
Nagy Kázmér

KINEK KELLETT A KALOT?

Amint az már nálunk szokásos, személyes kapcsolatok, ismeretségek és az úgynevezett
véletlen hozta úgy, hogy 1941-ben vagy 1942 elején, amikor Dávid Tibor, a KALOT
hetilapjának szerkesztőjeeltűnt afronton, a gazda nélkül maradt Magyar Vetés imprész-

---SZUiDáoliii oifmaradÚ neve, deamunkátIjjas Antal és ifjú hírlapíróként én folytattuk.
Ha emlékezetem nem csal: heti 20 pengő ellenében, mellékállásként, de egyre inkább
főhivatásszerűen. Munkaadóm, az Uj Nemzedék ugyan hamarosan rájött, hogy ha
országos vasúti szabadjegyet ad, azzal hetenként bárhová és azonnal el tudok utazni
KALOT-ügyben, de ezekből a vidéki látogatásokból hetenként egy-egy, napilapba való
riport is születik. Mindez hallgatólagosan történt, mert a KALOT a háború alatt is az
egyházi hierarchia tagjainak többsége szemében afféle megbízhatatlan, míndenre kapha
tó fenegyerek hírében állt, és így a Központi Sajtóvállalat enyhén szólva ókonzervatív
szellemi irányítás alatt álló lapjai is tartózkodással kezelték az akkor bontakozó, egyesek
szerint már-már veszedelmes arányokban terjedő népi jellegű mozgalmakat.

De mindegyik lapnál voltak idősebbek-fiatalabbakvegyesen, akik nem azonosították
magukat a politikai katolicizmusnak ezzel a formájával és lelkesen igyekeztek elősegíteni
a KALOT vagy más, hozzá hasonló kezdeményezés kibontakozását. Elmény volt a
feudális keretek között élő és ezt az életformát szemmel láthatólag élvező - különben
nyilván igen művelt és jellemes - egyháziak után olyan papi emberekkel dolgozni, mint
Kerkai Jenő, Nagy Töhötöm, Békési István, akiket az általuk felismert tennivaló, a
kötelességteljesítés és az áldozatosság motorja hajtott, minden anyagi vagy címmel,
kitüntetéssel járó elismerés igénye nélkül. Ezek a KALOT-ot alapító férfiak nemcsak a
falvak és tanyák "agrárifjúságát" ragadták magukkal, hanem a klerikális berkek belső

ösvényeit, buktatóit, emberi oldalait ismerő fiatal papok és világiak feladatot, munkát
kereső fölös energiáit is be tudták kapcsoini a KALOT: az óriási álom szolgálatába.

A KALOT ideológiáját - mert volt ilyen - tulajdonképpen egy ember, Kerkai Jenő
dolgozta ki és fejlesztette menet közben. Véleménye szerint a magyarság bázisa a nép;
a nép azonos a paraszti osztállyal, annak is a legszegényebb rétegeivel, tehát a népet kell
beemelni a fölötte és rajta kívül álló társadalom keretei közé.

Ez a szillogizmus bizonyító érveit a népies, sőt "népiesch" európai mozgalmakból;
valamint hazai tekintélyek: Szabó Dezső, Németh László, Illyés Gyula és Kodály Zoltán
műveiből gyűjtötte össze. Kovács Imre, Darvas József, Veres Péter, Szabó Pál a kisebb
próféták közé tartoztak. Kassák és az ipari munkásság írói, lapjai pedig az eretnekek
közé, hiszen az említett következtetés szerint a "nép" elsősorbana parasztságot jelentet
te, amelynek romantikusan értékelt őserejével kell megújítani az egész magyar társadal
mat. Boldizsár Iván okosan szövetkező dán parasztjai, .Kodolányi demokratikus finn
közösségei igen, a szocializmus nem.

A KALOT alapítója és egyszemélyes vezetője, Kerkai Jenő számtalanszor előadott

véleménye az volt, hogy noha az egyháznak birtokában van minden válasz, minden
megoldás, évezredek tapasztalata, a nagy tömegek és éppen a történelmet formáló
tömegek mégis nélküle, sőt ellene valósítják meg "Isten tervét". A KALOT az utolsó óra
utolsó percében pótolni akarta, amit lehet, mintegy "megkeresztelve" és hitelesítve az
egyház nélkül támadt mozgalmak és szellemi irányzatok korábbi eredményeit.

Valószínűleg ez a mindent gyorsan pótolni akaró igyekezet a magyarázata, hogya
KALOT alig tíz év alatt az ország legnagyobb társadalmi? politikai? egyházi? ifjúsági?
szervezetévé duzzadt. Egy szerény belvárosi lakóház földszintjén és első emeletén bérelt
két lakásból átalakított központból, 15-20 belső munkatárs, szerzetesi szegénységet
túltévő körülmények és zsebpénznek tekinthető munkabérek ellenében irányította a
mozgalmat, Kerkai és Nagy Töhötöm egy volt cselédszoba cellaszerű falai között dolgo:'
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zott, ha éppen a fővárosban volt. A különféle osztályok a két lakás szobáiban, egy-egy
sarokban "ügyintéztek", leveleztek, telefonáltak és fogadták a szünet nélkül áramló
vidéki papokat, tanítókat, parasztfiatalokat. Hiteles, őszinte; órára nem pillantó, min
dent vállaló munkaközösség állt a mozgalom szolgálatában, az adott szó, a memória és
némi papírra vetett adminisztráció segítségével.

Más volt a helyzet vidéken. 1935-től 1944-ig, alig tíz év alatt tucatnyi népfőiskolában
lelkes elemi iskolai tanítókból népfőiskolai igazgatók lettek. A kifutást kereső, de a
megrekedt társadalmi fejlődés miatt mellékutakra terelődő akarnokok, kis ügyesek,
hordószónokok és a "pajtikám, ide figyelj, majd megmutatjuk" típusú vezérjelöltek közül
többen a KALOT gombamód szaporodó szervezeteiben, intézményeiben találtak lehető

séget maguknak. Emlékszem a Sopron megyei főiskola egyik munkatársára, aki a
néhány napos tanfolyamokra besereglett legények elött fejtegette "nézeteit", miszerint
a pápák az emberiség legfőbb gonosztevői s rajtuk csak Szent István király tett túl,
amikor felnégyeltette Koppányt.

Feljegyzéseim között nem egy ilyen esetet őrzök, bizonyítékául annak, hogy mennyire
naiv voltam, amikor ez fel is háborított. Nem láttam, hogy minden hirtelen szárba
szökkent hajtás törvényszerűen gyönge, és rátelepszenek a kártevők. Ez történt a
KALOT-tal is, szépen rendbe szedett programja ellenére. Voltak azután olyanok, akik
a nehéz időkben, jobb híján a KALOT-ban kerestek s találtak fedezéket, mint például
a biciklijén országot járó, Kert-Magyarországot hirdető, takarmánytökkel kevert liszt
ből sütött kenyeret propagáló Somogyi Imre; a KALOT két legsikerültebb kezdeménye
zése élén a népi tánckultúra terén tekintélynek számító Molnár István és a maga somoly
gós "magyari pogányságát" a KALOT·ba is becsempészőnéprajzos Muhoray Elemér,
akinek a KALOT kiadásában megjelent Hagyományunk, műveltségünk, életünk (1943)
című kis kötetét ma is változtatás nélkül ki lehetne adni. .

A gyors növekedésen kívül a túlméretezett munkaterv jellemezte ezeket a mozgalma
kat. A terjedésnek személyi és tárgyi alapjai voltak. A személyiek: a két jezsuita páter
a kezdeti nehézségeket legyűrve, főpapi ellenállásokat megkerülve, néhány ezer plébániá
val és pappal viszonylag hamar fel tudta venni a kapcsolatot. Az idők megértek arra,
hogy könnyen el tudták fogadtatni a lelkipásztorkodó papsággal: tenni kell valamit, és
ha nem az egyház kezdeményez, akkor mások használják ki az alkalmat. A tárgyi
adottság akkoriban szintén kézenfekvő volt: a levegőben lógó változás várása, a refor
mok és a forradalom követelése. Abban az időben majdnem minden politikai párt és
társadalmi megmozdulás erre a közhangulatra alapozott. Ha nem így lett volna, nem
lehetne megmagyarázni sikereiket.

A KALOT - követve a politikai mozgalmak példáját - maga is óriási programmal
lépett a porondra. Uj falut, új parasztságot, földreformot és dán, finn példákat követő
népfőiskolai mozgalmat, szövetkezést, haladó katolikus sajtót és könyvkiadást akart
megvalósítani a semmiből. De ilyen, vagy ehhez hasonló terve volt sok más, nem
katolikus csoportnak és politikai pártnak az "egyazon" magyar állam keretei között.
Kevesen vették észre vagy mondták ki: elképzelhetetlen olyan társadalom, amelyben
húsz-harminc, totális prógramot hirdető szervezet békésen élhet egymás mellett. Erről

persze szó sem volt. Versenyfutás tanúi voltunk. A KALOT és társmozgalmai ugyanak
kor - tudatosan, hiszen többször fölmerült a pártalakítás terve - valamiféle mindenek
fölött és mindenektől kívülálló szerepben látták önmagukat. Nyilvánvaló, hogy 1939-44
között nem a szétfolyó mozgalmak, hanem az ország sorsába beleavatkozni képes
politikai pártok szerepe volta lényegesebb. Kár feszegetni a kérdést, hiszen történelmiet
len, hogy "mi lett volna, ha" a negyvenes évek elején egy radikális kereszténypárt alakult
volna Magyarországon. A valóságban az történt, hogy a hirtelen kiterebélyesedett
mozgalmakat megnyergelték a tömegbázist kereső politikusok. Igy hullámzott évekig a
KALOT Teleki-Imrédy-Bárdossy-Kállay miniszterelnöksége alatt eszközként, anyagi
segítség ellenében, energiáit visszafojtva, ahelyett, hogya többi, hasonló jellegű kezdemé
nyezéssel önálló politikát követett volna.

Ez a követelmény nem utólagos óhaj. Annak idején sokszor szóba került, és a fő
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ellenérv mindig az volt, hogy a talaj nincs előkészítve. Mai szóval: "nincsenek káderek".
A KALOT mentségére szól, hogy nem egy, a helyzetet jól felismerőmegmozdulás, mint
például az emlékezetes lillafüredi kormány-író tanácskozás, vagy a szárszói konferencia
résztvevőisem tudtak újpolitikaivetületet adni az akkor már milliókban élő és megfogal
mazott vágyaknak.

Csupán illusztrációnak idézem Muhoray .Elemér említett könyvéből a következőket.

S azért tőle, mert bizonyítja, hogya nála ismertebb vívódó, író, tehetetlen látnokokkal
párhuzamosan a KALOT-ban is ugyanúgy fogalmaztak:

A mély szakadékokkal elválasztott és szembenálló osztályokra tagolt magyarságot, még
a külön-külön osztályokon belül is ellentétek emésztik. Maguk a dolgozó rétegek, de az
egyedek is nemegyszer állnak szemben egymással.tényleges, vagy vélt osztály- vagy egyéni
érdekekért. És az érdekeken túl nincs egyetlen terűletűnk, ahol nemzeti vagy emberi alupon
tényleges közösséget alkothatnánk. Igy érthetjük csak meg, hogy nálunk az osztályok,
rétegek tárgyilagos bírálata, értékelése szinte lehetetlen. Egyik osztály vagy réteg értéke
lése csak a másik rovására történhetik. Bizonyos, hogy ez az összességre, legfőképp a
dolgozók összességére káros állapot, csak osztály talan társadalomban szűnik meg. Viszont
az osztály talan társadalom már maga az egységes nemzet.

Hogy a kitűnő gondolatmenetet téttek nem követték, az - a már említett és később

felsorolandó okok miatt - főleg annak tulajdonítható, hogy az "egységes nemzet"
meggyőződéses hívei szintén a maguk korlátai közé szorultak és a maguk módján
másokat legfeljebb társutasnak, csatlósnak engedve tudták elképzelni a kívánatos egység
eljövetelét. Tragédia volt, hogy nem tudtak az igazat mondó és akaró erők kijegecesedni
egy pont körül, mert - ilyen pont nem akadt. De még csak embersem.

Ez volt az érem egyik oldala. A másik az átmenetinek bizonyult sikereké, de ezekről

ma már beszélni sem érdemes, hiszen látszatsikerek. Idő és alkalom soha nem volt pontos
felmérésükre. Százezres tömegek megmozgatása, felvonultatása.pedig rendezői tehetség
re, nem világnézeti erőre vall feltétlenül.

A háború végén a/püspöki karnak legalább a fele - Serédi bíboros érsekkel együtt 
a KALOT híve volt már, mert belátták a reformok, főleg a földreform elkerülhetetlensé
gét és jobbnak tartották, ha az operációt a KALOT, vagy a KALOT befolyása alatt álló
párt hajtja végre, nem mások.

Most, hogy átlapoztam megsárgult szélű jegyzeteimet, a KALOT különféle kiadvá
nyait, a Iapkivágásokat, megdöbbentett az a már nem is természetes, túlfűtött robbanó
motorhoz hasonlítható dübörgés, ami ezekből a lapokból sugárzik. Csupa győzelem,

csupa siker, csupa terv - önvizsgálat nélkül. Néhány levél Kerkaitól és néhány feljegyzé
sem, amelyben - ifjú fejjel - megállásra kértem és kivárásra is, a hatalom taktikus
kiszolgálása helyett. Hallatlan energiája, munkabírása és szemellenzős egy célra törése
tulajdonképpen korszerűbb folytatása volt a magyar egyházban kialakult hagyomány
nak: egy-egy országos hírnévre szert tett pap körül mozgalom támadt, amelynek azonban
intézményes hatása nem volt. Nem volt azokban az évtizedekben sem, amikor nem úgy'
szakadt reánk a történelem, mint 1944-ben.

Sem Kerkai, sem Nagy Töhötöm nemigen szerepelt. A díszhelyet átadták másoknak,
de a KALOT eltűnését követő években mutatkozó görcsös ragaszkodásuk az eszköznek
tekintett mozgalomhoz és az ebből eredő számos ütközésük szintén a teljes képhez
tartozik, anélkül, hogy emiatt bírálni akarnám őket.

A KALOT és testvérmozgalmai, amelyek vele egyidőben keletkeztek, az akkori
magyar társadalomra jellemző kezdeményezéseknek tekinthetők, és alapítóik, vezetőik

személyiségénél fontosabb, hogy milyen viszonyok hozták őket létre. Ezt a kérdést azért
érdemes felvetni, mert megválaszolása után világosabb: mi volt a KALOT kezdeménye
zésének a jelentősége és mik voltak immanens akadályai.

Azokban az években, amikor egymást érték a falukutató és a népi írók sajtóperei,
amikor a falusi szegénység szervezkedése gyakorlatilag lehetetlen volt, vagy a
Böszörményi-féle kaszás-keresztes mozgalmak, esetleg a burjánzó szekták értek el a
korabeli .Budapesttől száz meg száz kilométerekre", forradalminak tűnt, hogy megin-
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dult valami, ami nem a kormányzó puccsszerű elfogásának tervével, nem a Biblia körüli
rajongással, nem pártszervezkedéssel tudta megmozdítani az elalélt falut, s a KALOT
ra tudta irányítani a figyelmet anélkül, hogy nyiltan elítélhették volna a mozgalom
kezdeményezőit. Taktikából vagy fogcsikorgatva, de fedezte őket az egyház óriási tekin
télye, majd néhány éven belül az alsópapság és a tanítói kar zöme. Pedig a KALOT
ötezer helyre szétfutó csatornáin az addig csak Pesten olvasott "veszedelmes" írások is
elcsörgedeztek az ország minden részébe.

Ez volt a KALOT keletkezésének és működésének társadalmi háttere s egyben bukta
tója is. A bonyolult viszonyok közőtt, a "valamit valamiértv-elv alapján, minél erősebb
lett a KALOT, annál többet vártak tőle azok az egyházi és állami körök, amelyek először

megtűrték, később fel akarták használni. A KALOT és a példájára szervezett többi
mozgalom vezetői csak bizonyos határig feszíthették a húrt. Nem mintha személyes
biztonságukat féltették volna. Bebizonyitották a következő években, hogy ezzel nem
törődtek. Helyzetüket és munkájukat féltették, mert tudták, hogy erejük és tekintélyük
addig van, amíg el nem játsszák az egyház akárcsak hallgatólagos beleegyezését. Enélkül
összeomlott volna minden tervük.

Az efféle összegezésben óhatatlan kritikus elemzést ki kell egészíteni a mégis és minde
nek ellenére kimutatható, mélyreható eredményekkeJ. Amit valóban maradandónak
tartok ma is: a KALOT könyvterjesztő osztálya több tízezres példányban juttatta el
Illyés, Ortutay, Veres Péter, Féja, Darvas, Erdei, Szabó, Németh műveit olyan vidéki
értelmiségieknek - papoknak és tanítóknak -, akik máskülönben kezükbe sem vették
volna ezeket a szerzőket. De mivel a KALOT fémjelezte, vásárolták, mohón fedezték fel
és szerették meg őket. Ugyanez a hatás érte a KALOT hetilapja, folyóiratai és saját
kiadványai lapjairól a rendszeres olvasókat, akik a szószék, a katedra, a KALOT
gyűlések pódiumainak felhasználásával valóban százezreknek adták tovább az öneszmé
lésre vezető kalauzok igéit. Csak aki nem hisz a Szó és az Írás erejében, az nem tudja
nagyra tartani, ha ilyen folyamat megindul olyan országban, ahol nemrég a Képes
Kalendárium volt a falu fő olvasmánya, az értelmiségé pedig a Színházi Elet.

Az alsópapság, főleg a fiatalja, a KALOT-mozgalmon belül találkozott először köny
vek és személyes ismeretség révén a vegyes összetételű, de az akkori időkben feltétlenül
haladónak, sőt forradalminak számító népi irókkal, alkotóművészekkeJ. A KALOT
segítségével fedezték fel a körülöttük tespedő .Azsiában" Szabó Zoltán és Féja Géza
viharsarkait, Kovács Imre és Erdei Ferenc néma forradalmát, Szabó Dezső és Németh
László rendszert feszítő látóhatárát és tanúvallomását. A papság azokban az években
találkozott azzal a magyar valósággal, amelyben addig szinte öntudatlanul, a megszokás
erejétőllehúzva élt, noha többségében maga is ugyanabból a népből származott.

A KALOT éveihez fűződik a Molnár István-Muhoray Elemér működése nyomán
megújuló, tömegeket vonzó, a városi közönséget is felrázó népi tánc- és
hagyományőrzés-mozgalom. Tudatosan az idegenforgalmi célokra kreált "Gyöngyös
bokréták" ellenében.

Megható képek elevenednek meg előttem a KALOT uépfőiskoláinnépi táncokat járó
teológusokról, a Bartókon-Kodályon nevelkedő,Ortutayt, László Gyulát tanulmányozó
papokról, akik talán azokban a szűkre szabott esztendőkbenvállalták először tudatosan,
hogy a szegény plebs plébánosai. Tény, hogy a háború végén megindult futásban ők 
a KALOT határozott tanácsát is követve - a helyükön maradtak. Talán az ő Gsetük
példázza, hogya KALOT és az EMSZO jó irányban tapogatódzott. Ha fel tudták volna
ismerni ezeknek a mozgalmaknak az alapítói, hogy a magyar társadalom problémáit
katolikus előjelű reformokkal nem lehet már megoldani, mert a szó szoros értelmében
vett "katolikus", vagyis: egyetemes hatású megmozdulásra lett volna szükség, - megsza
badultak volna a korszakra jellemző tévedésektől.

Visszatekintve, mégis azt kell mondanom: ebben a rosszban is volt jó ... Kiderült
ugyanis, hogy külső nyomás nélküli viszonyok között sem lehet a politikai katolicizmus
nak átütő sikere. hiszen amilyen mértékben növekedett a KALOT tömegbázisa, annál
nagyobb volt a kísértés, hogy maga is a többi tömegmozgalom belső mozgási törvényei-
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hez hasonlóan tartsa fenn létét és navigáljon az eszmék és napi politikai adottságok
között. Talán az volt a KALOT belső buktatója, hogy nem a tudat megújulására helyezte
a hangsúlyt, hanem vetélkedve, lényegében a politikára tartozó feladatokra gyűjtögette

az erejét, de nem önállóan, vagy hasonszőrű mozgalmakkal szövetkezve.
Maradandó hitelű írások tanúsítják, hogya népművelésimunkakört milyen alaposan

és jól dolgozták ki a KALOT szellemi irányítói. A "legfelsőbb vezetés" azonban ebben
is főleg "eszközt" és nem feladatot látott; holott kiderült: a mindent átkarolni óhajtó
tömegmozgalomés annak politikai taktikázása volt az értelmetlen, a mulandó feladat.

Kísérlet volt? Alom volt? Egyházpolitikai mesterkedés? Népámítás? Zavaros ideológi
ára épülő hurrá-katolicizmus? Elhanyagolt és leszorított rétegek felemelése? Mi volt, mik
voltak ezek a mozgalmak? Csak a saját válaszomat tudom elmondani ezekre a kérdések
re, korabeli cikkeimre, feljegyzéseimre hivatkozva.

A KALOT és a hozzá hasonló mozgalmak, mint például a KALÁSZ, az EMSZO és
a KIOE többszörös vetületben is légüres térben mozogtak. Mi volt ez az űr? A fenn az
ernyő nincsen kas, a magát büszkén ellenforradalminak, nacionalistának és keresztény
nek valló politikai struktúra üressége, amelyben ugyanakkor atomizálva lebegtek egye
sek, csoportok, mozgalmak - tények és vágyak éles ütközésében.

A harmincas évek végén és a negyvenes évek elején Magyarország tele volt országmeg
váltó prófétákkal. Nem csoda, hiszen a csillagokból vér hullott a földre. A levegőben

benne volt, hogy végződjék bármiképpen is a háború, ami addig volt, annak el kell
tűnnie. A rendszernek is, a főszereplőknek is. A társadalom egészére volt jellemző:

nemcsak várta, hanem tudtá, hogy valami másnak kell felváltania az egyrészt nagypolgá
ri, konzervatív, félfeudális, másrészt az európai szinthez képestjobbágykori síkon külön
külön szelvényekben tengődő társadalmat, amelyet hovatovább csak félelmek, szorongá
sok és szólamok tartottak össze.

S mindez az országos méretű légüres térben volt tapasztalható. Nem volt levegő! A
frakciókra szakadt társadalomban a reformátusok, az evangélikusok, a katolikusok, a
szociáldemokraták, a,kisgazdapártiak, a "szegedi gondolatot" őrző egységes és megúju
lásos kormánypártok, a mindenkit támadó nemzetiszocialista mozgalmak versenyfutás
ban igyekeztek utolérni régi eszméiket, új patrónusaikat. hogy - a mindannyiuk által jól
érzett, közelgő jövő kapujában - ők legyenek az elsők.

Hogy milyen lesz a jövő, a homályos sejtéseken kívül ki-ki a 'maga ideológiája szerint
képzelte el, és igyekezett erről önmagát s másokat meggyőzni.A jövő azonban olyan 
a magyar társadalom által akkoriban úgyszólván ismeretlen - tényezőkből alakult ki,
amelyeket világosan talán néhány ezer ember, ha látott. Természetesen a világpolitikáról
és a világháború kimenetelérőlés következményeiről volt szó. A KALOT és társmozgal
mainak keretein belül e téren legrosszabb esetben az óvatos tartózkodás, a "majd
meglátjuk", de inkább az elkerülhetetlen -sőt kívánt - forradalmi átalakulásra való
felkészülés volt a jellemző.

Arnikor már minden összedőlt. 1944 őszén a KALOT és az EMSZO sok vezetője is
börtönbe került. De arnikor még tenni is lehetett volna valamit, 1940 és 44 között, éppen
a KALOT - mint testület - tért ki a belső ellenállási mozgalom közeledése elől. Ennek
koronatanúja vagyok. Szoros kapcsolatban 'álltam a Bajcsy-Zsilinszky Endre irányítása
alatt álló mozgalommal. Találkozót hoztam össze Nagy Töhötöm és Markos György
között, aki az ellenállás nevében tárgyalt a KALOT-tal. Kölcsönösen imponáltak egy
másnak, de nem értettek szót, amikor Markos külpolitikai kétszerkettőjeután a KALOT
egyelőre ötnek látta a - négyet, mert nem akarta a hátralévő egy-két évre feláldozni a
kormánybizaimát és támogatását. Teleki Pál volt a miniszterelnök és Béldy Alajos
tábornok a Levente-mozgalom főparancsnoka.

Teleki félhivatalosan a KALOT mögé állt. Szüksége volt minden németellenes tömeg
mozgalomra, és ahogy egyszer, az érdi népfőiskolán több száz parasztfiatal előtt kifejtet
te: a KALOT-ban látta azt az erőt, amelyet a városokban az elitet vonzó cserkészet és
a tömegmozgalomnak szánt Levente képviselt. Ezekre akart támaszkodni, ezeket támo
gatta anyagilag is, többek között a KALOT és a Levente-mozgalom társítása révén.
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A·KALOT ezt a kormányfői bizalmat és a Leventével való kapcsolatok következtében
kapott állami anyagi támogatást játszotta volna el két-három évre, megnyerve persze a
következő évtizedet, vagy a tiszta öntudatet, ha szívére és józan eszére hallgatva már
1941-42-ben és nem 1944 decemberében erősíti az ellenállást.

A történelem vonatáról tehát a KALOT is lekésett, pedig az expressz megállt a Cukor
utcai feltételes megállónál.

Ennek fő magyarázata - így láttam akkor is - a legjobb szándékokkal sem pótolható
világnézeti zűrzavar volt. Csak néhány kirívó esetet említek. A KALOT a' "gyanús
elemekkel" való összeköttetés felvétele ellen főleg azért tiltakozott, mert fél szemét a
kormányra vetette, de a kormányon belül (megjelent cikkek, pl. egy hosszabb beszélgeté
sem Nagy Vilmoshonvédelmi miniszterrel a bizonyíték) szívvel-lélekkel támogatta a csak
magyar érdekeket szolgáló politikusokat.

A magyar társadalmat azonban XIII. Leó és XI. Piusz pápa szociális enciklikáiból
ötvözött, ideológiával szemlélték: a korporációs állam, a hivatásrendi társádalom és az
evangélium alkalmazott megvalósításának tervével, természetesen az egyház legfőbb

ellenőrzése alatt.
Az elképzelést alátámasztotta a gyors siker. A tíz év alatt majdnem egymillió tagot

"kimutató" mozgalom sikere. Ezt az eredményt a politikai élet vezetői kénytelenek
voltak elismerni, és részben ki akarták fogni a szelet a vitorlából, részben csatlakozni
akartak a szempontjukból eléggé radikális, de mégsem fenyegetően forradalmi mozga
lomhoz anélkül, hogy elfogadták volna a KALOT eszmevilágát. Nehezen is tehettek
volna. Sem a KALOT, sem az EMSZO keretein belül nem volt egyértelmű: kinek a
műveit érdemes a Biblia mellett tartani? Szabó Dezső helye biztos volt. A népi írók ,
árfolyama hullámzott. A nem népiek nem számítottale A Rerum novarumés a Quadrage
simo anno viszont szemináriumi főanyag lett volna, ha ... De nem volt, mert terjesztői

is érezték: távol estek az akkori magyar valóságtól. Attól is.
Ezek a KALOT kiadványaiból, sajtójából kielemezhető tények. Mint ahogy tény az

is, hogy az adott helyzetben vajmi kevesen látták világosan a biztosan bekövetkező

fordulat részleteit. Igy majdnem mindenki, a KALOT is, melléfogott, tévedett, de ez nem
von le semmit az akkori viszonyok között mégis előremutató érdeméből, hogy egyes
vezetőinek személyében és kulturális kezdeményezéseivel a maga módján szintén előké

szítette azt a közszellemet, amely 1945 tavaszán egyik jelentős bázisa lett már nemcsak
a parasztságra szorítkozó, össznépi átalakulás lehetőségének.
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Gerő János: VALLOMÁS A SZÜLŐFÖLD
RŐL. Az emberi lélek legbensőbb vidéke a múl
hatatlan gyermekkor. Osi forrás: szinte vala
mennyi érzésünk innen ered és innen táplálko
zik. Valójában felnőttkori tapasztalatainkkal
megrakodva is ide térünk vissza. A gyermekkor
történéseit, élményeit megőrzi az emlékezet. Az
emlékezet, amely ösztönözhet érzékeny vallo
másra, vagy a tágabb múlt históriájának racio
nális rögzítésére is. Gerő János inkább az utóbbi
alapján vállalkozott arra, hogy megírja szülő

földje, Derecske krónikáját. Egy falu - kicsi
világ. De csak látszólag, mert a nagyobb világ
tükre is: akár ezer év tanúskodhat róla, hogy
ennek a határszéli községnek bőven kijutott a

történelem viharaiból: a szegénysorúak itt épp
úgy ki voltak szolgáltatva a hatalmasok önké
nyének, az emberek éppúgy jobbat akartak ma
guknak, mint bárhol másutt Magyarországon
vagy a világban. A közelmúlt is változatos ese
ményeket produkált. A szerző hitelesjegyzőként
örökíti meg Derecske mai életének legfontosabb
sorsfordulóit. S mert szűkebb pátriájának és
hazájának jobb jövőt remél, egyaránt szóvá tesi
eredményt és fonákságot, látványos fejlődést és
gondolkodásbeli elmaradottságot, hitet és kö
zömbösséget. Igazságkereső politizálásával 
sokszor talán túlzó tárgyszerűséggel - könyvét
egy település dokumentumává avatja. (Népsza-
va kiadás, 1982) ,
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