
FÉJA GÉZA 

Makó és a Márciusi Front 

Makó volt a Márciusi Front „Mekkája", szent városa, ezt pedig történelmi ha-
gyományainak, a hagymának és Erdei Ferencnek köszönheti. Talán mesebeli állítás-
nak tetszik, de a hagymának oroszlánrésze volt abban, hogy Erdeit azzá tegye, aki 
az irodalomban és a történelemben lett. A hagyma csípős illata izgalmat keltett, 
termesztése és értékesítése pedig kiszabadította a szegényparasztságot kezdetleges, 
zár t életformájából, ezért ínségéből is. A hagyma termesztése felszabadító háború is 
volt. Hadd idézzem Erdei Ferenc sajátkezűleg írt önéletrajzát : „Születtem 1910-ben 
Makón, a hagymások társadalmában. Anyám családja ugyan telkes gazda volt, de 
apám törzsökös, földtelen zsellér-hagymás, tehát én ebben nevelkedtem. Ez az alapja 
mindennek." Igen, a makói zsellér földet bérelt, később esetleg sikerült vásárolnia 
is néhány holdat, hagymát termesztett, életszínvonalra tet t szert, szabad, független 
emberré vált. Tevékenysége nem merül t ki a hagyma termesztésében, otthonosan 
kellett mozognia a makói piacon, szemmel tartotta á hagyma világpiaci árait, keres-
kedett is, és önkéntelenül szélesebb gazdasági látókörre tett szert. Éppen ezért a 
hagyma nem csupán termény és árucikk volt. Mikor a harmincas esztendők derekán 
először j á r t am Makón, Erdei elvitt számos hagymás otthonába. Korszerűen, de ízlé-
sesen berendezett szobákba léptem, a falakon még könyvespolcok is voltak, de a 
mennyezetről sehol sem hiányzott a hagymát szárító rács. Mintha a hagyma felül-
ről áldást osztana, és valóban ezt cselekedte. 

Beszélhetünk sajátságos „makói lélekről"? Igenlő választ kell adnom. Makó 
állandó képviselője egészen haláláig Justh Gyula volt, a függetlenségi párt leghala-
dóbb tagja, Károlyi Mihály utóbb az ő hagyományát folytatta. Justh Gyula népben, 
nemzetben, országban gondolkodott, ezért választóinak soha, semmiféle személyes 
dolgában nem nyúj tot t segítséget. Makó népe pedig megértette és méltányolta ezt, 
mert mindig egyhangúan választotta meg képviselőjének. Justh megtanította a népet 
eszmékért, elvekért küzdeni, ez volt az oka annak, hogy Makón jóval tovább élt a 
függetlenségi Kossuth-párt , mint más városainkban. Vezetői: Könyves-Kolonics Jó-
zséf, Fried Ármin és Diósszilágyi Sámuel a néppel együttérző, széles látókörű, az 
emberi haladással lépést tar tó értelmiségiek voltak, szabadelvű lelkek, minden meg-
nyilatkozásukat nemes humanizmus jellemezte, nem hoztak szégyent Jus th Gyulára. 
Csak égy jellemvonás hiányzott belőlük, ami Justhot naggyá tet te: a dinamizmus. 
Könyves-Kolonics állandóan ezt hangoztat ta: „Állok a strázsán". Igaz, a strázsáról 
messzire látott, de hiába magyaráztam néki, hogy egy nép nem dönthet álló helyzet 
mellett, és akkor is helyt állhat, ha mozog. Lám, midőn Justh Gyula megcsinálta a 
választójogi blokkot, az első népfrontszerű sereglést, Jászi radikálisait, a szociálde-
mokratákat, az eszmélkedő parasztokat és az értelmiség javát ugyancsak megmozdí-
totta, és egymás mellé sorakoztatta. Józsi bácsi becsületesen, de terméketlenül ragasz-
kodott a virtuális strázsához. Erdei hozzájuk jár t „iskolába", jobb iskolát Makón nem 
is találhatott . Midőn pedig már mélyre szívta a marxizmust, és tudatosan szocialista 
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lett, továbbra is ragaszkodott mestereihez, mert hálás volt nékik. A makói Kossu th-
pártból sem lépett ki, mivel haladóbb pártot a városban nem talált . Mindez Erdei -
nek csak becsületére válik. 

Erdei korán a népi írókhoz csatlakozott, és egyike volt azoknak, akik — legszebb 
hagyományainkra hivatkozva — az író társadalmi elkötelezettségét val lot ták. Nem 
történt véletlenül, hogy a Márciusi Front tagjai első közös fel lépésüket Makón t a r -
tották 1937. február 28-án, s ezen Irodalom, és társadalom címen ta r to t tam előadást . • 
Esténk mindenképpen a Múzeum-kertben két hét múlva tar tot t nagygyűlés beveze-
tője volt. Ezután működni kezdett a Márciusi Front, m indnyá j an tud tuk a teendő- • 
ket, mégis a további toborzás sikere érdekében elkerülhetet lenné vált e lveink és 
eszméink határozott megfogalmazása. Erdei ezért ősszel ismét Makóra hívta az író-
kat. Ez a gyülekezésünk részben törvényes, részben illegális volt. Engedélyt k a p t u n k 
nyilvános irodalmi este tar tására, a rendőrség tel jesen er re irányítot ta f igyelmét, 
még katonai megerősítést is kért . Ennek köszönhetjük, hogy az előző estén zavar -
talanul ta r tha t tuk meg titkos gyűlésünket, minden lényeges politikai kérdésben azo-
nos véleményre jutottunk, és kiál tványunkat is megfogalmaztuk. Ezt az illegális, és 
egészen éjfélig tartó összefutást tekinthet jük a Márciusi Front „alkotmányozó gyű-
lésének". A színhely dr. Kiss Károly készülő háza volt, a város közepén feküdt , eléggé 
magányosan, ablakai még nem készültek el, helyüket pokrócokkal szegezték be. Nem 
csupán írók jelentek meg, de különféle politikai csoportok hozzánk húzó, vagy egye-
nest vélünk szolidáris vezetői is, így a békéscsabai kommunis tákat dr. Südy Ernő 
képviselte. 

A titkos ülés szervezése a konspiráció tőrvényeinek szigorú szemmel t a r tásáva l 
történt. Már Budapesten megoszlottunk, kettesével, hármasáva l más és más kocsiba 
szállottunk. Megérkezésünk u tán minden kis csoporthoz egy makói „vezető" csat la- \ 
kozott, és különféle i rányban kanyargó utcákon vezetet t a színhelyre. A vé lemények 
azonossága bizonyította, hogy mennyire megérett az idő a cselekvésre. Csupán egyet-
len kérdést vi ta t tunk meg négy szem között Erdei Ferenccel. Erdei fe l aka r t a vetni 
a forradalom szervezésének a gondolatát. „Eddig a körötökben is ha l lga t tam erről, 
de most végre szólanom kell." — Lebeszéltem: éppen az előbb választot ták meg a 
Márciusi Front vezetőit: téged, Illyést, Veres Péter t , Kovács Imré t és engem. Előbb 
vélük kell megbeszélnünk. Különben is jelenleg for rada lom helyett legfennebb zen-
dülés törne ki sok áldozattal, kevés eredménnyel. Azt se feledd, hogy bár csupa 
megbízható ember gyűlt össze, ilyen ügy első megbeszéléséhez sokan vagyunk." 
Erdei néhány percnyi gondolkodás után elfogadta érveimet. 

Feledhetetlen este volt, mekkora hit lobogott bennünk : az országteremtés láza. 
Pedig amúgy félhomály vett körül, mindössze néhány pet róleumlámpa pislákolt . 

• És a vacsora! Füstölt szalonnát fogyasztottunk házi kenyérrel , Szabó János pedig 
hordóból csapolta a parasztbort . 

Dr. Könyves-Kolonics Józsefnél szállottam meg. Mindig elönt a meghatot tság, 
ha erre a tiszta lelkű, nagyszívű emberre gondolok. Milyen elvi keménység, s ugyan-
akkor mekkora gyengédség élt bénne. Valahányszor ná luk vendégeskedtem, haza té rve 
mindig „zicsivel" lepett meg, különösen finom csokoládébonbon volt ez, egy makói 

' cukrászmester találmánya, de senki sem tudta, hogy miért nevezték el éppen „zicsi-
nek"? Illegális gyűlésünk, meg az utazás fáradalmait nála p ihentem ki, későn kel-
tem, nemsokára ebédhez ültünk. Leánya, egy tényleges katonatiszt menyasszonya, 
késett, de néhány kanál leves elfogyasztása u tán megérkezett , sápadtan és izgatottan. 
Üdvözlésére se jutott időm, azonnal a lényegre té r t : „A vőlegényem üzeni, hogy 
veszedelmes parancs érkezett: délután előadása közben letar tóztat ják." Elgondolkod-
tam, megérző készségem segítségemre jöt t : „Adja át legmelegebb köszönetemet vőle-
gényének, mer t érdekemben meg mer te sérteni a hivatalos titkot, de a hír, azt 
hiszem túlzás. Bizonyára olyan parancs érkezett, hogy amennyiben ürügyet t a lá lnak 
beszédemben, akkor tartóztassanak le. Mindenesetre résen leszek, lehetőleg nem 

• szerzem meg nékik ezt az örömet." A szótlanul lefolyt ebéd után, a házigazda meg-
kérdezte: „Ugye, el akarsz készülni beszédedre?" — És íróasztala fe lé tessékelt. 
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„Igen, készülni szeretnék — válaszoltam —, de a kanapé felé mentem, és elvetettem 
magam. — Az előadás kezdete előtt fél órával légy szíves fölkelteni" — kér tem 
Könyves-Kolonicsot, aki csak a fejét csóválta. Néhány perc után mélyen a ludtam; 
mindig így készültem fel beszédeimre. 

Ar ra ébredtem, hogy házigazdám simogatja a vállamat, néhány perc múl tán a 
Korona felé mentünk, ennek nagytermében folyt le előadásunk. Már messziről lá t -
tuk, hogy a Korona környéke olyan, akár a megszállott terület. Gépfegyveres osztag-
gal megerősített gyalogság vette körül, így vonultunk be az egyre népesebben áradó 
közönséggel. A gyűlés izzó hangulatban indult, a feszültség egyre nőtt. Egymás után 
léptek a dobogóra a népi írók, Erdei, Illyés, Veres Péter, Sárközi György, Kovács 
Imre és én. Gyűléseinket mindig Sárközi György irányította, következetesen utol jára 
szerepeltetett, de rang volt ez: „Te akkor is fel tudod dobni az embereket, mikor 
már fá rad tak" — mondotta. Mikor a közönség elé állottam, a nagyterem a j t a j ában 
megjelent egy aranygalléros rendőrtiszt, mintegy ötven rendőr élén, künn a katona-
ság várakozott. A gyűlés u tán barátaim azt mondották, hogy még sohase beszéltem 
ilyen elszántan s mégis higgadtan. Ez meglepte a rendőrfőtanácsost, különben sem 
lehetet t mindenre kész, elvetemült ember, mer t beszédemben azért éppen elegendő 
ürügyet találhatot t volna. A közönség példás fegyelmezettséget tanúsított, a szimpá-
t iatüntetés csak a végén tört ki. Közös vacsora u tán ismét sokáig együtt maradtunk. 
Makót sohase tudtam gyorsan elhagyni, ottlétemet mindig meghosszabbítottam, ott 
tar to t tak az összebúvó esték a makói Ritzben —, az Iritz-kocsmát hívták így. Ha 
együtt voltunk Könyves-Koloniccsal, Diósszilágyival és Fried doktorral, mindig iri-
gyeltem Erdeit, amiért Makón élhet ilyen emberek társaságában. 

A makói Kossuth-párt lapja a Márciusi Front makói zászlóbontásáról bizonyos 
„szent önzéssel" számolt be. Nem volt ebben semminémű elítélendő szándék, csupán 
sa já t politikai helyzetét kívánta megerősíteni általunk. A helyi sajtó szerint már 
első makói beszédem a Kossuth-párt újjászervezésének bejelentése volt. Ilyesmiről 
szó sem esett. Tárgyalásaink a Kossuth-párt pesti központjával később indultak meg, 
de akkor sem a Márciusi Front „beolvadása" jegyében. A Kossuth-párt tagjai bará-
taink és ba j tá rsa ink voltak, szorosan egymás mellett haladtunk, ugyanakkor a Már-
ciusi F ron t sohasem gondolt önállóságának a feladására. Éppen ezért a makói 
Kossuth-pár t iak téves következtetéseit nem igazítottuk helyre. A „családban marad-
tak", nekünk nem ártottak, ők pedig hasznát vették. 

Bevallom, nehezen hagytam el Makót, ahol rokonszenv és szeretet simogatott, 
bá rmer re is mentem. Budapesten baljósabb események vártak, 1937. október 14-ré 
ki tűzték a Viharsarok-per törvényszéki tárgyalását. Ezért tartóztattak volna le oly 
szívesen Makón, hogy mint lázítás közben tetten ért foglyot kísérhessenek a törvény-
szék elé. Könyvem három kiadásban jelent meg, mindegyikért külön vádiratot kap-
tam, és összesen héthónapi fogházat. Ehhez járul t utóbb a Márciusi Front két kiál t-
ványáér t indított per, Szentes városának, valamint Pallavicini Alfonz őrgrófnak, 
m a j d Hunyady Ferenc grófnak ellenem indított kereslete, összesen nyolc politikai 
per súlya terhelte vállamat. Ügy vélem, érthető lett volna, ha egy időre visszavonu-
lok, és könyveim írásába kezdek. Senki se tehetett volna szemrehányást ezért, mégse 
ezt az utat választottam. A Márciusi Frontnak továbbra is tevékeny tagja és egyik 
vezetője maradtam. 

Ennek ellenére untalan az a vád ér, mintha elleneztem volna a Márciusi Front 
politikai szerepét, és tisztára „szellemi mozgalommá" akar tam szűkíteni. Akik ezzel 
a kérdéssel foglalkoznak, olyan értelemben teszik, mintha korlátlan mozgási szabad-
ságot élveztünk volna, holott csakugyan országos hatású, és hívek tömegét magával 
sodró mozgalmunk ellen a hatalom gyorsan megkezdte az ellentámadást. Nem-
sokára csak olyan politikai szervezet nyerhetet t engedélyt politikai gyűlés tartására, 
amely par lamenti képviselettel rendelkezett. 1938-ban mint Márciusi Front már nem 
jelenhet tünk meg a politikai porondon. 1937 végén írta Erdei Ferenc A szabadság 
politikája című cikkében, hogy az író „ne illúziókat, hanem politikai mozgalmat erő-
sítsen". Ezért .kezdtünk éppen Erdei indítványára tárgyalást a Kossuth-párttal , ez 
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ugyanis parlamenti képviselővel rendelkezett, így, ha egyesülünk, meg je lenhe tünk a 
politikai mezőnyön. A budapesti Kossuth-pártban különféle elemek gyülekeztek, így. 
az első világháború előtti 48-as pár t maradéka, művelt , haladó polgárok, ak ik a ' 
par lament kispolgári párt töredékeit lenézték, de ide húzódtak az egykor Károlyi 
Mihályt követő októbristák is. Engem főként ők érdekeltek, mer t bizonyos f o r r a -
dalmi folytonosságot jelentettek. A tárgyalásokon a Kossuth-pár t részéről Nagy 
Vince, a Márciusi Fronttól Erdei Ferenc, Sárközi György, Kovács Imre és én ve t t ünk 
részt. Elvileg gyorsan megegyeztünk, és azonnal gyakorlati tennivalókra kerül t a sor. 
Mindkét fél megegyezett abban, hogy sa já t napilap nélkül á tütő e re jű m u n k á t nem 
végezhetünk. Mi let tünk volna a szélsőbaloldal, a ha jdan i Károlyi-pár t utóda, a 
polgári saj tót pedig óvatos szabadéivűség és mértéktar tó reformtörekvések je l lemez-
ték. Éppen akkoriban eladó volt a Magyar Hírlap, még pedig olcsón.-Nagy Vince 
vállalkozott, hogy a vételhez szükséges tőkét megszerzi. Rügyező, szép napok jöt tek, 
telítve jóreménnyel. Nagy Vincében is mintha legjobb h a j d a n i képességei t á m a d t a k 
volna fel. De várat lan fagy következett : a tőkések megtagadták támogatásukat , m e r t 
a népiek és a ha jdani októbristák szövetkezését túlságosan baloldal inak ítélték. Most 
már csak egyetlen lehetőség marad t : a Független Kisgazdapárt . 

A Viharsarok-per u tán meghívást kaptam Eckhard t Tibortól, a Várban, l akásán 
találkoztunk. Alig ültem le, rögtön a dolog velejére tért': 

— Ha irodalmi célok indítottak könyved megírására, nagyot cselekedtél, de ha 
politikai céljaid voltak, akkor súlyosat vétettél. 

Rögtön láttam, hogy miről van szó. Eckhardt attól tar tot t , hogy egy új , r ad iká -
lisabb parasztpárt alaposan megri tk í t ja az ő kisgazdái sorait. Megnyugta t tam: 

— Könyvemet nyilván politikai célból írtam, népünk felszabadításáért , de távol-
ról sem azért, hogy politikus legyek. Politikai szerepet is csak ideiglenesen vál la l -
nék, mer t az én életformám az irodalom. Ellenben most és mindenkor szívesen 
támogatok minden politikust, aki valóban a népér t küzd. 

Eckhardt megnyugodott, egyelőre nem fenyegeti veszedelem, s jónak lá t t a szö-
vetkezni vélünk: 

— Ha így van, akkor most az ügynek feltétlen szüksége van reátok. N e csak 
bíráljatok, gyertek segíteni. Akkor lehet ma jd komoly csatákat vívni, ha radikal izá l -
játok pártomat. 

Közöltem,' hogy csupán Erdeivel együtt vagyok ha j landó belépni, mer t k ö r ü n k -
ben őt í télem a legkülönb politikai tehetségnek. Ha mi már beil leszkedtünk, akkor 

•hívjuk meg egyesével, kettesével bajtársainkat, nehogy tömeges bevonulásunk a pá r t 
képviselőtagjait megijessze. Érveimet Eckhardt helyeselte, és következő megbeszé-
lésünkre már Erdei is meghívást kapott . Magyarországon azonban nincsen titok, 
nemsokára csakugyan megrázó és szíven ütő levél érkezett Könyves-Kolonics József-
től. Szeretek dokumentumokkal érvelni, ezért a lényegét közlöm: „A napokban az a 
hír járta, hogy te is beléptél a kisgazdapártba. Leírhata t lan keserűség fogott el. Hát 
még ez is olyan, mint a többi, mondám a Viharsarok magvából, Makóról s m a g a m -
ban tajtékozva. E pil lanatban olvastam azonban a Magyarországban megje lent cik-
kedet. Itt a kávéházban írógörcsös kezembe tollat markolok — s most m á r meg-
nyugodva kérlek, hogy marad ja tok meg a Márciusi Fronton. A „fronton" ne a f ron t 
m ö g ö t t . . . " Midőn ezt a levelet kaptam, a kisgazdapártba tör ténendő belépést még 
csak fontolgattuk. Tervünket Könyves-Kolonics te l jesen félreértet te, a politikai m e -
nedék keresése távolról sem a Márciusi Front feloszlását, de védelmét je lente t te 
volna. Méltó módon tudtuk volna terjeszteni folyóiratunkat , a Választ, pa r l ament i 
csoportunk ki tudta volna kényszeríteni, hogy legalább irodalmi estéket t a r thassunk , 
ezekbe meg sok minden belefért. 

Az ügy húzódott, Eckhardt állotta a szavát. Egyik hozzá intézett levelem concep-
tusa szerint ezt közöltem véle: „Engedd meg, hogy makói beszéded ügyemre vona t -
kozó kijelentéseiért ezúton is őszinte köszönetemet fejezzem ki." Eckhard t a kis-
gazdapár t éppen Makón tartot t gyűlésén állott ki mellettem, midőn üldöztetésem 
javában folyt. Harc közben vissza szabad utasítani a fölkínál t szövetséget? Ugyan-
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akkor miként győzzem meg Könyves-Kolonicsot, ezt a drága barátot és igaz embert? 
Folyt a levelezés, sajnos eredménytelenül. Ismét dokumentummal jövök. 1938 elején 
Könyves-Kolonicshoz í r t levelem fontosabb részeit közlöm: „Kedves Józsi Bátyám! 
Erdei Feri ittlétekor fontos politikai megbeszélésünk volt Eckhardt Tiborral. Régóta 
aktuál is volt ez a dolog, mer t az egész Márciusi Front politikai szempontból a leve-
gőben l ó g o t t . . . Arra semmi remény sincsen, hogy önálló gyakorlati politikai moz-
galmat indíthassunk. Csakis par lament i képviselettel bíró pár t kap gyűlésengedélyt, 
a választást a parlamenti képviselettel nem rendelkező pár toknak jóformán lehetet-
lenné teszik, tehát egy meglevő pár tkere t felhasználása nélkül egyikünk sem vehet 
részt a gyakorlati p o l i t i k á b a n . . . A kisgazdapártnak tagadhatat lanul nagy tömegei 
vannak. Maga a pár t f rakciókra oszlik, de sok jóindulatú tagja és nagyszerű tömegei 
vannak, tehát megvan a remény, hogy keretében komoly és felelősségteljes magyar 
radikalizmust építsünk. A pár t vezére, Eckhardt Tibor a diktatúra ellen folytatott 
harcával s az utóbbi években folytatott politikai szerepével mindenképpen becsülést 
és rokonszenvet érdemel. Képességeit pedig még ellenfelei sem tagadhat ják . A m i . . . 
mozgalmunkban vannak fiatalok, mint Erdei Feri és Kovács Imre, akik elsősorban 
politikai pályára valók. Polit ikai. pálya nélkül gazdasági törekvéseiket sem tud ják 
megvalósítani. (A makói hagymaszövetkezet sorsára céloztam. F. G.) Nem azért 
támogat juk a Kisgazdapártot, hogy becsapjuk. De néni is olyan áron, hogy eszméin-
ket fe ladjuk. Részt aka runk venni programjuk kidolgozásában, eszmei hatást aka-
runk gyakorolni a pár t poli t ikájára. Ez kötelességünk, és ar ra kérlek, hogy ebben a 
munkánkban támogass bennünket . Tudom, hogy nehéz dolog ez Neked, de mind-
nyá junknak számolnia kell a nehéz és keserves idő lehetőségeivel. Ma a Kisgazda-
pár t a legkomolyabb demokrat ikus ha j l amú párt . Nekünk nincsenek anyagi lehető-
ségeink, s nincs szervezkedési szabadságunk. Ha ilyen felkészületlenül megbontanék 
a Kisgazdapárt sorait, sokat á r tanánk nekik, s a magunk ügyét nem tudnánk előre 
vinni. . . . Eckhardt Tibor megígérte nekünk, hogy a demokrat ikus vonaltól sohasem 
tér el. Nagyon kérlek, Józsi Bácsi, hogy fontold meg ezeket, beszéld meg Ferivel s 
barátainkkal . Hosszas és kínos töprenkedés után döntöttem, s így döntött Feri is, 
akit igen szeretek, s igen nagyra becsülök. Soraidat várva igaz szeretettel és nagyra-
becsüléssel ölel őszinte híved: Féja Géza s. k." 

Könyves-Kolonics ha j tha ta t lan maradt , én pedig nem í r tam több levelet. Erdeire 
bíztam a dolgot. 

Erdei ha j landó volt belépni a kisgazdapártba, de lépését a makói Kossuth-pár t 
döntéséhez kötötte. Végső elhatározását csupán 1938. június 9-én tudat ta : „Kedves 
Géza, régóta hallgatok a politikáról, aminek egyik oka, hogy egyáltalában nem lel-
kesítők az állapotok, a másik pedig, hogy itt Makón nagyon keservesen folytak a 
dolgok, és végül is semmi eredményre nem vezettek a törekvéseim. A Kossuth-párt 
vezetőivel előbb szűk körben, m a j d a negyven tagú választmány előtt megtárgyaltuk 
a Kisgazdapártba való belépést, illetve együttműködést és egyhangún szembe helyez-
kedtek a gondolattal a derék magyarok. Különösen Kolonics és Fried ellenezték 
nagyon a gondolatot, s Márton Bálint, akire különösen hallgatnak az emberek. A do-
log most már bevégeztetett, mégegyszer fölvetni semmi értelmét sem látom. Ezek 
után számomra sincs más út, mint amit Eckhardt előtt is kijelentettem, hogy a 
Kossuth-párt nélkül nem lépek be a Kisgazdapártba, viszont a Kossuth-pártban 
természetesen semmi fantáziát nem látok, nincs más tehát, mint hogy passzív tagja 
maradok mégis régi pártomnak, ami egyenlő a politikai semmittevéssel". Erdei ekkor 
m á r a Márciusi Frontban sem látott sok fantáziát, neki is tudomásul kellett vennie, 
hogy egyenként és összességünkben körülzártak minket, és elszigeteltek a néptől. 
Nem csupán politikai működésünket akadályozták meg. Nemcsak irodalmi estéinket 
t i l tották be azzal az indokolással, hogy burkolt politikai propagandát folytatnak, 
öná l ló gázdasági tevékenységet sem tűr tek meg. 

Erdei önéletrajzából idézek: „Makón gimnáziumba jártam, Szegeden az egyetem 
jogi karán végeztem, de csak fél évig voltam ügyvédjelölt. A hagymások szövetke-
zetében kezdtem igazán a pályámat és ott négy évig rettentő munkával értékesítő 
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szövetkezetet, hagymanemesítést és társadalmi-kulturál is nevelőmunkát cs inál tam. 
Közben a várospolitikában is tevékenykedtem. A hagymások küld tek pá r hónapra 
nyugatra, Németországba, Hollandiába és Svájcba." A szövetkezet Erdei b iz ta tására 
sa já t erejéből impozáns, emeletes hagymaházat is emelt, kísérleti telepet létesítet t . 
De rövidesen mi lett a sorsa? Erdei 1938. június 9-én kelt levelében í r j a : „A hagy-
másokkal való szövetkezeti munkálkodás szépen indul t és vol tak r eménye im még 
egy hónappal ezelőtt is, azonban egy miniszteri rendelet tel jesen beleköpött a tá lba. 
Minden jogot a Meteszre ruházott r á és a kertészek szövetkezetét egyszerűen meg-
semmisítette, kimondván, hogy olvadjon be a Meteszbe. Ez a szövetkezet pedig nem 
az én o r s z á g o m . . . Különben ősszel fölmegyek Pestre, s Makóval annyi t t a r t o m csak 
a kapcsolatot, hogy a hagymanemesítő telepet továbbra is vezetem és havonként pá r 
napot i t thon töltök." Aki ismerte Erdeit, az tud ja , hogy micsoda belső d r á m a folyt 
le benne, míg ez az elhatározása megszületett. Ám, nem tehetet t mást . Ismét á t adom 
önéletra jzának a szót: „1938-tól kezdve aztán foglalkozásilag mezőgazda és kertész 
vagyok Szigetszenfmiklóson, ahol is bérleten családommal együtt sa já t kezűleg épí-
tettem. föl a tanyát és a semmiből ma jdnem az egész kis g a z d a s á g o t . . . 1941-től 
kezdve lassan visszafejlődtem szociológusnak, s ebben a szakmában a laposabb és 
elmélyültebb munká im következtek." Visszafejlődött? Megírta a magyar szociológia 
immár klasszikussá lett remekműveit . 

Említett levele végén í r j a : „Kérlek, hogy mindezeket add tud tá ra Eckhard tnak ." 
Megtörtént. Eckhardt és a kisgazdapárt ezután a r r a kértek, hogy lépjek be egyedül. 
Erdei nélkül nem tud tam kérésüknek eleget tenni . Pedig milyen érvekkel jöt tek. 
Tildy Zoltánt bízták meg a parasztok, hogy a következő nyilatkozatot a d j a á t 
nékem. Félelmetes dokumentum, ezért teljes egészében közlöm: 

„Bizonyítási jegyzék. 
Tekintetes Bíróság! Bizonyítani k íván juk a tekintetes bíróság előtt az alólírottak, 
hogy amit Kovács Imre, Féja Géza és társaik í r tak a Márciusi Front című cikkekbe, 
a valóságnak annyira nem felel meg, hogy az írók a valóság 70%-át í r ták csak meg, 
mer t a mi helyzetünket leírni, ehhez nem író, hanem íróművész kellene. 

Tekintetes bíróság! Itt van egy földmívelő munkás heti keresete: napi 26—27 
fillér. Tessék ezt elbírálni, hogy mi itt az igazság? Az igazság, hogy mi munkások 
ott ál lunk az állati nívón is alacsonyabbra lesülyedve. Fizikailag pedig m á r csak 
roncsok vagyunk. A ruházat az már csak az Ádám kosztüm lesz. Ha az egészségi 
szempontokat megfigyeljük, ná lunk ezen a téren is az ál laténál rosszabb, m e r t van 
olyan munkás testvérünk, aki alól az ágyát képező alom jó ha egyszer egy évben 
kicserélődik, mer t nagyon sok munkás társunknál az ágy már csak lukszus számba 
megy. Mi ezt nem csak leír juk, hanem ez a mi osztályrészünk. Valóság az, hogy 
nálunk a disznóknak jut tengeri dara, de nekünk ebből se jut elég. És most k íván-
juk, hogy áll í tsanak minket a vádlottak padjára és ne az írókat. Legalább meg tud -
juk ki a felelős ezért az arányta lan életszínvonalért, ahol kevesek élvezik a sokat 
és a sokak a keveset. És ez nem lehet nemzetgyalázás, mer t ami igaz, az nem 
gyalázat. 

Tekintetes bíróság! Engedjék meg nekünk az élőknek, ha m á r a hót ta l n e m 
lehetett bizonyítani, hogy mi bizonyítsuk be azt, aminek el viselője is vagyunk, hogy 
amit az írók írtak, sajnos, de való. 

A bíró úr azt is állítja, hogy az írók által beállí tott nyomor az illetők h ibá jából 
származik. Mi pedig azt mondjuk, hogy a bíró úr ezt a kérdést vagy felületesen 
bírálta, vagy nem tudom ugyan, hogy a bíró ú r nem úgy gondolja-e, hogy ha mi 
csakugyan öntudatos munkások volnánk, nem engedtük volna magunka t ennyire 
sülyeszteni. Ha a bíró úr így gondolja, hogy ez^a munkások hibája , akkor többet 
vétkezett a tőke ellen, mint az írók. Vésztő. 1938. Máj . 12. Marad tunk hazaf ias tisz-
telettel az alólirottak: Turbucz Ferencz vm. törv. ha t bizocsági tag. s. k. Andor Ger-
gely Munkás egylet pénztárnok s. k." 

A nyilatkozatot összesen százkilencven ember ír ta alá, az első Nagy Sándor, az 
utolsó Pákozdi János. Nyilatkozatukat természetesen nem ter jeszte t tem a bíróság 
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elé. Mozgalmunkon mit sem segített volna, az aláírók ellen pedig bizonnyal m e g -
indul a vizsgálat, a csendőrségre hurcol ják őket, dolgozni kezd a puskatus, az „é r -
telmi szerzők ellen" per indul, ám, az sem volt lehetetlen, hogy „összeesküvést"' 
koholnak a százkilencven bátor paraszt ellen. Ma is azt állítom, hogy a nép több-
sége a miénk volt, de szervezésüket minden erővel megakadályozták. Ám, segí thet-
tem volna ezen, ha egyedül lépek be a kisgazdapártba? 

Erdei Ferenc ebben az ügyben korrekten jár t el. A makói Kossuth-párt nevelte,, 
ő pedig hű maradt „nevelő szüleihez". Más belátásra próbálta ugyan bírni őket, d e 
igyekezete hiábavaló volt. Sokat töprenkedett a kérdésen, és közben egyre kevésbé 
bízott tervezett kisgazdapárt-kísérletünk valószerűségében. Azt í r ja egyik levelében, 
hogy reménytelen próbálkozás lenne „azon a fronton, ahol ma inkább konzervatív 
politikát lehet folytatni, mint egyebet". Ebben sok igazság rejlett, jogosan biza lmat-
lankodott, ám akadt kommunista is, aki helyeselte az időleges szövetkezést a konzer-
vatívokkal a kispolgári csőcselék egyre fenyegetőbb rémuralma és honárulása el le-
nében. De tagadhatatlan, hogy a történelem, a „távlati valóság" Erdeit igazolta. 

Könyves-Kolonicsot és társait sem érheti gáncs. I f júságuk óta a Kossuth-pár t 
hívei voltak, ehhez fűzte minden emlékük, és földrengető eseménynek kellett jönnie,, 
hogy helyükből elmozduljanak. Midőn pedig a nagy fordulat megérkezett, Könyves-
Kolonics komoly szerepet vállalt. 

A makói hagymaszövetkezet erőszakos kisajátí tása nem csupán Erdein és a. 
hagymásokon ej tet t súlyos sebet, de a Márciusi Fronton is. Miképpen gondolhat tunk 
önálló politikai szervezkedésre és harcra ezek után? A makói szövetkezet példát, 
mutatot t , rokon törekvések éledeztek, s amennyiben hasonló független, népi szövet-
kezetek alakulnak, a Márciusi Front anyagi alapot nyer. Jól tudták ezt az uralkodó-
osztályok politikusai, és a makói szövetkezet feldúlása, Erdei Ferenc gazdasági sze-
repének megakasztása, a hagymaszövetkezet megsemmisítése a Márciusi Front b e -
kerítésének utolsó mozdulatai közé tartozott. 

Nem csupán Erdei szülőföldje Makó, de a Márciusi Fronté is. Itt je lente t tem 
be születését, itt fogalmaztuk meg hitvallásunkat. És ide köt áz ótemetőben egy sír, 
melyben Makó legnagyobb fia nyugszik. 

Óbudán. 1977. március. 

CSATÁRI DÁNIEL 

A Márciusi Front szerepe és jelentősége 

„Mit ér a szó, ha nincs tiszta értelme? Mire jó a mondanivaló, ha nem világos, 
hogy miből fakad és hová tar t?" Erdei Ferenc kérdéseit nem szónoki fogásként 
idézzük, hanem vállalkozásunk nehézségeinek jelzésére, megértésüket kieszközlendő. 
A történelmet felelevenítő szavak tiszta értelmét ugyanis, az igazság keresésének 
világos vágyából fakadó, s a jelen érzés- s gondolatvilágának gazdagítására i rá-
nyuló törekvéseit többféle szemléleti veszély fenyegeti. 

Ezekkel szemben — a tiszta értelem megszólaltatása érdekében — már elöljáró-
ban le kell szögeznünk: a múlt, a történelem nem olyan adathalmazok gyúrmája , 

Elhangzott március 31-én, Makón, a Márciusi Front megalakulásának 40. évfordulóján 
rendezett emlékülésen. 
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