
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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