
SZEMLE 341

Palasik Mária

EZ VOLT A KÁLÓT
Balogh Margit: A KÁLÓT és a katolikus társadalompolitika, 1935-1946. Budapest, 1998, MTA Történettu
dományi Intézet, 235 o.

A szerző a XX. századi történelmünk egyik fehér foltjának számító KÁLÓT, vagyis a Katoli
kus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testületé történetének feldolgozására vállalko
zott. Hogy miért éppen ezt a szervezetet választotta, amikor a polgári kori Magyarországon 
számos keresztény szervezet, egyesület, mozgalom létezett, amelyek fontos társadalomszer
vező és nemzetfenntartó szerepet töltöttek be? Azért, mert a KÁLÓT kiemelkedett közülük 
-  a keresztény szervezetek többsége ugyanis a karitatív és szociális gondoskodás valláser
kölcsi kötelességétől vezérelve működött — azáltal, hogy egy egész társadalmi rétegre: a pa
rasztifjúságra igyekezett hatni, megkísérelt függetlenné válni egyházi hierarchiától, államtól 
és pártoktól egyaránt. A katolikus agrárifjúsági mozgalom jelentőségét bizonyítják méretei, 
elterjedtsége és tartós léte. A KÁLÓT valódi társadalmi erők tényleges működésének ered
ménye volt.

Balogh Margit célja — amint azt könyve bevezetőjében meg is fogalmazta — nem az egy
kor „fasisztának”  kikiáltott mozgalom rehabilitálása volt. A könyv elolvasásakor azonban ki
derül, hogy a katolikus agrárifjúsági mozgalomra 1945 után ráaggatott címke nem helytálló, 
sokkal árnyaltabb értékelésre van szükség. Ezt Balogh Margit el is végezte, a KÁLÓT létre
jöttének, működésének és felszámolásának pontos analízisét adja. S miközben bemutatja a 
szervezet történetét, az írásból kibontakozik a két világháború közötti katolikus társadalom- 
politika is.

A négy nagy fejezetre tagolt munka első része a magyarországi keresztényszocializmus 
gyökereit, a katolikus egyesületi élet első világháború utáni új típusú szerveit, majd a KÁLÓT 
megalakulásának előzményeit mutatja be. A második rész a KÁLÓT tevékenységének kibon
takozásáról szól. Ebben megismerhetjük a KÁLÓT szervezetét, programját, tömegbázisát, s — 
a könyv recenzens számára talán legérdekesebb részeként -  az egyleti életet. A harmadik, a 
legterjedelmesebb rész a második világháború éveiben vizsgálja a szervezetet: hogyan igye
keztek a vezetők segíteni a szervezet anyagi gondjain, a túlélés érdekében kikkel és milyen 
kompromisszumokat kötöttek, mi jellemezte a KÁLÓT nemzetségi politikáját, hogyan műkö
dött német, szlovák, ruszin és bunyevác titkárságuk, miként indították útjukra a népfőiskolá
kat stb. A negyedik rész azt tárja fel, hogyan segítette elő 1944-1945 fordulója a KÁLÓT 
demokratizálását, milyen volt a kapcsolata a többi ifjúsági szervezettel, a Szövetséges Ellen
őrző Bizottság szovjet főparancsnokságával, milyen körülmények okozták feloszlatását, s eh
hez mi szolgáltatta az ürügyet. Bemutatja az utódszervként létrehozott Katolikus Parasztifjú
sági Szövetséget, s végül az 1988-as újjászervezési kísérletet.
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A szerző külön alfejezetet szentel az egész KALOT-mozgalomhoz elválaszthatatlanul kap
csolódó két jezsuita szerzetesnek, Kerkai Jenőnek és Nagy Töhötömnek. Végigkíséri a 
KÁLÓT feloszlatása utáni sorsukat egészen halálukig.

Balogh Margit a KÁLÓT megalakulásának előzményeit XIII. Leó és XI. Pius pápa szociá
lis enciklikáihoz vezeti vissza, különös tekintettel az 1931-ben kibocsátott Quadragesimo 
annóra, amelyben XI. Pius meghirdette a gazdasági rendszer radikális átalakítását és az új 
társadalmi rendet, s elvetette az addig ismert összes — tőkés, liberális és szocialista — megol
dási kísérletet. A pápa szerint a „katolicizmus erkölcsi iránymutatásaiból közvetlenül leve
zethető egy korporatív gazdasági és társadalmi formáció, amely már nem azonos a kapitaliz
mussal.”  (17. o.) Ennek az ún. hivatásrenden alapuló társadalomnak az a lényege, hogy 
foglalkozások, illetve hivatások szerint osztályozza a társadalmat, s egy-egy kategórián belül 
nem tesz különbséget tőkés és munkás között, azonos érdekcsoportba sorolja őket.

A magyar katolikus egyház azonban csak lassan reagált a pápai enciklikára. Az 1931 ok
tóberében kiadott püspökkari körlevél tompítani igyekezett a pápai gondolatok élét, amelyet 
vezető egyházi személyek közül többen túl radikálisnak tartottak, s ezért nem támogatták a 
körlevél szétküldését sem. Hátráltatta a pápai gondolatok megvalósítását az a mentalitás is, 
amely a szociális kérdést csupán karitatív módon igyekezett kezelni, s amelynek akciói kime
rültek a nyomorenyhítés tüneti kezelésében. S bár az 1920-as években világszerte sorra ala
kultak a katolikus egyházhoz kapcsolódó szociális mozgalmak, amelyek tevékenységét az 
Actio Catholica (AC) koordinálta, ez Magyarországon mégis késett, mert a püspökök közül 
többen féltették autonómiájukat. Az AC hazai működését végül 1936-ban engedélyezte a püs
pöki kar. Az AC szociális szakosztálya felügyelte a katolikus egyházhoz kapcsolódó, ez idő tájt 
meg- és újjáalakuló hivatásrendi tömegmozgalmakat, így a KALOT-ot is. A pápai encikliká- 
ban kifejtett gondolatok viszont egyaránt visszhangra találtak az alsópapság fiatalabbjai, né
hány felvilágosult főpap és a világi katolikusok körében. A világgazdasági válság éveiben ebben 
a körben is felerősödött az a vélemény, hogy a rendszert szétfeszíthetik az egyre halmozódó és 
gyökerükben megoldatlan szociális problémák. Ezenkívül különböző egyházi fórumok felfi
gyeltek arra, hogy a társadalom dolgozó rétegei egyre közönyösebbek az egyházak iránt. Az 
1930-as években induló vagy újjászervezett hivatásrendi mozgalmaknak így éppen az lett az 
egyik célkitűzésük, hogy visszahódítsák az egyházba a csak „keresztlevél-katolikusokat” . 
Mindvégig hangoztatott céljuk emellett a hivatásrendi társadalom megteremtése volt. E moz
galmak közül a munkásság megszervezésére és érdekképviseletére jöttek létre az Egyházköz
ségi Munkásszakosztályok (EMSZO), a Magyar Dolgozók Hivatásszervezete és a Katolikus 
Dolgozó Leányok és Nők Szövetsége (DLN). A falvak fiatalságának szervezését a Katolikus 
Leánykörök Országos Szövetsége és a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Tes
tületé, vagyis a KÁLÓT vállalta. Az említettek közül -  mind tömegbefolyását, mind szerveze
ti erejét figyelembe véve — messze kiemelkedik a KÁLÓT. A Szegedről és környékéről 1935- 
ben induló mozgalom 1939-re országossá vált, központja Budapestre került.

Annak ellenére, hogy a KÁLÓT központi kimutatásai megsemmisültek, a mozgalom mé
reteiről mégis képet kapunk, mert a szerző minden erre vonatkozó adatot felkutatott az egy
házmegyei levéltárakban. A Magyar Közlöny szerint 1946-ban, a feloszlatáskor nyilvántartott 
611 KALOT-egyletből 491 működött 4000 főnél kisebb lélekszámú falvakban, ezen belül is 
a legtöbb — 184 egylet -  1000 és 2000 közötti lakosú községekben tevékenykedett. S bár a 
KÁLÓT az egész parasztifjúságot szándékozott legényegyletekbe szervezni, a gyakorlat és a 
statisztika azt mutatja, hogy a legsikeresebben a közép- és kisbirtokosokat mozgósította.

A szervezés elindítója Kerkai páter és két segítőtársa: Farkas György és Ugrin József 
Glattfelder Gyula Csanádi megyéspüspök támogatásával járták az egyházmegye falvait, s ke
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resték azokat a rátermett fiatalokat, akiket alkalmasnak véltek a helyi egyletek megalakításá
ra. A mozgalom alulról bontakozott ki, és nagyon gyorsan terjedt. Különös vonzerőt jelentett, 
hogy a fiatalok úgy érezhették, nem felülről erőltetik rájuk az egyleti életet.

A helyi egyletek folyamatosan kaptak segítséget az 1936-ban megalakult országos köz
ponttól. Fő célnak a falusi fiatalok kulturális és valláserkölcsi nevelését, valamint szociális 
helyzetének javítását tűzték ki. Mindezek megvalósításában nagy hangsúlyt fektettek az ön- 
tevékenységre. A központ vezetőképző tanfolyamokkal segítette az egyletek munkáját. A le
gényegyletek megalakulása és a tagavatás ünnepélyes esemény volt a falvakban. Az avatás 
mindig a falu templomában, mise keretében zajlott le. Az összetartozás érzését erősítette az 
egyleti zászló és pecsét, a jelvény és az egyenruha. Azokon a vidékeken, ahol hordtak népvi
seletet, ott az lett az egyenruha is. Ahol nem, ott a „kismagyart”  választották: kék ing, fekete 
mellény, fekete nyakkendő -  amelyre mozgalmi jelvényt tűztek —, árvalányhajas pörge kalap, 
a kézben pedig rézfokos. Minden egylet igyekezett saját mozgalmi otthont teremteni: kultúr- 
házakban, gazdakörökben, iskolákban vagy magánházakban kaptak helyiséget, de volt, ahol 
kétkezi munkával építettek önálló épületet. A KÁLÓT helyi egyletéhez tartozni rangot jelen
tett a falusi fiatalok körében. A gyűlések önképzőkörszerűek voltak, a felállított szakosztály
ok gondoskodtak arról, hogy a fiatalok előtt mindig legyen valamilyen elérendő cél. Világi és 
egyházi ünnepeken műkedvelő előadásokat tartottak, máskor szakemberek előadásait hallgat
ták egészségügyről, gazdasági és szociális kérdésékről, történelemről, irodalomról stb. Az 
egyleti könyvtár az olvasás, a közös sportrendezvények a testedzés megszerettetéséről gondos
kodott. Ugyanakkor a közös szórakozásra is jutott idő: táncdélutánokra, farsangi bálra, szüreti 
mulatságra, felvonulásokra. Ezenkívül figyelemmel kísérték a falu szociális gondjait, munká
hoz segítették az egyleti tagokat, megszervezték a csont, a rongy, a bőr a toll stb. begyűjtését, 
sok helyen bekapcsolódtak a központ által irányított szövetkezeti mozgalomba is. 
A legkevésbé népszerű feladat a hitélet gyakorlásának szorgalmazása volt, s csak hosszabb 
idő után sikerült elérni, hogy az egyleti tagok évente legalább egyszer közös gyónáson és ál
dozáson vegyenek részt. Az egyesület tagjai távol tartották magukat a pártpolitikától, de a köz
pont által tanácsolt előadások, a papi vezetők, a KALOT-népfőiskolákon kiképzett fiatalok 
meghatározták a mozgalom egészének szellemiségét. A KÁLÓT tehát beváltotta Kerkaiék hoz
záfűzött reményeit: segítette a kibontakozást a paraszti élet nyomorából úgy, hogy közben az 
emberek megtartották a paraszti életformát, ezenkívül felkeltette a kultúra és szaktudás meg
becsülése iránti igényt.

A KALOT-nak a falusi fiatalság közösséggé szervezésén túl legnagyobb szerepe a népfőis
kolák szervezésében volt, amelyek öntudatot, szélesebb látókört, nagyobb tudást és keresztény 
világnézetet szándékoztak adni a parasztságnak. Az 1940-ben Érden megnyitott népfőiskolát 
továbbiak követték Szegeden, Zircen, Palicsfürdőn, Jánosiban és Csíksomlyón; 1942-ben ki
lenc, 1943-ban pedig újabb öt intézményt alapítottak. A népfőiskolák kulturális tanfolyama
in a fiatalok irodalom, történelem, földrajz, gazdasági ismeretek mellett népi színjátékokat, 
népdalokat és táncokat, valamint illemtant is tanultak. Több helyen jeles képzőművészek ve
zetésével „szépmíves műhelyek”  alakultak. A hivatásrendi vezetőképző tanfolyamok az egy
letszervezésre, a közéleti szereplésre készítették fel az ifjúságot. A speciális gazdasági kép
zést adó tanfolyamok ahhoz igyekeztek segítséget nyújtani, hogy a föld felaprózódása esetén 
hogyan tudnak megélhetést találni a fiatalok a faluban. Mindegyik népfőiskolához tartozott 
néhány holdas mintagazdaság, ahol kertészeti ismeretek elsajátítására volt lehetőség. 
A népfőiskolák ugyan nem pótolhatták egy hatékony, mindenki számára hozzáférhető iskola- 
rendszer hiányát, de mindenképpen emelték a parasztság általános és szakmai műveltségé
nek színvonalát.
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Bármennyire szorosan kapcsolódott a mozgalom léte a katolikus egyházhoz, ezeket az 
eredményeket a KÁLÓT-vezetők sokszor az egyházi főméltóságok ellenére érték el. Ugyanez 
az ellentmondás jellemzi a kormánypártokkal fenntartott kapcsolatot is. Ügy tűnt, hogy a ha
talom egyrészt félt a KÁLÓT által a falu ifjúságában felébresztett öntudattól, a másrészt pe
dig szerette volna azt felhasználni saját céljai megvalósítására, tömegbázis teremtésére. így 
aztán a sokszor kiszámíthatatlannak tűnő politikai helyzetben a KÁLÓT vezetői gyakran kö
töttek olyan kompromisszumokat, amelyeket később saját maguk is keményen bíráltak.

Mivel a KÁLÓT programja az egyik legfontosabb tennivalónak az agrárproletárok számá
nak csökkentését tekintette, ennek gyakorlati megvalósítására tett javaslataik váltották ki 
egyházi körökben a legnagyobb visszautasítást. A KÁLÓT vezetői úgy vélték, hogy az egész
ségtelen birtokviszonyokat demokratikus földreformmal kellene orvosolni. Kiálltak a fiatalok 
házhelyhez, otthonhoz juttatása, illetve a szövetkezeti földbérlés lehetőségének megteremté
se mellett. A megvalósításban a nagytőkére, a nagybirtokra és az államhatalomra számítottak 
elsősorban, de az egyházi birtokot sem tekintették kivételezett helyzetűnek. Mivel a katolikus 
egyház volt a legnagyobb földtulajdonos Magyarországon, a mozgalom szembekerült a főpap
sággal. Az 1939. tavaszi püspökkari konferencián Kerkai páter, aki ismertette a KÁLÓT prog
ramját, azt javasolta, hogy a katolikus egyház mutasson példát, kezdeményezze a földkérdés 
megoldását: „Adjunk földet annak a hárommillió parasztnak, aki ezért szentnek, megváltónak 
fog tartani, és olyan katolikussá lesz, mint soha életében nem volt. Ezzel példát adunk az 
arisztokráciának... Ugyanakkor a birtok feloszlatása nem lesz ingyenes. Harmincéves törlesz
tésre lenne átadva kisebb parasztszövetkezeteknek, és a törlesztésért így egy közösség lenne 
felelős, ami biztosítaná az összegek befolyását.”  (45. o.) A püspöki kar merev elutasítását je l
lemzi, hogy — az egyik visszaemlékező szerint — Kerkai páternek még kiejteni sem engedték 
a „földreform”  szót.

Balogh Margit felhívja a figyelmet egy furcsa ellentmondásra, amely végigkísérte a 
KALOT-ot: miközben paraszti tömegeket igyekezett megnyerni a katolikus egyház számára, 
szembekerült a katolikus hierarchiával. Amikor XII. Pius pápa értesült a püspöki kar és a 
KÁLÓT súrlódásairól, 1939 szeptemberében meleg hangú brévében adta áldását a mozgalom 
vezetőire és tevékenységére. Ezután átmenetileg javult a magas egyházi méltóságok magatar
tása is. A szerző a földkérdés kapcsán egy másik fontos összefüggésre is rámutat: mivel a 
KALOT-ot az egyháztól való függés a földkérdésben kényszerű, a szövetkezeti földbérlés 
szintjén megrekedt álláspont kialakulására késztette, a kielégítetlen és felfokozott várakozá
sok óhatatlanul az antiszemitizmusban tették latensen érdekeltté a mozgalom vezetőit, remél
ve, hogy a zsidó birtokok kormányzati igénybevétele közelebb visz a probléma megoldásához.

A KÁLÓT vezetőit 1945 után sok bírálat érte elhibázott taktikájukért, az „egy tűzben két 
vasat”  politikájukért. Ugyanis 1937—1938-ban több nyilas vezetővel folytattak tárgyalásokat, 
melyek szükségességét azzal indokolták, hogy egy esetleges nyilas hatalomátvételt a katoli
kus egyesületek károsodás nélkül vészeljenek át. E rövid, de a KÁLÓT megítélésére nagyon 
hosszan kiható kapcsolatot az sem tudta feledtetni, hogy a KÁLÓT vezetői 1938 második fe
létől fokozottan támadták a nyilasokat, s szervezésükkel 1940 novemberében közel félmillió 
parasztfiatal tartott nyilasellenes felvonulást Budapesten.

A KALOT-ban két miniszterelnök is fantáziát látott: Imrédy Béla és Teleki Pál, akik saját 
tömegbázisuk növelésére szándékoztak felhasználni a mozgalmat. Az állandó anyagi gondok 
apró kompromisszumok kötésére ösztönözték a KALOT-vezetőket: ilyen volt például a Leven
teegyesületek Országos Központjával történő együttműködés.

A KÁLÓT 1944-ben már az ellenállási mozgalommal kereste a kapcsolatot. A katolikus 
mozgalmak és az ellenállási mozgalom együttműködését bejelentő és csatlakozásra szólító Fel
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hívás Magyarország népéhez! című röpiratot a KÁLÓT kispesti nyomdájában készítették, s ka
tolikus papok és apácák vitték szét az országban. Ennek ellenére a KÁLÓT nem fejtett ki je
lentős tevékenységet az ellenállási mozgalomban, ugyanis nehezen tudott kapcsolatot terem
teni a polgári demokratikus átalakulást sürgető politikai erőkkel. Szálasi hatalomátvétele után 
a KÁLÓT beszüntette tevékenységét, vezetői már 1944 decemberében az Ideiglenes Nemzeti 
Kormánnyal tárgyaltak Debrecenben a mozgalom működésének engedélyezéséről, amelyet 
siker koronázott. Az új, megváltozott körülmények között a KÁLÓT 1945-1946 közötti tevé
kenységét — az előforduló atrocitások ellenére — nem a konfrontáció, hanem inkább a beil
leszkedés, a hatalomból való részesedés igénye és a baloldallal történő együttműködés je l
lemezte. A KALOT-tagok a Demokrata Néppárt Barankovics-féle szárnyát támogatták, az 
1945. novemberi választásokon pedig a kisgazdapárt mellett agitáltak. Az utóbbi listáján há
rom KALOT-os is képviselő lett. A KÁLÓT bekerült még az 1946 márciusában alakított Ma
gyar Ifjúság Országos Tanácsába (MIOT) is, amely a demokratikus ifjúsági szervezetek 
csúcsszerveként kezdett működni. A KÁLÓT vezetői meglepően jó viszonyt és aktív kapcso
latokat alakítottak ki a Szövetséges Ellenőrző Bizottság szovjet tagjaival, sőt magával Puskin 
követtel is. így nem csodálkozhatunk azon, hogy az 1945. október 2-án beiktatott új herceg- 
prímás, Mindszenty József igazoló jelentést kért Kerkai pátertől, amit a prímás nem fogadott 
el, s 1946 júniusában arról értesítette a püspököket, hogy megvonta a támogatását a KALOT- 
tól. A szerző feltárja, hogy a fentiek ellenére, miért került sor mégis a feloszlatására 1946 
nyarán. A könyvnek ez a fejezete jelentős információkkal szolgál még a koalíciós korszak ku
tatóinak is.

Balogh Margit hatalmas anyagot dolgozott fel, elsődlegesen levéltári forrásokat vizsgált: 
minden jelentős központi állami és pártarchívumban, továbbá megyei levéltárakban talált a 
témára vonatkozó iratokat. Külön érdeme, hogy az összes egyházmegyei levéltárban s az egy- 
házasfalusi plébánia irattárában -  ahol a népfőiskolái iratokat őrzik — is kutatott. Csak ezzel 
a tiszteletre méltó szerteágazó kutatással lehetett pótolni azt az anyagot, amely 1945-ben a 
budapesti KALOT-központban elpusztult. A levéltári források fontos kiegészítését adják a volt 
KALOT-tagokkal készített interjúk, amelyeket a szerző készített, valamint a mozgalom veze
tőinek visszaemlékezései, továbbá a KALOT-os múlt egyes tagok által féltve őrzött emlékei, 
dokumentumai és a korabeli sajtó. Balogh Margit az általa feldolgozott forrásanyagot kitűnően 
kezeli, és gazdag jegyzetapparátusa támasztja alá a fő szöveg mondanivalóját. A kötetet rövi
dítésjegyzék és névmutató zárja.

A KÁLÓT történetét feldolgozó hiánypótló munka az MTA Történettudományi Intézete ál
tal gondozott sorozat, a Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok huszonharmadik 
könyveként jelent meg.
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