
„Történelmi jelentősége volt 
annak a makói pártalapításnak" 
Nánási Lászlóval beszélget Tóth Ferenc 

Erdei Ferenc nevét 1977-ben vette fel a makói kereskedelmi szakközépiskola. A 
névadó ünnepségen a SZÖVOSZ képviseletében Nánási László (1906-1985), a 
SZÖVOSZ ellenőrző bizottságának elnöke vett részt. Már ekkor megállapodtunk, 
hogy a makói múzeum hangarchívuma részére egy későbbi időben felidézi a 
parasztpárt 1939. június 29-i megalakulásával kapcsolatos emlékeit. Az interjúra 1979 
nyarán került sor. 

• Mit jelentett az Ön számára, hogy Kisújszálláson született? Mit hozott otthonról 
magával? 

Rólunk, nagykunságiakról mondta Móricz: ezek megkeresztelkedtek, de megmaradtak 
pogánynak. 

Apám agrárszocialistának vallotta magát és nagyon sokat tanultam őtőle is. Nagyon 
érdekes gondolkozású ember volt, mindig vitatkozott barátaival, ismerőseivel. Az egyik 
barátja reformokat emlegetett, milyen jó lenne, ha ez így változna, ha az úgy változna. Apám 
azt mondta, nem úgy van, komám. Ha van neked egy rossz csizmád, amelyik már olyan 
avult, hogy nem állja a szöget vagy a varrást, azt már nem érdemes se szegezni, se varrni, el 
kell hajítani és új csizmát kell helyette venni. Olyan ez a mai rendszer is, ezt már nem lehet 
toldozni-foldozni , helyette egy új rendszer kell. Akkoriban ugyanis a parasztok még 
különböző reformok útján képzelték sorsuk jobbra fordulását. 

Apai ágon volt egy ősöm, Abri Andrásnsak hívták, aki mindenáron be akarta perelni az 
Isten kegyelméből uralkodó Ferenc Józsefet. Abból indult ki, hogy a nagykunok a 
jobbágyság idején megváltották magukat, Mária Terézia helyett kifizettek valami adósságot. 
1848 után megszűnt a jobbágyság és az öreg Ábri azt eszelte ki, ami pénzt a mi elődeink 
befizettek, az visszajár kamatostul. Mindig volt egy-egy ügyvéd, aki jó pénzér t a beadványt 
megcsinálta, de soha semmiféle bíróság ezt nem fogadta eL Ez is közrejátszott abban, hogy 
már fiatal koromban engesztelhetetlen forradalmárlet t belőlem. 

• Az 1930-as évek kisgazdapártjával volt-e valamilyen kapcsolata ? 
1939-ben, még a parasztpárt megalakulása előtt felkeresett kisújszállási lakásomon Nagy 

Ferenc, a kisgazdapárt elnöke és Kovács Béla főti tkár. Egy jó fél napot együtt beszélgettünk, 
politizálgattunk. Jóformán minden kérdésben teljesen azonos nézetet vallottunk, azonos 
állásponton voltunk, és amikor elmentek, a feleségem észrevette: olyan jól megértettétek 
egymást, oszt te most mégis elégedetlennek látszol. Én a következőt mondtam: azért, mert 
ezekből sohasem lesz Dózsa György , inkább Nagyatádi Szabó István. Mi abban az időben 
azt mondtuk: Dózsa György unokái vagyunk. 

• Hogyan került kapcsolatba a népiesekkel? 
Abban az időben sokféle politikai áramlat volt, és mi a Múzeum körúton , a Szabad Föld 

szerkesztőségében jöttünk össze, amikor Szabó Pál megvette Mezőfitől a Szabad Szó 
hetilapot. Itt addig beszélgettünk, vi tatkoztunk, hogy úgy állapítottuk meg, szükség van egy 
külön parasztpártra. Pedig a kisgazdák megajánlották, hogy közülünk is besegítenek néhány 
embert a partamentbe. 

• Hogyan lett Makó a parasztpárt bölcsőhelye t 
Azt hiszem, Erdei Feri ötlete volt. Mi is úgy találtuk, hogy ez a nagy paraszti város 

alkalmas erre. H . Szabó Imre újságíró küldte szét a meghívókat, én is tőle kaptam meg a 
körlevelet. Arra viszont nem emlékszem, hogy a bárkában ő is felszólalt volna. Mindenesetre 
az egyik szervező ő volt, de az ő életébe is becsúszott egy vargabetű, mert se 45 előtt, se 45 
után nem volt könnyű egyvonalba maradni, mert nemcsak húztak bennünket ettől a 
vonaltól, hanem taszítottak is. Hányszor mondták ránk, hallgassatok, ti narodnyikok 
vagytok. Kétfelőli nyomás nehezedett ránk: húzás és taszítás, de a parasztpárt legjava mégis 
megmaradt a helyes vonalon végig. 
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• Az időpontot 1939-ben miért Péter-Pálra tűzték ki? 
A csoda tudja. Péter-Pál református vidéken is olyan értelemben ünnep volt, hogy a 

legszebb munka kezdésének, az aratásnak a napja. A többség ezt megfelelőnek tartotta. 
Nekem is aratnom kellett volna, apám idős, beteges ember volt, mégis azt mondta , eredj, 
addig vágom én helyetted, mert aratni még arathatsz az életben, de parasztpártot alapítani 
máskor nem lesz részed. 

• Makóra hogyan jutott elf 
Vonattal utaztam. Ahogy Szegeden a vonatról leszálltam, az állomáson ott volt Doná th 

Ferenc és Mód Aladár, akik engem arra intettek, hogy vigyázzak, mert betiltották az alakuló 
ülést, és úgy igyekezzek Makón a vonatról leszállni, nogy ne kapjanak el a csendőrök. 
Vegyüljek el a tömeg közé és menjek ki a Maros-partra, a strandra és a többit ott megtudom. 
Hogy ők eljöttek-e Makóra, azt nem tudom. Volt, aki úgy emlékezett, hogy Donátn Ferenc 
ott volt, én se ezt, se azt nem merem állítani. 

• Hány órakor érkezett Makóra ? 
Nem tudom az órát megmondani , de már dél körül lehetettt. A makói kofák jöttek haza 

Szegedről a vonaton és azok jó része nem a kapun, hanem a kerítés résén mentek ki, én azok 
közé csatlakoztam. Tehát olyankor volt, hogy a szegedi piacról az asszonyok hazafelé 
tartottak, dél körül lehetett. Aztán kimentem a strandra. Ha jdú Németh Lajos, a későbbi 
kisgazdapárti képviselő, aki valamikor 1946-ban vagy 1947-ben disszidált, is ot t volt az 
állomáson, vele együtt mentem ki a strandra. Életemben én akkor voltam először s trandon, 
akkor láttam először csinos nőket fürdőruhában. Fiatalember voltam, meg is állapítottam, 
már csak azért is érdemes volt eljönni, hogy ilyet is láthattam. N a , oszt valaki szólt, hogy 
menjünk. Gyalog mentúnk egy ideig a Marospart ján, aztán egyszer csak ott volt valami 
rozzant, öreg bárka, abba szálltunk be. 

• A csendőrök nem figyeltek fel Önökre f 
Az állomás épülete előtt négy csendőr jöt t -ment , föl és alá. A csendőrök azért nem 

avatkoztak be, mert a folyónál a folyamrendőrség volt illetékes, a folyamrendőrség meg nem 
volt sehol. 

• Mennyien lehettek a dereglyén? Név szerint kikre emlékezik? 
Hát nem tudom megmondani pontosan, nem voltunk sokan, úgy harmincan-negyvenen 

lehettünk. O t t volt Kovács Imre, Erdei Sanyi, Farkas Ferenc, aztán akiket elsőnek kellett 
volna említenem, Szabó Pál és Erdei Ferenc, továbbá Iliás Ferenc. Szentesről egy Nagy Pál 
nevű. O t t volt Takács Ferenc hódmezővásárhelyi szociáldemokrata képviselő, Szolnokról 
ott volt G u b a Mihály. Azonkívül ott volt még valamelyik Varlyú, Varlyú Ákos egyik 
testvére. Az imént már említettem Hajdú Németn Lajos nevét. 

• Voltak-e távolmaradottak, hiányolták-e valakinek a távollétét ? 
Nem jött el Veres Péter, nem tudom, miért maradt ot thon, talán aratott. Illyés Gyula se 

volt ott és Féja Géza sem. 
• A hajókirándulás meddig tartott ? 
Hát, mit tudom én, két, két és fél, három óráig. Elég hosszú ideig bárkáztunk. 
• Hogyan zajlott le a pártalakítás f 
Mi, akik megjelentünk ott, nem tudom mennyien, harmincan-negyvenen lehet tünk: írók 

és parasztok. Még azok közt sem volt meg az egyetértés a parasztpár t megalakításában. 
Többen aggódtak, hogy felhívjuk magunkra a csendőrség, rendőrség figyelmét, és egyáltalán 
helyes-e, hogy ezt megcsináljuk. Kovács Imre azzal érvelt a parasztpárt megalakításának 
szüksége mellett, hogy majd jön a választás, mandátumokat szerzünk és olyan jelentőséggel 
bíró párt lesz a parasztpárt, nogy beleszólhat az országos ügyekbe. Erdei Feri szerint nem 
most lesz ennek különösebb jelentősége, most ettől ne várjunk semmi lényegesebb dolgot. 
Ilyen érdekesen fogalmazta: majd a végső elszámolásnál ott leszünk. Szabó Pali dön tö t te el a 
vitát - ő ott ült a bárka orránál, konokul nézte a vizet, mintha nem is érdekelné az egész vita 
- , egyszercsak megszólalt, ahogy Pali szokott : na, akik ott aggódnak, azoknak igazuk van, de 
vagy emberek vagyunk, vagy nem vagyunk emberek. Ha pedig emberek vagyunk, akkor 
valamit csinálni kell. Aki peaig fél, az menjen. . . és mondot t egy rettentő cifra káromkodást . 
Evvel Pali befejezte, és nézte megint konokul a vizet. 

Nem tudom megmondani, hogy kik voltak az aggályoskodók, de egyesek aggódtak, hogy 
felhívjuk magunkra a figyelmet. Én is a Szabó Pál-féle álláspontot fejtettem ki. Még akkor 
meglehetősen fiatal voltam, heves vérmérsékletű. 

Megalakítása előtt is sok vita volt és utána szintén. A parasztpárton belül sohasem volt meg 
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az egység, ott is egyik ember így látta, másik úgy látta. Összességében történelmi jelenősége 
volt, annak a makói pártalakításnak! A makóiaknak külön tisztelet jár érte, amiért ennek a 
lehetőségét megteremtették. Betiltották a gyűlést, de szereztek egy ócska bárkát, sikerült a 
csendőrök éberségét kijátszani és ot t a Maroson fel-alá hajókázva mondtuk ki a párt 
megalakítását. 

• A parasztpártiak közül kivel került leghamarabb baráti kapcsolatba f 
Én Kovács Imrével sokkal többet találkoztam 1945 előtt, mint Erdei Ferivel és egészen 

közeli barátságban voltam vele. Amikor felkerültem ide Pestre, a parasztpárt központ jába, 
akkor hamarosan szembekerültem Kovács Imrével és egyre inkább megkedveltem Erdei 
Ferit. Imre jobbrafordulásában nagy szerepe volt a hiúságának. 1944. év őszén hazakerültem 
a katonaságtól, Kisújszálláson rendőrkapi tány lettem. Decemberben bejött hozzám Kovács 
Imre és mondta, valami alkalmi teherautóval megy Debrecenbe. Eléggé kopot t ruhában meg 
miben volt akkor. Az t mondta: Laci, azt hiszem, miniszteri kocsival jövök vissza. Visszafelé 
újra bejött hozzám, nagyon el volt kenődve, csak annyit mondot t , Erdei már miniszter, 
nekem meg azt mondták , várjak. N e m tudom, mit képzelnek ezek. Már ekkor sértődöttség 
érzett belőle. Különösen azt nem bírta elviselni, hogy Erdei előbb lett miniszter, mint ő. 

• Volt-e a parasztpárt megszületésénél kapcsolatuk munkásmozgalmi személyiségekkel? 
A Szabad Szó szerkesztőségében a külpolitikai rovatot hosszú időn keresztül Fehér Laios 

csinálta. Mód Aldár is járt oda, Doná th Ferenc is egyszer-máskor, még Kállai Gyula is néha, 
de szervezett kapcsolatuk nem volt. 

• Hogyan ítéli meg Erdei Ferenc személyiségét ? 
Minden pártnak megvoltak a szellemi nagyságai, de a parasztpártban talán több volt, mint 

a többi pártban. Ezek sokat is segítettek, de ugyanakkor sok zűrt is okoztak. Voltak, akik 
nehezen tudták elképzelni, hogy a parasztok közt is lehetnek épeszű emberek, akik 
ugyanúgy át tudják tekinteni az egész világ dolgát. Emiatt aztán voltak sértődések is. Én a 
legszélesebb látókörű embernek Erdei Ferencet tar tot tam. De Erdei Ferencnek volt egy 
nagyon érdekes helyzete. A poli t ikusok azt mondták , Erdei inkább tudós, nem ismerték el 
teljes egészében politikusnak. A tudósok azt mondták , Erdei inkább politikus, mint tudós . 
Ö k sem ismerték el egészen az övékének. A parasztok megint úgy voltak vele, hát igen, 
tulajdonképpen paraszt ez az Erdei, de mégis dok tor . Kilencven százalékig mindenüt t 
vállalták, de száz százalékig tulajdonképpen nem. 

Ö egyébként nem tartotta magát szellemi nagyságnak, sohasem dicsekedett azzal, hogy 
miféle tudományos műveket készít. Inkább olyannalszeretet t dicsekedni, főztem egy olyan 
birkapaprikást . . . , meg felkapáltam a kertet. 

Feri mindenben azonnal állást foglalt. O lykor talán mellé is fogott , de aki mosogat, tányért 
is szokott eltörni. 

• Meghatározó volt-e az Ön számára, hogy részt vett a parasztpárt 1939. évi megalapítá-
sában ? 

Rendkívül nagy lelkesedéssel vettem ezen részt. Fel is szólaltam. Megtámadtam azokat , 
akik ellene voltak, de a jelentőségét ott akkor csak egyedül Erdei Feri ismerte fel. ö ismerte 
fel: akkor lesz a parasztpártnak komoly jelentősége, amikor az események teljesen 
kialakulnak. És neki lett igaza, mert a felszabadulás előtt a parasztpárt nem sokat tudo t t 
tenni. Nálunk sokkal nagyobb erők sem voltak képesek feltartóztatni a fasizmus szennyes 
áradatát. Ha vissza lehetne az eseményeket forgatni, megint elmennék Makóra, pedig ez 
akkor nem volt teljesen veszélytelen. Én gyáva ember sosem voltam, de vértanú sem akartam 
lenni. 

Nemzettudat és tanítóképzés 
Deregán Gábor beszélgetései Zsámbékon 

91988 szeptemberétől önálló tárgyként oktatják a honismeretet a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán. 
Az iránta érdeklődő másodéves hallgatók választható, kiegészítő szakként, úgynevezett szakkollégium-
ként felvehetik stúdiumaik sorába. Elvégzését a tervek szerint a főiskola a diplomájukban külön is 
feltünteti. Ez a hír kínálta az alkalmat zsámbéki beszélgetéseimhez, a romjaiban is fenséges XIII. 
századi székesegyház szomszédságában, az ugyancsak évszázados egykori Castellum Sambek-ben, a 
mai képzőben. 
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