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AZ ÚT VÉGE

1944~ december 8-án az esti órákban lakásomon felkeresett P. Kerkai, reverendában,
tiszti csákó volt a fején. Közölte, hogy mindkettőnket keresnek a nyilasok. Biztonságunk
érdekében javasolta, hogy az éjszakát ne töltsem lakásomon, hajnalban induljak Érdre,
ő másnap jön utánam. Megmagyarázta, a tiszti csákót kölcsönkérte, hogy a városi
közlekedésben némi biztonságot jelentsen számára., .

Másnap szürkületkor gyalog elindultam Érdre. Erd Budapesttől 25 km-re, a Duna
jobb partján fekszik. Erd ófaluban működött a legnagyobb népfőiskolánk, abban a
kastélyban, ahonnan II. Lajos csatára indult a törökök ellen. A faluba bejutni már
életveszélyes vállalkozás volt, mert a Duna bal partjáról a szovjet csapatok aknákkal
támadták a falu mögött elhelyezkedett német egységeket. A német front már gyenge és
széthúzott volt, könnyen keresztüljutottam rajta. Érd még senkiföldjének számitott, de
a szovjet csapatok ellenőrzésükalatt tartották. Időnként aknákkallőttékaz úttestet. A
házfalak nyújtotta fedezék mellett sikerült eljutnom a népfőiskola pincéjének főbejáratá

hoz. A falu néptelen volt. A lakosság a népfőiskola pincelabirintusába költözött bútorai
val és legfontosabb értékeivel együtt.

Másnap megérkezett P. Kerkai. A ~ALOT két munkatársa családjával a domboldal
ra, egy kisebb pincébe költözött. Kerkaival mi is ott találtunk menedéket. A falu
elfoglalása' váltakozó hadiszerencsével, majdnem egy hétig tartott. A Dunán átkelt
szovjet egységek parancsnoksága közel a népfőiskolához, egy nagyobb pincében helyez
kedett.el.

P. Kerkai azt ajánlotta, mielőbb induljunk Szegedre, onnan Debrecenbe, és keressünk
kapcsolatot mozgalmunk további működése érdekében az Ideiglenes Kormánnyal.

Erd felszabadulása után jelentkeztünk a katonai parancsnokságnál, igazoltuk magun
kat és engedélyt kértünk, hogy elindulhassunk gyalog Szegedre. P. Kerkai reverendában
volt. Rövid kihallgatás után két fegyveres katona kíséretével egy csónakon átvittek
bennünket Tökölre, és átadtak a kémelhárító egyik tisztjének. Másnap éjszaka külön
külön kihallgattak bennünket. Elmondtuk, hogy egy katolikus parasztifjúsági szervezet
vezetői vagyunk, a nyilasok elfogatási parancsa elől átjöttünk a tűzvonalon, engedélyt
szeretnénk kérni, hogy elindulhassunk Szegedre a püspöki székhelyre. Harmadnap korán
reggel ismét ugyanahhoz a tiszthez vezettek bennünket, aki közölte, hogy indulhatunk.
Kérésünkre a KALOT munkaadói igazoiványom hátoldalára az engedélyt ráírták oro
szul,aminek utunk folyamán gyakran nagy hasznát vettük. (Ezt az írást még ma is
őrzöm.) .

1944. december lő-án erős, hideg téli idő volt. Az utakat vastag hóréteg borította, de
mi szabadon, biztonságban éreztük magunkat. A menetelés fárasztó volt. Az országúton
besüppedt a lábnyomunk, csak egy-egy teherautó keréknyoma bizonyította, hogy a
falvak között a közlekedés már megindult. Nagy feltűnést keltett, amikor egy-egy
kőzségen keresztülmentünk. Idegen pap és egy CIvil. Csodálkozva kérdezték: "Honnan
jönnek, hová mennek, tisztelendő úr"? Amikor megtudták, hogy Pestről jövünk és
Szeged felé tartunk, a fejüket csóválták. Nehéz volt a sok invitálást egy kis melegedésre
visszautasítani. A szíves meghívásokat néhány barátságos szóval megköszöntük, mert
a kijárási tilalom miatt alkonyat előtt abba a faluba kellett érkeznünk, ahol'éjszakázni
akartunk. . .

December 24-én, karácsony délután érkeztünk Szegedre. P. Kerkai a jezsuita rendház- ~

ban, én a ferenceseknél kaptam szállást. Ez a karácsony örökre bevonult mindkettőnk
életéneklegszebb emlékei közé. Pár napos pihenő után alkalmi teherautóval Debrecenbe
mentürík, ahol Kerkai a szovjet katonai parancsnoksággal, illetve az ideiglenes magyar
kormány tagjaival akart találkozni. Ez sikerült is; a megbeszélések megállapodáshoz
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vezettek, amelyet a mozgalom vezetősége részletesen ismertetett a Második évtizedbe
indul a KALOT címü első körlevelében 1945. február -l-én, Debrecenben. Az alábbi
idézeteket ebből a körlevél ből veszem.

A megállapodás 1944. december 28-án jött létre Erdei Ferenc, az ideiglenes kormány
belügyminisztere és a mozgalom vezetői között. A tárgyalás során a belügyminiszter
részéről a következő kijelentés hangzott el: "...semmi akadálya sincs annak, hogya
KALOT zavartalanul tovább folytassa működését minden faluban. Sem orosz, sem
magyar hatóságoktól erre engedélyt kérni nem kell. Ha valahol akadály merül fel, az
tájékozatlanságból vagy helyi rosszindulatból fakad. Azonnal jelentsék. OrvosoIni fo-
gom." -

A tárgyaláson leszögezték az együttműködés közvetlen célját: "Komoly összefogás és
együttműködés a romok eltakarításában és továbbra is..." Ugyanígy leszögezték a két
világnézet kölcsönös tiszteletben tartását: "Legyen meggyőződve a KALOT, hogy mi
mindig marxisták és szocialisták maradunk. S egymást megbecsülve minden tisztességes
eszközt latba vetünk, hogy megmutassuk, ki mögött áll a nép." - "Mi pedig j- folytatja
a körlevél- katolikusok maradunk Krisztussal az élen. Az Ö igazságaiért. az Ö szellemé
ben küzdünk továbbra is..." -

Az Ideiglenes Kormány székhelyének folyosóján P. Kerkainak tudomására jutott,
hogy olyan személyeket keresnek, akiknek táj- és helyismeretük van, és vállalnák szovjet
katonakocsival a hivatalos közlöny kézbesítését a távolabbi járási székhelyekre. Kerkai
vállalkozott a feladatra, így néhány nap múlva elindultunk a Jászságba. A déli pihenők
idején alkalmunk volt rövid időre a községek plébánosait felkeresni, annál is inkább,
mert éjszakai szállást rendszerint a plébániákon kaptunk.

P. Kerkai tájékoztatta az egyházi személyeket debreceni tárgyalásairól, a fenti megál
lapodásról és a KALOT további működésének lehetőségéről. Felhívta az egyházi veze
tők figyeImét arra, hogy a háború befejezése után új társadalmi rend kialakulására kell
felkészülni, s a jövő realitásait előre kell látnunk. Számolnunk kell azzal is, hogy az
egyház helyzete és szerepe megváltozik. Az elkövetkező idők folyamán ne keressük az
ellentéteket, hanem azt, ami bennünket összekapcsol az ország újjáépítésében és egy
igazságos társadalmi rend kialakításában.

Feladatunk befejezése után úgy határoztunk, hogy P. Kerkai elindul Egerbe Czapik
Gyula érsekhez, én pedig visszamegyek Szegedre és a környék falvait fogom látogatni.

A Szeged környéki falvakba csak gyalog lehetett eljutni. A kitaposott, havas ország
utak már a közlekedés megindulását jelezték. A plébániák bizalmatlanul fogadtak.
Külsőm sem volt bizalomkeltő, mert borotvakészletern Érden maradt. Csak a fényképes
munkaadói igazoiványom felmutatása után léphettem át az ajtó küszöbét. A hangulat
csak akkor engedett fel valamelyest, amikor elmondtam, milyen körülmények között
indultunk el P. Kerkaival Budapestről. A papság eléggé tájékozatlan volt az események
alakulásában. A szovjet csapatok átvonulásából mégiscsak arra következtettek, hogya
történelem fordulójához érkeztünk, a fasizmus teljes megsemmisülése küszőbön áll,
aminek következménye hazánkban egy új társadalmi rend kialakulása lesz. A béke kö
zeledésének reménye a lelkekben szilárd alapot teremtett a magyar jövő formálásához. A
múlt hibái önkéntelenül kirajzolódtak, jóllehet a jövő arculatát még a bizonytalanság
kőde takarta. Azok a hírek, amelyeket Kerkai Debrecenben az Ideiglenes Kormány
közelében szerzett, komoly és biztató előrejelzésa kibontakozás útkeresésében. Faluláto
gatásom során találkoztam ifjúsági vezetőkkel. Megnyugtattam öket, hogya gyülekezési
tilalom feloldása után folytathatják munkájukat.
Időközben felszabatiult Budapest, ahová 1945 február közepén egy alkalmi tehervo

nattal érkeztem vissza. A Cukor utca 3. szám alatti központi épületünket bombatalálat
érte. Irattárunk, műsorközpontunk, könyvtárunk, gazdag diakészletünk nagy része
elpusztult. Rövidesen az-Ullői út 19-ben rendeztük be új központunkat.

1946-ban nagygyűlést tartottunk Budapesten a Sportcsarnokban. A nagygyűlés szó
noka, P. Kerkai ünnepi szavakkal emlékezett meg hazánk felszabadulásáról, a minden-
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napi élet rohamos normalizálódásáról, és felhívta az ifjúságot, hogy minden erejével
vegyen részt az ország újjáépítésében.

Ebben az időszakban látogatott Magyarországra a Komszomol delegációja. Bejelen
tették, hogy szeretnének részt venni a nagygyűlésen. Szívesen fogadtuk őket. P. Kerkai
beszédében köszöntötte a küldötteket, és örömét fejezte ki, hogy a fegyverek elnémulása
után a KALOT első országos találkozóján köszöntheti a szovjet nép ifjúságának képvise
lőit. Beszédének fontosabb részeit tolmácsoltuk avendégeknek.

Néhány nap múlva a mai Népköztársaság útja (akkor Andrássy út) 120. számú
épületében a Komszomol delegációja fogadást rendezett, amelyre P. Nagy Töhötömmel
meghívást kaptunk. Budapesten még éjszakai kijárási tilalom volt, ezért lakásunkra este
9 órára katonai kocsit küldtek, és 11 órakor haza is szállítottak bennünket. A találkozás
kötetlen, szívélyes légkörben zajlott le. Hideg büfével vendégeltek meg. Szervezetünk
munkájáról beszélgettünk, kimeríthetetlen téma volt a németek pusztítása mindkét
országban. Megdöbbenve szólottak a felrobbantott hidakról és azokról a romokról,
amelyeket a fővárosban láttak. Bizakodva beszéltünk a békés jövőről, a két nép barátsá
gáról és együttműködésének lehetőségéről.

1946 augusztusában a Belügyminisztérium a KALOT további működését betiltotta.
1946-ban felmerült az a javaslat, hogy egy új ifjúsági szervezet alapszabályának jóváha
gyását kérjük. Ezért Katolikus Parasztifjúsági Szövetség (KPSZ) elnevezésselúj alapsza
bályt készítettünk. A KPSZ katolikus világnézeti alapon álló, politikai pártoktól függet
len parasztifjúsági szervezet lett volna, amely célkitűzéseivel a Népköztársaság demokra
tikus és szociálisszelleméhez illeszkedve nevelné az ifjúságot. Az alapszabályt jóváhagyás
céljából felküldtük a Belügyminisztériumba. Egy hónap elteltével kihallgatást kértünk
Rajk László belügyminisztertől, amit meg is kaptunk. Ismertettük a KPSZ programját,
hangsúlyozva, hogy az új szervezet aparasztifjúság nevelésével részt kívánna venni a
demokratikus, új Magyarország felépítésében. A belügyminiszter érdeklődéssel hallgatta
programunk ismertetését, több kérdést intézett hozzánk, majd válaszában többek közt
a következőket mondta: - Elismerem az őszinte elhatározásukat és együttműködési

szándékukat. Magyarország a dolgozó nép hazája lesz. Ennek előfeltétele, a kiváltságok
megszüntetése, a dolgozó parasztság és munkásosztály véres harca a kizsákmányolás
ellen, befejeződött. A dolgozó ember lesz az érték, akinek becsületes munkájáért az őt

megillető életformát fogjuk biztosítani. Programjuk néhány pontj ával egyetértek. Meg
győződésem azonban, hogy annak hirdetésében, éppen szociális tartalma miatt, jelenlegi
főhatóságunkkal szembe fognak kerülni. A nép kultúrájának felemelése, amire önök is
vállalkoznak, csak helyeselhető. Ennek a feladatnak együtt kell haladnia a nép jólétének
biztosításávaL Az elnyomás évszázadaiban kialakította a falu a maga sajátos népi
kultúráját, ami tükörképe volt társadalmi helyzetének. A népmesék, népdalok, népkölté
szet, népművészet, a népi táncok a nép szellemi életének és vágyának termékei. Mindezt
közkinccsé kell tenni, hogy az forrása és szerves része legyen a reá épülő általános
kultúrának. A népnevelés és a falu kultúrájának megalapozása bonyolult és nehéz
feladat. Fel kell számolnunk az analfabétizmust, korszerű iskolákat kell építenünk, új
tankönyvekkel kell ellátni a tanulóifjúságót. Ezeknek a feladatoknak a megvalósítása
nehéz és sokrétű munkát jelent majd szakembereinknek.

A szívélyes légkörben, másfél óráig tartó kihallgatás után távoztunk a belügyminiszter
től. Sem biztató, sem elutasító választ nem kaptunk.
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