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Tóth ,mre:
Emlékezés
egy népfőiskolára

A KALOT 1935-ben Kerkai Jenő kezdemé
nyezésére indult hódító útjára. Hét évvel
későbbi kimutatás már azt bizonyítja, hogy
jelentős, országos mozgalom . lett: 10 hiva
tásos titkára, 5000 önkéntes vezetője, több
mint 3000 szervezete és félmilliós tagIét
száma volt. Legfőbb célja a legénysorba
került falusi ifjúság szervezése, öntudatra
ébresztése, olyan vallásos eszményeket
ápoló és tovább adni kész gazdatípus meg
teremtése, mely szilárd alapja lehet az egész
nemzetnek. Sok célja közül a legvonzóbb,
legnagyobb tömegeket mozgósító a népfö
iskolák felállításának és működtetésének

eszméje voÍt. E népfőiskolákon a népi ha
gyományok felélesztése, korszerűsítése állt
a középpontban, s minden művészeti ágat
úgy igyekeztek e vezérgondolat köré szer
vezní, hogy a főiskolából kilépő fiatalság
tág Játókörrel, alkotó felelösségérzettel ren
delkezzék, s tevékenyen vehessen részt az
ország közéletében. A KALOT által szerve
zett népfőiskolák részben pótolták azt a fáj
dalmas hiányt, melyet az akkori oktatásügy
teremtett azzal, hogy nem gondoskodott a
négy-hat eleminél megrekedt parasztfiata
lok rendszeres és módszeres továbbképzé
séről. Kerkai Jenő s a vele, mellette tevé
kenykedő Nagy Töhötöm a kezdet kezdetén
aigha gondoltak arra, hogy alapvetésükből
a két világháború közöttí idöszak egyik leg
fontosabb szociális mozgalma Iejlődhetik,
melynek történetét - sajnos - ma sem is
merjük még kellő alapossággal, mínt ahogy
a szervezet saját lapjának, a Magyar Vetés
nek feldolgozása is hiányzik.

Tóth Imre saját elmondása szerint, az
1938-ban Budapesten rendezett Euchariszti
kus Kongresszus idején került kapcsolatba a
KALOT-tal, s attól fogva anriak egyik ál
landó, áldozatos és nélkülözhetetlen mun
katársa lett. Nemcsak előadásaival. szerve
ző munkájával szerzett fontos érdemeket.
hanem - és elsösorban - az egyházasfalui
Széchenyi Népfőiskola alapításával és ve-
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zetésével is. Ha csak ennek részletesen ada
tolt történetét irta volna meg, az is fontos
forrásanyaggal gazdagította volna a kutatá
sok megindulását, ő azonban ennél többre
vállalkozott könyvében: vázlatosan ismer
teti benne a KALOT-mozgalom történetet,
kitekintést ad előzményeíre, a vele rokon
európai törekvésekre, s igyekszik nyomon
követni a volt vezetők további életútját is.

Igen jelentős megválaszolni azt a kérdést:
vajon mi volt a KALOT politikai szerepe.
hiszen tudvalevő, hogy különősen a má
sodik világháború idején különféle politi
kai irányzatok is kapcsolatot kerestek ve
zetőivel. felismerve, hogy a hatalma~ tö
megű, jól szervezett parasztifjúság a poli
tikai cselekvés szinterén . is ütőképes erő

lehet. Tóth Imre emlékeiböl nyilvánvaló,
hogy a KALOT épp a nyilas mozgalom el
lenében vívta cr legélesebb harcot, nem vé
letlen, hogy Nagy Töhötömnek rögtön sike
rült pozitív kapcsolatot kiépítenie a Vörös
Hadsereg vezetőivel.

Még teljesebb és eredményesebb rnlln
kát végezhetett volna a szerzö, ha könyvét
gondosabban szerkeszti, s kitekint azokra a
mozgalmak ra is, amelyek a KALOT-éhoz
hasonló celkitűzéseket vallattak, magyarán:
el kellett volna helyeznie a KALOT-ot és a
népfőiskolai mozgalmat a hazai történet ese
ményeiben,. s ebben ma már igen alapos
történelmi kutatások segíthették volna. Az
eszmetörténetfnek szánt, valójában kicsit
patetikus indító fejezet helyett sokkal ala
posabban és hitelesebben tájékoztatta volna
az olvasót egy ilyen gondosan adatolt tör
ténelmi tabló. amely talán arra is kénysze
ritette volna ~ szerzőt, hogy az emlékezés
szabálytalan logikája helyett kronologiku
sabb rendbe fogottan dolgozza föl anyagát,
mely így kissé szervetlen, ötletszerű. (Vé
leményünk szerint fölösleges a lektori vé
lemények közlése, a mozgalom még élő

munkatársainak leveleit pedig helyesebb
lett volna bedolgozni a szövegbe, amely
így sokat nyert volna, hiszen nemcsak a
szerző emlékezetének logikája szerint tük
rözte volna az eseményeket. Nem ártott
volna a szövegnek kicsit "könyörtelenebb"
lektorálás: húzás, illetve a történelmi ese
mények értékelésében némi árnyalás.)

Tóth Imre könyvének forrásanyaga fon
tos hozzájárulás az immár halaszthatatlan
kutatások megkezdéséhez. Kár, hogy ada
tainak közlésmódját nem a történelmi for
réskiadásoknek megfelelő módon végezte.

R. L.


