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KALOT-
AVAGY EGY KíSÉRLET TANULSÁGAI

Két magyar jezsuita páter, Kerkai Jenő és Nagy Töhötöm tovább láttak társaiknál.
Kettőjük találkozásából született az az utópisztikusnak látszó terv, melyről így ír Nagy
Töhötöm a ma már forrásértékűnekszámító könyvében: "EI fogunk indítani egy szociális
parasztmozgalmat. Egészen alulról fogjuk kezdeni, az ifjúság megszervezésével és a
legszélesebb kulturális, gazdasági és szellemi alapokon, őketmagukat fogjuk felhasználni
a szervező munkára, tehát vezetőképző tanfolyamokkal fogjuk kezdeni és évek múlásá
val, amint nőnek a fiatalok, a mozgalom is szinte biológiai értelemben általános paraszt
mozgalommá fog felnőni. A kezdetben kell ügyelnünk, amikor még gyengék leszünk,
hogy aszociális haladás örök ellenségei el ne nyomjanak bennünket, ezért kezdjük az
ifjúsággal, ez nem kelt gyanút, vallásról és népi hagyományokról fogunk beszélni sokat.
De közben tulajdonképpen beoltjuk őket a nagy szociális reformok gondolatával, ami
a titkos főcél, amely majd elvezet a legtitkosabp, legfőbb célhoz, megtartani őket az
egyház számára... Egy nagy földreform lesz a celunk, de erről, ha kell évekig hallgatni
fogunk, mert sok a feudális nagyúr és főpap (a magyar katolikus egyháznak több, mint
egymillió holdja volt Közép-Európa legkisebb államában) leállítana bennünket. Akkor
fogunk ezekkel a követelésekkel előállni, amikor már késő lesz elhallgattatni bennünket, .
mert már felnőttünk" (Jezsuiták és szabadkőművesek. Frick Verlag, Wien, 1969).

A leendő parasztmozgalorri elé tehát egy jellegzetesen XIX. századbeli, polgári demok
ratikus követelést tűztek ki fő célként, amit Magyarországon - mivel a jobbágyfelszaba
dítás nem járt együtt a birtokviszonyok megváltoztatásával - sohasem hajtottak végre.
De éppen ez bizonyította, milyen alapvető problémák vártak megoldásra, milyen óriási
késésben voltunk a történelem órájához képest. Aki ismerte és józanul felmérte a korabeli
viszonyokat, annak eleve kétségesnek tetszett a KALOT vállalkozása, hiszen a Horthy
uralom alatt csupán egyetlenegyszer kerűlt sor látványos, nagy csinnadrattával beígért
földosztásra, az is a húszas években, Nagyatádi Szabó István minisztersége idején, de oly
siralmas eredménnyel, hogy az gyakorlatilag senkit sem elégített ki, senkit sem nyugtatott
meg. 30l ezer szegényparasztnak 305 ezer holdat osztottak ki 1-1,5 holdas parcellákban,
ám olyan összegű kárpótlást és földadót kellett fizetniük érte, hogy hamarosan eladósod
tak és földjeiket a gazdagparasztok összevásárolták.

Természetesen a harmincas évek derekán nem ők voltak - a két jézustársasági szerzetes
- az egyedüliek az egyházban, akik ráébredtek a helyzet tarthatatlanságára. Egyre
többen akadtak - papok és világiak -, akik előtt világossá vált, hogy ami van, sokáig
már nem maradhat azonos önmagával, az alapokat is érintő átalakításokra, hatékony
társadalmi mozgásra volna szükség, mielőtt végképp lekésünk a történelem vonatáról,
amelyhez további csatlakozás nincs, sőt minden valószínűség szerint újabb szerelvény
sem fog indulni ugyanazzal a menetrenddel. Az éles osztályellentéteket így vagy úgy
megszüntető, előbb-utóbb társadalmi igazságot szolgáltató jövő "zajtalanul, de félelme
sen érik". Ha pedig az egyház valamilyen formában nem biztosítja magát, nem képvisel
teti idejekorán későbbi érdekeltségét, könnyen meglehet, hogy mindent elveszít egyszer
re: gazdasági uralmát, társadalmi szerepét és a hivő tömegeket is, a lelkek feletti ellenőr

zés kulcspozíciójával együtt. Ha mindezt sejtették is sokan, vagy tudván tudták is,
tehetetlenül szemlélték ia mind nyugtalanítóbb valóságot, mert nem látták a kibontako
zás útját, vagy a lehetséges kibontakozás irányába nem mertek vagy nem akartak
elindulni. A számottevő társadalmi erőket megfosztották legális cselekvési szabadságuk
tói, egyetlen valóban demokratikus és lényeges változásokat proklamáló mozgalmat sem
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engedélyeztek nyilvánosan működni, az állami propagandagépezet pedig időnként olyan
heves antikommunista és szovjetellenes uszításba fogott, hogy emellett a legenyhébb
baloldali állásfoglalás is nyomban felforgatásnak minősült. A két jezsuita tisztában volt
vele, hogy ilyen körűlmények között 1. csakis meglévő keretekbe ágyazva építhetik ki
mozgálmukat; 2. programjuk megvalósításában csak lépésrőllépésre, körültekintő lele
ményességgel haladhatnak előre; 3. aföldreform végrehajtásában egyes-egyedül az egy
ház gesztusára számíthatnak.

A meglévő kereteket maga az egyházi struktúra szolgáltatta: a KALOT-csoportok
plébániák, egyházközségek - egy-egy faluban ezek képezték a bázist - köré szerveződtek,

voltaképpen a plébános lett a KALOT legfőbb helyi védnöke. Mivel a vállalkozás
egyházi kezdeményezésként indult, mindenütt szabad kifutást biztosítottak neki, még
akik kezdetben ellenséges szemmel, idegenkedve nézték is zászlóbontását, később lelkes
propagandistáivá szegődtek,mert a háttérben ott állt a jezsuita rend, amelynek szárnyai
alatt alig néhány év elteltével a KALOT-ból országos méretű szervezet lett. "Latba kell
majd vetnünk jezsuita voltunk minden súlyát, erkölcsi tekintélyét - vallja a kezdetekről

Nagy Töhötöm. - A megvalósított szociális reformok lesznek a lelki hódításaink legerő

sebb fegyverei, és nem a prédikáció." Többek között ezzel magyarázhatjuk a KALOT
rendkívül gyors, a magyar tömegmozgalmak történetében szinte példa nélkül álló sikerét
is. Hátvédül a jezsuita rendet nyerte meg, amely az egyházon belül a legnagyobb tekin
téllyel és befolyással bírt, mint egyházat az egyházban szokták emlegetni. Végső céljául
a földreformot tűzte ki, amire a magyar parasztság évszázadok óta hiába vágyakozott,
de amelyre fel kell készíteni: műveltebbé, kulturáltabbá, hagyományainak tudatosabb
őrzőjévé kell tenni a magyar falut. Az egyházi vezetést pedig kész tények elé akarták
állítani: a mozgalom fejlődésének bizonyos szakaszában olyan helyzet fog teremtődni,

tevékenysége olyan társadalmi légkört honosít majd meg, hogy a püspökök testülete a
szociális enciklikák szellemétől vezéreltetve végül is önként ajánlja fel birtokainak egy
részét. Hogy mennyire naiv elképzelés volt ez, mi sem bizonyítja jobban, mint hogya
püspökkari konferencián a KALOT nevében fellépő Kerkai Jenőnek, aki elérkezettnek
látta az időt, hogya "fő célhoz" segítséget kérjen, még csak ki sem engedték mondani
a földreform szót. Hiába érvelt azzal, hogy "ha az egyház példát mutatna, nevünket
beírjuk a történelembe s még az emlékünket is áldani fogják", a válasz röviden csak egy
megjegyzésre szorítkozott: "Tudjuk, hogy el fogják venni, de mi majd mindig elmondhat
juk, hogya földet nem mi adtuk oda". (A történtekről Nagy Töhötöm számol be már
idézett munkájában.)

Jóllehet a KALOT alapeszméje, indulása és konstrukciója Kerkai Jenő és Nagy
Töhötöm nevéhez fűződik, a folytatás, a kibontakozás és a szervezet kiépítése már nem
az ő érdemük. Elsősorban azoké a falusi értelmiségieké - tanítóké, papoké, mezőgazdá
szoké stb. - és polgári entellektüeleké - íróké, művészeké, szociális apostoloké -, akiknek
látomásaik voltak a jövőről, telve voltak ambícióval, tenniakarással és igénnyel, hogy
változtassanak a vidék életén, a magyar közgondolkodáson. Kerkai Jenő és társa jófor
mán csak beindította a mozgalmat, az első lökéseket adta, de ez elégségesnek bizonyult
ahhoz, hogy hirtelenében lappangó energiák szabaduljanak föl, eltékozolt tehetségek,
kiábrándult és kétségbeesett emberek értelmes munkára találjanak. Kerkaiék tulajdon
képpen csak begyújtották a motort, ami azután saját fizikai törvényszerűségeit követve
hajtott, dolgozott tovább a valóság diktálta ütemhez igazodva. A világiak mozgalma volt
a KALOT, a felnőttségre vágyó keresztények mozgalma, amely nem tűrt magán állandó
papi gyámkodást, még kevésbé illetéktelen beavatkozást: a hivő közösség teremtette meg
önmagából, s ha ott kísértett is fölötte a hierarchia szelleme, semmiképpen sem lehet 
mint egyes rosszul tájékozott szerzők teszik - pusztán "papi szervezetnek", még kevésbé
kizárólagos "jezsuita munkának" tekinteni, és ez legalább olyan fontos momentuma
sikereinek, mint az előzőkben említettek.

Kerkai páternek különösen jó szociálkritikai érzéke .és nagyon gyakorlati észjárása
volt. A modern szociális enciklikák mellett tanulmányozta a klasszikus magyar reforme

. rek (Széchenyi István, Zichy Nándor) műveit, a német társadalomtörténet úttörő egyéni-
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ségeinek - Kolping, Sonnénschein, Ketteler és természetesen Marx és Engels - munkás
ságát. Mivel érdeklödése az ország legszegényebb és legelmaradottabb néprétegére, a
paraszti tömegekre irányult, megragadta öt az evangélikus Grundtvig püspök történelmi
tette. A neves lelkipásztor és reformer indította el a dán parasztság kulturális felemelke
dését a XIX. században. Kerkai az ö példája nyomán akarta programját megvalósítani.
(A fentieket részletesebben tárgyalja Vida István az' Orientierung 1981. január 31-i
számában, A magyarországi parasztmozgalom sorsa címmel.)

A KALOT ideológiája tehát sok szálból szövödött. Vezetöi és munkatársai elött
főként a szociális enciklikák lebegtek, amelyeknek tételeit a társadalmi élet-gyakorlatába
szerétték volna átültetni, a mindennapok tapasztalataival igazolni. Mindenekelőtt a
Rerum novarumra (1891) és a Quadragesimo annóra (1931) támaszkodtak, noha ezek a
KALOT idejében társadalmilag már túlhaladottak voltak, a történelmi válság felvetette
új kérdéseket nem tudták megválaszolni. A Quadragesimo anno például azt fejtegette,
hogy bár "a mai liberális kapitalizmus erkölcstelen, mert szinte minden hasznot és
jövedelmet keveseknek sajátít ki, de téves utakon jár a munkásság is, amikor a tőkét

minden jövedelemtől meg akarja fosztani. A harcban álló két félnek meg kell egyeznie
úgy, hogy mindenki megkapja a magáét." A közmegegyezésen nyugvó megoldás, amely
a gazdagok altruizmusára, a tulajdonosok belátására s nagylelkű adományozására
számított, a KALOT működésénis meghatározó alapelvként húzódott végig, szabályoz
ta reformkísérleteit. De munkájában érvényesültek a népies írók által éppen a harmincas
években erőteljesen hangsúlyozott tendenciák is, amelyek sem a kapitalizmust, sem a
szocializmust nem kívánták, a kettő között egy harmadikat akartak konstruálni, ám
elérhető, közvetlen eredményként egyelőremegelégedtek volna a kapitalizmus reformjá
val is. Ehhez társult az a felfogás, hogya parasztság a társadalom egyetlen megbízható
bázisa, az ország vezető gárdája pedig az értelmiség. Könnyen eljutottak a .fajiság"
gondolatáig, egy népi nacionalizmusig, mert a parasztságot mint nemzetfenntartó erőt,

a magyarság megtestesítőjétidealizálták: a holnapot is csak vele lehet megnyerni, minden
eszmétől tiszta, még hordozza a magyar "faj" ősi tulajdonságait" "Az egész népi mozga
lomnak - jellemezte Veres Péter - volt egy kis 'narodnyik' - népi, protenstáns és
nacionalista (nemcsak patrióta, bár az is) 'stichje'-je. Igenis volt, de nem hitleri fasisztoid,
hanem kuruc turanoid értelemben... Volt ellenben - hogy is mondjam? - valami kölyök
machiavellizmus is. Ezek az okos parasztfiúk elfogadták a nagyúri fejesek, elsősorban

Zsindely államtitkárék s talán még távolabbról ugyan, de Teleki Pál és Antal István
(időnként miniszter) segítségét is, hogy fenntarthassák és tovább erősíthessék az ő kis
forradalmi szervezkedéseiket" (Szárszó, Magvető Kiadó, 1971).

Nem véletlen tehát, hogy ez a hol jobbra, hol balra kacsingató ideológiai eklekticizmus
minden tetszetős, vonzó gondolatnak, szikrázó ötletnek, szellemi újdonságnak készség
gel kaput nyitott. Somogyi Imre .Kert-Magyarországa" gyümölcs- és zöldségfélék ter
mesztésére rendezkedett volna be, hogy ezek exportjából rentábilis, magas nemzeti
jövedelmű agrárországot varázsoljon. Megfeledkezvén arról, hogy e nagy befektetéssel
járó, munkaigényes gazdasági ágnak fejlett ipar, gépesítés, nagyüzemi gazdálkodás
nélkül lehetetlen a piacokat kielégítenie. Jócsik Lajos könyve (Iparra magyar!) viszont
olyan illúziókat táplált egy fél-feudális gazdasági viszonyok közt vergődő ország iparosi
tásáról, hogy 'Voltaképp őszinte jó szándéka és tisztessége menti. A követendő példa
sokak szemében "a gazdag parasztok országa", a dán szövetkezeti társulás volt, minta
egy eljövendő földreform után. Ennek egy változatát a 40-es években meg is valósították
a Rimaszombat mellett fekvő Jánosi községben, ahol mintagazdasággal összekapcsolt
népfőiskola működött, az ország minden tájáról önként odatelepedett szegényparaszt
fiatalok társas gazdálkodásban dolgoztak. De ugyanilyen szíves fogadtatásra találtak
Szabó Dezső anakronisztikus álmai az úr-paraszt megbékélésről,a patriarkális faluról,
Nyírő Józse! és Tamási Aron paraszti életformát és érdekeket abszolutizáló eszméi, vagy
- és nem utolsósorban! - Veres Péter, Illyés Gyula és Németh László mélyenszántó, a
nemzet egészéért felelősséget érző s a közös felelősséget megosztó művei. Mindez tükrö
ződött a KALOT könyvkiadásában is, amely - a könyvosztály egykori vezetőjének
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összegezése szerint - "a magyar múltról és jelenről olyan áttekintést akart adni, hogya
fokozatosan elsajátítandó általános műveltség birtokában a falusi ember szellemi téren
fölvehesse legalább némileg a versenyt a középosztály tagjaival, megtartva és fejlesztve
azt is, ami a finnyás polgárság számára 'parasztos' volt, azaz saját értékes hagyományait.
A hangsúlya 'népi irodalom' rnűvein volt, az 'urbánus' művekbőlcsak a 'tornyok' jöttek:
számításba" (Hajdók János: A KALOT könyvosztálya. Kézirat). '

A II. világháború kirobbanását követően, majd Magyarországnak a háborúba való
belépésévelolyan feszült belpolitikai helyzet alakult ki, hogy a KALOT-nak is egyre több
nehezséggel kellett megbirkóznia. Magatartása meglehetősen ambivalens képet muta
tott, Janus-arcát hol a kormányzat felé, hol a mind nyiltabban jelentkező demokratikus
és antifasiszta orientációk felé fordította. Hol a hivatalos állami és egyházi vezetést 
mint azt levéltári anyag is tanúsítja (Rosdy Pál: A KALOT iratanyaga. Vigilia, 1982.
április) - kellett megnyugtatnia, hol a saját tömegeit biztosítania a népfrontos akciók,
a baloldali törekvések iránti rokonszenvéről. Az egyházi vezetés álláspontját Nagy
Töhötöm emlékirataiban örökíti meg: "Azt hiszem, sokan a püspökök közül kettőnket

P. Kerkaival szükséges rossznak tartottak. Ha mi nem vetjük rá magunkat a falusi ifjúság
megszervezésére, az prédája lett volna a szélsőséges politikai propagandának, de így
nálunk kiélhette lázadását a rendszer ellen és pozitív reményei is voltak a jobb élet felé.
Tudták rólunk, hogy mi ezeket a reformokat komolyan és őszintén akarjuk. A püspöki
kar ugyanakkor abban bízott, hogy a háború elmúltával- amelyet csak mi nyerhetünk
meg - majd megfékeznek bennünket." Hogy a KALOT bizonyos mértékig magára
vállalta a szelep szerepét, az indulatok levezetésének és fékezésének gondját, csak ideig
óráig szavatolta számára. az államvezetés bizaImát. Ujra és újra kísérletet tettek a
mozgalom teljes meghódítására, először közvetlenül a kormányzat részéről történtek
próbálkozások, majd az állami támogatást élvező s felbiztatott pártok, ifjúsági szerveze
tek részéről hangzottak el egyre sürgetőbb ajánlatok, felszólítások egyesülésre, szövetke
zésre, kölcsönösségre. A KALOT egy ideig állta az ostromot, de végül is nem térhetett
ki például a leventékkel való megegyezés elől; s még ha formai megegyezés volt is ez,
megtépázta a mozgalom tekintélyét. Ugyanakkor a népfrontos baloldal is kereste a
kapcsolatot vele. A KALOT sokáig húzódozott, szabadkozott, mert úgy vélte, így
megőrizheti ajobbról veszélyeztetett függetlenségét. A baloldali csoportosulások tapoga
tózásai, később tárgyalásai sem hoztak olyan eredményt, amely a KALOT csatlakozását,
közös platform létesítését igényelték volna, de mindenképpen történelmi alternatívákra
figyelmeztettek. Ezek az alternatívák vitték el a mozgalmat az 1943-as balatonszárszói
találkozóig, amelyre - a harmincéves évforduló alkalmával - parvas Józse! többek
között ígyemlékezett: "A hatszáz résztvevő többsége értelmiségi - jórészt fiatal értelmisé
gi '- volt; s hányféle szellemi-világnézeti batyuval, hittel, rokonszenvvel, ellenszenvekkel
megrakottan. Eledező lelkiismeretű, romantikus népbarátok a régi középosztályból.
Parasztfőiskolások, köztük a Győrffy-kollégisták, akik akkor tájékozódtak egyre hatá

.rozottabban a baloldali népi radikalizmus felé, vagy - néhányan - már az illegális
kommunista párt tagjai. Más - népi-nacionalista színezetű - diákszervezetek képviselői .

. Fiatal papok, tanítók, tanárok, orvosok. A Soli Deo Gloria Kabai Márton körének a
szervezett munkássággal érintkezést kereső tagjai. Aztán: a KALOT (katolikus legény
egyletek) ,népfőiskolás parasztfiataljai. Aranykalászos gazdák. A Szabad Szó - a
baloldali népi irók lapja - köré tömörült radikális kisparasztok. Szociáldemokrata és
kommunista munkások. Kisgazdapárti parasztpolitikusok. A Parasztszövetség föld
munkás tagozatának - ahol már elég erős volt a kommunista párt befolyása - vezetői

s szegényparasztjai. A katolikus Hivatásszervezet egy-két vezetője" (Élet és Irodalom,
1973. szeptember 8.).

A KALOT szűkebb vezetősége azonban továbbra is a jobb és baloldal közt egyensú
lyozott, biztosítani akarta magát minden fordulat esetére, ezért - ahogy mondani szok
ták - minden befutó ra tett. Távol tartotta magát az effektív elkötelezettségtől vélt
"szabadsága" érdekében, de ugyanakkor nem ódzkodott attól, hogy mind a kormányzat
nak, mind az egyház vezetőjének, Serédi prímásnak felajánlja segítségét a Kerkai által
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"szélsőséges baloldali radikalizmusnak" nevezett veszély ellen; ez nem volt más, mint a
szárszói népfrontos irányzat, amelynek nemrég fejezték ki szimpátiájukat. A taktikázga
tó vezetőség kétértelmű magatartása szakadást idézett elő a vezetőség és a munkatársi
gárda, valamint a tagság között - ami egyébként régóta érlelődött -, mert a tagság zöme
a népfrontos együttműködéssel rokonszenvezett. Az történt tehát, hogy amíg a vezetőség

a maga politikai szempontjait érvényesítette, addig a tagság népfrontos szellemben
dolgozott, komolyan véve a szárszói programot, Veres Péter felhívását: "Szolgálják a
népet minden előzetes feltétel nélkül. Ne nézzék, milyen pártú, milyen vallású, hanem
adjanak át neki annyi tudást és emberséget, amennyit át tudnak venni. A nagy egészben
semmi sem vész el, így a munkájuk sem tűnik el nyomtalanul. Különb emberek, parasz
tok és munkások nevelődnek körülöttünk."

A felszabadulás után éppen ez a kettősség az egyik oka a KALOT fokozatos elszigete
lődésének, majd feloszlatásának is. Amikor az új társadalmi szituációkban végleges, nyílt
és döntő válaszokat kellett adni kiélezett történelmi kérdésekre, a KALOT - belső

hasadása folytán is - nem tudott egyértelműen és egységesen állást foglalni. Ezért
következhetett be olyan jelenség, hogy míg -·miként Gergely Jenő marxi sta történész írja
- "a Demokrata Néppárt például a KALOT-on belüli demokratikus szárnyat támogatta,
helyeselte a KALOT bekapcsolódását a baloldali ifjúsági szervezetekbe, a reakciós
katolikus politika a KALOT szervezeteket a belső meghasonlás harci osztagaivá kívánta
fejleszteni" (Gergely Jenő: Kereszténydemokrácia vagy népi demokrácia? Világosság,
1972. február). Miután "kudarcot vallottak azok a józanabb egyházi vezetők köréből

kiinduló próbálkozások - fejti ki Vida István az 1946-os koalíciós válságot elemző.

tanulmányában -, amelyek arra irányultak, hogy az egyházfőt (Mindszenty hercegprí
mást) rávegyék, hogya 'merev szembenállás' helyett megértöbb magatartást tanúsítson
a népi demokrácia iránt", Varga Béla és Balogh István hiába vette védelmébe "a katolikus
ifjúsági szervezeteket, főleg a KALOT-ot, amellett érvelve, hogy a papságot meg kell
nyerni a népi demokrácia számára" - már késő volt. Tildy Zoltán kisgazdapárti politikus
józan aggodalma is, hogya katolikus mozgalmak, köztük a KALOT betiltása "a
katolikus papságnak az új, demokratikus renddel megbékélést kereső részét ismét Mind
szenty karjaiba lökheti vissza", feleslegesnek bizonyult, mert a dolgok tisztázásához
elsősorban a KALOT-nak kellett volna félreérthetetlenül és határozottan lépnie (Törté
nelmi Szemle, 1975-1. sz.). De a feszült, forradalmi légkörben kétfelé húzott, a szűk

vezetőréteg utóvédharcot folytatott, legfőbb gondját önmaga mentése, amindenáron
való felszínen maradás képezte, amikor egy gyökeresen új program meghirdetésére, az
új társadalom haladéktalan, eltökélt támogatására volt szükség. A baloldali elszánású
mozgalmi többség a társadalmi folyamatok követését, a felzárkózást igényelte, de a
KALOT az események sodrában - a nemzetközi és belpolitikai élet bonyolultsága miatt
- egykettőre olyan időhátrányba került, hogy azt már nem tudta behozni. "A kedvezőt

len nemzetközi előjelek bénítólag hatottak a katolikus politikai erők realitásokkal szá
moló szárnyára is - olvassuk Gergely Jenő már idézett tanulmányában. - A KALOT és
más katolikus szervezetek feloszlatása tovább élezte az ellentéteket. Mindszentyék saját
magukat látták igazolva: lehetetlen az együttélés, tehát a hatalom kérdését kell felvetni.
A KALOT vezetői a feloszlatásban viszont éppen a Mindszenty-féle irány végzetes
voltát, a konfliktusok provokálásának a katolikus tömegszervezetekre nézve végzetes
kimenetelét látták... Az 1945 utáni hazai keresztény politikában a változást 1946
derekára-végére tehetjük. Nemcsak a KALOT és Mindszenty szakítása jelzi ezt, hanem
Mindszenty és Barankovicsék (a kereszténydemokrata programmal fellépő Demokrata
Párt egyik vezetője - Szerk.) kapcsolatának alakulása is, amely szintén ekkor volt a
legfeszültebb. Az utóbbi csoport a párton, az Actio Catholicán, a KALOT-on belül
elégedetlen volt az egyházi vezetés politikajával. A rugalmasabb, 'reálisabb', s ahogy 
elkésve - gondolták, a hazai politikai helyzetet jobban számba vevő koncepció kidolgo
zásának a tábora megnövekedett, de a közben lefolyt történelmi változásoktól való
lemaradásuk még inkább."
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Amikor most a Vigilia anyagának egy részét a KALOT-nak szenteli - ösztönözve a
Hazafias Népfront márciusban megrendezett népfőiskolás találkozójának jótékony szel
lemi kezdeményezésétől -, arról a legtöbbször névtelen, a tagságot alkotó sokaságról
kíván elsősorban szólni, amely tulajdonképpen ma a KALOT-ot jelenti számunkra.
Arról a tisztes közösségről- falusi értelmiségről, parasztfiatalokról, kiutat kereső polgári
demokratákról -, amely a saját testében-lelkében észlelte a robbanással fenyegető, a
hatalom politikai és rendőri erejével visszaszoritott indulatokat, de mert valamit felis
mert az idők jeleiből, cselekedni is akart, mégpedig érdemben. "Egy nemzedéknyi katoli
kus fiatalról van szó - emlékeztet Magyar Ferenc a KALOT-ot méltató cikkében -, akik
közben túljutottak az élet delén, túljutottak felekezeti és világnézeti elfogultságokon,
romantikus-nemzeti szivárványhidakon, de megvannak, élnek, dolgoznak." Ezek a fiata
lok őszintén hittek abban, amit csináltak és abban, ami mai szemmel mérve is a mozga
lom valódi értékeit adja: a mai táncházak, művelődési otthonok és szabadegyetemek
ötvözetében hasonlítható népfőiskolákban, ahol a népi hagyományok igazi kincseit
óvták-ápolták, a tudásukat, általános műveltségüketgyarapították és korszerű mezőgaz
dasági szakismeretekre tettek szert. A könyvkiadásban, amely olcsó áron eljuttatta
hozzájuk - akik eddig a Csokonai emlegette kalendáriumon kívül nemigen olvastak mást
- az orosz klasszikusokat, Gogol, Turgenyev, Dosztojevszkij műveit, a magyar irodalom
százados remekeit a Krónikáktól Arany Jánosig. Izelitőt kínált a korabeli magyar
irodalomból Darvas Józseftől Kosztolányiig, tudatosította a "népszokások költészetét"
és a magyar népművészetjelentőségétBálint Sándor, Muhoray Elemér, Györffy István,
Kodály Zoltán és Volly István munkáival. Az embereket leginkább foglalkoztató kérdés
ben, a Iátszatintézkedések és kortesfogások kritikájával ébren tartották a hitet, szították
a várakozást egy olyan gazdasági fordulat lehetőségében, amely egyszer s mindenkorra
megoldja a földreformot. A KALOT helyi szervezetei azonban nemcsak a kulturális
önképzés, a kőzösségi nevelés terepei voltak, hanem sok helyütt a vallásos művelődésé,

az elmélyülésé, sőt itt-ott a korszerű hitterjesztés, hittanítás kezdő műhelyei is, amelyeket
a mozgalom kiadásában nagy példányszámban megjelentetett pengős Ujszövetség, Sík
Sándor és mások keresztény tartalmú művei segítettek önállóan dolgozni.

Az elmondottak alapján érthetővé válik, miért éppen a népművelés, a jó értelemben
vett hagyománytisztelet, a műveltség emberformáló eszközei tekinthetők a KALOT
máig maradandó eredményeinek. A mozgalom tagsága javarészt politikailag iskolázat
lan volt, egy eleve elkésett kísérletben bízott, amikor a szociális enciklikák megterméke
nyítő hatásától várt társadalmi gyakorlatot, az egyháztól mint intézménytőlgazdasági
reformok elindítását, válságok és osztályellentétek felszámolását, illetve kibékítését. A
felszabadulás után értették meg sokan, hogy csakis a gazdasági alap radikális megváltoz
tatásával, a társadalmi szerkezet átépítésével vagy újraalkotásávallehet tartós és vissza
fordíthatatlan folyamatokat előidézni. Hogy az egyház szociális tanításai legfeljebb
hasznos indítást, világnézeti ösztönzőket adhatnak, motiválhatják a keresztények társa
dalmi cselekvéseit, de az egyháznak nem feladata - és nem is küldetése - társadalmi
pr~blém~k,?"eg,old~sa, me~t az él~t mindig gazdaga~b,a ta!:1ít,ásnál; az ~nyagi valóságo,t,
a társadalmi meretu mozgast pedig nem lehet doktnnak koze szontam. A felszabadulas
óta az is bebizonyosodott, hogy az egyház csatlakozni tud a társadalmi haladáshoz, és
a maga sajátos jegyeivel elfoglalhatja helyét a szocializmusban, annál is inkább, mivel
szociálís tanításait az új rend igyekszik messzemenően megvalósítani, sőt hozzálátott a
gazdasági-társadalmi igazságosság magasabb szinten történő érvényesítéséhez.

A társadalmi előrehaladás az egyházat is megújulásra, belső felfrissülésre késztette, 
s ahogy napjaink magyar viszonyai példázzák is - egyház és állam dialógusának újraérté
kelésére, a viszony további meggondolt fejlesztésére ösztönzi. Ez a nyugodt, együtt
munkálkodásra és együtt-gondolkodásra biztató légkör segít abban is, hogy a jelen
sürgetö és egyetemes kérdésein kívül a magyar katolicizmus saját múltját is végiggondol
ja, pozitív és negatív szerepét egyaránt mérlegelje, és felmutassa azokat az értékeket,
amelyekben - .ha mégolyellentmondásosan, kritikusan is - a nemzet sorsáért érzett
felelőssége és a realitásokra való törekvése tükröződik.
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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
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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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