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1944. szeptemberétől 1945. április 4-ig a Szovjet Had-

sereg rendkivüli áldozatokkal járó harca folytán felszabadult 

Magyarország, ezzel megsemmisiilt a fasiszta Németország utol- 

só csatlós állama is. Ez azért volt nagyjelentőségű, mert Né-

metország utolsó erődje összeomlott és a Vörös Hadsereg ezu-

‚tán a saját barlangjában semmisithette meg a német fasiz-

muet . 

Szeptember 26-tól, Makó felszabadulásától egy hónap és 

nem egészen egy hét telt el és Kecskemét is felszabadult.De 

ennek előzményei sulyosak voltak. Ime: Kecskeméten 1944. ok-

tóber 9-én hirdetményben adták tudtul a város lakosságának, 

hogy a felszabaditó szovjet csapatok elől kiürítik a várost. 

A kormány Katona Mihályt, Kiskunhalas polgármesterét nevez-

te ki a Duna-Tisza-közi hadmiivel eti kormánybiztosnak, aki a 

kiiiritési rendeletben megjelölte azokat a területeket, ame-

lyeket el kellett hagyni. E területek közé tartozott többek 

között és főleg Kecskemét városa, pusztáival, 90 ezer lako-

sával együtt. 

"...E területek összes lakosai, az asszonyokat és gye-

rekeket is beleértve, a legrövidebb uton, lehetőleg a mellék 

utakon, induljanak utba Solt, Apostag, Dunavecse és Szalk-

szentmá rton irányitóálloaások, illetve felvevő területekre. 

Az összes állatok elhajtandók. Az esetleges vonakodók-

kal szemben karhatalmat leszek kénytelen alkalmazni ..." 

A hirdetmény közli még, hogy a karhatalmat utasitották 

az ellenszegülőkkel szembeni kényszerintézkedésre. 

A lakosság között erre óriási pánik tört ki. Egyesek 

a közvetlen intézkedéseket meg sem várva, utnak indultak. 

Mások passzivan ellenszegültek. Sokan mondogatták: Nem me- 



gyünk, ha meg kell halni, itt haljunk meg! 

A nyilasok azonban lélektanilag is igyekeztek előkészi-

tent a lakosságot. Érvlik: azért kell eleget tenni a kiiirité-

si parancsnak, mert Kecskemét Budapest kapuja, a várost a 

németek nem adják  fel,  itt állitják meg a Szovjet Hadsereget. 

Feltehető, hogy a városban olyan harcok lesznek, hogy kő kö-

vön nem marad. Különben is itt vetik be a németek a csoda-

fegyvert, amellyel teljesen szétzuzzák a Szovjet Hadsereget, 

természetesen a várost is eltörlik a f öld szinéről. 

A lélekmérgező propaganda hatásosnak bizonyult. Gémes 

István, Kecskemét, Rendőrfalusi lakos, üzeni munkás erről a 

következőképpen nyilatkozik: 

"A haláltól való félelem hajtotta, űzte az embereket. 

Indultunk a bizonytalanságba. Ki gyalog, ki taligával, so-

kan kerékpárral és lovaskocsíval, csomagokkal  megrakodva 

keltek utca.." 

0,,'1 	A ` `A város nyilas vezetőit is hirtelen érte a kiüritési 

LOS parancs. A legteljesebb tanácstalanságba estek. Látva a me-

nekülő lakosságot, maguk is az irhájuk mentéséhez fogtak. 

Ráadásul egy másik, számukra irtózatos hir is elterjedt, 

- ami viszont igaz volt. Ez pedig: Az oroszok már Kohári-

szentlőrincen vannak. 

Ez a település mindössze 16 kilométerre van a várostól. 

Bár a hir előbb csak feltevésnek tűnt, de egy nap mulva mé-

gis igazolódott. Hajnalban, - azaz október lo-én - a hirt 

konkrétan tapasztalhatták az emberek. Ugyanis a Tiszán át-

kelt, a 18. Szovjet harckocsi hadtest egyik előretolt része 

és gyorsan behatolt a városba '  a Mükert környékén magyar hu-

szárok akarták feltartani, természetesen nem sikerült. Joós 

Ferenc, nyugalmazott főigazgató, Kecskemét, Mária utca 7.sz. 
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alatti lakos elmondása - és több, akkori szemtani egybehang-

zó véleménye - alapján a szovjet előörs csaknem a város köz-

pontjáig hatolt be. "A Rákóczi ut keramitját becsapódások ér-

ték. Az uton tüzvonalban feküdtek a katonák és a nagyállo-

más irányába lőttek. Csak délután 4 óra tájban csendesedett 

a harci zaj, de ekkor egy irtózatos és szörnyű dolog történt: 

a Csongrádi ut végén álló vonatszerelvény felrobbant ás ha-

talmas robajjal lángokba borult." A németek robbantották 

fel. 

A menekülési láz mostmár óriási méreteket öltött. Joós 

Ferenc szerint: "A Jókai utcán sürü sorokban törtetnek ki-

felé a városból a menekülők." 

Elmenekült a városi rendőrség is, de a nagy menekülési 
indolenciában sem feledkezett meg arról, hogy a nyilvántar-

tott kommunisták névsorát, valamint a "gyanus" elemek név-

jegyzékét elr-égessék. 

A szovjet felderitő osztag pedig,-  minimális veszteség 

gel - dolgavégeztével,visszatért kiinduló támaszpontjára. A 

szovjet felderitő egység kivonulása után német alakulatok 

lepték el  a  várost és példátlan fosztogatásba kezdtek.  Az  

üzletekből az árukat ömlesztve rakták a teherautókra. tize-

mekből a valamirevaló gépeket, az elhagyott otthonkból a bu-

torokat és egyéb vagyontárgyakat elrabolták. A fosztogatás 

és rablás a tehetetlen magyar tábori csendőrség és az I.Ma-

gyar Huszárhadosztály Kecskeméten elhelyezett alakulatainak 

a szemeláttára történt. 

Az október lo-i események után a város vezetői, a köz-

rendészet,és az elmenekült lakosság nagyrésze visszaszivár-

gott, de mintha csak a sors kegyetlen játéka lett volna, az 

egész, hogy ujra ismétlődjék, mégpedig rövidesen. 
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A visszatelepülés után Liszka Béla, a város nyilas pol-

gármestere a helyi lapban nyugalomra intette a lakosságot.  

Igérte a folyamatosságot, a minimális igények kielégitését,  

kérte a lakosokat, hogy támogassák a hatóság munkáját. Am  

( 
1

október 19-én ujabb hirdetmény jelent meg, amelyben a 

4Vmester mester tudomására adta a lakosságnak: a város ujabb, ellen- 

, 	~ séges támadás előtt áll. A szöveg igy zárult: "Újból hangoz  

tatom tehát, hogy riadalomra nincs ok, az óvatosság azonban  

bizonyos intézkedések megtételét feltétlenül megköveteli ás  

a kifüggesztett hirdetmény csak ezt célozza."  

Pedig,dehogyis! Lássuk, milyen intézkedéseket követelt  

az óvatosság?  

1. A katonaköteles leventék és férfiak hátravonását.  

2. Ipari üzemek - Platter-, I.Keeskeméti Konzervgyár,  

stb - megmaradt felszereléseinek ás raktárkészletének elszál-

litását./Amit a németek meghagytak./  

3. A jószágállomány idejében való elhajtását.  

Az "óvatos" intézkedések további részét képezte a bal-

oldali egyének őrizetbe vétele. A kommunista és haladó el-

vet vallók letartóztatásával egy csendőrkülönitmény foglal-

kozott. A lefogottakat Budapestre szállitották, ahol bebör-

tönözték. Közülük még itthon tizenhetet kivégeztek, kettőt  

a nyilasok halálra kinoztak. Nyolcan megmenekültek. Az elfo-

gottak között volt dr. Molnár Erik ügyvéd is, akit barátai  

közbenjárására még Kecskeméten sikerült kiszabadítani. Raj-

ta kívül még akkor szabadult ki Hajnal József, Szinyai Sán-

dor, Kovács Jenő, Schmidt József.  

Amikor a város kiüritésére megtörténtek az első lépé-

sek, egy maroknyi csoport titokban azon gondolkodott, hogy  

miképpen lehetne megmenteni a várost és megóvni az anyagi és  



5 

szellemi értékeket. A szervezkedés egyik vezéralakja Joós 

Ferenc volt, akinek elmondása szerint október közepének e-

gyik délutánján, három óra körül a ferencrendiek tempómának 

oratóriumában jöttek össze a következők: dr. Molnár Erik iigy-

véd, Tóth László nyomdaigazgató, Kovács Jenő cipész,Schmídt 

József szabó, dr. Sándor József ügyész, valamint rajtuk ki-

vül még néhány kereskedő meg iparos. Az összejövetelnek az 

volt a célja, megbeszéljék, hogyan lehetne felvenni a kapcso-

latot a közelgő szovjet csapatokkal, megkérni őket, kimél-

jék a várost. Számbajött az is, kik lennének közülük alkal-

masak az összeköttetés felvételére. A választás Tóth László-

ra és Schmidt Józsefre esett. 

A megbeszélés azonban nem fejeződött be, félbeszakadt 

a Gestapo közbelépése folytán. Másnap a Jenei-féle vendéglő-

ben ugyan folytatódott, de oda már csak a baloldaliak men-

tek el, távolmaradtak az iparosok és kereskedők. Végered-

ményben az érdektelenség láttán és a félelem diktálta érzés 

miatt a tervből nem lett semmi. 

Az evakuálási parancsot végrehajtották. Ennél is volt 

egy kisebb csoport, amely a kiüritési parancs ellen lépett 

fel. Akik felkeresték a reakciós főispánt és rá akarták ven-

ni a kiiirités elodázására. Ez a csoport sem járt sikerrel. 

A főispán közölte velük, hogy az alföld kiüritését Szálasi 

parancsolta meg, aki az "Alföld szorgalmas népének" minden-

áron való megmentésén fáradozik. 

A menekülők közül sokan csak a tanyákig jutottak el, ott 

huzódtak meg, ott várták be, amíg az események elhuznak fe-

lettük. Főleg a hetényegyházi és a nyiri tanyaterületeken 

zsufolódtak össze. A várost mindenképpen el kellett hagyni, 

a tábori csendőrség kiméletlen kényszeritése miatt.A város- 
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ban azért mintegy 3oo-400 ember maradt, akik pincékben és e-

gyéb rejtekhelyeken elbujva várták a felszabadulást. Az el-

menekülők többsége sem a nyilas propaganda hatására hagyta 

el otthonát, hanem a kényszerités miatt. Legtöbben tudták 

már, hogy a Szovjet Hadsereget nem lehet feltartóztatni. 

Eközben a hadmiíveletek gyorsan és sikeresen folytak. 

Október 21-én felszabadult Baja. Ezzel a Duna-Tisza közének 

déli része a szovjet hadsereg fennhatósága alá került. Októ-

ber 23-án a harcok nagy hevességgel Kiskunfélegyháza körze-

tében dultak, melynek következtében ezen a napon felszaba-

dult a város. 

Kemény harcok árán, október 31-én fele✓  abadult Kecske-

mét. A német fasiszták itt egyetlen nap alatt mintegy husz-

ellentámadást inditottak a 24. páncélos hadosztály bevetésé-

vel, de hasztalan. Sőt még a beharangozott "csodafegyver"is 

elmaradt. Igy a budapesti utak kapuja, Kecskemét - szabaddá 

vált.  

II . 

Tóth László, Kisfaludy utca 32. szám alatti lakos, ké-

sőbb a város polgármestere emlékirataiból a felszabadulás 

első óráiról a következőket olvashatjuk: 

"Néhányan, közöttük Molnár Erik barátommal szembeszáli- 

tank a kiiiritési paranccsal és nem nyugat felé, hanem a Ti-

szának indultunk. Amint Szentkirályon /ma Lászlófalva/ az 

első szovjet katonákkal találkoztunk, jöttünk velük vissza 

a városba. Október 31-én, késő délután érkeztünk haza. A pa-

rancsnokság értetlenül nézett ránk, amikor elmondottuk,hogy 

a lakosság elmenekült. Egy öreg fa árnyékában elférnek any-

nyian, ahányan itt maradtunk és az élet elinditására a vá- 
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rosháza rendőrségi sarokszobájában november 1-én szövetséget 

kötöttíink. Egette szivünket a kérdés: hogyan kapaszkodhatunk 

fel. Másnap, november 2-án részletesen tájékoztattuk a Széche-

nyi tér 8. szám alatt elhelyezkedett parancsnokságon Dondé 

őrnagyot a felszabadulást megelőző eseményekről, a kiürítési 
e- 

rendeletekről, annak a tábori csndőrökkel történt kiméletlen 

végrehajtásáról, - s azokról az értesüléseinkről, amelyek 

szerint a menekülők zöme a tanyavilágban rejtőzködött el, a 

Duna-Tisza közéről elűzött további tizezrek a Duna mentén 

várakoznak. Jönnének haza, de a fasiszták elhiresztelték,hogy 

a szovjet katonaság felgyujtotta a várost, a nagytemplom le-

égett, az életnek a városban semmi nyoma. Mit tegyünk? Bá-

tortalanul vetetteik fel a terveket, amikor Dondé őrnagy ha-

tározottan rendelkezett: Huzzák meg barátaink a harangokat! 

A hatás mindannyionkat meglepett. A harangok szavára 

ezerszámra tértek vissza az elűzöttek és az alélt, sötét vá-

rosban megkezdődött az élet, megkezdődött az uj jáépités." 

A fegyverek okozta károk azonban csak kis százalékát 

tették ki annak, ami kárbament, illetve elveszett. A puszti-

tást, rablást nem a szovjet, hanem a német katonáság okozta.. 

Október lo-én például, amikor egy szovjet felderitő osztag 

hatolt a városba, a környéken tartózkodó német alakulatok 

annyira megrémültek, hogy kétségbeesésükben felrobbantották 

a nagyállomás mellett álló, hosszu lőszervonatot. A robban-

tás következtében mintegy ötven ház sulyosan megrongálódott. 

Ugyanezen a napon a várostól hét kilóméterre fekvő Csaláno-

si erdőben lévő saját lőszerraktárukat is felrobbantották. 

a robbanás következtében mintegy másfél kilométeres körzet-

ben az épületek tönkrementek. 

Az ujjáépités megínulás ával egyidőben a város vezetői 
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megpróbálták felmérni a keletkezett károkat, de az akkor még 

csak részben sikerült. A károk jegyzékét megküldték az Ujjá-

épitő Magyarok cimii kiadvány szerkesztőségének is. Ebben a 

következőket olvashatjuk Kecskemétről:l.,i.  

A várost kényszer ut*án kiüritették, őrizetlenül marad 

tak a magún és középületek. Az értékeket a  németek elszálli-

tották. A visszaszivárgó felelőtlen elemek folytatták a fosz-

togatást, elvittek ruhát, butort, háztartási berendezéseket, 

stb. A kiiiritéskor a tűzoltóságot is elvezényelték, felszere-

lésével együtt. Igy a keletkezett tüzeket oltani nem tudták, 

emiatt sok helyen tiiz pusztitotta el az értékeket. Sok épü-

let ablaka, tetőzete, ajtaja elveszett. Az ilymódon kelet-

kezett kár sokszorosan felülmulja a közvetlen harci eszközök 

által okozott károkat. A városháza épületén 12oo, a városi 

iskolákon 2000 négyzetméter üveg hiányzott. Ugyanezeken lo 

ezer négyzetméter a helyreállitandó tetőfelület. 

Helyre kellett állitani a szinházet, három mozit, a 

szegényházat, kórházat, egészségházat. Ezeknek az épületek-

nek a berendezései a legtöbb helyen hiányoztak. 

Az állatállomány a háborus események révén a kiürités 

folytán és a beszolgáltatások alapján az alábbiak szerint 

csökkent: 

1942-ben nyilvántartottak:  

14 ezer szarvasmarhát 

37 ezer 5oo sertést 

lo ezer 600 lovat 

17 ezer 600 juhot 

Baromfiból 1943-ban volt:  

llo ezer. tyuk 
22 ezer pulyka 

8 ezer  5oo lud 

22 ezer Soo kacsa 

Ebből elveszett:  

8 ezer 400 

28 ezer 

7 ezer 

14 ezer 5oo 

Ebből elveszett:  

95 ezer 
16 ezer 

7 ezer 500 

19 ezer 500 
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Az állatállományon kívül elpusztult a tanyai lakosság 

nagyrészének gazdasági felszerelése, boroshordó készlete bor-

termésével együtt. Nem lehetett pontosan nyilvántartani azt 

a sokezer városi polgárt, akinek lakását a németek kifosztot-

ták. A sok köztil csak egyllemző példát: Fazekas Ernő, Mun-

kácsy utca 3. szám alatti lakásából a németek elvittek egy 

zongorát, egy irógépet, egy heverőt, három paplant, négy 

párnát, egy kerékpárt, egy 5o literes bödön zsirt, s még sok 

apróbb értéket. 

A polgármesteri hivatal 1945. októberében összegezte 

a károkat, amely szerint a károsodás időpontjának megfele- 

lően 3 milliárd  pengőre becsülik az elrablott,tönkrement hol-

mik értéket. 

A felszabadulás alkalmával az üresen maradt várost a 

szovjet hadsereg egyelőre elszállásolási célokra vette igény-

be. A városban a Budapestet ostromló hadseregnek olyan nagy 

számu tartalékait és hadtáp alakulatait helyezte el, ami a 

város lakúsul szolgáló helyiségeinek a szokott használatát 

tulhaladta. Básti Ágoston, nyugdijas állami gazdasági igaz-

gató, Szolnok, Csillag utca 14. szám alatti lakos, aki az 

MXP szervezetének első kecskeméti titkára volt, visszaemlé-

kezéseiből tudjuk, hogy a városban összesen 22 hadikórház 

volt. Ugyanis az összes középületek a sebestilt szovjet ka-

tonák elhelyezésére lettek igénybe véve. 

Az élet rendkivill nehezen indult. A szovjet várospa-

rancsnok ötlete nyomán a Nagytemplom harangja adta hirtil a 

pusztáknak, hogy a város él, várja haza lakóit, hogy indul-

jon az élet. A tanyákról megkezdődik a visszatelepülés. E-

lőször lassan és bizonytalanul, később egyre erőteljesebben 

és bizakodón. A hazatértek jóleső érzéssel tapasztalták, 
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hogy a város a rablásoktól eltekintve alig visel magán há-

borus jegyet. 

A szovjet katonai parancsnokság elsó lépései közé tar-

tozott a baloldali emberek felkutatása. Szili István,párt-

nyugdijas, Kisfaludy u.9.szám alatti lakos igy emlékezik: 

"1944. november 3-án egy szovjet terepjáró autó állt 

meg a házunk előtt. Két szovjet katona keresett fel. Arra 

kértek, üljek a kocsiba, vittek a városparancsnokhoz. A pa-

rancsnok leültetett, barátságosan cigarettával kinált, egy 

előtte fekvő névsorból kikereste a nevem, majd egy pisztolyt 

és egy zacskő töltényt nyujtott At, mondván, hogy erre szük-

ségem lehet." Ugyanez az eset ismétlődött meg Básti Ágoston 

nal, Lajos Imrével, Hegedüs Lászlóval, összesen kilenc kom-

munistával. 

A városparancsnokságon a baráti beszélgetés közben kö-

zölték a felfegyverzett elvtársakkal, hogy a Vörös Hadsereg 

nem azért lépett országunk földjére, hogy területet szerez-

zen, nem mint hódítók jöttek, hanem a fasizmus Uldőzői és 

elpusztitóiként. A  Szovjetuniót egyetlen cél vezérli: a lei-

gázott népeknek visszaadni a szabadságukat. Amikor ezt kö-

zölték, a behivott elvtársakkal, egyben arra kérték őket, 

hogy minden más ellenséges híreszteléssel szemben ezt tart-

sák szem előtt és igyekezzenek a lakosság között is felvilá-

gositó munkát folytatni ebben az Értelemben. 

A felvilágositásre szükség is volt, hiszen a hazatérők 

teli bizalmatlansággal, aggódással, kifosztott lakásuk lát-

tán csak annak örülhettek, hogy életben maradtak. A vissza-

térés nem ment  gyorsan.  Azok jöttek először, akik a közeli 

tanyákig mentek, később jöttek a Lunántulra menekültek, sőt 

sokan voltak, akik csak az ország felszabaditása után érkez- 



11 

tek vissza. A nyilasok közül sokan nem mertek hazajönni, 

kint maradtak Németországban. 

A Kecskeméti Hírlap 1944. december 14-i száma /ez a 

felszabadulás után megjelent lap harmadik száma/ 25 ezer 

632 lakos cimszó alatt közli, hogy december 8-ig ennyi sze- 

mély váltotta ki a személyazonossági igazolványát a városhá-

zán. Tudniillik mindenkit ideiglenes személyi igazolvánnyal 

láttak el, mert ilyen igazolvány alapján vették nyilvántar-

tásba a hazaköltözötteket. December L5-én tis már 29 ezer la-

kója volt a városnak, majd ettől az időtől egyre gyorsabban 

szaporodott a lélekszám, a visszatérés. A kilencvenezer la-

kosból január 18-án már 55 ezer 133 főt tartottak nyilván, 

melyből a városban lakó 25 579,  tanyai 33 554 volt. 

Hogy a város lakói minél előbb visszatérjenek és az uj-

jáépitésbe minél előbb bekapcsolódjanak, a Nemzeti Bizott-

ság úty határozott, hogy azok az egyének, akik március 1. 

után térnek vissza, tehát a közmunkákból addig nem vették ki 

a részüket, közmunkamegváltást kell fizetniök. A Nemzeti Bi-

zottság ugy intézkedett, hogy a fizetség progressziv alapon 

történjék. Ez az intézkedés hatásos volt, mert meggyorsitot-

ta a visszatelepülést. Kezdetben nem is a rorneltakaritás 

volt az első feladat. Ennél szükségesebb volt olyan célu köz-

munkák végzése, amely a felszabaditó szovjet alakulatok se-

gitésére irányult. 

A kitirités, meg az uj helyzet miatt nehezen indult meg 

a politikai élet, későn jöttek létre a politikai pártok. E-

zárt a közbeeső idő alatt a szovjet városparancsnokság a fel-

állitott ideiglenes polgármesteri hivatal révén igyekezett 

eegitséget nyujtani az élet meginditásához, szervezéséhez. 

December 6-án jelent meg a Kecskeméti Hirlap első szá- 
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ma. Egyelőre csak hetenként két alkalommal, papirhiány miatt 

mindössze két oldal terjedelemben. Az ujság egyben hivatalos 

lap is volt, amely közölte a legfontosabb rendeleteket és 

tájékoztatta a lakosságot. A Kedskeméti Hirlapnak csak négy 

száma jelent meg, az utolsó december 17-én. Papirhiány követ-

keztében december 27-ig szünetelt a megjelenése, december 27 

-én jelenik meg ujra, de ekkor már Kecskeméti Lapok cimmel, 

és a Nemzeti Bizottság szócsöveként. 

A lap első száma Köszöntő cimmel üdvözli a Kecskemétre 

bevonult Szovjet Hadsereg alakulatait és rámutat arra, hogy 

október 31. a város életében sorsforduló, mert "...mi, akik 

évtizedek óta vártunk a szabadság napját, ezt a Vörös Hadse-

regnek köszönhetjük.", majd igy fejezi be: Meg vagyunk győ-

ződve arraól, hogy Kecskemét lakoss<ga tisztában van a Vörös 

Hadsereg bevonulrisának történelmi jelentőségével, s mindent 

megtesz a maga részéről, hogy a Vörös Hadseregnek győzelmes 

utján minden seg it séget megadjon. A Köszöntő mellé tördelve 

Önmagunkhoz cimmel a másik irás a lakossághoz szól: "Az első 

szót a győzelmes Vörös Hadsereghez intéztük. A második szól-

jon önmagunkhoz, hogy tudatéban legyünk kötelességünknek ás 

feladatainknak.", majd a továbbiakban felhiv az ujjáépités-

re,  ostorozza a appangó és alattomos tétlenséget, arne3y nyo-

morba taszithatja a várost. "Csak munkával lehet Kecskemétet 

rendbehozni  ás élelmiszert teremteni, a nélkülözőkön segite-

ni!" 

A tétlenségből ráz fel és egyben segítő jellegü Az o-

rosz katonai parancsnokság rendeletei cimü közlemény a lap 

első számának első oldalán. Egybehangzó visszaemlékezések 

szerint e rendeletek inditották meg a munkát, mert megnyug-

tatták a lakosságot. A rendelkezés szerint: a hatósága ke- 
res . 
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reskedelmi és iparvállalatok tulajdonosai folytassák tevé-

kenységüket. 

Az árak olyanok maradnak, amilyenek voltak a szovjet 

csapatok bevonulása előtt.  

Az istentiszteletek megtartásának templomokban és ima-

házakban nincs akadálya, stb. 

A szovjet városparancsnokság segitségével és közremii-

ködésével indul meg a közigazgatás munkája. A közigazgatás 

felállitása közben a város teljes vérkeringésének meginditá-

sáért a szovjet városparancsnokság együtt a város ideigle-

nes vezetőségével - Váradi József,polgármester és dr. Mol-

bár Erik, helyettes polgármester szervezésében a városházá-

ra megbeszélésre hívják össze az itthonmaradt orvosok /ezek 

voltak öten/, ügyvédek, művészek és egyházak képviselőit. Im-

re Gábor, nyugalmazott rendőrfőkapitány, Nyár utca l.szám 

alatti lakos igy emlékezik erre: 

"A megbeszélés célja volt egy proklamáció szövegezése, 

melyben felszólitjuk a még fel nem szabadult teriule tek la-

kosságát, hogy ne hagyják el a lakóhelyüket, várják barát-

sággal a felszabaditó szovjet csapatokat. A proklamációt 

tizennégyen irtuk alá és azt tudomásom szerint a moszkvai 

magyar adó , a Kodsuth rádió is sugározta, valamint röpcé-

dulák formájában szórták le, repülőgépekről a  Dunántulon és 

egyéb helyeken. Ezekben a napokban Örkény környékén elkese-

redett tankcsata folyt és Kecskemétet többrendbeli, kisebb 

repülőbombázás is érte." 

A már emlitett megbeszélésen határozták el a demokrati-

kus rendőrség megalakitását is. Ezzel az értekezlettel vet-

te kezdetét a közigazgatás megszervezése is. Miután a régi 

közigazgatási aparátus elmenekült, ezideig mintegy lo szá- 
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zaléka tért vissza, uj emberekkel kellett elinditani a hiva-

tali munkát. A megbeszélésen a következő ügyosztályok lét-

rehozááát határozták el: közigazgatási, kertiletközponti,kiil-

tertiletkörzeti, közellátási, lakáshivatal, szociális, ipari-

kereskedelmi osztályok. 

A megbeszélés konkrét eredményeként tehát létrejött a 

polgárőrség. Parancsnoka - dr. Molnár Erik, helyettes pol-

gármester javaslatára - Imre Gábor elvtárs lett, aki 1919-

ben, a dicsőséges Magyar Tanácsköztársaság idején a kecske-

méti vörös csapatok parancsnoka volt. A polgárőrség felálli-

tását az induló 4et sürgette. Sokan voltak, akik a rende-

zetlen körülményekkel visszaélve fosztogattak, garázdálkod-

tak. Ezért gyors intézkedésre volt szükség, főleg a tanya-

világban, de a város belterületén is. Az elmenekült rendőr-

ség helyett önkéntes jelentkezőkből alakitották meg a pol-

gárőrséget. A tanyai településeken ilymódon szerveződő őr-

sök száma december elejére elérte az ötvenet, a hozzájuk 

tartozó létszám pedig ekkorra mintegy 5oo fő volt. 

A közbiztonsági polgárőrök első izben fegyver nélkül, 

botokkal voltak "felszerelve". "Botosoknak" is hivták őket. 

A szovjet parancsnokság nagyobb razziák alkalmával fegyve-

res erősítéssel biztositotta munkájukat. Közben az elrej-

tett, eldugott fegyverek felkutatása révén csaknem felsze-

relték magukat a  "botosok". Már botokkal is, de a fegyve-

rek megszerzése után méginkább ezek az emberek rendkivül ko-

moly szerepet töltöttek be  a  közrend és a biztonság helyre-

állitásában. Komoly ténykedésüket látva a szovjet várospa-

rancsnokság később kicserélte fegyvereiket ás egységes fegy-

verekkel látta el őket, ami a munkájuk elismerését is jelen-

tette. 
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A felszabadulás előtt elmenekült ügyészség és törvény-

szék tagjai  csak későn, december végén, illetve január ele-

jén jelertkeztek.November elejétől január elejéig két hónap 

alatt felgyülemlett a kihágások és a bi:ncselekmények száma. 

Ennek az intézését is a polgárőrség parancEnokságának kellett 

megoldani. A parancsnok egyszemélyben panaszfelvevő, kihágá-

si és büntető biró is volt. Igy ezidőben többszáz bűnügyi 

irat keletkezett, melyek - érthetően a megfelelő ügyintézők 

hiányában - rendkivül szUkszavuak, csak a legszükségesebb 

tényeket tartalmazhatták, mégis értékesek, mert jól mutatják 

az akkori igazságszolgáltatás rendjét és folyamatossAgát. A 

nagyobb bürmel terheltek zsufolt rendőrségi fogdákba zár- 

va várták az  itéletet. 

A város kiterjedt tanyavilágában sokan bujkáltak a 

Horthy-rezsim pribékjei közül, akik nem átaltak többen szov-

jet katonai ruhát ölteni, s igy fosztogattak és gyilkoltak. 

A kezdő rendőri szervezet tekintélyét különösen ezen a té-

ren lefolytatott sikeres akciók alapozták meg. 

Hogy kellően tudjuk értékelni az ebben az időben fela-

datot vállaló emberek önfeláldozását, ahhoz figyelembe kell 

venntink azt a tényt is, hogy ezek az emberek 1944. novembe-

rétől 1945. áprilisáig a saját ruhájukban teljesitettek szol-

gálatot, fizetést csak februártól, ekkor is csak némi élel-

miszert kaptak. A város vezetősége még a legszükségesebbel 

sem tudta őket ellátni. A polgárőrség paranosnokz , Imre Gá-

bor elvtárs feljegyzéseiben a következőket olvashatjuk: "A 

nehéz munka közben megismertünk sok jószándéku embert, akik 

a kommunista párt, szociáldemokrata párt és a parasztpárt 

tagjaiként parancsnoki megbizatást kaptak. Ezekből alakult 

ki lassan a demokratikus rendőrség parancsnoki kara. Foko- 
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zatosan alakultak ki a rendőrség ügyosztályai, Az ügyosztá-

lyok vezetésére a kommunista párt javaslatára meghivtuk a 

menekülésből visszajött, demokratikus éreelmü szakembereket. 

Igy került sor a bűnügyi osztály megszervezésére, amelynek 

vezetésével Garzó László rendőrfőtanácsost, kihágási és bün-

tető birónak dr. Faragó Jenőt, őrszemélyzeti parancsnoknak 

Slile Jenőt hivtuk meg."  

A demokratikus rendőrség további fejlődését elősegitet-

te a Nemzeti Bizottság intézkedése is. 1945. januárjától kezd-

ve ugyanis a Nemzeti Bizottság Bánó Mihályt, a kommunista 

párt tagját bizta meg a városban müködő hivatalok és intéz-

mények felügyeletével. Bánó különös érdeklődést tanusitott 

a rendőrség iránt és január közepétől bekapcsolódott a még 

kialakulatlan politikai osztály szervezésébe, majd rövidesen 

át is vette annak vezetését. Bánó a politikai osztály hatás-

körét önkényesen kiterjesztette a környező járási kapitány-

ságok területére is. A belügyminisztérium pedig ezt a tényt 

egyszerűen tudomásul vette, majd Bánó Mihály át is vette a 

vezetést, ő lett az ideiglenesen megbizott főkapitány. 

A felszabadulás után az országban elsőként Kecskeméten 

nyilt meg a bentlakásos rendőriskola 1945. áprilisában. Az 

iskola a volt Ferenc József huszárlaktanyában működött, je-

lenleg is laktanya. Az issola kétszáz őrszemélyzeti tagnak 

nyujtott szakismeretet. Az iskola vizsgáin megjelentek a 

Belügyminisztérium képviselői, az Országos Rendőrfőkapitány 

ság vezetői is, akik Imre Gábor szerint nagy elismeréssel 

szóltak a rendőri oktatásról. 

1945. áprilisáig a kecskeméti rendőrkapitányság városi 

rendőrségként működött, májusban a polgárőrsök megszűntek 

a tanyai központokban és helyükben rendőrörsök alakultak. 
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Ettől az időtől kezdve a rendőrség már rendszeresen illet-

ményt kapott. Bánó Mihályt 1945. szeptemberében a városi köz-

gyülés megbizatása alól felmentette. Ugyanis a közgyűlésen 

a kommunisták nem tudták megvédeni Bánót, sokan kifogásol-

ták tulzott baloldaliságát. Bánó helyébe szociáldemokrata 

került a főkapitányi tisztségbe. Ezt követően ugyszólván ha-

vonként változott a kapitány személye. végül 1945. végén az 

országos főkapitányságtól Imre Gábor kapott újra megbizást 

a I)é-Pest vármegyei Főkapitányság és a Kecskeméti Rendőrka-

ptányság vezetésére. 

Az események pontos menetét már busz év távlatából is 

tezéz lépésről-lépésre követni. Nehéz, miután még azok az em-

berek sem emlékeznek pontosan, többen még a legfontosabb dol-

gokra sem, akik 1944-45-ben oroszlánrészt vállaltak a hősi 

helytállásban. Ezeknek az embereknek többsége már nyugdijas. 

Most kezdik rendezgetni emlékeiket. E dolgozatnak ha más ér-

telme nem is lenne, csak annyi, hogy felkeltette, ujra fel-

rázta ezeknek az embereknek az érdeklődését, hatására vé-

giggondolják a küzdelmes eseményeket, hogy kiegészitsék, 

akkor is hasznos célt szolgál. Már eddig is ennek az a- 

nyagnak az összegyüjtése közben sokukban elevenedtek fel husz-

év távlatából az emlékek, egészültek ki a mozzanatok. Az 

eseményekről naplót alig vezettek, a feljegyzéseik is több-

ször hiányosak. Tehát itt az utolsó alkalom, hogy összegyűj-

tögessük e hősi helytállás valamennyi megnyilvánulását,'ál-

dozatos küzdelmét. 

Az uj eszmék jegyében uj gondolatok születtek. A fel-

szabadulás után, ha lassan is, de megindul a politikai pár-

tok szervezése. Ezek a pártok bátortalanul, az első időkben 

homályos elképzelések talajáról indulnak. A legfontosabb 
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párt a kommunista is szárnyaszegetten születik meg legel-

sőbb, pedig ekkor már a felszabadított országrészeken a po-

litikai életben a  Kommunista  Párt nagyon jelentős tényező. 

A Kecskeméti MKP is azzá vált, de előbb önállósulnia kellett. 

Az 1944. október végén Magyarországra érkezett Magyar 

Kommunista Párt Külföldi Bizottságának egyrésze, amely Sze-

geden elakitott Központi Bizottságot, november 9-én tartott 

közös tanácskozáson Szegeden, ahol Gerő Ernő beszélt a köz-

vetlen feladatokról: A német megszállók ellen folytatott 

küzdelmek során széleskörű demokratikus összefogást hirde-

tett; kitért arra is, hogy nem a proletárdiktatura van soron 

Magyarországon, hanem a demokratikus pártokkal való együtt-

müködés most a lényeges. 

Básti ;Agflskbi visszaemlékezése szerint a november 9-i 

közös tanácskozáson Kecskemétről résztvett dr. Molnár Erik 

elvtárs, helyettes polgármester i  és Szegedről visszatérve 

megalak -itotta Kecskeméten a Kommunista-Szocialista Munkás-

pártot. ri párt megalapitása sajátos módon történt. Alakulá-

sakor a két párt szövetségre lépett, s ez a szövetség egy-

séges munkáspártként fogta fel a kommunista és a szociálde- 

mokrata pártot. A prirtmegal<akulás, amely november 17 -2o kö-
a . 

zött történt, mégsem tudatos munkásegység szellemében szüle- 

tett. Mintegy 35-40  tagja volt, székháza. a Nagykőrösi utca 

22. szám alatti, Szívós-féle ház, szintén közös volt. 

Ennek a köz-'s pártnak a ténykedéséről semmiféle jelen-

tősebb dolgot elmondani nem lehet, mert sem jegyzőkönyv, sem 

emlékeztető irás nem tájékoztat rövid fennálláséról. A vete-

ránok visszaemlékezéseiből sem tűnnek ki jelentősebb tények. 

Kalász László, Kecskemét, Belsőballószög 146.szám alatti la-

kos a közös párt egyik alapító tagja szerint, &' kommu- 
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nisták és szociáldemokraták örültek a legális szervezeti le 

hetőségnek, ennél tovább szinte nem is jutottak. Konkrét 

program kialakitásá ra nem gondoltak, mindösshe annyit tud-

tak, hogy a hatalom nem a proletárdiktaturában testesül meg, 

hanem koaliciós alapon szerveződik. A munkásság is koalici-

ós alapon akart szervezkedni, közös pártba. 

December elején a szovjet városparancsnokság tudomásá-

ra jubtt az egységes párt létezése. A városparancsnokság 

Básti Ágostonn földmunkást bizta meg azzal, hogy az egysé-

ges pártból a kommunistákat "vegye ki" és al akitsák meg a 

kommunista pártot. Az elképzeléseknek megfelelően december 

12-én a kommunisták kilencen - ennyien voltak összesen - ki-

váltak az egységes pártból és a Rákócszí ut 3. szám alatt 

megalakitották az MKT szervezetet. A kommunista szervezeti 

élet megindulásával megélénkült a párttagok aktivitása és 

megindult az elméleti munka s pártban is. Básti Ágoston 

szerint január végén Kecskemétre látogatott Révai József 

elvtárs és a pártszervezetben tájékoztatót tartott a koa-

lició lényegéről, tartalmáról, beszélt az MKT programjáról, 

arról a programról, melyet az MKT 1944. november 3o-án hir-

detett meg. 

Révai József látogatásának nagy jelentősége volt a 

kecskeméti pártszervezetben, mert a párt tagjainak nézete 

- főleg az egységes pártból való kiválás után - a proletár-

diktatura jogossbgát tartotta elsődlegesnek. Ebben az idő-

ben már nem tartózkodott Kecskeméten Molnár Erik, tudvalé-

vő, hogy 1944. december 21 -én összeülő IdeiLlenes Nemzetgyü-

lés Debrecenben népjóldti miniszterré választotta. Hiányát 

érezte a párt. De ezt ellensulyozták azzal, hogy a kommu-

nista pártban gyakran tartottak elméleti tájékoztatást a 
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párttagok számára, jól képzett budapesti, esetenként helyi 

előadókkal. A párttagság, amennyiben egyetértett azzal,hogy 

Molnár Erik népjóléti miniszteri kinevezést kapott, annyira 

nem értette Fare.ghó Gábor, kecskeméti illetőségű egyén bevo-

nását a kormányba. Faraghó Gábor személyének a kormányban 

való feltünése miatt volt némi zavar a párttagokban. Nem ér-

tették meg valamennyien szerepeltetésének okát. Viszonylag 

a Kommunista pártra később is hatással volt ez a jelenség-

és hogy a pártszervezet egésze szektánssá válik-e, ez attól 

is függött: sikerül-e a vázolt körülmények között biztosita-

ni a párttagok aktivizálását, sikerül-e megértetni a német-

ellenesség elsődlegességét. Visszatetszést szült,-hogy a 

csendőrség volt országos felfigyelője az uj demokratikus kor-

mányban minizteri tárcát kapott - a szociáldemokratákban 

is. 

A politikai események menete azonban a helyi viszonyok 

között helyzeti előnyhöz juttatta a kommunista pártot. Egy-

részt, mert az összes politikai pártok közül a kommunista a-

lakult meg először, a többi pártok csak később. Másrészt, a 

pártközi blokkban, a Nemzeti Bizottságban vezető tekintély-

re tett szert. Harmadrészt a megalakuló uj pártok alakulá-

sukhoz kérték a kommunista párt segitségét, amit meg is kap-

tak. Az MKY vezetői képviselték is pártjukat minden esetben 

a más pártok alakuló illésein és egyéb rendezvényeiken. A kom-

munista szervezet felismerte és a többi pártokkal is megér-

tette, hogy szerepe az uj élet szervezésében is, és az ujjá-

épitésben is elsőrendü. De a párt felismerte azt is, hogy 

számára nem közömbös a többi pártokhoz való viszonya sem. 

Ezért a kapcsolatok ápolásában általában élen járt, támasz-

kodott rájuk és példát mutatott számukra. Tehette mindezt ab-

ból a helyzetből is, amely országosan is jellemző volt:  a 
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rendőrség vezetése a kezében és a szovjet városparancsnok-

ság pedig segiti törekvéseiben. A párt állásfoglalásait, el-

vi célkitűzéseit, annak egységes végrehajtását megkönnyitet-

te, hogy tagjainak létszáma kevés volt, igy minden tagjával 

tudott rendszeresen foglalkozni, ami végülis cselekvési egy-

séget eredményezett. Ugyanakkor a párt kis létszáma számos 

vonatkozásban előnytelen volt. 

Mégis azt kell megállapitani, hogy a párt kecskeméti 

szervezete a megalakulás után keletkezett belső egyenetlen-

séget kiheverte,és hüen az MKT országos programjavaslatához 

látott munkához. 

A december 12-én megalakult MKT kecskeméti szervezete, 

amely tüstént hozzálátott politikai teendői végzéséhez, az 

uj élet szervezéséhez, segitéséhe7, vezetéséhez ' már az első 

napokban fontos feladattal birkózott meg. A pártszervezet Sze-

ged és más v6rosok példáját követve december 16-án megalaki-

totta a Nemzeti Bizottságot. 

A kecskeméti Nemzeti Bizottságba először csak három 

párt delegált képviselőket. Az MKT Kőnig Ferencet és Sztra-

ka Józsefet, a Szociáldemokrata párt Fekete Sándort és Ka-

ra Balázst, a Független Kisgazdapárt dr.Sándor Józsefet és 

Csikai Balázst. 

De meg kell itt emliteni, hogy a Nemzeti Bizottság 

megalakulásának az időpontjában még sem a szociáldemokrata, 

sem a független kisgazdapárt szervezetileg még nem létezett. 

A szociáldemokrata párt csak december 23-án, a kisgazdapárt 

pedig december 31-én alakult meg. Ez a jelenség feltétlen 

azt mutatja, hogy a kommunista pártvezetőség körültekintő 

és politikai hozzáértése tükröződik abban, hogy elvileg meg- 
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értette a koalició jelentőségét, számitott a többi pártok 

megalakulására, mert a Nemzeti Bizottság létrehozásakor már 

számolt velük és mintegy elősegitette, siettette azok  mega-

lakulását. 

A Nemzeti Bizottság megalakitását tovább halogatni nem 

is lehetett, mert a Debrecenben összeülő Ideiglenes Nemzet-

gyűlésbe képviselőket kellett választani. Olyan szempontból 

is tanulságos ez a tény, hogy az országos szervezés igy is 

siettette egy-egy város politikai életének meginditását.Ter-

mészetesen, ahogy általában az országban mindenütt ilyen 

szervezés következtében, Kecskeméten sem válnak szét az első 

időkben, inkább egyesülnek a szocializmus és a demokrácia e-

rői a Nemzeti Bizottságban. Ennek következménye volt az is, 

hogy később a Nemzeti Bizottság személyi összetétele állan-

dóan változott, másfél év alatt csaknem kicserélődött. De 

az állandó mozgás elősegitette a különféle reakciós befo-

lyást is, és ezzel fékezte az egységes tevékenységet. Noha 

az ilyenfajta tevékenység az első időben egyik párt részé-

ről sem volt jellemző, csakTrilistól. Ekkor a kisgazda- és 

polgáridemokrata párt nemzeti bizottsági képviselőire már 

jellemző kezdett lenni. Majd 1945. őszétől már hozzájuk csa-

pódik a szociáldemokrata párt nemzetibizotts ági képviselete 

is. A szociáldemokrata párt ezután egyre és mindig távolabb 

került a kommunista párttól. Érdekkülönbségiek végső pontja 

1948. elején csucsorodott ki, amikoris a Kéthly-Szélig-Sze-

der-féle jobboldali szárnyhoz tartozó kecskeméti szociálde-

mokrata párt végrehajtó bizottságának 16 tagja közül egyet-

len végrehajtó bizottsági tag sem volt hajlandó aláirni az 

egyesülési jegyzőkönyvet. 

Visszatérve az országgyülés előkészitésére, gyorsan kel- 
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lett intézkedni a megalakult Nemzeti Bizottságnak. Ezt mi 

sem bizonyitja jobban mint az, hogy a Nemzeti Bizottság a-

lakuló ülésén meg kellett tárgyalni az Ideiglenes Nemzetgti-

lésbe küldendők megválásztásának ügyét. A Nemzeti Bizottság 

megállapodott a képviselők személyében is. Ezt követően a 

városban kőzhirré tette, hogy másnap, azaz december 17-én a 

városháza közgyülési termében naggyülést rendez, ahol meg-

tárgyalt javaslatok alapján megválasztják a Nemzetgyűlés 

kecskeméti küldötteit. 

A Nemzeti Bizottság lapja, a Kecskeméti Lapok 1944.de- 

dember 27-i száma - tehát e lap első száma, mivel előtte 

Kecskeméti Hirek cimmel jelent meg a lap - Kecskemét képvi-

selői az Ideiglenes Nemzetgyülésben cimmel ismerteti a vá-

lasztás lefolyását. A naggyülésen Sándor József helyettes 

polgármester elnökölt, az elnökségben helyet foglalt Farag-

hó Gábor vezérezredes és Molnár Erik helyettes polgármester 

is. Az elnöki megnyitó jellemzően tükrözi az akkori politi-

kai felfogást, sőt a meghivottak összetételét is: "A magyar 

alkotmányos élet folytonosságában a német erőszak és az er-

re támaszkodó Szálasiék árulása következtében szakadás ál-

lott be és a kormányzó ur alkotmányos jogait jelenleg nem 

tudja gyakorolni. Ezért a polgárságnak és a munkásságnak ma-

gának kell gondoskodni, hogy a Nemzetgyülés mielőbb össze-

gyűljön és felelős kormányt alakitson." /Idézet az elnöki 

megnyitóból./ 

Az elnöklő Sándor József ismertette a Nemzeti Bizott-

ság által jelölt hét személy nevét, akiket a Nemzeti Bizott 

ság az  országgyűlésbe javasolt megválasztani. Egyhangulag 

jóváhagyták. Eszerint a következők képviselték Kecskemétet 

az Ideiglenes Nemzetgyülésben: 
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A Kommunista Párt részéről: dr.  Molnár Erik ügyvéd, he -

lyettes polgármester, Básti Ágoston, földmunkás, az MKP he-

lyi titkára. 

A Szociáldemokrata. Párt részéről: Kovács Jenő cipész,  

Schmidt József, szabó.  

A .Független Kisgazdapárt részéről: Révész László,ország- 

gyülésí képviselő, Balla Dömötör, kisgazda /városföldi kulák/  

a  
A pártonkiv'iliek részéről: Vitéz F,raghó Gábor, vezérez- 

redes. 

A naggyülés nem v.ilasztotta meg, de kecskeméti képvise-

letben kerizlt a debreceni nemzetgyillésbe Vörös János, párton-

kivülí, volt vezérkari főnök, aki az Ideiglenes Kormányban  

honvédelmi miniszteri tisztséget töltött be. A reakciós mi-

niszterek közül Kecskemét "adta" Faraghót és Vörös Jánost.  

A felszabadulás után tehát az első politikai nagygyii-

lést Kecskeméten a Nemzeti Bizottság hívta össze. A niagy-

gyülésen módosabb polgárok; iparosok, kereskedők, gazdák,  

egyházi személyek és a munkásság képviselői vettek részt.  

A naggyUlést megelőző napon a Nemzeti Bizottság javas-

latára változás állott be a város vezetésében. Váradi József  

polgármestert, - aki szüklátókörü egyén volt és politikai 

hovatartozását sem lehetett tisztázni, -  egy kiváló képes-

ségü,már ekkor is Európa-szerte ismert sakkiró, Tóth László 

váltotta fel, aki a Tanácsköztársaság idején a kecskeméti di-  

rektórium müvelődésfigyi megbízottja volt, s emiatt a nevét  

egyiitt emlegették a Horthy-reizsimben Budai Dezső és Németh  

Lászlóéval. 	~ 4"-^- A  
LA.+ C/ILL. 	-y 	M-` 0'1 4-' 	iL; ✓, 

1 

SS 	 r I 	^p 

P 	~1 ~J J~ 	-~ X 	í 	n, s-v  7 41/4*  ■ 	. 	7  %0 ,  '
I  

Tóht László nevének megemlitésén tul, kissé  rész leteF- 
-~~ r  

:ebben is érdemes méltatni érdemeit. Tóth László a város  

minden rendiz és rangu dolgozóa előtt nagy tiszteletnek és  
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közmegbecsülésnek örvendett. Apja kőmiives mester volt,kilenc 

gyermeket nevelt fel és állandó anyagi gondokkal küzdött,de 

jó képességű gyermekét, Lászlót iskoláztatta. László a Kecs-

keméti Református Jogakadémia hallgatója volt. A Tanácsköz-

társaság létrejötte félbeszakitotta tanulymányait. Tagja volt 

a direktóriumnak és a miivelődési osztályt vezette. Ezért nem 

szerezhetett oklevelet e jogakadémián. A fehérterror börtön 

be vetette. A kiszabadulása után hosszu ideig nyomdászként 

dolgozott, majd felesége összeköttetései révén a református 

egyház segitségével a kecskeméti Révai Nyomda igazgatója lett.  

1945vtől nyugalomba vonulásáig - 1948-ig - a város polgár-

mestereként dolgozott, majd 1956-os ellenforradalom idején 

visszahivták és mint vb elnökhelyettes szolgálta a várost.A 

legnehezebb és a legveszélyesebb időben állba város élén.A 

kiváló férfiut a város egyszerűen nem nélkülözhette,politi-

kai nézetei és szociális gondolkodása miatt. A felszabadu- 

lás után, de főleg 1956-ban sok baloldali ember köszönheti 

neki élete megmentését. A második világháboru alatt a szov-

jet sakknagymesterek elméleti munkái az ő vezetése alatt ál-

ló kecskeméti nyomdában készültek, illegális módon. 

A már említett december 17-i naggyülésen polgármesteri 

székfoglaló beszédet mondott; köszöntötte a megválasztott 

követeket, reményét fejezte ki aziránt, hogy közel van az 

idő, amikor a szövetségesek végső csapása zudul Hitler össze-

roppant birodalmára. A jövőről igy beszélt: A fegyverek el-

némulásával megkezdődik az építés munkája, nemzetünk is el-

indulhat a szovjettel és szövetségeseivel való őszinte egyet-

értés jegyében és a demokratikus elvek érvényrejuttatásával 

a szebb és emberibb jövő utjén./i.m.Kecskemét képviselői az 

Ideiglenes Nemzetgyülésben cimü cikkből./ 
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A  debreceni Ideiglenes Nemzetgyülés elvégezte felada-

tát, a képviselők hazatértek. A Nemzeti Bizottság december  

27-én ismét naggyülést hivott össze, amelyen a képviselők 

beszámoltak a végzett munkáról. A  naggyülésen mindhárom 

párt képviselője szólott. Révész László képviselő azt hangoz-

tatta, hogy -ecskemétet sérelem érte, mert csak hét képvise-

lőt küldhetett, viszont Kecskemétnél kisebb varosok, mint 

Hódmezővásárhely 17-et, Orosháza 12-t küldött. 

Kovács Jenő, szociáldemokrata párti képviselő felolvas-

ta az Országgyülés által elfogadott kormnynyilatkozatot, 

majd megállapitotta, hogy abból a magyar demokratikus gon-

dolat kelt szárnyra, ami azt jelenti, hogy egyenlőre nem 

lesz szocialista átalakulás. Az uj kormány az ország társa-

dalmi berendezkedésének alapjául a magántulajdont tekinti. 

Básti Ágoston képviselő, a kommunista párt titkára, a 

Vörös Hadsereg hősi felszabaditó harcát méltatta. Rámuta-

tott arra, hogy a h-"boru alatt szerzett vagyon nem a becsü-

letes munka gyümölcse. Az uj milliomosok a munkásság vérén 

gazdagodtak meg 1 és amig ők a vagyongyüjtéssel voltak elf og-

lalva, a nemzeti értékkel együtt pusztult a legdrágább ér-

ték: a munkásember. Nagyhatásu beszédében szólott arról, 

bogy Hitler utolsó csatlósaként emlegetik nnneztünket, ami 

a magyar népre nézve nem dicsőség. Részletesen kifQj$tette 

a naggyülésen, hogy a Vörös Hadsereg ennek a meg;állapitá.s- 

nr3k ellenére sem hóditóként lépett hazánk földjére. Célja a 

fasizmus megsemmisitése és a demokratikus szabadságpgok biz-

tosítása. /A  képviselők  beszédei nem szószerinti idézetek, 

a részleteket a Kecskeméti Lapok 1944. december 27-i számá-

ból, Kecskemét képviselői az Ideiglenes Nemzetgyülésen cimü 

cikkből vettem./ 
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A Nemzeti Bizottság megalakulását különféle szervezeti  

formák kialakitása előzte meg. Néhány gondolatot nem érdem-

telen ezeknek szentelni. Ilyen szervezet volt például. - amely  

az ujjáépités érdekében jött létre - a körzetparancsnokság...  

A körzetparancsnoksági szervezet célja az volt, hogy minden  

kerület ugynevezett politikai szervezetbe tömörült, amelynek  

voltak vezetői. Ezek a városi szervek segitették a város ve-

zetőséfiét és a szovjet városparancsnokságot a közmunkák vég-

zése és az ujjáépités szervezése  során. A szervezés a tanya-

világra is kiterjedt. A tanyákon a telpülési viszonyoknak  

megfelelően alakitották ki a körzetparancsnokságokat, de a-

zok az előbb felsorolt funkciókon kivül a közigazgatás gya-

korlásában is résztvettek. A kerületi és területi szerveze-

teknek a fele zebadulás utáni első időkben elsőrendü feladat la  

volt a Vörös Hadsereg segitése, a "hátország" gazdasági fe-

ladatainak ellátása, szervezése. A kertetekben lévő üzemek-

ben  először nem üzemi bizottságok alakultak, ebben nem kö-

vették más, nagyobb városok példáját. Az üzemekben a terme-

lés megszervezését a kerületi vezetőségek látták el, azok  

szervezték a munka, megindulását. A kerületek, vagy körzetek  

- mind a két név használatos volt, - egymást versenyre hivták  

ennek az volt a célja, hogy a jobb munkavégzés érdekében  

melyik körzet képes és tud jobb,több eredményt felmutstní.A  

versenyben élenjáró körzeteket mintakörzeteknek nevezték el.  

Egy ilyen körzet volt a város Czollner-téri részén, a VI.  

kerületben. Ebben a körzetben például a  legpontosabban ál-

litották elő a napi munkaerőt, gyorsan tisztították az ut-

cákat, vigyáztak az elhagyott házakra. A gyerekek részére  

nspköziotthont állítottak fel, megszervezték annak élelme-

zését. Amíg tanitás nem folyt az irkolákban, a körzetben la- 
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kó tanító vagy óvónő látta el a gyerekek felügyeletét,neki 

az volt a közmunkája. 

Az idősebb lakók sem tétlenkedtek, őket is bekapcsolták. 

Akik koruknál fogvan nem birták a fizikai munkát, azok vattát 

tépőst gyUjtöttek a szovjet sebesültek számára. A VI. kerü-

let munkájában élen járt özv. Csinger Mihályné, ma nyugdi-

jas, Szult(n utca 25. szám alatti lakos. 

A kerületek munkáját több esetben dicsérte az ujság is. 

A Kecskeméti Lapok december lo-i száma A kerületek szervező 

munkája cimü cikkében a következőket irts: "A kerületek ma-

már napi 35oo munkást adnak iizemeknek, kórházaknak, mühelyek 

nek, mosodáknak. A kerületvezetők helyi ismereteik alapján 

osztják be naponta az iparosokat és napszámosokat, akik mun-

kájukkal azáltal, hogy segitik a szovjet hadsereget, siette-

tik a fasizmus végső megsemmisisétését ." A  szovjet  katonai 

alakulatok, amikor igénybe vették a munkásokat, a végzett 

munkákért rendes napi bért fizettek. A Kecskeméti Hirlap,a- 

s  mely  egyuttal hivatalos lap is volt - mert másféle ujság ek- 

kor még nem jelent meg - ismertette a közérdekü rendelete-

ket. December 14-i számában A munkások fizetése címmel pe-

dig közölte, hogy a szovjet városparancsnokság elrendelte: 

az igénybevett munkaerőt az október 3o-án érvényes munkabé-

rek alapján kell fizetni. 

Mind a kerületek, mind a körzetek munkáját az anyagi 

megbecsülésen tul a szovjet katonai városparancsnokság er-

kölcsi elismerésben is részesitette, több esetben is. Tet-

te ezt azért, mert látta, hogy a lakosság a háborus elkese-

redésből kilábolt és józan városépitésbe fogott, igy mun-

kájával is megbecsülést szerez magának. 

A szovjet katonai városparancsnokság segitségével 
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szervezték ujjá a tüzoltóságot is.  A  szovjetek a felszere-

lés mellé lovakról is gondoskodtak, sőt még a város gazda-

ságának is adtak lovakat december elején, mert tudták,hogy 

a legsürgősebb szállitásokat nem tudja eszközölni a város 

igaerő hiányában. Több esetben szállitó eszközökről is  a  

városparancsnokság gondoskodott, melyeknek nagyrésze később 

átment  a  város tulajdonába. 

A kerületek munkája a vf:ros üzemeinek a meginditásá-

ban  is nagyon fontos volt. Az üzemek ujra indulása lenditő-

erőt adott a városnak.Noha Kecskeméten különösebb, országos 

jelentőségit üzemek, nem voltak - azért a Platter és az I. 

Kecskeméti Konzervgyár ismert volt. E két üzemen kivtil volt 

még néhány kisebb. A város összes munkáslétszáma - tulnyomó 

részt mezőgazdasági terület lévén - nem érte el a háromezer 

főt, de amit a munkások tettek az méltó volt országos hirnév- 

re. 

Először  a  villanygyár indult meg. November  3-tál 7 - ig 

a gyár dolgozói kijavitották és pótolták a hiányzó vezetéke-

ket. November 7-én kigyulladt a fény, ami kimondhatatlan 

nagy örömet keltett a városban. Igaz, szén nem volt, az 

áramtermeléshez fával tüzeltek, azt a bugaci erdőből szállí-

tották.  A  szállitóeszközöket a szovjet városparancsnokság 

bocsátotta a város rendelkezésére. A villanygyár helyreál-

litása volt a városban az  első hőstett a munka frontján. A 

város idősebb lakói még jól emlékeznek arra, hogy hét mun-

kás huszonnyolc napon át dolgozott a gyárban, javitotta, mi-

közben a ruha nem került le róluk. 

A villanygyárat követte a többi ifizem: Gépgyár, A Be-

nedek-féle baromfifeldolgozó- és gyümölcscsomagoló, a kon-

zervgyárak. 
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A Gépgyárban elsőbb csak alig pár ember kezdett a hely 

reállit.si munkákhoz. Bodócs Gyula, Hetényegyháza 76.sz. a-

latti lakos, nyugalmazott u j sá .giró A Kecskeméti Gépgyár tör-

ténete cimü munkájában a következőkc:t irts: 

"November 3-án elsőnek Sümeg János művezető tért visz-

sza az üres gyárba. 0 fogadta az odaérkező szovjet ezredest 

és egy századost. A beszél etésük hatására S1i eg tüstént fel-

kereste lakásukon a munkatársait. Kilencet már otthon talált, 

akik azonnal veleMentek a gyárba és megindították a helyre-

állitási munkát. Előszedték az eldugott szerszámokat,anya-

got. Hiányzó szerszámokat a kisiparosoktól kértek kölcsön. 

November 4-én megszületett az első öntvény. Pár nap mul-

ya már negyvenre szaporodott a visszatértek száma, a hónap 

végén pedig százhuszra. A munkások örömmel dolgoztak, tel-

jesen átérezték a helyzetet, a felszabadulás nagy jelentő-

ségét ős rendkivül fegyelmezettek voltak. 

Jellemzi öntudatukat az a tény is, hogy amikor fogy-

tán volt a vasax,yag, a városban több helyen a munkások szed-

ték össze az ócskavasat. Lovaskocsik, teherautók nem voltak. 

A lelkes munkáshadsereg kocsikat szerzett és lovak hiján ma- 

guk huzták be azokat, néha nagy távolságról a gyár udvarára.! 

A gyár repülőgép öntvényeket készített a Szovjet Had-

sereg részére. 

Az a kilenc munkás, aki a gyárban elinditotta a terme-

lést, a következő volt: Sümeg János, Gubényi Mihály, Gara 

Pál, Mészéros Ferenc, Moln="r József, Notnáger Gyula, Racs-

ki Imre, Szűcs László, Virág  Ferenc. 

A Benedek-féle telepen huskombinátot illitottak fel. 

Rövid idő alatt mintegy ezer munkást foglalkoztató nagyüzem 

mé vált, amelyet Végh József, konzervmester vezetett, s aki 
rang  nyugdijas veterán. 
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Megindult a munka a Gyufagyárban, a Schiffer Cipőgyár-

ban, a Vágóhidon,stb. Üzembe helyezték a gazdasági vasutat. 

Rendbehozták a fürdőt. Megkezdte a vámörlést a Gazdasági Gőz-

malom, a Sertésmalom és az Iván-malom. 

November végén a kecskeméti postahivatal a felszabadi-

tott terük tekre továbbitotta a leveleket. December lo-ig 

pedig mintegy 8o üzlet kinyitott és megkezdte az ázusitást. 

Siralmas helyzetbe került a város közegészségügye is. 

Az esztelen kiürités következtében mindössze öt orvos ma-

radt a városban: dr.Merétey Sándor, dr.Mándoki Antal, dr. 

Dobák István, dr.Daubner Erzsébet és dr.Sármásy. Ők a fel-

szabadulás$ illenatától hősi helytállással küzdöttek, kötöz-

ték s sebesülteket, operáltak, gyógyitottak, jóllehet az oa 

vosi müszerek nagyrésze elverzett, gyógyszer is alig volt. 

A város kórházait a szovjet sebesültek rendelkezésére 

bocsátotta. Leleményes kecskeméti orvosaink a sulyosabb be-

tegek ápolására a ferences rendi kolostorban teremtettek he-

lyet. Az ittmaradt öt orvos munkáját azonban mindenben se-

gitették a szovjet orvosok. Dr.Mándoki Antal, Arany János u. 

4. szám alatti lakos visszaemlékezései alapjánF a kecskeméti 

polgári betegek szmára is a szovjet kórházak szolgáltatták 

a gyógyszert. A sulyosabb és sürgős beavatkozásokhoz is szov_ 

jet orvosoktól kaptak segitséget. 

A tavit ás néhány iskolát kivéve már novemberben megin-

dult. Az elmenekült tanárok, tanitók többsége ezidőre haza-

tért ós megkezdte munkáját. 

Az Ókollégiumi iskolakombinátban november 18-án huszon-

két elemista tanuló kezdte a tanulást. Itt kapott helyet még 

ideiglenesen a polgári iskola meg a gimnázium is.  Sőt ott he-

lyezték el a licetmot és a  kereskedelmi iskolát is. December 
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lo-én már 622 növendék járt az öreg épületbe, de ekkorra már 

megnyilt a  Mária-városi elemi iskola.  is.  

November második felében indult meg a tanitás tanyai is 

koláinkban is. Először Hetényegyházán, ezt követően Bugacmo-

nostoron, K.ohárisze ntlőrineen, Urréten, stb. A tanitók nagy-

többsége becsülettel he1_ytállt. Akadtak azonban, akik a szo-

katlan események kapcsán elvesztették a józan itélőképeeségü-

ket és a kishitü csügged ők járszalagjára kerültek. 

Bár a legbátrabbak sem jutottak tul felfogásukban a jól 

értelmezett polgári demokratikus rendnél. A tanítóság nagy 

örömére szolgált Révész Imre debreceni református püspök, 

tankerületi főigazgató utasitása, mely közölte, hogy mit kell 

tanítani az iskolákban. A Kecskeméti Lapok 1945. január 4-i 

száma közzé tette Révész főigazgató utasitását. Ez a tani-

tók ős tanárok számára teljesen elfogadható volt. A főigaz-

gató akkori ha.ladószellemü gondolatai a polgári élet józan-

ságából táplálkoztak. Ez hatott ős vezérfonal lett. Ez indi-

totta meg a tanitók között a politizálást, bátran, a kossuthi 

eszmék jegyében. 

A város tanügyi emberei gondoskodtak arról, hogy az is-

kolák minél előbb benépesedjenek. Elrendelték azt, hogy az 

a gyerek, aki 1945. január 15-ig beiratkozik az iskolába, 

nem veszit évet. 

A tanitás megkezdésekor fellelhető közállapotokról Lő-

rincz JW la tanitő, Sétatér u.8.szám alatti lakos igy emléke-

zik: 

"...néhányan  a közelből visszatért pedagógus magammal 

egyfitt megkezdtük a tanulókkal és a szülőkkel együtt az is-

kolaépület rendbehozását, egy-két elhagyott magánlakásnak 

tanteremmé való átaiakitását. A cél az volt: ne vesszen el 
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a tanév a gyermekek számára. 

A tanitás mellett a kulturális élet egyéb területein is 

segitkeztünk. December közepén a sebesült, lábadozó szovjet 

katonák tiszteletére ...müsort adtunk. /Lőrincz Béla emléke-

zete nem pontos, a műsoros estet november 3o-ín, a városi 

szinházban rendezték a felszabadulás egyhónapos tiszteletére/ 

A müsor rendezésével engem bíztak meg. Sikerült egy másfél 

órás rendezvénnyel kedveskedn'ink a sebesült szovjet katonák 

nak. Ez volt az első kulturális megmozdulás a városban." 

Tehát a népmiivelési munka is megkezdődött. A Nemzeti Bi-

zottság segítségével janu á rban már mind a két énekkar muiká-

hoz látott. "...lapirablakos, fűtetlen teremben kezdtem meg 

én is a dalárdai munkát. Először nyolc, két hét mulya negy-

venöt főre felszaporodott az énekkarom. Először az interna- 

cionálét tanultuk meg ( "_ emlékezik Lőrinc Bla. 
"A Nemzeti Bizottság felhivta a figyelmünket, hogy igye-

kezzünk lelket önteni a tanyai népbe. Esténként megteltek a 

romos tanyai iskolák, folytak az alapfoku tanfolyamok, szov-

jet agregátorokkal jártuk a tanyavilágot, vetitettünk. Uj 

filmeket, amelyek szokatlanok voltak, de egészcéges atmosz-

férát teremtettek." - írja Lőrincz Béla. 

A lelki sebek gyógyulni kezdtek, a kedélyek nyugodni 

látszottak már, amikor a kísérteties mult göresberánditotta 

ismét a  város szívét. November 16-án, este 7 óra tájt német 

fasitzta bombázók orvul támadtak a csendes városra. A bom-

bák ártatlan emberek hajlékaira hullottak. I: vandál csele-

kedet révén több, mint száz lakóépület dőlt romba. A legna-

gyobb kár az ötödik kerületet érte. A Vak-Bottyán,- Károly-, 

Bezerédi-, Bercsényi-, Fecske-, Beniczky Ferenc utcák szin-

te romhalmazzá váltak. De jutott a katasztrófából az I.,II., 
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III., sőt a IV. és a VII. kerületnek is. A bombázásokkal já-

ró rengés ezernél is több öreg házat rongált meg. 

Ekkor ujabb rémhirek kaptak lábra.  Sokan a németek visz -

szatérését hangoztatták, a reakciósok pedig kihasználták a 

helyzetet. December végén, amikor már nyilvánvaló volt, hogy 

,hogy) a németek nem térhetnek vissza Kecskemétre, a reakció 

azzal ijesztgette a lakosságot, hogy a templomokat ugyan nem 

zárják be, de a templombajárókat összefogdossák és Szibériá-

ba viszik. Az ujabb hiresztelések gyorsan terjedtek.Felbérelt 

suhacok provokálták az istentiszteleteket és azt terjesztet-

ték, hogy ez a kommunisták müve. A pártszervezet tagjai és 

más baloldali egyének leginkább szocáldemokra.ták kénytelenek 

voltak körülvenni to templomot és amii; az istentisztelet tar-

tott, ügyeltek arra, hogy ne történjen provokáció. Tehát ezt 

meghiusitották.Ezután az iskolák ellen kezdődött az uszitás. 

Felbőszült szülők iskolákat rohantak meg tanitás közben és 

hazavitték gyermekeiket, mert "hallották; hogy a szovjetek 

összeszedik őket és kiviszik a Szovjetunióba, a háboru alat t 

elpusztult gyermekek kárpótlásaként. 

Básti Ágoston, az MKT első helyi titkára visszaemléke-

zéseiben a r émhi rter j eszt ők elleni harcról igy emlékezik meg:  

"A Kommunista Párt gyors  mennyiségi  fejlődésnek indult,tag-

gyülések, politikai pártnapok, üzemi gyűlések sürün,heten-

ként voltak. Ezeket a nyilvános rendezvényeket használtuk 

fel a rémhirek letörésére, ugyanigy küzdöttiánk a szabotálók 

ellen, s ahol szükséges volt, ott természetesen a rendőrség 

is közbelépett." 

A fentieket azért irtani le, hogy érzékeltessem, milyen 

nehéz helyzetben születtek az uj eszmék. 

Mivel a Nemzeti Bizottság nem a város felszahadu.lása u- 
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tán azonnal, hanem azt követően csak másfél hónapra alakult 

meg, igy a város t  azdasági ős politikai életének indulásá-

ban egyértelműen kezdetben nem lehetett szerepe. Sőt a Nem-

zeti Bizottság megalakulása után sem töltötte be még néhány 

hétig a teljes feladatát, mert köztudott, hogy a benne részt 

vevő pártok - kivéve a Kommunista Pártot - később alakultak 

meg. December hónap folyamánalakult meg először a Szociál-

demokrata, majd a Kisgazda Párt. Azt azonban akkor még nem 

lehetett előre tudni, hogy másféle politikai párt alakul-e? 

Ezért nem kapott kezdetben képviseletet a Nemzeti Bizottság 

ban sem a nemzeti l arasztpárt, sem a Polgári Demokrata Párt. 

A szakszervezet is később alakult, képviselete Igy csak ké-

sőbb kapcsoló] ott be a po itikai tevékenységbe. 

A Nemzeti Bizottságnak az ilyen szervezeti felépitése 

mégsem volt káros. Ugyanis a szociáldemokrata képviselet ek-

kor egységesen támogatta a kommunistákat a bizottságban,ezért 

a kisgazda párt szerepe nem letetett erős és még sorai sem 

rendeződtek. 

A Nemzeti Parasztpárt Kecskeméten február 4-én, a Pol-

gári Demokrata Párt pedig még egy hónappal is később, már-

cius 14-én alakult meg. A Polgári Demokrata Párt megnlaku-

lása nagyon összefüggött a lassu visa.zaszivárgással,ami azt 

is jelenti, hogy a poláridemokrata érzelmis egyének szinte 

a legkésőbben érkeztek vissza a városba. 

A szakszervezetek megalakulása hosszabb folyamat ered-

ménye volt. Az első szakszervezet a Kereskedők Szabad Szak-

szervezete január 2o-án alakult meg,. Alakult filésén részt-

vettek a kommunista, a szociáldemokrata ős a kisgazdapárt 

képviselői is. A pártok képviselőinek részvétele annak poli-

tiká ja és a szakszervezeti székház avatása miatt történt.) 



36 - 

szakszervezet ekkor kapott Kecskeméten először és végérvé-

nyesen "becsületes" otthont. 

h kereskedők szakszervezetének alakulását követte a vas-

és fémmunkásoké, majd a bőriparosok, nyomdászok, a pékek,bér-

cséplők, bérszántók, épitőmunkások s magántisztivelők alapi-

tották meg a szakszervezetet. 

Február elejéig megalakultak a szakmánkénti szervek. 

Ezt követte szinte azonnal a szakmaközi bizottság megalakulá-

sa. 	IV.  

Március közepéig tehát kialakult Kecskeméten a Magyar 

Nemzeti Függetlenségi Front öt pártja és a szakszervezet. Ek-

kor a Nemzeti Bizottság olyan határozatot hozott, hogy több, 

illetve más párt megalakulásához nem járul hozzá. 

A szervezeti formak az országosnak megfelelően adottak 

voltak. Hogy a kommunista párt a Nemzéti Bizottságon keresz-

tül el tudjon jutni valamennyi réteghez - ezért sürgetővé 

vr lt a Nemzeti Bizottság kiegészítése az ujonnan megalakult 

pártokkal meg a szakszervezettel. A Kommunista Párt határo-

zata nyomán egyetértésben a. szociáldemokrata és a kisgazda 

párttal kibővítette a Nemzeti Bizottságot. Ekkor az MKT ré-

széről heten: Básti Ágoston, Neuwirt Miklós ,Bánó Mihály, Tom -

pos Sándorné, Kőnig Ferenc, Sztraka József és Blau László 

lettek a  tagjai.  

A Szociáldemokrata Párt szintén hét tagot: Tóth Lászlót 

Fejős Bélát, dr.vógt Károlyt, dr.Rotschild Lászlót, Kalász 

Lászlót és Kara Balázst küldte. 

A Nemzeti parasztpárt két képviselettel rendelkezett:  

Szabó Gyula és Kovács László személyben. 

A TDP három taggal: dr. Nagy László, Bakos István és 

Csikai Lajos, a Kisgazda Párt csak négy taggal: dr.Sándor 
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József, Homoki József, Egri Ferenc, Reismann Andorral kép-

viselt. A szakszervezet részéről hároman: Szmilkó József, 

Reismann Gyula és Fekete Sándor lettek a Nemzeti Bizottság 

tagjai. Igy a bizottság 26 főre gyarapodott, de pártonként 

megfelelő arányban póttagokat is delegáltak. 

A fenti felsorolás mutatja, hogy a kommunista párt de-

legálta a legtöbb tagot a Nemzeti Bizottságba,de ez az arány 

májustól megváltozott, akkorra a kommunista és a szociálde-

mokrata párt mellett a kisgazdapárt is feljött és ez érez-

tette hatását a Nemzeti Bizottság tevékenységében, állásfog-

lalásain. Kezdetben s kommunista lendület táplálta a bizott-

ságot. Az a tény, hogy amig a baloldali erők többségben vol 

tak benne, politikájának alakitását is kedvezően befolyásol-

ta. A kommunista párt elméleti fejlettségét mutatja, hogy a 

többségi képviselet ellenére sem voltak a bizottságban ki-

rivóan baloldali tulzások. 

Miközben redezte ás a.lakiotta sorait a Nemzeti Bizott-

ság, egyuttal fontos kérdésekben határozott, illetve intéz-

kedett. Legfőbb feladata természetesen a törvényhatósági bi 

zottság megalakulásáig annak helyettesitése, pótlása volt. 

Ezért sok teendő várt rá. Ezek közül mindenekelőtt  a közi-

gazgatás irányitása volta városházi aparátus révén. 

A Nemzeti Bizottság már  a  második filésén olyan határo-

zatot fogadott el, hogy a város uj polgármesterét, Tóth Lász 

lót minden ere jvel támogatja ás az esetleges támadások el-

len megvédik. 

Ezt követően a város gazdasági vér eringésérek inditásá-

ra tett jelentős intézkedéseket; többek között Szeged példá-

jára a városi alkalmazottak fizetése fedezése érdekében és 

egyéb anyagi kiadásokra buzakötvényt bocsátott ki. Ezt az in- 
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tézkedését a polgármesteri hivatalon át, főleg a körzetveze-

tők révén valósította meg. Hirdetményben tette közhirré,hogy  

a város gazdasági ügyeinek rendezésére 25 ezer mázsa buza  

név F~rtékben kölcsönt vesz fel a lakosságtól. A konkrét in-

tézkedés kapcsán névértékben 4 százalékkal kamatozó kötvé-

nyeket bocsátott ki. Annak ellenére, hogy a kölcsönkötvények  

jegyzési idejét mindössze máefél hónapban állapitották meg,  

az anyagilag legyengült lakosság a kibocsátott 1 millió pen-

gő tervezetet 66 százalékban teljesitette.  

Köztudomásu, hogy a háboru következtében a bortároló  

edények legnagyobb része elpusztult, vagy mq;rongálódott. A  

hordók összegyü jt ésére, ki javítására . , valamint a városi pin-

cék rendbehozására nagy gond dal figyelt a Nemzeti Bizottság.  

A pusztulásnak indult állatállomány megmentése érdeké-

ben január elején szigoru rendelkezést bocsátott ki; a te-

nyészállatok megmenté: érekés azok védelmére hozott határoza-

tokat. Előirta azt, hogy a tenyészállatot levágni nem lehet,  

aki ezt a tilalom ellenére megteszi, szigoruan megbüntetik.  

Ezzel kapcsolatos másik intézkedése az volt, hogy nyilván-

tartásba vetette a tenyészállatokat és azokat olyan gazdák-

nál helyezte el, akik biztosították azok gondozását.  

Nagy gondot okozott a város vezetőinek a közmunka és  

annak tel j eeité se . Tudvalévő, hogy a közmunka szervezés fő-

leg  a kerületek és a területi közösségek /körzetvezetők/ dol-

ga volt.  A  lak ossigból többen igyekeztek magukat kihuzni a  

közmunkák alól. A felgyülemlett munkanélküliek közül többen  

kihasználva a közbiztonság gyengeségét lopással, zsarolással,  

meg orgazdasággal is foglalkoztak.  A  közmunkák megszigoritá-

sa városi közérdek nek számitott, ugyanakkor az egyik fontos  

feltétele volt a gazdasági élet megindulásának. A Nemzeti  
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Bizottság ezért szigoruan vette a közmunkák teljeritését és 

ugy rendelkezett, hogy 1945. januryr 1-től minden 17-65 év 

közötti férfi és minden 18-55 év közötti n <i köteles a szá-

mára kiirt közmunkát elvégezni. Kivételt csak a terhes asz-

szonyok és azok az anyák képeztek, akiknek tiz éven aluli 

gyermekük volt. A határokat más vonatkozásban is körültekin- 

tő volt. Kimondotta - például, - hogy egy csalédból a férj 
z 

és a feleség egyszerre, illetve egyidőben nem kötelehető köz- 

munka végzésre. A betegek orvosi bizonyitvánnyal felmentést 

nyerhettek. Aki nem jelent meg közmunkn, vagy nem akart 

dolgozni, az birságot fizetett. A férfiakat husz, a nőket 

tizenkét pengő napi büntetésre kötelezték. és az igy befolyt 

összegből fizették a munkásokat. J:. végrehajtásiban a. polgár-

őrök segitették a legtöbbet. 

A polgárőrség megalakul é sa után a Nemzeti Bizottság 

több esetben foglalkozott a közbiztonság megerősítésének ü-

gyével. Január 4-én hozott határozata szerint a polgárőrsé-

get meg kellett erősiteni. Ezért felülvizsgálták szerveze-

ti és személyi szempontokból. Igy több, nem megbízható egyén 

került ki a polgárőrségből és helyettük megbiz {: atóbb embe-

rek kerültek be. A szervezeti szempontból való megerősítés 

eredményeként január közepén létrejött a rendőri büntetőbi-

ráskodás. 

Politikai megbizhatóság szempontjából is vizsgálta a 

Nemzeti Bizottság a polgárőrséget. Erre a célra - a pártok-

ból - külön bizottságot hozott létre, amelynek az volt a fe-

ladata, hogy mégegyszer és végleg tüzetesen megvizsgálta: 

nincs-e a polgárőrség tagjai között nyilas, nem bujt-e meg 

háborus bűnös. E munka befejezése ute"n látta el a szovjet 

városparancsnokság egységes fegyverzettel a polgárőrséget. 
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Ezeknek a folyamatos intézkedéseknek az alapján febru-

árban már viszonylag szilárd volt a közbiztonság. Persze eh-

hez az is hozzájárult, hogy a Nemzeti Bizottság az egész la-

kosságot érdekeltté tette a nyugalom, a rend hel( reállitásá-

ban. Felhivta. a lakosságot: támogassa a  rendőri  szervek mun-

káját, azonnal jelentse a rendellenes dolgokat, sulyosabb  

panaszokat.  

Már január elején követelte a Nemzeti Bizottság, hogy  

a biróság sürgősen kezdje meg müködését. Ugyanis erre az  i-

dőre már sok nagyobb bűnözőt vettek őrizetbe, akik felett a  

rendőri bUntetőbiró nem rendelkezett. Az elmenekült birák  

visszatérése után meg is kezdődött a bünügyek tárgyalása.  

Január  9-én hozta a biróság az első itéletet lopás és orgaz-

daság miatt. 

A felszabaditó szovjet hadsereg további előrenyomulása 

Budapest, illetve Magyarország felszabaditásának minél gyor-

sabb  elősegitése céljából a felszabaditott hátországban ugy  

kellett szervezni a gazdasági munkát, hogy a hadsereg egyre  

több segitséget kapjon. Ezért Kecskeméten is az élelmiszeri-

pari üzemek és a különf éle gyárak termelését emelni,gyorsi-

tani kellett, ehhez pedig mind több munkásra volt szükség.A 

fiemzeti Bizottság a munkáselosztás rendjét ugyszólván állan-

dóan napirenden tarotta. 1945•január 10-én kelt ujabb nem-

zeti bizottsági határozat kimondja: 16-6o éves férfiak és 

16-55 éves nők közmunka szolgálatot kötelesek teljesiteni. 

Ugyanakkor módositja a korábbi intézkedését: felmenti azo-

kat az asszonyokat, akiknek 12 éven aluli gyermekeik vannak 

felmenti a terhes nőket és az önálló foglalkozásuakat. A  ko-

rábbi rendelethez képest azonban a felmentést megszigoritot-

ták. Aki kérte a közmunka alól felmentését, azt egy - három 
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párt képviselőiből alakult - bizottság birálta el. Ha a bi-

zottság felmentette, munkamegváltást akkor is köteles volt 

fizetni. Ha férfi volt 6o pengőt havonta, ha nő, 46 pengőt. 

A bizottságban orvos is volt. Ha valaki betegségre hivatko- 

zott, azt az orvos megvizsgálta, s igy kapott felmentést. Eb-

ben az esetben megváltást nem is fizetett. A közmunka alól 

felmentés járt továbbá a köztisztviselőknek, lelkészeknek, 

önálló kereskedőknek, iparosoknak, ujságiróknak, orvosoknak, 

védőnőknek, ápolóknak, tanitőknak. Azonban a közmunka vált-

ság fizetése alól nem mentesültek. Természetesen nem minden-

ki fizetett közmunkaváltságot. A rendelkezés szerint csak 

az, akinek a havi jövedelme meghaladta  a  400 pengőt.A hatá-

rozat tehát rugalmas volt. 

A közmunkára behivott, maga helyett egyenlő értékü mun-

kaerőt állit.hatott . Például a férj mehetett a feleség he-

lyett, fogadhatott valaki maga helyett, stb. 

A rendelkezésnek meg is lett a hatása. A felszabaditás 

szolgálatában és a város ujjáépitésének érdekében hatásosan 

mozgósitotta a lakosságot. A városi muniivatal a kerületve-

zetőkkel együtt a Nemzeti Bizottság rendelkezése előtt a reá 

háruló feladatot nem, vagy csak részben tudta teljesíteni. 

A Nemzeti Bizottság közbelépése folytán január közepén már 

6loo ember dolgozott az üzemekben. Az adott számban nem fog-

laltatik benne az erdőkitermelésnél és az egyéb munkakörben 

foglalkoztatottak száma. Társadalmi-pszichológiai szempont-

ból is fontos dolognak számitott ez az intézkedést. A munka 

mint az emberek éltető eleme rendszerességet, titmust vitt 

a város életébe. 

A Nemzeti Bizottság január végi ülésén foglalkozott az 

ideiglenes népbiróság felállitásának gondolatával. A gondo- 
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lat egyenlőre nem valósult meg, mert apró kérdésekben nem 

tudtak egységes állásfoglalásra jutni. Eközben január 25-én 

megjelent a népbiróságok müködését szabályozó kormányrendelet ;  

amely meghatározta a bünceelekmények jellegét és az azokra 

kiszabandó büntetéseket. A kormányrendelet a népbirósági ta-

nácsokat a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front öt politikai 

pártjának megbízottjából alakította ki. Ez igen hagy segitsé-

get jelentett a kecskeméti Nemzeti Bizottságnak, mert a nép-

biróság felállitásánál már alapul vehb tte ezt a fontos kor-

mányrendeletet. A kecskeméti Nemzeti Bizottság mégis csak a 

három párt képviselőit jelölte a népbiróságba: a kommunista 

a szociáldemokrata és a kisgazdapárt delegáltjait./Pedig ek 

kor már a másik két párt körvonalai is kibontakozóban vol-

tak./ 

Eltérően a január 25-i kormányrendelettől, melyet ugyan 

április végén módositottak azzal, hogy a szakszervezet képvi-

selőit is számításba vették a népbiróság okban, a kecskeméti 

Nemzeti Bizottság már az alaprendelet megjelenésekor jelöl-

te a szakszervezet képviselőit a népbiróságba. Igy a Nemzeti 

Bizottság négy-négy tagu népbir8sági tanácsot terjesztett 

február 26-án jóváhagyásra a főispánhoz. 

A kecskemái népbiróság létrehozása körülményes volt, 

ezért csak 1945. március 26 - án kezdte meg müködését, addig 

szaboltálták az igazságügyi minisztériumban. Ekkor viszont 

már a szakszervezet is helyet kapott benne, meg a Nemzeti 

Parasztpárt is. A Polgári Demokrata Párt azonban csak később 

hiszen megalakulásával alig előzte meg a népbiróság működé-

sót . 

;gyedül a kommunista párt kecskeméti szervezete küz-

dött a népbiróság felállitásának meggyorsitásáért. Március 
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15-én például a párt által rendezett naggyülésen, ahol Révai 

József és dr. Molnár Erik elvtársak is megjelentek,beszéltek 

is, 13ásti Ágoston a pártszervezet titkára a köznyilvánossAg 

előtt kérte őket: járjanak közben a kormánynál, hogy a kecs-

keméti népbiróság mielőbb megkezdhesse működését. Egyedül ez 

a kérés használt. Ha Révai Józsefék nem dirgették volna a 

kecskeméti népbiróság felállítását, akkor még márciusban sem 

kezdhette volna el működését. 

A népbiróság első tárgyalásán mindjárEhalálos ítélet 

született egy nyilas tömeggyilkos  -  Deák Fál kereskedősegéd 

ügyében, akit buszrendbeli politikai gyilkossággal, 3oo rend 

beli politikai gyilkosságban való bűnsegédi bünrészess éggel 

és 300 rendbeli rablással vádoltak, Néhány halálos ítélet-

től eltekintve azonban a kecskeméti népbiróság müködése is, 

mint általában az országban több helyen,nem volt kifogásta-

lan. Egyre-másra hozta enyhe ítéleteit. Népellenes bünösö-

ket, nyilasokat ugy próbált menteni, hogy csak három, vagy 

rosszabb esetben hat hónapi börtönre ítélte, mint például a 

kecskeméti volt getto parancsnokát. 

A gyenge ítéletek miatt, melyekről a lakosság főleg az 

ujságokból értesült, többször felháborodásra, sőt tüntetés-

re is sor került. 

Egy-egy nagyobb felháborodási hullámot a népbiróság i-

gyekezett leszerelni. Ilyen esetekben e kedélyek lecsillapi-

tására ujabb, azaz nagyobb bünös ügyét vette elő, olyanét, 

akinek már annyi volt €,. rovásán, hogy nem menekülhetett a 

kötéltől. Ilyen akciók során került tárgyalásra többek között 

Farkas Ferenc, kecskeméti nyilasvezér ügye, akit halálos í-

télettel Bujtottak. Ez esetekben a felh áborodási hullám va-

lamelyest eltilt. A Nemzeti Bizottság szinte állandóan napi- 
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renden tartotta a népbiróság ügyét. 

A Nemzeti Bizottsági ülések jegyzőkönyveiben tallózva 

azonban vissza-visszatérő témaként talá.ljulc a kifogásolás 

alá eső itéleteket; a népügyészek és a népbirák megalkuvó 

magatartását. De gyakran találunk panaszokat a védelemre is. 

A nyilasok  ás egyéb háborus bünösök szivesen fogadták véd ő-

ügyvédként dr. Nagy Lászlót, aki egyben a Nemzeti Bizottság 

tagja..is volt, meg a Polgári demokrata Párt elnöke is. A 

kommunista pártot képviselő nemzeti bizottsági tagok több-

ször erélyesen tették szóvá és jogosan kifogásolták Nagy 

László nyilasmentő magatartását. Bánó Mihály, a kommunista 

párt tagja 1945. augusztus  lo-i nemzeti bizottsági ülésen 

dr. Nagy Lászlóra vonatkozóan a következőket mondotta:"Nagy 

László a politikai védelmet husz-egy arányban vállalja el, 

bármelyik más ügyvéddel szemben. Minden lehetőt elkövet,hogy 

felmentesse a bünösöket, csak megtévedt embereknek állitja 

be őket. Ezért dr. Nagy Lászlót a rendőrség letartóztatta 

és mindaddig fogvataftja, mig a  bűnösök kihallgatása meg nem 

történik. Szükséges ez azért, hogy az összebeszélés veszélye 

ne forogjon fenn. Már eddig is nagy különbség mutatkozik a 

tanuk és dr. Nagy László vallomása között." 

A Nemzeti Bizottság Bánó Mihály befejelrtését jó kedv-

vel vette tudomásul, de a kisLazda és polgári demokrata kö-

vetelésre a következő ülés jegyzőkönyvéből kitünik - Nagy 

Lászlót szabadlábra helyezték. 

A nemzeti bizottsági ülések jegyzőkönyvei több eset-

ben elmarasztalták dr. Garbera Sándor népügyészt is.  Végül-

is tömegtüntetés vetett véget népügyészi teendőinek, mert 

Nagy Lászlóhoz hasonlóan, ahol tehette, ott mentette a nyi-

lasokat. A városban egész működése alatt beszédtéma. volt, 
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hogy a felszabadulás előtt gyakran látták az elitélt Farkas 

Ferenc nyilasvezér társaságában, ahhoz baráti szálak  füzték, 

annak beszédeit szivesen hallgatta, stb. 

A népi megmozdulások általában nem v) ltak szélesek,mert 

a városban nem volt erős a baloldali tényezők , zerepe. A nép 

legtöbbször inkább közömbösen vette tudomásul az itéleteket. 

De a tul enyhe itéleteknél - természetesen némi szervezéssel 

- voltak kisebb megmozdulások, rövid tüntetések. A nyilasok 

tevékenységét, bünét azonban egyértelműen elmarasztalta a la-

kosság. Május 15-én Normák József nyilas gyilkoson végrehaj-

tott kötél általi halálos itélet volt az elinditó,a tüzoltó-

laktanya udvarára sereglett tömeg hangosan kiabálva éltette 

a népbiróságot. Hasonló eset történt julius 3-án is,amikor - 

ugyancsak a tűzoltólaktanya udvarán - két nyilas gyilkoson 

hajtottak végre halálos ítéletet. 

Sajnos,  de ugy volt,  hogy a népb iró ság munkájára a nyi-

lasmentés, a népellenes bíánösök takargatása jellemzőbb volt, 

mint a szogoru és következetes felelősségrevonás, a megérde-

melt büntetés. Népány példa ezt jellemzően mutatja: A getto 

parancsnokának három hónapi fegyházra .átélése, vagy Mihajlo-

vies Ernő, lajosmizsei kanonok esete,  aki  közismerten német 

barát volt, a templomi szószékről hirdette a német faj fel-

sőbbrendüségét, ő választatta meg a nyilas Endre Lászlót La-

josmizse diszpolgárává, stb., - ösczbüntetésül mégis csak 

három hónapi fogházat kapott. Boldog István a nyilaskeresz-

tes párt szervezőjét pedig mindössze hat hónapra itélték el. 

A pártok közül a kisgazda és a polgári demokrata ]e gtöbb-

ször nem, a szociáldemokrata pedig leginkább nem  emelte  fel 

szavát az enyhe itéletek ellen. Csak a kommunista párt volt 

a következetes, illetve őt támogatva a nemzeti parasztpárt 
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is. A kommunista párt gyülésein állandó témaként szerepelt 

a népbiróságok enyhe itélkezéce. Egyidőben csaknem általá-

nossá vált az a jelenség, hogy a népbirósági tárgyalásokat 

elnapolták, mert a tanuk nem jelentek meg. Az elnapolt tár-

gyalásokon legtöbbször a védőügyvéd védencének szabadlábra 

helyezését kérte. Ilyen esetekben a népbiróság leginkább rö-

vid tanácskozás után szabadlábra helyezte a vádbttat. Igy 

sok bűnös szabadult meg a felelősségre vonástól. Amikor e-

zért a népbiróság tagjait a Nemzeti Bizottság felelősségre 

vonta - természetesen a  kommunista párt kezdeményezésére -  

a népbiróság tagjai azzal védekeztek: azért tették, mert 

szükség van mindenkire az ujjáépités érdekében. Az enyhébb 

ítéletek meghozatala után az is jellemző volt a bűnözőkre, 

hogy megrendült egészségügyi állapotukra hivatkozva, kér- 

házba utaltatták magukat, igy pihenéssel usztak meg olyan 

büntetést, amelyre a törvény - normális körülmények között - 

szigoru kényszermunkát irt elő, vagy még annál is sulyosabb 

büntetést. A Kecskeméti Lapok több biráló cikkben foglalko-

zott a népbiróságok enyhe  itéleteivel. Az 1945. Junius 21-i 

számban Ismét a népbiróság cimmel Rázsó Ernő, kommunista pár-

ti ujságiró a következőképpen irt: "lessenek megérteni biró 

urak, rogy a népbiróság nem irt almasok otthona, Gnökr ott a 

népet képviselik, s ennek a szellemében is hozzák meg itéle-

teiket. Azért, hogy nem érezték a saját bőrükön ezen brigan-

tik gaztetteit, az nem ok  arra,  hogy könyörületes, vagy tu-

dat alatt gyáván itélkezzenek." 

Ilyen dolgok miatt még a Népbiróságok Országos Tanév sa 

is beavatkozott a kecskeméti népbiróság munkájának a vizsgá-

latába. Erre azért is volt szükség, mert 1945.  nyarára a pol-

gári kórházak szinte politikai bünözőkkel teltek meg. A kőr- 
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házba a politikai foglyokhoz bárki bemehetett, bármit bevi-

hetett. Olyan eset is előfordult,  hogy  a még el nem ítélt 

foglyoknál megtalálták a róla felvett jegyzőkönyvet,de olyan 

eset sem volt ritka, hogy a kérh.zból a politikai fogoly meg 

szökött és nem is került elő többé. 

Ezeknek az elfajult állapotoknak a tisztázásra a Nemze-

ti Bizottság egy "akció" bizottságot szervezett és kiküldte 

a. népbiróság egyik tanácsához, ahol az behatóan megvizsgálta 

a dolgok áll sá.t. A bizottság a vizsgálat befejeztével indit-

ványozta dr. Gereben János népügyészi vezető felmentését.Ge-

reben felmentéséhez az igazságügy miniszter is kénytelen volt 

hozzájárulni. A Nemzeti Bizottság javaslatára ekkor Garzó 

György ügyészt nevezték ki a népügyészcég vezetőjévé, aki 

sokkal intenzívebben látott ügyészi munkája-:hoz. 

Tehát a Nemzeti Bizottság intézkedése nyomán javult a 

népbiróság munkája. Ezután a lakosság is egyre inkább érdek_ 

lődéssel kisérte az ité]steket, egy - egy tárgyalás zsufolt te-

remben zajlott le, és gyakori volt a szimpátiai nyilvánitás 

a népügyész mellett. Ezért julius végén a rohammunkával reid-

behozott törvényházba tette át székhelyét a városházáról a 

népbiróság. 

A népbirósági nyilementés egyik része a védőügyvédek 

müve volt. Ebben a"mentési munkában" dr. Nagy László ügyvéd 

a Nemzeti Bizottság tagja, illetve a Polgári Demokrata Párt 

elnöke vitte a fő szerepet. A Nemzeti Bizottság ülésein hosz-

szu ideig vita volt azon, hogy dr.Nagy László vállalhat-e 

védelmet, összefér-e ez a tevékenysége a ne?nzetibizottsági 

tagságával. A Nemzeti Bizottságban e kérdésben hosszu ideig 

nem alakult ki egységes álláspont. A kommunista képviselők 

egységesen elmaraE'ztalták dr. Nagy László ilyenirányu tevé- 
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kenységét, a kisgazda és polgári demokrata képviselt Nagy 

László védői munkája mellett, a szociáldemokrata és a nemze-

ti parasztpárti  képviselők a kommunisták mellett foglaltak 

állást. A szakszervezet képviselői hol a bal, hol  a  semleges 

ségi álláspontra helyezkedtek. 

Végül mégiscsak  sikeiil lt egységes álláspontra jutni,de 

ez nem a legmegnyugtatóbb elintézés volt; miután a Nemzeti 

Bizottság megállapitotta, hogy dr.Nagy L.szl6, mint a Nem-

zeti Bizottság tagja továbbra is kirendelhető védőként. Azt 

is kimondta, hogy a nemzeti bizottsági tagság nem összefér-

hetetlen az igazságszolgáltatás védőtisztségével, mert az í-

téletet nem a védelem, hanem a biróság hozza. 

A Nemzeti Bizottság figyelemmel kiseste a főváros és az 

ország nehéz élelmezési helyzetét. Az országos és a budapes-

ti felhivásnak eleget téve igyekezett segitséget nyujtani 

Budapest lakosságinak. Le éppen e munka kapcsán merült fel 

az élelmezési miniszter személye elleni kifogás, ugyanis a 

város kommunistái nem értettek egyet Faraghó Gábornak az Ide-

iglenes kormányba történt közellátási miniszteri kinevezésé-

vel.Faraghót közJlük többen is személyesen ismerték és a ko-

háriszentlőrinci kegyelmes ur iránt a bizalomnak a legkisebb 

jele sem nyilvánult meg. (városmelletti birtokán több kecske-

méti cselédeskedett. Ezért tudták és beszélték, hogy az or-

szág közellátási Ugye, amely ebben az időben létfontosságu-

nak számitott, a lehető legrosszabb kezekbe került. Az Ide-

iglenes Kormány megalakulása után a Faraghó személye köríni 

problémák kisebbfoku válságot vittek a pártéletbe. Érthető 

is ez, hiszen az 1919-esek voltak a legaktivabbak, ők alaki-

tották meg a pártot is, noha ismerték a párt és a független-

ségi front programját, tudták, hogy a felszabadul ást nem kö- 
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veti proletárdiktatura, maguknak mégsem tudták megmagyarázni 

azt a kézenfekvő jelenséget, hogy az egyik miniszteri tárca 

éppen a város ismert főreakciósának a kezébe került. Nem vol-

tak vitáik például gróf Teleky Géza, vagy Valentyin Ágoston 

személye köril, mert azokat nem ismerték. ; 

A felszabadulás utáni időkben, amikor az ország a  közál-

lapotokat tekintve a rendeződés idejét élte, 1945. májsom a 

mindenki előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a olyan reakciós e-

lemek kerültek be, akiknek ténykedése már a koaliciós alapon 

folytatott politikát is gátolta, félre kellett állitani az 

igazságügyi és a pénzügyi tárca rnínisztereit.A kecskeméti 

Nemzeti Bizottság is - a kommunista párttal az élen - a maga 

módján hozzá akart látni szégyenfoltjának, Faraghó Gábornak 

a közellátási miniszteri székből való eltak aritásához. A 

Nemzeti Bizottság örömmel vette, egyetértett Valent insés a 

másik reakciós miniszter társa távozásával. Állásfoglalás 

született a pártban, amelynek az volt az értelme, hogy ha 

megkezdődött a "nagytakaritás" folytatni kell, nem lehet meg 

állni féluton. A kommunista párt szervezte gyüléseken köv-

telték: Faraghó is menjen! A kommunisták véleményén volt a 

szociáldemokrata párt, nemzeti parasztpárt, szakszervezet, 

nemzeti bizottsági képviselete is.  A  szociáldemokraták gy;i-

lésein követelték, hogy Faraghót fosszák meg a kecsitemétí 

képviselői mandátumától is, mert osztályidegen, aki szolgai 

lemásolója és végrehajtója volt a Jurcsek-féle beszolgálta 

tási terivnek. A  szociáldemokrata párt Julius 14-i naggyülé 

sén a. helyi szónok igy fogalmazta meg követelését: Kecske-

mét népe adta Faraghónak a mandátumot, kell  is,  hogy az ve-

gye el tőle! 

Ezek előrebocsátása után nézzük meg, hogy a kecskeméti 



AD 50 - 

Nemzeti Bizottság mennyire tette mogáévá az MKT Központi Ve-

zetőségének 1945. január 6-i felhivását az élelmiszergyüj-

tére, és hogyan teljesitette a Budapesti Nemzeti Bizottság 

február 8-i segiteégkérését. 

A város területén elinditott gyüjtési akcióba a Nemzeti 

Bízottság,a kommunisták szervezésével bekapcsolta a szakszer-

vezetet és mind az öt politikai pártot. Beszervezte a gyüj-

tésbe az iskolákat is. A tankerületi főigazgatóságon több, 

mint 400 szülő jelentkezett, hogy négy-öt hónapra vállajon 

budapesti gyermekeket élelmezésre. A Budapest megsegitésért 

folyó gyűjtés során igen örvendetesen mutatkozott meg a la-

kosság áldozatkészsége. Február elejéig loo ezer pengő gyült 

össze, melyet a kerület- és körzetvezetőségi tagok fizettek 

be a városi pénztárba. Ebből az összegből főleg Bugacon,de 

a város más pusztáin is ábmiszereket vásároltak. Az első 

szállitmány február 4-én indult el Budapestre. Az élelmiszert 

17 lovaskocsiból álló karaván szállitotta. Viszontagságos és 

nehéz ut után a szállitmány vezetője, Miklós Tmre  kereskedő 

átadta azt Csorba Jánosnak, Budapest akkori polgármesteré-

nek. Csorba János Miklós Imre szerint könnyes szemmel köszön-

te meg a küldeményt, amikor Miklós Imre tolmácsolta Kecske-

mét város lakóinak üdvözletét és elmondotta, hogy a száliit-

m ny ugy jött létre, hogy a város lakossága önként lemondott 

egy napi kenyéradagjáról. 

A kecseméti kocsikaraván visszafelé jövőben megtelt a 

menekülésből hazatérőkkel. 

Hogy a háboru pusztitásai mennyire kishiteivé tették az 

embereket, mi sem jellemzőbb, mint a Budapestről hazatért 

Miklós Imre nyilatkozata a Kecskeméti Lapok február 9-i szá-

mában: "A ma élő emberek élete alatt nem lehet Pestet ujjá- 
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épiteni." Ez a nyilatkozat is mutatja azt, hogy a csüggedés  

mennyire erőt vett az embereken.  

De február 4-e után szinte hetenként indult élelmiszer  

szállitmáry a főirárosba és a lovaskocsikat mindinkább felvál -

totta a gépkocsi,- melyet a szovjet alakulatok kölcsönöztek,  

- meg a vasuti szállitóeszköz.  

1945. augusztus 1-ig Kecskemét v-]ros a közellátási hi-

vrtal hivatalos nyilvántartásai alapján 66 vagon lisztet,24  

vagon zsirt és szinte hasonló mennyiségű száraz és zöldfőze-

léket, meg egyéb élelmiszert sz<3llitott az éhező fővárosnak,  

amely azonban kihatott  az árakra.  

Bár az élelmiszerek árának alakulására féltő gonddal  

vigyázott a Nemzeti Bizottság. Az árak emelkedésének megaka-

dályozására megállapitotta az irányárakat.Ügyelt arra, hogy  

a tulzott kereslet ne okozzon hirtelen ugrásszerű éremelke- 

dést. Kezdetben ezzel az intézkedéssel elejét is vette a drá-

gulásnak, később azonban egyre kevesebb  foganatja  volt az i-

lyen intézkedéseknek.  

A Nemzeti Bizottság számos intézkedése mellett igen em-

litésre méltó volt a tizes bizottság fe7állitása. A bizottsá-

got ellenőrzési céllal alakitotta, melynek hatásköre kiter-

jedt a város összes hivatalaira és minden Ozemére. A bizott-

ság komoly ellenőrző munkát végzett. Először a közigazgatá-

si apparátust vizsgálta felül,majd a körzetek és a kerületek  

helyzetét. A felülvizsgálás eredményeként megjavult például  

a napközi otthonok ellátása. A bizottság által javasolt ren-

dőrségi razziák eredményesek voltak, sok elrejtett  dolog:  

gyógyszerek, külömböz ~~ gépek alkatrészei és nagymenz-:yiségü  

eelmiszer kerí .ilt elő az üzérkedőktől.  

A tizes bizottság megvizsgálta az ugynevezett "politika- 
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mentes" hivatalik kérdését is. Szükséges volt, mert sok hi-

vatalnok, tisztviselő a vele nem azonos politikai nézeteket 

valló ügyfelekkel nem foglalkozott lelkiismeretesen. Ezek 

ügyeit hanyagul intézték el. Ezért az ellenőrző bizottság 

kimondta a politikamentes hivatali elvet. Ez azt jelentette, 

hogy minden tisztviselő pártállásra való tekintet nélkül,min-

denik féllel egyformán és udvariasan volt köteles érintkez-

ni, ellenkező esetben állásából elbocsátják. 

A tizes bizottsághoz sok jelentés érkezett ezért megvizs-

gálta azt is, hogy a tisztviselők önzetlenül-e, vagy tényle-

ges különjuttatásokért, ajándékokért intézik s felek ügyeit. 

Miután a bizottság több visszaélést leleplezett, javasolta 

a Nizeti Bizottságnak, hogy hozzon megfelelő határozatot,mely 

szerint a tisztviselő semmiféle ajándékot nem fogadhat el.A 

határozat meg is született. Végrehajtásának ellenőrzését a-

zonban igen elhanyagolt. ik. 

m 	Többek között azt is megvizsgálták, hogy kik milyen be - 

osz `"sban, milyen jelvényeket, illetve karszalagokat visel-

nek. Ezt  a vizsgálatot is rendőri segédlettel végezték. Vá-

rosszerte 35 olyan egyént tartóztattak le, aki jogtalanul 

szerzett előnyökkel megtévesztette a lakosságot és nem telje-

sitette állampolgári feladatát. /Kerületi, vagy kerüle thelyet-

tesi karszalagokat, különböző jelvényeket viseltek illeték-

telenül./ 

Az ellenőrző bizottság sUrgetésére kezdte meg müködé-

sét az OTI. A városban sok munkaképtelen és beteg élt, az el-

ső időkben az OTI őket részesitette segélyben. 

A bizottság az üzemeket olyan szempontból is vizsgálta, 

hogy az üzem vezetői a munkavállalókat bejelentették-e az 

OTI-ba? Fizeti-e az üzem a  járulékot? Vane elmaradott járadék- 
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fizetési kötelezettsége? stb. 

Januárban a Nemzeti Bizottság a tizes bizottság javas-

latára bocsátott el a várostól kilencvenöt alkalmazottat,az 

zal indokolva, hogy ezek a hivatalnokok 1944. november l-én 

nem álltak a városi hivatalok alkalmazásában. Ez az intézke-

dés mutatja, hogy a hivatali aparátus - hasonlóan az országos 

hoz - három hónap alatt csaknem száz fővel növekedett. Az el-

bocsátottak nagyrésze olyan volt, aki a közmunka kötelezett-

ség teljesitése alól akarta kivonni magát, meg  olyanok is, 

akik haszonszerzésre használták fel hivatali funkciójukat. 

/Például könnyebben hozzájutottak fához és különféle cikkek 

hez./ 

A tizes ellenőrző bizottság tulajdonképpen egy albizott 

sága volt a Nemzeti Bizottságnak. A törvényhatósági bizott-

ság megalakulásáig operativan intézkedett, határozottan bea-

vatkozott a dolk menetébe. Tatjainak nevét pártállásra va-

ló tekintettel együtt érdemes feljegyezni. A Magyar Kommu-

nista pártból: Fejős Béla, Rózsa János, Szili István,Sztra-

ka József. A  Szociáldemokrata Pártból: Fekete Sándor, Kara 

Balázs, Schmidt József, Szmilkó József. A  Kisgazda  kártból : 

Györfi Pál és Reismann Andor. 

A Nemzeti Bizottság legfontosabb feladatai közé tarto-

zott az igazoló bizottságok felállítása és azok müködtetése. 

A Magyar közlöny Debrecenben kelt első száma, amely ismertet-

te az Ideiglenes Nemzeti Kormány első rendeleteit, január lo 

ás 2o. között jutott el Kecskemétre. A közalkalmazottak iga-

zolásáról szóló rendelet értelmében -amely 1945. január 4-én 

lépett érvénybe - minden tisztviselőnek és "hasonállásunak" 

bizottság előtt kellett igazolnia 1939. szeptember 1. óta 

követett politikai magatartását, cselekedetét. 
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A kormányrendelet nyomán a Nemzeti Bizottság - egyetér-

tésben a három politikai párttal - kijelölte az igazoló bi-

zottság tag jait.A pártok külön-külön tiz, tehát együtt har-

minc tagot delegáltak, azaz bocsátottak a Nemzeti Bizottság 

rendelkezésére. 

A Magyar Kommunista Pártból: Farkas Viktor, Fejős Béla 

B. Komrov Pál, Neuwirt Miklós, Polgár Jenő, SzS dorfi István, 

Székely S ándor, Szili István, Sztraka József, Tompos Sándor. 

A Szociáldemokrata Pártból: Biró Lajos, Fekete Sándor, 

Hajdu Ernő, Kara Balázs, Kovács Jenő, Leindler János, Schmidt 

József, Sima Ferenc, Szalai Gyula, Székely János. 

A  Kisgazda Pártból: dr.Egry Ferenc, Győrfi Pál, ic.Ke-

lő János, Fető Lajos, i oórlstvá.n, Rigó Lá: zló, Sahin Tóth 

Sándor, Sváb Kovács István, dr.Szabé József ás Tantó Sándor . 

A felsoroltakból sorshuzás utján két bizottság alakult. 

Az első bizottságba tartozott: Biró Lajos, Pető Lajos, 

Sztraka József, dr.Egry Ferenc, Fekete Sándor. 

A második bizottságba: Sima Ferenc, Győrfi Pál, Tompos 

Sánc or, Kara  Balázs és Szili István került. 

A két bizottságból Márkus Ferenc főispán vette ki az es-

küt. Ezt követően megválasztották a bizottságok elnökeit. Az 

első bizottság elnöke, a Magyar Kommunista Párt tagja:  Sztra-

ka József lett. A második bizottság elnöke: Győrfi Pál kis-

gazdapárti, de egy hónap mulya az elnökLtisztséget Sima Fe-

renc vette át tőle, aki a szociáldemokrata párthoz tartozott. 

Később pedig a második bizottság elnöke Schmidt József lett. 

Mindkét bizottság 1945. február 1-én kezdte meg az iga-

zoltatást. Igazoló eljárís alá vonta a tisztviselőlatit, közal-

kalmazottakat, iparosokat, ilistve a kormányrendeletnek meg-

felelő egyéneket. Eleget téve a kormányrendeletnek, mind o 
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két igazoló bizottság behivott magába egy-egy jogászt,részt 

vett a bizottságban annak a hivatalnak a tagja is, ahová az 

igazoltatott tisztviselő tartozott. Ezek alapján mindegyik 

igazoló bizottság hét-hét főből állt, azonban a rendelkezé-

seknek megfelelően nem öt, hanem csak három politikai párt 

képviseltette magát benne, a már ismertetett okok miatt. A 

Kecskeméti Lapok időről-időre közölte az igazolás alá kerü-

lő tisztviselők névsorát. Az első számu igazoló bizottság e-

lőször tanítóknál-tanároknál kezdte az igazoltatást, a má-

sodik számu pedig a közigazgatási alkalmazottakkal. Termé- 
, 

szetesen hirdetményekben és ujságokban állandóan közölték, 

illetve kérték a lakosságot: jelentkezzék mindenki, aki az 

igazolandók népellenes magatartásáról bármit is tud. Sajr:os 

Kecskeméten, hasonlóan az ország más városaihoz, kevesen tet-

tek bejelentést az igazoltatottak ellen. Emiatt több olyan 

közalkalmazottat is leigazoltak, akik azt nem érdemelték 

meg . 

Az igazoló bizottságok február 1-én kezdték meg tevék ny 

ségüket és julius lo-re befejezték a közalkalmazottak iga-

zoltatását. /Ezidőtől kezdve az iparjogosítvánnyal rendelke-

zőket, stb igazolie:tták ./ 

A két bizottság együtt julius lo-ig 2310 igazoltatást 

végzett, illetve ennyi személy ügyét tárgyalta meg. Az első 

számu 1258-at, a második számu 1o52-öt. Igazoltak összesen 

1931 személyt. Dorgálásban részesitettek 321 főt, népbiró-

ság elé utaltak hét főt, kényszcrnyugdijaztak 8-at, előlepés 

ből kizártak 20 -at, állásvesztésre ítéltek 3-at, éthelyezés 

re itéltek 2 főt, az igazságügy miniszterhez 7 személy ü-

gyét terjesztették fel. A miniszter !hind a hetet felmentet-

te. Azon kivül, hogy az igazoltatottak személyére alig ér- 
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kezett bejelentés, még az igazoló bizottság egyes tagjai is 

igyekeztek a saját pártállásu embereiket védelmükbe venni. 

Nagyon jellemző volt ez a kisgazdapárti bizottsági tagokra. 

Később, április elején, amikor a polgári demokratapárti kép-

viselők is bekerültek az igazoló bizottságba, megértésre ta-

láltak a kisgazdapártiakkal és több esetben ennek következ-

tében szavazategyenlőség következett be. Miután az illető 

ügyét eldönteni nem tudták, a miniszterhez kellett felter-

jeszteni, ami minden esetben az illető bűnösség alóli felol 

dásával járt együtt. 

Április közepétől Kecskeméten is megszigoritották az 

igazolásokat. Természetesen annak következtében,hogy idő-

közben az Ideiglenes Kormány napirendre tüzte az igazolá-

sok körüli lazaságok megszüntetését. A megszigoritások u-

tán némileg javult a  munka,ám az igazoltatási eljárás to-

vábbra sem érte el a kitett célt. 

Az igazolások során a legtöbb problémát a pénzügyigaz-

gatósg tisztviselői okozták. A fels: abadulás után a hala-

dóbb szellmü emberek ugy jellemezték a pénzügyigazgatóságot, 

hogy az  L  "reakciós tisztviselők fellegvára".  Bennük teste-

sült meg az uri osztály meg a dzsentrik szövetsége. Hatal-

mas közigazgatási bürokráciát teremtettek maguk körül. Az 

igazoló bizottságok a pénzügyi tisztviselők igazolásakor 

sem tudtak teljes körültekintő munkát végezni. Tudták,hogy 

bűnös az illető, de bizonyiteni nem lehetett. Több esetben 

előfordult, hogy a kimondottan reakciós tisztviselő megusz-

ta a dolgot egy dor ,. Alissal. A legnagyobb gondot itt is az 

jelentette, hogy nem volt tanu, aki az illető magatartásá-

ra vonatkozó felvilágosítással szolgált volna. 

Az igazoló bizottságok tagjaival beszélgetve, husz év 
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távlatából a volt tagok is eltöprengenek azon a gondolatom, 

hogy miért érkezett olyan elenyészően I vés bejelentés az i-

gazoltakra. 1':z okok vizsgálatánál figyelmbe veszik, hogy Kecs-

kemét, amely tulsé osan mezőgazdasági jellegü város volt,ahol  

a munkásmozgalomnak még a csirái is alig lelhetők fel, emiatt 

a nép politikailag nagyon elmaradott volt. Figyelembe veen-

dő az a tény is, hogy a közepesen élő polgár rendkivül közöm-

bösen viselkedett az uj rendszerben, sőt zavarta az uj esz-

me. De épp ilyen közömbös volt a felszabadulást megelőzően  

a nyilas eszmék iránt is. A nyilasok is a szegényebb népből  

kerültek ki. Oka volt a félelem is. A reakció suttogó propa-

gandája a legképtelenebb rémhirekkel ijesztgette a lakossá-

got, s ezzel igyekezett elterelni az emberek figyelmét a nép-

szerü demokratikus gondolatokról. 

Az ilyen dolgok miatt Kecskeméten az sem volt feltűnő 

például, hogy a nyilaspárti főispán sógora, dr.Sárközi Béla  

főszámvevő, akit kimondottan népellenesnek ismertek, az iga-

zolások következtében "demokratikus" tisztviselő itt. Igazol-

ták. .  

De a reakciós tisztviselők közül többen a menekülésből 

való visszatérésük után nem is kérték igazolásukat. Labancz 

Ferenc gazdasági tanácsnok, akinek 2oo kh földje volt, nem 

kérte, Harkai Béla, helyettes polgármester sem, bár ő később 

kijárta, hogy nyugdijat kapjon. Nem kérte Sira tanácsnok sem, 

Kertay erdőmester sem,stb. 

Azért, hogy a fent felsoroltak nem kértek részt a köz-

igazgatás munkájából, mégis számos reakciós, népellenes tiszt-

viselő maradt a közigazgatásban. A hivatali életet, illetve  

a közéletet nem sikerült teljes mértékben megtisztitani a 

fasiszta maradv c3nyoktól.  
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Az igazoló bizottságok mécis különös jelentőségű munkát 

végeztek. Hozzájárultak a közigazgatás demokratizálásához és 

számos haladó szellemü egyént erősítettek meg hivatali állá-

sában, mig több olyan reakcióst szanáltak, aki arra rászol-

gált. 

Az uj élet indulása folytán a termelés megkezdése  kapott 

nagyon fontos szerepet az első feladatok között. Mezőgazdasá-

gi városról lévén szó, igy  különös jelentősége volt a mező-

gazdasági élet indulás•lnak, Mint ahogy minden, igy a mezőgaz-

daság is a katasztrófális Ye lyzetből indult. A termés nagy-

részét az 1944. őszi beszolgáltatás, másik részét a németek 

vitték el.  A város kiiirítése folytán óriási károk keletkez-

tek az állatállományban. 

A mezőgazdasági termelőeszközök, tárólóedények többsé-

g;.ikben elpusztultak. A város : üvelhető területén, amely 15o 

ezer hold  volt, az őszi mezőgazdasági munkák a harcok  miatt  

f4 bemaradtak. Az őszi gabonavetést csak 4o százalékban si-

került elvégezni. Mindezt a felszabadulás után, tavasszal kel-

lett pótolni. 

A felszabadulás után megalakult termelési bizottságnak 

óriási feladatokkal kellett megbirkóznia. A Nemzeti Bizott-

ság, látva és felmérve a mezőgazdaság katasztrofális helyze-

tét, január 17-én megalakitotta a termelési bizottságot. A  

bizottság megalakulásához is szokásosan a három párt nyuj-

tott segits éget. A Magyar Kommunista Párt Zsámboki Jánost és 

Kovács Pált, a Szociáldemokrata Párt Szarvas Andrást, Rác z 

Lászlót, a Kisgazda Párt Francia Kiss Károlyt és Domján Ist-

vánt delegálta a bizottságba. A bizottság a. város gazdasági 

ügyosztályával együttmüködve összeivatta és nyilvántartásba 
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vette a fellelhető főbb mezőgazdasági eszközöket. Számba 

vették az elhagyott mezőgazdasági ingatlanokat, felkutatták 

huszonöt traktort, azokat ki javitattatták. I. szovjet város-

parancsnokság a kommunista párt közbenjárására tavasszal ü-

zemanyagot adott a traktorokhoz. 

A termelési bizottság a körzetvezetők segitségével szám-

ba vette a megmaradt igaerőt. A fogatos gazdákat ellátták ma-

gyar ás orosz nyelvü igazolványokkal, igy biztonságossá vált 

a fogatolás, ami először a kenyérgabona őröltetéséhez volt 

szükséges. /Ugyanis  a  15o ezer holdra kiterjedő tanyavilág 

lakosságát fogatok n ,Akül nem tudták volna kenyérliszttel 

ellátni./ 

A  mezőgazdasági munkákat a. tél közbejötte megakadályoz-

ta, csak tavasszal folytatódhatott. Bár a késő ősz és a tél 

eleje a földeken maradt Őszi termények betaka.rit ásának ked-

vezett volna, azonban igaerő hiány miatt ez a munka késett. 

A talajmunkák tavaszra maradtak. Hebyenezer hold megművelése 

jelentette ekkor a gondot. 

A termelési bizottság minden  tagja  nagy igyekezettel 

dolgozott. Sürgették a lakosságot, hogy a kintmaradt termé-

nyeket takarítsa be, hiszen minden termékre nagyon nagy szük-

sége van az országnak. A telet még a tavaszi munkákra való 

felkészülés megszervezésére forditották. Dr. Molnár Erik nép-

jóléti miniszter, aki gyakran látogatott Kecskemétre, jól 

Ismerte a város gazdasági problémáit. A miniszter 1944.de-

eernber 29-én is résztvett a Nemzeti Bizottság lilésén, ahol 

egyéb napirendek között a város gazdasági helyzete is megvi-

tatásra került. Az ülésen a miniszter igéretet tett arra, 

hogy  a  város sulyos helyzetének megoldásában a kormánynál el- 

jár és tőle t€_lhetően mindent megtesz. Különben Molnár Erik 
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javaslatúra a tulajdonosok által elhagyott földekről beta-

karitott terményeket a város közellátós céljára vette igény 

be. 

A termelési bizottságnak komoly segitséget adott a  Du-

na-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara. Amikor a törvényhatósági 

bizottság müködni kezdett, a termelési tizottság szerepe is 

csökkent, de ténykedése ezután sem vált formálissá, intézke-

déseivel, bár azok időnkéntiek és meglehetősen helyzetszerű 

ek voltak, mégis komoly feladatokat látott el. A törvényha-

tósági bizottság megalakulása után is jellező volt a terme-

lési bizottságra  a szorgos tevékenység, a helyzet állandó 

térképezése, ennek alapján javaslatok benyujtása a Nemzeti 

Bizottsághoz, illetve a .nnaek megalakulása után közvetlenül 

a törvényhatóság elé. A törvényiatéság feladata ennek alap-

ján szinte a végrehajtásban merült  ki.  

A termelési bizottság érdeme, hogy a növényvédelem ér-

dekében minden erőfeszitést összportositve- a városban 1945. 

juniusától rézgálic gyár kezdte meg mJködését. A termelési 

bizottság tudomására hozta a lakosságnak, hogy minden kilo 

rézhulladékért 2 kg rézgálicot kap a szőlősgazda. Igy bizto-

sította a gyártási alapanyagot. 

A rézgálic gyár julius hónapban a termelési bizottság 

intézkedése folytán egyéb növényi betegségek megelőzésére al-

kalmas védőszereket is gyártott. E gyárnak köszönhető, hogy 

a szőlő és gyümölcstermést sikerült megmenteni. Ez segítet-

te elő a nyár folyamán Budapest gyümölcsellátását. 

A város mezőgazdasága sokat köszönhet a termelési bizott-

ságnak. A Nemzeti Bizottság  Bi2,ottság a  termelési bizottság javaslatá-

ra megtárgyita a város nehéz gazdasági helyzetét, majd a vá-

ros polgármestere bevonásával a Magyar Kommunista tárt /Idő- 
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közben megalakult/ Duna-Tina közi Területi Pártbizottsága 

titkárának vezetésével három tagu küldöttség kereste fel az 

MKT Központi Vezetőségét. Ismertették a város sulyos igaerő 

helyzetét, elmondták a város gazdasági nehézségeit. 

A küldöttség utja eredményes volt. A Központi  Vezetőség,  

intézkedése nyomán az Ellenőrző Bizottság engedélyezte, hogy 

Kecskeméten és a környékén állomásozó szovjet katonai alaku-

latok a tavaszi szántás és vetés idejére kölcsön adhassanak 

igás állatokat. Az igavonó erőt a közben megalakult földigénGy-

lő bizottságok révén bocsátották  a gazdák rendelkezésére.En-

nek a segitő akciónak a révén a tavasszal első izben 600 lo-

vat bocsátott a szovjet városparancsnoksági; a kecskeméti gaz-

dák rendelkezésére. Az időben érkező segitség kétszeres segit-

ségnek számitott, amely kézzelfoghatóan bizonyitotta a szov-

jet hadsereg baráti z ;esztúsát . Egyben nagy csapás is volt a 

reakcióra, amely ekkor azt hirdette, hogy a megműveletlen 

területeken gaz terem i  nem kenyér, ezért gabonát a nyugati or-

szágokból kell behozni. Nyugat nélkül nem élhetünk. A Szov-

jetunió baráti set itségével a f öld nem maradt bevetetlenül. 

A kommunista párt ezért kiadta a  jelszót:  Lesz kenyér! Dol-

gozzatok! 

Hasonló baráti segitség ismétlődött meg 1945. kora őszén 

a tavasz folyamán földhöz juttatott ujgazdák között 600 ök-

röt osztott szét a termelési bizottság. Az igavonó állato-

kat a Magyar Kommunista Párt kérésére akkor is a Vörös Had-

sereg bocsátotta a gazdák rendelkezésére. Októberban ujabb 

15o, novemberben 300 lovat ós nagymennyiségű üzemanyagot a-

dott a szovjet  hadsereg.  

A Debreceni Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulása u-

tán napirendre került a közigazgatás ideiglenes rendezése. 
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Kormányrendelet intézkedett arról, hogy ki kell alakitani a 
z 

helyi önkormó.nyatokat városonként, községenként, illetve me - 

gyénként. A törvényhatósági bizottságot a Nemzeti Bizottság 

nak kellett felállitani a rendelet szellemében,- demokrati-

kus alapon. A törvényes rendelkezés értelmében az önkormány 

zatban résztvevő tagok száma a városokban csak megközelitő- 
z 

leg lehetett a réginek fele. A kormányrendelet intékedése 

arra is kitért, hogy az önkormányzatoknak bizottságokat 

kell alakitaniok. 

Január folyamán az ideiglenes kormány 13 megyébe főis-

pánokat nevezett ki. Kecskeméten is január 25-én iktatták 

be hivatalába Restvármegye és Kecskemét uj főispánját, a 

szociáldemokrata elvű Márkus Ferencet, aki Debrecenből jött 

Kecskemétre. Az uj főispán a beiktatásakor mondott beszédé- 

ben vázolta a legfontosabb tennivalókat, azt is közölte,hogy 

csak akkor teszi át a hivatalát a fővárosba, ha a kormány o-

daköltözik. Amig a kormány Debrecenben székel, addig a fő-

ispáni hivatal Kecskeméten marad. /Időközben azonban lest-

Pilis-Solt-Kiskun vármegyét megosztották és a déli rész szék-

helye Kecskemét lett./ 

A Nemzeti Bizottság az Ideiglenes Kormány rendeletének 

vétele után hozzálátott a törvényhatósági bizottság megszer-

vezéséhez. A törvényhatósági bizottság tagjaira vonatkozóan  

javaslatát beterjesztette a főispánhoz. A Nemzeti Bizottság 

első javaslata szerint a törvényhatósági bizottságnak 75 ren-

des és 15 póttagja lett volna, paritásos alapon a három párt-

ból. 

E javaslat megvalósitása esetén azonban kimaradtak vol-

na a törvényhatósági bizottságból a kommunista, a szociálde 

mokrata és kisgazdapárti tagokon kívül a más elvű pártok és 
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és szervezetek képviselői. Ezért egy ujabb javaslatban o-

lyan felterjesztéssel éltek, hogy a 75 rendes tagon felül  

tagja legyen még a törvényhatósági bizottságnak a városi fő-

jegyző, a városi főügyész, az egyházak egy-egy tagja a pol-

gárság részéről ideigleneser.X  az orvosi és az ügyvédi ka-

mara egy-egy tagja. Bekerült a termelési bizottság egy-egy  

képviselője is. De mindenekelőtt tagja lett a törvényhatósá-

gi bizottságnak a főispán, mint elnök, valamint a polgár-

mester és annak a helyettese is.  

Végeredményben a Nemzeti Bizottság ujabb javaslatára  
A  

85 rendes és 15 póttaggal alakult meg 1945.  februr 15-én a 

törvényhatósági bizottság. Megalakulásakor azonban csupán  

csak egy feladatot végzett el, - megalakult.  A pártok kép-

viselői elmondták beszédeiket, megjelölték azt a politikai 

irányt, amelyen haladni akarnak, hangoztatták a demokratikus 

kibontakozást.  

A bizottságok később alakultak meg, akkor, amikor a 

Nemzeti Parasztpárt és a PDP is megerődödött. Addig a főispán 

meg a polgármesteri hivatal irányított, a Nemzeti Bizottság 

pedig, mint politikai testület funkcionált tovább, de a 

közigazgatási dolgokban már nem tevékenykedett. 

A város uj képviselőtestületének számbeli és politikai 

összetétele azonban március 4-én megváltozott. Miután a már  

előbb ismertetett okok miatt a február 15-i törvényhatósági  

bizottságban nem vett részt hivatalosan a Nemzeti Paraszt-

párt, sem a Polgári Demokrata Párt.A február 15-i alakuló ü-

lésen kimondták, hogy a két párt, meg a szakszervezet dele-

gáltjaival atörvényhatósági bizottság adott esetben bőviten 

dő. E két párt utóbbi megalakulása után, illetve azok szer-

vezeti megerősítését követően a Nemzeti Bizottság meg is vál- 
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toztatta a pártok képviseleti arányát a törvényhatósági bi-

zottságban. Március 4-ig a három párt 25-25 taggal képvisel-

tette magát, március 4-e után az arany a következő: A Magya r 

Kommunista Párt 2o, a Szociáldemokrata Párt 2o, a Kisgazda-

párt 2o, a Nemzeti Parasztpárt lo, a Folgári Demokrata Párt 

8 és a szakszervezet is 8 képviselettel vett részt a törvény 

hatósági bizottságban. 

A két párttal, valamint a szabad szakszervezettel bőví-

tett törvényhatósági ülést máj u s 3o-ra hivta öss;e a Nemzeti 

Bizottság. Az ülés megersitette állásában a polgármestert, 

megalakitották - 16 taggal - a törvényhatósági kisgyülést. 

/ 3 kommunista, 3 szociáldemokrata, 3 kisgazda, nemzeti pa-

rasztpárti, polgáridemokrata párt 2-2, szakszervezeti képvi 

selő 3./ 

A közigazgatási bizottság választásánál a kormányren-

delet /lo3o/1945. M.E. számu rendelet 33. paragrafusa/ értel-

mében a kisgyülésbe választott 16 tag közül nyolcat a közi-

gazgatási bizottság tagjául, nyolcat pedig póttagjául kel-

lett volna megválasztani. A Nemzeti Bizottság azonban ugy 

döntött, hogy 9 rendes és 9 póttagot jelölt, miután a nyolc 

helyet nem tudta megfelelően elosztani. Igy tehát két kommu-

nista, két szociáldemokrata, két kisgazdapárt, egy paraszt-

párti, egy polgáridemokrata és egy szakszervezeti képviselő 

ből állt  a  közigazgatási bizottság. 

Ugyanilyen politikai elosztás alapján választották meg 

a pótta,  okat is. 

A Nemzeti Bizottság az igazoló választmányt is 9 fő-

ben állapította meg, 2-2-2, 1-1-1 arányban. /V.ö.: pártok és 

szakszervezetek./ 

Ugyancsak az előző arányt követte a pénzügyi szakbi- 
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zttság megalakitása is. 

A jogügyi szakbizottság 6 tagu, egy-egy politikai kép-

viselettel, illetve a szakszervezet képviselőjével. 

Az épitészeti és szabályozási bizottság, a számonkérő-

szék és a községi iskolaszék szintén koaliciós alapon, az öt 

politikai párt és a szakszervezet bevonásával alakult meg, 

mindegyik hat taggal. 

Igy jött tehát létre a város törvényhatósági bizottsága, 

iE város közigazgatása a demokratikus érdekek figyelembe-

vételével megkezdődött. 

A feLyverszünet megkötésekor az Ideiglenes Nemzeti K or_ 

mány kötelezte magát arra,  hogy a német állampolgárokat in-

ternálja. A Kommunista párt javaslatára a Nemzeti Bizottság 

Kecskeméten 1945. március végén állitotta fel a nyilasok,az 

SS-katonák, a Volksburdisták és egyéb népellenes egyének szá-

mára az internáló tábort, a volt getto helyén, a téglagyár- 

ban. 

A tábor létesitésével kapcsolatosan kevés az irott a-

nyag, azokból is leginkább csak az internáló tábort érintő 

részproblémák tünnek ki. Igy szükségessé vált, főleg a ma is 

élő emberek visszaemlékezéseire támaszkodva összegezni a lá 

gerra vonatkozó gondolatokat. 

Az internáló tábornak mintegy kétezer tagja volt. Vol-

tak közöttük német katonák, magyar nyilasok, kitelepitett 

svábok, csendőrök, rongyosgárdisták, sttb. A  bünösök kisebb 

részének Uét  kecskeméti, a  nagyobbrészük ügyét a budapesti 

és más vársok népbíróságai tárgyalták le. 

A táborban fogvatartottakat rendszeres munkára alkal-

mazták, az ujjáépitésben dolgoztatták őket. Szemtanuk vissza-

emlékezései szerint naponta zárt rendben vonultak a munka- 
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helyre, közülük mindig a legnagyobb bünös vitte a táblát e-

löl, melyen a következő felirat állt: "Eddig romboltunk,most 

épitünk!" 

A bűnözőknek azonban nem tetszett a  munka. A legtöbben 

betegséget szinlelve kórházi gyógykezelést kértek. A Kaszap 

utcai ideiglenes kórházban, amelyet alközvélyemény "fasiszta 

szanatóriumnak" is nevezett, tucatjával"gyógyittatt ák"magu-

kat, s  ahol egyáltalán nem részesültek olyan báná.smódban,mint 

akik bűnözők. Az internáltak hozzátartozói, sokszor magura 

bünösök is megszerezték a népbiróságtól az ellenük megálla-

pitott vádakat. A védőügyvédeknek szabad bejárásuk volt a 

"szanatóriumba", ahol órákon át "okosították" védenceiket. 

Olybá tünt mindez, mintha a bünösök politikai jogaikban nem 

lettek inna korlátozva. Mindemellett jól éltek. Hozzátarto-

zóik bőségesen ellátták őket elemmel. A Kecskeméti Lapok 

1945. Julius 22-i száma szalonnát, sonkát, vajat, mézet esz -

nek a téglagyár sváb internáltjai cimmel keserűen állapitja 

meg, hogy az ország ujjáépitésében dolgozóknak alig akad be-

tevő falatjuk "...ugyanakkor az elmult 25 év országvesztői, 

a téglagyárban lakó svábok jól élnek a hazulról beadott kosz-

ton." A cikk további részéből fény derül a  láger életére is. 

"Egyik szögletben izgalmas sakkparti dul. Harmincan-negyve-

nen állják körül a sakktáblát... leghangosabb köztük Mihály-

lovics Ernő, lajosmizsei kanonok." Oikkiró Rázsó Ernő,kommu-

nista ujságiró megszólaltatott néhny internáltat is. Az e-

gyik internált gazda - irja Rázsó, - keserű humorral állapit -

ja meg, hogy nem igy képzelték Ft a Führer beszédei után a há -

boru végét. Az internálótábor élelmezésére vonatkozólag is 

tesz megállapitást: "Fekhelyük felett fapolcokon kihivólag 

diszeleg a jobbnál-jobb falat: sonka, méz, vaj, szalonna, fe- 
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hérkenyér. 

Az élelmiszer bejuttatása hatósági rendelkezés értelmé-

ben történt, a táborparancsnok köteles volt minden személy 

részére, - ha az k.,pott - hetenként 1 db 5 kilos csomagot 

átadni. 

Rázsó Ernő a fentirt cikk befejező részében a magyar 

dolgozók nevében tiltakozott a tábor akkor fényüzőnek szá-

mító élelmezése miatt, utalt  arra,  hogy a magyar munkásság 

rendkívüli nehézségek és nélkülözések közepette dolgozik és 

már annak is örülne, ha mindennapi kenyerét hiánytalanul biz-

tositani tudná, ugyanakkor az országot eladó volksbundista 

bitangokra ráavasodik a sonka. 

A tábor volt parancsnokai és az akkori politikai pár-

tok jelenleg is Kecskeméten élő képviselőinek megegyezik a 

véleménye abban, hogy az internáló táborban a kezdeti idő-

ben sok kisember, üzemi munkás, nincstelen paraszt, kisipa-

ros volt, akiket a nyilas demagógia  tévesztett  meg, akik el-

hitték, hogy a nyilasok segiteni akarnak a szegény népen. 

Ez a jelenség feltűnt a belügyminiszter Erdei Ferencnek is, 

aki 1945.   szeptemberében Kecskeméten jártakor az internáló-

tábor bünügyi lajstromának áttanulmányozása. után 25 egysze-

rű parasztot azonnal szabadlábra helyeztetett. 

Lajos Imre, Kecskemét, Cigány János utca 32.szám alat-

ti lakos, jelenleg pártnyugdijas, aki az internáló tábor e-

gyik parancsnoka volt, visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy na 

gyobb bűnösök között a táborban őrizték Sárközy Jenő,volt 

kormnyfőtanácsost, Sós tál tanácsost, Horváth József, Seres 

József rongyosgárdistákat is. 

Az  internáltak között volt dr. Nagy Géza, nagykőrösi 

nyilas orvos is, aki internált társait még parancsra sem ré- 
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szes tette orvosi segitségben, bármilyen sürgős szükség is 

lett volna arra. 

A védőü,yvédrk az internáló tábort is gyakran látogat-

ták. A már említett dr. Nagy Lászlók kivül gyakran lehetett 

ott látni dr.Kósa Ferenc ügyvédet is. Mindketten rendőrfőka-

pitányi engedélyt szerezve, a nyilasmentegetési ügyben ren-

geteget fáradoztak. 

A Kecskeméti Lapok munkatársa, Rázsó Ernő meglátogatta 

a városi közkórházat is, hogy meggyőződjön róla: valóban sza-

natórium-e az? A Kecskeméti Lapok 1945. augusztus 2-i számá-

ban  Ujjé, a foglyoknak nagyszerü cimü cikkében az alábbia-

kat olvashatjuk: 

"A Kaszap utcai kórházat kerestük fel, ahol mindjárt 

meglepetésnek a portási padon ez egyik politikai elitéltet 

találtuk, Közvetlen a bejáratnál, minden őrizet nélkül, lá-

bait keresztbe téve, Agy  ült ez a nyilas elitélt, mintha ő 

lenne a kórház főorvosa." 

A cikkíró megállapítja, hogy a tíz-tizenkét ágyas kór-

háztermekben, keveredve a polgári betegekkel üdülnek az el-

mult 25 év nemzetvesztő bünösei. Elitélt felsőházi tagoktól 

kezdve reakciós villanygyári igazgatóig ott lehetett megta-

lálni a társadalom bűnözőit - mint betegeket. "Pizsamára vet-

kőzve, jobbnál jobb irodalmi termékek, finom h .ue és gyümölcs-

félék tarkitják a kórházi ágy melletti székeket. Felügyelet 

semmi."  A cikkiró követelte,-hogy akkor, amikor a város la-

kosainak nagy hányadát helyszüke, kötszer és gyógyszerhiány 

miatt nem tudják elhelyezni a közkórházban,-tiltakozik az el-

len, hogy Szálcsit és nyilas hordáit kiszolgáló bűnösök ve-

gyék igénybe a szükös helyeket. A cikkíró a népbiróság elnö-

kének felelősségét is felveti, A továbbiakban tanulságkért 
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jegyzi meg, hogy a kommunista vértanuk sulyos tüdőbajjal és 

egyéb betegségekkel fetrengtek zárkáikban, de nem kaptak le-

hetőséget, hogy kezeltessék magukat. 

Már a cikkeket megelőzően a kommunista párt erélyes til -

takozását jelentette be a bünözők fényűző bánásmódja miatt, 

ami hatásosnak bizonyult, mert intézkedések sorozata követke-

zett. Lemondatták állásából Gereben János népfigyészt. Korlá-

tozták a védőügyvédek tábori és kórházi látogatásait.A be- 

tegséget s zinlelő bünösök kérhzi létszáma "megcsappant."A 

táborparancsnokot leváltották, helyébe erősebb kezüt, Kiss 

Sándort nevezték ki. 

Az internáló tábor 1947. végéig állott fenn. Erre az i-

dőre az internáltak ügyét felülvizsgálták, azt aki bünösnek 

bizonyult, elitélték. 

Az 1945. január 20-án létrejött fegyverszüneti egyez-

ményben Magyrország Ideiglenes Nemzeti Kormánya kötelezte 

magát - egyebek között - arra, hogy a német fasizmus elleni 

szabadságharcban résztvesz. Ennek érdekében felállit nyolc, 

nehézfegyverzettel ellátott gyaloghadosztályt. A fegyverszü-

net megkötése után az MKP a felszabaditott területeken sür-

gette a fasizmus elleni harcban való részvételt. Tudvalévő, 

ho4y a kormány a hadseregszervezést huzta-halasztotta, csak 

január 3o-án adta ki a toborzó felhivást. A honvédelmi mi-

nisztérium bürokratikus intézkedései tul körülményesek vol-

tak és szinte gátolták a hadsereg szervezését. 

A  kecskeméti Kommunista kárt a Központi Vezetőség fel-

hivására - támaszkodva a Nemzeti Bizottságra, - elhatározta 

a gyors toborzást. Rácz Ferenc üzemi alkalmazott, Kecskemét, 

Deák-tér 3.sz. alatti lakos visszaemlékezése szerint a had-

sereg szervezés előmunkálatai KecskemÉ;ten már január 17-én 
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megkezdődtek. Ezen a napon a városháza falán  megjelent  egy 

felhívás: "Jelentkezzenek azok a katonai személyek, akik a 

volt 13. kiegészítő p s.ncsnokságnál teljesítettek szolgála-

tot".  Másnap jelentkeztem - írja Rácz Ferenc, - már akkor 

tudtam, hogy csak egyedül vagyok idehaza a kiegészitőtől, 

mivel a többiek még 1944. október 18-án elvonultak Szek-

szárdra, én önkényesen lemaradtam tőlük." 

A Nemzeti Bizottság Rácz Ferencet bízta meg idieiglene-

sen a kiegészítő parancsnokság vezetésével. 

A hirdetményre jelentkezett Szatlóczki Gyula őrmester 

is, bár ő nem tartozott a 13. kiegészítő parancsnoksághoz. 

Mebízást kapott Rácz Ferenc mellé a következő feladatok vég-

zésére: 

Felhivási plakátot kellett készíteni, ne lyen kérték a 

hazn.térő katonákat, hogy önkéntesen jelentkezzenek az -jonan 

megalakuló honvédségbe. 

A volt kiegészitő parancsnokság épületét be kell ren-

dezni. 

Meg kell kezdeni a toborzást. 

Megfelelő nyilvántartást kell vezetni. 

A toborzás kezdetének pontos idejére Rácz Ferenc nem 

emlékszik, de február elején már mintegy 8o főt tartottak 

nyilván és továbbitottak a honvédelmi mi: isztériumba, mint 

az uj demokratikus hadseregbe jelentkezetteket. 

A kommunista párt nagy gondot fordi.tott a toborzásra. 

Üzemi gyüléseken, körzetvezetői megbeszéléseken tudatositot 

ták, hirdették az uj demokratikus hadsereg szervezését, an-

nak fontosságát. Az élet indulásával az elmenekült lakosság 

visszaköltözésével együtt gyarapodott a jelentkezettek szá-

ma. Március elejére már kétezer jelentkezőt tartottak nyil- 
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ván. 

A hadsereg alakulatai a következő körzetekben helyez-

kedtek el: 

A  Czollner-téri zárdában gyalogos alakulat volt elhe-

lyezve. 

A  tüzér osztályt a Tompa Mihály utcában helyezték el. 

A Széchenyi utcában volt egy tiszti és egy altiszti kar, 

ezek voltak azok, akik a sorozást készítették elő. 

A hadseregbe jelentkezett személyek közül került ki a 

parancsnoki kar is. Kellő János századost bízták meg a  pa-

rancsnoki teendőkkel. Rácz Ferenc vezette a nyilvántartó ál-

lományt. Szatlóczki Gyula őrmester a számvivői teendőket vé-

gezte. 

"Március közepén 15oo fős szerelvényt ind it ottunk Bu-

dapestre" - irja visszaemlékezésében Rácz Ferenc. Tudomása 

szerint azonban a szovjetek nem vették igénybe a magyar sze-

relvényt, mert az kiképzetlenül és későn érkezett. Ezért 

visszairányitották Kecskemétre. Az alakulat április végére 

ért vissza. Jóformán már  mozgósitásakor felszabadult az or-

szág nagyobb része. Gémes István, Kecskemét, rendlrfaiusi. 

lakos, üzemi munkás tagja volt az 1500 fős cla-

kula.tnak. Igy emlékezik: "Kecskemétről 1945. márciusában so-

kan elmentünk. A kistemplom /Czollner-tér/ téren gyülekez-

tünk, onnan mentcink Hajmáskérre . A vonatok zsufoltsága mi-

att emlékszem, a vonat tetején utaztunk. Odaérkezésünk után 

nem sokára hívtak engem és még egypárunkat a parancsnokság-

ra. Ott egy szovjet tiszt elvtárs is ,(len volt. Csapatren-

dőrnek osztottak be bennünket." 

Tehát a hiányosan felszerelt és későn érkező kecskeméti 

alakulatot sem vette igénybe a Szovjet Hadsereg. Ez az ala- 
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kulat része volt annak az egy hadosztlynak, amelyet a front 

ra irányitottak. 

A politikai pártok közös egyetértése alapján március hó-

napban megindult a tényleges politikai 6.1f t a  városban.Ettől 

az időtől kezdve a pártok gyakran tartottak naggyüléseket,a-

melyeken kifejtették demokratikus politikájukat, s annak 

szellemében vázolták a jövőt. 

A kommunista párt szervezésében 1945. március 15én Ré-

vai József és Molnár Erik mondott beszédet a kecskeméti nagy-

gyűlésen. A beszédek teljes szövegét közölte a Nemzeti Bi- 

zottság lapja, a Kecskeméti Lapok március 16-i száma: Ahol 
z 

a  munkásosztály egységes, ott a demokrácia ügye győedelmes- 

ke d ik c imrn el . 

Révai elvtárs a nemzetközi helyzet kedvező alakulásá-

ról beszélt és megállapitotta: "A külföldi viszonyok kedvez 

nek a  magyar  demokráciának. Ki meri feltételezni, ki olyan 

őrült, aki azt meri hinni, hogy itt minálunk a nagy Szovjet-

unió tőszomszédságában akkor, amikor ebben a háboruban a né-

pek szabadságának a gondolata diadalmaskodott, akkor nálunk 

visszatérhet Orgoványnak a  szelleme."  

Révai elvtárs elismerőleg szólt a demokratikus rendőr-

ség munkájáról és mintegy megszab& annak további feladatát 

is: "Arra nem vagyunk hajlandók, hogy a rendőrségből valami 

szelidebb intézményt csináljunk, amely nem  a  fasisztákra sujt 

le." 

A Nemzeti Bizottságról szólva kijelentette: "Vannak a-

kik azt mondják, tűnjenek el a Nemzeti Bizottságok, mert 

forrásai a rendetlenségék. A Nemzeti Bizottságoknak köszön- 

hetjük, hogy ebben az országban ugy, Lhogy helyreállt a rend, 

hogy ujra van központi kormányhatalom és,bogy ujra van  ggz- 



- 73 - 

déja az országnak. E bizottságok nélkül nemcsak az Ideigle-

nes Nemzetgyűlés nem jöhetett volna létre, nem jöhetett vol-

na létre a kormány sem, nem lennének népbiróságok, városi és 

községi önkormányzatok sem. Kell innen, erről a kecskeméti 

naggyülésről néhány komoly szót intézni hozzájuk. Nem sza-

bad, hogy a Nemzeti Bizottságok, ahol már van képviselőtes-

tület, közigazgatási feladatokkal is foglalkozzanak. A Nem-

zeti Bizottságok nem hatóságok, nem a kormány által kineve-

zett, vagy szentesített hatóságok. A Nemzeti Bizottságok a 

népnek a szervei és erejüketEbból merítik, hogy a nép a há-

tuk mögött áll és bizik bennük. A Nemzeti Bizottságoknak e-

rősödniök kell egészen addig, arcig ebben az országban nem 

irtottuk ki a feudális és fasiszta rendet. A Nemzeti Bízott-

s,goknak feladata felrázni a népet, segiteni a kormánynak,a 

hatósoknak az előttük á116  nagy feladatok megoldásában, a 

hadsereg szervezésétől kezdve a tavaszi vetésig. De ezen ki-

vül feladata az is, hogy ellenőrizzék: vajon ugy megy-e min-

den, mint ahogy mennie kell, a nép érdekében. Nem elégedhe-

tünk meg pusztán azzal, hogy panaszirodák legyenek. A Nem-

zeti Bizottságoknak a feladata ellenőrzni a közigazgatást, 

nem mint hatóságok, hanem mint a nép bizalmának a letétemé-

nyesei és ha látják, hogy a dolgok nem ugy mennek ahogy kell, 

hogy a közigazgatás, vagy egyes részei, egyes hivatalnokok 

nem ugy dolgoznak, minthogy a demokratikus szellem ezt meg_ 

követeli, akkor be kell avatkozniok a dolgokba bátran és e-

rélyesen." 

Révai elvtárs minden bizonnyal azért foglalkozott  be-

szédében kissé behatóbban a Nemzeti Bizottságokszerepével, 

mert a közigazgatás megszervezése után több helyen az or-

szágban a Nemzeti Bizottságok szerepe csökkent, nem akarták 
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őket szárvitásba venni, mondván, rogy a konkrét szerepük le-

járt a törvényhatósági bizottságok elvégzik a Nemzeti Bizott-

ságok feladatát. Az is tudvalévő, hogy a Nemzeti Bizottságok 

nem mindenütt akarták tudomásul venni a mellőzést, sőt egyes 

helyeken átvették a közigazgatás operativ irányitását is. Az 

ilyen politikai meg nem értésből kifolyólag több helyen né-

zeteltérések is voltak. /Kettőshatalomról beszéltek, stb./ 

A kecskeméti Nemzeti Bizottság szerepe - annak ellenére 

hogy a Központi Vezetőség tagjai gyakran jártak a városba és 

magyarázták a bekövetkezett politikai helyzetet, hangsu'yoz -

ták a Nemzeti Bizottság szerepének fontosságát - tevékeny-

sége egyre formálisabbá vált, különösen a törvényhatósági bi-

zottság megalakulása, majd annak május 3o-i ülése után. A 

pártok - sajnos a kommunista párt sem - forditott kellő gon-

dot  a Nemzeti Bizottság tevékenységének elemzésére és kevés 

segitséget adott neki. 

Révai József elvtárs az ország belpolitikai kérdéseiről 

szólva a március 15-i naggyülésen sttrgette a földigénylő bi-

zottságok megalakítását is és hangsulyozta, hogy demokrati-

kus előrehaladásunkat ugy kell sietmetni, hogy a reakcióval 

való leszámolás egyszer s mindenkorra megtörténjen. "Nem e-

lég a reakciót politikailag elszigetelni - mondotta, - aki 

akasztófát érdemel, annak az ,jár, aki börtönt, az börtönt 

kapjon. De gazdaságilag is tönkre kell tenni, ki kell huzni 

a lába alól a talajt ugy, hogy fel ne tápászkodjon. Ezt je-

lenti a földreform. 

Mi kommunisták részt akarunk venni ebben a harcban. Es 

arra szőlitjuk fel a né et, hogy ebben a harcban támogasson 

bennünket. Hogyan támogathatnak bennünket? Ugy, hogy késede-

lem nélkül, semmire sem várva, még a törvény elfogadására 
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sem, - alakitsa meg az érdekelt parasztság mindenhol a fal-

vakban  a  földigénylő bizottságokat. Kezdje meg a földigény-

lők összeirását, kezdje meg az igénybeveendő föld felirását, 

készítse el a nagybirtok felosztásának a kiigénylési terve-

zetét. Alakuljanak meg megyeszerte, országszerte a földigény 

lő bizottságok, hogy a kormányt támogathassuk, a földeeform 

végrehajtásánál r és hogy legyenek olyan népi szervek, amelyek 

meot;rik a szabotálást, ha felütné a fejét a földreform vég-

rehajtásánál." 

Amíg Révai József a már kidolgozott, de ekkor még a kor-

mány által nem szentesített legradikálisabb földreform mel-

lett szólt síkra., egy másik kecskeméti neggyiilés szónok1Sze-

der Ferenc, a Szociáldemokrata Párt országos fatitkára a már 

elfogadott törvénytervezet után, március 2o-án a földreform 

ról a. következőket mondotta: /Idézem a Kecskeméti Lapok 1945 

március 22-i számból Szeder Ferenc Kecskeméten cimü cikké- 

ből./ 

"Mi szociáldemokraták állandóan napirenden tartottuk 

ezt a kérdést évtizedek óta. Sürgettük ennek az ezer eszten-

dős földnek a radikális módon való elintézését. Ennek a gon-

dolatnak a jegyében alkottuk meg 193o-ban azt az agrárprog-

ramot, amelynél tökéletesebb nem sz ü letett meg eddig egyik 

pártnál sem." 

Az 193o-as szodiáldemokrata földosztó program nem volt 

radikális. A szociáldemokrata vezetők is porhintésnek szán-

ták a szegényparasztság szemébe. 

Szeder Ferenc jobboldali szociáldemokrata elvhűsége ab-

ból e tényből is kitinik, hogy a naggyülésen mondott beszé-

dében még csak emlitóst sem tett a Nemzeti Parasztpárt ál-

tal benyujtott földreform programról. Nem emlitette,ezáltal 
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kerülhette ki a földreform sürgetését. A földreform helyett  

az uj nemzeti hadsereg szervezéséről beszólt, majd demagóg 

hangon arról szólt, hogy- a szociáldemokrata pártnak nincse-

nek ellentétei e többi párttal.  

Ezek szerint ugy tűnik, ha a két beszédet összehasonlit-

juk, mintha a földreformrél kétnyelvű nyilatkozatot olvasnánk.  

A kettőből az tűnik ki, hogy amíg a kommunista párt eminens 

képviselője forradalmi *ton sürgette a földosztást, bízva  

az alulról jövő kezdeményezés erejében, amely ha kell a kor- 
s  

mányt is kész helyzet elé állit ja, eddig Szeder cak éppen  

megemlití a földreformot, ajánlja az opportunista szociálde-

mokrata  elképzelőst, de  nem a forradalmit, azzal nem is azo-

nosit ja magát.  

A kecskeméti és környéke földéhes parasztsága nem  a Sze-

der-féle, hanem a Révai-féle irányzat mellé állt. A kommu-

nista párt biztatására a  Nemzeti Bizottság március 25-én  

naggyülést hívott össze a színházba a földigénylők számára.  

Talán a történelemben. először telt meg a kecskeméti színház 

zsufoldsig szuny parasztemberekkel. A Nemzeti parasztpárt  

és a Magyar Kommunista Kárt szónokai ismertették előttük a  

földosztásra vonatkozó tudnivalókat. Még a gyűlésen megvá-

lasztották a harminctagu földigénylő bizottságot, amelynek  

elnöke Virágh Imre /kisgazdapárti/ lett. Három nap mulya a  

földigénylő bizottság vezetősége kihirdette: megkezdődött  

Kecskeméten a  földosztás. A hirdetményben felhívta a nincs-

telen,  a  törpe, a kisbirtokos parasztságot, hogy azonnal je-

lentse be földigényét. /A földosztás részletes ismertetése  

nem célja e dolgozatnak, ezért a földosztást részletekbe me-

nően : em isme=tetem./  

A földigénylők nagy tömegekben jelentkeztek. Az évszá- 
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zad okig földre váró kecskeméti nincstelen paraszt husvét va-

sárnapján kezdte meg birtokába venni jo;Los tulajdonát. Ezen 

a napon Héjjas István 600 holdas borbási birtokán indult meg 

a történelmi osztozkodás. Ugyanezen a napon Ballószögön, Ke-

rekegyházán, Ménteleken, Városföldön, Helvécián és a város-

hoz tartozó csaknem valamennyi pusztában megjelentek az uj 

honfoglalók. 

A radikális földosztás gyors  megkezdése kész;.letlenül 

érte a reakciós földtulajdonosokat. Egyrészük még haza sem 

tért az elmenekülésből, amikor e. kecskeméti szegény nép hoz-

zálátott a földosztáshoz. Azok a reakciós földbirtokosok,a-

kik itthon voltak, nyiltan nem mertek a földreform ellen  for-

dulni. Ám hatásuk mégsem volt nyomtalan. A földosztás idején 

a város több pusztarészén különféle rémhirek kaptak lábra. 

Városföldön és a vele szomszédos Törökfáiban elterjedt: A 

földhözjuttatoktól a földet visszaveszik. A földosztás 

nem törvényes. Az angolok már készülnek beavatkozni az or-

szág belügyeibe, stb. A fekete reakció a templomi szószéket 

sem általotta felhasználni: Isten a megtérő bűnösnek megbo-

csájt, de aki a felebarátja birtokát elveszi, annak sem az 

isten, sem a károsodott fele barát nem bocsájt meg. 

Az efféle dolgok miatt a  földigénylők kezdtek vissza-

lépni. Egymás után jelentették be a földről való lemondásu-

kat. A kommunista párt jól látta a helyzetet. A Nemzeti Pa-

rasztpárttal együtt hatalmas pusztai agitációba kezdett.Iárt 

napok egész sora, tanyai gyülések bátoritották, tették el-

szánttá a parasztságot. 

Az eredményt illusztrálja egy jellemző példa: 1945 .má jus 

elsején Helvécián a Grüszner familia ezer holdas birtokának 

felosztásakor megjelentek az angol katonai komisszióval e- 
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gyütt a Gríiszner család hozzátartozói három személygépkocsi 

val. A telep központjában és a birtok különböző részein angol 

zászlókat tüztek ki, hivatkoztak arra, hogy az angol birtok, 

miután a Grüszner család egyik leányát - Zitát -egy Gordon 

nevü angol tábornok vette feleségül. 

A földhözjuttatottak azonban nem haboztak. Tudták, hogy 

mögötti* van a kommunista párt.Saját ma uk tépték szót az  an-

gol zászlókat. A földet pedig birtokukba vették. 

Sokan beszélték  abban az id "ben, hogy egy Ábrahám Béla 

nevü földbirtokos - ugyancsak Helvécián - fegyveres ellenál-

lást szervezett a földreform ellen. A rend rség azonban egy 

nap alatt felgöngyölitette az ellenállókat, amint kiderült: 

összesen heten voltak. 

Az ellenállás szervezését egyébként a véletlen követ-

keztében dr. Lőwy Ödönné budapesti orvosnő jelentette a f öld-

igénylő bizottságnál. Azok adták a csoportot a rendőrség ke-

zére. 

Természetesen voltak kisebb ós jelentéktelennek tűnő 

megmozdulások, melyeket maguk az ujgazdák szereltek le,min-

denféle karhatalmi beavatkozáls nélkül. Igy zavarták el pél-

dául Klábertelepen a borpincétől Zalcer Mór miskolci bor-

nagykereskedő egyik képviselőjét is, aki szerződéssel akar-

ta igazolni, hogy hatezer hektóliter ürtartalmu hordöt a 

felszabadulás előtt megvásárolt, s ezeket el akarta vinni. 

A  földosztás keretében ötezer földigénylő között ösz-

szesen 39 ezer holdat osztottak szét Kecskeméten május 2o- 

ra. 

Ezzel a földosztás befejeződött. Má jus 20-a a iáemzeti 

bizottság javaslatára Kecskeméten nagy ünneppé vált. Ezen a 

napon a munkás-paraszt összefogás jegyében a földhözjutta- 
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tott parasztok - együtt az üzemi munkásokkal - méltóképpen 

ünnepeltek a Műkertben. Ugyanis az ünnepségen kapta meg öt-

ezer ujbirtokos a birtoklevelét. A gazdaavató ünnepségen a 

pártok  képviselői  szóltak az egybegyűltekhez, éltették a 

felszabadító Szovjetuniót, amelynek győzelme következtében 

valóra válhatott a magyar parasztság évezredes álma, a föld 

annak a tulajdonába került, aki azon már évszázadok óta dol-

gozott. 

Ez volt eddig a legnagyobb ünnep, amelyet a Nemzeti Bi-

zottság fennállása óta szervezett. Ez alkalommal tízezer e-

bédet szolgáltak fel. Végérvényesen ekkor f:Jggesztették fel 

a szesztilalmat. 

Munkás-paraszt demokratikus diktatura szellemében meg-

kezdődött a reális számvetés, amelynek következtében Kecs-

kemét dolgozó népe tettekkel mutatta meg mire képes a fel-

szabadult  erő, hogyan válik az álomból valóság. 

A politikai és gazdasági feladatok  együtthatósaként a 

megindult ujjáépités a tavasz folyamán meggyorsult. A város 

vezetői és a baloldali érzelmü emberek a kommunista párt ve-

zetésével megértették és elűsegitették azt, hogy a város fel 

sza;adulása után az első feladat a Vörös Hadsereg segítése 

volt. Ennek érdekében állították a hadsereg szolgálatába az 

ujra müködésbe lépő üzemeket, tehát aermelést és annak ré-

vén a lakosságot is. Ez felelt meg a jelenlegi viszonyok kö-

zött a hátországi munk . nak. A németellenesség itt főleg eb-

ben nyilvánult meg. Igaz, a város lakói ezt munkát sok ne-

hézség és megpróbáltatás révén végezték. Nem volt idő sok-

szor a jelenségek és dolgok megmagyarázására, az  ország nyu-

gati területein folytak az öldöklő harcok. Bár a lakosság po-

litikai i.skol :': zottsága rendkivül alacsony szintü volt, mégis 
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mini enki bekapcsolódott és azon dolgozott, hogy a háborunak 

minél előbb vége legyen. A szovjetellenes hangadók elmenekül -

tek a városból, a. vros felszabadulása után jelentős részük 

ugyan visszatért, de egyelőre passzivitásba vonult, meghuz-

ta magát, kisebb rés` ük pedig haza sem  jött.  Csak a. nyár kö-

zepétől, de leginkább a választások időpontjára élénkültek 

fel. 

Miire a gazdasági ujjáépités jelei kezdtek láthatóvá vál-

ni, a naptár már áprilist mutatott. Április elején indult 

meg a rendszeres személyvonat közlekedés Kecskemét, illetve 

Szeged és Budapest között. /Ezideig Szegedről csak Kecskemé-

tig közlekedett egy vonat./ Ez a lehetőség mind az országnak 

mind a városnak nagy jelentőséfi;ü volt, mód nyílt az élet vér-

keringésének teljes elindulásához. 

Április elején még az üzltek mintegy 35 százaléka zárva 

tartott. A kereskedőknek ez a része spekulált, mentette az 

áruját, hogy elfeketézhesse. A Nemzeti Bizottság határozatá-

val hívta fel a polgármestert, hogy május 15-ig valamennyi 

üzletet nyittasson ki, ellenkező esetben a zárvatartott üz 

leteket olyan egyéneknek utalják ki,akik gondoskodnak azok 

forgalmi fenntartásáról. 

A Nemzeti Bizottság egyik áprilisban kelt határozata 

kimondja, hogy a sérült háztetőket, ha másként nem,városi 

kölcsönnel kell rendbehozni. A  határozat a polgármestert i-

lyenértelmű intézkedés megtételére szólította fel. 

Különben a város vezetőinek és a lakosságnak az óriá-

si háborus anya. ,i károk következtében rt ndkivül nehéz hely-

zete volt. Nem hagyta ezt figyelmen kívül a Nemzeti Bizott- 

ság sem, ezért az ujjáépités folyamán a polgármesteri hiva-

talt utasitotta: összegezze, azaz mérje fel az anyagi vesz- 
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teséget. Október 3o-án, a város felszabadulásának egy éves 

évfordulójának előestéjén rendezett felszabadulási ünnepsé-

gen a polgármester ünnepi beszédéből tudjuk, hogy a németek 

Kecskemétről három milliárd pengő értékü holmit raboltak el. 

Ezt megelőzően a kommunista pert vezetői márciusban a Szövet-

séges Ellenőrző Bizottsághoz fordultak: kérték annak segit-

ségét is az ujjáépitéshez. Ennek eredményeként könyvelhető 

el, hogy a város dr. Molnár Erik népjóléti minisztertől má-

jus 2o-án segély cimén ötszázezer pengőt kapott, uj pénzben, 

mely Budapest után Kecskeméten került először forgalomba. 

Meg kell említeni, hogy a város vezetői többször is 

fordultak segitsé ; ért, mert a város pénzügyi válsága olyan 

méretü volt, hogy tisztviselőinek - például - a ki nem fi-

zetett bére juniusban elérte a 6 millió pengőt. Ezidőtájt a 

város kölcsönt is kapott a kormánytól, elsőizben kétmillió 

pengőt.  

Augusztus elején pedig a város polgármestere kihallga-

táson jelent meg Dálnoky Miklós Béla miniszterelnöknél. Dál--

noky - aki hosszabb ideig teljesitett katonai szolgálatot 

Kecskemét városában - a jóindulatu megértésen kívül más se-

gítségről nem tudta biztositani Tóth Lászlót, a polgármetert. 

A kommunista párt a helyzet reális felmérése alapján 

látta s hirdette, hogy a bajbajutott városon egy dolog se-

gíthet csupán: a város dolgozóinak szorgalmas, kitartó munká- 

ja. 

A párt az ujjáépitési feladatokat két részre osztotta: 

aprómunkára és nagymunkára. Aprómunkákhoz tartotott a középü-

letekben lévő kisebb sérülések helyrehozása, romeltakaritás, 

kiégett épületek rendbehozása, stb. A nagymunkákhoz tarto-

zott a vasutállomás rundbehozása, a. nagykórház, szinház,mo- 
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zik, szegényház rendbehozása, elpusztult létesítmények uj-

raépitése, stb. Az anyagi támogatást az Trómunkákhoz a kom-

munista párt szervezte és szüntelen kereste a lehetőségek 

hasznositás:.nak módját. 

A Magyar Kommunista Pírt 1945. május 2o-i, országos bu-

dapesti pártértekezIte és annak határozata Kecskeméten is-

mint országos viszonylatban - méltó visszhangra talált. El-

sőnek a vasutasság mutatta meg, mire képes: A kecskeméti va-

sutasok versenyre hivták a Szegedi 4,zletvezetőség területén 

dolgozó vosuta:okat a hclyr.eállit4sí munkában való részvé-

telre.  A  fahivős augusztus 1-re a következő munkák elvégzé-

sére mozgósitott: 

a/ iályaudva .r megtisztitása a romoktól, b/ vasuti ron-

csok eltakaritása, c/ csatornák rendbehozása, d/ irodák rend-

behoz"sa. 

A felhivás sikerének országos visszhangja lett. Rákosi 

Mátyás 1945. augsztus 2o-án a Kecskeméten tartott nagygyű-

lésen beszédében kitért a vasutasok hősi pédájára: "Külön 

köszönetet akarok itt mondani Kecskemét és Szolnok vasutasa -

inak, akik elsősorban mutattak péld át arra, hogy hihetetlen 

rossz viszonyok mellett, teljesen szétrombolt műhelyekben... 

...mit tud csinálni a munk ás elszántsága." /Idézet Rákosi 

Mátyás 1945. augusztus 2o-án, a kecskeméti naggyülésen mon-

dott beszédéből. Közli a Kecskeméti Lapok augusztus 21-i szá-

ma./ 

Hó si munkát végeztek a kecskeméti postások is. 1944. de-

cemberében dermesztő hidegben fogtok a kábelek javitásához, 

- korgó gyomorral. Tavasz elején már száz magántelefon volt 

bekapcsolva a forgalomba. Május hónap végén pedig már öt te-

lefon érp ár kötötte össze Kecskeret a fővárossal. 
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A rohammunka láz magával ragadta a politikai pártok, e-

gyesületek, rzakszervezetek és különféle szervezetek tagja-

it. A város ujjáépitése érdekében példás felajánlások szü-

lettek. hz épitő munkások felajánlották, hogy heti 48 óra he-

lyett 52 órát dolgoznak.  It tulórák összegét a kórház és az  

iskolák jrivitásának a költségeire ajánlották fel. A Cipő-

gyár munkásai heti fizetésük 3 százalékát ajánlották fel,de  

tovább lehetne sorolni az önzetler. munkássegitséget.  

Május közepén ujabb, Kecskemétről ágazó vasutvonalakon  

indult mcg a közlekedés: Lakitelek, Fülöpszállás, valamint  

Lajosmizse felé. Még május hó folyamán üzembe helyezték a  

bugaci gazdasági vasutat Is.  

A szovjet városparancrnokság junius végén megkezdte az  

ipari üzemek átadását a polfári termelésnek. Az Első Kecs-

keméti KonzervaOr termelésének megindulásához a város támo-

gatást kapott a kormánytól. 	következő üzem amelyet átad- 

tak a Gyufagyár volt, majd a Cipőgyár került vissza és foly-

tatódott a Hangya-telepi huskombináttal, Gépgyárral, -flatter-

gyárral. Julius közepére minden üzem átállt a polgári terme-

lésre.  

Jelentős volt a szszfőzdék termelése is. A városban és  

a hozzátartozó területeken 21 szeszfőzde müködött. A nagy vá-

rosi szeszfőzde ebben az időben került Führer Izidor tőkés  

bérletébe, aki a kecskeméti barackpálinkát világhirüvé tet- 

te.  

Augus ztus elejére szovjet segitséggel ujjászervezték a  

tüzoltóságot.Jelentéktelennek tűnő, de a közhangulat s ✓  empont  

jából megnyugtató jelenségnek számitott, hogy augusztus köze-

pére ujra járt az utcán a konflis.  

A kommunista párt erősödését mutatja, hogy szeptember  
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elején a Gép-, a Gyufa- és a Cipőgyárban megalakultak a kom 

munista pártszervezetek. Ekkor a kommunista pártnak a  város 

ban mintegy 3oo tagja. volt. 

Kezdetét vette az üzemekben a népmüvelés is. Augusztus 

3o-án a város első üzemi kulturotthonát a Gyufagyárban avat 

ták fel. 

Szeptember elején megnyilt a Beretvás szálloda. 

A munkások kibontakozó alkotö kedvét azonban erre az 

időre már nagyon zavarta az infláció és a velejáró spekulá-

ció és feketepiac. 

V. 

Értékelve a Nemzeti bizottság eddig i  szerepét és munká-

ját,meg kell állapitani, hogy a törvényhatéság megszervezé-

séig nagyszerüen dolgozott, de utána szerepe egyszerre le-

csökkent és meglehetősen formálissá vált. Amint ismeretes, 

a megszületése is eléggé késett. Nem is spontán jött létre, 

mint a Tiszántul annyi helységében. A kommunista párt hozta 

létre, igaz, még a pártok megalakulása előtt. lgy a megalaku-

lása is kissé mesterkélt volt, mert akkor a politikai pártok 

közül még csak a kommunista párt létezett, bár az is még mind-

össze négy napos  volt.  A szociáldemokrata és a kisgazda párt-

nak ekkor még csak a körvonalai alakultak ki, szervezetük 

nem. 

A Nemzeti Bizottság megalakulása körüli rendezetlen vi-

szonyok s a megalakulás elhuzódását elodázó okok nyilván a 

város kiürítésében keresendők. Az elmenekült lakosság visz-

szatelepülése lassan történt. Ez nyomta rá bélyegét az élet 

kibontakozására. is. 

Miután a Nemzeti Bizottságot a  kommunista párt hozta 
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létre egyedül, a bizottságba delegált pártok képviselői az 

első időkben teljes együttérzésükről és szolidaritásukról biz-

tositották a kommunista pártot. A pártérdekek elkülönülése 

csak a kisgazdapárt megerősödésével és a polgári demokrata 

párt megalakulása utáni időkben jelentkezett. Ettől az időtől 

kezdődött nagyjából a Nemzeti Bizottságon belül a bal és a 

jobboldali elemek elkülönülése, bár ez is csak később jelent-

kezett. A polgári demokrata pártot már kezdetben nagyszámu 

értelmiségi kereste fel. De ugyanebben a pártban vélték meg 

találni szemitásukat a nagyiparosok és a nagykereskedők is. 

A tőkés réteg bevonulása a pártba felnyitotta a demokratikus 

érzelmű értelmiség szemét, azok gyorsan belátták, hogy a 112 

nem az  ő  érdekeiket képviseli. Ezek az emberek igyekeztek is 

szabadulni a párttól. A kilépők nagyrésze a kisgazdapártba, 

kisebb része a Nemzeti Parasztpártba és a szociáldemokrata 

pártba huzódott. 

A földosztás megkezdésével egyidőben válik szét először 

a  jobb és baloldali érdek a Nemzeti Bizottságban. A kommu-

nista párt ekkor a fő tüzet a polgári demokrata pártra. irá-

nyitotta, miután látta, hogy a párt képviselői kimondottan 

a tőkés érdekek kiszolgálóivá váltak. 

A szociáldemokrata párt képviselői a ivemzeti Bizottság 

ban és annak egyéb szerveiben; igazolóbizottságokban, népbí-

róságokbn, ebben az időben még általában a kommunistákat tá-

mogatták. A szociáldemokrata pártérdek csak a nyár derekán 

kezd elkülönülni a kommunista pártétól. Ugy anis erre az időre 

a szociáldemokrata párt igen felduzzad, nagyszómu tagsággal 

rendelkezik, a kommunista párt pedig kissé befelé fordult, 

ezért tömegkapcsolatai összeszükültek. A szociáldemokraták 

"többségi munkáspártnak" kezdték nevezni magukat és igyekez- 
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tek saját politikai elgondolásaikat érvényre juttatni, a kom-

munistákra erőszakolni. A két munkáspárt között egyre gyako-

ribbak lettek a surlódások, a nézeteltérések, és ez nem vált 

hasznára sem a pártoknak, sem pedig a Nemzeti Bizottságnak. 

A nézeteltérések miatt a pártok a Nemzeti Bizottságba dele-

gált képviselőiket Lyakran változtatták. Igy a kommunista 

párt a Nemzeti Bizottságra egyre kevésbé tudott támaszkodni. 

A szakszervezeti mozgalom gyenge, a Nemzeti Parasztpártnak 

kis tömegei voltak, ugyanakkor a kisgazdapárt, a szociálde-

mokratákhóz hasonlóan nagy és felhígult tömegekkel rendelke-

zett. Képviselői a Nemzeti Bizottságban a polgári demokraták 

kal egy követ fujtak. 

Mindezek a jelenségek vezettek arra, hogy a Nemzeti Bi-

zottság munkája 1945. nyarára elsekélyesedett. # felszabadu-

lás utáni politikai hatalmi szervből egy stagnáló, formális 

szinte minden politikai funkció nélküli ezervezetti.vált. El-

sorvadása olyan nagymérvü volt, hogy 1946 elején a reakció 

ellenes nagy népmozgalmak idején sem tudott életképes szerv 

vé válni, cedig az országban, más városokban ebben az idő-

ben felélénkülnek a Nemzeti Bizottságok és munkájuk konkrét, 
0 

komly politikai tartalommal telitődött meg. A kecskeméti Nea-

zeti Bizottságot nem tudta hasonlóvá tenni a vezetőerő, a 

kommunista párt, mert a nagyobb pártokhoz képest nem volt 

erős és emiatt a kommunista pártnál erősebb pártok gyakran 

nagyobb sullyal szóltak bele a politikai életbe. 

A  szociáldemokrata párt, amint ismeretes, a jobboldal 

utjára tért, a :3zeder,-Kéthly,-Szélig oldalt követte. Ennek 

következtében a párt vezetősége is jobboldali beállitottsá-

gu volt, annyira, hogy a baloldali elemeit kommunistáknak 

tartotta és igyekezett tőlük megszabadulni. 
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Addig, amig a különböző pártok egymáshoz való viszonya  

nem tisztázódott, amig nagyjából egyforma erőkkel rendelkez  

tek, addig a Nemzeti Bizottság müködése egyértelműen pozitiv  

volt.  

Általában az országos viszonyokból érvényes az a megál-

lapitás, hogy a kommunista párt nem tisztázta kellően a Nem-

zeti Bizottságok szerepét, nem mutatta meg a jövőjüket, velük  

kapcsolatban nem foglalt állást. Ez  a megállapitás a  kecske-

méti Nemzeti Bizottságra is vonatkozik. Azonban hozzá kell  

tennünk, hogy a kecskeméti kommunista pártnak akkor még kevés  

ereje volt ahhoz, hogy a Nemzeti Bizottsággal kapcsolatos ál-

lásfoglalását meg tudta volna védeni. A pártra Kecskeméten  

abban az időben az volt a jellemző, hogy részakciói mindig  

sikeresek voltak, de a reakció erősödésével a részmunkák kö-

tötték le energiájának tulnyomó rés6t.  


