
A jövő az itt tanulók, tanítók tehetségének, szorgalmas munkával szerzett tudásának, jelle-
mének lüggvénye. Az itt szerzett tudás, az élet minden területén egyre nélkülözhetetlenebb 
erkölcsi bátorság bir tokában a kilencvenévesen is fiatal Eötvös Kollégium válhat-e újra a mi-
nőségi tanárképzés húzóerejévé? Munkájával , emberi tisztességével ki fogja-e érdemelni ez a 
néhány fiatal a századelő kollégiumában megszokott kedvezményeket, lehetőséget a több mun-
kához? És fel tudja-e mindezeket használni népünk javára? Ezekre a kérdésekre kell a követ-
kező évtizedekben becsületes és okos választ találnunk. 

Szijártó István 

Erdei Ferenc 
hadbírósági pere1 

Erdei Ferenc már huszonkét éves korában látta az ellenforradalmi rendszer ellentmondásait. 
Átélte a parasztság súlyos helyzetét, amelyet a gazdasági világválság fokozott mértékben fel-
színre hozott. Kereste és kutatta a kivezető utat, nem pusztán a társadalom jobbítása foglalkoz-
tatta, hanem alapvető változtatáson álmodozott. Az akkori társadalmi renddel való szembenál-
lása el lenére olyan ügyekben, mint amiből a hadbírósági per keletkezett, nem kereste a hata-
lommal való harcot, mert az oktalan lett volna. Mint jogász, de mint a makói közjogi küzdel-
mek ismerője is pontosan tudta, meddig lehet elmenni egy-egy adott politikai szituációban 
anélkül, hogy a fennálló társadalmi rend erőszakszervezete lesújtson valakire. Azt viszont nem 
tudta elképzelni, hogy távollétében parancsnoka feltörheti katonaládáját, amelyben a legsze-
mélyesebb holmiját tar t ja , még kevésbé, hogy bajtársai, szobatársai között beépített besúgók 
vannak. 

Erdei Ferencet 1931-ben sorozták be katonának, ez év szeptember 9-én fel is avatták, de 
egyetemi tanulmányai miatt egyévi haladékot kapott. 1932. október 1-én önként vonult be Sze-
gedre a Bethlen Gábor 10. honvédgyalogezred árkászszázadába mint karpaszományos gyalo-
gos. Erdei Ferenc politikai szempontból igen korán megbízhatatlannak számíthatott, ugyanis 
Hódy Dezső főhadnagy, az újoncok szakaszparancsnoka egy szobaszemle alkalmával felnyittat-
ta katonaládáját és elkobozta öccséhez, Erdei Sándorhoz írt befejezetlen levelét, amely így 
szól: 

„Kedves öcsém, itt pedig következik egy levél a katonaságról és eílélékröl, kizárólagosan a 
te számodra irányítva. Hogy pedig egyáltalán írom, annak legközelebbi oka — és ez egy ada-
lék a katonaság mibenlétéhez —, hogy ilyenkor, mikor egy kis szusszanásunk van, kívánkozik 
egy kicsit a szellem is mozogni. Mert máskor ugyan háttérbe szorul. Na, de szép sorjában ha-
lad junk. 

Induljunk el a legtetején: mitőlünk, karpaszományosoktól elvárják, hogy löllogjuk a kato-
náskodás célját, és ez irányítsa minden lépésünket. Ez a cél pedig: minél jobb harcolást a ha-
záért stb. a körül leselkedő ellenségek ellen. Sejted, hogy itt van a legtöbb bibi részemről. 
Hogy milyen szándékkal jöttem el hazulról, azt tudod, tehát azt is tudod, hogy mit szólok a 
dolgokhoz. De azért ne gondold, hogy nincs kedvem csinálni a dolgokat. Csinálom én és épp 
azért csinálom, a katonáskodás hangoztatott célját nem tudom komolyan venni, azt t. i. hogy 
a hazát védjem. Máskép nem lehet ezt kifejezni, nem tudom komolyan venni. Nem tudom lé-
tezőnek valósággal hinni, hogy ezért és így törjenek egymásra az emberek. Szóval jó kis ro-
mantikus vagyok a vérharccal szemben. Nincs, mert rossz, mert képtelenség. Persze azért 
volt, van és lesz. En azonban nem teszek ott. Akár áruló leszek, akármi, de ilyen harcot nem 
fogok végigharcolni. 

Kettőt azonban logok csinálni, azazhogy egyiket csinálom is. Csinálni fogom azt, hogy az én 
bőröm kiteszem a veszedelmek elé és a más vérét is ontom esetleg, de ezt nem a hazáért te-
szem, azt sejted. Most is csinálom pedig azt, hogy katona vagyok és katonásdit játszom. És 
megsúgom neked, öcsém, hogy kedvvel csinálom. Magyarázat: Olyan nagyszerű edzésen 
megy keresztül itt az ember, hogy csakugyan dagadunk bele, aztán az, ami már nem edzés, ha~ 

'Ezzel az irá sal emlékezünk Erdei Ferenc születésének 75. évfordulójára. (Szerk.) 
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nem harci gyakorlat, az olyan szép játék és sport öcsém, hogy megejti az embert. Gödörben 
kúszni, mozdulatlan alakot leiismerni, kinézni a legjobb búvóhelyet, célt eltalálni, mind olyan 
gyermeteg gyönyörűségek, amit te is nagyon jól ismersz, abból az időből, amikor a temetőben 
és a Gerizdesen portyáztunk. Hát szóval, ami a célt illeti, látod, hogy állok. Csak azt kell még 
hozzátennem, hogy a további és legkomolyabb cél nekem itt az, hogy magam testben abszolút 
megedzem, megtanulok emberekkel bánni, tömeget vezetni és megismerem ennek a világ-
nak egy számottevő darabját, a katonaságot mint társadalmi réteget. Persze itt sem kell mon-
danom, hogy minden egy további célt szolgál. 

De te meg nem is tudod, hogy mi lolyik itt és mi történik az emberrel. Tudománybeliek úgy 
mondják, az ember belép egy organizmusba orgánumnak. Gépbe gépésznek. Embereknek itt az 
a szerepe, hogy egy célt szolgáljanak, más emberekkel mindig egyformán összedolgozzanak. 
Persze az emberek általában nem ilyen egyoldalúak és nem precízen egyoldalúak. Hát azt csi-
nálják először itt az emberekkel, hogy egyformára — még mindet — képezik, és pedig egy ős 
géprésszé, olyanná, amelyikkel mindent lehet csinálni. Megtanítják állni, ülni, fordulni, puská-
val bánni, tisztelegni, beszélni etc, mindezt parancsszóra. Ugyanígy géprészképpen kell ennie, 
inni, ágyat felvetni, mosdani etc. Mikor ez megvan, akkor beosztják valahova, kitanítják vagy 
csavarnak, vagy keréknek és úgy kell dolgoznia végig. Ez persze magában nem volna baj. Az 
emberek többen csak úgy dolgozhatnak, ha organizálódnak. Csak a mellékkörülmények rette-
netesek (nem nekem, hanem általában). Először is: azok, aki már benn vannak a gépben, azok 
mindazok irányában, akiket mozgatnak és akiket bele taníttatnak a gépbe, nagyon visszaélnek 
a helyzetükkel. Másodszor pedig az emberek különben is nagyon kevésoldalúak és ennek te-
tejibe itt igyekszenek kipusztítani mindent, ami nem esik a katona vonalba. És ez, sajna, igen-
csak sikerül is. 

Konkrét mustrák ezeknek megvilágítására. Az újoncokkal úgy bánnak, mintha nem is eleven 
emberek volnának. Ez persze gyakorlatilag is rossz, mert megcsökönyösödik, de az erkölcsi ér-
tékek vonalában még rettenetesebbek. Ha egy kis szem piszkot találnak, mezítláb lezavarják 
stb. Szidják az embereket pocsékul. Ebben az altisztek a legfőbb vitézek, öcsém, a civil világ-
ban nem is lehel ilyen ronda embereket látni. Szinte kivétel nélkül olyan külső, úri színeket 
vesznek föl és ezzel összhangban a legbarbárabb dolgokat müvelik. A tisztek annyiban előbb 
állnak, hogy elviselhetőbb tormában elviselhetetlenek. A legtöbb disznóság azonban csak ez-
után következik: mi velünk kivételt tesznek. El mosogat tatnak utánunk, fölmossák a szobánkat, 
több zsoldot adnak, másképp beszélnek velünk etc. De ennek a tetejébe is az altisztek szeretné-
nek velünk kitolni, de nem mernek, mert egy év múlva őrmesterek etc. leszünk és visszaadhat-
juk nekik, hanem pl. nálunk az oktatónkat piszkálja az újoncszakasz parancsnok. Mondom, 
magában az nem rossz és baj, hogy géprész lesz az ember. Még az is tűrhető, hogy minden 
mozdulás, mindennek a helye elő van írva, mert az esetek többségében az optimális helyzet 
van előírva. Ez kivált nekem jól esett nagyon, mivel, hogy bizonyos dolgokban nem bírom a 
rendellenséget. Cipő, nyakszegély, fegyver helye mind pontosan meghatározott, kabátgyü-
rés etc. 

Másik bajos mellékkörülmény, hogy igyekeznek az embert egészen géprésszé tenni. Pl. bár 
elő van írva 4—6 óra teljesen szabad idő, nem nyughat az ember egy percig sem a katona dol-
goktól. Mindegy, hogy kártyázik, nőkről beszélne vagy társadalom organizálódásáról meren-
gene, egyaránt zaklatják. Ez a legkülső meg jelenés. Mélyebben az, amit a katonás rendnek ne-
veznek, kisugároztatják a nem katonai cselekvésekre is, ez tiszteknél látszik kivált. 

Persze az emberek, ha kevés oldalúak is, azért teljesen katonák nem tudnak lenni, ha 9 évig 
szolgálnak is. És ha szusszanásuk van, mást is csinálnak és máskép is mint katonásan. És itt jön 
Freud igaza: kb. egyenlő mértékben kettő foglal le minden energiát: önlentartás és lajlentartás, 
evés és párzás. Semmi másról szó nincs. Ami több lenne az embereknek, azt lefoglalja a ka-
tonaság. 

De attól eltekintve, hogy haszontalan célra szervez a katonaság és sok súlyosbító mellékkö-
rülmény van, mégis aszondom, hogy az a kis nevelés jót tesz az embereknek. Mert bizony ret-
tenetesen tehetetlen és gyarló a regruta. 

Hogy nehéz-é, megeröltetés-é a dolog számomra, arra csak azt felelhetem, hogy suszterizmus 
az egész egy jó aratáshoz, testben, lélekben egyaránt. Persze csak úgy és azért, hogy én soha 
sem merülök el a katonáskodásban és a katonák kedvteléseiben, hanem mindég tudom, hogy 
mért vagyok benn és mit nyerhetek és ha van időm, csinálom az én mesterségemet, olvasok és 
tanulmányozom az embereket." 

A novemberben keletkezett levélnek nem lett semmi következménye, így 1932. december 
1-én minden fenntartás nélkül — a Hunyadi János 9. honvédgyalogezred állományába he-
lyezve — tartalékos tiszti tanfolyamra vezényelték. A Makón történő események miatt azon-
ban később eljárást indítottak ellene, ekkor használják fel a novemberi levelet is. 

Lájer József budapesti i f júmunkás 1933. február 5-én előadást tartott a makói munkásotthon-
ban, amelyen id. Erdei Ferenc és a VII. gimnazista Erdei Sándor is részt vett. Az előadót meg-
hívták CJj utcai házukba, ahol Lájer néhány gimnazistának szemináriumi foglalkozást tartott a 
történelmi materializmusról. Erdei Sándor minderről február 20-án levélben eldicsekszik kato-
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na bátyjának: „az elvtársakkal többször összejövünk. Elcsábítottam már H. Kovács Z., Alexi 
Jóska és Lénárt tanulókat. Lakásomon is összejövünk politizálni". 

A századparancsnok cenzúrázta a levelet. Mielőtt továbbította volna a címzettnek, feljegy-
zéseket készített. Mintegy húsz napig látszólag nem történt semmi az ügyben, valójában figyel-
ték és figyeltették Erdei Ferencet, várták, hogy az otthoni ti tkos összejöveteleket bejelenti e 
elöljáróinak. Végül 1933. március 13-án Sonegger Ottó őrnagy — Hódy Dezső főhadnagy jelen-
létében — kihallgatja Erdei Ferencet. „Erdei a hozzá feltett kérdésekre kijelentette, hogy a je-
lenlegi társadalmi helyzettel nincs megelégedve . . . Egyéni sérelem eddig nem érte, de fáj neki 
a parasztság elnyomása és a kapitalizmus túlkapásai." Közben két szobatársával figyeltették. 

Másnap hajnalban Erdei Ferenc levelet írt apjának és öccsének, amelyet kettős borítékban 
kívánt elküldeni, de a szobatársak bejelentésére a századparancsnok többszöri felszólítására 
kénytelen volt átadni, amelyet természetesen azonnal lefoglaltak. 

Kedves öcsém és Apám! 

Felgyógyultam, de viszont a hazai Lájer ügyből kilolyólag elővettek. Ez ügyben okvetlenül 
beszélnünk kell, de nekem se levelet, se csomagot nem lehet küldeni, semmit a világon. Az 
kellene, hogy Sanyi be biciklizzen. Én két órától háromig ott leszek az új Szeged-i íőíasorban, 
már mint holnap szerdán az ünnep alkalmával, ha még ezt a levelet megkapja szerdán dél-
előtt, 12 órakor elindul, akkor jó. Ha netán nem lennék ott kinn, jöjjön be a laktanyába, itt is 
lehet kicsit beszélgetni. 

Ha jössz öcsém, két-három óra között ott legyél a híd felöl a főfasor végén, én is biztos ott 
leszek, ha még utána laktanya fogságot kapok is. 

Ha nem jöhetsz, Szabóékkel beszéljék meg pontosan a levél közvetítést, hogy lehetőleg ma-
radjon titokban ez a posta, és vele küldjenek levelet péntekre. Én bemegyek érte. Nem tudok 
semmit otthonról, itt tudják, Lénárt etc. neveit, azt is mondják nekem, hogy tovább kezelnek 
titeket. Szóval tudnom kell, hogy áll otthon az ügy, de nektek is tudni kell itt mi van. 

Kb. az a vád ellenem, hogy tudtam, hogy ott szervezkedés folyik és nem jelentettem. Az ne-
kik szervezkedés, amit én tudtam és egyáltalán veszélyesnek tartanak. Pedig az utóbbi félév 
alatt még passívabb voltam, mint valaha. Szóval nagy valami nem lehet belőle, hisz nem csinál-
tam semmit, de mégis intézni kell. Tehát várlak öcsém, ha nem jössz, levelet Szabóval. Csakis 
vele. És ez titkon menjen, hogy ki ne ismerjék ezt a postát. 

Ezt a levelet megsemmisíteni. 
üdvözlettel Feri 

A szegedi 5. honvéd vegyes dandárparancsnokságának ügyésze szerint Erdei Sándor gimná-
ziumi tanulónak írt novemberi levél „egész tartalma alkalmas arra, hogy másban a katonaság 
intézménye a magyar fegyveres erő és az elöljárók iránt megvetést és gyűlöletet keltsen", de a 
levél lefoglalásával annak elküldése megakadályoztatott, ezért cselekménye csupán az állami 
és társadalmi rend hatályosabb védelméről szóló 1921. évi III . tc. 6. §-ába ütköző vétség kísér-
letét valósította meg, ez önmagában nem büntethető, a vádnak ezt a részét elejtették. 

A laktanya egyik legénységi szobájában Segesváry László és Kürthy István karpaszomá-
nyos gyalogosok előtt tett azon kijelentésével, hogy ,,a katonaságnál kevés a zsold, rossz a 
koszt és sok a munka" továbbá, hogy ,,a honvédség erőszakos marhaság" a katonai hivatás le-
alacsonyítására törekedett, ezért az ügyész bujtogatás bűntette miatt vádat emelt Erdei Ferenc 
ellen. Shvoy Kálmán dandárparancsnok 1933. április 29-én vád- és elfogatóparancsot adott ki. 

A szegedi honvédtörvényszék, mint ítélőbíróság, fötárgyalására Bossányi Béla alezredes el-
nöklése mellett dr. Heiling Lajos tanácsnokbíró, tárgyalásvezetőnek, dr. Eckensberger Zoltán 
vádló és dr. Fischer Aurél nyugalmazott állományú ezredesbiró, védő jelenlétében 1933. május 
9-én került sor. A honvédtörvényszék Erdei Ferencet ,,a honvédség erőszakos marhaság" kije-
lentéséért a katonai büntető törvénykönyv 85. és 8. §-ának, valamint a büntető törvénykönyv 
92. §-ának alkalmazásával kéthavi — havonkénti kétszer böjttel, a böjti napokon kemény fek-
vőhelyes és a második hónapban magánzárkában tartással súlyosbított — fogházra ítélte. Bün-
tetését Szegeden a Béke utcai fogdában töltötte ki. 

Erdei Ferenc politikai nézeteiről az ítélet megállapította, hogy a vádlott „családjával együtt 
baloldali szélsőségek felé hajló, a honvédség intézményére nézve káros esetleg veszélyes 
egyén". Novemberi levelében Erdei Ferenc egyértelműen leszögezte, hogy nem tekinti hazájá-
nak az ellenforradalmi Magyarországot, csak a forradalom ügyéért haj landó vérét áldozni. 
Március 14-i levelében öccsétől és apjától azt kéri, hogy Szabóék segítségét vegyék igénybe. 
Szabó János kommunista hagymakertészről van szó, akinek felesége, Rozsnyai Julianna szintén 
részt vett az illegális kommunista mozgalomban. (A Szabó családot Erdei Ferenchez haláláig 
mély barátság fűzte, temetésén Szabó Jánosné megható beszédben búcsúztatta.) 

Erdei Ferenc bevonulása előtt bejárogatot t a munkásotthonba, innen kölcsönözte ki Engels 
Anti-Dühringjét és A család, a magántulajdon és az állam eredetéről szóló könyvét. 

Az öt évvel fiatalabb Erdei Sándor politikai és világnézeti téren bátyja befolyása alatt állt. A 
gimnázium igazgatósága által indított tegyelmi jegyzőkönyvben ezek a nézetek megfogalma-
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zásra is kerültek: ,,Erdei Sándor lelkében a marxi gondolatok vertek gyökeret." Szerinte a 
munkásság és a parasztság helyzetén „csupán a mai társadalmi és termelési rend gyökeres 
megváltoztatásával" lehet segíteni, ,,a megváltást a marxi gondolatok megvalósulásában: a ter-
melési eszközök köztulajdonba vételében láija". ,,A kapitalizmus mai rendszerével nincs meg-
békélve . . . az új országban, sőt a maiban is jobb sorsot szán a parasztnak." Az iskolai fegyel-
mi vizsgálat jegyzökönyveiből is kiderül, hogy az Erdei család világszemléletében fontos sze-
repet töltött be a marxizmus, de azt is tudjuk, hogy az idős Erdei Ferenc magát Kossuth Párt-
hoz tartozónak vallotta, az i f jú Erdei Ferenc pedig a harmincas évek közepén a Kossuth Párt 
titkára volt. Ez a párt viszont Makón sokkal inkább plebejusi szemléletűnek számított mint 
máshol az országban és a Maros-parti város arról volt híres ekkor, hogy a szociáldemokraták 
és a Kossuth pártiak szilárd szövetségre léptek. 

A szegedi csendőr nyomozóosztály, a dandárparancsnokság, a katonai ügyészség, a makói 
rendőrség, a budapesti rendőr-főkapitányság és a makói gimnázium minden részletre ki terjedő 
nyomozást folytatott, Erdei Ferencen kívül másokra is lesújtott . Lájer Józsefet tizenöt napi fog-
házra ítélték, amelyet a makói rendörségen töltött ki, ezt követően kitoloncolták a városból. 
A kispesti szociáldemokrata párt titkára a huszonhat éves Lájerröl kijelentette, hogy ,,szakál-
las iljumunkásra nincs szükség": Mónus Illés érvényesülési lehetőséget igért neki, ha szakít 
a deményistákkal. Végül kizárták a pártból. A következő évben Lájer József könyvecskét ír a 
társadalmi fejlődésről és a materializmusról. Ezt követően visszavonult a politikai életből. A 
makói résztvevők közül Sulyok József papucsost , ,kommunista gyanús üzelmek" miatt öt év-
re kitil tották a városból. 

A gimnázium igazgatója az összehívott fegyelmi bizottságnak Erdei Sándor iskolából tör-
ténő kizárását terjeszti elö, de a tantestület a feddés (V. fokú fegyelmi büntetés) mellett dönt. 
József Attila egykori pártfogói ezúttal is jelesen vizsgáztak. „Ettől kezdve az iskolához való 
viszonyom más lett — ír ja 1935-ben Erdei Sándor —, legtöbb tanáromat úgy tekintettem, mint 
atyai jó barátomat, akikkel a mathézisnél és íilozóliánál sokkal emberibb kapocs köt össze." 

Erdei Ferencet sem fizikailag, sem lelkileg nem törte meg a kéthavi fogház. Sok tapasztalatot 
szűrt le ebből, és még tudatosabban készült terveinek megvalósítására. 

Dr. Tóth Ferenc 

Forrás: Erdei Ferenc hadbírósági pere. Hadtörténeti Levéltár, 32/1933. — Erdei Sándor 
ellen indított fegyelmi eljárás jegyzökönyvei. Csongrád Megyei Levéltár. Szegedi Tan-
kerületi Főigazgatóság iratai, 1933. Erről készül mikrofilm a József Attila Múzeum film-
tárában. — Rátkai Árpád: A Makói Munkáseszperantista Csoport történeté. A Makói 
Múzeum füzetei, 21. Makó, 1978. — Tóth Ferenc: Az i f jú Erdei Ferenc és Erdei Sándor 
kapcsolata a munkásmozgalommal. In: Hegyi András (szerk.): Haladó if júsági mozgal-
mak Csongrád megyében. Fejezetek két évtized történetéből. Szeged, 1982. 99—105. 
old. — Tóth Ferenc: Erdei Ferenc és Erdei Sándor kapcsolata a munkásmozgalommal. 
Csongrád Megyei Hírlap, 1982. febr. 20. — Makói Friss Üjság, 1933. március 10. — 
Tóth Ferenc interjúja Lájer Józseííel és Demény Pállal. A József Attila Múzeum hang-
archívuma. 

Hont Ferenc és Erdei Fe-
renc Makó, 1931 
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