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A KALÁSZ mozgalom krónikája

A bibliai időktől a polgári társadalmak koráig nem sokat változott a nőről alkotott
keresztény felfogás. A nő hivatása, hogy gyermekeinek jó anyja és férjének engedel
mes segítőtársa legyen. Tevékenységének tere kizárólag az otthon és a család.

A magyar katolicizmus gondolkodásában és gyakorlatában is sokáig tartotta magát
az a nézet, hogya nők a családon kívül legfeljebb jámbor hitbuzgalmi egyesületek
ben, Rózsafüzér-társulatokban, Mária-kongregációkban tevékenykedhetnek. Az a
tény viszont, hogy a nők legalább hitbuzgalmi és karitatív tevékenységet vállaltak a
közéleti katolicizmusban. már egyfajta repedéseket jelzett ezen a tradicionális képen.
A kapitalizálódó társadalomban a nők mind nagyobb arányban kényszerültek rnun
kát vállalni, kibövitve ezzel hagyományos szerepüket. Tovább gyorsult a folyamat a
két világháború közötti időszakban, amely gazdaságilag és ideológiailag egyaránt
nyugtalan periódusa történelmünknek. Nem volt olyan rétege a lakosságnak, amelyet
kisebb vagy nagyobb mértékben ne érintett volna a háborúvesztés, a világgazdasági
válság, az új tartalmú ideológiai áramlatok. A változó körülmények kihívásaira a
katolikus nötársadalorn aktívabb közéleti tevékenységgel válaszolt. Az 1930-as évek
ben olyan populáris igényú lány- és nömozgalmak szervezödtek az egyes társadalmi
rétegek körében, amelyek megoldást kerestek a felvetődő szociális, világnézeti prob
lémákra is. E mozgalmak közül a leghatékonyabbá és szervezetileg a legerősebbé a
falusi leányokat magába tömörítő Katolikus Lánykörök Szővetsége, a KALÁSZ vált.
Abban, hogya KALÁSZ a falvak és a tanyák világa felé fordult, nagy szerepet játszott
a népi irók, szociográfusok, néprajzkutatók tevékenysége, akik felhívták a figyelmet a
falu nyomorára, s arra, hogya zárt paraszti társadalom bomlásnak indult, és egyes
rétegeiben erőteljes akkulturációs folyamatok vették kezdetuket. rombolva az évszá
zados népi hagyományok értékét.

A KALÁSZ gyökerei az 1934-es esztergomi nyári egyetem eseményeire nyúlnak
vissza. Itt fiatal értelmiségi nők egy lelkes kis csoportja a magyar paraszti sors jobb
rafordításának lehetőségeiről vitatkozott. Megállapították, hogy az elemi iskolából
kikerült, de férjhez még nem rnent, kb. 12-24 éves korú falusi lányok nevelését egyet
len szervezet sem karolta fel. A lelkes csoport "szóvivője" hamarosan az a Luczen
bacher Rita lett, aki apja pettendi birtokán már kísérletet tett a falu leányainak
összefogására. Ezeken az eszmecseréken kristályosodott ki a KALÁSZ müködésének
egészére érvényes célkitűzés: hitükben erős, erkölcsükben tiszta, nemzeti érzésükben
öntudatos, gazdaságilag képzett családanyákat kell nevelni a falu fiatal leányaiból! A
tenni akaráshoz a Magyar Katolikus NőegyesületekOrszágos Szövetsége (MKNOSZ)
adott szervezeti keretet: 1935-ben felállították Faluszervezö Irodáját, élén Luczen
bacher Ritával és az Erdélyi Nöszövetségben már gazdag tapasztalatokra szert tett
Stettner Adél Andreával, és így kezdetét vehette a parasztlányok egyesületbe való tö
mörítése. Luczenbacher Rita jó kapcsolatokkal rendelkezett Fejér megye hivatalos
közegeivel, és élvezte Shvoy Lajos székesfehérvári püspök bizaimát is. Nem véletlen
tehát, hogy a katolikus lánykörök szervezése a székesfehérvári egyházmegyében kez
dödött. Az első Martonvásáron alakult meg 1936. január 19-én. l

Luczenbacher Ritáék átgondoltan, tervszerűendolgoztak. Kezdettől nagyon fontos
nak tartották a lánykörök helyi vezetőinek kiképzését. Szigorú gyakorlati tanfolya
mok sorozatain váltották egymást az ország különbözö részeiből érkező tanítónök,

432



óvónők, szociális testvérek, előkelő úriasszonyok és úrilányok. Az alapos vezetőkép

zés természetes következménye lett az egyesületi és egyházközségi élet fellendülése;
ezt az is bizonyította, hogy évente átlag 150 újabb lánykör alakult. A fellendülést to
vább segítette, hogy az Actio Catholica (AC) 1936-37. évi munkaterve a .Krisztus és a
falu" jelmondat jegyében a falvakra irányította a figyelmet. Mihalovics Zsigmont, az
AC országos igazgatója 1936 novemberében felkérte a Faluszervezö Irodát, hogy - át
lépve a székesfehérvári egyházmegye határait - fogjon országos szervezésbe. A Falu
szervezö Iroda propagandája szolgálatába állította a sajtót is: 1936 végétől havonta
megjelentette a Tarisznya círnú lapot, amelyben lányköri foglalkozásokhoz adtak köz
ponti anyagot. Majd Tulipántos Láda címmel képes folyóiratot indítottak, Vetésforgó
címu kiadványukkal pedig a jellemképző elöadásokhoz kínáltak vázlatot. Sajtójuk
alapján megállapítható, hogya KALÁSZ négy fő területre összpontosította tevékeny
ségét: a vallásos élet elmélyítésére, a néphagyományok őrzésere és gyűjtésére, a leen
dő háziasszonyok gazdasági teendőinek elsajátíttatására és a keresztény szellemű jel
lemformálásra.

1938 végére, az AC szellemében, annak ifjúsági mozgalmaként 533lánykör alakult,
hozzávetőlegesen 13330 taggal.2 A lánykörök országos mozgalommá nőttek. Tovább
fejlődésükhözszükségessé vált a jogilag önálló szervezeti lét megteremtése. 1939. feb
ruár 12-én került sor arra az alakuló közgyűlésre. amely kimondta a Falusi Lány'
körök kiválását a Nöszövetségböl, s egyben felvette a KALÁSZ elnevezést. Ezen a köz
gyűlésen megjelentek a felvidéki falusi lánymozgalmak vezetői is, és bejelentették
csatlakozásukat a KALÁSZ-hoz. l Alapszabályaikat Serédi Jusztinián hercegprímás
1940. augusztus 19-én, a Belügyminisztérium pedig két hónappal később, október
19-én hagyta jóvá.

A püspöki kar támogatása mögött annak elismerése húzódott meg hogy a KA
LÁsz alkalmas eszköznek bizonyult a falu, a tanyavilág hitéletének elmélyítésé
re, a csak "keresztlevél-katolikusok" és a vallástalan elemek meghódítására. Továbbá a
KALÁSZ versenyképesnek mutatkozott a nők között is egyre erőteljesebben ható
.modern koreszrnékkel" - nemzetiszocializmus, szektariánus ideológiák - szemben. S
ahogy nőtt a KALÁSZ jelentősége, úgy nőtt a püspöki kar anyagi támogatása is. Kez
detben kizárólag Luczenbacher Rita családi tőkéje biztosította a mozgalom anyagi
feltételeit. Az 1930-as évek végétől a püspökségek is kisebb-nagyobb összegekkel
járultak a szervezéshez. A csanádi püspök például elrendelte, hogy az egyházközsé
gek fedezzék a lánykörök költségeit; ő maga évente átlag 200 pengót folyósított.' A
székesfehérvári püspök közel 1700 pengót juttatott az egyházmegyei KALÁSZ éves
költségvetésének támogatására.' A helyi lánykörök - mivel tagdíjat általában nem
szedtek - múkedvelö előadások, táncmulatságok, lánynapok rendezésével tehettek
szert csekély bevételre.

A hivatalos állami szervek - kiváltképp Imrédy és Teleki kormányzása alatt 
ugyancsak támogatták a KALÁSZ munkáját. Mivel a KALÁSZ értékes népmüvelö
tevékenységével levette a törvényhatóságok mellett múködö iskolán kivüli népműve
lési bizottságok válláról a munka oroszlánrészét, ezért az állami támogatás egyik for
májává vált a megyei népművelési bizottságokon keresztül kiutalt anyagi juttatás. Az
Imrédy Béla miniszterelnöksége idején megszervezett Nemzetpolitikai Szolgálattól
pedig 1940 végéig havi 800 pengót kapott a KALÁSZ, kimondottan a Volksbundhoz
nem tartozó német nemzetiségek körében kifejtett munkájához.s

XI. Pius pápa 1931-ben a Quadragesimo anno kezdetü enciklikájában kifejtette, hogy
minden társadalmi osztálynak és rétegnek saját kebeléből kell vezetőket adni. Ezzel a
szándékkal összhangban a KALÁSZ nemcsak az értelmiségi nők, hanem a tehetsége
sebb lányköri tagok képzésére is vállalkozott, bekapcsolódva az országszerte kibonta-
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kozó népfőiskolai mozgalomba. A katolikus és protestáns egyházak által szervezett
népfőiskoláka két világháború közott a korabeli társadalmi rendszer elismert kultu
rális és művelődési fórumait jelentették.

A KALÁSZ első, huzamosabb oktatásra alkalmas intézménye 1936. november S-én
nyílt meg Luczenbacher Rita pettendi birtokán. A Pettendi Leányotthon még nem
tekinthető népföiskolának, de mindenképpen előkészítette azokat rendszeres gazda
sági tanfolyamaival. 1941. szeptember IS-én nyitotta meg kapuit a pannonhalmi fő

apát jóvoltából a KALÁSZ bodajki (Fejér megye) népfőiskolája.90 pengő tandíj elle
nében három hónapon át egyszerre 36 lánynak nyújtottak átfogó ismereteket. A tan
folyamok anyagában elméleti és gyakorlati oktatás egyaránt szerepelt. A lányok el
méleti oktatásként alapismereteket kaptak a hittan. az erkölcstan, a társadalmi isme
retek, a honismeret, a számtan, a gazdaságtan, az egészségtan, a helyesírás és az olva
sás alapelemeiből. Emellett gyakorlatban tanulták a takarítást, a fözést, a mosást, a
vasalást, a szakszerű baromfigondozást. a disznóhizlalast, a tehéngondozást. a kony
hakertészetet, a szővést és a varrást. Hasonló tanfolyamokat tartottak Szadán (Pest
megye), ahol 1944 nyarán megnyílt a KALÁSZ második népfóiskolája.

Népföískoláí révén a KALÁSZ tagja lett az interkonfesszionális Népfőiskolai Ta
nácsnak. A református Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövetsége, a Ke
resztyén Leányegyesületek. a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testü
lete (KALOT) és a KALÁSZ képviselői 1941. május 21-én alakították meg közös koor
dináló szervüket.' S bár ez a szerv nem fejtett ki hatékony tevékenységet, érdeme,
hogy a katolicizmus addigi történetében ritka példaként katolikus mozgalmak akció
egységre léptek a hasonló célú protestáns mozgalmakkal.

A KALÁSZ népfőiskoláinak célját a következőkben határozta meg: "A gyakorlati
gazdasági tudás, amelyet lányainknak adni akarunk, nem elsődleges célja intézetünk
nek. Fontosabb annál, hogy világnézetüket alakítsuk. és beállítsuk őket a keresztény
magyar falu társadalmába mint példaadó, nevelő és építő tényezőket."! A népfőisko

lák tehát a katolicizmus és a magyarság fellegvárai kívántak lenni, elősegítve az adott
társadalom konszolidálását. Míg ez a célkitűzésük legalábbis ellentmondásos volt,
kétségtelen érdernük, hogy hozzájárultak a népkultúra és a gazdasági szakképzettség
terjesztéséhez.

A látványos eredmények azonban ne tévesszenek meg senkit: a KALÁSZ szervezése
nem minden nehézség nélkül haladt előre. A falvak népe eleinte bizalmatlansággal
fogadta a KALÁSZ titkárait, nem értve, hogy mit is akarnak. Nehezen oldódtak a
szociális kérdések iránt kevésbé fogékony plébánosok is. Gyakran csak munkájuk
újabb tehertételeként fogták fel a lánykörök támogatására utasító püspöki körlevele
ket. Sok faluban hiányoztak a megfelelő vezetők, másutt a tagok buzgósága lohadt le
olyannyira, hogy fel is oszlott a lánykör. De ezeket a gondokat lelkesedéssel és kitar
tással le lehetett győzni. Viszont volt néhány olyan, a KALÁSZ-tól függetlenül létező

objektív tényező, amelyekkel szemben csak részeredményeket sikerült elérni. Ilyen
volt a falu lakosságának eltérő vagyoni helyzetéből eredő társadalmi feszültség. Illésy
Mária, a váci egyházmegye titkára Hanauer püspökhöz írt jelentésében el panaszolta,
hogy több helyen azért kellett két lánykört alakítani, mert ; ... a szegényebbek nem
jönnek be a módosabbak közé. Sajnos, a népi osztályokat is szaggatja akasztrendszer
és nehéz a távolságokat köztük áthidalni."? A helyi lánykörök alakuló jegyzőkönyveit

vizsgálva megállapítható, hogya lányok foglalkozása és társadalmi helyzete széles
skálán mozgott. Volt, ahol a falu vezető rétegének (kisbíró, jegyző, hivatalnok, tanár
stb.) lányai tömörültek, másutt a napszámos, földműves és gazdasági cselédlányok.
ismét másutt a gyári munkásnök, a varrónők, a tanoncok, a háztartási alkalmazottak,
a tanulók és a háztartásbeli lányok alkottak egy lánykört. A KALÁSZ tehát a falu egé
szét kívánta felölelni, ezért eleve nem vállalkozott a falusi osztályellentétek társa-
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dalmi úton való feloldására. De nem is vállalhatta a radikálisabb reformkövetelések
szószólójának szerepét, mert valláserkölcsi alapra hivatkozva kezdettől távol tartotta
magát a politikai szereplésnek még a látszatától is.

Az 1940-es évek elejére a KALÁSZ speciális problémával, a nemzetiségi kérdéssel is
szembetalálta magát. A magyarországi német kisebbség fiataljai között terjeszkedő

vallásellenes, nemzetiszocialista, pángermán eszméket hirdető Volksbund komoly el
lenfelévé vált. Az egyházi vezetés ajánlására a KALÁSZ a német plébániákon is szer
vezkedni próbált - több-kevesebb sikerrel. Eredményt ott tudott csak igazán elérni,
ahol a KALOT-nak is volt kiépített egylete. Az, hogy a nehézségek ellenére hogyan
próbált a KALÁSZ szembehelyezkedni a Volksbunddal, kiderül a székesfehérvári
püspökhöz beérkezett jelentésekből: gróf Wickenburg Mária Márka egyházmegyei
KALÁSZ-titkár a lánykörök vezetőnek azt a Die Donau címú lapot ajánlotta terjesz
tésre, amely már 1935-től német nyelven, katolikus alapról indulva nemcsak egysze
ruen bírálta, hanem kimondottan támadta a német fajeIméietet, a német birodalom
nagyhatalmi törekvéseit, a Volksbund túlkapásait. Kisberk Imre egyházmegyei
KALÁSZ-igazgató (később székesfehérvári püspök) szerint " ... erosen be kell állí
tani a német népi és nemzeti munkát. Sok helyen az ifjúságnak nem igénye a német.
Azonban a vezetők tanítsák őket németül és német népi játékokra. Helyezzenek súlyt
a német népi tulajdonságokra. A magyarságot úgy hangsúlyozzuk ki: »nérnet nép, ma
gyar nemzet«."!? A központ több német nyelvu kiadványt is megjelentetett, a Tarisz
nyát német mellékiettei bővítctték. Természetesen mindez nem állíthatta meg a
Volksbund terjeszkedését, de a német ajkú katolikus lányok egy része szívesebben lé
pett a hasznos időtöltést, tanulást is nyújtó KALÁSZ-ba, mint a zavaros ideológiájú
Volksbundba vagy más szélsőjobboldaliszervezetbe.

Az 1939-1941-es években a kormány több olyan intézkedést hozott, amelyek moz
gósítás, illetve háború esetén biztosíthatták a polgári lakosság megfelelő "hadi" ké
szenlétét. 1940. decernber IS-én rendeletben szabályozták a nötársadalorn önkéntes
honvédelmi munkaszolgálatát. Ezt még hazafias lelkesedéssel fogadták a katolikus
női szervezetek, de a leventeegyesületi női szakosztályok felállításának 1941. őszi elren
delése már nagyobb riadalmat keltett, különösen a KALÁSZ soraiban. Igaz, hogya
rendeletek értelmében női szakosztályokat csak önként jelentkező lányokból lehetett
alakítani, viszont az egyesületek vezetöségeihez, sőt a klérushoz is egyre gyakrabban
érkeztek panaszok arról, hogy sok helyen kényszerítő eszközöket alkalmaznak a
"derüre-borúra" alakított lány-Ieventébe való beléptetéshez.

Az egyházi vezetés választás elé került: hogyan viszonyuljon a lány-Ieventéhez? Már
a legényifjúság leventeegyesületekbe szervezését is aggályokkal fogadta, de a KALOT
"kiegyezése" a leventével megoldani látszott ez irányú gondjaikat. De a lányok milita
rista szellemű, félkatonai szervezetben való tömörítése valláserkölcsileg már elfogad
hatatlannak minösűlt, hiszen sértette a természetjog által meghatározott női hivatás
lényegét. S joggal féltek, hogy a lánykörök sorvadásra lennének ítélve, ha a lány
levente elhódítaná fáradságos munkával kiképzett kádereit, a tagokat pedig annyira
igénybe venné, hogy nem maradna idejük a katolikus egycsületi munkára. A püspö
kök leginkább amiatt aggódtak, hogy az 1941 decemberére elkészült lány-levente-tőr

vénytervezet nem biztosította a valláserkölcsi nevelést. Ugyanakkor nem kívántak
konfliktusba kerülni a hivatalos állami szervekkel sem. Érthető tehát, hogy bár az
1941. október 8-i, a katolikus ifjúsági egyesületeket méltató püspökkari körlevél a
nagyközönség előtt nem foglalt állást a lány-levente ellen, a kulisszák mögött a her
cegprímás, jogtudósi szakértelmét is latba vetve, megakadályozta a törvénytervezet
keresztülvitelét. 1942. január 12-én levelet intézett a kultuszminiszterhez, amelyben
"ízekre szedte szét' a tervezetet. Kifejtette, hogy a törvénytervezet alapján nem sike
rült megállapítani a tervbe vett lány-levente intézmény igazi konkrét tartalmát; sőt,
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úgy látta, hogy erre az intézményre semmi szükség nincsen, mert a célt - hogy tudni
illik a lányifjúság magyarrá neveltessék, valláserkölcsi és honvédelmi testi neveléssel,
valamint háztartási oktatással készüljön a magyar anya szerepére - lány-levente nél
kül is elérte eddig a családi, a templomi és az iskolai valláserkölcsi nevelés, az iskolai
oktatás és testnevelés. végül a családban és külön tanfolyamokon tartott háztartási
képzés.'!

Fellépésével a prímás elérte ugyan, hogy a tervezet lekerült a napirendröl, de azt
nem sikerült elhárítania. hogy rendeletek szabályozzák a lány-levente kiépítését.
Ezért a lány-levente, illetve a hozzá fűződő kapcsolatok milyenségének kérdése 1944
végéig élő probléma maradt a KALÁSZ berkeiben. Az ügyben 1942. április 9-én érte
kezletre jöttek össze a női egyesületek vezetöi, a női szerzetesrendek tartományfő

nöknöi, valamint Czapik Gyula veszprémi püspök, aki illetékes volt leventeügyekben
tárgyalni a kormányhatóságokkal. A püspök tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az álla
mi szervek arra kérték, gyakoroljon nyomást a KALÁSZ-ra, mert az "szóba sem áll a
leventével".'! Luczenbacher Rita tömören csak ennyit válaszolt: "Nem keresték őket

tárgyalni."!' Az értekezlet határozataként a jelenlevők megállapodtak abban, hogy 
miután nem láttak más kiutat - elfogadják a lány-Ieventével való együttműködést.A
KALÁSZ titkára kijelentette: "A KALÁSZ vezetöi is szívesen elvégeznék a női levente
képző tanfolyamot. E célra felajánlja a bodajki népföiskolát."!" Marzsó Herrnin, a
bodajki népfőiskola vezetőjének visszaemlékezése szerint'! a népfőiskolán egyetlen
lánylevente-tanfolyam megrendezésére sem került sor. A KALÁSZ valóban nem
kényszerült a már "levegőben lógó" akcióegység megkötésére. A püspöki kar ugyanis
közben ideiglenesen elérte, hogyakultuszminisztérium a mozgalmat nem az egyesü
letekhez, hanem az iskolákhoz kapcsolta. Egy 1943 tavaszán kiadott rendelet azonban
már a tanköteles koron túli lányok részére is előírta a továbbra is önkéntes alapú
lány-levente szervezését. A központ pozíciói kellöen erősnek bizonyultak ahhoz, hogy
ismét elkerülje a népszerűtlen együttműködés vállalását. De a központtól távol levő

helyi lánykörök gyakran nem tudtak kitérni, s számos esetben a KALÁSZ arra kény
szerült, hogy keretéül vállalkozzon a levente-rnunkának is. Ahol szilárd volt a lány
kör, ott a lány-levente hatástalanná vált, vagy már eleve nem is alakították meg. De
az is elöfordult - ritka esetekben -, hogya lány-levente miatt bomlott fel a helyi
KALÁSZ.

E nehézségek ellenére a KALÁSZ a háború végére 1300 egyesületben kb. 100 OOO
taggal, tíz egyházmegyében saját titkárral bírt." A lánykörök ellentmondásoktól sem
mentes tevékenységének minden oldalát nincs mód bemutatni, kulturális munkájuk
mellett azonban nem mehetünk el szótlanul. Elsősorban az eredeti, tiszta népi
hagyományok összegyűjtésétés elterjesztését karolta fel a KALÁSZ. A lánykörök fel
kutatták vidékük népi táncait. játékait, meséít, öltözködési szokásait. Ahol ez utóbbi
eredménnyel járt, ott a lánykör a népviseletet hordta egyenruhaként. Budapesti Fa
lusi Háziipari Boltjuk egyszerre népszerűsítetteés árusította a lányok kézirnunkáit, a
különbözö háziipari tanfolyamokon készített használati tárgyakat. Valószínűleg lenne
olyan eleme múltunknak, amit a feledés borítana a KALÁSZ-tagok munkája nélkül. A
KALÁSZ-t csöndes, de szívós munka jellemezte. Abban a hullámban került a történe
lem felszínére, amikor a hivatásreridiség szelleme uralkodott a katolikus mozgalmak
többségében. A KALÁSZ nem vált a korporatív állameszmény képviselőjévé, inkább
XIII. Leó pápa 1891-es Rerum novarum kezdetű enciklikájának humanista töltetű

szociális tételeit követte.

Vallásos egyesület lévén, a KALÁSZ sem kerülhette el az 1945 utáni viharos politikai
és társadalmi küzdelmek következményeit. 1945 folyamán az új demokratikus hata
lom - eltekintve egyes helyi súrlódásoktól - nem korlátozta a KALÁSZ újjászervező-
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dését. A Fegyverszüneti Egyezmény 15. pontját végrehajtva felülvizsgáltak minden
egyesületet. A Belügyminisztériumba beérkezett alispáni és nemzeti bizottsági véle
mények zöme a KALÁsz - s a többi katolikus ifjúsági egyesület - további működése
mellett foglalt állást. Hol megjegyzés nélkül, hol a következő indoklással tették ezt:
"Az egyesület működésében a fasiszta vagy demokráciaellenes múködésnek még a
gyanúja sem látszik."!' Vagy: " ... a nevezett egyesület [a kustányi KALÁSZ-ról van
szó - B. M.] mindig a népünk javára történt munkásságot fejtett ki, és így országunk
újjáépítésében is hasznosnak és szükségesnek tartjuk további működését."18 Ott
azonban, ahol a demokratikus pártok ifjúsági szervezetei gyorsan vonzóvá váltak,
inkább ellenezték a hatóságok a katolikus egyesületek müködését. S nemleges vá
laszt adtak a hatóságok abban az esetben is, ha az egyesület vezetői - gyakrabban az
egyházi elnöki tisztet viselö plébános - ellen a demokráciaellenes magatartás bizo
nyíthatóan felmerü It.

A történeti irodalomból ismert, hogy 1946 tavaszára hogyan vált egyre feszültebbé
az állam és az egyház közötti viszony. A feszültté váló viszonyt tovább élezte, egyben
a megegyezésre hajlók táborát gyengítette a katolikus egyesületek - köztük a
KALÁsz - 1946. június-július folyamán jóformán válogatás nélkül keresztülvitt fel
oszlatása. A katolikus mozgalmak és ifjúsági szervezetek többségének felszámolása az
adott politikai, hatalmi küzdelem része volt. Ennek eredményeként az egyház olyan
szervezeteit veszítette el, amelyek valós befolyással bírtak a paraszt- és diákifjúság
körében. Ez hosszú távon az egyház vallásos nevelő funkciójának korlátozásához is
vezetett.

1946. szeptember 2-án a kisgazdapárti Varga Béla, a Nemzetgyűlés elnöke átirattal
fordult a belügyminiszterhez, és kérte a KALÁSZ és a Kolping Legényegyletek műkö

désének újbóli engedélyezését. A BM továbbította a kérést a Szövetséges Ellenőrző

Bizottság elnökének, K. J. Vorosilov marsallnak. A szeptember 12-i válaszlevél három
feltételhez kötötte hozzájárulását: 1. a régi vezetők teljes leváltása olyan új szemé
lyekkel, akik biztosítják az ifjúság demokratikus szellemű nevelését; 2. új alapszabá
lyok kidolgozása; 3. a helyi egyesületek alapos tisztogatása. vagyis ki kell zárni min
den reakciós érzelmű szernélyt.'? Már e válasz megérkezése előtt, szeptember 6-án
jóváhagyta a püspökkari konferencia a Katolikus Parasztifjúsági Szövetség (KAPSZ)
néven újjáalakult KALOT és a KALÁSZ módosított alapszabályait. A püspöki kar a
KAPSZ alapszabályának láttamozását tekintette olyan próbakónek. aminek teljesítése
után a többi egyesület érdekében is lépéseket tenne. A KALÁSZ régi vezetősége sem
szívesen hajlott a kompromisszumokra, a három feltételből a régi vezetők leváltását
nem vállalták. A várakozások ellenére sem a KALOT, sem a KALÁSZ vagy más egye
sület nem nyert újbóli jóváhagyást. 1947 nyaráig féllegális keretek között tevékeny
kedtek, amikor is a püspöki kar határozata alapján egyházközségi lánycsoportokká
alakultak át. Ezzel a KALÁSZ is visszaszorult a gazdasági-kulturális és szociális terü
letről a fiatalság előtt önmagában kevésbé vonzó hitbuzgalmi területre. 1949-re ez a
tevékenységi forma is elhalt.
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