ortutay Gyula, Bálint Sándor) és szociológia mind-mind hatással volt a KALOT
megszületésére, amely mintegy katolikus válasz volt a felszínre hozott és megdöbbenést
keltő falusi problémákra. .

A magyar falu valóságát ismerő haladó katolikusok világosan látták, hogy fáradozá
suk .egyetlenesetben hozhat eredményt: ha nagy szociális reformok gondolatával lépnek
fel, amelynek tengelyében egy mérsékelt földreform áll. Innen adódott a KALOT szerve
zői számára a legsúlyosabb és később sem feloldható dilemma: a szervezkedés csak akkor
lesz eredményes, ha őszintén magáévá teszi a földreforrnot. Ugyanakkor, mint kimon
dottan katolikus mozgalom, erkölcsileg, politikailag, de még anyagilag is nagyrészt a

---nagybirtokos karetikus trierarchiátólfüggött, amely viszont határozottan ellerrzetr-egy":"
messzebbmenő földreformot.

A KALOT megindulásának színtere az 1930-as évek eleven szellemI életet sugárzó
központja, Szeged volt. Innen indultak a falukutatók, a népi írók és a KALOT is. A
Szegeden székelő csanádi püspök, Glattfelder Gyula -. úgy is mint az AC ügyvezető

elnöke - elsőként karolta fel és vette pártfogásába a falusi fiatalság katolikus megszerve
zésének ügyét. A szervezkedés elindításához a püspöki kar engedélyére volt szűkség, A
püspöki kara falusi legényegyleti szervezkedést 1936-ban elvileg jóváhagyta. Elrendelte
azonban, hogya létesítendő agrárifjúsági legényegyletek a Katolikus Legényegyletek
Országos Szövetségének kötelékében működhetnek csak. A nevezett szövetség 1570/
1936. sz. leiratával1936 őszén saját kötelékében, ügyvezető szervi minőségben, felállítot
ta a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Titkárságát , röviden a KALOT-ot.
A Belügyminisztériumhoz is benyújtott alapszabály-tervezet 8. §-a szerint "az egylet célja:
nőtlen és nős földműves és földmunkás egyének valláserkölcsi nevelése; nemzeti, szociális
érzésük elmélyítése; földmívelő élethivatás, s a család gondolatának ápolása; szak- és
általános műveltség szolgálata és a nemes szórakozásról való gondoskodás'?

A KALOT ORSZÁGOS MÉRETŰVÉ VÁLÁSA és gyors kibontakozása 1938-ban
kezdődött. Emögött azonban nem az egyházi nagyjavadalmasok hatékonyabb támoga
tása állt, hanem a kormányzati politikában bekövetkezett változás. A buzgó katolikus
pénzügyi szakember, Imrédy Béla 1938. május l4-én vette át a kormány vezetését. Ha
emlékeztetni akarunk ezekre a hónapokra, az olvasónak eszébe ötlik, hogy 1938. május
25-én kezdődött Budapesten a XXXIV. Eucharisztikus Kongresszus, amelynek rendez
vényei az idősebbek szemében a millenniumi ragyogást idézték. A távolabb látók előtt

az impozáns ünnepségsorozat és tömegdemonstrációk, valamint Pacelli bíboros államtit
kár megnyilatkozásai sem tudták elfedni a közelgő viharfelhőket. (Ha más nem, akkor
a német katolikusok kényszerű távolmaradása sokat sejtetett.)

Az eucharisztikus kongresszus hetében, 1938. május 29-én fogadta el az országgyűlés

az I. zsidótörvényt (1938: XV. tc.), amelynek meghozatala - bár a püspökök a felsőház

ban és a kereszténypárti képviselők a képviselőházban komoly kifo~ásokat emeltek 
semmiképpen sem volt összeegyeztethető a keresztény erkölcsi törvennyel. Az akkori
hivatalos egyház mégsem emelte fel ünnepélyes tiltó szavát az Imrédy-féle politika ellen;
a nyílt ellenzéki zászlóbontás máshonnan, baloldalról jött: 1938. június 9.-én a Független
Kisgazdapárt szánta el magát a határozottan ellenzéki politikára.

Ki is volt Imrédy Béla, akit 1945 utan a népbíróság mint háborús és népellenes bűnöst

halalta ítélt? Politikai pályáját és kormányzati működését színvonalas történeti monog
ráfia tárta fel." Ebből az olvasó k is részletesen tájékozódhattak arról, hogy Imrédy
politikai elképzeléseiben mennyire középponti szerepet játszott a katolikus egyház
szociális tanítása, jelesen XI. Pius Quadragesimo anno enciklikája. Itt nem szándékunk
a hivatásrendiség, a korporativizmus gyakorlati megvalósítására tett kísérletek elemzése.
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Kétségtelen, hogy Imrédy a portugál Salazar nyomdokain kívánt haladni (akinek rend
szeréről pl. Mihelics Vid írt könyvet annak idején). Imrédy, a gazdasági szakember, a

, katolikus szociális doktrínában vélte felfedezni az adott társadalom égető szociális
ellentmondásainak gyógyszerét. Az új miniszterelnök reformprogramja alkalmasnak
tűnt arra, hogy levezesse a szociális elégedetlenséget anélkül, hogy a hitlerista módszerek
hez folyamodott volna. Az általa képviselt, sokak szerint "úrinak" mondott fasizmus sok
katolikus jegyet tartalmazott. Olyan konzervatív reformpolitikát ígért, amelyből eredmé
nyes ellentámadás indulhatott ki a nyilasok visszaszoritására.

Imrédy kormányzásának első felében maradéktalanul élvezte a katolikus egyházi
vezetés, a katolikus sajtó (Nemzeti Ujság) támogatását, de még a haladó katolikus
csoportok is - így pl. Katona Jenő a Korunk Szavában (1938. okt. 1.) - mint igaz.
katolikus politikust köszöntötték. (Ugyanígy elismeréssel fogadták a Vatikánban is.)
Imrédy tehát belpolitikailag nem a hitleri típusú diktatúrát akarta megvalósítani, hanem
egy katolikus ihletésű, sok fasiszta vonással tarkított reformprogramot.

Imrédy szándékai katolikus oldalról több új impulzust kaptak. Gondoljunk csak XI.
Pius 1937-es két mérvadó enciklikájára: a nácizmust megbélyegzőMit brennender Sorge
ra és a kommunizmust elítélő Divini Redemptorisra. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a
kormány tekintélyét és népszerűséget tovább emelte az eucharisztikus kongresszus sike
re, a kormány bőkezűsége,a minisztérek aktív részvétele, akkor érthető, hogy az Imrédy
kormány programjának egyik kardinális része a korporációs rendszer megteremtése volt.

A KALOT propagandáját és programját vizsgálva megállapítható, hogy ugyanebből

a forrásból táplálkozott. Nem véletlen tehát az egyházi indíttatású, de spontán tömeg
igényt megfogalmazó KALOT és a hivatalos kormánypolitika találkozása Imrédy mi
nisztere1nökségének első felében.

A Magyar Országos Levéltár miniszterelnökségi iratanyagában, a Társadalompoliti
kai Osztály megmaradt csomói között található egy dosszié, amely a KALOT és a
miniszterelnökség, pontosabban az Imrédy Bila intenciói szerint eljáró Antal István
miniszterelnökségi államtitkár (propaganda-államtitkár) és a KALOT - elsősorban P.
Kerkai Jenő - levélváltásait, tárgyalásaik anyagát, memorandumokat, tervezeteket tar
talmaz. s Ezekből kiviláglik, hogy - legalábbis átmenetileg - Imrédy reformelképzelései
nek szerves részét képezte a KALOT programja, működése és kibontakozása - elsősor

ban a szélsőjobboldali, nyilas mozgalommal szemben.
A KALOT és Imrédy kapcsolatai dokumentálhatóan 1938 májusában már léteztek.

P. Kerkai Jenőés Antal István egy jászberényi gyűlésen tárgyalt a szorosabb együttműkö

désről és átfogó jellegű propaganda-tervezet elkészítéséről.6 Az eucharisztikus kongresz
szus keretében, május 29-én tartotta meg a KALOT nagygyűlését a fővárosban. Erre
Kerkai meghívta a miniszterelnököt is.

A kormány, illetve a társadalompolitikai osztály (Antal) tájékozódni akart a KALOT
ról. Egy aláírás nélküli, 1938. május lO-e és május 29-e között írt beszámolót juttattak
el a miniszterelnökségre "Lendülettel tör céljai felé az Agrárifjúsági Mozgalom" címmel. 7

(A dokumentumot később, a Magyar Kultúra 1938/19. számában Farkas György aláírá
sával publikálták.) A KALOT céljairól, módszereiről és eredményeiről így első kézből

kapunk információt. Bevezetőben a KALOT létrehozásának okait ismerteti:
"A »Három nemzedék és ami utána következik« világosan és félreérthetetlenülleszö

gezi, hogy agrárnépességünk jobb sorsának biztosításáért mindent meg kell tenni, és
mindent félretéve ezt a kérdést kell legelsősorban megoldanunk. Agrárnépességünk majd
3 OOO OOO tagja ma nem tudja betölteni a maga nemzetfenntartó hivatását; mert tulajdon
nélküli földönfutó és irgalmatlan harcot vív a holnap kenyeréért. Akik közé ennyire
betört a legelemibb életszükségletek hiánya, azok nem képesek részt venni a nemzeti
építőmunkában éskatasztrofális helyzetük veszélyezteti a társadalom egészséges törek
véseit. Aki aggódva figyeli a nemzettest e részének vergődését, az tudja, hogya bajok
nem mai keletűek. A háború előtt csak 1903-ban 200 OOO magyar paraszt vándorolt ki
a nyomor miatt (400 OOO galíciai zsidó jött be ugyanezekben az esztendőkben) s veszett
el a magyar sorsközösség számára, mert a vezetők nem ismerték fel a magyar falu
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népének életérdekeit. Ma sem különb a helyzet, mert míg a kisgazdaság 67%-kal fizet
több adót, mint a nagybirtok, míg a nemzeti jövedelem 44%-át 8500 kiváltságos élvezi
és 118500 ember teszi zsebre a nemzeti jövedelem 89,3%-át, tehát a többi nyolc és fél
millió magyarnak osztoznia kell a dúsgazdagok asztaláról lehulló morzsákon, a nemzeti
jövedelem lO%-án, addig nem peszélhetünk arról, hogy Szent István birodalmában
élünk, s hogy ebben a birodalomban érvényesül Szent István osztó igazságának elve!

Egységes és átfogó mozgalomról vagy szervezkedésről - mely a keresztény erkölcsi
alapelvek s a szociális igazságosság erejében homloktérbe állította volna a nép szellemi
és anyagi életnívójának kérdéseit - eddig még nem hallottunk. Ez a népréteg még nem
tudott egységes frontba tömörülni, mert állandóan tömörítették és szervezték, de nem
értük, hanem a legkülönbözőbb politikai pártok előremenetelének biztosítására. Uj
szervezés, új pártok ugyan jöttek, de a nép kívánságai kielégítetlenek maradtak. Így a
probléma lényege még mindig változatlanul a régi: egy olyan szociális életformát kell
szabni agrárnépünk és az ifjúság számára, melyben kifejezetten a keresztény erkölcsi rend
alapján újra megtalálhatja egyrészt a hivatásos földszeretete mellett a tisztességes megél
hetést, másrészt pedig egy egészséges népi kultúra fejlődési lehetőségeit is. Ez az életkeret
pedig adva van a pápai körlevelekben világosan megfogalmazott hivatásrendiségben,
mely államformai keretek között az egyfoglalkozásúaknak alkalma nyílik a saját sorsuk
irányítására.

Ausztria példája mutatja azonban, hogy a felülről kényszerített gazdasági életforma
nem képes a való életbe begyökerezni. . . I

A népből kell tehátkiíndulnia az, új gazdasági és társadalmi rend gondolatának,
melyet, ha megfelelő vezetők irányításával magáévá tesz és megkedvel, van és lehet
reményünk arra, hogy egész tömegében intenzíven kapcsolódik bele a nemzeti építőrnun
kába. Eredményre tehát csak organikus és irányított munka számíthat, mely roppant
nagy feladatot ró a faluvezetők vállaira, hisz majd minden az előkészítés nevelő munká
ján dől el!

Ilyen munkafeladatok elvégzésére vállalkozott az Agrárifjúsági Mozgalom, mely a
Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Titkársága irányításával nagy sikerrel
folyik az egész országban. A Mozgalom új gazdasági és társadalmi rendbe akarja
megszervezni a föld népét, és a hivatáson és foglalkozáson alapuló rendiségben akar új
irányt adni nemzetgazdasági és társadalmi életünknek.

Sokan idegesen fogadták a mozgalom megindításának hírét s ez a magatartás abból
a bűntudatból származik, mely fél jelentőséghez juttatni a szervezett mezőgazdasági

munkásokat és kisgazdákat. Márpedig ha valaki arra tör, hogy az agrárnépesség számá
nak és súlyának megfelelő jelentőségre ne jusson, akkor a hivatásrendiség ellensége. Az
bizonyos, hogyahivatásrendiség nem tűr vertikális társadalomszervezetet és nem ismeri
az alárendelést, hanem csak az együttműködést.

Különösképpen egyes politikai körök azok, ahonnét nem jó szemmel nézik a hivatás
rendiség szervezkedését. Erthető is, hisz a hivatásrendiség elválasztja egymástól a politi
kai és gazdasági életet. A hivatásrendi testületek nagyfokú autonómiája mellett a politi
kai parlament szerepe jóval csökkenne, sőt mint a hivatásrendi alapra áttért államok
példája mutatja, teljesen meg is szűnhetik vagy legalábbis összegező egyeztető irányitása
maradna meg. .

A Mozgalom azonban nem ijedt meg az aggodalmaskodóktól. Tények beszélnek arról,
hogy végre oly sok várakozás után elindult az a munka, mely az adott viszonyok között
egyedül jogosított kezébe venni a magyar föld népe jobb sorsának irányítását. A hivatás
rendi szervezkedés alapja a Legényegylet, melynek hivatása maga köré kikristályosítani
a falu átszervezésének munkáját és megkedveltetni a néppel a hivatásrendi társadalmi
struktúrát. Ezekben a hónapokban hatalmas népgyűlések keretében mozgatja meg az
Agrárifjúsági Mozgalom az egész ország népét és a legényegyleti keretet kiszélesítő

hatásos tevékenységet fejt ki a Magyar rendi Népmozgalom megerősítésére. Nyolc-tíz
községjön össze egy-egy ilyen demonstrációra ezekben a hónapokban és a megmozgatott
százezres tömegek hangulata a teljes sikerre enged következtetni. A népi erők érvényesü-

418



lése pedig ma világjelenség. A nép veszi át mind több és több helyen a hatalom jelvényét
és rohan el vele, mint valami stafétabottal, egy nemzetibb jövő irányába. »Ha agrárné
pességünk felemelése sikerül, újra életerős nemzetté lehetünk.« Szekfű Gyulának ez a
nagy jelentőségű, történetszemléleten alapuló megállapítása vitte dr. Farkas Györgyöt és
Ugrin Józsefet két évvel ezelőtt P. Kerkai Jenő jézustársasági atyához, aki már régen,
foglalkozott azzal a gondolattal, hogya földmíves és földmunkás ifjúságot megszervezi
a Quadragesimo anno ajánlotta gazdasági és társadalmi rend gondolatának kiépítésére.
Feltették életüket erre a munkára és rögtön hozzá is fogtak a munkához, mely nem
szűkölködöttmegpróbáltatásokban és nélkülözésekben akkor sem és most sem. A nagy
jelentőségű gondolatot megértette a Szeged és környéke ifjúsága s a Páter munkatársai
köré egyre több gazdaifjú gyűlt tanulni vágyó lélekkel. , ,

1937 augusztusában neves egyházi és világi vezetők kongresszust tartanak Szegeden,
megvitatják a mozgalmi célkitűzéseket és magukévá tévén az eszmét - állást foglalnak
mindazon kérdésekben, melyeket a további szervezkedésben érinteni és megoldani kell,
s elhatározták, hogy minden erővel segítik ezt a nagy jövőjű ifjúsági megmozdulást...

A püspöki kar és az A. C., valamint a Legényegyletek Országos Elnöke indítványára
a szegedi központot Országos Titkársággá minősítették és önálló hatáskörrel ruházták
fel. .." Atájékoztató ezután ismertette a KALOT-tanfolyamok működését,a sajtó útján
folytatott propagandát. Végül jelezte, hogya szervezkedést a városokban is megkezdték.

"P. Kerkai atya irányításával még egy nagy jelentőségű munka is folyik a titkárság
keretén belül: a városi munkásság hivatásrendi megszervezése. A krisztusi és nemzeti
alapon elindított szervezkedésnek Szegeden már mintegy 1000 munkás,tagja van, akik
vallják, hogy csak három tényező képes megoldani a szociális problémákat: az egyház,
a hatóság és a szervezetr nép. A hivatásszervezet kettős célt tűzött maga elé: érdekvéde
lem (munkaidő, munkabér stb. rendezése) és érdekszolgálat (szakműveltség növelése,
tanfolyamok rendezése). A nyolc szegedi legényegylet első ízben rendezett Szegeden ipari
továbbképző tanfolyamokat és sikeresen szállt szembe a szoc, demo gáncsoskodásokkal
is. Március 14-én maga Bornemissza Géza iparügyi miniszter is megjelent az esemény
számba ment gyűlésükönés elismeréssel nyilatkozott a hivatásrendiség előkészítésekörül
kifejtett munkájukról.

A két munka - a városi és a falusi ifjúság hivatásrendi megszervezése - maradéktalanul
kiegészíti egymást és amint a tények mutatják, eredménnyel ebben a pillanatban egyedül
jogosítottan veheti fel a küzdelmet a különböző foglalkozású népi rétegek érdekvédelmé
nek biztosítására. A szociális igazságosságnak soha Magyarországon még nem volt ilyen
-erős és határozott hangja, mint amit ez a két szervezet képvisel. Aki ezeknél többet ígér
és aki ezeknél az agrár- és munkásifjaknál több hazafiságot követel, az vagy csal, vagy
hazudik.

Súlyt és tekintélyt ad a Mozgalomnak Glattfelder Gyula megyés püspök pártfogása,
aki az agrárifjúsági vezetők számára írott és a fél esztendő alatt harmadik kiadásban
megjelenőVezérkönyv előszavábana következőket írja a Mozgalomról: »Sokan járnak
ma különböző színű lepelbe burkolózva a falun és kínálják különböző csomagolásban
tudományukat, melyről azonban csakhamar kitűnik, hogyaszfalton, kávéházban, vagy
legjobb esetben előre elgondolt elméletet erőltető szerkesztőségekbenmegszületett falu
boldogító csodaszer. Pedig nincs nagy különbség: marxista ideológusok és népámítók,
vagy pedig magukat nemzeti írónak és agitátoroknak nevező fantaszták tévesztik meg
a népet a tények és lehetőségek felől. Akik nem szájjal, hanem lélekkel állanak a nép
szolgálatában s szóval, cikkel vagy könyvvel nem feltűnésre pályáznak, hanem küldetést
éreznek lelkükben, azok a falukutatás hivatott mesterei, mert apostolai.«

Ezek a szavak elismerik a Mozgalom 'munkáját, melynek vezetői tisztában vannak
vele, milyen felelősséget vettek magukra, amikor »Krisztus királlyal győzni fogunk«
jelszóval indultak a küzdelembe."

Ezek után, 1938. június l-i dátummal, Szegedről keltezve a KALOT vezetői elkészítet
ték a kormány számára mozgalmuk propagandatervét is, részletes költségvetés kíséreté
ben. Kerkai még Szegedről, június l-én jelezte Antal államtitkárnak, hogy az írásos
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javaslatok személyes megbeszélésére Budapestre utazik. 8 Az audienciára sor került. de
erről írásos feljegyzést nem találtunk. Az alábbiakban szó szerint közöljük a KALOT
propagandatervét, amely valóban imponáló alaposságról tanúskodik. 9

NÉPMOZGALMUNK PROPAGANDATERVE

I, A modern népi propaganda jelentősége a szélsőségek elleni harcban.
- Napjainkban a propagandák harcát éljük. A szélsőbal- s a szélsőjobboldal közismerten

nagyarányú propagandával dolgozik. Eszközei modernek, harcmodora kíméletlen. célja
bevallottan a hatalomra törés. elsősorban a magyar fiatalság riadóztatásával.

Számunkra létérdek e két szélsőség zárótüzében egy hasonlóan modern eszközökkel
dolgozó és gyors munkatempójú népi propagandaakció megindítása. Azonban jól bevált
külföldi, olasz és német példák igazolják, hogy csak olyan propagandamunka számolhat
a biztos győzelem esélyével, amely alulról felfelé kiindulva hozza mozgásba a nép széles
rétegeit. Ezt hirdeti a »Mein Kampf« dübörgő iramú propagandamenetrendje is.

így a magyar talajon tervezett propagandaakció népmozgató .erejének előfeltétele:
eszközeiben új, módszerében fasiszta szellemű, forradalmi tempójú propagandamunka,
élesen igazodva a sajátos magyar viszonyokhoz. Lényege, gyújtóanyaga viszont a keresz
tény szociális igazságok és a nemzeti eszmék fegyvertárából kerüljön ki. Az ifjúságra
pedig mint a jelen vállalkozó szellemére s a jövő állampolgárságára feltétlenül támasz
kodjék. Igy végső célja e propagandaharcnak, hogy a zavaros, ködös szélsőségek munká
ja ellen a nagy tömegek elé állítja a kormányelnöki programot, mint a magyar hazának
s a krisztusi világnézetnek egyetlen mentőeszközét.

Il. A népi propagandafe/adatai. E népi propaganda előtt nagyarányú feladatok bonta
koznak ki.
l. Döntő jelentőségű mindenekelőtt a legszélesebb néprétegek megmozdítása. Ez irány
ban biztos nyereséget jelent országszerte gyújtó szellemű tömegmanifesztációk rendezése.
mindenütt kihasználva népünk szociális és nacionalista lelki feszültségét. E propaganda
népgyűlések az országnak mintegy ötven alkalmas központi fekvésű helyén kerülnének
megrendezésre. Tekintve a jelen Szent István évet, »Szentistváni Seregszemle« címen, a
következő években pedig más elnevezésekkel. Mintegy húszkilométeres körzetben a
legényifjúság propagandamunkája mozgósítaná az Alföldön 10-15 falu, tanyaközpont.
Dunántúlon pedig 20-25 falu népét. E propaganda-népgyülések parázs hangulata. röp-

. iratok, plakátok, zászlóerdők, szavalókórusok tömegszuggesztív ereje pillanatok alatt
megrendítené népünk lelkében a szélsőségek iránti bizalmat.

2. Paraszt-agitátorokat az élre! A propagandaakció igazában akkor tör előre diadal
masan a maga útján, ha annak munkásai a nép közül kerülnek ki. így elengedhetetlen
feltétel agitátorképző tanfolyamok beállítása népi ifjúságunk rátermett, értelmes tagjai
számára. A téli hónapok alatt, novembertőlmárciusig, országszerte, ugyancsak mintegy
50 kilométeres körzetben könnyen megközelíthető helyen kb. 50 tanfolyam útján nem
kevesebb mint '3000 új agitátort képezhetnénk ki. Ez esetben egy-egy tanfolyamra mint
egy 60 főnyi hallgatóság esnék, mely létszám mellett még biztosítható a résztvevők

alapos, individuális megdolgozása. A tanfolyam anyagát a valláserkölcsi igazságok
alapvetése mellett a szervezkedés módszereinek (a kommunistáktól eltanult sejtmódszer
nek) s a faluvezetés gyakorlati kérdéseinek részletes ismertetése adja.

3. Papok, tanítók s más értelmiségi vezetők együttműködése biztos siker! Járható út
e téren: több tankerület, illetőleg esperesi kerület számára 1-2-3 napos vezetői tanfolya
mok, értekezletek, kongresszusok rendezése. E megbeszélések az egységes országos
propaganda irányítása, a szervezkedés és a vezetés szempontjából nélkülözhetetlenek.

De e népi propagandamunkának el kell érnie előadássorozatok, nyomtatványok
segítségével a szemináriumok, tanítóképzők legfelsőbb osztályait is, ahonnan maholnap
a nép hivatásos vezetői kerülnek ki. Oriási nyereség, ha az állás nélküli fiatal tanító
papjával együtt a semmittevés helyett népmentő munkára vállalkozik.
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4. S ugyancsak döntő propagatív erőt képvisel az értelmiségi (városi) és a népi ifjúság
találkozása. A városi intelligens ifjúság köréből szervezett és kiképzett e1őadói gárda
saját városuk 40-50 kilométeres körzetébe eső falvakban, vasár- és ünnepnapon megfele
lő irányítás mellett előadássorozatokat tart s így biztosítja az intellektüel és a népi
fiatalság közös célú együttműködését.

Ugyancsak propagatív tényezővolna az egyetemi hallgatók munkatáborainak felkere
sése a mozgalmat ismertető előadásokkal.

5. Olcsó és népies nyelvű sajtóapparátust a propagandaharc tűzvonalábal Elsősorban

népi ifjúságunk és felnőtt hozzátartozóinak érdeklődését, lelkesedését kell állandóan
felszínen tartania a filléres lapszerkesztésnek. A lap legalább havonként, de lehetőleg

kéthetenként százezres példányszámban pergőtűzszerűen szórja a propaganda gyújtó
szikráit. Viszont a vezetők (papok, tanítók stb.) kezébe havonta olyan lap kerüljön, mely
számukra egyúttal bőséges anyagtárat is jelent a propaganda, a szervezés munkálataira
nézve. '

De egyáltalán a kiadványok ezres tömege, plakátok, röpiratok, propaganda levelező

lapok, feliratok, zászlók stb. raktáron állandó riadókészültségben várják a nép között
való terjesztést. .

S számottevő propagatív eszközt jelentene az említetteken kívül egy hetenként megjele
nő nemzetpolitikai lap megindítása is, megbízható, harcias felkészültségű szerkesztő

gárdával. E lap célja volna: az egyházi, világi és a népből kinövő vezetőknek állandó
propaganda eligazítást adni világnézeti, szociális, mezőgazdasági és politikai események
kel kapcsolatosan, szakkérdéseket ismertetni azzal a fő szemponttal, hogy maguk a
vezetők tisztult eszmékkel álljanak a tömeg elé akkor, amikor azt irányítani akarják.
(Lásd a részletes elgondolás és költségvetés l. sz. mellékletét.)

6. E nagyszabású propagandamunka sikerét csak állandó szerv (titkárság) biztosíthat
ja; figyelemmel az országos méretű akcióra, e szervnek legalább 10 intelligens és két agrár
ifjú munkaerejére van szüksége. A titkárság az általános propaganda mellett a nagyobb
s biztosabb kenyér propagandáját is műsorra veszi külön munkaerők beállításával.
Feltérképezi a falvak termelését és anyagszükségletét; hódít a szövetkezés gondolatának;
a kisűzemi feldolgozás kezdeményezésével pedig ráállítja népünket a mezőgazdasági

iparosodás munkájára.
7. E propagandamunkában a rádió is elsőrangú szerepet tölthet be, elsősorban na

gyobb arányú manifesztációnkról adott helyszíni közvetítésekkel. Rádióközvetítés révén
felhívhatnánk a közvélemény figyeImét a népi tehetségekre, hagyományokra, szokások
ra, másrészt a rádiószerepeltetés emelné népünk nemes önérzetét is. Ugyancsak nagysze
rű propagandaszolgálatot tennének a legalább havonként tartandó előadások is.

8. A propaganda tömegnyerőeszközét jelentené az is, ha a népi kultúrélettel kapcsola
tos zene- és vigalmi díjak rendeleti úton méltányos átalányösszegben nyernének megálla
pítást. E költségrnentesítés évenként néhányszor összehozná a közönséget s ez alkalom-'
mal kötelességszerűen adhatnánk propagandaanyagot.

Mindennél hatásosabb volna az, ha a titkárság propagandamunkájában arra hivat
kozhatnék, hogy mintegy 10OOO agrárproletár pár száz négyszögöles telekhez való
hozzásegítése nyert megoldást kormányrendeleti úton. Ugyancsak elsőrangú propagan
da volna értelmiségi ifjúságunk előtt az álláshalmozás rendeleti likvidálása.

III. Agrárifjúsági Mozgalom az országos propaganda szolgálatában. A tervezett propa
gandamunkával már harmadik éve mozgósítja az egész országot az Agrárifjúsági Mozga
lom. Legényegyletei útján egymás után állítja be a falvak fiatalságát és felnőtt tagjait a
szellemi és anyagi érdekekért küzdők sorába. A Mozgalom célja, módszere, eszközei,
újszerűségüknél fogva ma már országos fogalom.

Az eredmények pedig a mozgalom munkájának szükségességét igazolják.
L Két év leforgása alatt 44 agitátorképző tanfolyamon - 2000 legény nyert kiképzést

és vette kezébe a falvak szellemi és anyagi érdekvédelmének irányítását. Agitátormunká
juk eredménye: 1500 községben közel 100OOO tag kűzd a Mozgalom sodrában.
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S a tél folyamán, novembertől márciusig 50 tanfolyam lebonyolítása s újabb 3000
agitátor frontravetése biztosra vehető, annál is inkább, mert e tanfolyamok nagy része
a Titkárság részéről az időpont és a meghatározott hely szempontjából már befejezett
tény. .

2. A Mozgalom ifjúsági szervezetei útján »Szentistváni Seregszemle« címen eddig 10
esetben rendezett tüzes hangú propaganda népgyűlést, s még mintegy 40 Seregszemle
időpontja és helye ván a nyár és az ősz folyamára kitűzve. A rendezési praxist,
technikai utasításokat, a propagandagyűlés egész anyagát a Titkárság állította össze és
bocsátotta a vidéki szervek rendelkezésére. (Lásd a 2. sz. mellékletet.)

3. A Mozgalom mintegy 30 különböző helyén az országnak tartott egy-egy napos
vezetői értekezletet papok, tanítók s más értelmiségi vezetők számára, műsoron a szelle
mi és anyagi népi szervezkedés gyakorlati kérdéseivel. Tapasztalat igazolja, hogy az
értekezletek propagandamunkája révén 1500 új munkást nyert a Mozgalom.

4. Számottevő a Mozgalom sajtópropagandája is. »Dolgozó Fiatalság« című filléres
lapjában havonta 25-30000 példányban szórja szét szikrázó világnézeti és szociális
eszméit még a legeldugottabb faluba is. Bátor kiállása és szókimondása miatt az agrárif
júság benne látja igazi bajtársát. Havi százezres propaganda példányszám esetén agrár
népünk közvéleménye teljesen a mienk volna.

»Forrás« című anyagtárunk ezres havi példányszámban a vezetők számára ad eligazí
t;íst a propaganda, a szervezés, a vezetés gyakorlati kérdéseiben, A vezetők egységes
munkájára nézve nélkülözhetetlen orgánum. Pár ezres példányszámra való felemelése
ugyancsak jelentős propaganda tényező volna.

Több száz oldalas terjedelemben »Vezérkönyv« foglalja össze a Mozgalom célját,
propagandaeszközeit. Rövid félév alatt három kiadást ért el.

Ezenkívül gyújtó szövegű kiadványok, röpiratok, plakátok, propaganda levelezőla

pok ezreivel állandóan magasfeszültségben tartja a Mozgalom az agrárifjúság lelkét. (L.
3. sz. mellékletet!)

5. E propagandaakcióval kapcsolatosan a Mozgalom vallja, hogy katolikus alapon
~ áll, mert egységes, zárt világnézet nélkül átütő erejű propagandamunkát végezni nem

lehet. Ugyanígy a protestánsok számára is nyitva állnak a zárt világnézeti szempontok.
Azonban politika, kultúra, szociális szemlélet, rendj gondolat csak egy van: magyar, s
ebben a közös munka lehetőségefennáll minden keresztény felekezet számára. A Mozga
lom készségesen működik együtt minden hasonló célú protestáns kezdeményezéssel,
amint ezt a legutóbbi szegedi nagygyűlésünk igazolja.

6. S végül a mozgalom különősjelentőséget tulajdonít annak az elgondolásnak, hogy
e propagandaakció társadalmi úton valósuljon meg. A kormányhatalom nagy tekintélyé
vel fedezett s társadalmi útra terelt propagandamunka teljes megértésre, s hitelre talál
a néptömegek előtt, még ha politikai szempontoktól tétetik függővé, a várható igazi siker

. kockázatos.

IV. A propagandaterv költségvetés,e. A költségvetés fő tételeit: l. a Titkárság fölállításá
val, 2. propagandával, 3. a sajtóval kapcsolatos kiadások alkotják.

Részletes tételeket amellékelt 4. sz. költségvetési tervezet adja.

V. E körvonalazott propagandaakcióval a Mozgalom a kormányhatalom megértő

támogatásával a magyar falvak társadalomszervező munkájára vállalkozik s ezáltal
nemzetünk legszélesebb és legmagyarabb néprétegét kívánja felerősíteni erkölcsileg és
anyagilag egyaránt. S mert igazi népvédő és népmentő vállalkozásról van szó, az akció
minden anyagi támogatásra érdemes. S d 1938 ... l"zege . Jumus .
A tervezetben jelzett mellékletek közlésére - terjedelmi okok miatt - itt nincs módunk.
Az 1. sz. melléklet!? a hetilapalapítási tervet tartalmazza. Ennek lényege, hogya kor
mánytól a lapalapításra egyszeri 15 OOO pengőt, majd fenntartására évi 60 OOO pengőt

kérnek. (Már itt megjegyezhetjük, hogy ezt az összeget a kormány nem adta meg, és új
lapalapításra nem is került sor.)
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A 2. és 3. sz. alatt a tervezethez a KALOT nagyszámú, nyomtatott vagy stencilezett
propagandaanyagait mellékelték. Ezek a pépi kultúra, a nemzeti eszme és a keresztény
valláserkölcs hármas szempontját igyekeztek érvényesíteni.

A tervezet 4. melléklete a mozgalom "költségvetési tervét" tartalmazza. A fővárosba

költöző KALOT 5 szobás hivatali helyiséget igényelt, ennek fenntartása évi 5320 pengő.

A Titkárság létszámát 13 főre emelik, ebből 10 főmunkaerő (titkárok, szervezők); 2
segédmunkaerő és l altiszt. Munkabérük összesen évi 22080 pengőt tesz ki. A propagan
dakiadásokat (sajtó; nyomtatványok, posta) a költségvetés évi 19200 pengőben jelölte
meg. Végül a különféle tanfolyamok költségei 15 OOO pengőre rúgtak. Ez összesen 61600
pengő. A KALOT külőnböző forrásokból 15 OOO pengő t tudott volna fedezni, a többit
a miniszterelnökségtől kérte. Kerkaiék ezen felül 10-15 db vasúti szabadjegyet, két
Balilla-autót és egy hangszórós autót igényeltek a szervező munkához. l l

A beérkezett anyagok alapján a miniszterelnökség társadalompolitikai osztálya Imré
dy számára tömören összefoglalta a KALOT állását, ismertette konkrét terveit és döntést
kért az anyagi támogatásról. A miniszteri titkár feljegyzése a következőket tartalmaz
ta: l 2

,,1936 folyamán dr. Farkas György és Ugrin József felkeresték P. Kerkai Jenő jezsuita
szerzetest és támogatását kérték a Szeged környéki agrárifjúság megszervezésére. Mint
egy 40 földműves ifjú jött össze az első lelkigyakorlatos vezetőképző tanfolyamra,
amelyet sűrű egymásutánban követtek az egyletszervezés és egyletvezetés köréből tartott
további tanfolyamok, és már az első évben 74 község és tanyaközpont területéről 427
agrárifjú nyert vezetői kiképzést. Az egyes falukban Katholikus Agrárifjúsági Legény
egyleteket szerveztek, amelyek részére az Actio Catholica és a legényegyletek országos
központja hozzájárulásával Szegeden a következő évben már országos titkárságot (KA
LOT) szerveztek, élén P. Kerkaival.

A legényegyletek keretében a pápai enciklikák alapján a hivatásrendi törekvéseket
hangoztatták a vezetők. Az önképzőköri jellegű munkásságon kívül mozgalmi lapot
adtak ki »Dolgozó Fiatalság« címmel, amelyet a legények »Döfic-nek kereszteltek el, 
S amely lap jelenleg kb. 25 OOO példányban jelenik meg. A vezetők részére kb. 1000
példányban »Forrás« címmel adnak ki, ugyancsak évi 10 példányban megjelenő röpirat
szerű lapot.

A két év leforgása alatt 44 agitátorképző tanfolyamon több mint 2000 legény nyert
kiképzést, és munkájuk eredményeképpen állítólag 1500 községben közel 100 OOO tagot
szerveztek már be. :

Mintegy 10 vidéki nagyobb népgyűlés után május 29-én rendeztek »seregszemlét« az
Eucharisztikus Kongresszus alkalmából az iparcsarnokban, kb. 20 OOO résztvevővel.

A Szegeden székelő országos titkárságban hat fiatal jogász és három irodai munkaerő
végzi az irányítást, amelyre jellemző, hogy 1937-ben 10000, 1938-ban május W-ig pedig
8307 levelet intéztek el. A titkárság havi költségvetése 4-5000 pengő körül mozog, amely
összeg adományokból tevődik legnagyobbrészt össze (így pl. júniusban az egri érsek
adott 4000 pengőt). Az M. E. részéről f. évi július hó 2-án segélyként kiutalt 5000 pengő

tehát csak egy hónap zavartalan ügyvitelét biztosítja.
P. Kerkai kétirányú tervezetet nyújtott be Antal államtitkár úr őméltósága felszólítá

sára, egyrészt kérve a milliós agrárrétegek beszervezése érdekében az országos titkárság
Budapestre való felhelyezésével kapcsolatosan olyan keretek biztosítását, amelyben 13
munkaerővel, 5 szobás lakásban a »Dolgozó Fiatalság« havi 100 OOO és a »Forrásc-nak
havi 2000 példányszámra való felemelésével és 50 agitátorképző tanfolyamon 3000 új
agrárvezetőnek kiképzésével, a mozgalom hullámaival az egész országot eláraszthassa.
Ezekhez a szervezeti keretekhez évi 61 600 pengő költségvetési keret biztosítása volna
szükséges, amelyre jelenleg 15OOO P>áll rendelkezésre. P..Kerkai kéri, hogy a különböze
tet, tehát 46 600 pengőt, valamint legalább 10-15 vasúti szabadjegyet és két Balilla-autót,'
valamint egy hangszórós autót bocsásson az M. E. rendelkezésére.

Másrészt javasolja egy új agrárhetilapnak a titkárságon keresztül való kiadását, kb.
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20 OOO példányszámban, a mozgalom eszméinek eredményes terjeszthetése céljából. Eh
hez kér egyszer s mindenkorra IS OOO P alapítási költséget és évi 60 OOO P támogatást.

Annak elismerése rnellett, hogy a társadalmi öntevékenység útján megindult mozga
lom eddig kétségtelenül szép eredményeket ért el, - a fentebb előadottak alapján össze
gezve a mozgalom vezetősége részéről előterjesztett kéréseket, amik összevéve - az
autókkal együtt - az első évben 146600 P-t tesznek ki, a további támogatás ügyében
előadó tisztelettel felsőbb döntést kér.

Budapest, 1938. július 6."

A kereken mintegy évi 150 OOO pengőre rúgó költségkihatás érzékelteti a KALOT
vezetőinek nagyszabású terveit. A jezsuita páterek azonban arányt tévesztettek, és nem
ismerték Imrédy Béla tényleges lehetőségeit. Az állami költségvetésből ekkora összegű

rendszeres támogatást nem juttathatott egyházi felügyelet alatt álló szervezetnek. Imrédy
bár helyeselte, sőt bátorította a KALOT terveit, annak anyagi fenntartását nem vállal
hatta át. Igy közbülső megoldás született: a kormány ad hoc jelleggel, de nem túl
látványos összegekkel sietett a KALOT segítségére. Mint a dokumentumból kitűnik, az
első "segély" 5000 pengő volt.

Kerkai azonban a miniszterelnökségen türelmetlenül sürgette a döntést, a tervezet
qgyébep. 1938. július 6-i levelében leszögezte: "Ismétlem, hogya tervet a Miniszterelnök
Ur és Őméltósága (ti. Antal államtitkár - G. J.) kifejezett óhajára állítottam össze és
terjesztettem fel: Célunk pedig egyáltalán nem az volt, hogy néhány ezer P-s támogatást
járjunk ki a mozgalom számára, hanem az, hogy az ország legszélesebb társadalmi
rétegében elvégezzük a már kipróbált módszerekkel azt a mélyreható modern propagan
damunkát a helyes szociális közvélemény kialakítására, amely munkát a kormány politi
kai alapon csak tetemesen drágább költséggel és a nép politikai propaganda iránti
bizalmatlansága miatt jelentősen kisebb eredménnyel tudna csak elvégezni." Kerkai
tiltakozott az ellen, hogy egy lapra helyezzék őket a "politikai alamizsna-kéregetőkkel".
De továbbra is bízott Imrédy ígéreteiben: "Magam részéről úgy vélem - írta -, hogy v.
Imrédy miniszterelnök úrban küldetéses embert kaptunk, azért sürgetem a terv mielőbbi

végrehajtását, mert minden hét hónapokat jelent. Vagy pedig negatív döntést kérek, s
akkor csalfa reménnyel nem ámítom a munkatársakat. .." 13

KERKAI JENŐT 1938. JÚLIUS 8-ÁN FOGADTÁK a miniszterelnökségen. A megbe
szélésről csak szűkszavú megjegyzések tanúskodnak a páter előbbi levelének hátlapján.
Ezekből is látszik, hogy a kormány elsődlegesena nyilas mozgalom falusi visszaszorítása
érdekében foglalkozott a KALOT-tal. Megállapították, hogy bár a nyilas mozgalom
hanyatlik, továbbra is nagy fanatizmussal dolgoznak lmrédy és a kormány ellen. A
miniszteri titkár feljegyezte Kerkai véleményét: " ...a nyilas mozgalmat politikai ellen
propagandávallehengerelni nem lehet; csak társadalmi úton, politikusok háttérben kell
maradjanak!">' Ami a KALOT anyagi és erkölcsi támogatását illeti, a kormánytisztvise
lő havi 2000 pengő pénzbeli segélyt, a Dolgozó Fiatalság és a Forrás lapengedélyeinek
megadását, illetve a KALOT rendezvényein felelős politikusok részvételét helyezte kilá
tásba.

A KALOT vezetői továbbra sem mondtak le nagyarányú terveik megvalósításáról.
Kerkaijúlius 12-én ismét sürgette a végleges döntést az anyagi támogatásról és a tervezet
sorsáról. Ismét csak a KALOT nyilasok elleni harci készségét hangoztatta: "Nyilas
ütésselcsak rontunk a helyzeten; a pozitív munka menthet csak meg bennünk a nemzetet
és egyházat árokba döntő szélsőjobboldali elemektől. Mi ugrásra készen állunk a
starton cca. húszan. Mindazt hirdetjük, ami a nyitasoknál okos dolog; s ugyanazzal a
szent fanatizmussal. "15 Mindez ekkor még beleillett Imrédy konzervatív-szociális re-
formpolitikájába. .

Az egyre szűkszavúbbá váló dokumentumokból úgy tűnik, hogy lmrédy nem tudta
elfogadtatni a kormánnyal a KALOT nagyarányú tervezetének felkarolását és anyagi
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támogatását. Kerkai 1938. augusztus 8-án kelt leveléből kitűnik, hogy még mindig nem
szűletett döntés. Ezzel szemben Imrédy a miniszterelnökség költségvetésének terhére
10 OOO pengőt utaltatott ki a KALOT budapesti székházának megvásárlásához.!" .
. Ha az Imrédy-kormállY nem is teljesíthette a KALOT tJiméretezett igényeit, a rendel

kezésére álló más eszközökkel mégis igyekezett ezt előmozdítani. A KALOT szervezeti
fejlődésének lezárulását az országos szervezet alapszabályainak jóváhagyása jelentette:
a belügyminiszter 1938 októberében láttamozta a mozgalom egységes alapszabályát. Ez
a jogi aktus több volt a legalizálásnál. Az alapszabályok jóváhagyása ugyanis azt
jelentette, hogy az agrárifjúsági mozgalom önállósult, kilépett a Katolikus Legényegyle
tek Országos Szövetségéből, és nem tartozott az Actio Catholica kötelékébe sem. A
KALOT szervezetileg önálló, független mozgalom lett, egységes alapszabályokkal és
ügyvitellel. A jogi állásnak megfelelően,megváltoztatták a szervezet budapesti központ
jának nevét is: Katolikus AgrárifJúsági Legényegyletek Országos Testületére.

A KALOT és a püspöki kar között a bizalmas viszony kialakulását zavarta, hogy az
agrárifjúsági mozgalom magáévá tette a mérsékelt földreform gondolatát. Bár az e körül
kialakult ellentétek szerintünk nem voltak olyan antagonisztikusak, ahogy azt a KALOT
egyes vezetői (pl. Nagy Töhötöm) főleg 1945 után igyekeztek hangsúlyozni, de kétségkí
vül fennálltak. A KALOT szerint a katolicizmus és általában a polgári társadalom
érdeke a kismagántulajdonos parasztság megerősítése, mert a tulajdonnal rendelkező

paraszt képezi a legerősebb gátat a forradalom, a szocializmus ellen, és így a legbiztosabb
támasza az egyháznak is. Ezt a már 1919-ben megfogalmazott ellenforradalmi tételt az
1930-as évek újra előtérbe állították, de más aspektusból. A keresztény nemzeti Magyar
ország ugyanis semmit sem törődött ezzel a parasztsággal, sőt meggyorsult e réteg
tönkremenése, proletarizálódása. Igy nem lehetett a rendszer bázisa, hanem a baloldali,
demokratikus irányzatok, vagy - amennyiben ezt a hatalom megakadályozta - torz
formában a szélsőjobboldali mozgalmak hódítottak tért. A megoldást keresők közül a
KALOT részben a népi írók által kiérlelt Kertmagyarország gondolatát tette magáévá.
Népfőiskoláin ezt népszerűsítette a parasztfiatalok előtt. Megvalósításához intenzív,
belterjes gazdálkodásra oktatta tagjait.

A KALOT 1938-ban még nem vonta le a falu problémáinak felismeréséből azt a
politikai konzekvenciát, amit a népi írók jelentős része: a rendszerrel szembeforduló,
.demokratikus és szociális politika elfogadását. Ha átmenetileg is, de 1938-ban inkább
az Imrédy-féle szociális demagógia hatása alá került.

lmrédy Béla politikai irányvonala az 1938. nyár végi németországi látogatás után
változott meg és vett fordulatot egy totális fasiszta diktatúra irányába. Ennek első

nyilvános jele a miniszterelnök 1938. szeptember 4-i kaposvári beszéde volt. Az itteni
"gazdagyűlésen"radikális szociális politika megkezdését jelentette be. Imrédy "forradal
mi jelentőségű változásokról" (gazdavédelemről,családvédelemről,a nagytőke korláto
zásáról, birtokpolitikai tervekről), új "csodás forradalomról" szónokolt.

Miben állt Imrédy fordulatának lényege? Imrédy szociális és egyéb reformjait - amiket
eddig is hirdetett és a KALOT sürgetett - már nem a konzervatív ellenforradalmi politika
talaján (vagy ha úgy tetszik, a keresztény erkölcsi elvek figyelembevételével) akarta
megvalósítani, hanem a nácik sikerein felbuzdulva az adott rendszer egész struktúrájá
nak átformálásával, egy náci típusú diktatúra megteremtésével.!" A kaposvári beszéd
után világossá vált, hogy katolikus mozgalom nem azonosulhat lmrédyvel. A radikálisan
demagóg programra nemcsak a konzervatív uralkodó osztály, a nagytőkések és nagybir
tokosok reagáltak elutasítóan, hanem még a püspöki kar is elítélte azt 1938. őszi
konferenciáján.

Mind az egyre nyilvánvalóbb elvi-ideológiai differenciák, mind a hivatalos egyházi
vezetés álláspontja a KALOT és Imrédy útjainak elválásához vezetett. l 939-ben Imrédy
belebukott diktatúrás kísérletébe. A nyilasokat a hatalom - a Teleki-kormány - törte le,
szabad teret nyitva a KALOT gyors falusi térhódításának és új orientálódásának is.
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kozn ak a könyv lapjain mindnyájunk Atyjához . K
Jóllehet a köny v főként azokhoz a fiatalokhoz
szól, akik már megtették az első lépéseke t Kr isz- O"
tus felé, mégis éppen az álta luk megfogalm azott
imádságoka t hiányolju k. Kevés a hálaad ó és
dicsérő ima , ám anná l több a kéretlen ta nács - N
adás .

Szerenesés megold ásnak tartjuk, hogy a kötet y
közepén foglal helyet a minden imá dság köz
pontja: a szentmise és komment árja. Ugyan ak -
ko r ügyetlennek és fölöslegesnek találjuk az utá- V
na következő név- és tár gymutat ót. A kön yv
használh at óságát megkönnyített e volna , ha a J
h árojnfélc betűtípus élesen elkülöníte né az
imádság, az elmélkedés és a magyar ázat szavait. E

Az eddigi sz űk imak önyv-kinalathoz képest a
Beszélgetés a M esterrel jelentős kiad ványnak L
mín ösül. Várj uk az újabb köt eteket , akár egy •
nagy imádkozó egyéniség lelki portréjának fel- Z
vázolásáv a l. aká r a testvéregyházak ima élet é-
b ől . ( Szent Istváll Társulat , 1982 ) Ö

Het ényi Varga Károly: BESZÉLG ET ÉS A
MESTERREL. A Szent István Társulat gon
dozásáb an nap világot láto tt könyv a tiz évvel
ezelőtt Újvidéke n már ugyan ezzel a eimmel.
megjelent kötet bővített , átdo lgozott kiadása.
Az azó ta elhunyt Fern and Lelott e jezsuita atya
újszerű, megkap ó stílusú ima könyvet állított
össze tíz esztendővel a II . vatikáni zsina t elő tt

elsősorban fiatalok számá ra . Hetényi Varga Ká
roly ennek mintájár a szerkesztette meg a mo
dern imád ságo s kön yvet az egyház lelki kincses 
tárából.

Nin cs olyan imak önyv, amely mindenki ízlé
sének, igényének tökéletesen megfelelne. Heté
nyi Varga munkája sem nyerh eti el mind enk i
tetszését. Kétségtelen eré nye, hogy inkább el
mélkedéseket, lelki indí tta tásoka t nyújt, mint
kész imákat. Rábízza az olvasóra, hogy egy-egy
gondo lat, érzés tovább folytatódjék ben ne, hogy
a leírt szó élő beszédd é, vagy éppenséggel termé
keny csö nddé alakuljon át. Nagy szentek, névte 
lenek, ir ók, m ű v é szek , teológuso k egyűt t imád-
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