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A Domonkos Béla  szobrász
mûvész  által  megalkotott, 
korábban  bronzba  öntött 
emlékmû  most  már  Szilasi 
László kőfaragómester  keze 
nyomát  is  dicséri,  aki  a  nép
főiskolai  mozgalom  jellegét  és 
szellemiségét jelképező „nyitott 
könyvet”  húsz  év  után  most 
kőből  készítette  el.  Az  emlék
hely  avatóünnepségén  Miklósi 
Csabáné,  a  Városszépítő  és 
Honismereti  Egyesület  elnöke 
köszöntötte  az  egybegyûlteket, 
név  szerint  is  üdvözölve  a 
KALOT  mozgalom  egyko
ri  résztvevőit:  Ugrin Emesét 
(Ugrin Józsefnek,  az  egykori 
KALOTvezetőnek  a  lányát), 
Molnár Istvánt,  a  Nagykátai 
Népfőiskolai  Egyesület  elnö
két, Czakó Györgyöt,  a mozga
lom  elnökségi  tagját,  Németh 
Máriát,  a  KALOT  Katolikus 
Népfőiskolai  Mozgalom 
Közhasznú  Egyesület  főtitká
rát,  Németh Lászlót,  a  moz
galom  előző  főtitkárát,  Török 
Márkot,  a KALOT  irodalmi kör 
vezetőjét,  valamint  az  Érden 
élő  Bíró András  írót,  költőt, 
akiben  a KALOT  sajtóosztályá
nak  egykori  vezetőjét  tisztel
hetjük. A mostani emlékhelyen 
az  a  kastély  állt,  amelyben 
1940 őszén nyitotta meg kapu
it  a  mûvelődni  vágyó  agrárif
júság  előtt  a  KALOT  –  teljes 
nevén  a Katolikus Agrárifjúság 
Legényegyletének  Országos 
Testülete  –  bentlakásos  főis
kolát  mûködtetve.  Miklósiné 
kiemelte,  a  felújított  szikla
tömb  –  amely  a  Városszépítő 
és  Honismereti  Egyesület,  az 
önkormányzat,  valamint  több 
érdi  polgár  önzetlen  anyagi 

támogatásával  valósult  meg 
–  méltó  helyet  foglal  el  itt,  a 
történelmi városrészben. 
A húsz  év  után  újra  felállí

tott  emlékmûvet  Kéri Mihály 
festőmûvész,  Érd Megyei  Jogú 
Város  Közgyûlése  oktatási  és 
mûvelődési  bizottságának 
elnöke  avatta  fel.  Beszédét 
személyes  élménnyel  kezdte: 
sárbogárdi  illetőségû  édesapja 
több  ízben  töltött  itt  heteket 
a  múlt  század  negyvenes  éve
iben  a  KALOT  tanfolyamain. 
Kéri  Mihálynak  Érdre  költözé
sük  idején,  1960ban  alkalma 
volt az akkor még létező kastély 
épületét is látni, ahol a KALOT 
érdi  bentlakásos  iskolája 
mûködött. Az  akkori  népi,  iro
dalmi  és  paraszti  mozgalmak
hoz kötődve a magyarság legel
nyomottabb,  legkitaszítottabb 
és  legszegényebb  rétegének 
felemelésében  látták  az  ország 
felemelkedésének  lehetőségét. 
Így a katolikus egyházon belül 
is kialakultak azok a csoportok, 
amelyek a népi írókhoz hasonló 
célok  megvalósításában  látták 
a  legjobb megoldást.  Az  1935
ben  Szegedről  induló  KALOT 
mozgalom tagjai a „Krisztusibb 
embert, mûveltebb  falut,  önér
zetes  magyart”  –  jelmondatot 
tûzték  zászlajukra,  és  néhány 
év  alatt  több  százezer  embert 
mozgósítottak. Ez a mozgalom 
kulturális, társadalmi, gazdasá
gi és nemzetpolitikai programot 
fogalmazott  meg,  és  e  célok 
megvalósítására népfőiskolákat 
alapított,  ahová  az  agrárifjúság 
köréből  szervezték  hallgatósá
gukat. Az Érden 1940ben létre
jött  népfőiskola  a  mozgalom 
legfőbb  szellemi  mûhelyévé 

vált.  Különösen  az  Illési Péter 
festőmûvész  vezetésével  indí
tott  szépmûvészeti  mûhellyel 
tûnt  ki,  amelyben  a  szakrális 
mûvészet megújításán munkál
kodtak. Az itt mûködő népfőis
kola az akkori községet is rövid 
idő  alatt  országosan  ismertté 
tette.  Nemcsak  rádióadások  és  
sajtóközlemények számoltak be  
az  ÉrdÓfaluban  folyó  mun
káról,  hanem  mûvészek,  írók, 
politikusok,  többek  között 
Teleki Pál  miniszterelnök  láto
gatásai  is  öregbítették  az  érdi 
népfőiskola  hírnevét  –  muta
tott  rá Kéri Mihály, majd  azzal 
folytatta,  hogy  a  háború  meg
akadályozta  a mozgalom  kitel
jesedését.  A háborút  követően 
az  újraszerveződési  célokat  a 
kommunista  diktatúra  törte 
derékba:  1947ben  Rajk László 
belügyminiszter  egyetlen 
tollvonással  megszüntette  a 
KALOTot, szervezői egy életre 
a hatalom üldözöttjeivé váltak, 
vezetőinek  pedig  súlyos  bör
tönbüntetéseket  kellett  elvisel
niük.  A végső  kegyelemdöfés 
a mozgalom szellemiségét kép
viselő  érdi  kastély  teljes  szét
rombolása volt a hetvenes évek
ben.  E kegyetlen  pusztítás  hát
terének  feltárása  azonban még  
várat  magára.  Kéri  Mihály 
úgy  vélte,  a  KALOTemlékmû 
újraavatásának  pillanatában 
némi  jóvátétel  részesei  lehet
nek az érdiek. Domonkos Béla  
szobrászmûvész  bronzból  ké
szült,  1991ben  állított  alkotá
sát  vandál  kezek  tönkretették, 
de  csak  most  kerülhetett  sor 
arra,  hogy  a  Városszépítő  és  
Honismereti  Egyesület  a  köz
gyûlés  oktatási  és  mûvelődési 
bizottsága,  valamint  érdi  ma
gánszemélyek  támogatásával 
helyreállítsa  az  emlékmûvet. 
Domonkos  Béla  alkotásának 
kőmásolata  Szilasi  László 
kőfaragómester  munkája,  me
lyet  Kéri  Mihály  leplezett  le 
az  egybegyûltek  előtt,  majd 
mielőtt  a  megemlékezők  el
helyezték  volna  virágaikat, 
Boros Zoltán  római  katolikus 
plébános felszentelte a helyreál
lított emlékmûvet. A mûsorban 
közremûködött Karsai Márk vers
mondó és a Vörösmarty Mihály  
Gimnázium  énekkara Hornyák  
Tamás  karnagy  vezetésével. 
A rendezvényt  Érd  város 
önkormányzata,  a  Csuka  
Zoltán  Városi  Könyvtár  és 
ÉrdÓváros  Szent  Mihály 
Alapítványa támogatta.  Bálint

Az érdi kastélydombon volt a mozgalom szellemi mûhelye

Újraavatták a KALOT-emlékmûvet
Talán némi jóvátétel részesei lehetünk most, a KALOT-emlékmû újraavatásá-
nak pillanatában – fogalmazott ünnepi beszédében Kéri Mihály önkormányzati 
képviselõ, a városi közgyûlés oktatási és mûvelõdési bizottságának elnöke az 
ófalusi kastélydombon szeptember 12-én megtartott emlékünnepségen, amelyen 
a húsz éve felállított, késõbb vandál kezek által tönkretett, de most helyreállított 
emlékmûvet avatták fel az érdiek. 

Boros Zoltán római katolikus plébános szentelte fel a helyreállított 
emlékmûvet
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