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Gondolatok 
a magyar népfrontmozgalom 
kibontakozásának 
40. évfordulóján 

A Hazafias Népfront és a Magyar Partizán Szövetség kezdeményezése alapján országszerte megindult a 
magyar ellenállási mozgalom történetének széles körű feldolgozása. A Hadtörténelmi Intézetben készül a 
magyar ellenállás lexikona. Mivel az „ellenállás" témaköre leszűkítetten is értelmezhető, célszerű kiszélesí-
teni a kutatási témát a magyar népfrontmozgalom történetére, a magyar ellenállás társadalmi hátterének 
vizsgálatára. 

Magyarország esetében az ellenállási mozgalom fokozottan nemcsak nemzeti-függetlenségi, hanem tár-
sadalmi-osztályharcos jellegű is volt. A kibontakozó népi demokratikus forradalom társadalmi bázisa a 
munkás-paraszt szövetség kialakuló, egyre erősödő politikai ereje volt. Az antifasiszta harc összefonódott 
az antiimperialista, antifeudális harccal. Ez volt a széleskörűen értelmezett „ellenállás", nemcsak a hitleri 
fasizmussal és megszállással, hanem a feudálkapitalista Horthy-rendszerrel szemben is. 

Balogh Edgár emlékiratai - Hétpróba" - „Szolgálatban" Kállai Gyula és Fehér Lajos emlékiratai -
Életem törvénye" - „így történt" - nagyon érdekesen és tanulágosan világítják meg a magyar népfront-
-mozgalom előtörténetét, kibontakozásának folyamatát. A Hazafias Népfront kiadásában 1977-ben megje-
lent publikáció: „A Magyar Népfront története - Dokumentumok" szolid tudományos alapot biztosított 
a kérdés sokoldalú vizsgálatához. Feltárják ezek a dokumentumok a Népfrontért, az ország demokratikus 
átalakításáért kibontakozott küzdelem történetét. Megismerteti a kötet a Márciusi Front, a demokratikus 
összefogás első kísérletének jelentőségét, a háború elhárításáért, az ország függetlenségéért vívott harc 
történetét. 

Történettudományunk, emlékirat-irodalmunk - az említettek mellett Dobi István, Erdei Ferenc, Dar-
vas József, Dancs József, Mód Aladár, Sipos Gyula, Szabó Pál, Veres Péter idevonatkozó írásai - jó alapot 
teremtettek a magyar népfrontmozgalom kibontakozásának széles körű tanulmányozása számára. 

A honismereti szakkörök kutatási lehetőségeinek szempontjából érdemes felhívni a figyelmet arra, 
hogy az ország szinte minden falujában voltak Szabad Szó- és Kis Újság-előfizetők, voltak szervezetei a 
Paraszt Szövetségnek vagy a Kisgazda Pártnak, helyenként a FÉKOSZ-nak is. Érdemes és szükséges volna 
a felszabadulás, a fasizmus feletti győzelem 40. évfordulójára készülve mindenütt felkutatni, magnóra 
venni mindazoknak emlékeit, akik tevékeny résztvevői voltak a magyar népfrontpolitika kimunkálásának, 
olvasói és terjesztői sajtójának. 

Igen jelentős volt a második világháború éveiben a „szellemi népfront" szélesedő mozgalma is. Gondo-
lok itt a Magyar Nemzet, a Független Magyarország, a Válasz, a Kelet Népe, a Nyugat, a Magyar Csillag, 
sőt a Magyar Élet, Magyar Út, Tiszántúl előfizetőire és olvasóira. Gondolok az antifasiszta emigrációba 
távozott Bartók Béla zászlója alatt felsorakozó, Kodály Zoltán vezette kórusmozgalomra is, a fenyegető 
hitleri „Drang nach Osten" ellenében az „Éneklő Magyarország" - a ,.nemzet egybeénekeltetése". Jelen-
tős bázisai voltak a szellemi népfrontnak a haladó jellegű, egyre inkább népi demokratikus törtésű irodal-
mi körök és társaságok - az Ady Társaság Debrecenben, A Szegedi Fiatalok, A Soproni Márciusi Fiatalok, 
az Auróra Kör Békéscsabán. 

1939 és 1944 között Móricz Zsigmond, Darvas József, Erdei Ferenc, Illyés Gyula, Németh László, 
Somogyi Imre, Szabó Pál, Tamási Áron, Veres Péter és a szellemi népfront sok más képviselője az ország 
szinte minden városában és sok falvában is (Tiszaladány!) tartott irodalmi estet, felolvasást, előadást a 
hitlerizmussal, a nyilasmozgalommal, a Volksbund-szervezkedéssel szemben való „ellenállás" jegyében. Ha 
ezekre a témákra is kiterjesztjük a vizsgálatot, akkor hazánk minden helységének honismereti szakkörre 
találhat „kutatnivalót". Csak egy példa: a balatonszárszói konferencián 1943-ban részt vetf 600 fő az 
ország 450 helységét képviselte. 
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1941. október 6. 
1941 őszén Európa szinte valamennyi városában ott állomásoztak a német fasizmus páncélos hadosz-

tályai, titkosrendőrei, gazdasági emberei, propagandistái. A hitleri hadsereg bevonult Ausztriába és Cseh-
szlovákiába, lerohanta és megszállta Lengyelországot, Dániát, Norvégiát, Hollandiát, Belgiumot, Francia-
országot, Jugoszláviát, Görögországot. Gazdasági, katonai, politikai ellenőrzést gyakorolt a „szövetséges" 
csatlós országokban is, Olaszországban, Romániában, Bulgáriában, Finnországban és Magyarországon. A 
Szovjetunió ellen indított meglepetésszerű háború első hónapjaiban megszállták Ukrajnát és Belorussziát, 
a Balti Köztársaságokat. Egész Európa ipara a német fasiszta hadsereg számára termelt. 

A demokrácia és a szocializmus, a népek nemzeti függetlenségének ügye elveszettnek tűnt a hitleri „új 
Európa" világában. A kommunista és szociáldemokrata,, nemzeti irányzatú és demokratikus pártok szinte 
mindenütt betiltva, a fasiszta hadsereg és politikai befolyás mindenütt előrenyomulóban. 

Ilyen történelmi szituációban lépett a magyar népfrontmozgalom a történelem színpadára, rendezte 
meg első nyilvános demonstrációit a független, szabad, demokratikus, népi Magyarországért, a nemzeti és 
társadalmi felszabadulásért. 

A népfrontmozgalom zászlóbontásának előkészítésében, szervezésében kezdeményező szerepet játszot-
tak azok a kommunisták, akik 1941 őszén kidolgozták a párt új stratégiáját, vezették a Központi Bizott-
ság, a Budapesti Területi Bizottság munkáját, Schönherz Zoltán, Rózsa Ferenc, Kádár János, Földes 
Ferenc. 

Központjai, bölcsői voltak a magyar népfrontmozgalomnak a Népszava, a Kis Újság, a Szabad Szó 
szerkesztőségi irodái. Kommunista újságírók (Fehér Lajos, Kállai Gyula, Losonczy Géza, Markos György, 
Mód Aladár) együtt dolgoztak ezekben a szerkesztőségekben a Kisgazda Párt vezetőivel (Bajcsy-Zsilinszky 
Endre, Dobi István, Dessewffy Gyula, Kovács Béla, Nagy Ferenc) a Nemzeti Parasztpárt vezetőivel (Darvas 
József, Erdei Ferenc, Kovács Imre, Szabó Pál, Veres Péter) és a Szociáldemokrata Párt vezetőivel (Szaka-
sits Árpád, Mónus Illés, Révész Mihály, Takács József). 

„Ezek a kapcsolatok voltak a függetlenségi platformon álló Magyar Front alapjai" (Kádár János). 
A kibontakozó magyar népfrontmozgalom Dimitrov tanácsai és hazai tradíciók alapján is erőteljesen 

támaszkodott 1848-49 tradícióira. Nem véletlen, hogy az első programjellegű dokumentuma Erdei 
Ferenc: „Kossuth Lajos azt üzente . . . " c. műve volt. 

1941. október 6-a, a Battyhány-emlékmécses megkoszorúzása így logikusan vált a magyar független-
ségért, szabadságért és demokráciáért vívott harc zászlóbontásává. A Népszava így tudósít erről: „Ifjúmun-
kások álltak kerékpárjukra támaszkodva, diáksapkás egyetemi hallgatók, villamosalkalmazottak, micisap-
kás, gyűrött ruhás gyári munkások kezeslábasban" . . . „Ahogy ott álltak némán és szótlanul, megillető-
dött szemükben a magyar szabadságharc mártírjainak emléke tükröződött. Ezek a fiatalok érezték, hogy 
meg kell ünnepelniük azt a napot, amikor a magyar szabadságharc vezetői életüket adták a népért és a 
jövendőért". A demonstráció előkészítésében jelentős szerepe volt az Országos Ifjúsági Bizottságnak, 
Orbán Lászlónak és Ságvári Endrének. 

1941. november 1. 
„Minket Fehér Lajos keresett fel október utolsó napjaiban. 
- November 1-én felvonulunk Kossuth és Táncsics sírjához. Jönnek az ifjúmunkások is, a haladó 

értelmiség képviselői, a népi írók, jönnie kell az egyetemi ifjúság legjobbjainak is." - írja visszaemlé-
kezésében Sipos Gyula, a Bolyai Kollégium - későbbi nevén Györffy István Kollégium - bekapcsolásáról 
a demonstráció előkészületeibe. 

„November hó 1-én 3 óra 45 perckor a szociáldemokrata ifjúmunkások - nők és férfiak vegyesen -
gyülekezni kezdtek a Kossuth Mauzóleum előtt. Legtöbbjük vörös szekfűt viselt. Elhelyezkedésük után 
csoportosan érkeztek a helyszínre diák kinézésű fiatalemberek, akik az ifjúmunkások tömege mellett 
helyezkedtek el" - olvashatjuk a „figyelő detektív" jelentésében. 

„Szép hosszú ősz volt 1941-ben. Még sütött a nap, amikor a Kerepesi temető bejáratánál gyülekezni 
kezdtünk. Egyre nőtt a tömeg. Jöttek egyenként és csoportosan az ifjúmunkások. Arcok tűntek fel, 
amelyeket láttunk már valahol, a vasasoknál vagy a MÉMOSZ-ban egy vitaesten, vagy vasárnapi kirándu-
láson a budai hegyekben. írók, újságírók. Parasztemberek, akikkel már találkoztunk a Szabad Szó szer-
kesztőségében vagy népi írók társaságában. És jöttek egyetemista barátaink közül is a Közgazdasági Egye-
temről, a mérnökkarról, bölcsészek, jogászok, orvosok, mezőgazdászok." 

Zsúfolásig megtelt a Kossuth Mauzóleum előtti tér. Csendes, ünnepélyes zsibongással várakozott a 
mintegy ötezer főnyi tömeg. 

„4 órakor egy kisebb csoport zöld fenyőágakból és piros szekfűkből összeállított koszorút hoz a 
helyszínre, amely ,A magyar ifjúmunkásság' feliratú vörös szalaggal volt ellátva." (Detektívjelentés). 
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„A Kossuth Mauzóleum körül ezernyi ember szorong, levett kalappal, némán. Most egy koszorút 
hoznak: egyik oldalon egy fiatal munkás, a másikon egy egyetemi hallgató fogja. Nyomukban a magyar 
szellemi élet képviselői haladnak: írók, művészek, majd széles sorokban munkások, diákok, paraszt szár-
mazású egyetemi hallgatók" (Darvas József: Mindszentek napja - Kis Újság - 1941. november 4.) 

„És megindultunk a koszorúval. Mentünk égőszemű fiatalok sorfala közt a Mauzóleum felé. Ketten 
vitték a koszorút: egy ifjúmunkás, akinek a nevét sem tudom, akit akkor láttam először és egy parasztfiú-
ból lett egyetemi hallgató: Tőkés Ottó. 

Elcsöndesült a zsibongás, a kórus sem énekelt már, úgy álltunk a Mauzóleum lépcsőjén, s körül a téren, 
a sírok közti utakon, mintha az ország, a világ előtt állnánk és mintha egész népünk ügyéért szólna, 
kiáltana a mi tömör hallgatásunk. 

Kállai Gyula és az egyik falukutató író (Kovács Imre) buzdított: szóljál az egybegyűltekhez. Hacsak 
néhány szót is, hacsak annyit is, hogy szabadságharcunk, nemzeti függetlenségünk hősének sírjára hoztuk 
ezt a koszorút." (Sipos Gyula: Akkor voltunk fiatalok.) 

„A Bolyai Kollégium küldöttségének néhány tagja felment a koszorúval a Mauzóleum lépcsőjén, és 
Sipos Gyula egyetemi hallgató ezeket mondotta a tömeg fölött: 

- Letesszük a magyar paraszt-, munkás- és értelmiségi ifjúság koszorúját a magyar függetlenség és 
szabadság nagy harcosának, Kossuth Lajosnak a sírjára". - (Szabó Zoltán: Csendes tisztelgés Kossuth 
Lajos és Táncsics Mihály sírjánál - Magyar Nemzet - 1941. nov. 4.) 

„Ennek elhangzása után többen kiáltották: 
- Éljen a független Magyarország!" - (Detektívjelentés). 
„A Kossuth Mauzóleumnál Sípos Gyula beszélt. Hatásosan, nagy mozgósítóerővel. Rövid körszakállt 

viselt, s fiatalos szenvedélyességével úgy hatott, mintha 1848 egyik jelenete elevenedett volna meg előt-
tünk". - (Kállai Gyula: Életem törvénye). 

„Elhelyezik a koszorút, majd a kórus ajkán felzeng a Berzsenyi-Kodály dal: „Forr a világ bús tengere ó 
magyar", s a befejező sor mintha fogadalom lenne: „Szabad nép! Szabad nép!" (Darvas József) 

A Kis Újság egykori tudósítója szerint szalagot tűztek a koszorúra: 
- a csepeli ifjúmunkások, 
- a parasztszármazású egyetemi hallgatók, 
- a népi írók csoportja, 
- a Szabad Szó szerkesztősége a következő felirattal: „A magyar parasztság nevében". 
„Az összetömörült sokaság szülte, küldte koszorúját, szalagjait - és rejtette cselekvő embereit. Milyen 

magabiztos nyugalommal s mégis milyen megilletődéssel vált ki egy-egy fiatal a zsongó embersűrűségből, 
rátűzte szervezetének szalagját a közös koszorúra, s aztán újra a tömeg megkülönböztethetetlen részévé 
változott. Hozták szalagjaikat a különböző ifjúsági egyesületek, csoportok. A paraszt főiskolások közössé-
ge piros-fehér-zöld szalagja mellé Gyenes Antal tűzte fel a Bolyai Kollégium vörös szalagját. 

Sütött az őszi nap, lobogtak a koszorúk szalagjai. Körül némán, fegyelmezetten álltunk, s olyan csend 
volt, hogy szinte hallottuk egymás szíve dobbanását." - (Sipos Gyula) 

„Kossuth sírjától az ötezer főnyi közönség Táncsics sírjához zarándokolt. Ott Kéthly Anna, ország-
gyűlési képviselő mondott rövid beszédet. 

A rövid ünnepi beszéd után a Bolyai Kollégium ifjúsága elénekelte a Kossuth-nótát, majd az ünneplő 
közönség kétperces néma tisztelgéssel adózott Táncsics emlékének. 

Kossuth és Táncsics sírjának megkoszorúzása biztató cselekedet a haladó magyarság egységének megte-
remtése terén. Azt bizonyítja, hogy a magyar ifjúság és a magyar szellem kész az egység megteremtésére." 
- (Szabad Szó 1941. november 9.) 

,A tömeg szétosztása után figyelő detektívjeink a koszorúk szalagjait a temetőőrök közbejöttével 
eltávolították és beszerezték" - közölte a belügyminiszterrel a politikai rendőrség vezetője 1941. novem-
ber 4-i jelentésében. 

A következő napokban a jobboldali sajtó éles támadást indított a demonstráció résztvevői ellen. A 
koszorúzásokon részt vetteket számba véve, a fasiszta sajtó felfigyelt arra, hogy: „Ott állt Szakasits Árpád 
mellett Illyés Gyula, aki Magyar Csillag címmel nem rég indított utódot a Nyugatnak" - Radnóti Miklós, 
Darvas József és a „falukutató forradalmárok", akik „olyan hévvel és a marxisták heves helyeslésétől 
kísérve szállnak síkra a munkásság és a parasztság egységfrontjáért". - Dessewffy Gyula gróf, a Kis Újság 
főszerkesztője és Ortutay Gyula, a Magyar Rádió egyik osztályvezetője, Horváth Béla, a katolikus költő, a 
legitimista Barankovits István és a marxista Földes Ferenc — s „hát természetesen a Népszava kipróbált 
osztályharcos-forradalmár szerkesztőségének tagjai", köztük Kállai Gyula és Losonczy Géza. 

„Ezt a frontot nagyon jól ismerjük, ilyen szép egyetértésben, ennyire reprezentáns módon azonban 
sohasem láttuk még együtt képviselőit, mint az idei halottak napján. Kivonultak tüntetően, s találkoztak a 
jó öreg Táncsics Mihály sírjánál kipróbált marxisták és radikális parasztok." - (Új Magyarság, 1941. 
november 6.) 

Milotay István „Októberi mécsesek" c. vezércikkében harcba indult az „új népi politika" zászlaja alatt 
felsorakozott „közös szellemi és politikai front" ellen, akik ,„a magyar függetlenség és a népi gondolat 
nevében" felsorakoztak a Kerepesi úti temetőben. „Halottak estéjén megjelentek Kossuth Lajos, Táncács 
Mihály és Teleki Pál gróf sírjánál, hogy emléküknek egy új . népi politika nevében kegyeleti mécsest 

29 



gyújtsanak" - „nem értjük a mécsgyújtók különös egységfrontját, hogy lehet Teleki Pált Táncsics Mi-
hállyal együtt hősi közösségben tisztelni? !" - „Az októberi mécsesgyújtók közül a falukutató forradal-
márokról tudjuk, kinek a győzelmére gondoltak, mikor Táncsics sírjánál megjelentek, s benne egy közös 
politikai, forradalmi törekvés ősét és hősét Kossuth Lajos és Teleki Pál mellé emelték." 

Milotay István jó politikai érzékkel vette észre, hogy amikor Dessewffy Gyula, Kovács Imre és Tüdős 
Klára társaságában az első népi kollégium tagjai Teleki Pál sírjához is elzarándokoltak - ez a tény valami 
újat jelentett a magyar népfrontmozgalomban. „A parasztságot képviselő egyetemi hallgatók, akik Kos-
suth, Táncsics és Teleki Pál sírjánál megjelentek - a nemzeti függetlenség, az állami önállóság, a magyar 
szabadság mellett tettek hűségfogadalmat. Boldogok vagyunk, hogy munkásokkal és parasztszármazású 
főiskolásokkal közösen hódolhattunk tiszta, nagy és nemzeti eszmék hőseinek sírjánál." (Dessewffy Gyula 
- K i s ú j s á g 1941. nov. 11.) 

„Volt abban valami tragikus jelkép, hogy az a mozgalom, amely meg akarta menteni a magyarságot a 
pusztulástól, temetőben bontott zászlót. E néma tüntetéssel, a nagy halottak emlékét ébresztve, fel 
akartuk ébreszteni a magyar nép történelmi tudatát, hogy nyíljék ki végre a szeme, lássa, mire tanít a múlt 
- és mivel fenyeget a jövő" (Darvas József: Város az ingoványon. - Szikra 1945.) 

A nemzeti függetlenség és háborúellenesség, a fasisztaellenesség jelszavaival tüntető ezrek, a kivételes 
háborús törvények börtönében élő ország szívében azt jelezték, hogy van itt olyan erő, amely tudja és 
akarja, meri képviselni a nemzet igazi érdekeit. Az egyre szélesebb rétegekre támaszkodó népfront-
mozgalom volt ez. Teleki Pál sírjának megkoszorúzása jelezte azt a felismerést is, hogy a német fasizmus 
elleni nemzeti függetlenségi harcot a háborúból való kiugrásért csak a legszélesebb nemzeti egység alapján 
lehet eredményesen megvívni. 

1942. március 15. 
A koszorúzások után tovább szélesedett a háború ellen, a békéért, a nemzeti függetlenségért, demokra-

tikus átalakulásért küzdő antifasiszta népfrontmozgalom Magyarországon. A Népszava karácsonyi számá-
ban Bajcsy-Zsilinszky Endre, Balogh Edgár, Darvas József, Kállai Gyula, Markos György, Mód Aladár, 
Móricz Zsigmond, Szakasits Árpád írásai mellett közlésre került Szekfü Gyula cikke is, Teleki Pál sírjának 
megkoszorúzása szellemében. 

1942. február 1-én jelent meg az illegális Szabad Nép első száma, amely az 1848- 49-es forradalom és 
szabadságharc tradícióit az október 6-i és november 1-i koszorozások szellemében igyekezett az antifasisz-
ta nemzeti szabadsággal szolgálatába állítani. 

„Közeleg március 15-e, a szabadságharc zászlóbontó ünnepe. Hétről-hétre itassuk át mindjobban a 
szabadságharc lelkesedésével a dolgozók szívét." - A második szám párhuzamot von 1848 és 1942 között. 

1848 - „A nemzet szabadságharcban egyesül, szembeszáll a külföldi reakciós erőkkel és magyarországi 
barátaikkal." 

1942 - „Egész Európában csatasorban állnak szabadságukért az elnyomott nemzetek. A Hitler-rend-
szer az összeomlás lejtőjére jutott . Magyarországon is kezd kibontakozni a nemzeti szabadságharc. Célja: a 
béke, szakítás Hitlerrel, Magyarország felszabadítása a német fasizmus elnyomása és a feudális maradvá-
nyok alól." 

1942. március 1-én jelent meg a Magyar Nemzetben és a Népszavában a népfrontmozgalom új vezető 
szervének, a Magyar Történelmi Emlékbizottságnak a felhívása: 

„Álljanak sorainkba mindazok, akik tisztán őrzik magukban a történelmi hagyományt, és hiszik, hogy 
1849 nagyszerű örökségének ápolása és elmélyítése fontos nemzeti feladat". 

A felhívás aláírói közt szerepeltek a magyar antifasiszta népfrontmozgalom, a demokratikus pártok 
vezetői, haladó értelmiségünk legjobbjai, köztük: Bajcsy-Zsilinszky Endre, Barankovits István, Bernáth 
Aurél, Darvas József, Illyés Gyula, Kállai Gyula, Kovács Imre, Mihályfi Ernő, Nagy Ferenc, Nagy István, 
Pátzay Pál, Somogyi Miklós, Szakasits Árpád, Szőnyi István, Tildy Zoltán, Varga Béla, Veres Péter. 

Március elején „Petőfi útján" címmel jelent meg az Emlékbizottság első kiadványa. A címadó tanul-
mányt Szekfü Gyula írta, a programadót Kállai Gyula: „A felemelkedés út ján" címmel. 

„Mint 1848-ban, a magyar néptömegek, az ipari munkássággal az élükön ma is felismerték, hogy a 
magyarság létkérdése a mai Európában a függetlenség és a szabadság kérdése. Az önálló, minden kérdésben 
határozóképességgel rendelkező Magyarország viszont csak úgy valósítható meg, ha a széles néptömegek 
megkapják mindazokat a gazdasági és politikai jogokat, amelyekre számuknál, nemzetgazdasági, társadal-
mi és kulturális jelentőségüknél fogva történelmi jussuk van . . . A munkásság a múlt példáin okulva nem 
akar több történelmi katastrófát. Ki akarja vívni jogait, hogy biztosíthassa a nemzet életét." 

Ilyen eszmei előkészítés után került sor 1942. március 15-én a Petőfi-szobor előtti tüntetésre. Erről „A 
magyar népfront története" c. dokumentumkötet közli a Szabad Szó és az illegális Szabad Nép riportját. 
Itt hadd ismertessük az események lefolyását Sombor-Schweinitzer Józsefnek, a politikai rendőrség akkori 
vezetőjének titkos jelentése alapján (BM-VII res. - 1942/8/10357). 
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„ - Délután 3 óra után pár perccel Bajcsy-Zsilinszky Endre vezetése alatt a Petőfi szobrot 5 koszorú-
val megkoszorúzták a Magyar Történelmi Emlékbizottság nevében. Az öt egyforma koszorú nemzetiszínű 
szalagján a következő feliratok voltak: „A magyar munkásság" - ,A magyar parasztság" - „A magyar 
értelmiség" - „Az erdélyi munkásság" - „A Szabad Szó szerkesztősége". Valamennyi koszorú másik 
szalagján a „Petőfinek" felírás volt. 

Bajcsy-Zsilinszky Endréék távozása után eddig még ismeretlen egyének raktak le kisebb koszorúkat, 
amelyekre vörös szalagok voltak erősítve. Ezek a szalagok a következő feliratokkal voltak ellátva: „Buda-
pest külteleki munkássága - Petőfi és Táncsics szellemében a szabadságért" - „A függetlenség, szabadság 
harcosainak - a gyapjúmosó munkások" - „A Terézváros dolgozói - a szabadságért". 

Ezeket a szalagokat a koszorúkról rövidesen eltávolítottuk, és a főkapitányság politikai osztályára 
behoztuk . . . 

Majd a tömegben kiabálások hallatszottak: „Gyerünk a Kossuth-szoborhoz!" - Azonnal intézkedés 
történt, hogy megfelelő számú karhatalom menjen a helyszínre, miután attól kellett tartani, hogy az 
ünneplés meg nem engedhető politikai tüntetéssé fajul. 

Közben a tömeg elindult. - „Éljen a független Magyarország!" - „Éljen a munkásság!" - „Éljen a 
parasztság!" - jelszavakat kiabáltak és a Kossuth-nótát kezdték énekelni. Egyesek részéről ilyen kiáltások 
is elhangzottak: „Békét! - Kenyeret!", egy vallomás szerint ez is: „Le a háborúval!" -

90 főt a vezénylőtiszt előállíttatott a politikai osztályra.A tömeg szétoszlatása után négy képet találtak 
a rendőrök a helyszínen. A képek kb. 50 x 40 cm nagyságban Kossuth, Petőfi és Táncsics arcképeit 
ábrázolták, és zászlószerűen fapálcikákra voltak erősítve". 

Szovjet történészek újabb műveikben az 1942. március 15-i budapesti antifasiszta tüntetést európai 
jelentőségű eseményként értékelik. Rámutatnak arra, hogy a „Békét! - Kenyeret!" jelszóval felvonult 
mintegy tízezer budapesti dolgozó bátran szembeszállva a fasiszta terrorral, hitet tett a magyar nép 
békevágya mellett, hangot adott a magyar munkásság és parasztság valóságos érdekeinek, követeléseinek. 

40 évvel ezelőtt tehát megindult a harc a demokratikus és antifasiszta erők tömörítéséért, a béke és a 
nemzeti függetlenség ügyéért. Ezt a célt szolgálta a balatonszárszói konferencia, a Parasztszövetség föld-
munkás-szakosztályának vésztői kongresszusa. 1943-ban, 1944 elején kezdett kibontakoznia népfront-
mozgalom szövetsége a Teleki Pál szellemében Hitlerrel szembeforduló erőkkel is. Ennek megnyilvánulása 
volt a Kiss János által vezetett tárgyalás az újvidéki vérengzés felelősei ellen. 

A honismeret! szakkörök szerepe 
a magyar népfrontmozgalom 
történetének feldolgozásában 

1941. október 6., november 1., 1942. március 15. budapesti tüntetései országos visszhangot váltottak 
ki. A balatonszárszói konferencia után a résztvevők országszerte elterjesztették Erdei Ferenc előadásának, 
Veres Péter zárszavának gondolatmenetét. A Népszava és a Szabad Szó, a Magyar Nemzet és a Kis (Jjság az 
ország minden városába és falvába eljutottak, terjesztették a független, szabad, demokratikus Magyaror-
szág jelszavát. 

Érdemes lenne a honismereti szakköröknek a társadalom minden osztályából és rétegéből származó 
riportalanyok visszaemlékezésének gyűjtésében tanulmányozni a népfrontmozgalom szélesedését a máso-
dik világháború éveiben. Elemezni azt a hangulati változást, ami az ország lakossága többségének tudatá-
ban végbement a sztálingrádi csata és a „doni katasztrófa" után. Hogyan szélesedett a demokratikus 
újságok olvasottsága, az antifasiszta rádióadók (London, Moszkva, Kossuth Rádió, Petőfi Rádió) hallgató-
sága 1943-1944 folyamán. 

A Békepárt antifasiszta röpcéduláit 1943-ban szinte minden faluba elküldték. Érdemes lenne kutatni, 
milyen volt a tömeghatásuk? 

A visszaemlékezőket meg kellene kérdezni, hogy élte át családjuk, üzemük, falujuk a jelentős történel-
mi eseményeket: a második világháború kitörése, a Jurcsek-rendszer bevezetése (beszolgáltatás), a második 
hadsereg pusztulása a Donnál, 1944. március 19: Magyarország német német megszállása, az olasz kiugrás 
hatása,1944. október 15: Horthy kiugrási kísérlete,a nyilas uralom hónapjai, a debreceni kormány megala-
kulása, a nemzeti bizottságok létrejötte. 

A felszabadulás közelgő 40. évfordulója alkalmából érdemes lenne a honismereti szakköröknek meg-
vizsgálni, hogy „honnan jöttek" az ország minden városában és községében 1944/45-ben megalakult 
Nemzeti Bizottságok vezetői, a demokratikus pártok első tagjai. Milyen előtörténete volt tehát városaink-
ban és falvainkban a Hazafias Népfrontnak a második világháború éveiben. 

A „nemzeti ellenállás" speciális formája volt Magyarországon a parancsmegtagadás, a be nem vonulás, a 
„dekkolás", a bújkálás, az üldözöttek segítése és bújtatása, a fel nem jelentés, a német-nyilas kiürítési 
parancsok megtagadása. Ilyen jellegű emlékei minden 50 éven felüli magyar állampolgárnak vannak. E 
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halványuló emlékek összegyűjtése, leírása, magnetofonszalagra vétele tanácsolható feladata minden honis-
mereti szakkörnek az „ellenállás", a magyar népfrontmozgalom története témájának kutatása során. 

A tanulmányban említett 30-40 vezetője a magyar népfrontmozgalomnak 1944. március 19-e után 
kénytelen volt rejtőzni, bújkálni a Gestapo, majd a nyilas uralom elől. Mivel korábban többségük megfor-
dult előadóként az ország szinte minden városában, sok száz falujában - több mint egymillióra tehető 
azoknak a magyar állampolgároknak a száma, akik dacolva a fasiszta államhatalom, a megszálló német 
hadsereg, a Gestapo terrorhatalmával, nem éltek - nemegyszer saját életüket és személyes szabadságukat 
is kockáztatva - a feljelentési kötelezettség parancsával. Bajcsy-Zsilinszky Endre és Radnóti Miklós kivéte-
lével valamennyien életben maradtak, a hazai illegális Kommunista Párt vezetőivel (Rajk László, Kádár 
János, Horváth Márton, Orbán László, Donáth Ferenc, Szirmai István, Kállai Gyula, Apró Antal, Somogyi 
Miklós és mások) együtt. Ez is bizonyítéka a magyar nép többségének a megszálló német fasizmussal, az 
azt kiszolgáló nyilasokkal szembeni ellenállásnak. Vegyük ehhez még hozzá, hogy minden üzemben volt 
nem is egy ismert szociáldemokrata, kommunista, szakszervezeti vezető, úgyszintén minden faluban vol-
tak ismert kisgazdapárti, parasztpárti, parasztszövetségi vezetők, akiket nem jelentettek fel, akik átvészel-
ték a német megszállás és a nyilasterror hónapjait. 

A Rákosi-klikk „gyanús"-nak minősítette mindazokat, akik túlélték a fasiszta terror éveit és „fasisztá-
nak" minősítette a magyar népet. Ma már tudjuk - a nagy többség függetlenséget és demokráciát akart és 
követte és rejtette azokat, akik ezt a harcot vezették. 

Győrffy Sándor 

Fejér megyei díszítés 
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