
Az esetleges angolszász befolyást szintén e radikalizmus segítő tényezői között sorolja fel. A KA
LOT és a Hivatásszervezet ebben a vonatkozásban tervezett akcióját a püspöki kar támogatta,
de szükségesnek tartotta annak kifejezését, hogy "nincs szükség a radikális programok túlszár-
nyalására". .

A KALOT már 1939-ben, TelekiPálminiszterelnöksége idején csatlakozott a Magyar Szociá
lis Népmozgalomhoz, az EMSZO-val és a Magyar Dolgozók Országos Hivatásszervezetével
együtt. Telekinek ezzel az összefogással saját .népnevelöí és szociális programjának" támogatá
sa volt a célja. Serédi bíboros - bizonyos kikötésekkel- helyeselte a tervet. A Magyar Szociális
Népmozgalom azonban ilyen néven nem fejtett ki működést, lényegében terv maradt csupán, fel
sorolt tagszervezetei kűlön-külön működtek. 1943 nyarán, majd különösen 1944 tavaszán és
nyarán - Serédi prímás kezdeményezésére - szinte kapkodva próbálták feléleszteni az összes ke
resztényszocialista irányzatú szervezetet és igyekeztek összefogni őket. Ehhez persze óriási anya
gi áldozatra lett volna szükség, és a korábban többször háttérbe szorított, megbélyegzett szemé
lyek és törekvéseik rehabilitációjára is. Az anyagiak előteremtésére irányuló fáradozások min
denesetre 1944.október 19-ig tartottak, amikor a nyilas uralom végül is lehetetlenné tett minden
további erőfeszítést. 15 A nyilasok természetesen a KALOT-mozgalmat is betiltották.

A jelzetek a Prímási Levéltár anyagára utalnak: ICal. 46. 1531/1937. 2Cal. 46. 5853/1938. dec. 31. - 31302/1939. 41283/1940
52076/1940. 67181/1940 76685/1941. 88570/1940. 96982/1942. 104593/1942. - 115099/1942., 6982/1942. 122676/1943
138101/1943. 1410439/1943 158118/1944.

ROSDY PÁL

KESZEI ISTVÁN VERSEI

Feltámadás
Ha gondolatom támad, a szél is zúgjon.
Olyan legyen ez, mint a feltámadás:
koponyám sirkövét angyal hehgeritse,
süssön belőle földi látomás!

Kötelesség
A sző/őkacsok a karóra kötődnek. Kö

tődni! Ez,az élet kötelessége. Minden em
beri kötelességben érzem a szőlők átható,
zöld illatát . . .

Ba rokk templomok
Negyvenöt éves létemre rekonstruálás

ra szorulok, mint a több száz éves pusztuló
barokk templomok. Hogy újra felmaga
sodjam!

Történet
Manccsá züllött, remegő kezemmel is

megírom a többmillió éves teremtő emberi
kéz torténetét.

Gyűrű

Egyetlen ujjamon sincsen gyűrű. A hul
lámzó végtelen hullámgyűrű}ét viselné
minden porcikám.

Gyöngyök
.Újra összeszedni magam. Újra felfűzni

szétgurult gyöngyeimet az élet fonalára.

Meteorok
Töredékek? De a csillagokról lerob

bant meteorok sűrűségével!
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