FORGÓ ISTVÁN

Erdei Ferenc, a képviselő
Erdei Ferencnek Makó képviselőjévé történt jelölését követő időszakban elmondott beszédei és írásai között a legérdekesebb, legvilágosabb az volt, amelyet Makón
1967 tavaszán, mint országgyűlési képviselőjelölt mondott el. Találkozott a város
lakosaival, többek között a különféle szakterületen dolgozó makói értelmiségiekkel.
Az általa elmondottakat úgy ítélhetjük meg, mint a város újkori fellendítését célzó
politika választók előtti meghirdetését. Erről így írt a „Város és vidéke" című könyvében: „Az összejövetel drámai hangulatú volt, mert a választás számadási és programadó alkalmát történelmi méretekre emelte a jelenlevő negyven-ötven tüzes,
lokálpatrióta számonkérése: »-mi lesz a városunkból?«, s nehogy valami kisebb
dologra gondolhassak, pontosabban megmondták, mi izgatja őket: »legyen tudatában a képviselőjelölt, hogy a következő évtizedben dől el ennek a nagy múltú
városnak a sorsa: képes lesz-e korszerű kisvárossá fejlődni, vagy lesüllyed négy
termelőszövetkezet tanyaközpontjának ?«"
Erdei Ferenc egész életét betöltötte és motiválta makóisága, de ez az erős fogalmazás mégis meghökkentette: hát ilyen komolyan kritikus lenne az ő szülővárosának jövője? Élete első felét Makón élte, s eszébe sem jutott soha, hogy ez a város
— ha így megy tovább — meg is szűnhet városnak lenni, miközben az országban
sok község kapaszkodik fel a városi rangra.
Akkor, a vita drámai szabályai szerint, Erdeinek sikerült bebizonyítania, hogy
van városi jövője Makónak, csak meg kell találni ennek az útját. Megígérte, szociológus-krónikás módján nyomozni fogja az urbanizáció tényleges útjait, tehát
közelebbről szembenéz a feltett kérdésekkel: valóban milyen ennek a városnak a
történelmi múltja, s mi lesz most vele a tudományos-technikai forradalom és az
urbanizáció - korszakában?
Én magam tanácstag jelölt, ezen túlmenően elnökjelölt is voltam az 1967-es
választások idején Makón. így hát az Erdeinek feltett kérdések nekem is szóltak.
Ebből az következett, hogy a gyűlés utáni estén összedugtuk a fejünket, és rendeztük gondolatainkat. Az országos választási program alapján megállapodtunk az
itteni fő célokban és az azokhoz vezető taktikai lépésekben. Közismert Erdeinek a
tézisek, programok és tervek készítése terén megnyilvánuló tehetsége. így tehát
rövid ideig tartó vita után megszületett az „egyezmény", amelyet, mint követendőt
ezek után összefoglalt:
— A választási összejövetelek, gyűlések vitáiban felmerült gondolatokat össze
kell gyűjteni. Ezekben erő van, az erő létét nem lehet „egyszerű" vállrángatással,
ígérgetéssel tudomásul venni, mert gyors változások időszakában él az ország, a
megye és ez bekövetkezik Makón is. Biztosítani kell az állandó és folyamatos fejlődés újraértékelését, az ú j fejlemények iránti éberséget, a leleményességet; alkotó
fantáziával kell a tanács programját elkészíteni.
— Ne az elődök és az egymás kritizálásának vagy megalázásának vágyát hangsúlyozzuk — mondotta —, hanem mindenekelőtt készséget az egységes terrénumokon való munkálkodásra a lakosság szolgálatában. Azt tartotta, nem szabad a végletekig fokozni az emberek elkeserítését és bosszantását, mert az rosszat szül és
megszűnik a lehetősége annak, hogy valamikor is szövetségeseink legyenek.
— Űj eszközöket, módszereket kell keresni ahhoz, hogy előmozdítsuk az energiák kifejlesztését, minél több ember vegyen részt valamilyen formában a várospolitika formálásában.
— Előrehaladást érjünk el a felhalmozott feszültségek csökkentésében, az emberi környezet formálásában, egyszóval a városfejlesztésben. Tudjuk, nem. oldódik
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meg minden konfliktus, de ne kössük meg senkinek a kezét abban, hogy a városáért
harcoljon, sőt nyújtsunk- segítséget abban. Ugyanakkor — vitában — fel kell lépni
azok ellen a káros nézetek ellen, amelyek szerint a városból úgy sem lesz semmi,
csak a négy termelőszövetkezet tanyaközpontja.
— Ü j viszonyt kell kiépíteni a városból elszármazottakkal, a város barátaival,
felsőbb és más szervekkel, akik így vagy úgy segíthetnek. Fel kell fedezni ú j r a a
várost. Mit kívánt „felfedeztetni"? Azt, hogy a város megmerevedett helyzete hogyan gátolja a fejlődést. Elsősorban is a munkásoknak, parasztoknak és az értelmiségieknek milyen szerep juthat a gyors kibontakozásban. Másrészt határozottabban kereste a hasonlóságokat és a különbségeket szomszédos és távolabbi városok
egymástól eltérő, de egymás útját magyarázó, megvilágító, jellemző helyzetében.
Ehhez az is kell — fejtegette —, hallasson magáról és láttassa magát a város,
írjanak a lapok, beszéljen a rádió, mutassa a televízió a makóiak életét. S ez m a j d
erkölcsi erőt ad az embereknek az ittmaradásra, a mindennapi harcra is a jövőre
nézve.
,
o
— Figyelmeztetett arra, hogy nem minden városnak van nyílt esélye jelentékeny növekedésre, s arra sem, hogy korlátlanul gyarapodhat. Éppen ezért a tudományt segítségül kell hívnunk bizonyos hipotézisek kidolgozásához, hogy jó úton
haladjunk a városépítésben. Ne túlozzunk el semmit, de a kommunális ellátás és a
műszaki színvonal szempontjából egyértelmű a társadalmi igény. Ennek kielégítésére elemi erővel törekedjenek a város igazgatási szervei és lakosai is. Az út, a
világítás, a villany, a vízellátás és vízelvezetés, a fűtés és a szemételhordás korszerű megoldásai, és a lakások, a mindennapi szolgáltatások, az egészségügyi ellátás, a szociális és kulturális intézmények, s nem utolsó sorban a zöldterületek növeléséről és karbantartásáról volt szó. Ezeknél egyszerűen az ismert és igényelt szint
elérése volt a cél. Városunk adottságai között ez elég hosszú időre szóló városfejlesztési program.
Erdei Ferenc — ígéretéhez híven — elemezte: hogyan alakult a város sorsa a
felszabadulás utáni időszakban?, vagy más szóval: hogyan tudott élni Makó a népi
demokrácia és a szocializmus adta lehetőségekkel? Négy szakaszra bontotta a f e j lődést: a földreform volt az első nagy vívmány. A mezőgazdaság szocialista átszervezése volt a következő nagy gazdasági lépés. A város iparosodása volt a harmadik
fejlődési lépcső. A negyedik nagy gazdasági előrelépése a városnak a közlekedés és
a forgalom nagyarányú fejlődése. Mindezt így foglalja össze: „Makó a nagy múlt
után elég mélyről indult a mostani versenybe, de most úgy megmozdult, mintha
mindent pótolni akarna."
Tisztában volt azzal is, hogy rengeteg „égetően sürgős" problémát kellett megoldani, de Erdeit nem tévesztették meg az elért sikerek. A makói emberek sok-sok
levéllel keresték meg, amelyekben az egyes emberek vagy családok gondjait írták
meg. Ezek intézéséhez tényeket, "őszinteséget, jóhiszeműséget, gyorsaságot és méltányosság gyakorlását kérte tőlünk. Mi: a párt, a tanács és más társadalmi, gazdasági szervek vezetői is sok kéréssel fordultunk hozzá, melyeket lehetőségeihez képest
nagy akarattal és buzgalommal intézett.
Fáradhatatlanul járt a különböző főhivatalokba, előfordult, hogy egy-egy ügyben harmincszor tárgyalt; volt, amikor három napig. Főként pedig legkedvesebb
tevékenységének hódolt: írta a leveleket, kéréseket, különböző beadványokat a város
érdekében. Közben, ha sikerült egy-egy ügyet elintézni, olyankor velünk együtt nagyon
örült az eredménynek. De nem feledkezett meg fő feladatáról sem, sokat tárgyalt
választóival, meghallgatta az emberek történeteit, véleményeit, javaslatait és kriti. káit. Azokat feljegyezte — beszélgetés közben — és nagyon gondosan szelektálta és
rendszerezte a különböző készülőben levő vagy tervezett írásaihoz. Ettől voltak
olyan élethez közeliek írásai. Számára a vita, a „megelevenedett élet" volt.
Erdei Ferenc, az Akadémia főtitkára, a politikus, közéleti személyiség — akkor
már nagy beteg — 1971. április 15-én választási nagygyűlésen beszélt. Súlyos műtét
után is vállalta a beszédet Makón. Hogyne vállalta volna, hiszen Makót, a szűkebb
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pátriát kimondhatatlanul szerette. Korábban más megyékben volt képviselő, de a
gyerekkor, irodalmi munkássága, a táj, az emberek visszavonzották Makóra.
Az első ciklus, amelyben már szülővárosát képviselte az Országgyűlésben, nagyszerű négy esztendő volt. Gondokkal, feladatokkal, sikerekkel gazdag. Erről a
választási nagygyűlésen így beszélt Erdei Ferenc:
„A város történetében észrevehető megfordulás következett be. A lelkekben is,
meg a városban, az utakban is. Szóval akkor, amit olyan drámaian föladták nekem
leckének az első jelöltségem idején, hogy »legyen tudatában a jelölt, hogy most dől
el, hogy Makó lesz-e még valaha virágzó kisváros«. Nos, most már merik mondani
— nem én mondom —, hogy igenis kezd virágzó kisváros lenni. Hát ez az egyik
örömöm. A másik pedig, hogy valami közreműködésem, szerepem nekem is van
benne, de ezen belül külön örömöm, van kinek segíteni." "
Vajon többet tehetne-e ma? Erdei elkötelezett ember volt, méghozzá a társadalom elkötelezettje. Még tenni akart, nem foglalkoztatta az a probléma, mi történik majd ő utána. Valamennyi barátja jól tudta, hogy hitt abban, ha a nehézségek
az égig tornyosulnak is, a társadalom kitermeli azokat a férfiakat és nőket, akik
megbirkóznak velük. S még ennél is megingathatatlanabbul hitt rendszerünkben, a
szocialista intézmények hosszútávú fejlődésében, egy olyan fejlett országban, amelyben egyaránt művelt lesz a • munkás és a paraszt. Hitt szülővárosa felvirágzásában.
Közbeszólt a halál, de a gondolatok, a tervek, mindaz, amit Erdei Ferenc még
tenni akart, megvalósulnak. A beszélgetés akkor még programnak tűnt. Ma már
tudjuk, hogy végrendelet. És a szavakon túli méltó búcsú az, amely tettekben is
megőrzi egy nagy ember emlékét. >
*

A továbbiakban azokból a hozzám írt leveleiből adok összeállítást, amelyek jól
példázzák, hogy a város szülötte képviselőként milyen kötelességtudattal, nagy felelősséggel támogatta a vezető testületek munkáját, s figyelt választóinak kisebbnagyobb gondjára.

1.
A Hazafias Népfront
Főtitkára

Budapest, 1967. szeptember 9.
dr. Forgó
István
elvtársnak,
a Városi Tanács VB. elnöke
Makó
Kedves Forgó
Elvtárs!
Mellékelten küldök egy tervezetet, amiben igyekeztem rendbeszedni a városrendezési kérdéseket. Tulajdonképpen
mind olyan amiről beszélni lehet, de majd
ott kiválasztjuk a 10—15 legfontosabbat.
Az időpontok egyenlőre nincsenek
veszélyben.
Barátsággal
köszönt:
Erdei Ferenc

2.
Kedves István!
Igaz, hogy én derekasan dolgoztam, amikor szeptemberben
összeültünk, de azóta
én nem csináltam" semmit a város ügyében, s nem vagyok biztos benne, hogy nem
kellene. Ezért megkérdezem a
következőket:
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— az általános városrendezési terv ügyében most mi van voltaképpen:
megtörtént-e az alaptérkép megrendelése, van-e kijelölt tervező s a problémákat
és
megoldási lehetőségeiket műveli-e
valaki;
— a rendezési terv ügyében megindult-e a munka;
— a téli tanácstagi találkozóra végül milyen kérdéseket visztek a
nyilvánosság elé?
Kérem, hogy tájékoztassál ezekről, mert én most a magam
kezdeményezésére
nem ügyködök Makó ügyében.
Más okból csak december elején tervezem az utazást is, amikor a
hagymakísérleti bizottság összeül a kísérleti program megbeszélésére. Másik ok pedig a népfront-választási gyűlés lesz, ami nem tudom még dec.-ben, v. jan.-ban
lesz-e.
Sietve kért és írt cikked megkaptam, köszönöm, még idejében
jött.
Mindnyájatokat
üdvözöl:
c
Erdei Ferenc

I 3' I
A Hazafias Népfront
Titkára

Budapest,

dr. Forgó
István
elvtársnak,
a Városi Tanács VB. elnöke
Makó

1967. november

2.

Kedves István!
Nagyon jólesett október 30-án kelt leveled, mert ez már félreérthetetlenül
bizonyítja, hogy Ti is dolgoztatok derekasan és én is csináltam
valamit.
Igen jó gondolat a víztorony és a népfront választási gyűlésnek az összekapcsolása, ajánlom, kezdeményezd ezt a városiaknál és a megyeieknél. Sajnos a november 6-i megnyitáson nem tudok ott lenni, mert ugyanakkor van Budapesten is a
nagy ünnepség.
November végén, december elején azonban biztosan megyek. (Többek
között
olyan okból is, hogy a Rádió egy nagyobb riportot akar velem csinálni
Makón.)
Barátsággal
köszönt:
Erdei Ferenc

4.
A Hazafias Népfront
Főtitkára
Budapest,

1967. november

8.

Forgó István
elvtársnak,
a Városi Tanács VB. elnöke
Makó
Kedves István!
Saitos Gyula özvegye foglalkozik azzal a gondolattal, hogy esetleg Makóra költözne. Ehhez a kiindulást a Saitos hagyaték átvételére érkezett makóiak adták meg,
ők természetesen ígéretet nem tettek.
Nagyon kérem, gondold végig, milyen lakást tudnátok adni neki, s
tudnátok-e
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egyáltalán és hogy milyen egyéb támogatásra
gően merhetek tanácsot adni az özvegynek.

számíthatna

részetekről.

Ettől

füg-

Barátsággal
köszönt:
Erdei Ferenc

5.
A HAZAFIAS
NÉPFRONT
FŐTITKÁRA
Dr. Forgó
István
a városi Tanács VB.
Makó

Budapest,

elvtársnak,
elnöke

1367. december

29.. .

Kedves István!
Köszönöm mindhármótoknak
az újévi üdvözleteket
és hasonlókkal
viszonzom.
Azt is köszönöm, hogy a népfront választáskor jelölni kívántok és természetesen el
is fogadom. A választási gyűlést január végén, vagy február elején gondolom, olyan
időben, amikor a városnak és az én programomnak is megfelel.
Témájára nézve viszont már most van határozott ajánlásom: folytatása
legyen
ez a választói gyűlésnek, tehát most számoljak be mindazokról a dolgokról, amik
azóta történtek és újabb törekvéseinket
fejtsem ki a jövőre nézve. Ehhez azonban
előkészítő anyagra van szükségem. Kérem, hogy mindent ami várospolitikai dolog
azt Te készítsd el, és ami népfrontos ügy azt Keczer Tamástól kérjed az én nevemben.
Gondolom, az én beszédem ilyen jellegével egyet fogtok érteni.
Megfontolandó
azonban, hogy valaki (helyi jelölt) is felszólaljon, talán az aki elnök-jelölt és ez
esetben vele osztjuk meg a szerepeket.
Mindezekről közvetlenül is tudunk hamarosan beszélgetni, mert eredeti programomat tudom tartani és január 4-én (csütörtökön) hagyma-megbeszélésre
otthon
leszek. Kérem, mindezt a két másik aláíróval is közölni
szíveskedj.
Szíves
üdvözlettel:
Erdei Ferenc

6.
A HAZAFIAS
NÉPFRONT
FŐTITKÁRA
Budapest, 1968. január 9.
Forgó
István
elvtársnak,
a városi Tanács VB. elnöke
Makó
Kedves István!
Bizonyos vitába keveredtem a vizes Forgó Lászlóval és szeretnék most már
egész pontosan látni. Azt kérem tehát, hogy állítsd össze a város vízellátásának a
jelenlegi reális ütemezését. Azt értem ezalatt, hogy mely részek reális számítás
szerint mikor kaphatnak vizet. Kérem, hogy ezt mindentől függetlenül légy szíves
elküldeni
nekem.
Barátsággal
köszönt:
Erdei Ferenc
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7.
A HAZAFIAS
NÉPFRONT
FŐTITKÁRA

Budapest, 1969. január 28.
Dr. Forgó István
elvtársnak,
a városi Tanács VB. Elnöke
Makó
Kedves István!
Jobban megnéztem ezeket a címereket és most a küldött anyag
visszaküldésével együtt teszek néhány pótlólagos
megjegyzést.
1. Bátran kihagyható a címerből a korona, hiszen az eredetileg sem volt benne,
csak később a neofeudalizmus
korában tették hozzá.
2. Ugyancsak lényegesen átalakult a daru is meg a baloldalon az a valami kiolvashatatlan jel. Ehhez képest szerintem bőven belefér a címer történeti
folyamatosságának a megtörése nélkül pl. ötágú csillag.
3. És végül, szerintem okvetlen belefér a hagyma is. Hogy ezt milyen
megjelenési formában, hova lehetne belehelyezni ezt a művész tudja
megoldani.
Érdekes, hogy nincs évszám a címeren, szerintem most ez is pótolható
lenne
úgy, hogy beírni az évszámot és hozzáírni, hogy most hány éves a város. A további
dolgokkal is fáradozom, de még a bonyolultabb dolgokra nem jutott elegendő időm.
Arató elvtársnak is add át üdvözletemet és Téged barátsággal
köszönt:
Dr. Erdei Ferenc

8.
A Hazafias Népfront
Főtitkára
Budapest, 1969. március i.
Dr. Forgó
István
elvtársnak,
a Városi Tanács VB. elnöke
Makó
Kedves István!
ö. dr. Tamásy Andrásné (Makó, Kossuth u. 32.) a mellékelt levélben
elpanaszolta nyomorúságát és arra kért engem, hogy 375 Ft.-os vízügyi hozzájárulás
kifizetése alól mentesüljön. Mellékelem is a levelet és ebben az esetben — bár férjét
jól ismertem, — indokoltnak látnám valamilyen kivétel
megadását.
Szíves
üdvözlettel:
Erdei Ferenc

9.
Magyar

Tudományos
Főtitkára

Akadémia
Forgó
István
elvtársnak
a Városi Tanács VB elnöke
Makó
Lenin tér 22.

Kedves István!
A tölgyfa ügyében kedvező
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tájékoztatást

kaptam

Bauecker

Alajos

szakértőtől.

Mint bizonyára Titeket is tájékoztatott a gyermekjátszótéri
ritkaszép nagy tölgyfa
fajta: kocsányos tölgy (Quercus robur) és életkorát 150—170 évesre becsüli.
Olyan ritkaszép példánynak tartja, hogy okvetlenül alkalmas arra az Országos
Természetvédelmi
Hivataltól (Bp. V., Egyetem tér 5.) védettséget kérjünk rá.
Nem tudom, hogy Tóth Ferenc, a Múzeum igazgatója mire jutott az irodalmi
kapcsolatok felderítése révén, mert neki is írtam. Én gondolom, ha nagyon igyekszik, valamit fog találni, ami külön azért is fontos, mert a fának nevet kell adni.
Például „Juhász Gyula fája" vagy „József Attila fája" stb., aszerint, hogy mivel
hozható
kapcsolatba.
Ajánlom, ezt mielőbb tisztázzátok és akkor mint a Városi Tanács Elnöke tegyél
előterjesztést az Országos Természetvédelmi
Hivatalhoz, mégpedig ott személy
sze-.
rint S. Szabó Ferenchez és hivatkozz az előterjesztésben
arra, hogy ezt közösen
tisztáztuk, illetőleg hogy a kérésben én is benne vagyok.
Barátsággal
köszönt:
Erdei Ferenc
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