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Kiskunhalas második világháborús áldozatai
Végső István

A legújabb kutatások és az 1996 óta megnyílt és frissülő katonai adatbázisok 
fényében érdemes áttekinteni a Kiskunhalashoz kötődő második világháborús áldo-
zatok adatait. A volt szovjet területekről érkező levéltári, temetői névlisták mellett az 
elhallgatott adatok miatt is régóta időszerű egy újabb névsor publikálása. 

A katonai áldozatok számát nézve az első világháborúhoz hasonlóan1 igen sokan 
vesztették életüket ebben az időszakban. Természetesen, mivel a front is áthaladt 
városunk területén, jóval nagyobb számú polgári áldozattal kell számolnunk. Leg-
alább hétféleképpen lehet és tudjuk csoportosítani az áldozatokat. Egyfelől vannak 
a kiskunhalasi vagy itteni kötődésű férfiak, akiket mint katonákat vonultattak be, és 
vagy alakulatukban vagy valamilyen háborús cselekményben illetve hadifogságban 
hunytak el. Vannak a kiskunhalasi vagy egyéb helyről származó polgári lakosok, 
akik vagy itt vagy máshol háborús cselekmény, gyilkosság, elhurcolás vagy hadi-
fogság következtében hunytak el itt, illetve más vidéken. Külön kell említenünk a 
zsidó származású kiskunhalasiakat, akiknek két csoportját is megkülönböztethetjük. 

1. A második világháborús emlékmű
a Hősök terén. Szűcs Károly felvétele, 2018

2. Második világháborús katonasírok 
és emlékmű a katolikus temetőben. 

Lintner Zoltán felvétele, 2019
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3-4. Emléktáblák a zsinagóga főbejáratánál a második világháborúban elesett, 
mártírhalált halt halasi zsidók emlékére. Lintner Zoltán felvétele, 2019

Az egyik csoportot a polgári lakosságba tartozók alkotják, akik a zsidóüldözés, a 
gettósítás, a deportálás és elhurcolás következtében haltak meg. A másik csoportot  
a zsidó származású férfiak egy része alkotja, akik mint munkaszolgálatosok fron-
ton vagy hadifogságban hunytak el. Külön csoportokba tartoznak a Kiskunhalason 
elesett katonák és munkaszolgálatosok. Köztük magyar, német és szovjet szárma-
zásúak is voltak. Eddig kevésbé vizsgált csoportba tartoznak az 1944. október 11-ei 
tömegmészárlás zsidó munkaszolgálatosai, akik ugyan nem itt vannak eltemetve, de 
haláluk helye Kiskunhalas. Utolsóként pedig a bizonytalan, de kiskunhalasi áldozat-
ként feltüntetett vagy bejelentett személyek csoportját kell megemlíteni. Mindegyik 
csoportban vannak úgynevezett „eltűnt” személyek. Náluk sok esetben kiderülhet, 
hogy végül túlélték a világháborút, de a vesztességi kartonok mégis áldozatokként 
kezelik őket.
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A második világháború kiskunhalasi áldozatainak névsorát összeállító utolsó 
nagy gyűjtőmunka 1996-ban jelent meg nyomtatásban.2 Sajnos a publikált lista 
sokszor érthetetlen módon igen hiányos, leginkább a kiskunhalasi polgári lakos-
ság ellen elkövetett szovjet katonai gyilkosságok tekintetében. Az újabb kutatások 
eredményei alapján a következő állapítható meg:3 A fronton, illetve egyéb helyeken 
elesett, meghalt kiskunhalasi katonák száma megközelítőleg: 720 fő, kiskunhalasi 
vagy Kiskunhalason elhunyt polgári lakosok: mintegy 120 fő, kiskunhalasi vagy 
itteni kötődésű zsidó polgárok: 300 fő, kiskunhalasi zsidó munkaszolgálatosok: 50 
fő. Valamint magyar és német katonák: 90 fő (név szerint) illetve 2 fő német (isme-
retlen), valamint 77 fő szovjet (ismeretlen). Rajtuk kívül 310 emberről nem tudjuk 
biztosan, hogy miért vagy minek következtében sorolják a kiskunhalasi áldozatok 
közé őket. A kiskunhalasi sírkertekben külön kialakított helyeken találhatóak meg az 
itt elhunytak hantjai. 80 magyar és német katona holtteste nyugszik a kiskunhalasi 
római katolikus és a református új temetőkben.4 A római katolikus temetőben 69, az 
izraelita temetőben 8 szovjet katonát helyeztek el 1944 és 1945-ben. A polgári la-
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5-9. A holokauszt áldozataira emlékeztető 
botlatókövek közül néhány kiskunhalasi:
Grósz Antal – Bethlen Gábor tér 6.
Dr. Frankl Áron – Kossuth u. 27.
Schwartz Ignác – Petőfi u. 1.
Schwarz Károly – Szilády Áron u. 1.
Várnai (Winter) László – Szilády Áron u. 1.
Lintner Zoltán felvételei, 2019
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kosság holttestei részben a már említett külön kiemelt katonai parcellákban vannak, 
vagy az öt kiskunhalasi temetőben nyugszanak. Az 1944. október 11-ei kivégzett 
zsidó munkaszolgálatosok tetemei 1946-ig voltak a városban, majd a Kozma utcai 
izraelita temetőbe vitték őket.

A málenkij robot során 1944-45. telén 50-70 magyar és német embert hurcoltak 
el Kiskunhalasról.5 

Irodalom
Bús János – Szabó Péter 
 1999 Béke poraikra… I. Dokumentum emlékkönyv a II. világháborúban a keleti  
  hadműveletek során elesett, meghalt magyar katonákról és munkaszolgálatosokról.  
  Varietas ’93 Kft, Bp.  
 2001 Béke poraikra… II. Dokumentum emlékkönyv a II. világháborúban a történelmi  
  Magyarország területén elesett, meghalt magyar katonákról és munkaszolgálatosokról.  
  Varietas ’93 Kft, Bp. 
Csima János (összeállította) 
 1961 Adalékok a Horthy-hadsereg szervezetének és háborús tevékenységének  
  tanulmányozásához, 1938-1945. Honvédelmi Minisztérium Központi Irattár, Bp. 
Fekete Dezső 
 1984 Húsz év Kiskunhalas krónikájából: 1944. 10. 23. – 1964. 12. 31. Városi Tanács,  
  Kiskunhalas 
 1984 Négy évtized: Kiskunhalas járás krónikája 1944. 10. 12. – 1983. 12. 31. Városi-Járási 
  Könyvtár, Kiskunhalas

10. Az 1944-ben Kiskunhalason lemészárolt munkaszolgálatosok névsora a sírjukon.
Budapest, Kozma utcai izraelita temető. Végső István felvétele, 2010
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Ferró Róza 
 1995 Nagy-Mézes család története. (Kézirat; Thorma János Múzeum) Kiskunhalas 
Halász Géza – Janó Ákos 
 1965 Kiskunhalas története a felszabadulásig. In: Janó Ákos (szerk.) Kiskunhalas.  
  Helytörténeti monográfia I. Kiskunhalas Városi Tanács, Kiskunhalas
Sőregi Zoltán – Végső István 
 2009 Gyorsan, bátran, hűséggel. A m. kir. Balogh Ádám 15. honvéd kerékpáros zászlóalj törté-
nete. Timp Kiadó, Budapest, 2009.  
Szakál Aurél (szerk.)  
 2001 Legyen világosság – Emlékkönyv a Kiskunhalasi Izraelita Hitközség 150. évfordulójára.  
  Kiskunhalasi Izraelita Hitközség, Thorma János Múzeum, Kiskunhalas
Szijj Jolán (szerk.) 
 1998 Fond- és állagjegyzék – A Hadtörténelmi Levéltár őrzésében lévő katonai iratok.  
  Petit Real, Bp.
Vass Lajos – Vass Aranka 
 1996 Hol vannak a katonák… Megemlékezés a második világháború kiskunhalasi áldozatairól  
  és az emlékmű létrejötte. In: Szakál Aurél (szerk.) Adatok Kiskunhalas történetéhez.  
  (Halasi Téka 18.) Kiskunhalas Önkormányzata, Kiskunhalas
Veress D. Csaba 
 2002 Magyarország hadikrónikája 1944-1945. Militaria Kiadó, Bp.
Végső István  
 2005 Kiskunhalas a második világháborúban. In: Ö. Kovács József - Szakál Aurél (szerk.)  
  Kiskunhalas története 3. Kiskunhalas Város Önkormányzata, Kiskunhalas 801-858.
 2008 Kik küldtek bombákat Kiskunhalasnak 1944 karácsonyán?  
  In: Honismeret, 2008. 6. sz. 82-84.
 2009 1944-es karácsonyi bombázás Kiskunhalason. Nácik vagy szovjetek támadták  
  városunkat szenteste? In: Szakál Aurél (szerk.) Halasi Múzeum Évkönyve 3.  
  Kiskunhalasi Thorma János Múzeum, Kiskunhalas
Végső István – Simko Balázs 
 2007 Zsidósors Kiskunhalason. Kisvárosi út a holokauszthoz. L’Harmattan, Budapest

Jegyzetek
 1 Vö.: Nagy Szeder István: Redemptio utá-

ni kor. Kiskunhalas, 1993. 175., Janó Ákos 
1965. 67. Az első világháború idején 1003 
kiskunhalasi katona esett el. Lásd még: Sza-
kál Aurél: Az első világháború kiskunhalasi 
áldozatai. Halasi Múzeum 3. 2009. 201-254.

 2 Vass Lajos - Vass Aranka 1996. 243-290.
 3 Vö: Vass Lajos - Vass Aranka 1996.; Kiskun-

halasi Alsóvárosi Plébánia anyakönyvei, Kis-
kunhalasi Református Parókia anyakönyvei, 
Kiskunhalasio Baptista Egyház anyaköny-
vei, Kiskunhalasi Evangélikus Egyház anya-
könyvei, Kiskunhalasi Állami Anyakönyvek, 

és HM Központi Irattára által összeállított 
vesztesség listák (kézirat, a szerző birtoká-
ban)

 4 TJM: 10088. A kimutatást a Városi Mérnöki 
Hivatal részéről Grosz Ferenc építészmérnök 
készítette 1948. 12. 15-én.

 5 Végső István: A kiskunhalasi gyűjtőtábor 
története. In: Máthé Áron (szerk.) „Gulag 
történetek” - Dél-alföldi magyarok és ma-
gyarországi németek a szovjet munkatábo-
rokban. Konecsni György Kulturális Köz-
pont, Kiskunmajsa, 2017. 97-105.
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Rövidítések
Bello honvéd belső ellenőrzési osztály

bev.közp. bevonulási központ

c.  címzetes

eje.csop.feld.szd. ejtőernyős csoport  
 felderítő század

eje.zlj. ejtőernyős zászlóalj

ello.  ellátó

élmo.rakt. élelmezési osztály raktára

feld.oszt. felderítő osztály

feld.zlj. felderítő zászlóalj

fog.von.o. fogatolt vontató osztály

gk.av.tü.o. gépkocsizó aknavető tüzérosztály

gk.dd.tgk.oszt. gépkocsizó dandár  
 tehergépkocsi osztály

gk.k.tü.o. gépkocsizó könnyű tüzérosztály

gk.k.t.oszt. gépkocsizó könnyű tartalékos 
 osztály

gk.löv.zlj. gépkocsizó lövész zászlóalj

gk.n.tü.o. gépkocsizó nehéz tüzérosztály

gp.ut.szd. géppuskás utász század

gp.zlj. géppuskás zászlóalj

gp.szd. géppuskás század

gpu.szd. géppuska század

gv.k.tü.oszt. gyalog könnyű tüzérosztály

gye.  gyalogezred

gyógysz.sgtv. gyógyszerész segédtiszt

gy.ho.élmo. gyaloghadosztály élelmezési  
 osztály

gy.ho.htr.szd.  gyalog hadosztály határőr  
 százada

gy.táb.pótho.von. gyalog tábori pót hadosztály  
 vonata

gy.zlj. gyalog zászlóalj

hdf.táb. hadifogoly tábor

hdp.  hadapród

hdt.hir.zlj. hadtest híradós zászlóalj

hdt.mü.oszt. hadtest műszaki osztály

hdt.pság. hadtest parancsnokság

htp.zlj. hadtáp zászlóalj

hgyv.zlj. hegyivadász zászlóalj

hir.zlj. hiradós zászlóalj

hk.ezr. harckocsi ezred

hk.zlj. harckocsi zászlóalj

ho.elló. hadosztály ellátó

ho. hir.zlj. hadosztály híradós zászlóalja

h.osz.zlj. honvéd oszlop zászlóalj

hov.gy.o.zlj. honvéd gyalog osztály zászlóalja

htp.zlj. hadtáp zászlóalj

hu.e. huszár ezred

hu.e.nf.szd. huszárezred nehézfegyver század

hu.e.szf.szd. huszárezred nehézfegyver század

hu.oszt. huszár osztály 

hu.zlj. huszár zászlóalj

hv.zlj. határvadász zászlóalj

h.vad.zlj. honvéd vadász zászlóalj 

hv.közp.szd. határvadász központi százada

karp. karpaszományos

kat.vad.zlj.gpi. katonai vadász zászlóalj  
 géppisztolyosa 

k.hó.eü.oszl. könnyű hadosztály egészségügyi  
 oszlopa

k.ho.hir.szd. könnyű hadosztály híradós százada

k.ho.von.törzs. könnyű hadosztály vonat törzse

kieg.pság. kiegészítő parancsnokság

kis.mu.szd. kisegítő munkaszolgálatos század

klgs.mu.szd. különleges munkás század

kmsz. közmunkaszolgálat 

ko.oszl. kocsi oszlop

közg.ügyi.pság. közegészségügyi parancsnokság
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kp.pótszd. kerékpáros pótszázad

kp.u.szd. kerékpáros utász század

kp.zlj. kerékpáros zászlóalj

kp.zlj.mkp.szd. kerékpáros zászlóalj  
 motorkerékpár század

k.tü.e. könnyű tüzér ezred

k.tü.o. könnyű tüzérosztály

k.vad.zlj. könnyű vadász zászlóalj

lgv.áü. légvédelmi ágyúüteg

légv.gá.ü. légvédelmigépágyús üteg

légv.közp. légvédelmi központ

lgv.tü.o. légvédelmi tüzér osztály

lov.ho.hk.zlj. lovas hadosztály harckocsizó  
 zászlóalja 

lov.dd.gk.hh.oszl. lovas dandár gépkocsizó  
 hadihíd oszlop 

lóello. ló-ellátó

lov.ho.hk.zlj. lovas hadosztály harckocsi zászlóalj

lov.hop. lovas hadosztályparancsnokság

m.zlj. magyar zászlóalj

ö.gy.zlj.kp.szak. önálló gyalogos zászlóalj  
 kerékpáros szakasza

ö.lgv.gá.ü. önálló légvédelmi gépágyús ütege

ö.u.szd. önállóutász század

ö.u.zlj. önállóutász zászlóalj

pc.gá.zlj. páncélos gépágyús zászlóalj

pc.ho.eü.oszl. páncélos hadosztály egészségügyi  
 oszlopa

pc.ho.gk.közp.sz. páncélos hadosztály  
 gépkocsizó központi százada

pc.ho.hir.zlj. páncélos hadosztály híradós  
 zászlóalj

ptzlj. pótzászlóalj

rep.dd. repülő dandár

rep.kis.int. Repülő Kísérleti Intézet

rotü.o. rohamtüzér osztály

ro.tü.p.oszt. rohamtüzér pótosztály

ro.tü.pótszd. rohamtüzér pótszázad

rögt.mu.oszl. rögtönzött munkaszolgálatos oszlop

szak.lgv.első ü. első légvédelmi üteg szakasza

szd.  század

táb.mu.szd. tábori munkás század

táb.hu.o. tábori huszár osztály

táb.póte.av.szd. tábori pótezred aknavetős század

táb.tü.oszt. tábori tüzér osztály 

t.  tartalékos

tart.ho.hir.szd. tartalékos hadosztály híradós  
 század

táb.musz. tábori munkaszolgálatos század

táb.u.szd. tábori utász század

t.o.  tartalék oszlop

tsz.  tovább szolgáló

tü.mé.szd. tüzér mérő század

u.szd. utász század

u.zlj. utász zászlóalj

ü.  üteg

vép.ho. vasútépítő hadosztály

vép.szd. vasútépítő század

vép.zlj. vasútépítő zászlóalj

von.zlj. vonat zászlóalj

zlj.  zászlóalj

zls.  zászlós
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Kiskunhalas második világháborús áldozatai és az eltűntek

Név Születés 
ideje

Rangja, alakulata 
foglalkozása

Elhalálozás, eltűnés vagy 
hadifogságba esés 

időpontja, helye és oka

Ábrahám Balázs 1907 eltűnt
Ábrahám Sándor 1926 polgári személy 1945.01.30., kényszermunka

Ábrahám Sándor 1914.03.08. honvéd, 5. élel-
mezési raktár

1943.01.20., eltűnt, 
Osztrogozsszk

Ábrahám Sándor 1926 polgári személy 1945.01.30. kényszermunka
Ackerman István 1921.08.29. polgári személy 1945. szovjetek elhurcolták
Ádám Dezső, dr. munkaszolgálatos holokauszt áldozat

Ádám György 1920.04.26. kmsz., IV/4.táb.mu.szd. 1943.02.02., el-
tűnt, Prohovka

Ádám Károly 1915.06.06. tsz.őrmester, 103.
gk.n.tü.o.

1945.02.07., sérü-
lés, Trencsén

Ádám Márton 1921.11.11. c. őrvezető, l3.táb.tü.o. 1944.08.26., sérü-
lés, Kszovjettov

Ádám Mátyás polgári személy 1945.05.08., meghalt, Kis-
kunhalas, holokauszt áldozat

Adler Ignác 1898 munkaszolgálatos 1944. 08. 15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Adler József 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944. 10. 11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Ágoston Károlyné, 
özv., Teichter Janka 1871 polgári személy 1945.07.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz
Albrecht István 1919.11.17. honvéd, 55.lgv.tü.o. 1944.10.14., lövés, Tiszaug

Almási Imre 1895 honvéd 1945., Dunántúlon 
esett hadifogságba

Amán Antal 1921.10.27. honvéd, l6. hv.zlj. 1944.11.29., el-
tűnt, Szekszárd

Ambrus Lajos 1917 polgári személy 1945.10.20. szovjet katona 
agyonlőtte, Kiskunhalas

Ancsa-Molnár Géza Nincs információnk

Andics János 1908.08.16. t.őrvezető, V.lgv.tü.oszt. 1942.09.06., gránátszilánk 
jobb láb sérülés, Tomakovka

Andóczi Balog József 1942 polgári személy 1944.11.03., sérülés, Kis-
kunhalas-Felsőszállás, 

Andóczi Balog Mihály 1910 1944. 08. 30., munkaszolgálat
Andreánszky Zoltán Nincs információnk

Antóni Ferenc honvéd 1944.07.30., Bhorodzsa-
ni Staniszlan térség

Ardai Ferenc 1915.06.10. t.honvéd, l8/I. gy.zlj. 1944.10.28., eltűnt, Kis-
kunhalastól északra

Árvai János 1914.05.26. tart.honvéd, c.őrveze-
tő, 455.klg.mu.szd. 1943.01.14., eltűnt, Ilinka
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Név Születés 
ideje

Rangja, alakulata 
foglalkozása

Elhalálozás, eltűnés vagy 
hadifogságba esés 

időpontja, helye és oka

Árvai József t.honvéd, l2/l. tart.
ho.hir.szd.

1944.07.25., hadifog-
ság, Volka Plebanska

Árvai József honvéd, 5. hir.zlj. 1944.08.31., sérülés

B. Tóth Ferenc 1922 honvéd 1944. 10. 22., sérü-
lés, Kiskunhalas 

Babanyecz Cs. Kálmán 1910.09.15. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.09.15., beteg-
ség, Angyalkút

Babanyecz Ferenc 1906.04.28. 1944.12.31., meghalt
Babanyecz József honvéd, 43.bev.közp. 1943.05.07., betegség

Babanyecz Mihály 1908.06.27. honvéd, 16.h.vad.zlj. 1944.11.29., el-
tűnt, Szekszárd

Babenyecz Cs. Ferenc Nincs információnk
Babenyecz Cs. Jenő 1913.07.28. honvéd, 15.kp.zlj. 1944.11.22., eltűnt
Babenyecz Kálmán Nincs információnk
Babenyecz László 1946.01.12., lövés

Babó Gábor 1916.07.03. t.honvéd, 15.hu.zlj. 1944.12.25., hadifog-
ság, Vértessomló

Babó Imre t.honvéd, 20/I. zlj. 1943.01.13., eltűnt, szovjet 
hadműveleti területen

Babó László honvéd, 103.ho.elló. 1943.09.12., beteg
Babos Imre 1920 honvéd 1943. 02. 25. hadifogság
Babos József 1915.07.22. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.10.08., eltűnt, Szentes
Babos József 1920.03.11. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.11.22., hadifogság
Babós József 1916 őrvezető 1945. 04. 11., hadifogság
Babos Sándor 1917.02.08. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.11.22., eltűnt

Bacsó Ferenc 1914.09.23. c. őrvezető, 15. kp.zlj. 1944.07.29., lövés-
sérülés, Klig

Badicsi Sándor 1913.01.20. tizedes, 15. kp.zlj. 1944.07.13., meg-
halt, Truhossovicze

Baglár János 1914 honvéd 1944., Kiskunhalas
Bajnai Mihályné 
(Kovács Jolán) Nincs információnk

Bakos Béla 1922 1945.04., Kiskunhalas

Bakos János 1899 polgári személy 1944.12.24., Kiskunhalas, 
légnyomás légitámadás miatt

Bakos József 1915 1945.01., Lengyelország
Bakró N. Benő 1913.05.03. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.10.08., eltűnt, Szentes
Balázs István 1917 tart. hadnagy 1944, eltűnt, Madocsa 
Balázs József t.honvéd, 1.lov.ho.hk.zlj. 1944.07.04., eltűnt, Kleck D.
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Balázs József, dr. 1880 polgári személy 1944.05.15., holo-
kauszt áldozat

Bali István meghalt
Bálint András Nincs információnk
Bálint Antal Nincs információnk
Bálint Balázs 1919 tizedes 1944.10.13. tüdősérülés
Bálint Ferenc 1912.08.02. 1944.10.15.
Bálint Imre 1909.11.15. t.honvéd, 130.légv.gá.ü. 1943.01.14., bombaszilánk
Balla István 1909.12.06. t.honvéd, 4/I. hu.oszt. 1944.07.04., eltűnt, Kleck
Balla József Nincs információnk
Balla Pál 1914.07.19. honvéd, 16. hv.zlj. 1940.10.20., eltűnt, Bezdán
Balogh B. János 1915. honvéd, 18/I.zlj.gpu.szd. 1944.10.03., lövés, Pietrosz
Balogh Iván Károly 1906.05.04. t.hadnagy, 31/II. zlj. 1942.09.09., fejlövés, Uriv
Balogh János Kiskunhalas 

Balogh József 1914.03.29. honvéd, 4/I. zlj. 1943.01.28., el-
tűnt, Stary-Oskol

Balogh Kálmán 1905 honvéd, Legyengülés miatt

Balonyi László t.fhadnagy, Szt. 
László ho. hir.zlj.

1944.12.23., el-
tűnt, Érsekújvár

Bán György Miklós 1918.07.18. t. zls., 13. k. tü. e. 1942.12.11., gyomorlö-
vés, Osztrogozsszk

Banári József 1922.11.23. honvéd, 3/III. hk.zlj. 1944.10.22., el-
tűnt, Kiskunhalas

Banga József Nincs információnk

Banga Lajos 1908.01.01. honvéd, V.ö.u.zlj. 1944.01.08., eltűnt, Tá-
pé és Szeged közt

Banga Sándor, ifj. százados Don-kanyar
Bankó István 1919 őrvezető hadifogság, Temesvár
Bankovszki István 1921 1945.03.15. hadifogság
Bánócki Dezső 1908.09.10. honvéd, 105. htp.zlj. 1943.03.08., Tüdőbaj, Kijev

Bánóczki István 1917.08.16. t.honvéd, 15. kpl.zlj. 1944.07.20., megsebesült,. 
1.lov. ho. eü. oszlophoz

Bánóczki Mihály 1910.08.13. 1946.09.15., hadifogság
Bánóczky Gyula 1911 honvéd eltűnt

Bánoczky László 1914.11.13. honvéd, 34/I. zlj. 1942.09.13., sérült, 
Alekszandrovka

Bánovics János 1921 honvéd, 1944. 10., fejlö-
vés, Kiskunhalas

Bánovszki István 1921 honvéd 1945.02.17. hadifogság
Bárány István Nincs információnk
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Baranyai Andor 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944. 10. 11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Baranyi József Nincs információnk

Barát Géza 1921 honvéd 1944.10.15., haslö-
vés, Kiskunhalas

Barta András 1916 tizedes 1941.04.12., beteg-
ség, Kiskunhalas

Barta Imre 1926 levente eltűnt
Barta István 1919.11.17. honvéd, 50/I. zlj. 1942.02.10., beteg

Barta Lajos 1905.12.09. honvéd, 106.
rögt.mu.oszl. 1944.07.18., betegség

Barta Matild Nincs információnk
Barta Mihály Nincs információnk
Barta Sándor honvéd, 103. lóello. 1942.06.24., beteg

Barth Zoltán 1898 polgári személy
1945.03.18. 13:15, re-
pülőtámadásban sérü-

lés, Kiskunhalas
Bata József 1921 1943, Gyurgyevó

Báth János 1921 tizedes 1944.10.28. aknasérülés, 
Kiskunhalas-Felsőszállás

Batis József honvéd, 6/I. zlj. 1944.10.31., eltűnt, Kiskörös

Batiz Imre 1915.03.09. hdp.őrmester, 7.rotü.o. 1944.10.06, sebesü-
lés, Királyhegyes

Batiz Jenő 1900.11.18. honvéd, IV. hdt.mü.oszt. beteg
Beck Endre (Bandi) polgári személy
Beck Gyuláné polgári személy
Becze Károly 1903 honvéd 1944.11.28. hadifogság
Becze Károly 1907 honvéd hadifogság
Becze Sándor Nincs információnk
Becskei Sándor 1917 honvéd 1944.10., eltűnt, Vezseny

Bédi Imre 1922.08.27. honvéd, 3. hk.ezr. 1944.10.06., fejlövés, 
Vaskau környéke

Bédi Lajos 1922.08.27. honvéd, 3/III. hk.zlj. 1944.10.06, fejlö-
vés, Tilalmás

Bédi László 1944.09.11., sérülés, Torda
Bédi Sándor Nincs információnk

Beke Pál 1919 polgári személy 1944.12.24., repülőtámadás-
ban sérülés, Kiskunhalas

Békefi György 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944. 10. 11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Békési László hadnagy, 42/III. zlj. 1943.09.24., megsebesült
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Békési Sándor, ifj., vitéz 1922 karpaszományos őrve-
zető, 2/I huszárezred 1944.06.12., lövés, Sorzece

Bellák György Hugó 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Bencsik József honvéd Nincs információnk
Benedek István 1920.04.20. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.07.14., megsebesült
Benedik Mátyás Béla Nincs információnk
Benke M. József Nincs információnk

Benkovszky József 1892 polgári személy
1944.12.14., szovjet 
katonák agyonlőtték, 

Kiskunhalas-Pirtó
Benkovszky Józsefné 
(Sztopanoval Anna) 1904 polgári személy 1944.12.14., szovjet katonák 

agyonlőtték, Kiskunhalas

Benyák Imre 1903.04.26. honvéd, 2.lov.
dd.gk.hh.oszl.

1943.01.18., eltűnt, 
Nikolajewka

Benyi Tibor 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Bérczes Imre Nincs információnk

Bereczki Lajos 1913.07.05. t.honvéd, 18/I. gy.zlj. 1944.10.23., eltűnt, 
Kiskunhalas-Pirtó

Bereczki Sándor 1920.01.20. honvéd, 2/1.pc.ho.
gk.közp.sz

1944.11.30., sérült, 
Balassagyarmat

Berger Andor 1901 munkaszolgálatos 1944.08.15., holo-
kauszt áldozat

Berger Andorné 
(Kohn Ida) polgári személy 1944.07.15., holo-

kauszt áldozat
Berger Ignácné, 
özv. (Ernst Nina) 1872 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz

Berger István 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Berger Izabella 1900 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Berger Lacika polgári személy holokauszt áldozat
Berger Lajos 1906 munkaszolgálatos holokauszt áldozat
Berger László (Lacika) polgári személy holokauszt áldozat
Bergl Albertné, özv. 
(Princz Katalin) polgári személy holokauszt áldozat

Bergl István 1919 V. kmsz zlj. 1944, Bor-Cservenka
Bergl Mór polgári személy holokauszt áldozat
Bergl Mórné, özv. 
(Weisz Sarolta) 1866 polgári személy 1944.07.28., Strasshof, 

holokauszt áldozat

Bergl N. 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Berki Gyula karp.szakaszve-
zető, 1.eje.zlj.

1944.09.25., beteg-
ség, Vezérszállás
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Berki Károly 1916 t.honvéd, 1.ro.tü.pót szd. 1944.10.08., eltűnt, Zombor

Bernát Ferenc, dr. 1911/1912 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Biedermann Tibor 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Birangó Sándor 1912 honvéd 1945.04.29. hadifogság
Biró Sándor 1913.04.19. t.honvéd, 18/I. gy.zlj. 1944.10.23., eltűnt
Biró Sándor 1922.10.22. t.honvéd, 15. kp.zlj. 1944.08.19., betegség

Bleier Mór 1878 polgári személy 1945.05.15., holo-
kauszt áldozat

Bleier Mórné 
(Schneider Sarolta) 1888 polgári személy 1945.05.15., holo-

kauszt áldozat

Blitz Endre 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Blumenthal Áronné polgári személy holokauszt áldozat

Bodicsi Sándor 1913.01.20. c. tizedes, 15. kp.zlj. 1944.07.13., ele-
sett, Truhonovice

Bodnár András 1945.04.13.
Bodok Sándor 1919 tizedes 1945.11.09. hadifogság
Bogdán Rozália Nincs információnk

Bogdán Tibor 1919. 
04. 07. honvéd, 37/I. zlj. 1943.01.20., eltűnt

Boglár Károly Nincs információ

Bokonya (?) Balázs 1912.02.17. tizedes 1944.12.17., meg-
halt, Landshut

Boldog Imre honvéd, 43.bev.közp. 1943.06.23., beteg
Bóna Balázs 1915.11.12. 1946.08.15., meghalt
Bóna Sándor 1919.08.08. honvéd, I. fog.von.o. 1944.10.30., eltűnt, Izsák
Bór László 1920.11.20 honvéd, 13/II. zlj. 1942.10.10, elesett
Bóra Balázs Nincs információnk
Borbás Benjámin honvéd, 103. lóello. 1943.03.04., beteg

Borbás Benő t.honvéd, 5.gy.
táb.pót ho.von.

1944.11.15., el-
tűnt, Piliscsaba

Borbás Imre 1920.03.02. honvéd, 2. hgyv.zlj. 1945.01.16., megse-
besült, Hárskút 

Borbás József 1911.12.10. 1944.11.15.

Borbás Lajos 1889 gazdálkodó 1945.03.01., szovjet katonák 
agyonverték, Kiskunhalas

Borbély Lajos Nincs információnk
Borguly Mária Nincs információnk
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Borsos János 1926 esztergályos segéd
1945.03.18. 13:45-kor, 

repülőtámadás áldo-
zata Kiskunhalas

Bory László 1918.09.19. tart.zászlós, 
15.táb.tü.oszt.

1944.10.06., betegség, 
Nyiregyháza-Verebes

Bögyös István 1874 gazdálkodó 1945.02.02., szovjet katonák 
leszúrták, Kiskunhalas-Pirtó

Börcsök Ernő zászlós eltűnt
Bőttger Ferenc 1913.09.20. őrvezető,, 26/I. . 1944.07.27., eltűnt, Luczky
Brach Ezékiel 1901 munkaszolgálatos holokauszt áldozat

Branyesz Imre 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Braun Andor 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Braun Ervin 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Braun József 1906 V. kmsz zlj. 1943.01.17., eltűnt

Braun Károly 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Brecska Benő 1912.10.03. honvéd, 36/I. zlj. 1944.10.10., eltűnt
Brecska Károly 1914 honvéd 1945.05.13. hadifogság

Breier Miklós 1912 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Breuer István 1930 polgári személy 1944.09.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Breuer Sándor 1894 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Breuer Sándorné 
(Grünwald Katalin) 1897 polgári személy 1944.09.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz

Bricker György 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Bruncsák Ferenc 1919.03.09. honvéd, 5. gk.k.tü.o. 1942.09.24., fejlö-
vés, Krasznoje

Brunteruch Miklós 1910.05.19. honvéd, 14/I. zlj. eltűnt
Bubka Balázs 1914 honvéd 1946.08.15., hadifogság

Buchmüller István 1918. 
07. 25. őrvezető, 14. gye. 1943.01. 8., eltűnt, Szaguny

Bucsi Gábor 1900 polgári személy 1944.12.24., repülőtáma-
dás  sérülés, Kiskunhalas

Bucsi Gábor 1899 honvéd 1941.04.17., beteg-
ség, Kiskunhalas

Budai Móric 1917 honvéd 1946.02.14. hadifogság
Buday Lajos, dr. tart.zászlós, 2/I. hu.oszt. 1944.07.01., megsebesült

Bugyi Ferenc 1920. őrvezető, 5. gk.löv.zlj. 1944.04.12., akna-
találat, Pajlo
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Bujdár Ferenc 1899 honvéd 1944.02.24., mérgezés
Bús Jánosné 
Gottlieb Eszter polgári személy Nincs információnk

Bús Sándor 1926 levente hadifogság, Krím
Buza István 1922.01.07. hu., 2.hu.e.szf.szd. 1944.10.08., eltűnt, Szentes
Buza Károly 1919.06.13. honvéd, 3.ü. 1944.11.15., megsebesült
Buza Sándor 1915.03.15. őrvezető, 15. kp.zlj. 1944.11.22., eltűnt

Buzás Pál 1910 polgári személy 1944.11.23., aknasé-
rülés, Kiskunhalas

Buzsics Pál t.honvéd, 17/I. zlj. 1943.05.20., eltűnt

Büchler Antal 1905 polgári személy
1945.04.18., repülőtámadás-

ban sérülés, Mauthausen, 
holokauszt áldozat

Czeglédi Ferenc t.honvéd, 16.gy.ho.élmo 1945.01.29., hadi-
fogság, Porubka

Czeglédi Imre 1910.09.12. 1945.04.15., meghalt, 
Czékus Illés 1921 honvéd 1945.01., betegség, Temesvár

Czékus János 1921.09.29. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.12.25., eltűnt, 
Vértesszántó

Czékus Mihály 1920.09.10. honvéd 1945.03.19., sérülés, Győr
Czibolya András 1913 honvéd 1944. Románia

Czibolya László 1926 polgári személy 1944. 01.10., fejlö-
vés, Kiskunhalas

Czilczer Béláné, özv. polgári személy holokauszt áldozat
Czinege Péter István Nincs információ
Czukor Regina polgári személy holokauszt áldozat

Czunterstein Endre 1910. 06. 25. 105/2. táb.mu.szd. 1943.01.16., eltűnt, 
Osztrogozsszk

Czunterstein Károly ? 105/2 táb.mu.szd. 1943.01.13., eltűnt

Cs. Nyerges János 1912. 
04. 20. honvéd, 6/III. zlj. 1944.09.20., sérülés

Csabankó Kálmán Nincs információnk

Csábi Mihály 1913. 
09. 29. t.honvéd, 15. kp.zlj. 1944.12.25., hadifogság

Csák István 1926 levente eltűnt
Csányi Iván százados 1944.07.27., sérülés, Rosulna

Csaplár Lajos 1921.09.13. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.09.19., eltűnt, 
Kiskunfélegyháza

Csapláros József 1926. 
03. 07. honvéd, 39/II. zlj. 1944.10.12., megsebe-

sült, Pikuj hegység
Császár Antal Nincs információ
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Császár János Nincs információ

Császár József 1920. 
01. 06. honvéd, 20/I. zlj. 1944.10.04., beteg, Uzsok

Császár József 1928 polgári személy 1945.03.13., szovjet katonák 
agyonlőtték, Kiskunhalas

Császári Mihály 1919. 
07. 20. honvéd 1944.11.01., beteg, 

Tiszasalamon
Csatári Sándor eltűnt
Csauth Ádám 1908 eltűnt
Csefregi Benő 1944.10.15., meghalt
Cseh János Nincs információ

Csehó Dezső 1921.02.07. tizedes, 15. kp.zlj. 1944.12.26., eltűnt, 
Nagyigmánd

Csehó István 1914.08.05. honvéd, V. lgv.tü.oszt. 1944.10.20., eltűnt, Baja
Cseke István Fogságban hunyt el
Csepregi Benő Nincs információ
Cseri Károly 1926 levente 1945.01., hadifogság, Gödöllő
Cseri László Nincs információ

Cseri Sándor 1922.11.19. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.07.14, ele-
sett, Truhonovice

Cserkó Illés 1911 munkaszolgálatos 1945. eltűnt

Cserkó József 1922.06.08. honvéd, 15. kp.zlj.
mkp. szd.

1944.07.07., ele-
sett, Zapole-Hutor

Csík Lajos 1917. 
05. 27. t. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.07.13., ele-

sett, Truhonovice

Csillag Ottó 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Csima Antal 1911 gazdálkodó 1944. 11. 15., eltűnt
Csipak Ferenc 1915. 11. 15. 1945., elesett, Csákberény
Csizmadia János Nincs információ
Csomor József Antal Nincs információ

Csonka György 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Csonka Vilmos Nincs információ
Csontos Sándor József Nincs információ
Csorba András 1910 honvéd, 15. kp.zlj. 1944., eltűnt, szovjet terület

Csorba József 1911.01.28. honvéd, 432.kl-
gs.mu.szd.

1943.01.13., el-
tűnt, Jablocsnoje

Csorba Miklós honvéd Don-kanyar

Csorba Miklós őrvezető 1945.10., hadifog-
ság, Sztálingrád
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Csorba Miklós 1922.10.28. honvéd, 1/I. hk.zlj. 1944.10.09., megse-
besült, Csongrád 

Csorba Miklós Károly 1922 honvéd eltűnt
Csóri Sándor 1922 honvéd, 15. kp.zlj. 1944.07.14., Truhonovicze

Csöngös Ferenc 1887 polgári személy 1945. 02. 15., Buchenwald, 
holokauszt áldozat

Csucs Imre 1917.07.15. 1944.11.15.
Csúcs István Nincs információ

Csuka János 1903. 
03. 27. honvéd, 13/4. ko.oszl. 1943.02.15

Csuri Mihály 1917.09.28. t.szakaszveze-
tő, 37/III.zlj. 1942.09.09. lábsérülés, Uriv

Daba József 1914 honvéd 1945.12.22., hadifogság
Daczi Károly Nincs információ
Dalisz Benő 1916 honvéd 1945.01.31., hadifogság
Dán István Nincs információ
Dancs Pál Nincs információ

Danikovits Ferenc 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Darányi Benőné 
(Papp Emília) 1907 háztartásbeli 1945.07.18. szovjetek agyon-

lőtték, Kiskunhalas-Inoka
Darányi Imre 1909 honvéd 1945. Szovjetunió területén
Darányi József 1943.12.31.

Darányi Károly 1913.08.04. őrmester, 2. feld.zlj. 1944.09.22., lég-
nyomás, Torda

Darányi Sándor Gergely 1925. 
02. 20. 1944.10.15., eltűnt

Dávid Imre Nincs információ

Deák Imre 1913. 
10. 09. t.honvéd, 15. kp.zlj. 1944.09.21., sérü-

lés, Grodzisk
Delia Benő József 1945.12.31.
Dencs Pál 1916 szakaszvezető 1944.11.17. hasi sérülés
Dénes (Gyenes) Károly 1901 honvéd 1945.04.06. hadifogság
Dénes István Nincs információ
Dénes Pál szakaszvezető 1944.09.17. Kiskunhalas

Denhof Mihály 1911/1912 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Deutsch István polgári személy munkaszolgálatos

Deutsch Norbert István 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944. 10. 11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Deutsch Ödön 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas
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Diamant Samuné, özv. polgári személy holokauszt áldozat

Dicső Lajos 1913.11.10. t.honvéd, 15. kp.pótszd. 1944.09.08., tüdő-
lövés, Kispereg

Dobó Benő 1920.08.21. honvéd, 23.II. zlj. 1942.10.27., sérü-
lés, Sztorozsevoje

Dobra József Nincs információ
Dóczi Imre 1913 honvéd eltűnt
Dohonyi Ferenc Nincs információ
Dolejsi Ferenc 1910.09.10. t.honvéd, 40. bev.közp. fagyás

Domján Imre honvéd, 3.I. hk.zlj. 1944.12.26., el-
tűnt, Ipolyszalka

Domján László 1923 levente 1947., betegség, hadifogság

Donáth Ferenc 1936.11.10. polgári személy 1944.08.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Donáth Lajos 1933.03.06. polgári személy 1944.08.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Dózsa Dezső Zoltán Nincs információ

Dózsa Móric 1912.10.23. t.honvéd, 105/3.
táb.musz. 1943.02.15.

Döme András 1919.12.17. honvéd, 37.III. zlj. 1943.01.22., eltűnt

Dömötör József 1921.10.22. honvéd, 36. gy.e. 1944.01.14., megse-
besült, Luliniecz

Dömötör Sándor Nincs információ

Drat Ferenc 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Dudás Ferenc 1914.10.20. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.12.11., el-
tűnt, megszökött

Dudás Ferenc 1926 1945.09.20., hadifogság
Dudás Ferenc, Ifj. 1924 levente hadifogság

Dudás Mihály 1924 polgári személy 1945.10.22., szovjet katonák 
agyonlőtték, Kiskunhalas

Dudás Miklós 1916.10.06. honvéd, 48.II. zlj. 1943.03.02., eltűnt, Szorokin
Dunai Kovács Ferenc 1914.09.11. t.honvéd, 4.I. zlj. 1944.03.03., beteg
Dutkai Olivér 1917 1946.01.06., sérülés
Dvorszky Béla 1915 1944.12. eltűnt

Egri Kálmán 1920.09.13. honvéd, 15. kp.zlj. 1942.05.10., mérge-
zés, Kecskemét

Eidman József munkaszolgálatos holokauszt áldozat

Eizikovits Jakab 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Eke György 1915 eltűnt
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Elek János 1923 honvéd, 15. kp.zlj 1944.05.30., sérü-
lés, Kiskunhalas

Elekes János 1921.05.29. honvéd, 3/II. hk.zlj. 1944.10.04., sérü-
lés, Vaskapu

Éliás János 1922 honvéd, 8/III. zlj. 1944.10.22., aknasé-
rülés, Kiskunhalas

Elő Balázs Nincs információ
Engel Jakabné 
(Glück Regina) 1875.11.20. polgári személy 1944.07.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz

Engel László 1943.09.22. polgári személy 1944.08.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Engel László (Lacika) 1929 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Engel Tivadarné 
(Róna Erzsébet) 1921 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz

Engelmann László 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Engelmann Miklós 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Erdélyi Antal levente Nincs információ

Erdélyi János 1903 honvéd 1944.10.04., beteg-
ség, Kiskunhalas

Erdős Elek 1872 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Erdős Elekné 1876 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Erdős Tibor 1900 munkaszolgálatos 1944.07.15., holo-
kauszt áldozat

Erdősi Mihály 1917.02.25. őrmester, 201.ö.gy.
zlj.kp.szak. 1944.10.11., haslövés, Algyő

Ernszt Rezső polgári személy holokauszt áldozat

Ernyes László 1908.07.04. tart.honvéd, c.őr-
vezető, l5.kp.zlj. 1944.09.02., beteg, Zielonka

Fábián István eltűnt
Fábián Mihály huszár 1944., Kiskunhalas
Fábián Sándor 1922.01.02. 1944.11.15.
Faddi Imréné 
(Ocskó Erzsébet) Nincs információ

Faddi István 1922.06.21. honvéd, 13.táb.tü.oszt. 1944.10.26., eltűnt,Munkács

Faddi János 1915.04.29. őrvezető, 11. hk.zlj. 1941.07.27., megsebe-
sült, Gorodijewka

Faddi János 1922.08.29. c. őrvezető, 15. kp.zlj. 1944.12.25., eltűnt, 
Vértessomló

Faddi Károly 1913.10.16. tart.tizedes c.szakasz-
vezető, 15.kp.zlj.

1944.07.15., megsebe-
sült, Lengyelország
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Faddi Máté hadifogság

Fagyas Lajos 1917.05.17. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.09.14., megse-
besült, Románia

Fajszi Lajos Nincs információ
Faldum Józsefné 
(Arnold Veronika) Nincs információ

Fall Róbert 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Fankmár Péter Nincs információ

Faragó Mihály 1920.03.27. t.honvéd 1944.12.15., el-
tűnt, Dég-Szany 

Farkas Antal 1900.05.28. vk.alezredes, VII.
hdt.pság.

1943.01.17., agy-
lövés, Budjeni

Farkas Antal 1911.01.22. honvéd, 6/III. gy.zlj. 1944.11.01., eltűnt, Kiskőrös
Farkas Dezső 1911 őrvezető hadifogság, Szovjetunió

Farkas Dezső 1913 honvéd 1944.09.14., hadifog-
ság, Vereckei hágó 

Farkas Dezső 1911.12.19 hdf., hdf.táb. 1945.04.18., orbánc, Szeged
Farkas István 1915.05.07. honvéd, 13. roh.tü.o. 1944.11.18., eltűnt

Farkas Kálmán 1919.04.09. őrvezető, 50/I. zlj. 1942.05.07., vonat-
gázolás, Cvetkovo

Farkas Kálmán, ifj. őrvezető 1942.05.07. Ukrajna

Farkas Mihály 1914.09.05. őrvezető, 4/I. zlj.
1944.07.23., megse-
besült, szovjet had-
műveleti területen

Farkas Mihály 1904 polgári személy 1945.09.01., szovjet katonák 
agyonlőtték, Kiskunhalas

Fazekas István 1904.04.17. honvéd, 13.k.ho.
von.törzs. eltűnt, Osztrogozsszk

Fehér István 1902.08.07. honvéd, 12. k. ho. von. 1943.03.29., tífusz, Ovrucs
Fehérvári József tart. gyalogos honvéd 1940.
Fejes József Nincs információ
Fekete József 1912.10.24. 1945.06.15., meghalt

Fekete Lajos 1906.09.07. honvéd, VII. u.zlj. 1942.06.04., beteg-
ség, Nish Osernaja

Fekete Lajosné, özv. 
(Vlaszák Krisztina) 1882 polgári személy 1945.04.02. repülőtáma-

dásban sérülés, Malaczki

Fekete Mihály 1902.02.02. honvéd, 13.k.ho.
von.törzs.

1943.01.20., eltűnt, 
Osztrogozsszk

Fekete Móric 1913.04.29. honvéd, 18/I. zlj. 1944.10.03. sérülés, Kevele

Felicher Endre 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Fellner György 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas
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Felter Géza Nincs információ
Felulü (?) Ferenc 1920.02.19. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.05.03., beteg

Feró Imre 1922.05.10. t.honvéd, 15. kp.zlj. 1944.07.20., sérü-
lés, Zercziczénél

Feró Margit 1913 polgári személy
1945.03.18., 13:15, 

repülőtámadásban sé-
rülés, Kiskunhalas

Ferró József honvéd, 3/I. hk.zlj. 1944.12.15., megsebe-
sült, Bernecei völgy

Fetter Sándor 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Fettmann Imre 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Feuer Imréné 1904.01.25. polgári személy 1944.07.15., holo-
kauszt áldozat

Feuerstein László 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Ficsor Pál 1912.04.28. honvéd, 7/I. zlj. 1942.09.10., gránát-
roncsolás, Uriv

Figura István Nincs információ
Figura Lajos 1915 hadnagy Bécs 
Figura Pál 1914.10.04. t.szakaszvezető, 4/I. zlj. 1944.08.12., elesett, Kalocsa

Figura Sándor 1920.03.10. honvéd, 53/III. zlj. 1942.12.20., megsebe-
sült, Sztorozsevoje

Finkstein György 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Fisch Ágnes 1939.05.13. polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Fisch Endre munkaszolgálatos holokauszt áldozat
Fisch Salamon polgári személy holokauszt áldozat
Fisch Salamonné 
(Fischmann Aurélia) polgári személy holokauszt áldozat

Fisch Tibor 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Fischer Endre 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Fischer Sándor 1907 105/9. táb.mu.szd. 1943.01.07., szívgyen-
geség, Palenyj

Fischer Zoltán 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10. 1., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Fleischer György 1938.11.19. polgári személy 1944.07.10., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Fleischl Samu 1879 polgári személy 1945.02.15., eltűnt, ho-
lokauszt áldozat

Fleischner Arnoldné 1911.11.16. polgári személy 1944.07.10., holokauszt 
áldozat, Auschwitz



31

Név Születés 
ideje

Rangja, alakulata 
foglalkozása

Elhalálozás, eltűnés vagy 
hadifogságba esés 

időpontja, helye és oka

Fódi József 1912. 
03. 15. 1943.03.15., meghalt

Fodor Dezső 1899 polgári személy 1945.01.15., Dachau, 
holokauszt áldozat

Fodor Dezsőné 
(Práger Anna) 1904 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz
Fodor Ferenc 1914.12.05. c. tizedes, 16. hv.zlj. 1944.10.20., eltűnt, Bezdán

Fodor József 1920.06.20. tizedes, 2. pc.ho.eü.oszl. 1944.12.22., el-
tűnt, Ipolypásztó

Fodor Józsefné 
(Weisz Janka) polgári személy 1944.08.25., holokauszt 

áldozat, Auschwitz
Fodor Lajos 1922 szakaszvezető eltűnt
Fodor Sándor Nincs információ

Fodor Sándor 1913.02.26. honvéd, IV/1. u.szd. 1942.11.01., be-
teg, Pudtschin

Fodor Zsuzsanna 1929 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Fonyódi Gyula főhadnagy szovjet területen
Forgács László munkaszolgálatos holokauszt áldozat

Forgó István 1920.03.13. honvéd, 2. gk.u.szd. 1944.05.01., sérü-
lés, Sciety Josef

Forgó János 1907 honvéd Észak Erdély

Forgó Sándor Lajos 1919 honvéd 1944.10.05., sebesü-
lés, Kiskunhalas

Fődi Antal 1925 honvéd Nincs információ
Fődi Antal 1923 levente Nincs információ

Fődi István 1915.10.29. t.honvéd, 15. kp.zlj. 1945.01.25., sérü-
lés, Környe Majk

Fődi József 1912.01.14. tart.honvéd, c.őrveze-
tő, 455.klgs.mu.szd. 1943.01.20., eltűnt, Omraki

Fődi Mihály 1921.08.08. honvéd, 16. hv.zlj. 1944.11.29., el-
tűnt, Szekszárd

Földi Mátyás 1913.02.15. honvéd, 16. h.osz.zlj. 1944.11.29., el-
tűnt, Szekszárd

Földvári Béla hdp.őrmester, 455. 
klgs.mu.szd. betegség, Stari Oskol

Földvári Károly 1914 honvéd 1945.07.21., hadifogság

Földváry Balázs tart.hdp.őrmester,, 
455. klgs.mu.szd. 1943.03.11., beteg

Frankl Áron, dr. 1880.06.10. polgári személy 1945.04.15., tömeg-
mészárlás, Randegy

Frankl Áronné 1883.06.28. polgári személy 1945.04.15., tömeg-
mészárlás, Randegy

Frankl Ida polgári személy 1944., holokauszt áldozata
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Frankman Péter honvéd 1944.10.28., sérü-
lés, Kiskunhalas

Freud Endre 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Freud Ernő 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Fried Benő 1916.10.30. polgári személy 1944.10.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Fried Dániel 1905.02.23. kmsz., 105/11. 
táb.mu.szd.

1942.10.28., ele-
sett, Kolibelka

Fried Dánielné polgári személy holokauszt áldozata
Fried Lacika polgári személy holokauszt áldozata

Fried Pál 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Fried Pistike polgári személy holokauszt áldozata

Fried Salamon 1871 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Friedlander Ignácné, özv. polgári személy 1944.06.20., meghalt, Szeged

Friedmann Gyula 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Friedmann József 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Frisch Endre polgári személy 1944.05.23., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Frisch Miklós polgári személy 1944.05.23., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Fritmer János 1904 1947.09.25. kényszermunka

Frommer Henrik 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Frommer Illés polgári személy holokauszt áldozat
Frommer Samu polgári személy holokauszt áldozat
Frommer Samuné 
(Büchler Etelka) polgári személy holokauszt áldozat

Fuchs Etelka 1923 polgári személy 1944, elhurcolás

Fuchs Mátyás 1921 honvéd 1944.10. 5. Temesvá-
ri fogolytáborban

Futó István 1902.10.03. honvéd, 13/4. ko.oszl. 1943.01.20.
Futó Miklós dr. kmsz.,105/1.táb.mu.szd. 1942.09.24., meghalt

Fülep Endre 1914.02.20. szakaszveze-
tő, 22/III. zlj.

1943.02.15., beteg-
ség, szovjet terület

Fülöp Imre 1912.12.27. 1945.05.15.
Fülöp János 1908.12.21. honvéd, 13.ö.lgv.gá.ü. 1942.08.23., sérülés, Kalinin
Fülöp Lukács 1907 őrmester 1943.01.15., Don-kanyar
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Fürst N. 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Fürtön Géza 1923 honvéd 1944.10.22., fejlö-
vés, Kiskunhalas

Gaál Lajos 1909.02.17. tart.gyógysz.sgtv. 1943.01.20., eltűnt, Olch

Gaál Rezső 1930 tanuló
1945.02.21., repülőtá-
madásban mell-lövést 
kapott, Kiskunhalas

Gábor Ferenc 1910.01.13. t.honvéd, 3/III. zlj. 1944.10.22., eltűnt,-
Kiskunhalas

Gábor István 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Gál István 1910.07.09. t.honvéd, 55. u.zlj. 1944.09.05., meg-
sebesült, Skole

Gál József honvéd, 23/II. zlj. 1942.08.10., eltűnt, 
Sztorozsevoje

Gál Károly Balázs Nincs információ
Gál Lajos tizedes 1942/43., elesett, Don-kanyar
Gál Mihály Nincs információ
Galadics Róbert Fogságban hunyt el

Galandauer György 1920.04.26. kmsz., III.kmsz.zlj eltűnt, szovjet had-
műveleti területen

Garas Pál 1923 honvéd, 1946.10.27. hadifogság

Garas Péter Pál 1923 1947.01. Szovjet-
unió területén

Gárdonyi László 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944. 10. 11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Gárgyán Antal Nincs információ
Gárgyán Imre Nincs információ
Gárgyán Miklós 1922.11.24. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.07.14., megsebesült
Gáspár Bertalan eltűnt
Gáspár C.István 1916.08.05. honvéd, l5. táb.tü.oszt. 1944.12.12., beteg, Szendrő
Gáspár Ferenc 1922.10.08. honvéd, 3/III. hk.zlj. 1944.07.27., eltűnt, Rosulva

Gáspár Imre 1922.05.16. honvéd, l5. kp.zlj. 1944.07.15., megsebe-
sült, Wilkiesidonál

Gáspár János Nincs információ

Gáspár Mihály őrvezető, 20. gye. 1944.09.20., megsebe-
sült, Bomochováthi

Gátaljai János Nincs információ

Gazdag Elek 1905 gazdálkodó
1945.03.16., szovjet 
katonák agyonlőtték, 
Kiskunhalas-Zsana

Gellér István munkaszolgálatos holokauszt áldozata
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Gémesi Géza 1911.06.18. c. szakaszveze-
tő, 2/II. hu.o.

1944.07.15., ele-
sett, Zarudcze

Gera József 1922 honvéd, 5. hon-
véd pót. zlj.

1944.10.22., szívlö-
vés, Kiskunhalas

Gerner Ferencné 
Basiszta Margit 1911 polgári személy 1944.12.24., Kiskunhalas, 

sérülés légitámadástól

Gesmai Kálmán 1910 polgári személy 1944.12.15., holo-
kauszt áldozat

Gleichmann Mihály 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Gleichmann Miklós 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Glied Mórné 1887.01.14. polgári személy 1944.07.15., holo-
kauszt áldozat

Glockner Sándorné 1898.08.04. polgári személy 1944.08.15., holo-
kauszt áldozat

Glück Judáné, özv. 
(Kriszháber Fedora) 1885 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz

Glück N. 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Glück Rózsa 1916 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Glückner Sándor 1892 polgári személy 1945.02.12., Buchenwald, 
holokauszt áldozat

Glückner Sándorné 
(Henduska Erzsébet) 1898 polgári személy 1944.08.15., Buchenwald, 

holokauszt áldozat
Gold Dávidné 
(Glück Berta) polgári személy 1944.08.15., holo-

kauszt áldozata

Goldmann László 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Goldmann László 1911/1912 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Goldschmidt Ernő 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Goldstein Dezső 1916 munkaszolgála-
tos, I. kmsz. zlj.

1943.01.21., eltűnt, 
Tschernyaka

Goldstein Henrik 1911.03.17. kmsz.  105/3. 
táb.mu.szd. 

1942.12.16., aknarob-
banás, Kopaniscse

Goldstein Jenő 1919.07.01. kmsz., V. kmsz.zlj. 1944, hadifogság, szovjet 
hadműveleti területen

Goldstein Sándor polgári személy holokauszt áldozat

Gorácz István 1915.10.13. t. tizedes 4/I. zlj.
gpu.szd. 1942.07.12., fejlövés, Uriv

Góth Ottóné polgári személy
1945.03.18. 13:15, re-
pülőtámadásban sérü-

lés, Kiskunhalas

Gottdiener György 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas
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Gottesmann Mojse 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Gottlieb Erzsébet 1937.06.23. polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Gömböcz Imre Nincs információ

Gömböcz István 1918.01.19. t.honvéd, 3/I. zlj. 1943.02.04., eltűnt, 
Starij-Oszkol

Gömböcz János 1911 fogság, Magnitorot
Gömöri Dezső polgári személy holokauszt áldozat
Gömöri Dezsőné polgári személy holokauszt áldozat
Gömöri Dezsőné polgári személy holokauszt áldozat
Gömöri László polgári személy holokauszt áldozat
Gömöri Lili polgári személy holokauszt áldozat
Gömöri Mária polgári személy holokauszt áldozat

Götz Imre 1921 polgári személy
1944.10.28., szívsérülés, 

szovjet katona agyon-
lőtte, Kiskunhalas

Götz Ottóné 
(Szentmiklósi Erzsébet) 1901 háztartásbeli

1945.03.18. 13:15, re-
pülőtámadásban sérü-

lés, Kiskunhalas

Götz Sándor 1893 polgári személy
1945.03.18. 13:15, re-
pülőtámadásban sérü-

lés, Kiskunhalas

Gráf László 1897.02.06. 1945.01.13., meg-
halt, Fröglitz

Grezsa Gábor 1919.03.25. tsz.szakaszveze-
tő, 16.hv.zlj. 1944.11.29. eltűnt Szekszárd

Gróf László 1897.02.06. 1945.02.24., meg-
halt, Buchenwald

Grósz Adolf polgári személy 1944.06.26., holokauszt 
áldozat, Szeged 

Grosz Adolfné polgári személy 1944.10.16., holokauszt 
áldozata, Neukirchen

Grósz Adolfné 
(Lusztig Leonóra) polgári személy holokauszt áldozat

Grosz Antal 1912.07.12. polgári személy 1945.01.22., holokauszt 
áldozat, Bergen Belsen

Grósz Béla 1894 tizedes 1945.01.20., hadifogság

Grosz Béla, dr 1901.10.24. 1945.03.05., holokauszt 
áldozat, Bergen Belsen

Grósz Dénes, dr. 1901.10.24. polgári személy 1945.03.05., holokauszt 
áldozat, Bergen Belsen

Grósz Henrik 1912 105/3. táb.mu.szd. 1942.10.26., tífusz, Dubovoj, 

Grosz Imre 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas
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Grósz József, dr. 1903 munkaszolgálatos holokauszt áldozata

Grosz László 1909.05.02. polgári személy 1945.01.06., holokauszt 
áldozat, Bergen Belsen

Grósz Miklósné 
(Krausz Aranka) polgári személy 1945.01.02., holokauszt 

áldozat, Németország

Grósz Mór, dr. polgári személy 1944.11.26., holo-
kauszt áldozat, Bécs

Grosz Móric 1894.05.20. polgári személy 1944.11.21., holokauszt 
áldozat, Glognitz

Grósz Pál 1915 polgári személy 1945.04., holokauszt áldozat
Grósz Simonné, özv. polgári személy holokauszt áldozat

Grosszmann Dezső 1911/1912 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Grünberger S. 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Grünwald Emil 1923 munkaszolgálatos 1945.05.15., holo-
kauszt áldozat

Grünwald Ernő polgári személy 1944.07.15., holo-
kauszt áldozat

Grünwald Ernőné 
(Vojticzki Erzsébet) 1902 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz
Grünwald Gyula munkaszolgálatos holokauszt áldozata

Grünwald Jenő 1913.11.04. kmsz., V. kmsz.zlj. 1942.10.13., elesett, 
Sztarij Oszkol

Grünwald Márton 1916.03.10. kmsz., 105/11. 
táb.mu.szd. 

1942.12.19., elesett, ti-
zedelés, Jugyino

Grünwald Simon 1891 polgári személy 1944.09.04., Baden, 
holokauszt áldozat

Grünwald Vilma polgári személy holokauszt áldozat

Grünwald Vilmos 1887.05.23. polgári személy 1944.09.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Grünwald Vilmosné 
Fodor Ilona 1898 polgári személy 1944.09.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz
Gulyás Lajos 1922 honvéd 1945. 02. 22. hadifogság

Guruly Ferencné 1944. 12., repülőtámadás-
ban sérülés, Kiskunhalas

Gusztáv István 1914 1945.07.29. kényszermunka
Gusztos László Nincs információ
Gusztos László Nincs információ
Gusztos László Nincs információ
Guszvenc Péter Nincs információ
Gutmann Márta polgári személy Nincs információ
Guttmann Imre 1903 munkaszolgálatos 1943.01.15. 



37

Név Születés 
ideje

Rangja, alakulata 
foglalkozása

Elhalálozás, eltűnés vagy 
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Guttmann Imréné 
(Holländer Rózsa) 1907.12.23. polgári személy 1944.07.15., holo-

kauszt áldozat

Guttmann Márta 1904.11.08. polgári személy
1945.05.15., holokauszt 
áldozat, holokauszt ál-

dozat, Auschwitz
Guttmann Sándor, dr. 1911. kmsz.  V. kmsz.zlj. 1943.02, tífusz, Dorosicsi
Gyarmati Erzsébet polgári személy Nincs információ
Gyenizse Antal 1922 honvéd 1945. hadifogság

Gyenizse Imre 1903 gazdálkodó
1944. 10. 30. szovjet 

katona agyonlőtte, Kis-
kunhalas-Rekettye

Gyenizse József 1921.07.22. honvéd, 16. hv.zlj. 1944.10.20., eltűnt, Bezdán
Gyenizse Károly 1901.02.02. 1945.04.15.

Gyenizse Lajos 1913 1945. 03. 25., sérü-
lés, Keszthely

Gyenizse László 1921.03.17. hdp.őrm, 15. kp.zlj. 1944.12.11., megse-
besült, Felsőgalla

Gyenizse Sándor 1911 1945.06.02., agyon-
lövés, Alsódabas

Gyevi Antal 1874 gazdálkodó 1945.07.19., szovjet katonák 
agyonlőtték, Kiskunhalas

Györfi Ferenc Nincs információ
Györfi Sándor eltűnt

Gyugel Lajos 1918.02.19. t.honvéd, 455. 
klgv.mu.szd. 1943.01.14., eltűnt, Ilinka

Gyulai Gaál Lajos 1915.01.20. honvéd, VI. hdt.hir.zlj. 1944.10.19., hadifog-
ság, Tiszanagyfalunál

Gyulai Imre 1909.10.31. honvéd, 38/I. zlj. 1943.02.15., el-
tűnt, Don kanyar

Gyulai János honvéd, 5. fog.von.oszt. 1943.02.03., betegség

Hadl Hugóné 1880.11.05. 1944.07.11., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Hajdenár József Nincs információ
Hajdu Ferenc 1944

Hajovszki Lajos 1922 tüzér, I. tüzérosztály 1944.10.23., aknasé-
rülés, Kiskunhalas

Halasi Gyula 1920. zls., 5.táb.tü.o. 1944.11.19., elesett, Bicske

Halász D. György, dr. 1915.01.12. t. zls. 13. k.tü.e. 1942.09.15., sebfertőzés, 
Alekszejevka- Nikolajewka

Halász Lajos levente Nincs információ

Halmi György Ervin 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Halpert Artur 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas
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Hanzik Miklós 1922.07.05. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.07.13., ele-
sett, Truhonovice

Harkai Ferenc 1915.01.31. t.honvéd, 15. kp.zlj. 1944.07.11., sérülés, Kosow
Harkai István 1915.04.19. t.honvéd, 15. kp.zlj. 1944.07.20., sérülés
Harkai Lajos Nincs információ
Harmath József 1922 honvéd 1944., Kiskunhalas

Harnóczi József 1915.10.12. őrmester, V. u.zlj. 1944.10.08., sé-
rült, Felsővisó

Harnóczi Károly 1922.01.23. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.11.22., hadifogság
Harta István Nincs információ

Hartman  Zoltán kmsz. II.6. táb.
musz.szd. 1943.01.19., eltűnt

Hauschka József 1902 1946.02.15., Kiskunhalas

Hecht Tibor 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Hegedűs Géza 1904.09.30. honvéd, 57.u.zlj. 1944.09.07., sérü-
lés, Marosdécse

Hegedűs Géza 1921.01.31. őrvezető, 16. hv.zlj. 1944.11.29., el-
tűnt, Szekszárd

Hegedűs Kálmán honvéd 1945.01.11., meghalt

Hegedűs Károly 1920.04.13. hdp.őrm, 1.II. hu.oszt. 1944.09.13., sérü-
lés, Magyarpécska

Hegedűs Sándor 1912 őrmester, 15. kp.zlj. 1944.07.18., Kleszale

Hegyes Benő 1910.05.24. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.10.07., el-
tűnt, Orosháza

Hegyi Benő 1912.03.28. honvéd, 6/I. zlj. 1944.10.10., haslö-
vés, Kőrösmező

Hegyi István 1914.10.11. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.12.11., eltűnt  

Hegyi István 1920.02.02. honvéd, 52. pc.gá.
zlj. 2.szd. 1945.01.30., sérülés, Zámoly

Hegyi Mihály t.honvéd, 13. feld.oszt. 1944.10.01., sérü-
lés, Rosztoka

Hegyi Pál 1916.06.15. t.honvéd, 23.I. zlj. 1944.05.19., sérü-
lés, Nowosiotka

Hegyi Vince 1911.04.04. honvéd, 36. gy.ezr. 1944.07.21., sérülés
Heisler Samuné, özv. polgári személy holokauszt áldozata
Helinger János Nincs információ

Hellinger Mátyás 1921 honvéd, 18. gyalogezred 1944.10.28., haslö-
vés, Kiskunhalas

Herédi Dezső 1912.05.14. honvéd, 117. u.szd. betegség

Herédi Sz. Ferenc 1906.11.28. honvéd, 13.3. 
kórh.oszlop

1944.02.16., eltűnt, 
Novooreskán

Herich Ferenc Nincs információ
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Heris István 1915. honvéd, hdf.táb. 1945.01.30., ele-
sett, Nagyenyed 

Herman Ferenc honvéd
1944. 10. 28., szovjet 

katonák agyonlőtték be-
tegen, Kiskunhalas

Hernádi Dezső honvéd, 117. hk.zlj. betegség

Herschkovics József 1891.12.26. 1945.01.30., holokauszt 
áldozat, Dachau

Herschkovits Andor 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Herschkovits Róbert 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Herskovics Ágnes polgári személy holokauszt áldozat

Herzmann Imre 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Hetényi Ernő munkaszolgálatos holokauszt áldozata
Hevesi Sándor 1920 honvéd Nincs információ

Hinger Gyula alhadnagy 1944, repülőtámadás-
ban sérülés, Szolnok

Hircz Imre 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944. 10. 11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Hirschler Elek, dr. 1913.03.27. kmsz., 107.8. táb.
musz.szd.

1943.01.14., eltűnt, 
Jekaterinoffka

Höss (?) Johann SS katona 1944.10.16., Kiskunhalas

Hofbauer György 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Hoffer Imre 1926 Egyetemi hallgató 1945.02.13. Pilisboros-
jenőn végezték ki

Hoffmann József 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Hoffmann Károly 1927 levente 1944.10.23., hadi-
fogság, Románia

Hofmeister Géza 1871 polgári személy 1944.08.15., holo-
kauszt áldozat

Hofmeister Gézáné 
(Fischer Elvira) 1881 polgári személy 1944.08.15., holo-

kauszt áldozat

Holländer Adolfné, özv. 1878 polgári személy 1944.08.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Holländer Gyula polgári személy holokauszt áldozat

Holländer János, dr. 1899. 
08. 27. munkaszolgálatos 1945.05.16., betegség, Sand-

bostel, holokauszt áldozat
Homály Ferenc 1915.06.03. t.őrvezető, 15. kp.zlj. 1944.07.05., sérülés, Lachwa

Honti László 1921.02.15. c.tizedes, 10. 
k.tü.o. 1. ü.

1944.09.29, aknaszi-
lánk, Kőrösmező

Horgosi László Nincs információ
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Horti János Nincs információ

Horti József 1910.04.17. honvéd, 153. kp.u.szd. 1943.01.29, veselö-
vés, Sztolbicser

Horváth Ferencé 
Dömötör Erzsébet 1921 polgári személy

1945.03.18., 13:15, 
repülőtámadásban sé-

rülés, Kiskunhalas

Horváth Gyula 1873 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Horváth Gyuláné 
(Kohn Paulin) 1881.08.04. polgári személy 1944.07.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz

Horváth Imre 1905 munkaszolgálatos, 
105/1 táb.mu.szd. 1943.01.15., eltűnt, Ternovoje

Horváth Imre 1912.01.06. tizedes, 20/I. zlj. 1944.09.28., sérü-
lés, Fenyvesvölgy

Horváth Imre holokauszt áldozata

Horváth István 1922.08.08. honvéd, 3.II. hk.zlj. 1944.10.21., el-
tűnt, Mátételke

Horváth István honvéd, 15. kp.zlj. 1944.07.12., sérülés

Horváth János 1913.12.03. t.honvéd, 15.  
kp.zlj. pótszd.

1944.09.14., sebe-
sülés, Arad-Gaj

Horváth János 1923 honvéd, 8/III. zlj. 1944.10.22., sérü-
lés, Kiskunhalas

Horváth János István 1922 honvéd 1944.10.22., sérü-
lés, Kiskunhalas

Horváth József 1914 szakaszvezető, 1944.10., eltűnt, Kis-
kunlacháza

Horváth Kálmán 1913 polgári személy 1944.11.17., szovjet katonák 
agyonlőtték, Kiskunhalas

Horváth Kálmán 1913.04.29. őrvezető, 15. kp.zlj. 1944.09.19., eltűnt, 
Kiskunfélegyháza

Horváth Károly 1922.02.23. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.07.12., sérülés, Kossow
Horváth Móric Imre 1905.02.10. polgári személy holokauszt áldozat

Horváth Pál 1920 honvéd 1944.10.28., nyaklö-
vés, Kiskunhalas

Horváth Péter Pál 1920.06.19. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.09.15.

Horváth Sándor 1921.02.06. c. őrvezető, 15.kp.
zlj.gp.szd. 1944.12.11., hadifogság

Hugyák Dezső 1913.10.28. honvéd 1945.02.15., meghalt

Hugyec Ferenc 1913.11.28. őrvezető, 6.I. zlj. 1944.10.28., el-
tűnt, Jánoshalma

Hunyadi János 1918.06.13. honvéd, 50.II. zlj. beteg
Huszár Ella polgári személy
Huszár Henrik polgári személy
Huszár Margit polgári személy
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Huszti János 1922.11.28. honvéd, 3/III. hk.zlj. 1944.10.03., sérü-
lés, Vaskapu

Huth Lőrinc 1929 polgári személy 1945.07.17., szovjet katonák 
agyonlőtték, Kiskunhalas

Ickovits Ferenc 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Illés János 1921 honvéd 1947. 08. 01. hadifogság
Imgrund Pál Nincs információ

Indig Sándor 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Ismeretlen 20-22 éves honvéd 1944.10.22., Kiskun-
halas, fejlövés

Ismeretlen honvéd 1944.10., Kiskunhalas

Ismeretlen német katona 1945.02.21., Kiskun-
halas, tüdőlövés

Ismeretlen 30-35 éves német katona 1945.02.24., Kiskun-
halas, aknasérülés

Ivity Máté 1915.11.05. t.őrvezető, 152. 
gk.av.tü.o.

1944.11.05., repesz-
találat, Kissolt

Jakab Antal 1912.10.15. törzsőrmester, 15. kp.zlj. 1944.06.21., aknarobba-
nás, Lunin-tól Ény-ra

Jakab Antal polgári személy
1944.11.29., szovjet ka-
tonák agyonlőtték, Kis-
kunhalas (Vajda utca)

Jakab István 1912 honvéd 1944.09.22., mellkas-lövés

Jakab Sándor, id. 1862 polgári személy
1944.11.29., szovjet 

katona agyonlőtte, Kis-
kunhalas-Rekettye

Jakab Sándor, id. 1912.10.17. polgári személy 1945.03., meghalt, 
Fogolytábor

Jakab Sándor, ifj. polgári személy
1945.08.18, szovjet ka-
tonák agyonlőtték, Kis-

kunhalas-Rekettye

Jákity József 1909.04.11. honvéd, 16. h.vad.zlj. 1944.11.29., el-
tűnt, Szekszárd

Jakobovits József 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Jámbor Dezső polgári személy 1945.09.16., meg-
halt, Dachau

Jámbor Márton 1919 honvéd 1943.11.16., sérü-
lés, Kiskunhalas

Janó Ferenc 1919.11.27 hdp.őrmester, 3/
III. hk.zlj.

1944.08.11., ele-
sett, Kaposvár

Janó István Nincs információ

Jaszonovics Károly 1913.02.24. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.12.25., hadifog-
ság, Vértessomló
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Jenei József 1914.09.14. honvéd, III. ö.u.zlj. 1944.10.19., eltűnt, Lolcsa
Jeremiás István 1921.02.13. őrvezető, 15. kp.zlj. 1944.12.25., eltűnt, Csákvár
Jeremiás Kálmán Ferenc 1922.08.08. őrvezető, 15. kp.zlj. 1944.11.22., eltűnt

Jójárt István 1909.02.12. honvéd 1944.11.10., akna-
sérülés, Bénye

Jójárt József 1920.11.06. honvéd, 9/I. gp.szd. 1944.09.29., sérülés
Jójárt Simon Lajos 1924 levente Szovjetunió
Józsa Gábor Nincs információ
József Márkus holokauszt áldozata
Jozsvai Béla Nincs információ
Juhász Dezső 1920.01.01. ht.őrmester, 15. kp.zlj. 1944.12.21., eltűnt, Nádap

Juhász József 1922.03.12. honvéd, 3/III. hk.zlj. 1944.10.22., el-
tűnt, Kiskunhalas

Juhász Lajos Nincs információ
Juhász Pál, dr. 1901.10.17. t.hadnagy, 112. ello. 1943.11.03., beteg
Juhász Sándor 50/I. zlj. 1943.03.15., láb sérülése

Jung József 1897 polgári személy
1945.03.21., szovjet 
katonák agyonlőtték, 

Kiskunhalas-Pirtó

Kabács András 1912 polgári személy
1945.03.18. 13:15, re-
pülőtámadásban sérü-

lés, Kiskunhalas 

Kabács Andrásné 1922 háztartásbeli 1945.03.18. 13:15, repü-
lőtámadás, Kiskunhalas

Kajdi Ferenc 1919 honvéd 1944.10.18., haslö-
vés, Kiskunhalas

Kalics Ferenc 1915.05.03. honvéd, 13. roh.tü.o. 1944.11.26., eltűnt

Kalló Mihály 1919 szakaszvezető, 1947.12.31., hadifog-
ság,  Szovjetunió

Kallós Ernő, dr. 1901 polgári személy holokauszt áldozat

Kallós Ferenc 1897 polgári személy 1944.07.15., Németor-
szág, holokauszt áldozat

Kálmán Károlyné 1921.06.29. 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Kálmán Lajos 1921.06.29. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.12.22., sérü-
lés, Lovasberény

Kálmán Mihály 1920.01.17. honvéd, 1.szak.
lgv.jelső ü.

1944.12.03., eltűnt, 
Dunaföldvár

Kalmár Zoltán 1927 honvéd 1944.11.15. kivégezték
Kamara Sándor 1916 Don-kanyar

Kanalas Mihály 1921 honvéd 1944.10.12., haslö-
vés, Kiskunhalas
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Kántor Antal 1916 honvéd betegség, Szovjetunió
Kántor Károly Nincs információ
Kántor Lajos Nincs információ
Kardos Antal Nincs információ
Kardos Illés Nincs információ
Kardos Imre 1944., elhurcolás
Kardos István t.honvéd, 12. hgyv.zlj. 1944.04.22., hadifogság
Kardos Jakabné, dr.
Hofmeister Julianna 1866 polgári személy 1944.08.15., holo-

kauszt áldozat

Kardos László 1911.05.01. honvéd, 36/III. zlj. 1942.08.06., sérü-
lés, Korotojak

Kardos Sándor 1919.08.28. c. tizedes, 35/I. zlj. eltűnt, Szovjetunió (?)
Karip Imre Nincs információ

Károly Sándor 1910.11.11. honvéd, 18/III. zlj. 1942.08.14., sérü-
lés, Korotojak

Kasza Lajos 1921.08.04. honvéd, 16. h.vad.zlj. 1944.11.29., el-
tűnt, Szekszárd

Kaszap Lajos Nincs információ

Kaszap László 1934 tanuló 1944.11.18., kézigránát 
sérülés, Kiskunhalas

Kasznavölgyi János Nincs információ

Katanics Vendel 1904 polgári személy 1944.10.28., mellkas sé-
rülés, Kiskunhalas

Kathona József 1916.01.22. honvéd, 15. hp.zlj. 1944.12.11., eltűnt

Katona Gyula 1913 őrvezető 1944.10.17. repülőtámadás-
ban haslövés, Kiskunhalas

Katona Imre 1919 honvéd 1944.11., elesett, Szé-
kesfehérvár

Katz Gyula 1916 V. kmsz. zlj. 1943.08.11., eltűnt, Dorosicsi
Katz Henrik munkaszolgálatos holokauszt áldozata
Katz Márta polgári személy holokauszt áldozata

Katz Simon munkaszolgálatos 1945.05.16. Kiskunha-
las, holokauszt áldozat

Katz Simonné 
(Diamant Karolin) polgári személy 1945.05.01., meghalt, Kis-

kunhalas, holokauszt áldozat

Katz Vilmos 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Kaufmann Géza 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Kazinczi Imre 1920 honvéd eltűnt

Kecskés Sándor 1897 honvéd 1944.10.26., sérü-
lés, Kiskunhalas
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Keitosz Nándor 1906.12.13. meghalt, Mauthausen, 
holokauszt áldozat

Kelemen György Nincs információ
Kelemen József 1920 honvéd 1945.10.15. hadifogság

Kelemen Lajos 1932 tanuló 1944.11.09., sérü-
lés, Kiskunhalas

Kellner Aranka polgári személy holokauszt áldozat

Kellner Béláné 1895.11.29. polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Kellner Otília polgári személy 1945., Theresienstadt, 
holokauszt áldozat

Kelner Aranka polgári személy holokauszt áldozata

Kengyel József 1919.10.20. honvéd, 43/II. zlj. 1943.03.06., el-
tűnt, Golnbowka

Kerényi Béla 1915.04.12. főhadnagy, 2. feld.zlj. 1944.04.18., sérü-
lés, Nadvorna

Keresztesi Imre Nincs információ

Keresztúri Istvánné 1889 polgári személy 1944.10.22., Kiskun-
halas, aknasérülés

Keresztúri Istvánné 
(Szanyi Margit) polgári személy Nincs információ

Keresztúri Lajos 1911.07.11. honvéd, 36/I. zlj. 1944.10.10., eltűnt, Rajk

Keresztúri Lajos tsz.őrmester,, 
6. feld.oszt. 1944.11.30., eltűnt, Szikszó

Kereszturi Péter 1914.08.31. 1944.10.15.
Keresztúry Benőné polgári személy 1944.04.11., balesett

Kertész András 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Kertész Farkas Imre 1921 szakaszveze-
tő, 15. kp.zlj.

1944.05.30., aknasé-
rülés, Kiskunhalas

Kertész Nándor 1906.12.13. 1945.04.27., meg-
halt, Mauthausen

Kinczler Sándor 1921.11.08. honvéd, 35. II. zlj. 4.szd. 1944.04.12., tüdőlövés, 
Wladimir Wolynsk

Király Antal 1912.01.16. törzsőrmester, 
6. gk.löv.zlj. 1944.07.04., elesett, Antalóc

Király Gy. Benő 1925 polgári személy 1944.10.29., szovjet katonák 
agyonlőtték, Kiskunhalas

Király Gy. Lajos honvéd, 105. htp.zlj. 1942.08.15., beteg, Kurszk
Király Kálmán honvéd, 6/III. zlj. 1944.08.31., sérülés

Király Mihály 1926 polgári személy 1944.12.31., repülőtámadás-
ban sérülés, Kiskunhalas

Király Sándor 1929 tanuló 1944. 12. 26., repülőtáma-
dásban sérülés, Kiskunhalas
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Királydy Kálmán 1912.09.07. honvéd, 36/III. zlj. 1944.07.26., sérü-
lés, Szokolov

Kis László 1921 honvéd 1943.10.18., sérü-
lés, Kiskunhalas

Kis Mihály 1913 gazdálkodó
1945.02.23., szovjet ka-
tonák agyonlőtték, Kis-

kunhalas-Fehértó
Kiss B. Benő 1926.11.18. 1945.03.15.
Kiss B. Károly 1903.11.09. főtörzsőrmester 1944.10.06., lövés
Kiss Csankó Imre Nincs információ

Kiss Faragó Károly 1920 szakaszvezető 1943.01.18., fa-
gyás, Don-kanyar

Kiss István 1919.06.11. c. tizedes, 2. feld.zlj. 1944.09.22., sérülés, Torda

Kiss János 1922.03.09. honvéd, 9/I. hk.zlj. 1944.12.19., megsebe-
sült, Berneci völgy

Kiss János t.honvéd, 5.gy.
táb.póthó.vont

1944.11.02., el-
tűnt, Újhartyán

Kiss József 1886. csendőr törzsőrmes-
ter, V.csendőr ker.

1945.02.26, ele-
sett, Szombathely

Kiss Károly 1910 1948 (?) 01. 26.
Kiss László 1912.04.16. hu. 1/IV. táb.hu.o. 1944.11.16., eltűnt
Kiss László 1920.03.02. honvéd, 3/2.hgyv.zlj. 1945.01.15. sérülés, Hárskút 
Kiss Mátyás Nincs információ

Kiss Mihály 1912 polgári személy 1945. 03. 23., sérü-
lés, Kiskunhalas

Kiss Sándor 1915.06.25. t.őrvezető, 15. kp.zlj. 1945.01.27., beteg-
ség, Környe

Klein Aladár 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Klein Gábor 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Klein Imre 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Klein Oszkár 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10 11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Klein Zoltán 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Kmeth Sándor t.hadnagy, 455. 
klgs.mu.szd. 1943.01.14., eltűnt

Knetik Jenő 1920 honvéd Nincs információ

Koch Győző 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Koch Lőrinc 1919.12.03. honvéd, 13. ö.lgv.gá.ü. 1943.01.20., eltűnt, Olschán
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Kóczán Kornél 1909 gazdálkodó
1945.12.08., szovjet ka-
tonák agyonlőtték, Kis-

kunhalas-Rekettye

Koczor Ferenc 1909 honvéd, 18. gyalog-
ezred I. zászlóalj

1944.10.28., haslö-
vés, Kiskunhalas

Kocsi Sándor Nincs információ

Kocsis Benő 1901.06.16. honvéd, 13.k.ho.von. 1942.12.22., sérült, 
Osztrogozsszk

Kocsis Ferenc 1932 tanuló 1944.11.05., kézigránát 
sérülés, Kiskunhalas

Kocsis János 1930 tanuló 1944.11.05., kézigránát 
sérülés, Kiskunhalas

Kódé Ferenc Nincs információ

Kohn Endre 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Kohn Ferenc 1897. 
03. 06.

1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Kohn Ferenc (Flórián) polgári személy holokauszt áldozat
Kohn Ferencné 
(Flóriánné, Bleier Amália) polgári személy 1944.07.15. holo-

kauszt áldozat

Kohn Sándor 1864 polgári személy 1944.07.15., holo-
kauszt áldozat

Kohn Sebestyénné, özv. 
(Rosenfeld Fanni) polgári személy 1945.07.05., holokauszt 

áldozat, Kiskunhalas, 

Kollár János 1913 polgári személy 1944.10.23., szovjet katonák 
agyonlőtték, Kiskunhalas

Kollár Jenő 1913.08.01. honvéd, 24. feld.oszt. 1944.07.24., megse-
besült, Lanczyn

Kollár Károly 1909.04.26. polgári személy 1945.06.15.
Kollár Pál 1907 honvéd 1946.05.26. hadifogság

Kollár Zoltán 1922.11.09. őrvezető, 1/II. zlj. 1944.07.29., aknarob-
banás, Rokieta

Kolompár János Nincs információ

Kolompár Lajos 1945.08., lőtt seb, 
Kiskunhalas

Kolompár Vince honvéd 1944.10., elesett, Kis-
kunfélegyháza

Kolozsvári Imre 1905 gazdálkodó
1945.11.02., szovjet ka-
tonák agyonlőtték, Kis-
kunhalas-Felsőkistelek

Kolozsvári Kiss László 1891.05.05. polgári személy 1945.01.19., repülőtáma-
dásban sérülés, Budapest

Koltai Anna Mária 1937 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz,

Koltai Ernő 1893 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz
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Koltai György 1928.05.19. polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Komáromi József 1917.09.08. t. tizedes, 15. kp.zlj. 1944.07.29, elesett, Sokolow

Komlós Imre 1915.03.05. őrmester, 2. rep.dd. 1943.01.19., eltűnt, 
Podszerednoje

Komlós Imre 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Komlós Lajos 1921.11.12. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.12.11., eltűnt
Komlós Mihály 1911 honvéd 1944. Nagyvárad
Koncér Oszkár 1909.11.16. honvéd, 16. hv.zlj. 1944.10.23., eltűnt, Mohács

Kondász Péter 1921. honvéd 1944.10.21., sebe-
sülés, Tataháza

Kónya Vince 1909 munkaszolgálatos 1944.11., Magnitogorszk

Koplányi Kálmán 1919. honvéd 1944.11.02., fejlövés, 
Kunszentmiklós

Kopp András 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Kordás Antal János Nincs információ

Korischek Mihályné Prá 1906.12.04. 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Kormányos János 1919 honvéd 1944.10.22., fejlö-
vés, Kiskunhalas

Kornhauser Dezső 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Korponai Benő 1913.11.09. honvéd, 18. tart.
hó.sütő oszl. 1944.02.21., beteg

Korsós Antal Nincs információ
Korsós Benő Nincs információ
Korsós Jenő 1918 elhurcolták, eltűnt
Kosár Antal gyalogos honvéd eltűnt
Kószó Károly Nincs információ

Koszter Ádám 1914 tizedes 1944.10.28., nyaklö-
vés, Kiskunhalas

Kotus Mihály 1919.08.11. tsz.szakaszveze-
tő, V. kmsz.zlj.

1944.09.27., hadifog-
ság, Bor-Szerbia

Kovács A. László 1913 főhadnagy 1945.04. Osztrák-ma-
gyar határ között

Kovács B. Adorján László 1911 polgári személy 1945.01.7., agyon-
lőtték, Budapest

Kovács B. Imre Nincs információ
Kovács B.Adorján 1912.05.01. szakaszvezető, 50/I. zlj. 1942.04.25., betegség
Kovács Balázs 1917.02.03. psz. zls., 37. gy.e. 1943.10.19., betegség, Repki
Kovács Balázs zászlós 1943-ban, szovjet front
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Kovács Cs. László 1922 honvéd 1945., Németország

Kovács Elemér, Dr. 1903 hadnagy 1945.03.03., beteg-
ség, Kiskunhalas

Kovács Gyula tizedes, 4. gk.löv.zlj. 1944.09.30., sérü-
lés, Egerbegy

Kovács Imre 1914.10.23. honvéd, 16. hv.zlj. 1944.10.18., el-
tűnt, Szenttamás

Kovács Imre Sz. 1916.08.05. honvéd, 37/II. zlj. 1942.07.08., meghalt, 
Bejala-Zerkowo

Kovács Imre V. 1921.04.14. c. őrvezető, 20/I. zlj. 1944.10.09., ele-
sett, Oroszbukác

Kovács István 1913.01.13. honvéd, 16.h.vad.zlj. 1944.11.29., el-
tűnt, Szekszárd

Kovács József 1912.09.05. szakaszvezető, 
102/3. táb.mu.szd. eltűnt

Kovács Kálmán 1880 polgári személy 1945.03.22., repülőtámadás-
ban sérülés, Kiskunhalas

Kovács Lipót polgári személy
Kovács M. Zoltán 1920 őrvezető 1944. Kuckor környékén
Kovács Mihály D. 1922.09.29. honvéd, 26/I. zlj. 1944.07.27., sérülés, Luczky
Kovács Sándor 1918.01.03. t.zls., 17/III. zlj. 1943.01.15.
Kovács Zoltán 1920 tizedes 1947. 06. 5. hadifogság

Kovács Zoltán M. 1920.06.17. őrvezető, 52. lgv.tü.oszt. 1944.12.30., eltűnt, 
Kismuzslapusztánál

Kozma Mária - polgári személy 1945. 02. 09., fejlö-
vés, Kiskunhalas

Köblös Mihály honvéd, l5. ö.lgv.gá.ü. 1943.06.04., sérülés
Kőházi Imre Nincs információ
Köhn (?) Artur 1899.05.28. kmsz. eltűnt, szovjet területen

Kökényesdi Pap Bata 1880 polgári személy 1945.03.02., szovjet katonák 
agyonlőtték, Kiskunhalas

Kőnigsberg József 1910.01.02. kmsz., V. kmsz.zlj. 1943.01.17., beteg-
ség, Alekszejevka

Königsberg Károly 1878 polgári személy 1945.02.15., Bergen Bel-
sen, holokauszt áldozat

Königsberg Károlyné 
(Schneider Helén) 1876 polgári személy 1945.02.15., Bergen Bel-

sen, holokauszt áldozat
Könyves Sándor 1911.01.15. honvéd, 48/I. zlj. 1944.06.21., sérülés, Piasky

Körmös József 1915.09.12. honvéd, 13. kat.
vad.zlj.gpi. 1944.10.15.

Körösi Pál 1911.05.28. 1945.01.15., hadifog-
ság, Szovjetunió

Kőszegi Lajos 1920 honvéd 1944.10.26., sérü-
lés, Kiskunhalas
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Kőszegi Lajos, ifj. Nincs információ

Krammer József 1920.10.14. c. őrvezető,  
53/III. zlj. 

1942.09.09., fejlö-
vés, Sztorozsevoje

Krammer Vendel 1911.10.14. honvéd, 201/6. lgv.áü. 1944.07.30., megse-
besült, Horthy liget

Kránitz János 1922 őrvezető, 18. gy.ez. 
I. zlj. 3. század

1944.10.28, fej-, kéz-, láb-
sérülések, Kiskunhalas

Krausz György 1911/1912 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Krausz Hugó 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Krausz Imre 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Krausz József Nincs információ
Krausz Józsefné 
Szekulesz Ilona polgári személy Nincs információ

Krausz Simon polgári személy holokauszt áldozata
Krausz Simonné polgári személy holokauszt áldozata
Krug Márton 1906 sérülés
Krupa János 1924 levente 1946, hadifogság
Kucsera János 1913 őrvezető, 36/III. zlj.
Kucsora János Nincs információ
Kudlimann József Munkás elhurcolták, Szovjetunió

Kuklis Károly 1920.01.19. honvéd, 23/I. zlj. 1944.07.06., megse-
besült, Stanislau

Kulcsár Imre munkaszolgálatos holokauszt áldozata

Kulcsár István 1926. hdf., hdf.táb. 1945.04.11., bél-
hurut, Szeged

Kun István 1912.04.18. honvéd, V/2. táb. kórház 1943.03.27., tífusz, Kijev
Kun István 1908 1943. Hősi halált halt

Kurgyis Ferenc 1911.06.05. honvéd, 24.gy.
ho.htr.szd.

1944.12.16., el-
tűnt, Erdőhorváti

Kurucz László 1914.06.01. honvéd, 34/III. zlj. 1942.08.11., mell-lö-
vés, Alekszandrovka

Kurucsai János Nincs információ
Kuszka Lajos Nincs információ

Kuti Julianna 1917.05.26. polgári személy 1944.09.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Kuti Samu 1884 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Kuti Samuné 
(Springer Adél) 1882 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz
Laczkó Imre 1922?? 1944
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Laczkó Ferenc 1922?? 1944
Laczkó Imre 1908.03.28. honvéd, 7/III. zlj. 1944.10.12., eltűnt

Lagzi B. József tart.tizedes, 4. gk.löv.zlj. 1944.10.10., eltűnt, 
Bánffihunyad

Lajkó Dezső 1909 honvéd, árkász 1944.10.11., koponya-
sérülés, Kiskunhalas

Lajkó Imre honvéd, IV/3. ö.u.szd. 1944.12.03., eltűnt, 
Kustyán puszta

Lajkó István Nincs információ
Lajtai János 1913.06.28. honvéd 1944.11.15, lövés, Keszthely

Lak Benő Vendel 1926 tanuló
1944.10.29., szovjet 

katona agyonlőtte, Kis-
kunhalas-Eresztő

Lakatos Imre 1905 honvéd 1940.12.31., szovjet front
Lakos István 1925 levente hadifogság
Lakos Károly 1906 honvéd Don-kanyar
Lakos Pál 1911.01.25. honvéd, 21.gy.e. 1943.02.06, betegség

Lampel József 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Landau N. 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Lang Endre 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Láng Ignác 1872.01.20. 1944.07.15.
Lang Lászlóné 1944.06.30.

Láng Tibor főhadnagy 1944. lőszerraktár rob-
banás, Rosulna

Langermann Erikné 1876. 
12. 24.

1944.02.29., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Langermann Ferenc 1921 munkaszolgálatos 1944.11.15., holo-
kauszt áldozat

Langermann József 1892 polgári személy 1944.07.16., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Langermann Józsefné 
(Politzer Gizella) 1898 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz
Langermann 
Julianna (Jucika) 1927 polgári személy 1944.07.16., holokauszt 

áldozat, Auschwitz

Langermann Zsigmond 1860 polgári személy 1944.07.16., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Langfelder Oszkár 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

László Ferenc 1922 honvéd 1944.10.22., Kiskunhalas

László Gábor 1866 polgári személy 1944.12.23., vérmérgezés 
gránátszilánktól, Kiskunhalas
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Lászlófy Iván 1922.07.30. hadnagy, 15. 
kp.zlj. 2. szd. 

1944.07.11., fejron-
csolás, Kosow

Lauer Emil 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Laufer Éva 1926 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Laufer Henrik 1892 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Laufer Henrikné 
(Erdős Olga) 1896 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz

Lázár Imre 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Lázár István 1921.01.01. őrvezető, 3/III. hk.zlj. 1944.10.03., sérülés, Torda, 
Lebovics Edit polgári személy holokauszt áldozat
Lebovics Ernő polgári személy holokauszt áldozat
Lebovics Imre polgári személy holokauszt áldozat
Lebovics Jenő 1908 munkaszolgálatos holokauszt áldozat
Lebovics Vilmos polgári személy holokauszt áldozat
Lebovits Izraelné holokauszt áldozata

Léder István 1916.08.06. t. honvéd, VIII. zlj. 1944.07.30., sérü-
lés, szovjet front

Lehöc János honvéd, 15. kp.zlj. 1944.08.10., beteg
Lehőc József 1913.06.09. honvéd, 6/III. zlj. 1944.10.30., eltűnt, Kecel
Lehőcz István Nincs információ
Lengyel János 1920 tizedes eltűnt

Lengyel József 1902 honvéd 1944.10.25., tüdőlö-
vés, Kiskunhalas

Nagy (Lnogy) Mihály 1920 honvéd 1945.03., elhunyt, hadifogság

Lipták Mihály 1917.04.17. honvéd, 102. vép.zlj. 1944.12.23., repülőtáma-
dásban sérülés, Breznica

Lodri Balázs 1915.04.22. honvéd, 22/II. zlj. 1943.01.13., eltűnt, 
szovjet terület

Lóránt Tibor 1919 hadnagy 1945.12.16., szovjet katonák 
agyonlőtték, Kiskunhalas

Loschitz Sándorné, özv. polgári személy holokauszt áldozata

Lovas Lajos 1918.08.03. honvéd, 16. k.vad.zlj. 1944.11.29., el-
tűnt, Szekszárd

Lovasi Béla  munkaszolgálatos holokauszt áldozata
Lovasi Bernát polgári személy holokauszt áldozata
Lovasi Bernátné polgári személy holokauszt áldozata
Lovasi Sári polgári személy holokauszt áldozata
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Lovászi János 1914.11.05. honvéd, 425. kl-
gs.mu.szd. 

1943.01.05., fagyás, 
Ivascsenkovo

Löbl Adolf  munkaszolgálatos 1944., holokauszt áldozata
Löbl Béla 1897 polgári személy 1944/45., holokauszt áldozat
Löbl Béla, Ifj. holokauszt áldozata
Löbl Sándorné 
(Glück Katalin) polgári személy 1944. 07.15., holo-

kauszt áldozata

Lökös József 1923 honvéd 1944.10.22., fejlö-
vés, Kiskunhalas

Lőrinc Lajos honvéd, 2. feld.zlj. 1944.07.25., elesett, Rozulna
Lőrincz József 1921 honvéd 1944.06.27. sérülés

Löwenstein Tamás 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Löwinger Árminné 
(Neumark Róza) 1909 polgári személy 1944.09.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz

Löwinger Ernő 1941 polgári személy 1944.09.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Löwinger Éva 1939 polgári személy 1944.09.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Luka Gábor 1920 őrvezető 1945. 05. 25. hadifogság
Lukács Imre 1929 tanuló 1944. Kiskunhalas 
Lukács Péter Nincs információ
Lusztig Lajos 1899 polgári személy holokauszt áldozata

Lusztig Mórné 1864.05.27. polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Lüki Nagy Balázs Nincs információ

Madácsi Ilona 1923 polgári személy 1945.12.17., szovjet katonák 
agyonlőtték, Kiskunhalas

Magosi Istvánné  
(Sipos Mária) 1904 polgári személy 1944.12.27., repülőtámadás-

ban sérülés, Kiskunhalas
Magyar József szakaszvezető 1945. Kőhányáspuszta

Magyar László 1922 honvéd 1945.08.28., hadi-
fogság Brinszk, 

Majoros Jánosné 
(Novotny Mária) 1904 polgári személy 1944.11.29., szovjet katonák 

agyonlőtték, Kiskunhalas
Makai Antal 1918 eltűnt, Fekete-tenger

Makai László 1914.02.12. t.honvéd, 13. 
k.hó.eü.oszl. eltűnt, Olsch

Makra Istvánné 
(Vajda Mária) 1919 polgári személy 1944.05.24., gázolásos 

sérülés, Kiskunhalas
Maling Gyula 1944.11. aknasérülés
Mantyán István honvéd 1943.02.05., beteg
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Mányó István 1912 hk. őrmester 1944.10.28., haslövés, 
Kiskunhalas-Fehértó

Markó Antal 1921 honvéd 1945.03.3. hadifogság

Markovits Róbert 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Márkus János 1918.08.16. honvéd, 50/I. zlj. 1942.06.06., vonatgázo-
lás, Vlagyimirovka

Maróti Gergely honvéd 1944.10.24. haslö-
vés, Kiskunhalas

Maróti Pál 1910 honvéd 1943. Don-kanyar

Márton György 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Marton Imre 1911/1912 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Marton József Nincs információ
Maruzsa Erzsébet Nincs információ
Maruzsa Imre Nincs információ
Maruzsa Sándor 1922 honvéd eltűnt, Erdély
Masa Imre c.tizedes, 1. ro.tü.p.oszt. 1944.12.10., eltűnt
Matkó László 1918 őrmester 1945. Ábrahámhegy

Mátyási János 1891 polgári személy 1944.12.26., repülőtámadás-
tól sérülés, Kiskunhalas

Mayer Károly 1916 szakaszveze-
tő, 3. gpk.zlj.

1944. 10. 22, haslö-
vés, Kiskunhalas

Mayer Sebestyén t.honvéd, 13/I. zlj. lábfagyás
Mécsei Miklós 1925 levente eltűnt

Megyesi János 1923. honvéd, hdf. táb. 1945.05.18., szívbé-
nulás, Debrecen

Megyesi Sándor 1909.05.22. 1945.05.15.
Meggyesi László 1922.03.21. honvéd, 3.III. hk.zlj. 1944.11.16., sérülés, Selypi
Méhész Miklós 1926 1945.02.13. hadifogság

Melkvi Károly 1918.04.01. honvéd, 7. gye. 1943.01.13., sérü-
lés, Boldirewka

Menczel György 1915 honvéd 1943.03.7. hadifogság
Menczel László 1909 honvéd 194. 03.16. hadifogság

Menczelesz László 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Menczer György 1915.06.07. kmsz., V. kmsz,zlj, 1943.01.17., eltűnt, 
Alekszejevka

Menczer László 1909.12.03. kmsz., V.kmsz.zlj. 1943.01.17., eltűnt, 
Alekszejevka

Merkus András 1916.11.01. tizedes 105. Bello 1942.03.09., beteg
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Mermelstein Imre 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Meskó Károly 1913.03.04. 1944.12.15.

Mester Gyula 1919.09.08. t.zls., 7. táb.póte.av.szd. 1944.10.14., ele-
sett, Sövényháza

Mesterházi Ambrus gyalogos honvéd 1940.
Mészáros Antal Nincs információ

Mészáros Imre 1921.11.01. honvéd, 3.I. hk.zlj. 1944.12.26., el-
tűnt, Ipolyszalka

Mészáros Imre 1910 honvéd 1944. eltűnt

Mészáros István 1921 tizedes Rossulne község ha-
tárában eltűnt

Mészáros Károly 1912.11.03. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.11.22., sérülés
Mészáros Lajos 1910 honvéd 1945.04.11. hadifogság

Mészáros Lajos 1920 gyalogos honvéd Újvidék és Szabad-
ka közt, hastífusz

Mészáros Sándor 1900.10.21. t.honvéd, 5. élmo.rakt. 1945.02.14., ele-
sett, Jánosháza

Mészáros Sándor 1893 polgári személy 1945.03.27., lö-
vés, Kiskunhalas

Messzi László Nincs információ
Mig G. Kálmán 1920 őrvezető 1943.01., Don-kanyarban
Miklós Ferenc 1919 őrvezető 1944.07.15. Vielikó-Sinó
Mikor István Nincs információ

Miksi István 1920 őrvezető 1944.10.17., aknasé-
rülés, Kiskunhalas

Milojev Demeter Nincs információ
Miskei István 1912.04.06. tizedes, 48.I. zlj. 1944.07.17., eltűnt, Piaski
Mityák József V 1910.09.27. honvéd, 19.III. ptzlj. 1945.01.23., eltűnt, Szolnok
Mityók Balázs 1920.04.24. honvéd, 1.lov.ho.hk.zlj. eltűnt
Modok Béla 1899 honvéd 1945.04.30. hadifogság
Modok Benő 1946.01.15.
Modok Ferenc 1922.07.01. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.09.21., eltűnt
Modok Ferenc Károly 1915.09.22. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.11.22., eltűnt

Modok István 1922.08.05. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.07.16., megse-
besült, Krepicze

Modok Sándor 1915.02.15. honvéd, 1. lov.hop. 1944.09.11., megsebesült

Modok Sándor 1920.02.15. c. őrvezető, 32/III. zlj. 1943.01.26., eltűnt, 
Nikolajewka

Mojzer Józsefné 
(Varga Anna) 1917 polgári személy 1945.03.23., repülőtámadás-

ban sérülés, Kiskunhalas
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Molnár Imre ifj. 1894.07.02. 1946.12.31.
Molnár József 1914.05.02. ht.törzsőrmester, 1946.06.23., meghalt

Molnár József 1920 tizedes, 15. kp.zlj. 1944.05.30., aknasé-
rülés,  Kiskunhalas

Molnár Károly 1912 őrvezető Nincs információ

Molnár László 1934 tanuló 1944.10.22., sérü-
lés, Kiskunhalas

Molnár László 1943 polgári személy 1944.10.28., légnyo-
más, Kiskunhalas

Molnár Pál 1922 honvéd, 18. gyalog-
ezred I. zászlóalj

1944.10.28., fej- és mell-
kas lövés, Kiskunhalas

Molnár Péter 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Molnár Piroska Nincs információ

Mondok Sándor 1919.09.06. honvéd, 15. táb.tü.oszt. 1945.11.09., tüdő-
baj, Bajdejewka

Moskovits A. 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Moskovits Emánuel 1919 VIII. kmsz. zlj. 1943.01.17., eltűnt, 
Sonscsinó Beresowal 

Moskovits Iván 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Mosonyi Mihály 1901.05.22. 1944.07.15.
Mosonyi Sándor Antal Nincs információ

Mostoha János 1919 1942.09.22., sérü-
lés, Don-kanyar

Mozgai Dezsö honvéd, 7.III. zlj. 1943.01.15., eltűnt

Mucsi József F 1914.01.31. t.szakaszveze-
tő, IV. ö.zlj. 1944.12.03., eltűnt, Adánd

Mucsi Mihály 1914.07.24. t.honvéd, 18.II. zlj. 1942.08.14., elesett, Mutnik

Mucsi Sándor 1908 honvéd 1944. Szovjetunió te-
rületén hadifogság

Mucsi T. Benő 1921. hdf. hdf.táb. 1945.11.14., elesett, 
Máramarossziget

Musa Benö t.honvéd, 5.gy.
táb.pót.von.

1944.11.02., el-
tűnt, Újhartyán

Músaik Mihály 1923.09.01. honvéd, 19. táb.tü.oszt. 1944.10.08., el-
tűnt, Sövényháza

Múth Károly 1900.03.17. tizedes 1.gk.dd.tgk.oszt. 1943.11.11., beteg-
ség, Starawoje

Nagy Antal 1913.07.10. őrmester, 16. hv.zlj. 1944.11.29., el-
tűnt, Szekszárd

Nagy Árpád hadnagy 33.II. zlj. 1943.12.09., beteg-
ség, Motykali-Male
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Nagy Balázs 1914.06.16. szakaszveze-
tő, 16. hv.zlj.

1944.10.18., el-
tűnt, Szenttamás

Nagy Czirok Balázs 1913.03.05. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.12.11., eltűnt

Nagy Czirok Benő 1908 polgári személy 1944.10.22. sérü-
lés, Kiskunhalas

Nagy Czirok Jenő 1909 polgári személy 1944.10.22., Kiskun-
halas, aknasérülés

Nagy Czirok Sándor 1922.12.22. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.12.25., hadifog-
ság, Vértessomló

Nagy Cs. Balázs 1913 honvéd eltűnt
Nagy Cs. Imre 1906.08.06. honvéd, VI. hdt.kp.zlj. 1943.02.04., eltűnt

Nagy Erzsébet 1924 polgári személy 1944.12.24., légnyomás légi-
támadás miatt, Kiskunhalas

Nagy F. Dezső fogság

Nagy István 1908.07.24. c. tizedes, IV. hdt. 1943.04.24., beteg-
ség, Ushomir

Nagy István 1920.06.06. honvéd, 14. gy.ezr. 1943.01.14., eltűnt, 
Sztorozsevoje

Nagy István 1920 honvéd Don-kanyar
Nagy István Nincs információ
Nagy M. István honvéd, 26.II. zlj. 1944.10.18., sérülés
Nagy János 1912 honvéd 1944., hadifogság
Nagy József 1916 határvadász 1942.01., eltűnt

Nagy József 1924 őrvezető 1944.10.28., Kis-
kunhalas-Sóstó

Nagy K. Imre polgári személy szovjet katonák agyonlőt-
ték, Kiskunhalas-Sóstó

Nagy Kálózi Imre c. őrvezető, 103. ló elló betegség
Nagy Károly 1916.10.23. t.honvéd, 22/I. zlj. 1943.02.02., eltűnt, Olym
Nagy Károly Nincs információ
Nagy L. Balázs Nincs információ
Nagy Lajos eltűnt
Nagy Lászlóné 
(Tamás Mária) 1925 polgári személy 1945.04.22., szovjet katonák 

agyonlőtték, Kiskunhalas

Nagy M. Pál 1920. honvéd 1944.10.24., ele-
sett, Kiskunmajsa

Nagy M. István 1916.08.20. t.honvéd, 26.I. zlj. 1944.05.18.., sérü-
lés, Markowka

Nagy M. József 1921.08.27. honvéd, 3/III. hk.zlj. 1944.07.27., eltűnt, Rosulna

Nagy Mihály 1920.01.25. honvéd, 201.ő.gy.zlj. 1944.10.22., eltűnt, 
Kiskunmajsa

Nagy Mihály honvéd, 26/II. zlj. 1944.12.24., betegség
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Nagy Pál 1920 közlegény 1944. Kiskunmaj-
sa környékén

Nagy S. János 1914.03.10. t.honvéd, 20. hov.
gy.o.zlj.

1944.10.26., el-
tűnt, Turjabisztra

Nagy Sándor 1913.02.07. t.honvéd, 15. kp.zlj. 1944.07.13., sérülés
Nagy Sándor 1914.11.14. t.honvéd, IV. kis.mu.szd. 1943.01.16., sérülés, Puchon
Nagy Sándor 1921.01.16. honvéd sérülés
Nagy Sándor hadnagy eltűnt
Nagy Tibor 1919 zászlós Nincs információ
Nagy Tóth Antal 1913.11.05. honvéd, IV. u.zlj. 1943.02.07., eltűnt
Nagy V. István 1919 honvéd 1944. Szolgva, hadifogság

Nagy V.István 1912.10.23. tizedes, 20.I. zlj. 1944.09.29., eltűnt, 
Beszkidek hágó

Nagyajtai Mihály 1887 gazdálkodó 1944.10.29., lövési sérülés, 
Kiskunhalas-Bodoglár

Nagyapáti Dezső 1917.04.28. t.honvéd, 5. gk.k.tľ.oszt. 1943.01.29., fagyás.

Nagyapáti György 1920.04.20. honvéd, 53/III. zlj. 1942.12.12, fejlö-
vés, Sztorozsevoje

Nagypál Ferenc 1922.09.09. karp.szakaszve-
zető, hdf.táb.

1945.03.03., vér-
has, Dunatetétlen

Nánai Zoltán Nincs információ

Nathan Géza 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Negyesi János 1914 honvéd 1945.03.28. hadifogság
Nemcsók Péter Nincs információ

Némedi Sz.Benő 1920.03.30. őrvezető, 53/II. zlj. 1944.08.01., sérü-
lés, Makovicka

Nemes János 1921.11.13. őrvezető, 1/III. zlj. 1944.08.01., sérülés

Nemes Lóránt 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Németh B. Imre szakaszvezető, I/1.
honvéd, pót.oszt. 1943.03.01., betegség

Németh Balázs 1912.02.02. t.honvéd, 18/I. gy.zlj. 1944.10.23. eltűnt
Németh Ferenc 1920.04.20. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.07.12., sérülés
Németh József 1922.12.16 hadnagy, 22/I. táb.pótzlj. 1944.11.06., elesett, Báj

Németh Károly 1913.08.09. tizedes 15. kp.zlj. 1944.09.14., megse-
besült, Battonya

Németh Lajos honvéd, 150/6. 
közg.ügyi.pság. 1944.12.29., fejsérülés, Győr

Németh Lajos 1917 gazdálkodó 1944.11.15., eltűnt

Németh Vince 1919.02.01. honvéd, 16. h.vad.zlj. 1944.11.29., el-
tűnt, Szekszárd
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Németh Zsigmondné 
(Sipos Róza) 1903 polgári személy

1945.03.18., 13:15, 
repülőtámadásban sé-

rülés, Kiskunhalas

Netik Jenő 1923k Hunyadi páncé-
los hadosztály 1944/45., fronton elesett

Neu Simonné 
(Bauer Gizella) 1875.02.24. polgári személy 1944.10.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz

Neumann Márton 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Neumark Benőné polgári személy holokauszt áldozata
Neumark Gizike polgári személy holokauszt áldozata

Neumark Ida 1914 polgári személy 1944.09.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Neumark Jakab 1880 polgári személy 1944.09.15., holokauszt 
áldozat, Buchenwald 

Neumark Jakabné 
(Kornhauser Róza) 1880 polgári személy 1944.09.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz 
Neumark Jucika polgári személy holokauszt áldozata

Neuwirth Antal 1921.05.26. polgári személy 1944.09.15., holo-
kauszt áldozata

Neuwirt György 1915.09.08. kmsz. V. kmsz.zlj. 1943.01.17., eltűnt
Neuwirth Antal 1921 V. kmsz. zlj. 1944/45 , Bor 

Neuwirth György 1915 V. kmsz. zlj. 1943. 01. 17., eltűnt, Szov-
jet hadműveleti területen

Neuwirth József holokauszt áldozata
Nyerges János 1912.06.18. t.hu. 2/II. hu.oszt. 1944.12.22., eltűnt, Velence
Nyerges Sándor Cs. 1914.08.13. t.honvéd, 15. kp.zlj. 1944.09.13., lövés, Grodzisk

Ocskó Ferenc 1899. 1945.01.29., ele-
sett, Kiskapus

Oláh István 1917.01.20. őrvezető, 5. gv.k.tü.oszt. 1942.09.14.,sérü-
lés, Sztorozsevoje

Oláh István t.honvéd, 18/I. zlj. 1944.10.23., eltűnt

Oláh Lajos 1910.12.25. honvéd, 432.kl-
gs.mu.szd.

1943.01.13., el-
tűnt, Jablocnoje

Oláh Tibor 1918 honvéd 1944.10.15., szívlö-
vés, Kiskunhalas

Olmosi Józsefné, özv. polgári személy
Oltányi István 1922.08.12. c. őrvezető, 15. kp.zlj. 1944.09.14., sérülés
Opóczki Imre 1911.04.01. honvéd,  48/I. zlj. 1944.06.21., elesett, Piaski 

Opóczki József 1922.12.19. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.09.12., el-
tűnt, Zielonka D.

Opoczki Sándor 1913.04.29. 1944.10.15.

Orbán Dénes 1915 csendőr szakaszvezető 1944.10.19., gránátsérülés, 
Kiskunhalas-Öttömös
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Orbán József 1905 polgári személy 1945.03.20., szovjet katonák 
agyonlőtték, Kiskunhalas

Orfi Ákos 1915 tizedes 1945.02.15. hadifogság
Ormai Lajos 1913.05.22. honvéd, 30. hk.e. 1943.01.21., sérült, faggyás

Orsós János 1920.05.14. t.honvéd, 3/II. hu.o. 1944.10.22., ele-
sett, Jakabszállás

Ökördi István 1945 tele, fagyás, 
Kiskunhalas

Őrhegy Géza 1920 szakaszvezető 1944.10.22., Kiskun-
halas-Bodoglár

Örkényi Strasser István 1911 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Paár Ferenc 1920.01.24. honvéd, 36. gy.e. 1942.09.09., sérü-
lés, Golgajewka

Pajor István 1911.12.31. honvéd, 48/I. zlj. 1944.06.21, lövés, Piaski
Pajzs András (Andriska) polgári személy holokauszt áldozat

Pakai Lajos 1913 gazdálkodó 1945. 09. 23., szovjet katonák 
agyonlőtték, Kiskunhalas

Palatinus Lajos 1916.01.07. t.honvéd, 455.
klgs.mu.szd. 1943.02.15.

Páldi Géza 1915.01.28. százados, 15. 
kp.zlj. 2. szd. 

1944.07.14., elesett, 
Truhonovicze

Pálfi Ferenc honvéd, 10. k.ho.hir.szd. 1943.02.04., fagyás.
Pálfi Mihály 1919.07.08. honvéd, 3.ü. 1944.11.15., sérülés
Pálfi Szilveszter t.honvéd, 55. u.zlj. 1944.09.06., sérülés, Skole
Pálinkás Istvánné 
(Vancsura Katalin) 1891 polgári személy 1945.03.20., repülőtámadás-

ban sérülés, Kiskunhalas

Palyi István 1906.02.17. t.honvéd, IV. ö.u.zlj. 1944.10.06., el-
tűnt, Szeghalom

Pándi Lajos 1917.08.28. honvéd, 12. hgyv.zlj. 1944.10.24., el-
tűnt, Hankonice

Paor István 1911 honvéd 1944.01.21. Pripjet mocsarak

Paor József Schmolczh 1914.12.08. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.09.19., eltűnt, 
Kiskunfélegyháza

Pap Antal Nincs információ
Pap Béla Nincs információ

Pápai László 1920.04.08. honvéd, 23/II. zlj. 1942.10.16., sérü-
lés, Glinnoje

Papdi György 1920.04.24. honvéd, 23. k.tü.e. eltűnt, szovjet fronton

Papp Andor 1911 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Papp Antal 1907.04.29. honvéd, 48/I. zlj. 1943.01.17., eltűnt, 
szovjet  fronton

Papp István Nincs információ
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Papp József 1921.10.26. honvéd,  12. hgyv.zlj.
1944.05.02., elesett 
gránátroncsolás Jab-

lonowtól Ény-ra

Papp Kálmán 1907 gazdálkodó 1945.07.18., szovjetek agyon-
lőtték, Kiskunhalas-Inoka

Papp Sándor 1916.01.05. honvéd, 1.pe.ho.hir.zlj. 1943.01.19., eltűnt, 
Alekszejevka

Papp Sándor R. 1922.10.15. honvéd, 13. táb.tü.oszt. 1944.10.27., eltűnt, Ungvár
Papp T[akács]. Balázs 1909 honvéd hadifogság

Papp Zsófia (Zsófika) 1937 polgári személy 1941.04.28., sérü-
lés, Kiskunhalas

Paprika Balázs Nincs információ
Paprika Ferenc 1914.07.17. c.őrvezető, 15. kp.zlj. 1944.07.13., megsebesült

Paprika Gyula 1910 honvéd 1944.10.15., szívlö-
vés, Kiskunhalas

Paprika József 1934 tanuló 1942.10. közepe

Paprika Lajos 1917 1944.10.15., elesett, ma-
gyar-osztrák határon 

Paprika Sándor 1918 őrmester 1945.12.24. hadifogság
Paska István 1906 honvéd eltűnt
Paska Péter Nincs információ

Paskesz Jakabné 1872.08.18. 1945.01.14., meg-
halt, Bergen-Belsen

Pastrovics Sándor Nincs információ

Patai László honvéd 1944.10.26., ele-
sett,  Kiskunhalas

Pataki Ferenc 1915 huszár 1944.10.26., mellkas-lö-
vés, Kiskunhalas

Pataki Károly 1914.06.22. kmsz., 105/3. 
táb.mu.szd.

1943.01.15., eltűnt, 
Alekszejevka

Pataki László 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Pataky Károly tart. zászlós Keleti harctér

Patkó János 1898 polgári személy 1945.03.20., repülőtámadás-
ban sérülés, Kiskunhalas

Patyi Ferenc 1918.04.10. honvéd, 50/I. zlj. 1942.06.08., sérült

Peics Antal 1919 tizedes 1944.10.27., lö-
vés, Kiskunhalas

Pénzes Sándor 1916.01.29. t.őrvezető, 2. feld.zlj. 1944.04.30., légnyo-
más., Swiety-Jozef

Perecz Józsefné 1870. 
03. 22. polgári személy 1944.07.15., holo-

kauszt áldozata

Péry Andor 1908 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas
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Péter Kálmán 1898 gazdálkodó 1944.11.15., eltűnt
Péter Sándor 1913 honvéd 1946.02.19. hadifogság
Pető Jenő őrmester 1940.

Petróczi János 1925 polgári személy 1944.11.26., haslö-
vés, Kiskunhalas

Petrovics Sándor 1913. hdf., hdf.táb. 1945.03.15., elesett, Corbeni
Pintér József Nincs információ adat

Pintér Károly 1907 honvéd 1944.10.22., ele-
sett, Kiskunhalas

Pleszkán János (Janika) 1938 polgári személy 1941.04.28., sérü-
lés, Kiskunhalas

Podhorczki József Nincs információ

Podolai Vilmos 1912.03.12. t.honvéd, 13. légv.közp. 1944.09.08., el-
tűnt, Csíkszereda

Pojuk Béla 22 éves kmsz. 1945.02.08., agyvelőgyul-
ladás, Hidegség

Polgár Károly kmsz., V. kmsz.zlj. 1943.01.15., hadi-
fogság, Puchovo

Politzer Artúr 1907 munkaszolgálatos holokauszt áldozata
Politzer Jenő polgári személy holokauszt áldozata
Politzer Jenőné polgári személy holokauszt áldozata

Polk János 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Pollacsek Mária 1927.06.08. 1944.06.30. 

Pollák Emil 1895 polgári személy 1944.07.16., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Pollák Emilné 
(Langermann Mária) 1893 polgári személy 1944.07.16., holokauszt 

áldozat, Auschwitz

Pollák György Hugó 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Pollák István 1912 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Pollák Lili 1922 polgári személy 1944.07.16., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Pollák Nándorné 1893. 
11. 04. polgári személy 1944.06.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz, 

Polonyi Imre 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Polyák József 1864 polgári személy 1945.03.02., szovjet katonák 
agyonlőtték, Kiskunhalas

Polyák Józsefné 
(Kökényesi Pap Berta) 1881 polgári személy 1945.03.02., szovjet katonák 

agyonlőtték, Kiskunhalas

Pomázi Lászlóné, özv. 1888 polgári személy 1944.10.14., légnyo-
más, Kiskunhalas
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Pongrácz Sándor 1922 honvéd, 8/III. zlj. 1944.10.28., sérü-
lés, Kiskunhalas

Ponyecki János 1904 polgári személy 1944.12 07., Kiskun-
halas, tüdőlövés

Popkó János 1895 polgári személy 1945.03.20., repülőtámadás-
ban sérülés, Kiskunhalas

Posch Ferenc 1919.01.20. tart.zászlós, 47/I. zlj. 1942.08.10., sérülés, 
Alekszandrovka

Poszpics József honvéd, 44. m.zlj. 1943.06.12., betegség
Pősze Zsigmond 1915 őrmester 1944.07.15., Vielehó Szeljó 

Práger Frigyes 1894.06.10. polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Práger Mórné, özv. 
(Bachrach Ilona) 1878 polgári személy 1944. 07. 15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz
Práger Rózsa polgári személy holokauszt áldozat

Purucki Sándor József 1908.03.19. honvéd, hdf. táb. 1945.04.08, meg-
halt, Temesvár

Puruczki Balázs tizedes 455.klgs.mu.szd. 1943.03.11., betegség

Puszta László 1912 határvadász 1944.10.22., comblö-
vés,  Kiskunhalas

Püspöki János Nincs információ

Raáb Rozália 1912.05.20. polgári személy 1944.07.15., holo-
kauszt áldozat

Rabatin István Nincs információ

Rabi Mihály 1919.12.03. honvéd, 1. gk.zlj. 1943.01.17., el-
tűnt, Kamenka

Rabi Sándor 1922.05.28. honvéd, 15. kp.zlj. eltűnt, Csákvár
Raboványi István Nincs információ
Rácz Ferenc Nincs információ
Rácz Fodor László 1929 levente 1944. hadifogság

Rácz József 1910.08.10. honvéd, 16. h.vad.zlj. 1944.11.29., el-
tűnt, Szekszárd

Rácz József 1922 honvéd, 14 táb. 
tüzérosztály

1944.10.10. sérü-
lés, Kiskunhalas

Rácz Péter István 1921.08.20. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.12.25., eltűnt, Csákvár

Racsmán Kálmán 1914.04.04. c. őrvezető, 16. 
h.vad.zlj.

1944.11.29., el-
tűnt, Szekszárd

Raffai István 1910.09.03. tsz.őrmester, 9.táb.u.szd. 1944.10.20., eltűnt

Rajna Péter 1920 honvéd, 15. kp.zlj. 1944.05.30., sérü-
lés, Kiskunhalas

Rakolya (?) Kálmán 1917.11.18. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.12.11., eltűnt

Rákos István 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas
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Rákosi Károly 1916 őrvezető 1945.04.03. hadifogság
Rapcsányi Ferenc 1919.01.01. őrvezető, 13. roh.tü.o. 1944.11.15., eltűnt

Rapcsányi István 1916.06.01. honvéd 1944.10.27., koponyasé-
rülés, Kiskunhalas-Pirtó

Rappaport N. 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Rátóti Vendel Nincs információ
Raufmann Miksáné, özv. polgári személy holokauszt áldozat

Reich István 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Rein Ferenc 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Reinhold Miklós 1919.12.08. kmsz., V. kmsz.zlj. 1943.01., hadifog-
ság, szovjet fronton

Reisz János 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Rékasi Imre 1919.09.16. szakaszvezető, 13. 
k.ho.hir.szd.

1942.08.04., megse-
besült, Ostarino

Rékasi István 1916.03.16. honvéd, 4. gk.löv.zlj. 1944.10.21., megse-
besült, Tiszapolgár

Rékási Károly 1916.11.02. 1945.04.15.
Rékasi Lajos 1919 honvéd hadifogság, Szovjetunió
Rékasi Lajos eltűnt

Rendek Dezső 1920.05.24. őrvezető, 105. vép.szd. 1942.10.24., betegség, 
Kupjansk-Oskol

Rényi Tibor 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Répa Mihály 1913 1944.09.20., sérülés, Újvidék
Répás Józsefné (Izsáki 
Margit Etelka) 1909 polgári személy 1945.08.15., szovjet katonák 

agyonlőtték, Kiskunhalas

Répássy Imre 1909. honvéd, I. vép.ho. 1945.04.18., beteg-
ség, Krivány

Rerich Ferenc 1917 honvéd 1945. 08. 24., Kiskunhalas
Rigó Béla, Dr. 1914 eltűnt
Ritter János 1906 Nincs információ

Ritter Sándor 1901.05.24. kmsz., V. kmsz.zlj. 1942.11.17., szívgyen-
geség, Krasznoje

Rokolya Antal 1920 honvéd 1946. Szovjetunió, hadifogság

Rokolya Balázs, ifj. 1912 tizedes 1944., haslövés, Ve-
reckei hágó

Rokolya Benő Nincs információ
Rokolya Károly Ignác Nincs információ
Rokolya Sándor 1910.03.07. honvéd, 48/I. zlj. 1944.07.18., sérülés, Duricze
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Róna Sándor 1918.08.08. honvéd, 23. tart.ho.von. 1944.10.03., eltűnt, Izsák 

Rooz János 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Rosenberg Benő 1911 munkaszolgálatos 1944.07.15., holo-
kauszt áldozat

Rosenberg Frida polgári személy holokauszt áldozat
Rosenberg György polgári személy holokauszt áldozat

Rosenberg József 1921.05.21. munkaszolgálatos 1944.10.15., holo-
kauszt áldozat

Rosenberg Lázár 1910 munkaszolgálatos 1942.12.31., holo-
kauszt áldozat

Rosenberg Márton polgári személy holokauszt áldozat

Rosenberg Pepi 1920.02.16. polgári személy 1944.07.15., holo-
kauszt áldozat

Rosenberg Piroska polgári személy holokauszt áldozata

Rosenberg Salamon 1883 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Rosenberg Salamonné 
(Kernzer Ida) polgári személy holokauszt áldozat

Rosenfeld Bernátné 
Hecht Száli 1850 polgári személy 1944.06.30., Arasshof, 

holokauszt áldozat
Rosenfeld Jakabné, 
özv. (Strommer Róza) 1884 polgári személy 1945.02.15., Bergen Bel-

sen, holokauszt áldozat
Rosenfeld Jenőné, 
özv. (Strommer Iza) polgári személy 1945.02.15., Bergen Bel-

sen, holokauszt áldozat

Rosenfeld Lipót polgári személy 1944.12.16., meg-
halt, Buchenwald

Rosenfeld Pál, dr. munkaszolgálatos holokauszt áldozata

Rosenrach Vilmos 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Rosenthal Tibor 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Rostás István 1913.01.08. honvéd, 18/I. gy.zlj. eltűnt, Soltvadkert

Rostás Mihály honvéd, 105. htp.zlj. 1943.01.19., sérült 
fagyás, Novi-Oskol

Róth Albert 1863 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Roth József 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Roth Zoltán 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Roth Zoltán 1911/1912 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Rotschild Róbert 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas
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Rozgonyi Géza szakaszvezető, 
V. kmsz.zlj. 1943.02.07., betegség

Rozs András tart.zászlós, IV.tü.
mé.szd.

1943.04.30., beteg-
ség, Kaposvár

Rózsa Edéné 1893.01.29. polgári személy 1944.06.30.
Rózsa István 1910 1945.04.15., Focsani
Rózsa Sándor 1922.01.03. honvéd, 26/I. zlj. 1944.07.07., sérülés
Rozsnyai Ferenc karpsz. gyalogos honvéd 1940.
Rubovits Béláné 
(Práger Irén) 1911.07.22. polgári személy 1944.07.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz

Rusz Árpád 1906.05.02. kmsz., 105/2. 
táb.mu.szd. 

1943.01.16., lövés, 
Osztrogozsszk

Rusz Árpád Béláné polgári személy holokauszt áldozata
Rück András zászlós 1944-ben

Rüll József 1920.02.05. c. őrvezető, 6.gk.
löv.zlj.törzs. 1944.05.15., betegség

Sági János 1921.05.12. tizedes 1944.10.20., Kiskunhalas 

Sági Mihály 1910 polgári személy 1945. 02. 20., szovjet katonák 
agyonlőtték, Kiskunhalas

Salamon N. 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Salamon N. 1911/1912 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Sándor Antal őrvezető, IV. gl-
pk.ut.szd. 1944.09.11., sérült

Sándor Benő 1899.09.02. c. őrvezető, 453. 
klgs.mu.szd.

1943.02.19., beteg-
ség, Konotow

Sándor Benő 1917.02.26. t.honvéd, 455. kl-
gs.mu.szd. 1943.01.14., Don-kanyar

Sárközi Lajos 1912.05.02. honvéd, 118.ö.u.szd. 1944.10.27., eltűnt, Kiskolen

Sárközi László ht.törzsőrmester, 
3/III.harc.zlj. sérült

Sarok János t.honvéd, 3. gk.löv.e. 1944.10.02., sérülés, Torda
Sárvári Sándor honvéd, 103. ló.elló. 1942.10.20., betegség

Sauer Emil 1911/1912 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Schal (Somogyvári) Imre 1920 honvéd 1944. hadifogság

Schauer Pál 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Scher László 1917.11.10. munkaszolgálatos 1945.02.17., meg-
halt, Mauthausen

Schlesinger Sándor 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas
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Schlomovits N. 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Schmidek György 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Schneider Gyula 1892 polgári személy 1945.01.15., holo-
kauszt áldozat

Schneider Márton polgári személy 1944.05.15., Németor-
szág, holokauszt áldozat

Schön József 1919.12.25. munkaszolgálatos 1945.04.20.
Schön Sándor 1916.04.07. 109/23 táb.mu.szd. 1944.02.02., elesett, Potajce
Schön Sándor, id. polgári személy holokauszt áldozata
Schön Sándorné, 
özv. (Stern Berta) 1859 polgári személy 1945.05.15., St. Gelten-

dorf, holokauszt áldozat

Schön Vilmos 1887. 
03. 15. polgári személy 1944.10.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz
Schön Vilmosné 
(Bergl Irén) 1899 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz
Schön Vilmosné, 
ifj. (Hirn Margit) polgári személy holokauszt áldozat

Schön Zsuzsanna 1931.11.06. polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Schönfeld Izidorné, 
özv. (Stern Rozália) 1853 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz

Schőnfeld János 1936.05.01. polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Schönfeld Miklós 1898.02.11. polgári személy 1945.04.21., meg-
halt, Mathausen

Schönfeld Miklós dr. 1898. 
09. 11. polgári személy 1944.07.15. holo-

kauszt áldozat

Schönfeld Sándor 1909.10.21. kmsz., V. kmsz.zlj. 1943.01.17., eltűnt, 
Alekszejevka

Schönheim Béla  munkaszolgálatos 1944, Martonpuszta
Schönheim László 1906 munkaszolgálatos 1944/45., Martonpuszta

Schreiber Imréné 1888.12.29. polgári személy 1944.08.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Schütz Jenő 1905 munkaszolgálatos 1943.03.15., el-
tűnr, Voronyezs

Schütz Jenőné 
(Strasser Olga) polgári személy holokauszt áldozat

Schvarcz Anikó 1941.09.29. polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Schwarcz Bernátné polgári személy 1944.08.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Schwarcz Dénes 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Schwarcz Ignác polgári személy holokauszt áldozata
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Schwarcz Imre 34 éves kmsz. 1945.02.08., bél-
hurut, Hidegség

Schwarcz Károly 1899 polgári személy 1944., holokauszt áldozata

Schwarcz László munkaszolgálatos 1943.01.15., eltűnt, szovjet 
hadműveleti területen

Schwarcz Lídia polgári személy holokauszt áldozat

Schwarcz Ottó 1934 polgári személy 1945.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Schwarcz Rózsi polgári személy holokauszt áldozata
Schwarcz Sándor munkaszolgálatos holokauszt áldozata

Schwarcz Viktorné 1910 polgári személy 1945.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Schwartz Áron polgári személy holokauszt áldozat

Schwartz Ottó Marcel 1934.02.23. polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Schwarz György 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944. 10. 11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Schwarz Jenő 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Schwarz Miklós 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Schweibger Ignácné polgári személy holokauszt áldozata
Sebők Benő 1911.02.25. honvéd, 6/III. gy. 1944.11.02., sérülés, Solt
Seidler Miksáné 
(Berger Izabella) polgári személy holokauszt áldozat

Seidler Vera 1925.10.29. polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Seltenrauch N. 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Sepsey Pál főhadnagy Keleti harctér

Seres István 1918.12.13. 1945.10.15., kényszer-
munka, Szovjetunió

Seres Péter 1920 őrvezető Kényszermunka, Szovjetunió

Seres Sándor 1909.05.20. 1944.07.15., holo-
kauszt áldozat

Singer Samuné 1871.10.20. polgári személy 1944.07.15., holo-
kauszt áldozat

Sikár József 1924 honvéd Nincs információ

Siklósi Antal Sándor 1920.03.05. c.tizedes, 15. kp.zlj. 1944.12.25., hadifog-
ság, Vértessomló

Silber Sándor 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Silberstein Sára polgári személy holokauszt áldozat
Simon Antal Nincs információ
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Simon Béláné 
(Farkas Anna) 1891 polgári személy

1945.03.18. 13:15, re-
pülőtámadásban sérü-

lés, Kiskunhalas
Simon János 1919.10.21. honvéd, 39/III. zlj. betegség

Simon Zoltán kmsz., 105/2. 
táb.mu.szd.

1945.01.16., eltűnt, 
Osztrogozsszk

Singer Andor 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Singer Imre polgári személy 1945., holokauszt áldozat

Singer Tibor 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Sinka János 1914.01.06. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.11.22., eltűnt

Sinkár Sándor 1908.02.26. honvéd, 432. kl-
gs.mu.szd.

1943.01.13., el-
tűnt, Jablocsnoje

Sódin Dezső 1914.04.14. c.tizedes, 16. h.vad.zlj. 1944.11.29., el-
tűnt, Szekszárd

Sokorói Benőné, özv. polgári személy holokauszt áldozat

Somogyi Ernő 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Somogyi Kálmán Nincs információ

Somogyi László 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944. 10. 11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Somogyi Pál 1906 honvéd, 18. gya-
logezred I. zlj.

1944.10.28., mellkas sérülés, 
belső elvérzés, Kiskunhalas

Somogyvári Imre 1920.09.13. honvéd, 15. kp.zlj. 1945.07.27.
Somos András Nincs információ

Somos András 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Sonkoly Antal Nincs információ

Soós Ábel 1913.01.01. honvéd, 150/1.
hv.közp.szd. 1944.12.24., eltűnt, Budapest

Soós Péter tart.honvéd, c.őrveze-
tő, III/1. sütő oszl. 1943.01.25., eltűnt

Soproni Benő 1918.05.28. tsz.szakaszveze-
tő, 15. kp.zlj. 1944.10.08., eltűnt, Szentes

Sós András 1920.09.20. őrvezető, 53/III. zlj. 1942.09.09., fejlö-
vés, Sztorozsevoje

Sotti Benő meghalt
Sörös József Nincs információ

Spiegel Ferenc 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Spiegel György 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Spinner Tibor 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas
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Spitz József polgári személy 1945.04.27., Kiskunha-
las, holokauszt áldozat

Spitz Mihály  munkaszolgálatos 1945. 

Spitz Samu 1887.05.13. polgári személy 1944.06.29., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Spitzer Andorné 1910.11.13. polgári személy 1944.11.15., holo-
kauszt áldozat

Spitzer Éva 1931.10.05. polgári személy 1944.07.15., holo-
kauszt áldozat

Spitzer Ferenc 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Spitzer Klára polgári személy 1944.07.15.

Spitzer László 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Stein Salamonné, özv. polgári személy holokauszt áldozat

Steinach N. 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Steiner Oszkár 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Steinmetz Anna polgári személy holokauszt áldozata
Steinmetz Gabriella polgári személy holokauszt áldozat
Steinmetz Jenő polgári személy holokauszt áldozat
Steinmetz Sándor polgári személy holokauszt áldozat
Steinmetz Sándorné 
(Neumark Lujza) 1907 polgári személy 1944.09.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz
Stern Ferenc polgári személy holokauszt áldozat
Stern Ignácné, özv. 
(Flesch Jozefa) polgári személy 1944.07.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz

Stern József 1912.08.21. kmsz. 105/11. 
táb.mu.szd. 

1942.12.19., tize-
delés, Jugyino

Stern László ? V. kmsz.zlj. 1944., Bor

Stern László 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Stern László 1911 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Stern Salamonné polgári személy holokauszt áldozata

Stern Sándorné 1867.12.02. polgári személy 1944.07.24., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Stiassny Tibor 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Strassnoff Andor 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Stroh Ernő 1919.11.17. munkaszolgálatos 1945.01.05., holo-
kauszt áldozat
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Stroh Vilmosné, 
özv. (Lővin Ida) 1876 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz

Surján József 1921 honvéd 1944.10.23., fejlö-
vés, Kiskunhalas

Sutka Péter 1914 honvéd 1944.12., hadifogság, fejlövés
Süle István Nincs információ
Sütő József 1914 honvéd 1944.01.15., hadifogság
Sütő Lajos 1901.08.09. 1945.03.15.

Sütő László 1935 tanuló 1944.10.28., sérü-
lés, Kiskunhalas

Sütöri Balázs 1901 polgári személy 1945.08.25., szovjet katonák 
agyonlőtték, Kiskunhalas

Sütöri István 1917.06.25. c.őrmester, 15. kp.zlj. 1944.07.29., megsebesült
Sütöri István 1919 szakaszvezető Nincs információ
Süveges Benő 1907 honvéd 1945.03.01. hadifogság
Sz. Kovács Béla Nincs információ

Szabadi Ferenc 1921.11.13. hdp. őrmester, 116. 
cs. 2. hu.e.1.szd.

1944.12.07., eltűnt, 
Pusztaszabolcs

Szabadi István Nincs információ
Szabados Benő 1921.11.07. tizedes, 3.I. hk.zlj. 1944.12.26., eltűnt, Diósjenő
Szabó B. József 1915 kerékpáros 1944.10.30. Jakabszállás

Szabó Fülöp dr. 1874.09.24. polgári személy 1945.02.22., beteg-
ség, Bergen-Belsen

Szabó Fülöpné, dr. 
(Grósz Mária) 1894 polgári személy 1945.02.15., holo-

kauszt áldozat

Szabó Garbai Gábor 1887 alhadnagy, hdf.táb. 1945.03.06., ele-
sett, Dunatetétlen

Szabó Imre 1912.01.24. honvéd, 6.II. zlj. 1944.09.19., hadi-
fogság, Kertes

Szabó Imre 1922.02.21. honvéd, 36.I. zlj. 1944.05.19., eltűnt, Kertes
Szabó Imre 1912 honvéd 1945.01.27., hadifogság
Szabó Imre 1911 honvéd 1945.12.24., hadifogság
Szabó István B 1913.12.12. honvéd, 15. zlj. 1944.10.08., eltűnt, Szentes

Szabó János 1926.12.02. munkaszolgálatos 1944.12.15., holo-
kauszt áldozat

Szabó K. Lajos Nincs információ
Szabó Kálmán 1910.10.06. honvéd, 16. hv.zlj. 1944.10.18., eltűnt, Újvidék
Szabó Károly, Ifj. Nincs információ
Szabó Kocsis Imre Nincs információ
Szabó Lajos Ny 1916.06.15. honvéd, 13.roh tü.,o. 1944.11.15., eltűnt
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Szabó Mihály 1913.12.26. honvéd, 16. von.zlj. 1944.11.29., el-
tűnt, Szekszárd

Szabó Mihály 1921 1944.10.29., sérülés, Kalocsa

Szabó Mihály László 1922.06.27. honvéd, 3/III. hk.zlj. 1944.10.29., sérü-
lés, Érsekcsanád

Szabó Pál 1914.01.20. c.őrvezető, 455. 
klgs.mu.szd. 1943.01.14., eltűnt

Szabó Rumi Benő 1926 levente Nincs információ
Szabó Sándor Cs. 1922.11.17. 15. kp.zlj. 1944.12.25., hadifogság

Szabó Vilmos 1921 honvéd, 18. gya-
logezred I. zlj.

1944.10.28., gerinclö-
vés, Kiskunhalas

Szabolcs Kornél dr. 1910.05.14. orvos száza-
dos, 15.kp.zlj.

1944.10.29., tüdősé-
rülés, Orgovány

Szajki Ernő 1925 honvéd 1945.05.20., szovjet katonák 
agyonlőtték, Kiskunhalas

Szakács Ferenc 1898 polgári személy
1945.03.18. 13:15, re-
pülőtámadásban sérü-

lés, Kiskunhalas
Szakács Ferencné Nincs információ

Szakál György 1912.03.22. őrvezető, 20.I. zlj. 1944.10.17., meg-
sebesült, Érpád

Szakáll Imre 1910.02.08. honvéd, 23.2.ho.hir.szd. 1945.01.05., eltűnt

Szalai Gábor 1923 őrvezető, 15. kp.zlj. 1944.05.30., aknasé-
rülés, Kiskunhalas

Szalai Sándor K. 1913.01.01. c.szakaszvezető,, 
16. k.vad.zlj.

1944.11.29., el-
tűnt, Szekszárd

Szalma István 1920.01.01. honvéd, 53.III. zlj. 1942.11.23., sérü-
lés, Sztorozsevoje

Szalma Péter Nincs információ

Szankmann Péter - honvéd 1944.10.28., Kiskun-
halas, nyaklövés

Szántó László 1913.04.09. kmsz., 105/11. 
táb.mu.szd. 

1942.10.28., sérü-
lés, Kolibelka

Szanyi János honvéd, 1. gk.zlj. 1943.01.03., betegség

Szanyi Mária 1889 honvéd, 1944.10.22., aknasérülés, 
Kiskunhalas-Alsószállás

Szarka Kovács Imre 1916.08.05. honvéd, 37/II. zlj. 1942.08.08., vízbe ful-
ladt, Biala Cerkov

Szatmári G. Sándor 1912 honvéd Nincs információ
Szatmári Imre 1915.12.01. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.07.14., eltűnt
Szatmári Sándor Antal 1912 honvéd 1944.11.15., sérülés, Munkács 
Szekeres Elek 1919.01.02. honvéd 1946.03.02., meghalt

Szekeres Elek 1920 honvéd 1945., hadifogság, Auer-
bach, Németország
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Szekeres István 1914.02.12. őrvezető, 16. h.vad.zlj. 1944.11.29., el-
tűnt, Szekszárd

Szekeres Sándor 1919.12.15. 1944.07.24.

Szekula Antal 1916.02.15. honvéd, 34.I. zlj. 1942.08.10., megsebe-
sült, Alekszandrovka

Szekulesz Éva 1923.03.30. polgári személy 1945.04.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Szekulesz Herman polgári személy holokauszt áldozata
Szekulesz 
Hermanné, özv. 1872.08.18. polgári személy 1945.01.14., meg-

halt, Bergen-Belsen
Szekulesz István 1906.01.13. kmsz., II. kmsz.zlj. hadifogság, szovjet front
Szekulesz József 1890.09.23. kmsz. 1944.11.28., elesett, Kőszeg

Szekulesz József, ifj. 1912 105/1. táb.mu.szd. 1943.01.20. eltűnt 
Osztrogozsszk

Szekulesz Józsefné 
(Fritz Aranka) 1889 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz

Szekulesz Péter 1921.12.29. munkaszolgálatos 1944.10.15., holo-
kauszt áldozat

Szekulesz Sándor kmsz., 101.11. 
táb.mu.szd. 1944.07.12., megsebesült

Szendőri Lászlóné özv. 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Szendrőy József, vitéz 1922 huszár, 4/I. huszár zlj. 1944.10.28., szívlö-
vés, Kiskunhalas

Szente Imre 1899.10.03. tizedes c.őrmester, 
453.klgs.mu.szd. betegség

Szente István eltűnt

Szentkirályi Ottó 1916.08.28. főhadnagy, 1.eje.
csop.feld.szd.

1944.10.06., akna-
szilánk, Volóc

Szerdahelyi Boros Tibor 1911 polgári személy 1945.03.18., repülőtámadás-
ban sérülés, Kiskunhalas

Szilágyi András Nincs információ

Szilágyi Dezső 1911.05.24. honvéd, 31. gy.e. 1943.01.15., el-
tűnt, Norzticse

Szilágyi Frigyes 1898 honvéd 1945 nyarán, Kijev

Szilágyi József 1920 polgári személy 1944.10.24., szovjetek agyon-
lőtték, Kiskunhalas-ONCSA

Szilágyi Sándor B. 1921.04.14. honvéd, 2.II. hu.oszt. 1944.10.07., el-
tűnt, Csongrád

Szili István 1919 szakaszvezető 1947.02.10. hadifogság
Szimon Márton 1903.08.27. kmsz., V. kmsz.zlj. hadifogság, Stari Nikolkoje

Szinte Gábor 1888. 
07. 22. tizedes 102. gk.oszt. 1941.12.01., sérülés

Sziráki György 1912.12.05. honvéd, 6.III. gy.zlj. 1944.11.15.
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Szkacsán Kálmán 1922 honvéd, 18. gyalogez-
red I. zlj. 3. század

1944.10.28., fej- és 
gyomorlövés, Kiskun-

halas-Soltvadkert
Szlanecz Ferenc – őrvezető 1944.10.31., elesett, Cegléd
Szlávik József 1914 munkaszolgálatos eltűnt

Szlobonyi Lajos honvéd, 3.II. zlj. 1943.02.02., el-
tűnt, Grasetonoje

Szlobonyi Lajos 1914 honvéd 1944.02.15. Don-kanyar

Szluka János József 1921.08.20. kmsz., VIII. kmsz.zlj. 1944.10.08., mellhár-
tyagyulladás, Újpest

Szmuk Péter 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Szombati Ferenc 1914.12.08. honvéd, 12.II. zlj.szd. 1945.01.25., eltűnt, 
Berco Bánya

Szombati Ottó Nincs információ
Szőri Mihály 1911.03.04. honvéd, 36/III. zlj. 1944.07.24., elesett, Rossosz
Szurok Benjamin Nincs információ
Szurok Benö 1909.04.01. huszár, 1.IV. táb.hu.o. 1944.09.08., eltűnt
Szurok József Nincs információ

Szurok Péter 1912.05.05. őrvezető, 36.III. zlj. 1944.07.17., el-
tűnt, Zamnelicsa

Szűcs István Nincs információ
Szüle István, vitéz 1890 Ezredes 1945. 03. 27. Gránát széttépte

Szüri László 1907.06.14. honvéd, I. u.zlj. 1942.06.09., be-
tegség, Kuszk

Takács József Nincs információ

Takács Lőrinc 1913 honvéd, 18. gyalog-
ezred I. zlj. 3. szd.

1944.10.28., nyaklövés, 
-Kiskunhalas-Soltvadkert

Tallér Dezső 1914.08.18. t. szakaszveze-
tő, 20/I. zlj.

1944.10.17., beteg-
ség, Felsőgereben

Tallér Flórián 1917 tizedes eltűnt

Tallér Gyula 1924 1944. 12. Buda-
pest ostrománál

Tallér Jenő 1923 1944. Szőregnél hadifogság
Tallér Kálmán 1920.10.25. honvéd, 113. táb.kórház 1944.11, sebesülés, Putnok

Tallér Lajos 1919.06.17. t. szakaszveze-
tő, 15.kp.zlj. 1944.10.08., eltűnt, Szentes

Tallér Sándor 1921.11.17. 1945.02.15.

Tamási János 1914.06.24. t. őrvezető 1945.02.10., sebe-
sülés, Csősz

Tanács Sándor 1921.10.05. szakaszvezető, 
5/2.ö.vad.rep.szd.

1944.03.12., sérü-
lés, Proskurow
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Tanács Sándor 1922.11.30. 2.hu.e.nf.szd. 1944.10.26., eltűnt, 
Kiskunfélegyháza

Tanács Vince 1918.07.16. 1944.10.15.
Táncos István honvéd, 20/c. zlj. 1945.01.02., megsebesült

Tandari Illés 1917.07.01. honvéd, 37/III. zlj. 1943.01.17., eltűnt, 
szovjet területen

Tandari Imre honvéd 1943.01.20., eltűnt, 
Osztrogozsszk

Tar Antal 1903.04.30. 1944.11.15.
Tar Antal t. százados, 24.f.2. oszt. 1944.04.12., betegség
Tar László honvéd, 103. ló.elló. 1943.01.10., betegség
Tarnavölgyi 
Róbert Ferenc Nincs információ

Tárnoki István 1911.10.20. honvéd, 18/I. zlj. 1944.09.22., sérü-
lés, Worochta

Tárnoki László 1913.05.18. t.honvéd, 15. kp.zlj. 1944.09.21., sérü-
lés, Grodzisk

Taskovics János 1919.02.03. honvéd, 16. h.vad.zlj. 1944.11.29., el-
tűnt, Szekszárd

Taskovics János 1913.12.13. honvéd, 2. feld.zlj. 1941.07.24., ele-
sett, Kirnaszovka

Tauber Mór Miklós, dr. 1911 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Tegzes Balázs 1911 honvéd hadifogság

Tegzes László 1920.01.02. t.őrvezető, 52. 
lgv.tü.oszt.

1944.12.15., el-
tűnt, Ipolypalást

Tegzes Sándor Nincs információ

Teltsch András 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Ternyák Géza Nincs információ

Ternyák Lajos 1912. honvéd, 6/III. zlj. 1944.10.31.,hashártya-
gyulladás,Szombathely

Ternyák László 1913.09.11. honvéd, 13. ho.hir.zlj. 1944.11.06., betegség, Céke
Ternyák Pál 1907.06.27. t.honvéd, 4. gk.löv.zlj. 1944.10.04., sérülés, Kettesd
Testes József 1918 honvéd 1945.03.13., hadifogság

Tihor Gyula 1908.10.03. t. honvéd, 251. gy.e. 1943.03.01., mell-lö-
vés, Krolevec

Tisza Károly 1912 honvéd, 142/III. zlj. 1944.10.09., beteg-
ség, Kiskunhalas

Tóbiás Antal 1910.05.24. 1944.07.15., meghalt

Tóbiás János 1916.07.08. tizedes 1. hu.ü. 1943.01.24., eltűnt, 
Ichmelevijles

Tóbiás Sándor 1913.09.16. 1944.11.15., meghalt
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Tokodi Antal 1919.01.16. c. tizedes, 30. hk.e. 1942.12.08., beteg-
ség, Tschharelovka

Tóth András 1917 repülő szakaszvezető, 1945. 05. 29., sérülés, 
Kiskunhalas-Pirtó

Tóth B. Imre 1920.08.16. honvéd, 21. k.tü.e. 1943.01.15., eltűnt, 
Jekaterinowka

Tóth B. István 1921.12.10. huszár tizedes, 
13. feld.oszt. 1944.10.20., eltűnt, Baja 

Tóth Benjamin 1913.04.16. honvéd, 37/III. zlj. 1942.09.09., sérülés, Uriv

Tóth Ferenc 1922.09.30. c. őrvezető, 15. kp.zlj. 1944.07.14., megsebe-
sült, Trukonowitcz

Tóth B. Ferenc 1922 honvéd 1944. 10. 22., , sérülés szovjet 
katona lövésétől, Kiskunhalas

Tóth Imre 1945.02.15.
Tóth Imréné 1862 polgári személy 1944., Kiskunhalas 
Tóth István 1926 levente Elhurcolták
Tóth István Nincs információ

Tóth János 1921.03.16. honvéd, rep.kis.int. 1944.04.13., légnyomást 
kapott, Ferihegy rep.tér.

Tóth Jenő 1946. hadifogság
Tóth József 1920 honvéd 1941. Don-kanyarnál
Tóth József Kálmán Nincs információ

Tóth Károly 1916.11.10. t.szakaszvezető, 
5. gk.k.tü.oszt. 1943.01.16.

Tóth Károly 1910 eltűnt

Tóth Mihály 1913.11.20. szakaszvezető, 15.kp.zlj. 1939.10.11.,haslö-
vés, Kiskunhalas

Tóth Mihály 1910 tart. honvéd 1945.04.1. Muraköz
Tóth Mihály Nincs információ

Tóth N. István 1921.04.22. tizedes, 2. gk.löv.zlj.
1944.10.29., eltűnt, 

Kiskunmajsa és Jakab-
szállás térségében

Tóth Péter 1911.06.29. honvéd, 48/III. zlj. 1942.11.15., haslö-
vés, Jekatyerinovka

Tóth Péter Nincs információ

Tóth Sándor 1920 honvéd, tüzér 1941.01.15., fejlö-
vés, Don-kanyar

Tóth Tömörkényi Péter Nincs információ
Tóth V. Sándor Nincs információ

Tölgyesi Dezső 1921 honvéd, 3. gpk. löv. zlj. 1944.10.22. gépkocsi 
találat, Kiskunhalas

Tölgyesi József 1914 tizedes 1943.06. eltűnt
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Törő Erzsébet 1944.06.24. 1945.07.26., meghalt 
Bélhurut, Linz

Török Antalné 
(Trestyánszki Erzsébet) Nincs információ

Török Dezső 1912.04.17. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.09.14., meg-
sebesült, Gáj

Török Imre 1918.08.08. t.honvéd, 20/I. zlj. 1944.10.02., sérü-
lés, Vugyosztola

Trautmann Péter Nincs információ

Tumó Elemér 1905.02.10. ftörzsőrmester, 
IV. ö.u.zlj. 1944.12.03., eltűnt, Ádánd

Tumó Imre Nincs információ
Turcsik József Nincs információ

Tüske István 1929 polgári személy 1945.06.28., szovjet katonák 
megölték, Kiskunhalas

Ujfalusi Mihály 1914.04.02. tizedes, 3. hk.e. 1944.12.25., el-
tűnt, Dobogókő

Ullmann Frigyes 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Undi Dezső Lajos Nincs információ

Ungár Lajos  1906 munkaszolgálatos 1945.03.15., Bergen Bel-
sen, holokauszt áldozat

Ungár Miklós 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Ungár Sándor 1912 szakaszvezető 1944.10.01., agyonlö-
vés, Kiskunhalas

Unoka Sándor Nincs információ
Urbán Kálmán 1922.09.10. tizedes, 3/I. hk.zlj. 1944.12.26., eltűnt, Budapest

Urbán László 1944 polgári személy 1944.10.28., gránátsé-
rülés, Kiskunhalas

Urfi János 1915.12.12. tart.tizedes, 15. kp.zlj. 1944.09.19., eltűnt, 
Kiskunfélegyháza

Uricska Ferenc 1923 eltűnt
Váczi Balázs 1918 őrvezető, 50/I. zlj. 1944

Váczi Ferenc 1909.12.03. törzsőrmester, 7./III. zlj. 1944.09.07., ele-
sett, Hrebenow

Vadász Béla 1897 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Vadász Béláné 1900.10.27. polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Vadász László 1930 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Vágner Antal 1922.09.13. honvéd, 3/II. hk.zlj. 1944.07.28., eltűnt, Rosulna

Vajda György 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas
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Vajda György 1911/1912 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Valcskov Sándor 1919 polgári személy 1945.04.03., szovjet katonák 
agyonlőtték, Kiskunhalas

Valkai Sándorné 
Farkas Franciska 1904 polgári személy 1944.11.24., fejlö-

vés, Kiskunhalas

Valkó Lőrinc 1889.04.30 alhadnagy, 15. 
kieg.pság. 1945.01.24., szívbaj, Ács

Vámos Ferenc 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Ván Balázs 1903.12.05. t.őrvezető,, V. fog.
von.oszt.

1943.04.05., mellhártya-
gyulladás, Ovrutsch

Ván Benő eltűnt

Ván Imre 1910.08.02. honvéd, 56. u.zlj. 1944.12.26., hadi-
fogság, Leléd

Ván László őrvezető, 36/III. zlj. 1944.07.17., lövés., Piask
Varga Alajos Nincs információ

Varga Ferenc 1914 tizedes 1944.10.24., elesett, Kiskun-
halas-Kiskunmajsai műút

Varga Gábor Nincs információ

Varga Lajos 1921 őrvezető, 18/I. gy.zlj. 1944.10.., fejlö-
vés, Kiskunhalas

Varga Lajos 1921 honvéd, 1944.10.26., Kiskunhalas
Varga Lajos 1918 honvéd 1944.12., eltűnt
Varjú György 1915 Nincs információ
Varjú Lajos Nincs információ
Varjú Mihály 1922 hadifogság

Varsányi Dezső 1913.08.03. törzsőrmester, 
4. gk.löv.zlj.

1944.10.21., repeszsé-
rülés, Tiszapolgár

Vas Ferenc István Nincs információ
Vásárhelyi Ferenc Mátyás Nincs információ

Vass György 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Vecsernyés József Nincs információ

Veisz Sándor munkaszolgálatos 1945.03.25., meg-
halt, Siegendorf

Vekei Balázs gyalogos honvéd 1939.
Vékony Mihály 1922.04.04. 1947.01.15.
Veresti Imre 1913 honvéd 1945.05.21. hadifogság
Vértessy Vilmos százados 1943.04.30., Kaloma

Vessenhoffer Sándor őrvezető, 53/III. zlj. 1942.10.02., csípő-
táj lövési sérülése, 
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Vetró István 1920.05.01. honvéd, 23/II. zlj. 1942.09.09., fejlö-
vés, Sztorozsevoje

Vicsek Benő 1916 Nincs információ
Vida Ferencz 1906.09.29. 1944.12.01.

Vincze Balázs 1911.09.11. honvéd, 6/III. gy.zlj. 1944.10.11., sérü-
lés, Körösmező

Vincze Sándor honvéd, 1943.01.15.
Virág István Nincs információ

Virág Márton 1907.09.19. t.honvéd, 13/9. ko.oszl. 1944.09.05., lö-
vés, Alsóverecke

Virányi István 1911/1912 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Viszmeg Antal 1920.09.08. t.honvéd, 5. gy.táb.
pót.ho.von.

1944.11.15., el-
tűnt, Piliscsaba

Viszmeg Lajos 1908.10.18. honvéd, 92/22. szd. 1945.01.12., vasúti bal-
eset, Breslau-Burgweide

Viszmeg Sándor eltűnt
Vivcze István 1908 eltűnt

Vizhányó Dezső 1919.08.26. szakaszvezető, 7/III. zlj. 1944.02.04, öngyilkos-
ság, Kiskunfélegyháza

Vizi József 1913.12.02. honvéd, 7/III. zlj. 1942.09.20.,szilánktól bal 
felkarsérülés, Charkow

Vlasics Péter 1915.04.06. t.honvéd, 15. kp.zlj. 1944.11.02., eltűnt, Ráckeve

Vonja Imre 1916.11.04. t.honvéd, 27/III. zlj. 1944.07.11., lég-
nyomás, Horod

Vőneki Ferenc Nincs információ

Vőneki Pál 1914.01.05. tizedes, 48. gy.e. 1944.06.21., mell-lö-
vés, Piaski

Vörös Lajos 1945.04.22., TBC, Szeged

Vörös Sándor 1933 MÁV segédtiszt 1945.11.24., nyakvágás, 
Kiskunhalas-Göbölyjárás

Vörös T. Imre 1913 15. kp.zlj. eltűnt

Vrászlai György 1922 honvéd 1945.02.22., sérü-
lés, Kiskunhalas

Wéber Antalné 
(Liptai Erzsébet) 1899 polgári személy 1944.10.14., repülőtámadás-

ban sérülés, Kiskunhalas
Weinberger Aladár polgári személy holokauszt áldozata

Weinberger Jakab polgári személy 1944.08.15., holo-
kauszt áldozata

Weinberger N. 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Weinberger N. 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas
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Név Születés 
ideje

Rangja, alakulata 
foglalkozása

Elhalálozás, eltűnés vagy 
hadifogságba esés 

időpontja, helye és oka

Weinberger Sándor 1913.06.19. kmsz., 101/52. 
táb.mu.szd. 1943.01.19., eltűnt, Tatarinó

Weinstock Ignác 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Weis Vilmos polgári személy holokauszt áldozata
Weis Vilmosné polgári személy holokauszt áldozata

Weisz Adél 1929.07.10. polgári személy 1944.12.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Weisz Ágnes 1930.10.22. polgári személy 1944.07.15.

Weisz Dénes, Dávid 1886 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 
áldozat, Auschwitz

Weisz Dénesné 
(Schön Erzsébet) 1899.04.05. polgári személy 1944.12.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz

Weisz Emil 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Weisz Harry 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Weisz Ignác, ifj. 1906 munkaszolgálatos
1943.02.15., hadifog-
ság, szovjet területen, 

holokauszt áldozat

Weisz László 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Weisz Sándor holokauszt áldozata

Weisz Tibor 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Weisz Vilmos polgári személy holokauszt áldozat
Weisz Vilmosné 
(Hercz Matild) 1900 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz

Welsz Károly 1918.04.11. t.szakaszvezető, 
5.gv.k.tü.oszt.

1942.08.07., sérü-
lés, Korotojak

Wenrauch István 1911 polgári személy 1945.03.17., szovjet katonák 
agyonlőtték, Kiskunhalas

Wessenhoffer Sándor 1920.03.13. őrvezető, 53/III. zlj. 1942.09.09., jobb csípő-
lövés,Sztorozsevoje

Winter Károly 1918 V. kmsz. zlj. 1943.01.17. Veretyje

Winter László 1915.04.10. kmsz.  104/6. 
táb.mu.szd. 

1942.11.19., ele-
sett, Krinyica

Wohl József 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Wohrishcek Mihály munkaszolgálatos holokauszt áldozat
Wohrishcek Mihályné 
(Práger Ella) 1907 polgári személy 1944.07.15., holokauszt 

áldozat, Auschwitz
Wolf Géza munkaszolgálatos holokauszt áldozata
Wolf Sándor  munkaszolgálatos holokauszt áldozata
Zádori Géza Nincs információ
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Név Születés 
ideje

Rangja, alakulata 
foglalkozása

Elhalálozás, eltűnés vagy 
hadifogságba esés 

időpontja, helye és oka

Zámbó Sándor 1898. 
02. 05. honvéd, 105. hadtáp zlj. 1942.06.26., betegség

Zeilkovits Zoltán 1926 munkaszolgálatos, 
101/322. munkásszázad

1944.10.11., tömegmé-
szárlás, Kiskunhalas

Zelei Sándor 1912.12.17. polgári személy 1945.03.15.
Zelker Simonné, özv. polgári személy holokauszt áldozata

Zemkó Lajos 1922.11.07. honvéd, 3/III. hk.zlj 1944.07.24., Aknasérü-
lés, Sztiris-Sztaniszló

Zemkó Sándor 1912 főtörzsőrmester, 1945.03., kivégez-
ték, Székesfehérvár

Zilah István 1911 karp.tizedes, 15. kp.zlj. 1939.03.28. haslövés, 
Bunkós, Kárpátalja

Zilah István dr. 1892.12.15. t.o. százados 1944.11.14., tüdőgyul-
ladás, Sopron

Zilcer Vilmosné Bergl 1889.11.10. polgári személy 1944.06.30., Auschwitz

Zilzer József kmsz., V. kmsz.zlj. 1943.01.17., eltűnt, 
Verettye és Ilovsk

Zombori Imre 1900 honvéd 1944.10.22., sérülés, Kis-
kunhalas-Inoka-Kistelek

Zsebő Imre 1901.11.05. c. tizedes 13. k.ho.von. 1942.12.20., fagyás, 
Osztrogozsszk

Zseni Benő 1884 polgári személy 1944.10.22., sérü-
lés, Kiskunhalas

Zsigmond Antal 1914.01.17. honvéd, 15. kp.zlj. 1944.11.22., eltűnt

Zsömbör László honvéd, 20. gy.e. 1944.10.23., sebe-
sülés, Izorhuta

11. A halasi vasútállomásnál 1994-ben felavatott emléktábla.
Ternyák Jenő felvétele
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Földosztás Kiskunhalason, 1945
Végső István

Előzmények

Szinte minden 1945 után újjászerveződő vagy szerveződő pártnak az volt a véle-
ménye, hogy szükség van földosztásra. A mérték és a megvalósulás tekintetében tért 
el lényegesen a felek álláspontja. A háború után a földosztás azonnali végrehajtása 
halasztást nem tűrő, sürgős feladat volt. A nagybirtokrendszer felszámolása  nem a 
föld kizárólagos állami tulajdonának megteremtésével ment végbe, hanem a földma-
gántulajdon vált általánossá a mezőgazdaságban. A földosztás csak a nagybirtokosok 
földmagántulajdonát szüntette meg. A rendelet végrehajtása a fentiekből kifolyólag 
szinte robbanásszerűen történt, ami óhatatlanul rányomta bélyegét a kiosztási mun-
kálatokra és azok telekkönyvi átvezetésére.1 

Országos hatások

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. március 17-én rendeletet adott ki a nagy-
birtokrendszer megszüntetéséről és a földműves nép földhöz juttatásáról (600/1945. 
ME. számú rendelet). Ezt a rendeletet később törvényerőre emelték (1945. évi VI. 
törvény).2 1945 tavaszától az ország történelmének egyik legnagyobb földbirtokren-
dezése zajlott le. A szinte bármilyen címen igénybevett földterületek együttes kiter-
jedése az ország területének 34,8 százalékát érte el. A végrehajtás során elkoboztak 
és megváltás útján igénybe vettek 5.599.000 kataszter hold földingatlant, melyből 
egyéni juttatások céljaira 3.200.000 kataszter holdat osztottak ki mintegy 642.000 
igényjogosult részére, átlagosan 5 kataszter hold nagyságban. Az igénybe vett ná-
dasokat, erdőket, legelőket csaknem teljes egészében állami célokra használták fel. 
Figyelmen kívül hagyták a következő területeket: minta- és kísérleti gazdaságok; 
telepítési célra kijelölt területek; 100 kataszter holdnál nagyobb erdők; állami birto-
kok, stb.3 

A juttatások során leginkább új törpe- és kisbirtok keletkezett, plusz, a már meg-
lévő ilyen birtokok egészültek ki. A földosztás a jogos igény kielégítésére mégsem 
adott lehetőséget, a földosztásból kimaradtak száma 100.000 főre tehető. Juttatásban 
lehetett részesíteni: a gazdasági cselédek és mezőgazdasági munkások; a nagycsa-
ládos kisbirtokosok nős fiúgyermekei, akiknek a földbirtoka várható önrészükkel 
együtt 5 kataszter holdnál nem több; amennyiben az elkobzott vagy megváltott 
birtok egy része egyházi célokat szolgált, úgy földingatlant igényelhetett; az a ké-
pesített gazda, aki a földosztás következtében állás nélkül maradt; a kisiparosok, 
földműveléssel foglalkozó bányászok, valamint a „demokratikus” rendőrség tagjai. 
Ki kellett zárni a földosztási lehetőségből: az elmebetegeket, a nyereségvágyból el-
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követett bűntett miatt egy évnél súlyosabb szabadságvesztésre ítélteket, az 5 évnél 
nem régebben börtönből szabadultakat, a népbíróságok által elítélteket, illetve aki a 
juttatott földjét nem művelte meg.4

A 600/1945. ME. számú rendelet az ún. „népi szervekre”: az Országos Földbir-
tokrendező Tanácsra, vagy a megyei földbirtokrendező tanácsokra, illetve a települé-
si földigénylő bizottságokra bízta a földosztás gyakorlati megvalósítását. A szakmai 
munkát az Országos Földhivatal és a megyei földhivatalok végezték el. Ezt törvé-
nyileg is szabályozták. Az 1947. évi V. tc. a telekkönyvezés, a műszaki felmérés 
stb. feladatait határozta meg,  ám az októberi határidő miatt ezek vázlatos jellegűek 
voltak, és a már kész helyzet rögzítését célozták meg. Ezen munkák elkészültével 
gyakorlatilag 1947 őszére a „mezőgazdasági” földosztás teljesen lezárult.5 Viszont 
a folyamattal párhuzamosan két esemény is zajlott, amely szintén a politikai szín-
tér szereplőit szolgálta elsősorban és nem a magyar lakosságot. A földosztást, mely 
mindig visszatérő évszázados kérése a földből élőknek, egyetlen közéleti erő sem 
ellenezte. Pedig a volt föld és ingatlantulajdonosok még kártalanítást sem kaptak. A 
végrehajtás módját sokan kritizálták, a kisgazdapárttól a parasztpárton át a külföldi 
megfigyelőkig.

Az ún. lakosságcserék és kitelepítések is hatással voltak a földosztásra. Az ezek-
hez tartozó jogi szabályozásokat az 1946. évi IX. tc. – a telepítésről és a földosztás 
befejezésének előmozdításáról nevű törvény – szövegezte meg. A hazai németek 
áttelepítése valamint a csehszlovák-magyar lakosságcsere révén tulajdonjogi ren-
dezésekre volt szükség. Az államra szállt ingatlanokat is lehetett igényelni. Ennek 
kapcsán belső migráció is elindult a vagyontárgyak megszerzése miatt. Az áttelepü-
lésre jelentkező személy köteles volt a tulajdonában levő ingatlanokat birtokpolitikai 
célokra felajánlani. Az ilyen ingatlant a lehetőség szerint a telepes leszármazottainak 
kellett juttatni, ha azok juttatásban részesíthetők voltak. Az egy községből áttele-
pülőket lehetőleg egyszerre, egy községbe, vagy a szomszédos községekbe kellett 
telepíteni. A telepítést az Országos Földbirtokrendező Tanács által készített általános 
és részletes telepítési terv szerint kellett végrehajtani. Folyt a házhelyosztás, amely 
elkobzott vagy megváltott ingatlanok kiigénylését jelentette. Ez az állam települé-
seinek kétharmadát érintette, mintegy 418.000 házhely került kiosztásra, átlagosan 
500 négyszögöl területtel, közel 500.000 család részére.6 A földosztás egyik legsú-
lyosabb problémája a kevés felosztható föld mennyisége volt. A földhiány a hazatérő 
katonák miatt is sok gondot okozott, s hiába a rendelet végrehajtási utasítása, amely 
előírta a felosztható földek 10-15 százalékának tartalékolását, a földigénylő bizottsá-
gok egyáltalán nem, vagy nem elegendő földet tartalékoltak. Így sokaknak már nem 
jutott föld, akiknek a földigényét lakóhelyüktől távol kívánták kielégíteni. Ennek 
egyedüli módja a kitelepítés volt. 1946 januárjában megindult a svábok kitelepítése, 
és ez valamelyest könnyített a helyzeten. Volt, ahol a földhiányon a legelőterületek 
feltörésével próbáltak segíteni. Olykor lelkiismeret-furdalás nélkül felosztották a 
megváltás alól mentes birtokokat is a 600/1945. ME. számú rendeletnek a hazaáru-
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lóra, háborús, népellenes bűnösökre vonatkozó 5.§. értelmezésének kiterjesztésével. 
Az így elvett földeket sokan vissza is perelték.7

Az ország 25 megyéjében a földosztás során 5.599.655 kat. holdat vettek igény-
be, s jelentős mértékben, 26,4%-al nőtt az összes birtokok száma. A juttatottaknak 
40-45%-a szegényparaszt maradt, birtokuk az újonnan kapott föld birtokbavétele 
után sem haladta meg a nyolc holdat. Ugyanakkor a juttatottak közül mintegy 4-5 
ezernek a birtokterülete átlépte a 25, 50 illetőleg 100 holdas birtokhatárt. Az újbirto-
kosok nagy része tehát a földosztás után középparaszti nagyságrendű üzemterülettel 
rendelkezett. A juttatások megyei átlaga: Bács-Bodrog vármegyében 6,4 kataszter 
hold, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyében 5,1 kataszter hold, s a legmagasabb ez a 
szám Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 7,5 kataszter holddal. A természetes sze-
mélyek részére kiosztott terület kataszter holdban: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye: 
335.847, Bács-Bodrog vármegye: 78.596. A községi földigénylő bizottságok száma: 
Bács-Bodrog vármegyében 28, Észak-Pest 122, Dél-Pest 65.8

A földosztás idején, 1945-től 3200 földigénylő bizottság működött, 32.000 bi-
zottsági taggal. Az Országos Földhivatal is megszerveződött, amely a magyar állam 
egész területén a megyei földhivatalokon keresztül végezte a műszaki munkálato-
kat. A földigénylő bizottságok a felosztási tervezeteiket a községekben nyolc napra 
kifüggesztették közszemlére. Ezalatt bárki felszólalhatott a döntések ellenében. A 
magyar kormány az ópusztaszeri Pallavicini hitbizományi birtokon, 1945. március 
25-én megrendezett ünnepélyes földosztással adta meg a jelet a földosztás elindulá-
sára. 1945. július végéig az újgazdák többsége országszerte megkapta a telekkönyvi 
bejegyzést helyettesítő birtoklevelet is. A földosztás lezárását azonban késleltették a 
folyamatosan érkező jelentkezések, és szinte teljesen új földosztást kellett fogana-
tosítani, mely kiváltotta az újgazdák tiltakozását is. Az Országos Földbirtokrendező 
Tanács ezért úgy határozott, hogy akik a lakóhelyükön nem jutottak földhöz, az or-
szág más részén, lehetőleg csoportosan kellett földingatlanhoz juttatni. Egy igény-
jogosultnak juttatott szántóföld és rét együttvéve 15 kataszter holdat, kert és szőlő 
együttvéve 3 kataszter holdat nem haladhatta meg. A bizottság tagjait a földigénylők 
közül választották ki, úgy, hogy minden húsz igénylőre egy bizottsági tag jusson, de 
a bizottsági tagok száma 5-30 fő között kellett lennie. Ha a tagok száma a tízet meg-
haladta, úgy a bizottság az ügyek állandó intézésére öttagú választmányt alakított. 
A helyi nemzeti bizottság a földigénylőket a helyben szokásos módon felszólította 
arra, hogy a földigénylő bizottság megalakítása végett jelentkezzenek. A bizottság 
megválasztása közfelkiáltással történt. Azokban a községekben, ahol a határ nagy 
kiterjedése miatt vagy egyéb okból egy bizottság nem elegendő, a földhöz juttatási 
eljárás gyorsítása érdekében a bizottság a saját tagjai közül több tárgyaló albizott-
ságot alakíthatott. A bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve 
a földigénylők kizárását és a juttatott ingatlan elvételét, amikor is kétharmados szó-
többség szükséges.9
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Földosztás Kiskunhalason – az első lépések

A Nemzeti Bizottság fennhatósága alatt kezdődött meg Kiskunhalason is a föl-
digénylő bizottság megalakításának előkészülete, 1945. március 16-án Csányi János 
szociáldemokrata képviselő indítványára, mely szerint: „a Nemzeti Bizottság alakít-
son egy földigénylő bizottságot, melynek irodája lenne a szakszervezetek székházá-
ban, és összegyűjtené és lajstromozná mindazokat, kiknek a kormányrendelet értel-
mében földigényre joguk van. Határozat: A földigénylő bizottság megalakítandó úgy, 
hogy abba a pártok delegálnak két-két tagot, s az irodavezetéssel megbízzuk dr. Sza-
bó Lajost. Helyisége ill. állandó irodája legyen a szakszervezetek székházában.”10

1945. március 27-én Bedő Károly kommunista nemzeti bizottsági tag indítvá-
nyozta, hogy a Nemzeti Bizottság és a földigénylő bizottság március 31-én szom-
baton tartson egy nagygyűlést, amelynek egyetlen programja a földosztás legyen. A 
Nemzeti Bizottság emellett elfogadta, hogy jelöljék ki az öttagú választmányt. Az 
500-600 fős rendezvényen a már megválasztott földigénylő bizottság tagjai és ve-
zetői mondtak beszédet. A testület hivatalos létrejöttét a következőképpen rögzítette 
és jelentette Miskei Tamás, a szervezet elnöke: „Ezennel bejelentjük a földigénylő 
bizottság megalakulását, amelyet a szombaton délelőtt tartott földigénylő nagygyű-
lés meg is erősített. A bizottság tagjai a következők: az öttagú választmány: Miskei 
Tamás elnök, Borréz Mátyás, Fuchs Imre, Bundzsák István, ifj. Kardos Pál, a bizott-
ság többi tagja: Rokonczi János, Német R. Gábor, Bóna Lajos, Soós János, Monda 
István, Osztobányi Ferenc, Nagy József, Baki János, Palatínus Sándor, Harnóczi 
Imre, Lendér Sándor, Sánta Imre, Gönczöl Antal, Szabó Mátyás, Nagy Kálózi Jó-
zsef. Megalakult a földigénylő iroda is. Irodavezetővé Csányi Jánost választottuk. A 
földigénylő bizottság tagjai valamennyien földigénylő földmunkások és kisbirtoko-
sok. Megkezdődött a telekkönyvből a kisajátítandó és megváltandó birtokok kiírása, 
amely azonban nagyon hosszadalmas munka, úgyhogy a földosztást egyelőre anél-
kül is folytatjuk. A földigénylő bizottság elbírálta már az első 50 igénylő igényjogo-
sultságát, valamint nagyjából a kiírandó birtokokat. Idáig kb. 150 földigénylő és 30 
házhelyigénylő jelentkezett. A munkába belevontuk a helybeli Demokratikus Ifjúsági 
Szövetséget. A szombati földigénylő nagygyűlésen kb. 500 földműves vett részt, ame-
lyen az egyes pártok szónokai, Szabó János pesti kiküldött és földigénylő bizottság 
elnöke szólaltak fel. Ugyanakkor az első tizenkét igénylő megkapta birtoklevelét. Az 
első két igénybe vett birtok Makai Károly [gyógyszerész – szerző] elmenekült fasisz-
ta és dr. Fekete Imre [1930 és 1939 között kiskunhalasi polgármester – szerző], aki 
szintén elmenekült fasiszta (újabban visszatért) birtoka. Földjük megművelésében 
egyik sem vett részt. Pontos adatokat legközelebb küldünk. A birtokból a követke-
ző 12 földigénylő kapott: Bárányi József, Ábrahám Imre, Papp Balázs, Farkas Jó-
zsef, Brecska Antal, Fodor Péter, Fehér János, Dudás Pál, Ancsa Molnár Lajosné, 
Maráczi Lajos, Huszti Mátyás, Császár József. Mindannyian földtelen gazdasági 
cselédek, sokgyermekesek, átlag 10-15 holdanként osztottuk szét. A jövő heti munká-
ba három földmérő csoportot állítottunk be, akik naponta legalább 450 hold földet 
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tartoznak kimérni. Ilyen tempó mellett kb. négy hét alatt a birtokok nagy része szét 
lesz osztva. Idáig 5000 röpcédulát adtunk ki, az újságba cikkeket írtunk, megszer-
veztük minden tanyai iskolába a tanyai földigénylő csoportok bizottságát, amely a 
tanyaiakkal tartja az összeköttetést.”11 A hangnem és a stílus magában hordozta azt 
a robbanásig feszülő helyzetet, ami a későbbiekben helyenként igen durván meg 
is valósult. Földosztó bizottságok alakultak Rekettye, Füzes, Alsószállás, Zsana, 
Göbölyjárás, Balota, Fehértó, Tajó, Bodoglár pusztákon. A főként kommunista és 
szociáldemokrata tagok mellett a parasztpárt képviseltette magát. A társadalom által 
leginkább támogatott kisgazdák szinte nem is tudtak, vagy nem akartak részt venni a 
munkában. Nem értettek egyet a földosztás gyakorlati megvalósításával, és a balol-
dali szervezetek túlzott részvételével.12

Annak érdekében tehát, hogy a városban élőket tájékoztassák a földosztásról, 
illetve arról, hogy az igényeket milyen módon lehet előterjeszteni, a földigénylő bi-
zottság több röpcédulát adott ki. A Halasi Hírekben is folyamatosan tájékoztatták az 
érdeklődőket, ahol már a nagybirtokokra való „rávetődés” lehetőségével bíztatták 
az embereket: „A földosztás a héten befejeződik, haladéktalanul felosszuk a nagy-
birtokokat. Mindenki sürgősen jelentkezzék a földigénylő irodában (Takaréképület) 
igények bejelentése végett. A földbirtokok szétosztása április 5-én, csütörtökön fog 
megtörténni. Éspedig a következő iskolákban. Göbölyjárási I. ,II, füzesi iskola, fe-
hértói I., rekettyei I., felsőszállási II., fehértói II., balotai I. iskolákban és a pirtói 
gazdakörben, valamint a rekettyei ménlóistállónál. Minden igénylő az igénylése 
szerinti iskolához menjen csütörtök reggelre, nagy karóval felszerelve. A birtokle-
velet a helyszínen fogják megkapni. Néhány nagybirtok igénylési helyét felsoroljuk: 
Pázsit-birtok a göbölyjárási és füzesi iskoláknál. Kun- és Borzin-birtokok a fehértói 
I. számú iskolánál. Tegzes, a pirtói gazdakörben, Farkas-és Nagypál - birtok a gö-
bölyjárási I. számú iskolánál.”13 A várt hatás nem maradt el, a következő hónapok 

1. A Nemzeti Parasztpárt földreformjavaslata. Nyomtatvány, 1945. TJM 7908
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adatai szerint. 1945. május 17-ig 3500 kat. holdat koboztak el és 5316 kat. holdat 
sajátítottak ki Kiskunhalas határában, 905 igénylőnek 5961 kat. holdat osztottak ki.14 
Az országos példához hasonlóan nagybirtokkal rendelkező, a régi rendszer híveinek 
földjeit kezdték el kiosztani az igénylők között.15 Így kerültek kisajátításra, elkob-
zásra a római katolikus valamint református egyházak, Kathona Mihály egykori pol-

2. Birtoklevél Szefcsek Gábor részére, 1946. TJM 17503
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gármester, Hurth A. Ferenc a Halasi Újság főszerkesztője, Bácsalmási Antal egyko-
ri rendőrbíró, dr. Nagypál Ferenc ügyvéd, egykori virilis képviselő, Babó Benőné, 
Baki Károly, Zseni István, Kolozsváry Kiss István, Kolozsváry Kiss Árpád, Farkas 
Elek, Ván Benjámin16 és Sréter Andor nagygazdák földjei.17 Több súlyos hibát is el-
követett a földosztó bizottság, mint például, hogy zsidó származású emberek zsidó-
törvények és rendeletek révén kisajátított földjeit is kiosztották, mielőtt a tulajdonos 
visszatért volna a városba vagy a deportálásból.18 

Maga a földosztás ezzel véget is ért városunkban, ám a rendelkezések hiányossá-
gai illetve hibái, az országban és településünkön folyó sokszor véres politikai csaták 
miatt ez gyakorlatban nem valósult meg. El kellett végezni a vitás ügyek rendezését, 
az adminisztrációt, az ügykezelést, az érdekellentétek feloldását. A szakmaiság teljes 
hiánya azután lett látványossá, mikor a felügyelő szervek megkezdték az ellenőrzé-
seket és a bürokratikusnak tűnő szakági munkát.19

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Földbirtokrendező Tanács Kecskeméti Tárgya-
ló Tanácsa kezdte meg a tárgyalásokat és az előkészítést a földosztás adminisztrá-
ciója kapcsán: „Megállapítja még a Tanács kiküldöttje, hogy a bizottságnál teljes 
tájékozatlanság van, nincs meg a kellő irodai felszerelés, iratoknál a legnagyobb 
szabálytalanságot tapasztalták, az irodai felszerelések hiányosak, bár két tisztviselő 
áll a bizottság rendelkezésére az irodai munkálatok elvégzéséhez, de a bizottság nem 
vett fáradtságot, hogy jött volna tájékozódásra a Tanácshoz. A bizottság elnöke (Bó-
na Lajos) beismeri tanácsi kiküldött kérdésére, hogy tévedtek, de minden igyekeze-
tükkel azon lesznek, hogy ezen csorbát helyreköszörüljék. Tanácsi kiküldött felhívja 
a bizottság figyelmét a földigénylők összeírási ívének helyes és pontos kitöltésére. A 
földigénylők összeírási íve sorszámozandó. Felhívják tanácsi kiküldöttek a bizottság 
figyelmét, hogy minden elkobzott, vagy igénybevett birtokról külön ívet fektessenek 
le és az igényjogosultakat azon tüntessék fel és, hogy mely szakasz alapján lett el-
kobozva illetve megváltva. Művelési áganként pontosan felsorolandó az ingatlan te-
rülete és minden igénybevett birtokhoz jegyzőkönyvet kell felvenni. Felhívja Tanács 
kiküldöttje a bizottság figyelmét, hogy a földigénylők összeírási ívét 3 példányban 
készítsék el,... Megjelent Tanácsi kiküldöttek előtt Berki László és előadta, hogy a 
kiskunhalasi földigénylő bizottság birtokát elkobozta azon az alapon, hogy ő Kis-
kunhalasról elmenekült. Tanács kiküldöttei megkérdezték a bizottságot, hogy elkob-
zási ok e ez arra, hogy földjét el lehetne kobozni a 4-6. §. értelmében. A földigénylő 
bizottság nem tudott határozatot hozni. Tehát a Tanácshoz beterjesztett határozatot 
visszavonják és semmisnek nyilvánítják ki és Berki László 83 hold ingatlanát a tulaj-
donosnak visszajuttatják. Tanács kiküldöttei felhívják a bizottság figyelmét, hogy a 
földosztási tervet a 600/1945 ME. számú illetve 33000/1945, 2400/1945, 5600/1945. 
FM. számú rendeletekben lefektetett alapelvek szerint készítsék el. Kiküldöttek fel-
hívják még a bizottság figyelmét, hogy írógépről soron kívül gondoskodjanak, hívják 
fel a város polgármesterének figyelmét a földosztás gyors végrehajtására, és ha arra 
a bizottságnak feltétlenül szüksége van, erről a polgármester soron kívül köteles 
gondoskodni.”20 
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A Polgármesteri Hivatal intézkedése nem volt éppen gyors, amikor az eszközpót-
lások elengedhetetlenné váltak. Dr. Kovács Tibor polgármester 1945. szeptember 
26-án intézkedett: „A kiskunhalasi földigénylő bizottság részéről több ízben hozzám 
intézett írógépigénylés alapján Kiskunhalas megyei város tulajdonát képező és a kis-
kunhalasi Állami Rendőrkapitányság használatában lévő 1 darab Continental és 1 
darab Royal gyártmányú írógép közül a Royal gyártmányú írógépet a földigénylő bi-
zottság rendelkezésére bocsátom és kérem a Rendőrkapitányságot, hogy az írógépet 
a földigénylő bizottság részére adja át.”21 Hasonló problémákat okozott a közlekedé-
si járművek beszerzése is. Hiába próbált kerékpárhoz jutni a bizottság a tanács, majd 
a rendvédelmi hatóság útján, ezek a kísérletek eredménytelenek maradtak. 1945. 
szeptember 13-án a kiskunhalasi rendőrkapitány jelentést küldött a Délpestmegyei 
Rendőrkapitánysághoz, hogy ebben is kérvényezzen a városi testületnek megfelelő 
járművet, ez viszont elmaradt. Így továbbra is lovas kocsin kellett kiszállni a bizott-
ság tagjainak és vezetőinek a helyszínekre.22 

Áttelepülések, kitelepítések mint földosztó  
és földelkobzó módszerek

A sváb kitelepítés és a csehszlovák-magyar lakosságcsere, valamint egyéb föld-
birtokpolitikai intézkedések is részben érintették Kiskunhalast. A kitelepítések kap-
csán akartak egyesek látványos eredményt elérni. Ám az itteni „németek” addigra 
olyan szinten asszimilálódtak, hogy még az anyanyelvüket sem tartották meg. Rá-
adásul többségük tanyai lakos, földmunkás volt, még csak nem is hasonlítottak a 
dunántúli vagy bácskai svábokra, sem társadalmi, sem vagyoni helyzetük tekinte-
tében. Kutatásaink szerint, és a levéltári dokumentumok alapján állíthatjuk, hogy 
a városból nagy számban nem vittek el sváb embereket.23 Hasonló volt a helyzet a 
szlovák kisebbséggel is, akik valóban nem éltek itt mérhető százalékos arányban.24 
Csak két család önkéntes távozásáról tudnak a források.25 Ám az 1949 nyarán leadott 
polgármesteri jelentés szerint nem maradt vissza sváb vagy szlovák vagyon, mivel 
kitelepítés nem történt.26 Így ezeket az ingatlanokat, szemben az országos példákkal, 
a földigénylő bizottság nem tudta felhasználni. 

Ennél sokkal nagyobb horderejű volt a bizottságnak az a döntése, hogy kiskun-
halasi, földínségben szenvedő családokat áttelepített Hajós községbe, elhagyott, le-
foglalt sváb ingatlanokba. Erre a kényszerlépésre nyilvánvalóan a jelentkezők ha-
talmas száma miatt volt szükség. Közel 500 kielégítetlen igénylővel nem tudott mit 
kezdeni. Ezért körülbelül 300 családot a hajósi pincefaluba irányított. Mintegy 443 
sváb család helyére, és közel 2014 hold területre végül mintegy 80 bócsai családdal 
együtt települtek át a kiskunhalasiak. 1945. május 18-ra, vagyis a földosztás lezárulta 
után még 500 fő volt a kiskunhalasi földigénylők száma. Ezekből a számokból is jól 
látható, hogy az 1500 igénylőnek csupán 2/3-t sikerült földingatlannal kielégíteni. A 
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lefoglalt és kiosztható mintegy 7.000 kat. hold nem volt elegendő. Ezzel gyakorlati-
lag a város lakosságszámából is veszített, hiszen mintegy 1000 főnyi kiskunhalasit 
kényszerített abba a helyzetbe, hogy elhagyja szülőföldjét. Ez tovább szította a föld-
igénylő bizottsággal szembeni elégedetlenséget és ellenszenvet.27

A földkérdés mint politikai színtér

Ám nem ez volt végül a legnagyobb baj és probléma a bizottság háza táján. Ha-
mar kiderült, hogy a főként pártemberekből álló földigénylő bizottság hozzáértése, 
és valóban a rászorultság elvén működő döntései erősen megkérdőjelezhetőek vol-
tak. Csak a példa kedvéért érdemes egy jellemző ügyet megemlíteni. Sárközi Sándor 
és neje kiskunhalasi lakosok panasza: l l  kat. hold és 600 nöl. területű ingatlanukat 
háborús szerzeményként kobozták el, mivel 1939-ben vették. Ám igazolni tudták, 
hogy házingatlanukból származó jövedelemből szerezték. Így a Pest-Pilis-Solt-Kis-
kun vármegye Földbirtokrendező Tanács Kecskeméti Tárgyaló Tanácsa hatályon 
kívül helyezte a kiskunhalasi földigénylő bizottság határozatát. Nem egy hasonló 
eset történt, amit tetézett, hogy az elkobozható földek száma is csökkent. dr. Halász 
D. Sándor, dr. Musa István és dr. Fekete Imre földjét, mint „fasiszta”, „népellenes 
bűnösök” tulajdona kapcsán az érintettek sikeresen fellebbeztek a megyei tanácshoz. 
A megyei földbirtokrendező tanács jelentése egyértelművé tette, hogy a földosztó 
hatóság munkája nem megfelelő, sőt, sok esetben teljesen jogszabályokba ütköző és 
azt megsértő volt: 1945. október 23-án egész nap és 24-én délig, mely idő alatt 32 
darab részletes kivizsgálást igénylő elkobzást, megváltási és visszajuttatási ügyben 
hozott véghatározatot. A kiskunhalasi földigénylő bizottság az igénylők névjegyzé-
kével kapcsolatos felülvizsgálatokat rendkívül csekély mértékben hajtotta végre, az 
idevonatkozó munkálatokat csak megkezdte. A tanácsi jogerős határozatokat nem 
hajtják végre, az ellenálló földigénylők törlése iránt egyetlen esetben sem tettek ja-
vaslatot. Több ingatlan igénybevételi ügyben a földigénylő bizottság javaslata a me-
gyei tanácshoz felterjesztve nem lett. Bóna Lajos [bizottsági elnök – szerző] azon 
kérdésre, hogy miért nem hajtja végre a tanács jogerős határozatait és egyéb rendel-
kezéseit, kijelenti, hogy ezt azért nem teszi, mert Macskási elvtárs [Macskási József 
a kommunista párt vezető embere, képviselője – szerző] egy gyűlésen kijelentette, 
hogy mindenki, aki a földet megkapta, az ott benne marad, azt tőlük el nem veszik. 
Nevezett elnök az egyes ügyek tárgyalásánál a következőképpen nyilatkozott: „úgy 
veszem észre, hogy itt, tudnillik a Tanácsnál csak a dr. Feketéknek van igazuk, a 
földigénylők pedig rablógyilkosok, haszontalan emberek.” A Tanács egyhangúlag 
meghozta az alábbi határozatot: A Tanács javasolja – az Országos Földbirtokrende-
ző Tanács 20.367/1945. III. rendelete alapján a kiskunhalasi földigénylő bizottság 
azonnali feloszlatását és újjáalakítását az anyagi felelősség egyidejű kimondásával. 
A tüntetés megszervezési körülményeinek tisztázását és ehhez képest a tüntetésben 
részt vevő egyének ellen bűnvádi eljárás megindítását a fegyelmi eljárás megindítá-
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sát azon hatósági személyek ellen, akik a készülő tüntetésről tudomással bírtak, az 
erre vonatkozó megbeszélésen részt vettek.”28

Közben a Kiskunhalasi Hegyközség háza táján is a kommunista és szociáldemok-
rata pártiak törtek előre. Az 1945. április 27-én újjáalakuló szervezetnél május 1-re 
kiszorultak a kisgazdák.29 14 tagú lett a hegyközség és kizárólag szociáldemokrata 
és kommunista párttagok alkották. Ezt a kisgazdapárti tagság természetesen nem tűr-
hette, és mintegy 200 fős tömeg ment tiltakozni a helyi Hegyközség Batthyányi utcai 
irodájához, melynek a karhatalom vetett véget. A feszültség végül tettlegességig fa-
jult. 1945. október 23-án a Független Kisgazdapárt helyi szervezete a város közgyű-
lési termében fórumot hívott egybe, hogy tiltakozzon az igazságtalanságok ellen, 
amik a földosztást jellemezték. A vita odáig süllyedt, hogy az újgazdák székekkel 
rontottak neki a volt földtulajdonosoknak, azt harsogva: „Földet vissza nem adunk!” 
1945. október 24-én a megyei Földbirtokrendező Tanács Kecskeméti Tárgyaló Ta-
nácsa ellen 70 fős csoport tüntetett. Sőt, felsőbb hatóságoknak címzett levelet. Nagy 
Imre földművelésügyi minisztert és Veres Péter parasztpárti képviselőt is megszó-
lítva a következőket írták: „Kedd óta az itt tárgyaló megyei tanács Kecskemétről, 
több kiosztott birtokot akart visszaítélni a földesuraknak. Szerdán délelőtt több száz 
újgazda tüntetett a földek visszaadása ellen, mire a kecskeméti tanács megszökött. 
A halasi földigénylők kapával és kaszával fogják megvédeni a kiosztott földeket, egy 
holdat sem adunk vissza!”30 A sajtópropaganda is melléjük állt, ami egyértelműen 
mutatja, a kommunista párt elkötelezettségét, illetve a háttérből való irányítását. A 
Halasi Hírek „Egyetlen holdat sem adunk vissza a földesuraknak!” című cikkében 
így írt: „A megyei tanács - nem tudni mi okból - sorra ítélte vissza a kiosztott földe-
ket. Olyan urakat akiknek keze még kapát sem látott, parasztbirtokosoknak ítélt és 
200 holdat akart nekik meghagyni. A Magyar Kommunista Párt vezetésével azonban 
megmozdultak a földhözjutottak és már szerdán, a kora reggeli órákban gyülekeztek 
a párthelyiségben, majd a több százfőnyi tömeg spontán kivonult az utcára, majd 
küldöttséget menesztett a földigénylő bizottság helyiségébe. A küldöttség hamarosan 
kirámolta az irodába összegyűlt és földjüket visszaigénylő földesurakat és felszólítot-
ta a megyei tanácsot, szüntesse meg a földek visszaítélését. A tanács a felszólításnak 
nem óhajtott eleget tenni, hanem szépen angolosan fogta a bőröndjét és eltávozott 
Kiskunhalasról .”31 1945. október végén dr. Donáth Ferenc, az Országos Földbirtok-
rendező Tanács elnökhelyettese a városban tartózkodott, s többek között a földhöz 
juttatott személyekkel is találkozott. A viszály a tetőfokára hágott Kiskunhalason.32

A megyei földbirtokrendező tanács 1946. január 11-én újabb határozata felkérte 
az Országos Földbirtokrendező Tanácsot a Kiskunhalasi Földigénylő Bizottság fel-
oszlatása kapcsán. A rosszul vezetett adminisztráció és a jogszabályellenes működés 
a földosztás zavartalanságát és a termelés fokozását is nehezíti. Ezért új összetételű 
bizottság szervezését javasolta. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Földbirtokrendező 
Tanács Kecskeméti Tárgyaló Tanácsa 1946. február 13. felhívása az Országos Föld-
birtokrendező Tanácshoz, amelyben kinyilatkoztatja, hogy függetlenül az ügy bűnügyi 
részleteitől ők a földigénylő bizottság feloszlatását és újjáalakítását tartja szükséges-
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nek. Ebben az országos testület is osztozott, de a levelezés nem hozott eredményt. 
Ehhez a kommunista párt hatása alá került hatóságok nem megfelelő ügykezelése 
is hozzájárult. Így például a két 1945. októberi tömegmegmozdulás kapcsán, 1946. 
május 13-án a kiskunhalasi főkapitányság a következőt jelentette: „A megyei föld-
birtokrendező tanács küldöttsége 1945. október 23-án és 24-én megjelent Kiskun-
halason, ahol a földigénylő bizottság által hozott határozatokat felülvizsgálták és 
megváltoztatták úgy, hogy a földhözjutottaktól a földet elvették és visszaadták a régi 
tulajdonosának. A juttatottak között emiatt igen nagy elkeseredés lett úrrá és a rá-
juk nézve sérelmes határozatokat úgy igyekeztek megakadályozni, hogy fenyegetőleg 
léptek fel, és felszólították a tanácstagokat, hogy távozzanak el Kiskunhalasról. Te-
kintettel arra, hogy szerdán piaci nap történt, igen sokan tartózkodtak a városháza 
előtti téren, akik a határozatok hírére a földigénylő bizottság helyisége elé vonultak, 
s a tanácstagok kénytelenek voltak munkájukat abbahagyni. Fentiekkel kapcsolat-
ban sem rendzavarás, sem bántalmazás nem történt. Megállapítást nyert, hogy nem 
előre megszervezett tüntetésről volt szó és sem a Kommunista Párt helyi szervezete, 
sem a rendőrség a megmozdulásról előzetesen tudomással nem bírt, tehát az ügynek 
politikai szempontból jelentőséget tulajdonítani nem lehet.”33

Az Országos Földbirtokrendező Tanács végül belátva a helyzet tarthatatlanságát, 
a megyei tanács többszöri kérelme után végül feloszlatta a kiskunhalasi földigénylő 
bizottságot 1946. március 1. hatállyal. Ennek és az újjászervezés kapcsán a Nemzeti 
Bizottság jegyzőkönyve a következőket írta: „Bundzsák István a Nemzeti Bizottság 
elnöke a földigénylő bizottság újjáalakítása alkalmából üdvözölte a megjelenteket 
és megnyitotta az ülést. Elnöklő Bundzsák István jelenti, hogy az Országos Földbir-
tokrendező Tanács 37.856/1946 határozatával a kiskunhalasi földigénylő bizottságot 
1946. március elsején feloszlatta és új földigénylő bizottságnak a 33.000/1945. szá-
mú rendelet 4-7.§-ban foglaltak szerinti megállapítását rendelte el. Bundzsák István 
kijelenti, hogy a földigénylők földigénylő bizottságba vetett bizalma csökkent, és így 
annak átszervezése vált szükségessé, hogy az abba vetett bizalom helyreálljon és 
megerősödjék. (...) Bundzsák István kijelenti, hogy ő nagyon el van foglalva, így 
abban az esetben, ha az ülés tagjai őt választanák elnökké, állandó helyettesével 
Földvári Imrét bízná meg. A gyűlés tagjai egyhangúlag Földvári Imrét választották 
meg elnökké.”34 1946. április 25-én a megyei földbirtokrendező tanács újjáalakult. 
Elnöke Földvári Imre, míg a választmányi tagok: Csapi Sándor, Soós János, Lukács 
Sándor, Wachmann Jenő lettek. Az irodavezetést Ulrich Gyula látta el.35 1946-ban 
jött létre a helyi Újbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége (UFOSZ), 
amely az új birtokosok érdekvédelmi szövetségeként próbálta a megkapott földeket 
megvédeni esetlegesen a jogos tulajdonosoktól. Később a Földműves Szövetkezetbe 
belépésre bíztatták az újbirtokosokat, hogy jöjjenek ennek a szervezetnek a berkeibe, 
másként a reakció elveszi a szerzett vagyonukat. Ennek kapcsán 1946. november 
hónapban a kisgazdák, mivel találva érezték magukat, igen komolyan felháborodtak, 
és tiltakozásukat jutatták el a Polgármesteri Hivatalnak.36 
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Viszont előfordultak olyan esetek, amikor maga a földigénylő bizottság nyúlt be-
le az előzőleg saját maga hozott rendelkezéseibe. Több földhöz jutottat például 1945 
után kizártak a földigénylésből, s mint érdemtelenektől visszavették a kiosztott föld-
ingatlant. Például 1946-ban Boros Antaltól is, aki mezőrendi kihágást követett el, 
pedig 1945 tavaszán 15 holdat kapott, tekintettel arra, hogy hét gyermeke volt. Ám 
jogszabályt sértett, és ezt el is ismerte: „Egy általam is nagyon sajnálatos esetből 
kifolyólag néhány fát vágtam ki, de nem rossz szándékból, mert miután írástudatlan, 
soha iskolába nem járt ember vagyok, nem is tudtam, hogy ezt nem szabad tenni, és 
nem tudtam, hogy ezzel büntetendő cselekményt követek el, mert egész télen mások is 
vágtak fát, és minthogy én ezt láttam, én is vágtam ki néhány darabot, hogy rajta sót 
vehessek, mert ezt kereskedőtől és másoktól is csak csere útján lehetett megszerezni, 
hogy azt a szűkös kis életünket lehetővé tudjam tenni. Én csak annyi fát vágtam ki, 
hogy másfél kg sót kaptam, tehát nem volt szándékomban magamnak nagy vagyoni 
előnyt és hasznot szerezni, hanem a kényszerű gazdasági helyzet ragadott magával, 
hogy én is a favágók közé álltam. Előadom még Tekintetes Bizottság, hogy 25 darab 
gyümölcsfát is vettem, amelyet a birtokomra szándékozom elültetni, és arra adtam 
30 forint foglalót is, és ha a föld most tőlem elvétetik, akkor engem nagy károsodás 
fog érni, mert nem tudom hová ültetni, foglalómat elvesztem és még a fa árát is ki 
kell fizetnem.” Az ügy kimenetele végül is nem ismert előttünk, csupán a fellebbezés 
ténye a biztos.37 Még az UFOSZ is felhívást intézett a földhivatalhoz kétes ügyek-
ben: „Kiskunhalasi lakosok a földosztás során a Friedrich-féle ingatlanból 3 hold 
gyümölcsöst kaptak, melyet nevezettek ezen idő óta oly gondatlanul kezelnek, elha-
nyagolják, hogy az azelőtt szépen díszelgő gyümölcsös a pusztulás képét mutatja, 
mindent belep a gyom. A környék fáit, úgy a saját ingatlanán, úgy a másén lévőket 
is jogtalanul és oktalanul irtja, ezért ellene kimozdítási javaslattal éltünk.”38 Az ügy 
és az érintettek pontos ismerete nélkül viszont nem tudjuk megállapítani, hogy való-
ban szakmai vagy ismételten politikai ügy húzódik-e meg a háttérben. Mindenesetre 
ezek az esetek is jól mutatják az 1945-ös földosztás gyengésségeit. 

Az 1947. évi V. te. végrehajtása, a kiskunhalasi földigénylő 
bizottság megszűnése

Az előbb megismert ügyben már nemcsak a Délpestvármegyei Földbirtokrende-
ző Tanács, hanem a Délpestvármegyei Földhivatal neve is szerepel, nem véletlenül. 
A földosztás befejezése érdekében szükséges egyes rendelkezésekről szóló 1947. 
évi V. te. végrehajtása tárgyában kiadott  132000/1947. FM. számú rendelet ugyanis 
megszűntnek nyilvánítja a 600/1945. Me. számú rendelet által létesített intézménye-
ket. Nézzük meg e rendelet néhány fontosabb rendelkezését, amely a kiskunhalasi 
földosztást, illetve a földigénylő bizottság működését is érintette.39 A kiskunhalasi 
földigénylő bizottság működésének meghosszabbításával az 1947. február 5-i jelen-
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tés foglalkozott, amelyet a Megyei Földhivatalhoz címeztek: „Jelentem, hogy Kis-
kunhalason 1200 házhelyigénylő van. A házhelykiosztási előmunkálatok és műszaki 
munkarészek a következő stádiumban vannak: Az igénylők névjegyzéke 1946-ban 
3 napi közszemlére volt kitéve. A bizottság a házhelytelkek nagyságát az igénylők 
számára és a rendelkezésre álló terület nagyságára való tekintettel a város pere-
mén 400 nöl, a város peremén belül 250-300 nöl nagyságban állapította meg. Így 
a földigénylő bizottság elkészítette a 2400. FM. rendelet 21.§.-a szerint a házhely-
megosztási terveket azok összes mellékleteivel. Az igénybevett területek egymástól 
kisebb-nagyobb távolságra fekszenek, mely ok miatt 6 darab önálló megosztási ter-
vet készítettünk, éspedig:

Abroncs-Vadkerti út és vasút közötti blokk 338 
Szénáskert           226
Vásártér             12
Református temető          59
Katolikus temető          18
Átlós út              7

Fentiekből látható, hogy az 1200 igénylőt 651 házhelyből kielégíteni nem lehet. 
Ebből kifolyólag jelenleg a következő tárgyi munkák vannak folyamatban: I. Az 1946. 
évi IX. te. 25.§.-a és a 18500/1946. FM. számú rendelet 48.§.-a alapján összeírja 
Kiskunhalas megyei város területén lévő be nem épített ingatlanokat, melyek száma 
közel 60.077. A 2400/1945. FM. számú rendelet 22.§.-a szerint bizottságot alakított, 
mely az így összeírt kb. 600 házhely becsértékét állapítja meg. Még nincs folyamatba 
a megváltást szenvedők részére birtokba adandó csereingatlanok összeírása. Nincs 
folyamatba a házhelyek céljára igénybevett ingatlanok volt tulajdonosaival, az in-
gatlanért adandó csereingatlan vagy megváltási ár nagyságára vonatkozó egyezke-
dés, vagy megállapodás. A földbirtokrendező tanács arról értesítette a bizottságot, 
hogy a T.I. 25. §-ban foglalt ingatlanok igénybevételére a megyei tanács az Országos 
Földbirtokrendező Tanácsnak csak akkor tehet előterjesztést, ha kellő bizonyítékok-
kal alátámasztva jelenti, hogy a házhelyek miért nem jelölhetők ki az elkobzott és 
megváltott ingatlanokból, és ebben az esetben is csak akkor, ha a T.I. 25.§-a szerint 
igénybevehető ingatlanokkal kapcsolatban esetenként külön-külön kellőképpen in-
dokolt és felszerelt előterjesztést tesz. Tekintettel arra, hogy kb. 500 háztelek igény-
bevételéről van szó, ez 500 indokolt és felszerelt előterjesztés elkészítését jelenti, s ez 
óriási munkát igényel. Az előbbi I.-V. pontok alatt részletezett munkálatok széleskörű 
és részletes helyi ismereteket és tájékozottságot kívánnak meg, ezekre való tekintettel 
kérjük a Megyei Földhivatalt, szíveskedjék a kiskunhalas földigénylő bizottság mű-
ködését kivételesen 1947. augusztus 1-ig meghosszabbítani.”40

Ugyancsak fontos kérdés maradt nyitva a ki nem osztott ingatlanok kiosztása 
ügyében, valamint a tanyaközpontok alapjainak létesítése. 1947. február 13-án dr. 
Kovács Tibor polgármester a következőket írta a Délpestmegyei Földbirtokrendező 
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Hivatalnak: „Tisztelettel értesítem a Hivatalt, hogy a kiskunhalasi földigénylő bizott-
ság-nál a 132.000/1947. FM számú rendeletben foglaltak végrehajtása érdekében 
megjelentem, azonban a földigénylő bizottság működését továbbra is fenn kívánja 
tartani, miért is iratanyagát, felszerelését és pénztári készletét át nem adta.”41

Az Országos Földbirtokrendező Tanács 1947. március 7-én hozta meg határozatát 
a kiskunhalasi földigénylő bizottság fenntartása ügyében, és úgy határozott, hogy 
a földigénylő bizottságot nem tartja fenn, mert nem állapíthatók meg olyan kivéte-
les körülmények, amelyek a bizottság további fenntartását indokolttá és szükséges-
sé tennék. Ezek után már nem volt akadálya annak, hogy a rendeletben foglaltak 
szerint megtörténjék a bizottsági iratanyag és pecsét átadása, átvétele: „A megszűnt 
földigénylő bizottság vezetősége átadja és Kiskunhalas megyei város képviseleté-
ben megjelentek átveszik a megszűnt földigénylő bizottság egy darab körpecsét-
jét, valamint a következő iratokat: Elintézett ügyiratok: a csatolt iratjegyzék sze-
rint. Elintézetlen ügyiratok: a földigénylő bizottság kijelentése szerint ilyen ügyirat 
nincsen. A megszűnő földigénylő bizottság felelőssége tudatában kijelenti, hogy a 
132.000/1947. FM. számú rendelet 8.§.-ának (2) bekezdésében foglalt ki nem osztott 
ingóságok (termény, stb.) nincsenek, ilyeneket a városnak át nem adnak. A földigény-
lő bizottság vezetősége kijelenti, hogy az ügyek állásáról felvilágosítást a bizottság 
volt elnöke : Földvári Imre és a bizottság volt jegyzője Cérnái Géza kiskunhalasi 
lakosok tudnak nyújtani. Földvári Imre kijelenti, hogy a bizottságnál dolgozó összes 
alkalmazottnak szabályszerűen felmondott és az alkalmazásuk ennek alapján folyó 
évi március 31-ével megszűnik. A pénzkezelésről és annak átvételéről külön jegyző-
könyv készült egyidejűleg.”42

Ezután a polgármester is értesíthette a Délpestmegyei Földhivatalt, hogy a 
132.000/1947. FM. számú rendelet 8.§.-ában foglaltaknak megfelelően a kiskun-
halasi földigénylő bizottság iratanyagát és pecsétjét a csatolt átadás-átvételi jegyző-
könyv szerint 1947. március 14-én átvette. A községi földigénylő bizottság pénz és 
értékkezelésének átvétele a városi számvevőség közbejövetelével megtörtént.43 

Annak, hogy a kiskunhalasi földigénylő bizottság munkájával Kecskeméten nem 
voltak elégedettek, a földigénylő bizottság megszűnése előtti dokumentumok is bi-
zonyítják. Az 1947. január 3. megyei tanács rendes ülésén megállapították, hogy a 
kiskunhalasi földigénylő bizottság a földosztás alapmunkálatait (juttatottak névjegy-
zéke, birtok-összeírási ív, felosztási terv és a 185.000/1946. FM. sz. rendelet 36.§.-a 
szerinti kimutatást) a tanács által adott utolsó terminusokra, sőt, ezen ülés napjáig 
sem készítette el és terjesztette be. A késedelemből származó minden fegyelmi, va-
gyoni és büntetőjogi felelősséget a tanács eleve áthárított a földigénylő bizottságra. 
Az indoklásból kiviláglik, hogy a tanács 1945 tavasza óta számos esetben szóbeli-
leg, határozatilag és helyszíni kiszállások során jegyzőkönyvileg, legutóbb pedig az 
1946. december 3-i ülésen, a személyesen megjelent bizottsági küldötteket utasította 
a földosztás alapmunkálatainak elvégzésére. Ennek december 31-ig a földigénylő 
bizottság nem tett eleget. A tanács ezért hozta meg határozatát, és ezzel a felelősséget 
is áthárította.44
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A kiskunhalasi földigénylő bizottság tehát megszűnt, a kiskunhalasi földosztás a 
végéhez közeledett, s a 132.000/1947. FM. számú rendelet végrehajtásaként a jut-
tatni javasolt ingatlanok területét feltüntető jegyzéknek a kifüggesztése megtörtént. 
Nem kellett sokat várni, százával érkeztek az észrevételek. Erről tanúskodik Kiskun-
halas megyei város földosztás ügyében az összeírási ív, és a juttatási névsor ellen 
benyújtott észrevételek felülvizsgálata tárgyában készült jegyzőkönyv is.45

Észrevételeket terjesztett elő Gusztos Károly polgármester is Kiskunhalas me-
gyei város közönsége nevében, a földbirtokreform során a várostól igénybevett 
ingatlanokra és a juttatottakra vonatkozóan. A kifogás tárgyává a polgármester azt 
tette, hogy az igénylők legnagyobb része már a juttatás előtt ingatlanvagyonnal bírt. 
Ellentétben áll tehát a rendelettel és a törvénnyel az a kiosztás, amelyet a kiskunha-
lasi földigénylő bizottság eszközölt. „Nevezetesen fölhozzuk, hogy hivatkozottaknak 
már a földbirtokreform során volt akkora ingatlanuk, hogy azoknak megművelése és 
gazdaságos kihasználása által maguknak megfelelő jövedelmet tudtak volna biztosí-
tani.”46 Ezután felsorolt 44 nevet, akik Kiskunhalas közönsége szerint nem jogosul-
tak a juttatásra, hiszen a vonatkozó rendeletek értelmében tulajdonképpen azoknak 
van földhöz igényük, akik földbirtokkal egyáltalán nem rendelkeznek. Kéri tehát a 
földhivatalt, hogy a felsorolt személyek az igénylésből kizárassanak.47

A Délpestvármegyei Földhivatal 1947. augusztus 21-én hozta meg a kiskunha-
lasi földigénylők juttatása tárgyában a véghatározatát. Ebben 28 személy juttatását 
nem hagyta jóvá (I.), 12 személy juttatását mérsékelte (II.). Ezt meghaladó juttatás 
csökkentése vagy törlése iránt előterjesztett kérelmeket elutasította. A törlések vagy 
csökkentések által felszabadult ingatlanokat a juttatottak, mint haszonbérlők továb-
biakban is használhatják haszonbér fizetése ellenében mindaddig, amíg a kérdéses 
ingatlanokat arra igényjogosultaknak nem juttatják. Ezen területeket további rendel-
kezésig a Magyar Államkincstár (Földbirtokrendező Alap) nevén kell nyilvántartani 
és ennek megfelelően telekkönyvezni. A juttatást olyan személyektől vonták meg, 

3. Újságcikk az újgazdák birtokleveleinek átadásáról. Hírek, 1947. szeptember 24. TJM 20324
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akik nem igényjogosultak, így akiknek ingatlana a 15 holdat meghaladta, akik a 
földet rosszul művelték, vagy azt teljesen elhanyagolták, akik a Volksbundnak tagjai 
voltak, aki csalárdul két helyen igényelt, aki visszaadta a földet a volt tulajdonosok-
nak, s aki örökös nélkül meghalt. A rendelkező részben a II. alatt felsorolt jogosultak-
nál a juttatásokat mérsékelni kellett, mert az alaptörvény szerint 15 holdnál maga-
sabb juttatás nem teljesíthető, és a 15 holdba a saját ingatlant is bele kell számítani. 
Az a körülmény, hogy valaki nem műveli a földjét, nem indok az azonnali elvételre. 
Előzőleg a rosszul gazdálkodót a rendes művelésre fel kell hívni, ha a felhívásnak 
nem tesz eleget, akkor a juttatott föld elvehető. Nem indok a föld elvételére, hogy 
a juttatott a szomszédjával összeférhetetlen, ezt a panaszt a szomszédok egymás 
között intézzék el. Nem ok a juttatás megvonására, ha valaki magányos nő, vagy ha 
vadházasságban él, nincs törvényes rendelkezés, hogy ezen az alapon az ingatlan el-
vehető. Több panasz érkezett a juttatások ellen amiatt, hogy a földigénylőnek saját in-
gatlana is van. Ez a panasz a 132.000/1947. FM. számú rendelet 13.§-a folytán vehető 
figyelembe, amennyiben az alaptörvényben megállapított 15, illetőleg 25 kat. holdat 
a ténylegesen birtokban tartott ingatlannal együtt meghaladja a csökkentéseknél ez 
a körülmény figyelembe lett véve. Sok észrevétel érkezett a földhözjuttatottak ellen 
amiatt, hogy bűncselekményt követett el, de ide vonatkozó bizonyítékot a panaszos 
nem mutatott be.48

Az érvényben levő rendeletek – így a határozat indoklása – pontosan megállapít-
ják, hogy kiket kell kizárni az igénylők közül. A panaszok nagy része olyan körül-
ményt jelöl meg, amely a kizárási okok között nincs felemlítve, ezért ezek a panaszok 
nem voltak figyelembe vehetők.49 

A földosztással kapcsolatos munkálatok jelentős része tehát a végéhez ért. A föl-
digénylők összeírási ívén 1232 név található. Ez is jelzi, hogy voltak, maradtak elinté-
zetlen ügyek, s továbbra is érkeztek a kérelmek a kecskeméti tanács és a földigénylő 
bizottságok helyébe lépett földhivatalhoz.50

A telekkönyvezés kérdése is sokáig nyitva maradt. Bár volt olyan jelentés, mely 
szerint ezt az aktust 1947. augusztus 20-ra befejezték, a későbbi hivatalos levelezé-
sekből pont nem ez derül ki. Maga az UFOSZ kéri a telekkönyvezés lezárását 1948. 
januárjában a Délpestvármegyei Földhivataltól.51 1948. március-április hónapokban 
dr. Drégely László gazdasági előadó és Gusztos Károly polgármester egyértelműen 
tájékoztatta a kalocsai járásbíróságot, hogy a földosztást teljesen lezáró telekköny-
vezés nem oldható meg véglegesen, adatok hiányában.52 

1949-re a birtokrendszer részben átalakult, de valójában a középbirtokosi réteg 
dominanciáját ez változtatta meg. 25 holdon felüli: 702, 10-25 holdon: 1206, 10 
hold alatt: 5292 birtok volt.53 Ez jó alapot tudott adni a későbbi propagandának, 
amely a termelőszövetkezetekbe, pont az ilyen kis földekkel rendelkezőket várta. 
Bár nagyon akadozva, de végül városunkban 1948 után ez a folyamat is beindult, az 
1945-ös földreform földosztása miatt.54
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Erdőrendezés

A földosztással összefüggő erdőügyek kezelése a telekkönyvezés befejezéséig 
függőben volt. Kiskunhalason 1946-ban 635 kat. hold erdő volt, melyek minősége 
szerinti eloszlása: 196 kat. hold silány homoki talajon, 439 kat. hold jó minőségű 
talajon volt.55

Az időközben érkezett erdőátvételi jegyzőkönyveket a földhivataloknál kellett 
gyűjteni irattári kezelés formájában. Dr. Matus György Délpestmegyei Földhivatal 
ügyvezetője 1948. december 15-én a következő jelentést tette meg az Országos Föld-
hivatalnak: „A telekkönyvezést most már elrendelő az erdőügyek végleges rendezé-
sével kapcsolatban kiadott 46924/1948.(VII. 1.) F.M. sz. rendeletnek kézhezvételekor 
azonnal intézkedést tettem a vonatkozó iratoknak a felkutatására, illetve előkeríté-
sére. Mivel a rendeletben előírt időpontot feltétlenül be kívántam tartani, azt a meg-
oldást találtam leghelyesebbnek, ha az érdekelt erdőfelügyelőségeket keresem meg 
annak kimutatására, hogy az illetékességi területükön mely erdőkre vonatkozólag ké-
szültek átvételi jegyzőkönyvek. Eme intézkedés eredményeként jelentem, hogy: erdő-
nek állami tulajdonba vételéről jegyzőkönyv érkezett: 66 db. Ebből felülvizsgáltam: 
60 db. A felülvizsgált határozatok által érintett terület: 51.108 kat. hold a felül nem 
vizsgált jegyzőkönyvekre vonatkozó erdőterület: 2359 kat. hold A községi tulajdonba 
adott erdők nagysága községi határonként részletezéssel: Cegléd 126 kat. hold Bocsa 
47 kat. hold, Fülöpszállás 57 kat. hold, Fajsz 63 kat. hold, Szabadszállás 150 kat. 
hold, Lajosmizse 288 kat. hold, Kecel 196 kat. hold, Pirtó 59 kat. hold, + 11 község 
felsorolva. A községek tulajdonába adott erdők összterülete: 1366 kat. hold 1514 nöl. 
A községi tulajdonba adandó erdők nagysága, határon kívüli részletezéssel: Bátya: 
16 kat. hold, Kerekegyháza:30 kat. hold, Kecskemét: 908 kat. hold, Szalkszentmár-
ton: 31 kat. hold. Mindezek után Kiskunhalas mezőváros határában levő és állami, 
illetve községi tulajdonba kerülő erdőkre vonatkozóan külön az alábbiakat jelentem: 
Az állami tulajdonba kerülő erdőkre vonatkozóan az erdőhatóságok a birtokbavételi 
jegyzőkönyveket még 1945. őszén elkészítették, majd a később kiadott 111.237/1946.
(V.3.) FM. sz. rendelet folytán ezeket a jegyzőkönyveket 1947 elején módosították. 
Tekintettel azonban arra, hogy ezek a pótjegyzőkönyvek sem a fennálló rendeletek-
nek készültek el, az erdőhatóságok Kiskunhalas mezővárosra vonatkozólag teljesen 
új eljárás lefolytatását rendelték el. Minthogy pedig ez az eljárás meglehetősen nagy 
területű erdőingatlanokat érint, az új és a követelményeknek megfelelő birtokba vé-
teli jegyzőkönyvek elkészítése 1948. december 15-ig nem volt lehetséges, s ennek 
következtében a Megyei Földhivatal sem hozhatja meg a szükséges határozatokat. 
Folyó év december 3-án Kiskunhalason a szegedi Erdőigazgatóság, a Budapesti 
Központi Erdőigazgatóság és a helyi erdészeti hatóság, valamint az Országos és a 
Megyei Földhivatal kiküldöttei értekezletet tartottak. Ennek során az erdészeti ha-
tóságok bejelentették, hogy 25 erdőingatlanra vonatkozóan az eljárást már lefoly-
tatták, további 31 erdőre az eljárás folyamatban van, az összes kiskunhalasi erdőre 
vonatkozó eljárás azonban legkorábban 1949. január 31-én fejezhető csak be.”56
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Összegzés 

Kiskunhalason 1945. március végére felállt a földosztóbizottság. Ám a politikai 
csatározások miatt a kommunisták kiszorították a kisgazdákat, akiket elvileg több 
hely illetett volna meg a közigazgatási szervben. Ennek a hatalmi harcnak esett ál-
dozatul a helyi földosztás. A szélsőbaloldal egyértelműen a saját híveit részesítette 
előnyben a földingatlan kérelmek teljesítésénél. 1945. május 17-re a földek nagy ré-
sze gyakorlatilag kiosztásra került. Közel 6000 kataszter holdat sajátítottak ki és osz-
tottak szét a közel mintegy 900 igénylőnek. Ezek a parcellaszíj földek természetesen 
nem voltak elegendőek a megélhetéshez, így jó alapját adhatták a leendő termelő-
szövetkezeteknek. A fellebbezésekről és panaszokról illetve a helybeli pártok tor-
zsalkodásáról nem is beszélve. Ezek még hosszú évekre elhúzták a földosztás valódi 
eredményeit és eseményeit. A most feltárt és kutatható levéltári iratokból viszont jól 
modellezhető a földosztóbizottság és jogutódainak története és tevékenysége.

Az 1945. évi földosztás mérete, jellege és lebonyolítási rendje forradalmi jegye-
ket viselt, mint általában a megkésett, sietős, sőt, diktált ütemű átalakulások. A gaz-
dasági racionalitást több tekintetben nélkülözte, elsődleges volt a politikai érdekek 
érvényesítése. Ez határozta meg a későbbi mesterséges birtokstruktúrát. A földosz-
tást közvetlenül követő, jelentős költözködéssel járó változás volt a mintegy 75 ezer 
új tanya létrejötte. Ezek új lakóhelyet jelentettek, hiszen a legkisebb időveszteség-
gel, kezdetleges módon lehetett helytállni a kapott föld megművelésében. Később 
kijelölték a 150 „tanyaközpont” helyét. 1949-ben országosan megtiltották újabb ta-
nyák építését. Pozitív hatásai között említhetjük az építkezések és az építőipar rész-
leges fellendülését. A változás első szakasza az 1945-ös földosztáshoz kapcsolódik. 
Ennek során 660 ezren kaptak földet, és amit kevésbé szoktak emlegetni, 350 ezer 
új házhelyet is kimértek. Telekhez jutottak többek között azok a mezőgazdasági bér-
munkások, falusiak, zsellérek, akik eddig gazdálkodásra alkalmatlan kis telkeken 
éltek. Többnyire a falvak peremén meghúzódó zsellérsorokon, de ott volt közöttük 
az a 110 ezer uradalmi cseléd is, akiknek korábban nem volt saját házuk, csak a 
majorságok cselédházait válthatták fel az önálló lakással. A földosztás által kivál-
tott hatalmas építési hullám néhány éven keresztül lényegében spontán zajlott le. 
A pontos okát még nem vizsgálták, de valószínű, azért hiányzott ennek valamiféle 
koordinálása, mert a figyelmet a városok újjáépítése kötötte le.57

Az önálló gazdálkodást az újbirtokosok nem folytatták sokáig. Rákosi Mátyás 
Kecskeméten már az 1948. augusztus 20-án tartott nagygyűlésen beszédet tartott, 
amikor is a párt nevében meghirdette a szövetkezeti mozgalmat. Egy hónap múlva 
megalakultak az első termelőszövetkezeti csoportok. Az eredmény, amit egyértelmű-
en egy előre kigondolt koncepció révén megvalósítottak, a mezőgazdaság szovjeti-
zálását segítették elő. A lassan beinduló szovjet típusú szövetkezetesítés első lépéseit 
tettük meg 1945 tavaszán és nyarán azzal, hogy gyakorlatilag már a korszakban is 
nagyon kismértékű megélhetést biztosító törpebirtokokat osztottak szét. Ráadásul 
a szakértelem hiánya és az erőszakos földelkobzások igazságtalansága egyértelmű 
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politikai játszmává tette a földosztást, amelynek hatásait többek között a termelőszö-
vetkezetek létrejöttének tényével tudjuk lemérni. Ez volt az igazi cél, és az eredmény 
azok szempontjából, akik nyilvánvalóan nem a földhivatalok, hanem pártközpontok 
irodáiból adták az utasításokat, hogy kiktől kell elvenni és kiknek kell adni azokból a 
földekből, amire a magyar parasztság már évszázadok óta várakozott.58
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1024/1946., 3249/1946., 237/1947.

 19 Tóth 1997
 20 Uo.
 21 Uo.
 22 Uo.
 23 Minden polgármesteri jelentés azt adja a je-

lentést kérő tudomására, hogy sváb nem volt 
és nincs, illetve, hogy vagyonuk, ingatlanaik 
sincsenek itt a német nemzetiségűeknek. BK-

ML-Kiskunhalas, XXII / 201 b Kiskunhala-
si Polgármesteri Hivatal iratai, 4866/1946., 
3421/1947., 13 623/1947.

 24 Bács-Kiskun Megyei Levéltár Kiskunhalasi 
részlege (továbbiakban: BKML-Kiskunha-
las), XXII / 201 b Kiskunhalasi Polgármes-
teri Hivatal iratai, 11/1947.

 25 BKML-Kiskunhalas, XXII / 201 b Kiskunha-
lasi Polgármesteri Hivatal iratai, 1320/1947. 
illetve 1473/1947., 13 623/1947.

 26 BKML-Kiskunhalas, XXII / 201 b Kiskunha-
lasi Polgármesteri Hivatal iratai, 4855/1949. 
sz. i.

 27 Amikor még nem volt biztos a németajkúak 
kitelepítése Németországba, akkor a kiskun-
halasi kommunista küldöttek azt a javaslatot 
is megtették, hogy a teljesen hasznavehetet-
len homokos földekre is áthozhatják a hajósi 
svábokat. Ezzel is megbüntetve őket, illetve 
elősegítve az asszimilációjukat, a nagy ta-
nyavilágban. Bálint 1971, 321-323., 298-
299.

 28 Tóth 1997
 29 Vö.: Mácsai 1965. 214. illetve Fekete 1984. 

11.
 30 Bóna Lajos bizottsági elnök levele. Fekete 

1984, 16-17.
 31 Halasi Hírek, 1945. okt. 27.
 32 Tóth 1997
 33 Uo.
 34 Uo.
 35 Uo.
 36 BKML-Kiskunhalas, XXII / 201 b Kiskunha-

lasi Polgármesteri Hivatal iratai, 8383/1946.
 37 Tóth 1997
 38 Uo.
 39 (1) A Megyei (Fővárosi) Földbirtokrendező 

Tanácsok és a Községi Földigénylő Bizottsá-
gok az 1947. évi február hó 1. napján meg-
szűnnek; ezen a napon megszűnik a tanácsok 
és bizottságok tagjainak megbízatása is. (2) 
Az Országos Földbirtokrendező Tanács a föl-
digénylő bizottság további fenntartását vagy 
újbóli felállítását a földosztás zavartalan 
végrehajtása érdekében és csak kivételesen, 
különösen azokban az esetekben rendelheti 
el, ahol: a) a juttatási javaslatot és felhaszná-
lási tervet a földigénylő bizottság önhibáján 
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kívül nem készítette el. b) nagyobb arányú 
házhelyrendezésre van szükség. c) a telepí-
tés még nincs befejezve. 6.§. (1) A megszűnt 
földigénylő bizottság, valamint a földbirtok-
rendező tanács munkáját a területileg ille-
tékes Megyei (Fővárosi) Földhivatal, mint 
elsőfokú földbirtokrendező hatóság végzi. 
8.§. (1) A megszűnt földigénylő bizottság 
iratanyagát és pecsétjét jegyzőkönyv felvéte-
le mellett, iratjegyzékkel a községi elöljáró-
ság (polgármester) veszi át, s az elintézett és 
elintézetlen ügyek iratait külön csoportosítva 
részletes tájékoztató jelentés, a vonatkozó 
jegyzőkönyv és iratjegyzék kíséretében a 
jelen rendelet hatálybalépésétől (február 1.) 
számított harminc nap alatt a Megyei (Fő-
városi) Földhivatalhoz felterjeszti. 12 .§. 
(2) A polgármester, a Nemzeti Bizottság és 
az   UFOSZ helyi  szervezete  a Földhivatal 
kiküldöttét, az ítélőbírót támogatni köteles; 
13.§. (1) A tényleges kiosztási birtokállapo-
tot csak azoknál a juttatottaknál lehet meg-
változtatni, akiknél a ténylegesen, birtokban 
tartott ingatlan a Rendelet 34.§.-ában meg-
határozott juttatási mértéket (15, illetve 25 
kat. holdat) meghaladja. (2) A Földhivatal 
kiküldötte, a kijelölt ítélőbíró a juttatásra 
javasoltak nevét és a juttatni javasolt ingat-
lanok területét feltüntető jegyzéket a községi 
elöljáróságnak (polgármesternek) az I.Vr.31 
4l.§.-ában foglalt rendelkezésnek megfelelő 
és azonnali közszemlére tétel végett átadja. A 
polgármester a jegyzéket a szokásos módon 
haladéktalanul kifüggeszti s azt a kifüggesz-
tést követő nyolc nap eltelte után a kihirde-
tést igazoló záradékkal ellátva, az esetleg 
beadott észrevételekkel együtt felterjeszti a 

Megyei Földhivatalhoz. 18.§. (1) Az Orszá-
gos Földbirtokrendező Tanács hatásköre a 
T.I.32 4.§.-ának (1) és (2) bekezdésében fel-
soroltak kivételével, az 1947. évi február hó 
1. napjával az Országos Földhivatalra száll 
át.

 40 Tóth 1997
 41 Uo.
 42 Uo.
 43 Uo.
 44 Uo.
 45 Uo.
 46 Uo.
 47 Uo.
 48 Uo.
 49 Uo.
 50 Uo.
 51 BKML-Kiskunhalas, XXII / 201 b Kiskun-

halasi Polgármesteri Hivatal iratai, 277/1948.
 52 BKML-Kiskunhalas, XXII / 201 b Kiskunha-

lasi Polgármesteri Hivatal iratai, 3572/1948.
 53 BKML-Kiskunhalas, XXII / 201 b Kiskunha-

lasi Polgármesteri Hivatal iratai, 8702/1948.
 54 BKML, XXXIII / 5 Az MKP-MDP-MSZMP 

iratok gyűjteménye, 176. d. szn./1948.
 55 BKML-Kiskunhalas, XXII / 201 b Kiskunha-

lasi Polgármesteri Hivatal iratai, 7199/1946.
 56 Tóth 1997
 57 Uo.
 58 Uo.
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Választások Kiskunhalason 1945–1947
Szabó Róbert

A második világháború végére Magyarország szovjet katonai megszállás alá ke-
rült. A békekötésig elvesztette szuverenitását s az 1945. január 20-i fegyverszüne-
ti egyezmény értelmében az antifasiszta koalíció államaiból álló, orosz elnökségű 
Szövetséges Ellenőrző Bizottság fennhatósága alá helyezték. A magyar államiság 
korlátozott volta mellett működött az Ideiglenes Nemzeti Kormány, s ha ritkán is, 
de ülésezett az Ideiglenes Nemzetgyűlés. A korábbi állami-közigazgatási struktúra 
a harcok előrehaladásával megsemmisült, a németbarát elit elmenekült. A felszaba-
dított területeken a megszálló orosz katonai parancsnokságok irányítása alatt meg-
kezdődött a helyi közigazgatás újjáépítése, megjelentek az 1944. március 19. után 
betiltott polgári pártok, újraéledt a Szociáldemokrata Párt s immár legális politikai 
erőként lépett színre a Magyar Kommunista Párt is. A helyi nemzeti bizottságok 
részben spontán szerveződő többpárti képviselőkből álltak össze s néphatalmi szerv-
ként funkcionáltak. A bekövetkező társadalmi folyamatok (földosztás stb.) miatt a 
magyar társadalom képe és gazdasági szerkezete erőteljesen átalakult. 

Ezek a folyamatok Kiskunhalas 1944. október 23-i szovjet megszállása miatt idő-
ben hamarabb lejátszódtak. A városi tanács a szovjet városparancsnokság engedélyé-
vel már 1944. október 30-án összeült, s abban a birtokos parasztság képviseletét fel-
vállaló Független Kisgazdapárt képviseletében Ván Benjámin református lelkész és 
Borbás Imre ügyvéd, a városi rendőrség ideiglenes parancsnoka mellett a korábban 
is működő Szociáldemokrata Párt helyi vezetője, az agrárszocialista Bundzsák Ist-
ván foglalt helyet.1 A Magyar Kommunista Párt helyi szervezetének 1944. november 
elsejei megalakulása után Fazekas István korábbi asztalos, megválasztott titkár jelö-
lésével a testület november 3-án kibővült. A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 
helyi lapja, az 1944. december 6-án megjelent Halasi Hírek is a három párt közös 
lapjaként indult. Miközben működött a városi tanács, december 12-én itt is megala-
kult az új néphatalmi szerv, a nemzeti (függetlenségi) bizottság, amelynek a koalí-
cióra kényszerült pártok mellett a szakszervezetek és a gazdasági érdekképviseletek 
küldöttei is tagjai lettek. Tulajdonképpen ők jelölték ki a december 18-i népgyűlésen 
a várost képviselő küldötteket (Dobó István mázolósegédet, a Horthy-korszakban 
az MSZDP függetlenített városi titkárát és Macskási József festő mázolósegédet az 
MKP, Bundzsák Istvánt az SZDP, Borbás Imre pártelnököt a kisgazdapárt képvisele-
tében) az 1944. december 21-én összeülő Ideiglenes Nemzetgyűlésbe.2

A nemzeti bizottság és a városi tanács 1945. január és április között több alkalom-
mal is átalakult, de a pártok közötti megoszlás aránya nem változott. 1945. április 
15-én új politikai erő jelentkezett a színtéren, megalakult és a jelzett időszakban 
mindvégig jelen volt, bár csekély befolyással, a Nemzeti Parasztpárt helyi szervezete 
(elnöke Csontos Jenő), amely az akkor még a városhoz tartozó Pirtón 1945. március 
közepén megalakított parasztpárti helyi csoportból sarjadt. 
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1945 derekán a kiskunhalasi közélet-
ben a pártok közötti látszólagos harmó-
nia és együttműködés megbomlott. En-
nek több oka is volt. Már a földosztás 
megítélésében és végrehajtásában is volt 
ellentét a törvények maradéktalan betar-
tásához ragaszkodó Nagy Szeder István, 
a kisgazdapárt választmányi tagja és in-
tézőbizottsági elnöke, akkor a földosztó 
iroda vezetője és az MKP helyi vezetői 
között, akik közül többen bátorították 
a földosztási rendelet kijátszóit és hall-
gatólagosan eltűrték a rendelet hatálya 
alá nem eső birtokok igénybevételét. (A 
konfliktus a mérnök 8–10 napos elzárá-
sával zárult.)3 Bár a földosztás ténye a 
kisgazdapárt bázisához tartozó kis- és 
középparasztságot erősítette, az egyéni 
tulajdonosi kör bővülése az addig föld-
nélkülieknek számító, nem csak halasi 
illetőségűek birtokszerzésével is járt, 
akik tulajdonszerzésük tényét a Magyar 

Kommunista Párt politikájának tulajdonították és a párt helyi szimpatizánsai sorát 
erősítették.4

Míg országos szinten a pártok közötti együttműködés, ha kényszerből is az 1945. 
novemberi választásokig mindenütt fennmaradt, ez Kiskunhalason már 1945 ápri-
lisában véglegesen zátonyra futott. A kisgazdapárt, amely a legnagyobb támogatói 
háttérrel és legtöbb bejegyzett párttaggal rendelkezett, a városi képviselőtestület 
1945. április 4-i ülésén a párt valós számarányára hivatkozva elfogadhatatlannak 
tartotta a számára teljesen hátrányos és a többi párt által elfogadott képviselőtestületi 
összetételt, amely a politikai pártok befolyását nem tükröző nivellálódásban jutott 
kifejeződésre.5 Álláspontjuk végső kikristályosodásához a kisgazda pártvezetésben 
röviddel később végbement változások jelentősen hozzájárultak.

1945 tavaszán a Független Kisgazdapártban a korábbi vezetést lemondatták – 
illetve Borbás Imre visszavonult –, s új vezetésre volt szükség; a tisztújítás elke-
rülhetetlennek látszott. Az 1945. május 12-i intézőbizottsági ülésen a pártszervezet 
egyes meghatározó tagjai az elnöki és a négy alelnöki posztra három, illetve tizenkét 
jelöltet javasoltak a választmánynak. (Ennek bizalmasan bevallott célja a demokrati-
kus választójog gyakorlásának való megfelelés volt, de egyéb propaganda-megfon-
tolások is komoly szerepet játszottak.) Zilah János és Nagy Szeder István mérnök 
mellett egy ma még névtelen volt a harmadik kandidált.6 A döntés az elnöki jogkört 
Nagy Szeder István kezébe adta, aki határozott lépéseivel átformálta a halasi kisgaz-

1. A Független Kisgazdapárt tagsági 
igazolványa, 1946. TJM 5258
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dák politikai szervezetét. Matematikai alapelveken működő hálózatot hozott létre, 
amely a közvetlen demokrácia elvén működött.7 A korábbi működésképtelen szerve-
zetből erős, öntudatos helyi párt jött létre, amely nagy támogatottságnak örvendett, 
s egyre népszerűbb lett; az FKgP erejének ismeretében aktívan kívánt beleszólni a 
város közéletébe.

A döntés nem maradt hosszú távú következmények nélkül a helyi pártok egymás 
közötti viszonyára. Az április 4-én a kisgazdapárt nélkül elfogadott elveknek meg-
felelően összeülő új képviselőtestületbe a legnagyobb befolyással bíró párt nem kül-
dött jelölteket, s a három párt – NPP, MKP, SZDP – képviselőit is magában foglaló 
testület július 14-i felhívására sem változtatták meg döntésüket. (Így a nekik járó 16 
mandátumot a munkáspártok és a parasztpárt, valamint a szakszervezetek jelöltjei 
között osztották szét szeptember 1-jén.)8

A pártok konfliktusa az 1945. július 21-i nemzeti bizottsági megbeszélésen to-
vább éleződött; Bundzsák István és Fazekas István, a nemzeti bizottságba delegált 
munkás- és parasztpárti tagok nevében „reakciós”-nak minősítette és elutasította az 
FKgP által beterjesztett tagok közül Nagy Szedert és Zilah Jánost, megkérdőjelez-
ve delegálási jogosultságukat. Másnap a Halasi Hírek kampányba kezdett a halasi 
kisgazdaelnök ellen.9 A névleg koalíciós irányítás alatt álló lapban – amely egyre in-
kább a kommunisták álláspontját kezdte hirdetni – visszatérően megjelentek a Nagy 
Szederék által tendenciózusnak tartott kisgazdaellenes cikkek. Az FKgP a közmé-
diából kiszorítva saját álláspontját nem közölhette, egyéb megszólalásra pedig alig 
volt lehetősége a nemzetgyűlési választásokat megelőző kampányban. A szüntelen 
sajtótámadások hatására 1947. február 15-étől a halasi kisgazdapárt a Kalocsai Kis 
Újság hetilap kiskunhalasi mellékletében válaszolt a halasi baloldali pártok vádjaira. 
A lapot Sisitka József kalocsai kisgazda nemzetgyűlési képviselő adta ki, de a halasi 
híreket név nélkül Nagy Szeder István szerkesztette.10 Ezekben válaszolt a Halasi 
Hírek, majd a Hírek oldalain megjelent kisgazdaellenes cikkekre s közölte pártja 
álláspontját. A vitás kérdések tisztázásának egyik előfeltételeként a pártok belső 
működésének demokratizálását s a vezetők kiválasztásában a halasi kisgazdapártnál 
meghonosodott demokratikus választási elvek átvételét ajánlotta.11

1945 nyarára az országban az ideiglenes politikai viszonyok rendezetlensége 
miatt időszerűvé vált a törvényhozás összetételének véglegesítése. Minden politi-
kai párt fontosnak és szükségesnek érezte az erőfelmérést, de pártérdektől függően 
különböző időpontokat javasoltak a parlamenti választás megrendezésére. A belső 
politikai erőviszonyok tisztázása mellett jelentős külpolitikai érdekek is a választás 
megtartását sürgették. Bár 1945 nyarára az antifasiszta nagyhatalmak közötti együtt-
működés meglazult, az angolszászok véleményét a Szovjetuniónak respektálnia kel-
lett, mikor azok a Jaltában elfogadott elveknek megfelelően a békekötés előfeltéte-
leként Magyarországon is tiszta, demokratikus, többpárti választások megtartását 
sürgették, s a diplomáciai kapcsolatok felvételének kérdését is annak megtartásával 
kapcsolták össze. K. J. Vorosilov SZEB-elnök ezért 1945. augusztus 16-án a vá-
lasztások megtartására utasította Miklós Béla miniszterelnököt. A pártok választási 
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kampánya az 1945. október 7-én kisgazdapárti győzelemmel záruló fővárosi hely-
hatósági választások után kiéleződött. Bár szovjet nyomásra a pártok a parlamenti 
szavazás végeredményétől függetlenül már előre a koalíciós kormányzás folytatásá-
ban állapodtak meg, országos szinten éles választási harc bontakozott ki. Az MKP 
választási programjában további demokratikus reformokat ígért, népjóléti intézkedé-
seket sürgetett. Az SZDP „ma a demokráciáért, holnap a szocializmusért” jelszóval a 
többségi demokrácia megteremtéséért szállt síkra, a parasztpárt a szegény- és kispa-
raszti érdekek érvényesítéséért korteskedett. A Független Kisgazdapárt a klasszikus 
nyugati, többpárti polgári demokrácia jelszavát hirdette, magántulajdonon alapuló 
piacgazdaságot, a polgári szabadságjogok tiszteletben tartását ígérte. 

A halasi választási kampányban az országos tendenciától eltérően megvalósult 
a munkáspárti összefogás a kisgazdapárttal szemben,12 főleg az azok által felvázolt 
„Magyarország híd a Kelet és a Nyugat között” szerep elutasításával kapcsolatban.13  
A helyi választási hadjáratban az MKP hamarabb indult, de ez az elsőség nem az erőt 
takarta. Míg a kommunista nagygyűlésre 1945. október 27-én került sor, a többi he-
lyi párt csak másnap rendezte választási gyűlését. Az MKP választási plakátháborút 
kezdeményezett, a párt érdemének állította be a hadifoglyok hazaengedésének ígé-
retét és a következetes küzdelmét a gazdasági helyreállításért, magának vindikálta 
a földosztás és az újjáépítés addigi sikereit is.14 A kisgazdapárt helyi propagandáját 
nem ismerjük.15 A Nemzeti Parasztpárt – amely ekkor lett a helyi sajtó társkiadója 
– halasi választási gyűlésén Erdei Ferenc parasztpárti politikus, belügyminiszter az 
NPP a munkáspártok iránti elkötelezettségét igyekezett cáfolni.16 

2. A Nemzeti Parasztpárt programpontjai. TJM 2118
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1945. november 4-én, a nemzetgyűlési választásokon az Országos Nemzeti Bi-
zottság hat pártnak adott indulási jogot. A választásokon a dualizmus és részben a 
Horthy-korszak választási rendszerétől eltérően nem egyéni képviselőjelöltekre, ha-
nem pártlistára szavaztak. Ez a korábbi gyakorlattól való eltérés ellenérzést keltett a 
lokálpatriotizmusukra oly büszke halasiak számára. A pártok listáján bejutásra alkal-
mas helyen alig szerepelt halasi születésű vagy a városban tevékenykedő politikus. 
A kisgazdapárt teljes megyei listája nem ismert, de a lista 27. helyén szereplő Balla 
Antal újságíró a város szülötte volt, s bekerült a törvényhozásba is. Ugyanakkor Ván 
Benjámint a megyei lista 38. helyére tették17 s éppen lemaradt a mandátum megszer-
zéséről,18 bár az 1945. október 28-án megrendezett választási gyűlésén maga Nagy 
Ferenc kisgazda újjáépítési miniszter is megjelent, s beszédében az FKgP és jelöltje 
megválasztása mellett szólalt föl. Az MKP megyei lista 6. helyére kerülő Macskási 
József ismét képviselő lett, de Fazekas István városi titkár 30. helyen való szerepel-
tetése nem eredményezett mandátumot. A szociáldemokraták listáján az 5. helyre 
való felkerülés Bundzsák István számára ismét mandátumot hozott, Maurer Hugó 
lakatos, városi titkár a 18. helyről nem került be a törvényhozásba. A parasztpárti 
lista első hét helyén nem szerepelt halasi személy, a Polgári Demokrata Párt listája 
ez idáig nem került elő.

Kiskunhalas lakossága a Pest–Pilis–Solt–Kiskun és Bács–Bodrog választókerü-
letben voksolt. A 19. 879 kiskunhalasi választójogosult 89, 06 %-a, 17. 704 személy 
élt szavazati jogával. Közülük csak 102-en dobtak be érvénytelen szavazólapot a 
választási urnába (0, 58 %), míg 17. 602 választó (99, 42 %) zöme a Független Kis-
gazdapártot támogatta (11. 004 szavazat, 62, 52 %). Az FKgP kapott itt is abszolút 
többséget, sőt nagyobb fölénnyel nyert, mint az országos százalékarányuk volt. A két 
munkáspárt közül az SZDP szerepelt jobban (3. 186 szavazat, 21, 68 %), a Magyar 
Kommunista Párt a képzeletbeli dobogó harmadik helyére szorult (2. 334 voks, 13, 
26 %). Jóval kevesebben támogatták a Nemzeti Parasztpárt listáját (323 szavazat, 1, 
84 %), a Polgári Demokrata Pártra még másfélszázan sem voksoltak (125 szavazat 
0, 71 %).19

A végeredmény nem jelentette a tiszta parlamentáris demokrácia megvalósítását. 
A Szövetséges Ellenőrző Bizottság angolszász képviselőinek kevés befolyása volt az 
események menetére. Hathatós támogatást nem tudtak adni a nyugati orientáció ma-
gyarországi híveinek. A Vörös Hadsereg tartós jelenléte aggodalommal töltötte el a 
külföldi befolyástól mentes, független magyar politikában reménykedőket. Az MKP 
már november 5-étől igyekezett a saját eszközeivel ellensúlyozni az 57, 03%-ot elért 
Független Kisgazdapárt törvényhozási fölényét. A kommunisták kezében maradó 
Belügyminisztériumban és a közigazgatásban élvezett pozícióit felhasználva igyeke-
zett megakadályozni a nemzeti bizottságok összetételének a választási eredmények 
alapján történő arányosítását, módosítását. Bár több alkalommal felmerült, a buda-
pesti törvényhatósági választásokat nem követték községi önkormányzati választá-
sok, így az alsó hatalmi struktúrában maradtak az 1944–1945-ben kialakult hatalmi 
viszonyok, amelyek nem tükrözték a választói akaratot. 



108

Ugyan a parlamenti többség az FKgP kezében volt, az erőszakszervezetekben, a 
BM-ben és a közigazgatásban valamint a végrehajtó hatalom más szerveiben meg-
nyilvánuló baloldali, főleg MKP, túlsúly megakadályozta elképzeléseik valóra vál-
tását. A törvényhozási kisgazda fölényt a végrehajtó hatalomban érvényesülő kom-
munista fölény opponálni tudta. Korlátozott parlamenti demokrácia alakult ki két 
domináns párt, az MKP és az FKgP meghatározó szerepével. 1945. november 4. nem 
záró pontja lett a politikai hatalomért folytatott küzdelemnek, hanem éppen nyitó 
fejezete egy versengő pártrendszernek, ahol két meghatározó párt küzdött a politikai 
hatalom kizárólagos birtoklásáért.

A voksolás eredménye a kiskunhalasi pártok feszült viszonyában sem hozott eny-
hülést. Éppen ellenkezőleg, ekkortól mélyült el igazán a politikai pártok ellentéte.  
Az FKgP az eredmények ismeretében joggal várta 62,5%-os többsége gyakorlati 
érvényesítését az 1944-es állapotokat tükröző nemzeti bizottságban és főleg a képvi-
selőtestületben. Ugyanakkor a nemzeti bizottság elnöki tisztségének rotációs elven 
alapuló cseréjét vagy egy társelnöki rendszer bevezetését ajánlott.20 Erről a kezdet-
ben a helyzet tisztázását tárgyalások útján kezdeményező, s a korábbi kisgazda sé-
relmek jóvátételétől sem elzárkózó SZDP-vezetés tárgyalni sem volt hajlandó. A 
korábbi egyoldalú kisgazdaellenes nemzeti bizottsági nyilatkozatok helyesbítését az 
MKP önkéntes helyreigazítással kívánta rendezni. A kedvező hangulatban elkezdő-
dő gazdasági tárgyalások azonban a kommunista szervezetben végbement vezető-
változások miatt végleg zátonyra futottak. (A források szűkössége miatt lehetetlen 
megállapítani, hogy az FKgP távolmaradása a nemzeti bizottságból a munkáspártok 
és a parasztpárt szándékos provokációjának eredménye volt-e, vagy a sérelmi po-
litikát túldimenzionáló kisgazdavezetés érzékenysége, esetleg Nagy Szeder komp-
romisszumkészségének hiánya miatt következett be.) Miközben az FKgP nélkül is 
működő nemzeti bizottság felemás megbékélési jelzéseket küldött Nagy Szederék 
felé, a pártok közötti együttműködés hiányáért az FKgP-t vádolta. Az irányítása 
alatt lévő közmédiában és hivatalosabb felső fórumokon is az FKgP-t jelölte meg az 
együttműködés akadályának. Velük szemben a kisgazdapárt hivatalos álláspontja az 
volt, hogy a nemzeti bizottság döntései nem törvényesek, hiszen azok meghozata-
lában nem vettek részt, a városban hivatalos képviselettel nem rendelkeztek, illetve 
rendelkezhettek. 

A problémák megoldása érdekében 1946. április 17-én a kisgazdapárti elnök 
a kommunista irányítás alatt álló Belügyminisztériumhoz fordult panaszukkal, de 
érdemi választ nem kapott. A kisgazdapárt országos központjától sem kapott se-
gítséget, ahol mindennél fontosabbnak tartották a pártközi béke megtartását, ezért 
politikai támogatást nem nyújtottak. A kiskunhalasi pártok közötti viszony rende-
zetlensége 1946. júniustól kibővült a kommunista párti polgármester és az FKgP 
közötti ellentétpárral. Ez a kötelező beszolgáltatások elszámolása, illetve a megszál-
lók újabb követelésének teljesítése kapcsán bontakozott ki. Nagy Szeder a korban 
inkább a kommunistákra jellemző nyomásgyakorlási technikával élve tagságának 
nagy részét a közellátási hivatalhoz vezetve tüntetést szervezett tiltakozva az ellátási 
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terhek további növelése miatt.21 A polgármester ösztönzésére a nemzeti bizottság 
határozatban ítélte el a kisgazdák felvonulását; a halasi polgármester pedig Zsarnay 
Kálmán Pest–Pilis–Solt–Kiskun vármegyei – egyébként kisgazdapárti – főispánhoz 
írott levelében a város és a megszálló orosz parancsnokság harmonikus viszonyának 
megmérgezésével és a város érdekeivel ellentétes politizálással vádolta a kisgaz-
da elnököt. A főispáni közvetítő szerep 1946. augusztus 9-én illetve a későbbiek 
során is teljesen eredménytelen maradt.22 A szemben álló felek kitartottak korábbi 
álláspontjuk mellett; a változatlan összetételű képviselő-testület miatt a Nagy Szeder 
vezette kisgazdapárt nem volt hajlandó elfogadni a nemzeti bizottság határozatait, 
a polgármester rendelkezéseit nem tekintette törvényesnek. Nem válaszolt a polgár-
mester hivatalos megkereséseire, s a párt hivatalosan nem vett részt a város közéle-
tében. A kérdés megnyugtató megoldását a kisgazdapárt Pest megyei vezetése sem 
tudta elérni. 

Kiskunhalas közéletét 1947 első felében is a város lakossága többségének tá-
mogatását élvező FKgP és a nemzeti bizottságot uraló többi párt közötti megoldat-
lan viszony jellemezte. A polgármester, illetve helyettese a Belügyminisztériumba 
küldött havi „hangulatjelentésben” visszatérő módon, szinte mindig ugyanazon 
mondatokkal számolt be a feszült közhangulatról, de annak okát egyetlen esetben 
sem részletezte. Ténymegállapításában a kisgazdapártnak a városi közéletből való 
távolmaradását rögzítette, annak előzményéről azonban hallgatott. Nem volt sikeres 
1947. márciusban az orosz városparancsnok kezdeményezésére összehívott pártközi 
értekezlet sem, a felek álláspontjában továbbra sem történt semmi közeledés. Az 
1945 végétől jelentkező állapot 1947 augusztusáig gyakorlatilag változatlanul fe-
szült és problematikus maradt.23

Az MKP 1947. áprilisban ülésező kiskunhalasi II. járási konferenciája a kisgazda 
tömegekkel kialakított viszony megjavítását csupán személyi kérdésnek tekintette, 
s a Magyar Testvéri Közösség összeesküvés ügyével tévesen és prejudikáltan ösz-
szefüggésbe hozott Nagy Szeder István eltávolításától remélte a helyzet megválto-
zását.24

Az MKP számára a politikai hatalom megszerzésének eszköze a kisgazda tör-
vényhozói fölény eliminálása lett. Az FKgP gyűjtőpárt jellege miatt az MKP szá-
mára alkalmat adott a pártban megbúvó „reakciósok” elleni küzdelem meghirde-
tésére. A Baloldali Blokk létrehozása révén a kommunista párt ellensúlyozni tudta 
a kisgazdapárt parlamenti többségét s megakadályozta a községi választások meg-
rendezését. 1946. december végén a Magyar Testvéri Közösség elnevezésű, még a 
20-as években alakult nacionalista, fajvédő, de németellenes mozgalom néhány tag-
jának megbeszélése kiváló alkalmat adott a kommunista vezetés számára az FKgP 
„felszalámizására”. A parlamenti demokráciára és a köztársasági államformára tel-
jesen veszélytelen „összeesküvés” ügyét erőteljesen felnagyítva csapást mértek a 
kisgazdapárt parlamenti többségére. Az erőteljes sajtókampány, az MKP szüntelen 
támadása és a célzatos belügyminisztériumi nyomozás hatására a FKgP parlamenti 
többsége megtört, többeket letartóztattak vagy emigrációba kényszerítettek, mások 
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lemondtak mandátumukról, vagy távoztak a parlamenti frakcióból. Kovács Béla fő-
titkár letartóztatása, majd Nagy Ferenc miniszterelnök lemondatása után az új kor-
mányfő Dinnyés Lajos, a kisgazdapárt baloldali csoportjának politikáját képviselő, 
és az MKP elképzeléseinek teljesen megfelelő személy lett. Ekkora már a sorozatos 
nyomásgyakorlás, tömegdemonstrációk, a kikényszerített lemondások és kilépések 
hatására az FKgP parlamenti többsége felmorzsolódott, a pártot a szavazások al-
kalmával a kezdeti 245 képviselő helyett már csak 187 honatya támogatta. Az idő 
előtti választást a Szociáldemokrata Párt vetette fel, hogy a meggyengült FKgP és 
a politikai válság kirobbantása miatt külföldön és belföldön elmarasztalt MKP ro-
vására erősítse pozícióit egy új összetételű törvényhozásban. A kedvező lehetőséget 
a végrehajtó hatalomban kulcspozíciókkal rendelkező MKP használta ki, amely el-
érkezettnek ítélte a helyzetet az FKgP parlamenti többségének felszámolására. Ka-
talizálta a Független Kisgazdapárton belüli feszültségeket s tevékenyen hozzájárult 
az ellenzék megosztásához új ellenzéki pártok megalakításának engedélyezésével. 
1947. július 25-én Tildy Zoltán köztársasági elnök feloszlatta a törvényhozást, s au-
gusztus 31-ére kiírták a parlamenti választásokat.

Nagy Szeder István, a kiskunhalasi munkás- és parasztpártok vezetése által dé-
monizált politikus elmozdítása a Független Kisgazdapárt belső csatározásainak 
eredményeként történt. Az 1947 nyarán megfogalmazott választójogi törvényjavas-
lat vitájában a Független Kisgazdapárt belső ellenzéke az eredeti, az 1930. április 12-
én, a párt megalakításakor elfogadott „békési program”-hoz visszatérést sürgetett. 
Lazább együttműködést akart a Baloldali Blokk pártjaival, szembekerült a baloldali 
együttműködést szorgalmazó, a vezetésben megerősödő Dobi-Gyöngyösi csoport-
tal. Miután Nagy Szeder kapcsolatba került az ellenzéki kisgazdákkal, s az elége-
detlenkedőket támogatta, a hatalmi harcból győztesen kikerülő baloldali pártvezetés 
elérkezettnek látta az időt az amúgy is sok fejfájást okozó, túl önálló és koncepció-
zus kisgazda elnöknek a pártból való eltávolítására.25 Nagy Szeder távozását a ha-
lasi sajtó is régóta szorgalmazta. Dobiék a Nagy Ferencet támogató párttagok elleni 
„tisztogató” akcióiról tudósítva név nélkül utaltak rá,26 majd név szerint őt nevezték 
meg eltávolítandó célszemélynek. 

Az országgyűlési választások kiírásakor a Baloldali Blokkba tömörült halasi pár-
tok látszategysége szinte azonnal megszűnt. Korábban is csak a közös ellenségnek 
kikiáltott kisgazda elnök elleni fellépés tartotta össze őket. (Pirtón 1946-ban példá-
ul a munkáspártok közösen léptek fel a parasztpárt szavazótáborának növelésével 
szemben. A rendőrségi pozíciók megszerzésekor a két munkáspárt helyi szerveze-
te között tört ki konfliktus.)27 Nagy Szeder személye és politikája az agrárvidéken 
hagyományosan erős és befolyásos kisgazdapártot testesítette meg, amely élesen 
szemben állt az MKP marxista-leninista politikai ideológiájával. Megindult a mun-
káspártok közötti verseny a szavazatokért. Az MKP érdekében a sajtóban levelet 
tettek közé az SZDP szakmaközi bizottsági elnöke ellen, mert „kommunistaellenes 
szavazatokkal” gáncsolta el az MKP javaslat elfogadását.28 Ugyanakkor a lap szán-
dékosságot tételezett fel a kisgazdapárti delegáltak névsorának elkésett beadásában, 



111

amely az FKgP-nek a kiskunhalasi összeíró és választási bizottságokból való ki-
maradását eredményezte.29 A munkáspártok közötti politikai harc élességét mutatta 
az SZDP 1947. augusztus 20-i bizalmas körlevele, amelyben felhívták a városi és 
megyei szociáldemokrata titkárok figyelmét az MKP erőszakos átléptetési akcióira a 
közigazgatás, a vasút, a posta, a rendőrség és a honvédség területén működő szociál-
demokrata pártszervezetekben.30

A választási harc 1947. július 27-től bontakozott ki.31 A halasi választás körülmé-
nyeit a fellelhető források hiánya és a meglévőkhöz való hozzáférés akadályoztatása 
miatt az akkor már leginkább a Magyar Kommunista Párt befolyása alatt álló Hírek 
számait olvasva lehetséges rekonstruálni.32 Az MKP helyi választási propagandája 
középpontjába a munkanélküliség csökkentését, a munkaalkalmat jelentő középítke-
zések – MABI épület és Pirtó-csatorna – megindítását, illetve folytatását valamint a 
különböző útjavításokat állította. Síkra szállt a közüzemi díjak csökkentése mellett, 
szavatolta a közélelmezési cikknek számító burgonya olcsó beszerzését is.33  A lap 
hasábjain változatlanul bő terjedelemben foglalkoztak a még mindig fő ellenfélnek 
tekintett kisgazdapárt belső ügyeivel. Azt állították, hogy az építészmérnököt a hala-
si baloldal kezdeményezésre zárták ki. A volt kisgazda elnök politikáját tették fele-
lőssé azért, hogy a kisgazdatömegek az ellenzéki Magyar Függetlenségi Párt illetve 
a Demokrata Néppárt felé orientálódtak, s eltávolodtak „az országépítő nagy de-
mokratikus pártok”-tól. De a többi ellenzéki párt ellen is hadjáratot folytattak. A lap 
„olvasói levelet” közölt, amelynek aláírója a Független Magyar Demokrata Pártban 
csalódottak nevében a pártból való kilépésre vagy a voksolástól való tartózkodásra 
szólított fel, s Ván Benjámint is jelöltségétől visszalépésre kapacitálta Balogh páter 
pártjából.34 Más esetben az MFP kiskunhalasi gyűléséről egy rendőrségi intézkedés 
apropóján tettek csak említést, azt sugallva, hogy az csupán egy be nem jelentett és 
rendőrségi intézkedést igénylő esemény volt.35 A munkáspártok választási agitáci-
óját központi előadók küldésével is erősítették. Augusztus 3-án a szociáldemokra-
ta Szélig Imre, az SZDP Politikai Bizottság tagja, szervezési osztályvezető jelent 
meg a párt választási gyűlésén,36 augusztus 20-án a kommunista Losonczy Géza 
újságíró, az MKP Központi Vezetőség póttagja, 30-án Pálffy György altábornagy, 
a határőrség és a HM Katonapolitikai Osztály parancsnoka volt az MKP szónoka. 
A Nemzeti Parasztpárt Pest–Pilis–Solt–Kiskun vármegyei nagyválasztmánya 1947. 
augusztus 2-i ülésén választotta ki a képviselőjelöltjeit.37 Választási központi propa-
gandájukban parasztdemokráciát, háborúellenes és belső békét szorgalmazó felhívá-
sokat tettek közzé, a paraszti önérzet és a nemzeti öntudat kidomborítására helyezték 
a hangsúlyt. Utasítás volt a NPP érdemének hangsúlyozására a földosztás területén 
is. A megyei titkárok utasítást kaptak külön helyi propaganda kiadványok, röplapok, 
plakátok készítésére, de ennek példányai Kiskunhalason még nem kerültek elő.38

Az 1947. augusztus 9-én a Független Kisgazdapártból kizárt Nagy Szeder István 
a hozzá hű kisgazda tagságtól a kisebb ellenzéki polgári pártokkal való tárgyalás-
ra kapott felhatalmazást. A valódi halasi képviselet érdekében a Demokrata Nép-
párt megbízottjával augusztus 15-én, másnap a Független Magyar Demokrata Párt 
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képviselőjével kötött megállapodást. Ezek biztosították a korábbi szervezeti keret 
és kisgazdapárti tagsági viszony változatlan fenntartásával a kisgazda képviselője-
lölt(ek) helyét az ellenzéki pártok képviselőjelölti listáján. A volt helyi kisgazdapárti 
elnök neve a Magyar Függetlenségi Párt megyei választási listájának második he-
lyére került. A megállapodás értelmében a halasi kisgazda szavazók a körzetek egy 
meghatározott részében a Barankovics István főtitkár vezette DNP-re, másik részén 
a Pfeiffer Zoltán irányította MFP-ra adták le a két évvel korábban még a Független 
Kisgazdapártot győzelemre juttató szavazataikat.39

Érthető módon a baloldali orientációjú lap nem foglalkozott a választójogosult-
ságtól való megfosztások kérdésével. Annál inkább felfigyelt erre az ellenzék, külö-
nösen a Magyar Függetlenségi Párt, amely állandóan napirenden tartotta a választási 
névjegyzékekből igazságtalanul kihagyottak problémáját, s részletesen ismertette 
a különböző trükkök alapján történt szavazati jogfosztásokat. Erre többször vissza 
is tértek Kiskunhalas vonatkozásában is.40 Sérelmezték a halasi kisgazda összeíró 
bizottsági tagok és biztosok 1947. július 27-i eskütételének közigazgatási elszabo-
tálását, s felfigyeltek az összeíró biztosok manipulatív tevékenységére is.41 A vá-
lasztójogtól megfosztottak száma a Belügyminisztériumot nagyon érdekelte, ezért 
részletes kimutatást kértek Kiskunhalas vonatkozásában is. A halasi rendőrség je-
lentésében név szerint összeírt, köztörvényes és politikai ok miatt foglalkozásuktól 
eltiltottról (47 köztörvényes és 197 politikai) számolt be. Közölték a rendőrhatósági 
őrizet és a rendőrhatósági felügyelet alá kerültek (49 valamint 9 ilyen személy volt), 
az idegen illetékességűek (19), elbocsátott községi és állami alkalmazottak számát 

3. Tájékoztató a Parasztpárt választási propagandájáról, 1947. TJM 5196
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4. Az 1947-es választások országos végeredménye és halasi eredményei a helyi újságban.
Hírek, 1947. szeptember 3.
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(akkor 30 B-listás volt a városban). Számszerűsítettek 13 „nyugatos” halasi polgárt s 
találtak 6 kiskunhalasit, aki a Magyar Testvéri Közösség tagja volt.42 

A választás napján, 1947. augusztus 31-én a város belterületén 7 szavazókört, 
ezen belül 18 szavazóhelyet állítottak fel, a Keceli úton lévő laktanya mint 46. sza-
vazókör önálló szavazókörnek számított. A tanyák lakossága 8 járás 27 szavazó-
körében adhatta le szavazócéduláját.43 A választójogosultak pontos száma országo-
san nem ismert. Csak a választáson részt vettek adatait ismerjük, a választókerületi 
jegyzőkönyvek a választójogosultságra vonatkozó bejegyzéseket nem tartalmaztak. 
A kiskunhalasi választáson 17. 010-en vettek részt, 140-en érvénytelen szavazatot 
dobtak be (0, 82%), 16. 870 szavazó (99, 18 %) érvényesen voksolt.

A választáson tíz párt indult, Kiskunhalason minden párt kapott szavazatot. (Az 
FKgP bomlásából alakuló MFP és FMDP, de a DNP sem rendelkezett szerveze-
ti kiépítettséggel a városban.) A legtöbben a Demokrata Néppártra adták voksukat 
(9.049 szavazat, 53, 64%), majd az MKP-ra voksoltak (2. 737 szavazat, 16, 22 %). A 
Szociáldemokrata Párt a harmadik legnagyobb politikai erő lett, 2. 230 szavazó adott 
nekik bizalmat (13, 22 %) s ezzel alig maradtak el a kommunisták eredményétől. A 
két évvel korábbi eredményéhez képest a Független Kisgazdapárt szinte megsem-
misült; csak 294-en voksoltak rájuk, amely csak 1, 74%-os eredményt jelentett. Az 
ellenzéki pártok sorában az MFP 1. 404 vokshoz (8, 32%) jutott, az FMDP-re 463-an 
(2, 74%), a Keresztény Női Táborra 101-en (0, 60 %), míg a városi pártnak tekintett 
Polgári Demokrata Pártra (52 voks, 0, 31 %), és a Magyar Radikális Pártra (89 sza-
vazat, 0, 53 %) is elenyésző érvényes jelölés esett. A Baloldali Blokkban szerepet 
vállaló Nemzeti Parasztpárt sem kapott sok szavazatot (451 voks, 2, 67%).44 A szá-
madatok összesítésekor az derül ki, hogy a lakosság politikai szimpátiája két év alatt 
nem változott meg alapvetően. A polgári gondolatnak és értékrendnek még mindig 
nagy többsége volt, amit a számok is igazolnak. A Független Kisgazdapárt, s a be-
lőle kivált kisebb ellenzéki pártok (Magyar Függetlenségi Párt, Független Magyar 
Demokrata Párt) és a Demokrata Néppárt majdnem ugyanannyit kapott, mint 1945. 
november 4-én egymagában az FKgP.

A szerző személyes kutatásai alkalmával Kiskunhalas belterületén a választási 
jegyzőkönyvekben 8. 723 illetve külterületen 7. 307 szavazót talált.  A 16. 030 sza-
vazó közül 7. 581 volt a férfi, 8. 449 a nő. A jegyzőkönyvek rovatainak összesítése 
alapján mindössze elenyésző, 124 volt az érvénytelen szavazat (56 férfi, 68 nő). 
1.670 férfi és 1. 694 női szavazólap felhasználatlan maradt, vagyis több mint három-
ezren biztosan távol maradtak a választójoggal rendelkezők közül a szavazófülkék 
felkeresésétől. Az összesített számadatok szerint ez a távolmaradás jellemzőbb volt 
a külterületen, mint a város belső részében. Az összesítésből hiányzik a külterületi 
8. járás 2. és 3. szavazókörének illetve, Kiskunhalas-Pirtó 2. szavazókörének jegy-
zőkönyve, itt csak névjegyzékek maradtak fent, de a választási jegyzőkönyvek nem 
kerültek elő.45

A pártok hivatalos képviselő-jelölti listáján több ismert kiskunhalasi személy 
nevével találkozhatunk. Több esetben bejutásra eleve esélytelen helyre kerültek. 
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A DNP Pest–Pilis–Solt–Kiskun és Bács–Bodrog választókerületi listáján 4. helyen 
Bús Imre, a 11. helyen Harnóczy Kálmán, a Független Kisgazdapárt korábbi helyi 
első és második alelnöke szerepelt. Bús az 1947. szeptember 16-án összehívott Or-
szággyűlés tagja lett, Harnóczyt pótképviselőnek választották, majd 1948. augusztus 
4-én behívták a törvényhozásba. Nagy Szeder István a Magyar Függetlenségi Párt 
megyei listájának 2. helyéről került be – az MFP feloszlatásáig – a Parlamentbe, 
ugyanezen lista 16. helyén Péter Balázs kisgazda tag neve szerepelt. Macskási Jó-
zsef nemzetgyűlési képviselő az MKP lista 21. helyéről, Fazekas István a 48. helyről 
nem juthatott be. A Szociáldemokrata Párt megyei listájának 14. helyén feltüntetett 
Osztobányi Ferenc halasi földmunkás pótképviselő lett.46 A Nemzeti Parasztpárt lis-
tájának 22. helyén szereplő Nagy Czirok László, későbbi halasi múzeumigazgató, 
szintén bejutásra esélytelen volt, nála csak a halasi gyökerekkel nem rendelkező 
Maurer Hugó szociáldemokrata városi titkár, illetve a halasi parasztpártból Baranyi 
Ferenc kertész kapott megalázóbb besorolást; a lista 43., illetve 62. helyén való sze-
repeltetésük teljesen formális jelentőséggel bírt.47 

A szavazás lezajlott, a mandátumokat kiosztották. Kevesen sejthették, hogy két 
év múlva ismét voksolni kell. Azzal talán csak az MKP egyes vezetői voltak tisztá-
ban, hogy hosszú időre vége szakadt a többpárti választásoknak Magyarországon.
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Szovjetizálás Kiskunhalason 1944–1950
Végső István

A tanulmány Kiskunhalas 1944 és 1950 közötti időszaka közigazgatási történe-
tének feldolgozására tesz kísérletet. Ez a település számára a Horthy korszak után a 
város szovjet megszállását, a szovjetizálás kezdetétől a Rákosi diktatúra első éveit 
jelentette. A látszatdemokrácia és a többpártrendszer néhány éve alapvetően meg-
határozta, hogy miként fog a társadalom és a gazdaság a szocialista rendszerbe be-
tagozódni. Az 1944 és 1950 közötti évek olyan hatást gyakoroltak a társadalomra, 
ami visszafordíthatatlanul megváltoztatta az addig megszokott életmódot. A részben 
kapitalista, részben feudális berendezkedésből egy alapvetően a magyar és a kis-
kunhalasi adottságoknak nem megfelelő szocialista típusú rendszer kiépülése nem 
mehetett zökkenőmentesen. Ráadásul úgy, hogy hiányzott a tömegtámogatottságuk, 
de egyértelmű diktatórikus éle volt minden lépésüknek. Kiskunhalas helyzete 1950 
után még nehezebb volt, hisz agrárvárosból ipari középvárossá kívánták fejleszteni. 
Ennek alapjait és módszereit ebben az időszakban kezdték el kiépíteni. Ez pedig a 
többségében földművesekből álló társadalom ellenében szinte lehetetlen és remény-
telen volt konfrontációk és véráldozatok nélkül. Az erőszakolt iparosítás, kollek-
tivizálás, tehát az egyéni parasztgazdaságok erőszakos felszámolása és a politikai 
átalakítás igen sok lemondást követelt a helybeliektől. 

A leglátványosabb változás kétségtelenül a közigazgatás átszervezése és a kom-
munisták hatalomátvétele volt. Gyakorlatilag 1944. október végétől ők uralták a 
városháza folyosóit, csupán a régi rendszer híveitől, illetve a nem kommunista sze-
mélyektől kellett megszabadulniuk. A legitimitás nélküli polgármesterek, képvise-
lő-testületek és vezetők tevékenysége Kiskunhalason már a világháború lezárása utá-
ni napokban megkezdődött, és a tanácsrendszer bevezetéséig töretlen volt. A Magyar 
Kommunista Párt (MKP), majd a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) egyeduralkodása 
és politikai csatározása a Nagy Szeder István vezette Független Kisgazdapárttal a 
város közéletének legösszetettebb időszakát hozta el. A társadalmi, gazdasági be-
rendezkedés átalakításán a népbíráskodáson keresztül a pártharcokig, sok történelmi 
esemény halmozódott fel. A végeredmény az országos tendenciákat figyelembe véve 
nem lehetett kétséges, ám az nem volt előírva, hogy a városban ez a folyamat így 
valósuljon meg. Kellett ehhez a kompromisszumos politizálás kudarca és csapdája, 
az egyéni emberi hibák, és a közigazgatás erőszakos, diktatórikus kézben tartása is. 
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Katonai közigazgatástól a szabad választásig (1944–1945)

A hadműveleti területtől a háború lezárásáig

Magyarországon 1944 novemberétől egy új, demokratikusnak mondott rendszer 
kiépülése indult el. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés létrejöttével látszólag az ország a 
demokratizálódás útjára lépett. Ennek szellemében a Nemzetgyűlés szózatot intézett 
a magyar néphez, melyben olyan szólamok voltak: mint „nemzeti akarat kifejező-
jének” és a „magyar szuverenitás birtokosának” nevezte magát. Bocskai, Bethlen, 
Rákóczi és Kossuth eszmeiségét idézve arra szólította fel a lakosságot, hogy a kuru-
cok és a 48-as honvédek nyomdokába lépve forduljanak a németek és „csatlósaik” 
ellen. „Sorsunk nehéz, de hittel hisszük, lesz magyar újjászületés! Tudva tudjuk: 
lesz magyar felemelkedés! A bizton eljövendő erős, boldog Magyarország alapja-
it akarjuk lerakni”.1 Majd Debrecenben ennek szellemében létrejött a Moszkvából 
irányított és kinevezett Ideiglenes Nemzeti Kormány, melynek élére Dálnoki Mik-
lós Béla tábornokot mint miniszterelnököt tették. Két egykori „horthysta” személy 
mellett 2-2 kisgazda, szociáldemokrata és kommunista, továbbá egy parasztpárti és 
egy pártonkívüli politikus volt az új magyar kormányban. A valódi hatalmat viszont 
a 23 tagú Politikai Bizottság gyakorolta. Negyedik testületként egy Nemzeti Főta-
nácsot is választottak, amely az államfő személyét helyettesítette, és benne három 
személy: a nemzetgyűlés elnöke, a miniszterelnök és egy kommunista küldött kapott 
helyet. Mind a négy hatalmi szervben túlsúlyba kerültek a kommunisták, hiába tűnt 
úgy, hogy más pártok és világnézetű személyek is jelen vannak, Moszkva „kiszol-
gálói” irányították innentől az eseményeket.2 A szovjet államhatalmat közvetlenül 
a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) képviselte az országban. Ez határozott 
a legfontosabb állami lépésekről. Az Ideiglenes Nemzeti Kormánynak csak annyi 
feladata volt kezdetben, hogy három döntő fontosságú intézkedést végig vigyen: 
fegyverszünet aláírása a szovjet feltételekkel és hadüzenet Németországnak; a köz-
igazgatás újjászervezése és a Horthy korszak fasiszta és nácibarát személyeinek fe-
lelősségre vonása; valamint a földosztás megkezdése.3

Kiskunhalasra 1944. október 23-án vonultak be a szovjet csapatok, de a város 
számára ezzel nem ért véget a második világháború, bár az új közigazgatás kiépülése 
elkezdődhetett. Kezdetben magyar, illetve szovjet városparancsnokot is kineveztek a 
közigazgatás és a rendvédelem koordinálására. Magyar részről, 1944. október 25-től 
rövid ideig Kökény Mihály volt a megbízott városvezető. Őt 1944. november 14-én 
Schinner (Dobó) István váltotta, aki egészen 1945. január elejéig volt ebben a tiszt-
ségben.4 Az első ismert szovjet városparancsnok Samankov kapitány volt, aki 1944. 
október végétől töltötte be ezt a tisztséget. Őt 1944. novembertől vagy decembertől 
a grúz származású Csampuridze Arkadi őrnagy követte egészen 1945. január végé-
ig.5 A szovjet városparancsnokság a Zseny-féle házban volt elhelyezve. A szovjet 
katonai megszállás magával hozta, hogy sokáig leginkább a szovjet parancsnokok 
mondták meg, hogy a városban mit lehet, és mit kell tenni. Bár nem akadályozta a 



119

magyar közigazgatás kiépülését, mégis komoly felügyeletet tartott fenn felette. A 
megszállás ténye előrevetítette a későbbi szovjetizálást, ami a magyar állam eseté-
ben végül egyenes következménnyé vált.6

A szovjet jelenlét erőszakos és diktatórikus megnyilvánulásaira jó példa, hogy 
1945. február elején a szovjet haderő „padláslesöprést” rendelt el a városban. Az 
orosz katonák önkényes foglalásokba kezdtek, ami bizonyos esetekben a lakosság 
egyes tagjainak kifosztásába torkollott.7 Ahogy később láthatjuk, a nők elleni erő-
szaknak írásos nyomai is vannak. Azt, hogy mekkora kontraszt volt a német és a 
szovjet katonaság rekvirálása között, jól mutatja a tény, hogy 1945 után csupán há-
rom esetet tudtak összeírni, amikor a Wehrmacht csapatok kárt okoztak: egy szalma-
kazal felgyújtása, 1 kanca és 1 igás ló elhurcolása.8 Ha ezt összevetjük a fentiekkel, 
vagy csak azzal, hogy a Vörös Hadsereg a kiskunhalasi tűzoltóságtól elvitt 1-1 darab 
Austro Fiat szakaszkocsit, Mercedes-Benz Nürburg és Adler gépkocsikat, 1-1 öntö-
zőkocsit és lófogatú mentőkocsit.9 Hatalmas károkat tettek a remek fürdőhelyként 
számon tartott Sóstónál, ahol a Kolozsváry Kiss Árpád által üzemeltetett 20 szobás 
szállodát és vendéglőt 1944. októbertől 1946-ig használták, és tönkre tették.10 Ha-
sonló módon jártak el a gimnázium lefoglalásakor. Az intézmény könyvtára és ré-
giségtára épületkárokat is szenvedett, a helyrehozatal igen nagy anyagi áldozatokat 
kívánt, ennek ellenére 1946 nyarán a szovjetek a pincét burgonya tárolására sajátítot-
ták ki.11 Látható, hogy mekkora kára volt a helyi társadalomnak és a városnak a két 
hadsereg révén, de a haderők kártevése közötti különbség is igen jól szemléltethető.

1944. december 22-étől12 az ún. 0060. számú szovjet katonai parancs rendelkezé-
sének megfelelően kezdték meg a német származású munkaképes személyek kény-
szermunkára szállítását.13 Ennek értelmében a 17 és 45 év közötti férfiakat és a 18 
és 30 év közötti nőket szedték össze. Kiskunhalason 1944 decemberében 19 férfi és 
15 nő volt, akit „sváb” származásúnak nyilvánítottak és a szegedi úti volt tüzérségi 
laktanya területére vittek.14 Összességében közel 50-70 magyar és német származású 
kiskunhalasit vittek el a málenkij robot idején a városból. Az itteni gyűjtőtáborba 
Dél-Dunántúlról, a Felső-Bácskából és a Duna-Tisza közéről is nagy számban hoz-
tak embereket, akiket vasúton vittek Románián át a Szovjetunióba. (Lásd: Végső 
István 2017.) 1945 márciusában megindult az egykori Oroszország, illetve Szov-
jet-Oroszország területéről elszármazott személyek összeírása. Négy, ennek a felté-
telnek megfelelő embert találtak a városban, de feltehetőleg semmi bántódásuk nem 
lett, főként tolmácsként alkalmazták őket a későbbiekben.15 1945 februárjától 57 
olyan, egykori második világháborús katonát írtak össze, akik 1944. október 15-én 
tényleges katonai szolgálatban álltak. Őket március 6-án átszállították a szabadkai 
magyar 522. bevonulási központ által felállított ún. igazolási gyűjtőtáborba.16 Itt iga-
zolniuk kellett, hogy pontosan milyen tevékenységet folytattak a világháború alatt. 
Az események menetéhez tartozik, hogy az igazoltak jó része az újonnan megala-
kult 5. magyar honvédkerületi parancsnokság alakulataihoz került. A Kiskunhalason 
megszervezett magyar 522. bevonulási központ, nagyon nehezen megkezdte az ön-
kéntesek toborzását az új magyar hadseregbe.17
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A máig kevésbé vizsgált, és a korabeli források hiányában nem jól kutatható 
esemény és mozzanat a gulágra, „malenkij robotra” hurcoltak ügye. Biztosan tud-
juk, hogy 1944-től vittek el embereket Kiskunhalasról is a Szovjetunió területére 
kényszermunkára. Valószínűleg több száz személyt is érinthetett ez, de egy alapo-
sabb feltáró munka kell ennek pontosabb megismeréséhez. A szovjetek ezekben az 
ügyekben amúgy is improvizációs módszerekkel, a lehető legkevesebb papírmunká-
val dolgoztak. Nehéz lenne megbecsülni az elvittek számát, de a hatalmas tanyavi-
lágból kiindulva igencsak valószínű, hogy ez az eljárás rengeteg embert érinthetett.
Már csak azért is, mert több visszaemlékezésből is tudomásunk van, hogy nem csu-
pán a svábokat, hanem a gulágra vitt más Dél-Magyarországon keresztül elszállított 
személyt szintén a tüzér laktanyába kényszerítettek, és vonaton vitték őket tovább.

Hadicselekmények szintjén 1944. október végétől csak bombázásokról lehet be-
számolni. Télig csupán szórványos repülőgép támadásokról tudunk. 1944. október 
31-én például a városban tartózkodó orosz katonaság közül szedte áldozatait egy 
géppuskázó német repülő.18 1944. december 5-én repülőbomba találat ért az Akácfa 
utcában négy lakóházat, melyekben igen súlyos anyagi károk keletkeztek. Ekkor 
hullott bomba a Szegedi út mellé, a vasútvonal mellé a Gyep utcánál, az Árpád utcá-
ra, a Csalogány utcára, valamint a Vágóhíd és az Alsószénáskert közé.19 A második 
világháború idején a legsúlyosabb emberveszteséget és épületeiben okozott károkat 
tekintve Kiskunhalast 1944. december 24-én, karácsony előestéjén érte. A támadó 
kiléte kétséges, elképzelhető, hogy szovjet vagy román légierő gépei tévedésből tá-
madtak a városra. Az anyagi veszteségeket tekintve 306 épületet ért kisebb-nagyobb 
kár, melyből 23 teljesen használhatatlanná vált.20 A 30-40 sebesült mellett a halálos 
áldozatok száma a pusztítás mértékéhez képest viszonylag alacsony, 10 fő volt.21 
1945. február 20-án délelőtt 9:30 körül újabb német légitámadást kapott városunk. 
Ekkor a Schneider Cég hűtőházát és a rakodó területét érte komoly találat.22 1945. 
február 21-én, a vasútállomáson várakozó vonatokra vadászgépek lőttek. A halálos 
áldozat egy kispesti diák volt.23 Az utolsó ellenséges csapás Kiskunhalast 1945. már-
cius 18-án érte, amikor bombatámadást kapott.24 Délután 13:15 körül érkező német 
repülőgépek támadását követően igen magasnak mondható emberveszteség érte is-
mét városunkat. 12 személy életét vesztette.25 A fronton elesett kiskunhalasi kato-
nák száma 600-650 fő közé tehető. A zsidó munkaszolgálatosok közül körülbelül 
80 ember halt meg.26 A kiskunhalasi polgári személyek közül megközelítőleg 30-40 
főt vesztett a város, különböző katonai hadműveletek miatt. A deportálások által 184 
zsidót pusztítottak el halál- vagy munkatáborokban.27 Ezért a második világháború 
hadi cselekményei miatt a kiskunhalasi áldozatok száma összesen elérte a 900-950 
főt.28 Magyarország közel egy millió főt veszített a világháború folyamán a polgári 
és katonai, valamint a holokauszt áldozataival együtt. Közel ugyanennyi szovjet ka-
tona harcolt az ország területén, és mintegy 100 ezren vesztették az életüket.29
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A közigazgatás újraszervezésének legfőbb lépései
Az államigazgatás újjászervezésének alapja a Nemzeti Bizottságok létrehozása 

lett, de a régi közigazgatási szervek „megtisztítása” mégis sokkal jobban előtérbe 
került. Így a képviselő-testületek felállítása nem kompromittálódott személyekkel, 
illetve az „új demokrácia” személyiségeivel egyértelműen csak a kommunista párt-
emberek előrenyomulását leplezte. Ennek egyik kulcsfontosságú testülete az orszá-
gosan mindenhol felállított igazoló bizottságok lettek, amelyek döntöttek arról, hogy 
egyesek az 1945 előtti rendszerekben milyen tevékenységet folytattak.30 Fasiszta és 
népellenes bűnökkel megvádolt egyéneket nem lehetett a közigazgatás semmilyen 
szintjén alkalmazni, eltávolításuk és felelősségre vonásuk fokozatosan indult el. 
Népbíróság és népügyészségek előtt kellett a vádlottaknak számot adniuk vélt vagy 
valós tevékenységükről.31 Először az igazoltatások, majd a későbbiek folyamán az 
ún. B-listázások révén szabadultak meg a nem kívánatos személyektől. A rendvéde-
lem szempontjából a Magyar Állami Rendőrség, amely a belügyminisztérium kom-
munista kézbe kerülésével politikai eszközzé vált, jogutódként átvette a megszün-
tetett csendőrség szerepét is.32 Ennek legfelsőbb szintjén egy új rendészeti szerv, az 
Államvédelmi Osztály (ÁVO) állt, amely a legkegyetlenebb módszerekkel üldözte 
a háborús bűnösök mellett az MKP-vel és a szovjet rendszerrel szemben állókat.33 
Természetesen a közismert szélsőjobboldali szervezeteket feloszlatták. 25 párt és 
társadalmi egyesület között kiemelten az egykori Horthy és nyilas korszak kormá-
nyait kiszolgáló szervezetek szerepeltek. 
A politikai paletta néhány évre egysí-
kúvá vált, csupán négy-hat nagy párt és 
országos szervezet működött legálisan.34

1944. október 30-án történt meg az 
első városi tanácsülés, a „felszabadított” 
Kiskunhalason.35 Ettől kezdve november 
közepéig hetente kétszer (kedd, pén-
tek), majd onnantól hetenként egyszer 
(péntek) ülésezett a testület. A városi ta-
nácskozás résztvevői voltak: Samankov 
kapitány városparancsnok, Kökény Mi-
hály megbízott városvezető, dr. Halász 
D. Sándor, dr. Gusztos Károly, dr. Thu-
róczy Dezső, dr. Borbás Imre, Bundzsák 
István, Zagajcsán Szilárd, dr. Monszpart 
László, Csányi János, Dobó Kálmán, 
Gulyás Sándor, dr. Antal Zoltán, Róna 
Gábor, Ván Benjámin, Boskó Vilmos, 
dr. Bajusz Mihály, Kincses György, dr. 
Kocsis Mátyás és Huszár Dezső. Polgár-
mesternek dr. Halász D. Sándort, ren-

1. Halász D. Sándor polgármester (1944-1945)
TJM 20742
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dőrparancsnoknak dr. Borbás Imrét választották.36 A tanácsba került szavazás útján 
még Kmetovics Mihály, Kiss Illés Antal is. A testület legszükségesebb intézkedései 
között említhetjük: a piaci forgalom megteremtése és az üzletek megnyitása, a saj-
tó újraindítása, a rendzavarások visszaszorítása, a tanyai lakosság részére a rendőri 
őrségek megszervezése, nyilvános bordélyház újralétesítése, az alkalmazottak fize-
tésének előteremtése, a tüzelőanyag beszerzése, a napszámbérek megállapítása, a 
szegények élelemmel való ellátása, az iskolák megnyitása, a közvilágítás és a postai 
küldemények biztosítása. Október 31-én dr. Halász D. Sándor polgármester a kö-
vetkező felhívást intézte: „Hirdetmény: A város gazdasági és kereskedelmi életének 

2. Halász D. Sándor felhívása, 1944. október 31. TJM 2110



123

helyreállítása érdekében felhívattak már az iparosok és kereskedők, hogy üzemeiket 
és üzleteiket nyissák ki és állítsák be a rendes forgalmat. Úgy a lakosság, mint a meg-
szálló csapatok élelmezése zavartalan lebonyolítása érdekében szükséges a szokásos 
heti piacok megtartása is.”37 Hivatalosan a MKP és az FKgP helyi alapszervezetei 
is november elején jöttek létre, illetve alakultak újjá. A Szociáldemokrata Pártnak 
(SZDP) pedig csak decemberre lett kiskunhalasi alapszervezete.38

A közbiztonság és a közoktatás biztosítása volt a városházi tanács legfontosabb 
feladata. Már 1944 nyarától megindult önszerveződésben és körzetenként. Legin-
kább a külvárosi illetve a tanyai részeken volt rá igény, és az ottani férfiak csopor-
tokba szerveződve próbálták a rendet fenntartani. Utcaőrségek is szerveződtek még 
1944 végén. A rendőrség kezdetben ideérkezett munkaszolgálatosokból állt. Egy ré-
szükből alakult meg később a politikai osztály. A rendőrség állománya március 9-én 
még 86 fő, november 17-én 60 fő volt, rendőrparancsnok a kisgazda dr. Borbás Imre 
lett.39 A rendőrség személyi állományát irányítottan és szigorú ellenőrzések mellett 
állították fel és működtették. Ennek volt része, hogy a legénység politikai nézetei 
szerint maradhatott a testületnél. A baloldali pártállásúaknak több esélye volt, így 
március folyamán 21 SZDP, 7 MKP, 4 FKgP tag és 12 pártonkívüli volt a soraik-
ban.40 A tűzoltóság is megkezdte az újjászerveződését, Hadházy László parancsnok 
irányítása mellett. Bár helyzetük katasztrofális volt, hiszen felszereléseik 50%-t el-
veszítették a háború miatt.41

Az iskolákban Gulyás Sándor gimnáziumi igazgató irányítása mellett a tanítás 
november 9-én indult el, mintegy 1200 tanulóval, a 2100 főnyi tankötelesből. Min-
den iskolában megkezdődött az oktatás, bár a tanyai intézmények eleinte tanerő hi-
ánnyal küzdöttek. Csak a következő év áprilisától kezdik meg működésüket a városi 
óvodák, majd az olvasókörök. Problémát a tanintézmények fűtésének és megrongált 
berendezésének helyrehozása jelentett. A beszállásolt német, magyar és szovjet ka-
tonák több helyen is teljesen tönkretettek mindent. A polgármesteri hivatal kijelölt 
földbirtokosok erdeiből hozatta a faanyagot, amit gyakran nem fizetett ki a tulajdo-
nosoknak.42 A tanyai iskolák helyzete volt a legrosszabb. Nem elég, hogy a front 
minden bajával meg kellett küzdeniük, de még a megszálló szovjet katonaság is 
nyugtalanította a diákokat és tanítókat. A Vörös Hadsereg egyes katonái a tanítónők-
kel és nagyobb leánygyermekekkel erőszakoskodtak.43

Természetesen égetővé váltak a szociális-, közellátási és lakásügyek rendezései 
is. Ennek keretében városi bizottság alakult november elején. Ingyen- vagy nép-
konyha kezdte meg működését, mely elsősorban a legszegényebbek, a háborús ál-
dozatok családjait és a visszatérő zsidó deportáltak és munkaszolgálatosok ellátását 
vállalta fel. 1944. november 17-től 31-ig 221 főt szolgált ki, december folyamán 633 
rászorultat látott el. 1945. január és október között felszámolásáig 5 991 főt látott 
el élelemmel.44 Hasonló ügyekkel foglalkozott az újjáalakult Zsidótanács, amely a 
zsidó túlélők felkarolását és elhelyezését, vagyonügyeik rendezését kezdte meg in-
tézni.45
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A közellátási helyzetről sokat elárul, hogy Kiskunhalason, 1945 elején csupán 
168 igásökör, 1195 igásló, 1245 tehén, 1406 szarvasmarha, 1442 juh, 1221 sertés, 19 
366 tyúk, 335 liba, 511 kacsa, 395 pulyka volt. Ez az 1945 márciusában készült je-
lentés szerint 80%-kal kevesebb állatállomány, mint az előző év ezen időszakában.46 
A város és a környék éléskamráját, a tanyavilágot a front hadseregei jól láthatóan 
kifosztották. A gyárak és üzemek 1945 nyarára lassan álltak munkába a háborús 
károk és a szovjet katonák beszállásolása miatt. Leginkább a Schneider-cég tudott 
dolgozni, 400 munkással, de nagyon sok áldozat árán. A Halasi Villamossági Rt. 16 
dolgozójával biztosította az alapvető villanyszolgáltatást. A mészhomokkő gyár 25 
munkással dolgozott. A Kőrösi Jenőné, valamint a Péter Pál-féle hengermalmok 11 
illetve 13 főt alkalmaztak. Szabó János cipészüzeme 20 szakmunkást foglalkozta-
tott. Ezekből látható, hogy az amúgy is gyenge ipar csak fokozatosan állt lábra.47

Ráadásul sok hajléktalan és menekült volt ekkor még a bombázások és a háború 
miatt a településen. Az ő problémáikkal, ellátásukkal és elszállásolásukkal is meg 
kellett küzdeni. Bácskai menekült 1945 elején 450, majd 270 fő, míg 180 fő délvi-
déki üldözött, kiutasított magyar volt a városban. Kunfehértó pusztán az év közepéig 
500-550 bácskai német volt ideiglenesen elhelyezve.48 Társadalmi helyzetüket és 
foglalkozásukat tekintve a többség földműves volt, de akadt köztük iparos, keres-
kedő, gyógyszerész, ápolónő, vendéglős, köztisztviselő és közalkalmazott. Sokakat 
a jugoszláv hatóságok semmi hivatalos papír nélkül kiutasítottak a délszláv állam 
területéről.49 Többségüket először a páncélos laktanya területén helyezték el, majd 
fokozatosan, számuk csökkenésével együtt a városba kerültek.50 Jellemző a helyi 
kommunista sajtóra, a Halasi Hírekre, hogy 1945 nyarán helyt adott egy olyan ol-
vasói levélnek, amely nyíltan uszított a bácskai és a sváb menekültek ellen, hogy a 
város minek „fogad be” ilyen embereket.51

A sok probléma közepette a szovjetizálás első jelei is megjelentek a város kul-
turális és közéletében. 1944. november 7-én már közös szovjet-magyar ünneplésre 
került sor. December 3-án antifasiszta népgyűlést tartottak, melyen még részt vettek 
más pártok vezetői és az egyházak képviselői is. Ehhez tartozik, hogy bár közös párt 
irányítás alatt, de egyértelműen kommunista szellemiségben december 6-tól újra 
volt újságja a városnak, Halasi Hírek címmel. Az SZDP, az MKP és az FKgP közös 
vezetőségi értekezletén, 1944. december 12-én Bundzsák István, Csányi János, Bor 
Benő, Németh Ferenc, Macska József, Fazekas István, Bedő Károly, dr. Borbás Im-
re, és a városparancsnok Schinner István voltak jelen. Ekkor alakult meg a Nemzeti 
Bizottság, melynek feladata az egész közigazgatás legfelsőbb szintjének irányítása 
és ellenőrzése lett.52 Felügyeleti joggal, tanácsadói és javaslati jogosítványokkal. A 
közös intéző bizottság dr. Halász D. Sándor polgármestert is meghívta a testületbe. A 
Nemzeti Bizottság elnökei: dr. Borbás Imre, Bundzsák István és Macska József; tit-
kára Schinner István, jegyzője Csányi János, pénztárosa Bor Benő lettek. A nemzeti 
bizottságba mind a három párt 3-3 küldöttel képviselteti magát. Ez lett gyakorlatilag 
a közigazgatás legfelső szintje és a javaslati szerv is egyben.53 Ehhez tartozik, hogy 
az FKgP, az SZDP és az MKP mellett sorra alakultak a szakszervezetek (pedagógus, 
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vas- és fémmunkás, malommunkások, 
nyomdászok stb.)54 ekkor még a pár-
tok mellett az egyházak, civil szerveze-
tek és szakszervezetek is jelen voltak a 
Nemzeti Bizottságban, melynek elnöke 
Schinner István lett. Az első tanácskozá-
son részt vett: Gulyás Sándor igazgató, 
Paczolay István tanár (pedagógusok sza-
bad szakszervezete), Gondán Imre (köz-
tisztviselők szabad szakszervezete), dr. 
Halász D. Sándor polgármester, Kmeto-
vits Mihály (postások szabad szakszer-
vezete), Vörös Sándor (Magyar Vasu-
tasok Szabad Szakszervezete), Hatházi 
János (magyar építőmunkások szabad 
szakszervezete), Woschnitzer Gyula, 
Monda István (Magyar Földmunkások 
Szabad Szakszervezete), dr. Monszpart 
László (Magyar Egészségügyi alkalma-
zottak), Kiss Illés Antal és Monya Be-
nő (Ipartestület), Jeges Sándor (Halasi 
Kereskedők Egyesülete), Beck Ferenc 
(Kiskunhalasi Zsidótanács), Boskó Vilmos plébános, Macska József, Fazekas István 
és Bedő Károly (Magyar Kommunista Párt), Bundzsák István, Csányi János, Bor 
Benő (Magyarországi Szociáldemokrata Párt), dr. Borbás Imre, Suba Imre, Zilah Já-
nos (Független Kisgazdapárt). A felszólalók, így Bundzsák István, Schinner István, 
Boskó Vilmos, Kiss Illés Antal, dr. Halász D. Sándor és Csányi János is az összefo-
gásra, a nagy társadalmi és politikai szakadékok áthidalására hívta fel a figyelmet.55 
Természetesen a későbbiekben csak a nagyobb pártok képviseltethették magukat a 
testületben. Meg kell jegyezni, hogy a beválogatás módszere egyedi volt országos 
viszonylatban. Egyfelől a szegedi példát követte a három nagy párt 3-3 küldöttjével, 
de az egyházak, a szakszervezetek és a civil szervezetek bevonása semmiképpen 
nem volt jellemző az országban.56 Arra a tényre is fel kell hívnunk a figyelmet, hogy 
a Nemzeti Bizottság egyértelműen a képviselő-testület ellenőrző, kontrolláló és ja-
vaslati szerve volt, egyben a látszólagos demokrácia tipikus példája, hiszen gyakor-
latilag nem a lakosság választása révén kerültek ide a képviselők, hanem pártalakítás 
után önjelölt politikusok tárgyalták meg a város problémáit és megoldandó ügyeit. 
„Pártértekezletekké” silányult már ekkor a város közigazgatásának legfelsőbb szint-
je.57

A Nemzeti Bizottság 1944. december 17-én a nemzetgyűlésbe: Schinner István 
(MKP), Macskási József (MKP), Bundzsák István (SZDP) és dr. Borbás Imre (FKgP) 
képviselőket küldte.58 1945. január elején lemondatták dr. Halász D. Sándort, és a 

3. Dr. Kovács Tibor polgármester (1945-1947)
TJM 20743
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helyére a városba akkor érkezett, budapesti orvost, egykori zsidó munkaszolgálatost, 
kommunista párttagot, Dr. Kovács Tibort tették.59 Hogy a szovjet városparancsnok-
ság hatalmát jól árnyaljuk, idézünk a Nemzeti Bizottság ebben a tárgykörben tett 
1945. január 9-én kelt bejegyzéséről: „Dr. Kovács Tibor polgármester ismerteti a 
polgármester változás előzményeit, bejelenti, hogy az orosz parancsnok dr. Halász 
D. Sándor polgármesteri működésével mindenben megvolt elégedve, aki munkáját 
lelkiismeretesen és szorgalmasan végezte, de nem volt eléggé erélyes. Azután az új 
polgármester kéri, hogy működésében ezekben a nehéz időkben úgy a politikai pár-
tok, mint a tisztviselők és az egész város közönsége támogassa.”60 Ezzel egy időben 
és együtt új tagokkal felálló városi tanács61 jött létre, és ennek okán újjáalakították a 
Nemzeti Bizottságot is.62 Kovács személyével egyébként a város hosszú időre belé-
pett abba a körbe, ami azt jelentette, hogy az ország polgármesterei közül 22 kom-
munista, ebből az egyik a kiskunhalasi volt.63 Ám a fogaskerekekbe homok kerül, 
és két vezéráldozatra kényszerül a valódi hatalommal rendelkező apparátus. 1945 
januárjában Schinner István sikkasztási ügybe keveredett, míg Csampuridze Arkadi 
a szovjet katonáknak előírt házassági tilalom ellenére feleségül vett egy helybeli 
nőt. Mindkettejüket eltávolították január folyamán városvezetői posztjukból. Arkadi 
őrnagyot Hrjabokony őrnagy váltotta ebben a tisztségben.64

1945 februárjától megkezdődött Kiskunhalason is a szélsőjobboldali vagy fa-
sisztának mondott egyesületek és szervezetek feloszlatása. Elsősorban a volt kor-
mánypárt, a Magyar Élet Pártja (MÉP), a nyilas mozgalmak, a Magyar Országos 
Véderőegylet (MOVE), és az Ébredő Magyarok Egyesülete (ÉME) volt veszélyes 
és káros szerveződésnek kikiáltva.65 Így az említetteken felül ezekben a hetekben 
számolták fel a kiskunhalasi Baross Szövetség, Levente Egyesület, Országos Front-
harcos Szövetség, Polgári Lövész Egyesület, Turul Szövetség helyi, még megmaradt 
csoportjait.66 Ekkor helyezték országos szinten is hatályon kívül a zsidótörvények és 
rendeletek paragrafusait is. 

A rendeleti szinten indult „földreform” sokak szemében akkor és ma is csupán 
porhintés volt. (Földelkobzás és földosztás volt. Lásd erről bővebben Csikós-Kiss-Ö. 
Kovács: Váltóállítás című kötetet.) Végeredményben a nagy- és a középbirtokok 
szétverésére használták. Az ország gerincét adó középbirtokos réteg kisemmizése, 
és a későbbi termelőszövetkezeti rendszer megteremtésének eszköze volt csupán. 
A 600/1945 M.E. rendelet minden fasisztának minősített és háborús bűnös földjét, 
továbbá az 1000 holdon felüli nagybirtokokat és az ipari, kereskedelmi és banktőke 
földbirtokait kisajátításra ítélte. Az 1000 hold alatti úri birtokosok maximálisan 100, 
a paraszti birtokosok pedig maximum 200 hold földet tarthattak fenn maguk szá-
mára. Elindult az egyházi földek szétosztása is. A földtelen cselédek, napszámosok, 
törpebirtokosok és a nagycsaládosok kaphattak azonnal igényelt földet. Országos 
szinten a földosztó bizottságok mintegy 5,6 millió hold földet vettek igénybe, az 
állam földjeinek 34,4%-át.67 A rengeteg igénylő miatt gyakoriak voltak a túlkapások 
és a rendelet által meghatározottakkal szembeni intézkedések. Egyértelműen poli-
tikai jellegűvé vált a földosztás.68 1945. áprilisig 3200 földosztó vagy földigénylő 



127

bizottság alakult meg, közel 30 ezer taggal. A földosztás és propagálása mellé a 
kommunista párt állt, szinte mindenhol.69

A városban 1945. március havában alakultak meg az első földosztó bizottsá-
gok.70A bizottság öttagú választmányának tagjai: Miskei Tamás elnök, Borréz Má-
tyás, Fuchs Imre, Bundzsák István, ifj. Kardos Pál voltak. A tagság pedig Rohonczi 
János, Németh R. Gábor, Bóna Lajos, Soós János, Monda István, Osztobányi Fe-
renc, Nagy József, Baki János, Palatinus Sándor, Harnóczi Imre, Lendér Sándor, 
Sánta Imre, Gönczöl Antal, Szabó Mátyás, Nagy Kálozi József személyéből álltak. A 
földigénylő irodavezetője Csányi János lett.71 A földosztó bizottságokat a szociálde-
mokrata és a kommunista földmunkások hívták életre, mivel a kisgazdák nem értet-
tek egyet azzal a módszerrel, amit ezek a szervek képviseltek. Bár a kezdeti munká-
ban még dr. Borbás Imre kisgazda elnök részt vett, de a későbbiekben a kommunista 
propaganda és termelőszövetkezeti tagok gyűjtőbázisa lett a földigénylők köre. A 
földigénylő bizottság első jelentése a földbirtokrendező tanácshoz jól jellemzi a vi-
szonyokat és a hozzáállást: „Megkezdődött a telekkönyvből a kisajátítandó és meg-
váltandó birtokok kiírása, amely azonban nagyon hosszadalmas munka, úgyhogy 
a földosztást egyelőre anélkül is folytatjuk. A földigénylő bizottság elbírálta már 
az első 50 igénylő igényjogosultságát, valamint nagyjából a kiosztandó birtokokat. 
Idáig kb. 150 földigénylő és 30 házhelyigénylő jelentkezett. A munkába belevontuk 
a helybeli Demokratikus Ifjúsági Szövetséget. A szombati földigénylő nagygyűlésen 
kb. 500 földműves vett részt, amelyen az egyes pártok szónokai, Szabó János pesti 
kiküldött és a földigénylő bizottság elnöke szólaltak fel. Ugyanakkor az első tizenkét 
igénylő megkapta birtoklevelét. Az első két igénybe vett birtok Makai Károly [gyógy-
szerész – szerző) elmenekült fasiszta és dr. Fekete Imre [1930 és 1939 között kiskun-
halasi polgármester – szerző], aki szintén elmenekült fasiszta (újabban visszatért) 
birtoka. Földjük megművelésében egyik sem vett részt. Pontos adatokat legközelebb 
küldünk. A birtokból a következő 12 földigénylő kapott: Bárányi József, Ábrahám 
Imre, Papp Balázs, Farkas József, Brecska Antal, Fodor Péter, Fehér János, Dudás 
Pál, Ancsa Molnár Lajosné, Maráczi Lajos, Huszti Mátyás, Császár József. Mind-
annyian földtelen gazdasági cselédek, sokgyermekesek, átlag 10-15 holdanként osz-
tottuk szét.”72 A város nagy határára való tekintettel több földosztó bizottságra volt 
szükség. Külön-külön földosztó bizottságok működtek Felsőkisteleken, Rekettyén, 
Füzesen, Alsószálláson, Zsanán, Göböljáráson, Balotán, Fehértón, Tajón és Bodog-
láron.73 1945. május 17-ig 5 316 kataszter holdat sajátítottak ki, és 509 földigény-
lőnek 5 961 kataszter holdat osztottak ki.74 A földosztás teljes ideje alatt végül Kis-
kunhalason 1186 fő jutott mezőgazdasági ingatlanhoz. A földosztás felülvizsgálatát 
követelő volt birtokosok két érdekvédelmi szervezete jött létre. A Földmunkások 
és Kisbirtokosok Országos Szövetsége (FÉKOSZ), valamint az új birtokosok által 
létrehozott szervezet, az Újbirtokosok és Földhözjuttatottak Országos Szövetsége 
(UFOSZ). Kiskunhalasi helyi csoportjaik 1945 és 1946 körül jöttek létre.

Az országos példához hasonlóan „fasiszta”, nagyföldbirtokkal rendelkező, a ré-
gi rendszer híveinek földjeit kezdték el kiosztani az igénylők között.75 Így kerültek 
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kisajátításra a római katolikus valamint 
református egyházak, Kathona Mihály 
egykori polgármester, Hurth A. Ferenc 
a Halasi Újság főszerkesztő, Bácsalmá-
si Antal egykori rendőrbíró, dr. Nagypál 
Ferenc ügyvéd, egykori virilis képviselő, 
Babó Benőné, Baki Károly, Zseni István, 
Kolozsváry Kiss István és Kolozsváry 
Kiss István Árpád, Farkas Elek, Sréter 
Andor stb. nagygazdák földjei.76 Számos 
igen súlyos hibát is elkövetett a földosz-
tó bizottság, mint például, hogy zsidó 
származású emberek zsidótörvények és 
rendeletek révén kisajátított földjeit is 
kiosztották, mielőtt a tulajdonos visz-
szatért volna a városba vagy a deportá-
lásból.77 A bizottság egyik legkétesebb 
eredményű döntése az volt, amikor kis-
kunhalasi családokat áttelepített Hajós-
ra, a megüresedett sváb ingatlanokba. 
Ezzel részben elismerve, hogy a kiosz-
tásra szánt földek és az igénylők arányá-

val nem tudott mit kezdeni. Mintegy 500 kielégítetlen földigénylővel kellett szembe 
nézniük. Ezért kényszer megoldásként 300 családot Hajós községbe irányított. Mint-
egy 443 sváb család helyére és 2014 hold területre végül közel 80 bócsai családdal 
együtt települtek át a kiskunhalasiak.78

A rengeteg panasz és hiba okán a földosztást az MKP és az SZDP nyomására 
gyorsított ügykezelésben májusra be kellett fejezni. 1945. május elején a Hegyköz-
ségből kitúrták az FKgP képviselőit, és a saját embereiket tették be. Elnöke Kardos 
Pál (SZDP), pénztárosa és raktárosa Darányi József (MKP) és Némedi Imre (MKP) 
lettek. A hegyőrök 14 fős tagsága szintén a két munkáspárt embereiből állt össze. 
Ennek hatására 1945. augusztusban több száz kisgazda jelent meg a hegyközség 
Batthyány utcai irodája előtt, követelve, hogy biztosítsanak nekik is képviseletet a 
hegyközség vezetésében.79 1945 nyarán tárgyalásos módszert választva, a kisgaz-
dák a városháza közgyűlés termébe a földosztás kapcsán felmerült problémák tár-
gyában gyűlést hívtak össze. Sok földhözjuttatott újgazda jött el a megbeszélésre, 
akik semmilyen felülvizsgálatba nem mentek bele, és ennek nyomatékául, székeket 
ragadtak, s a megjelent munkás elvtársakkal összefogva kizavarták a kis- és nagy-
gazdákat az épületből, a korszak egyik politikai szlogenjét kiabálva: „Földet vissza 
nem adunk!”80 A helyzet megoldatlansága a kiskunhalasi földbirtokszerkezet egyik 
mélyen ható problémája lett hosszú időre.

4. Dr. Borbás Imre halasi kisgazda elnök
TJM 20779
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A városi képviselő-testület 1945. április 4-én azzal a céllal ült össze a Nemzeti 
Bizottság javaslatára, hogy immár ne csupán tanácskozó, hanem döntéshozó szerepe 
is legyen ennek a városi szervnek. A Nemzeti Bizottság az ideiglenes képviselő-tes-
tület elé terjesztette a tagság névsorát. A hozzáállás és a kommunisták szerepének 
tovább növelése újabb vitákat generált. Ideológiai szócsaták után a képviselő-testü-
let megalakult ideiglenes jelleggel, 72 választott taggal és 16 hivatalnokkal.81 Ekkor 
hozták létre a közigazgatás alapvető szakértői csoportjait: a gazdasági, a pénzügyi, a 
jogi, az egészségügyi és a tanügyi szakbizottságokat.82 Városi ügyésszé nevezték ki 
dr. Borbás Imrét, és helyére, a rendőrség élére dr. Halász Károlyt, helyettesének En-
gelmann Sándort tették.83 A közhivatalok élén ekkor a következő személyek álltak: 
Gondán Imre (vasútállomás-főnök), Nagy Károly (adóhivatal vezető), Kmetovits 
Mihály (posta vezető). 1945. májusban Halászt Kovács Gyula váltotta a rendőrség 
élén, júniustól a járási rendőrkapitány Engelmann Sándor lett.84 A csendőrség fel-
számolása 1945 tavaszán megindult, és ennek keretében, a még szolgálatban lévő 
3 tiszthelyettest leszerelték.85 Április folyamán felállították az Igazoló Bizottságot, 
amely a következő tagokból állt: Gondán Imre (elnök), Bor Benő, Komlós Antal, id. 
Harnóczi Kálmán és Bedő Károly.86

1945. június 5-én a Nemzeti Bizottság újjáalakult. Elképzeléseik szerint továbbra 
is 3-3 pártküldött vett volna részt a munkában. Ám az FKgP-ben is belső harc indult, 
és dr. Borbás Imre kompromisszumos politikájának bukását követően Nagy Szeder 
István mérnök vette át a párt vezetését.87 Ő viszont 4 képviselőt követelt pártjának, 

5. A helyi kommunista újságban megjelent cikk az ún. reakciósok ellen.
Halasi Hírek, 1945. július 25. TJM 17312
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amit Bundzsák István elnök és a balolda-
liak teljesen elvetettek.88 Az 1945. június 
16-án tartott képviselő-testületi gyűlésen 
a Nemzeti Bizottság előterjesztést tett 
a pártok között megosztandó képvise-
lő-testületi tagságokra. A képviselő-tes-
tület a határozatot elfogadta. Ennek 
értelmében az SZDP, az MKP, az NPP, 
az FKgP 16-16 rendes és 4-4 póttagot, 
a szakszervezetek14 rendes és 4 pótta-
got küldhettek a város képviselő-testü-
letébe.89 A kisgazdapárt nem fogadta el 
a javaslatokat, és ezzel teljesen kivonult 
és kiszorult a városi felső vezetésből. 
Annak ellenére, hogy a lakosság többsé-
ge őket támogatná, a baloldali pártok és 
szervezetek háromszor annyi képviselőt 
küldhetnek a testületbe. A képviselő-tes-
tület „átalakítása” napján az Igazoló 
Bizottságot is átszervezték, és tagjaivá: 
Bús Pétert (MKP), Bor Benőt (SZDP), 

Monda Istvánt (szakszervezet) és Dudás Mátyást (NPP) választották.90

A törvényesség látszatát keltve, és a kommunista szalámitaktikát folytatva, az  
1945. július 14-i közgyűlés 19/1945. kgy. határozata felszólította az FKgP-t, hogy a 
képviselő-testületi mandátumok betöltését 15 napon belül foganatosítsa, amit persze 
a kisgazdák nem teljesítettek.91 Különböző szakbizottságok alakultak ezen az ülé-
sen: gazdasági és szeszfőzdei bizottság, pénzügyi bizottság, városfejlesztési bizott-
ság, jogügyi bizottság, egészségügyi bizottság, tanügyi bizottság.92 A bizottságokba 
egyenként 12 képviselőt választottak be. Szovjet emlékmű felállítását kezdeményez-
ték és határozták el, melyet Gulyás József kőfaragó és Noel tervező kivitelezésében 
készítettek el közel 84 000 pengőért.93 Ismét új rendőrparancsnokot választottak, 
ezúttal Németh Imre személyében.94 Az 1945. szeptember 1-jei képviselő-testületi 
ülésen a Nemzeti Bizottság javaslatára a 30/1945. kgy. határozatával az FKgP ré-
szére fenntartott képviselő-testületi mandátumokat szétosztották a többi párt között. 
Az MKP a polgármesterrel korlátlanul irányíthatta a város ügyeit. A demokratikus 
berendezkedés utolsó látszata is leomlott ezzel. 1945. augusztus 26-án leleplezték a 
város főterén a szovjet hősi emlékművet, melynél az SZDP részéről Szeder Ferenc 
főtitkár, az MKP részéről Fazekas István titkár, az FKgP részéről Bús Imre, az NPP 
részéről Csontos Imre titkár mondott beszédet.95

1945. októbertől nagygyűléseket tartottak a pártok, és megindult a november 4-re 
meghirdetett parlamenti választásokra való felkészülés. A kommunista párt sikerte-
len kísérletet tett a tanyai lakosság meggyőzésére pártnapok tartásával. Nagy Imre 

6. A szovjet emlékmű 1950 körül. TJM 12925
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földművelésügyi miniszter is részt vett és beszédet mondott a kommunisták helyi 
nagygyűlésén. A Nemzeti Parasztpárt meghívására Erdei Ferenc belügyminiszter is 
látogatást tett a városban. A novemberi szavazásokat ezek nem tudták befolyásol-
ni. Országos tekintetben igen meggyőző arányban, néhol 80% fölötti eredményt is 
elérve az FKgP 57,03%-kal győzött.96 Kiskunhalason 19 879 választásra jogosult 
közül 89,05%-os részvételi arány mellett 11 004 voksot (62,52%) sikerült szerezni-
ük.97 A többi párt messze elmaradt ettől: a Szociáldemokrata Párt 3 816 (21,68%), 
a Magyar Kommunista Párt 2 334 (13,26%), a Nemzeti Parasztpárt 323 (1,84%) 
valamint a Polgári Demokrata Párt 125 (0,71%) szavazatot tudhatott magáénak. Ez 
is igen jól bizonyította, hogy a kiskunhalasi lakosság mennyire érezte magáénak a 
városi tanácsot és annak embereit. Ezzel a meggyőző eredménnyel sem sikerült már 
visszafordítani a város kommunista vezetők kezébe kerülését. Ám Balla Antal kis-
gazda újságíró mellett megyei listáról végül is Macskási József kommunista, illetve 
Bundzsák István szociáldemokrata pártfunkcionáriusok is bejutottak a parlamentbe 
a városból.98 A kommunisták és a szociáldemokraták voltak csak ellenfelei ezen a 
választáson a kisgazdáknak. A nemzeti parasztpárt meg sem tudta közelíteni a na-
gyokat. Kiskunhalason ez különösen kirívó volt, és még országos szinten is feltűnést 
keltett.99 A kiskunhalasi média azonnal magyarázkodásba kezdett, és a „reakció” ál-
dozatának nevezte a baloldali pártokat, akik azért maradtak alul, mert becsületesen 
akarták megvívni a választásokat.100

A politikai vitákon és csatározásokon túl 1945 után megkezdődött több egylet új-
jászervezése. Sportklubok, nyilvános könyvtárak, szakmai egyesületek kezdték meg 
munkájukat. Az újjáéledő Kiskunhalasi Atlétikai Club a csipkeház melletti területen 
kezdhette újra az edzésmunkáit, borzasztó körülmények között, hiszen még öltözői 
sem voltak a kapott „komplexumnak”.101 A Vasutas Sport Egylet is sporttelep hiány-
nyal küszködött a kezdeti időkben.102 1944 telétől a posta és az áramszolgáltató is 
újra üzemelt. A lakosság közellátása mellett az Elhagyott Javak Kormánybiztosának 
működése volt kiemelkedő fontosságú. Számos új típusú szervezet, mint a Szov-
jet-Magyar Kulturális Egyesület, a Nemzeti Segély vagy a Magyar Demokratikus 
Ifjúsági Szövetség (MADISZ) jelent meg a közéletben. Nem titkoltan a kommunista 
párt társadalmi szervei voltak. Az MKP ifjúsági tagozata is megkezdte működését. 
Hangszereket, sportfelszereléseket és használati tárgyakat a helyi levente egyesület 
lefoglalt ingóságaiból igényelt ki magának.103

1945 végére újra volt a városnak működőképes közigazgatása. Újra működött a 
polgármesteri hivatal, az árvaszéki hivatal, az anyakönyvi hivatal, a mérnöki hivatal, 
a gazdasági hivatal, a pénztár, az adóhivatal, a javadalmi hivatal, a közegészség-
ügyi hivatal, a marhalevél-kezelő hivatal, a közellátási hivatal, a rendészeti hivatal, 
az állat-egészségügyi és apaállatkezelő hivatal. Ismét működtek a városi szervek: a 
hivatásos tűzoltóság (tűzrendészet), a kisdedóvó, a kertészet, az erdőgazdaság, az 
utcaseprők, az állat-egészségügyi telep, a vágóhíd stb. Végeredményben a politikai 
viták ellenére a város élete beindult, és a működőképesség jeleit mutatta. A város 
„felszabadításának ünnepét” 1945. október 23-tól tartották meg évente.104
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A katasztrofális vereség ellenére az MKP tovább erősödött országos és városi 
szinten a közigazgatásban. Nem a tömegbefolyása, hanem a hatalma nőtt és ma-
radt meg. Változás nem történt annak ellenére, hogy az FKgP győzött. Koalíciós 
kormányba kényszerítette a szovjet vezetés a magyar pártokat. A legfontosabb mi-
nisztériumokat a kommunisták kapták meg. Az MKP 1946 elejétől létrehozta az ún. 
Baloldali Blokkot, amely egyértelműen a vele szemben bármilyen kritikát megfogal-
mazók ellen irányult. Provokációkkal és tüntetésekkel szerették volna ellenfeleiket 
gyengíteni.105 1946. február 1-én kikiáltották a köztársasági államformát, de ezt a 
kiskunhalasi lakosság többsége semlegesen fogadta. Tildy Zoltán kisgazda köztár-
sasági elnök személye közkedvelt a városban, de látható, hogy őt ekkor már felfelé 
buktatták.106 1946-tól jelent meg a magyar közélet és társadalom egyik legdurvább 
politikai beavatkozása. Az MKP tervet készített elő, majd pedig azt elfogadtatta, és 
alkalmazásra került az ún. B-listázás, amely a közigazgatás politikai jellegű leépítését 
jelentette. Ennek jogi alapja, amelyet az MKP Közigazgatási Osztálya készítette elő, 
az 5000/1945. M.E. rendelet volt, mely látszólag csupán a közalkalmazottak 10%-
os leépítését irányozta elő.107 Minden egykori Horthy-rendszerben felelős feladatot 
vállaló, jobboldali és/vagy megbízhatatlan „reakciós elem” tisztviselő és közigaz-
gatási alkalmazott ellen felléptek. B-lista bizottságok határozták meg a különböző 
munkahelyeken azoknak a személyét, akik nem feleltek meg a kommunisták poli-
tikai elvárásainak. Összességében közel 60 ezer jobboldali vagy nem kommunista 
embert távolítottak el az állásából.108 A szövetséges nagyhatalmak postdami döntése 
alapján a lengyelországi, csehszlovákiai és magyarországi németeket ki kell telepí-
teni Németországba. A SZEB nyomása mellett 1945. december 29-én hozott határo-
zat alapján minden német nemzetiségűnek, aki volksbundista vagy német fegyveres 
szolgálat tagja volt, el kellett hagynia az országot.109 Hasonló „etnikai tisztogatás” 

7. Az 1944. október 11-i 
tömegmészárlás áldozatainak 
exhumálása, 1946 január. 
Szakál Aurél: Kiskunhalas 
anno… Kiskunhalas, 
2009., 126. kép alapján



133

volt az 1946. február 27-én aláírt cseh-
szlovák-magyar lakosságcsere egyez-
mény, melynek keretében az északi szláv 
államalakulatból kitelepített magyarok 
„helyére” magyarországi szlovákokat 
vittek el.110 1946. augusztus hónapban 
megjelent a forint, és ezzel részben si-
került a magyar gazdaságot stabilizálni a 
világháborús sokk után.111

1945 végén folytatódott a helyi köz-
igazgatás, a rendvédelem és a közélet 
egyéb színtereinek átalakítása, újjá-
szervezése. 1946 januárjában országos 
közérdeklődés mellett exhumálás kez-
dődött a vasútállomás területén lévő 
tömegsírból. 187 zsidó munkaszolgála-
tos teteme került elő, akiket még 1944. 
október 11-én bácskai SS-ek és segítőik 
gyilkoltak le. A későbbiek folyamán 9 
ember holtteste került még elő a város 
környékén, mindegyiküket a budapesti 
Kozma utcai izraelita temetőben hantol-
ták el.112

Bár a város közel feküdt a Felső-Bácskához, nagyszámú németség itt nem élt. 
Így az 1944/45-ös malenkij robothoz hasonlóan a svábkitelepítés nem volt olyan 
horderejű esemény itt, mint például a közelben lévő bácskai településeken. Kísérle-
tek ugyan voltak, hogy német származásúakat kiválogassanak és elvigyenek innen, 
de az itteni „svábok” addigra annyira elmagyarosodtak, hogy még az anyanyelvüket 
sem tartották meg. Asszimilációjukat mi sem jelzi jobban, hogy még személyneve-
ik alapján is nehéz lett volna őket beazonosítani. Ráadásul többségük tanyai lakos, 
földmunkás volt, még csak nem is hasonlítottak a dunántúli vagy bácskai tehetős 
svábokra, sem társadalmi, sem vagyoni helyzetüket illetően. A magyarországi sváb-
kitelepítés döntésének meghozatalában Balla Antal helyi országgyűlési képviselő, 
tájékoztatásügyi miniszterként, minisztertanács tagjaként részt vett, de ellene sza-
vazott. Ő úgy gondolta, hogy csak a valódi bűnösöket kell eltávolítani, az ártatlan 
többséget nem.113

Kutatásaink szerint, és a levéltári dokumentumok alapján állíthatjuk, hogy a vá-
rosból nagy számban nem vittek el sváb származású embereket.114 Sőt, a kiskunha-
lasiak, ha kellett, ki is álltak olyanok mellett, akiket el akartak vinni. A Kiskunhalasi 
Egészségügyi Alkalmazottak Szabadszakszervezetének elnöke levelet írt a polgár-
mesteri hivatalnak, hogy az 1945 után idetelepült német származású ápolónőt ne 
telepítsék ki.115 Egyedül egy 1989-ben összeállított hivatalos központi lista áll a ren-
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delkezésünkre, amely mégis azt állítja, hogy szállíthattak el svábokat, szám szerint 
3 embert.116 A levéltári források szerint valóban előkészítették 3 ember kitelepítését, 
de a csatolt vagyonfelmérésekből úgy tűnik, ők még 1949-ben is a városban vagy ta-
nyán éltek.117 A Nemzeti Bizottság állásfoglalása is igen egyértelmű, amit a belügy-
minisztériumba írtak 1948 februárjában: „A városba évtizedekkel ezelőtt letelepedett 
sváb családok a nehéz halasi homokbuckák termékennyé tételében versenyre keltek 
az itten lakó ősrégi kun családokkal. A nehéz munka egymás mellé állította a magyar 
és német ajkú dolgozó parasztokat, úgyhogy ma már teljesen asszimilálódott az a 
kevés számú sváb család, aki itt letelepedett.”118

Hasonló volt a helyzet a szlovák kisebbséggel is, akik valóban nem éltek itt, így 
kitelepítésükre nem került sor.119 Ám itt is van egy-két forrás, miszerint egy Illés és 
egy Steft nevű család 2-3 fővel Csehszlovákiába önként távozott.120 1949 nyarán 
leadott polgármesteri jelentés szerint nem maradt vissza sváb vagy szlovák vagyon, 
mivel kitelepítés nem történt.121 1946-tól be lehetett fogadni csehszlovák területről 
érkező magyarokat, de mivel jelentős elvándorlás nem volt – a menekülők jó része 
csak akkor hagyta el a várost – valamint jelentősek voltak a házkárok, nagy volt a la-
kásínség, így nem volt tolongás az önként jelentkezők között. 1946 végéig összesen 
három család jelentkezett szállásadónak.122

1946. április 1-én létrejött a Közmunka Hivatal, Arnold Antal vezetésével. Az áp-
rilis 13-án tartott képviselő-testületi ülésen a Magyar Kommunista Párt kérte, hogy 
vitéz Nagybányai Horthy Miklóst, gróf Bethlen Istvánt, vitéz jákfai Gömbös Gyu-
lát, vitéz gróf Teleki Mihályt, vitéz Jaross Andort és gróf Apponyi Albertet fosszák 
meg a város által adott díszpolgárságuktól. Ez meg is történt, és ettől kezdve ezek a 
személyek képviselő-testületi határozat szerint nem voltak díszpolgárai a település-
nek.123 Hasonlóan fontos ideológiai lépés, hogy az „1919-es kommunista hősökről” 
közterületet neveztek el. A Natkai utcát Brinkus Lajosról, az Akácfa utcát Fazekas 
Gáborról keresztelték el. 1945. április 25-én a Nemzeti Bizottság a felszabadulás 
emlékére az egykori Kárpát, majd Csendőr utcát Október 23. utcának nevezte el.124

A közalkalmazottak létszám leépítése Kiskunhalason is végbe ment. Gyakor-
latilag a felelősségre vonások és a B-listázások áldozatai voltak azok a közismert 
városházi emberek, akik már 1944 előtt is itt dolgoztak. Ilyen volt Tichy Gusztáv 
közellátási előadó, Halász D. Sándor volt polgármester és főjegyző, Gaál Jenő volt 
jegyző, Sándor József volt városgazda, Karner Ágoston volt népmozgalmi előadó, 
Bajusz Mihály volt tisztiorvos. Ellenük vagy néphatalmi jogszolgálatok indítottak 
eljárást, vagy egyszerűen elbocsátották, kényszernyugdíjazták őket.125 Általában a 
Nemzeti Bizottság előterjesztésére és javaslatával vitték végig ezeket az elbocsátá-
sokat. Kifejezetten fontos indok volt, ha valaki jobboldalinak számított.126

Ennek ellenére a közigazgatás megfelelő szinten működött már 1946-ban, leg-
alábbis a különböző osztályok és hivatalok feltöltöttsége ezt mutatja. 1946 márciu-
sában a városházán 25, a járásbíróságon 20, a közélelmezési hivatalban 5 személy 
dolgozott. A városi alkalmazottak száma ezekkel együtt 177 fő volt, melybe a tiszti-
orvos, a kórházi dolgozók, a tűzoltóság emberei stb. is beletartoztak.127 A városháza 
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alá tartozó egységek: Nemzeti Bizottság, Polgármesteri Hivatal, Főjegyzői Hivatal, 
Adóhivatal, Iktató és Számvevőségi Hivatal, Anyakönyvvezetői Hivatal, Kataszteri 
Nyilvántartó, Mérnöki Hivatal, Javadalmi és Fogyasztási Hivatal, Tisztiorvosi Hiva-
tal, Rendőrbíróság, Szegényügyi Hivatal, Termelési Bizottság, Közellátási Hivatal, 
Földigénylő Bizottság, Igazoló Bizottság, Tüdőgondozó Hivatal, Árvaszék, Köz-
gyám, Gazdasági Főfelügyelőség voltak.128 1946 októberében sokadszor is váltás 
történt a rendőrség élén, ekkor dr. Dános Endre került ebbe a pozícióba.129 A rend-
védelmi szerv is a szervezettség jeleit mutatta, hiszen felépítettsége jól látható volt. 
A helyi rendőrség a városi kapitányságból, a segédhivatalból, az őrszemélyzetből 
valamint a bűnügyi, az államvédelmi, a kihágási osztályokból állt.130 1946. március 
25-én megalakult a 11. Határőrzászlóalj, valamint az 5. Határvadász Határőr pa-
rancsnoksága is itt lett kialakítva, Érsek Bertalan őrnagy parancsnoksága alatt.131

Ezekben a hónapokban Harkakötöny pusztát Kiskunhalashoz csatolták. A ren-
dőrség 1946 elején mintegy 580 hivatalosan fasiszta jellegű, indexre tett könyvet 
gyűjtött össze a város területéről, elsősorban könyvtárakból olvasóköröktől.132 A 
kulturális élet átalakítása gőzerővel folyt. Az Úri Kaszinó működését szabálysér-
tésre hivatkozva 1946 februárjában megszüntette a belügyminiszter egy rendele-
te.133 Ebben az esztendőben függesztik fel a Bogárzópusztai Gazdakör, a Federatio 
Emericana, a Felsőszállási Gazdakör, a Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák 
Országos Nemzeti Szövetsége, az Izraelita Betegsegélyező Egylet, a Kiskunhalasi 
Diana Vadásztársaság, a Kiskunhalasi Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, 
a Kiskunhalasi Izraelita Jótékony Nőegylet, a Kiskunhalasi Katolikus Legényegylet, 
a Magyar Cserkészszövetség, a Füzespusztai Népkönyvtár Egyesület, a Magyar Asz-
szonyok Nemzeti Szövetsége, a Kiskunhalasi Magyar Bokréta Szövetség, a Kiskun-
halasi Önkéntes Tűzoltótestület, a Kiskunhalasi Sportliga, a Kiskunhalasi Stefánia 
Szövetség és a Zenekedvelők Egyesülete működését.134 1947-re mintegy 31 egyesü-
let maradt „életben”.135 1946-ban valósult meg a római katolikus temetőben a szovjet 
katonák sírkertjének elkészítése, ahol tervbe vették egy hősi emlékmű állítását is.136

A szovjet típusú gazdaságot másolva tervgazdálkodás lépett életbe az országban. 
Központi intézménye 1947-től az Országos Tervhivatal lett. Ez dolgozta ki az 1947 
és 1949 közötti első hároméves tervet.137 A tervfeladatok, irányelvek, elképzelések, 
költségvetési mutatók részletes előírásával határozták meg a gazdaság kijelölt útját. 
Országos és vállalati szinten ez egyaránt hatalmas improduktív bürokrácia kialaku-
lásához vezetett.138 Természetesen a gazdasági és városfejlesztési tervek is megin-
dultak. Az egyik tervezet főbb pontjaiból idézünk, hogy látható legyen, miként állt 
hozzá az akkori városházi vezetés a gazdasági, politikai és közigazgatási élethez: 
„1946. augusztus elsejével demokráciánk életében bekövetkezett a nagy fordulat: 
megszűnt az infláció és megszületett a stabil új valuta, a forint. Mikor 1946 tavasz 
utolján Rákosi Mátyás elvtárs bejelentette, hogy augusztus elsejére az országnak 
stabil pénze lesz, a polgári közgazdászok az elgondolást lehetetlennek minősítették 
és azt hangoztatták, hogy a stabilizáció nagyobb külföldi kölcsön nélkül lehetetlen. 
És íme, a dolgozók szorgalmából és áldozatkészségéből határidőre megszületett a 
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stabil valuta, sőt, azóta már gyermek-
betegségeket is kiállotta. (…) A Magyar 
Kommunista Párt kiskunhalasi szerve-
zete hozzá is kezdett azonnal a tervezet 
kidolgozásához. A párt közigazgatási 
frakciója több ízben behatóan át vitat-
ta a felmerülő kérdéseket és ennek nyo-
mán megszületett az MKP kiskunhalasi 
várospolitikai tervezete, melyet a párt 
1946. november elején a képviselő-tes-
tület elé való terjesztés céljából a városi 
hatóságnak benyújtott. (…) Közigaz-
gatás: A demokratikus közigazgatás-
nak gyorsnak, pontosnak és: a néppel 
együtt érzőnek kell lennie, kerülni kell 
a lehetőséghez képest a bürokráciát, az 
aktatologatást, a felelősség elhárítását 
stb.Pártunk egyik igen fontos feladata 
most a szanálás után, különösen a párt 
közigazgatási funkcionáriusainak kell 
erre különös figyelemmel lenniük, hogy 
a megmaradt tisztviselői létszámmal a 
közigazgatás lebonyolítható legyen. E 

célból feltétlenül szükséges népi szervek alakítása és lehetőség szerinti felhaszná-
lása . (…) Tanyai ötös bizottságok: Városunk tanyai közigazgatása a lehető legszo-
morúbb képet mutatja. A múlt közömbössége és nemtörődömsége, sokszor azonban 
egyenesen népellenes magatartása miatt a kérdés városunkban a lehető legelha-
nyagoltabb állapotban van. Városunk területe 112.000 kat. hold amelyet a hatóság 
kénytelen a központból igazgatni, mert semmiféle tanyai közigazgatási kirendeltség 
nincs. (…) Kereskedelem és ipar: Pártunk minden eszközzel támogatja a tisztességes 
kiskereskedelmet és kisipart, mert ez a réteg nagymértékben járul hozzá országunk 
újjáépítéséhez. Harcolni kell az illegális, jogosítvány nélküli kereskedés és a kon-
tár iparűzők ellen és minden szükséges hatósági támogatást biztosítani kell ezen 
a téren a legális kereskedelem és kisipar részére. (…) Szociálpolitika: A szociál-
politikai kérdések megoldása álláspontunk szerint állami feladat. Jelenleg azonban 
az állam és azönkormányzatok nincsenek abban az anyagi helyzetben, hogy ezen 
feladataikat kellőképpen el tudnák látni, ezért ezeknek megoldását az átmeneti időre 
a társadalmi megsegítés vonalára kell áthelyezni. Pártunk átérzi ennek fontosságát 
és minden ilyen irányú kezdeményezést teljes erővel támogat, illetve ilyen akciókat 
saját maga is kezdeményez.” Ezeken felül a kommunisták által kidolgozott szöveg 
külön foglalkozott a következő témákkal: mészhomok-téglagyár, hűtőház üzembe 
helyezése, szövetkezetek, földműves-szövetkezet, házépítő szövetkezet, közlekedés, 
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közellátás, városi menház, napközi otthon, téli gyermekétkeztetési akció, karácsonyi 
felruházási akció, gyermekjátszótér, közegészségügy, városfejlesztés, házépítő szö-
vetkezet, kulturális kérdések, iskolák rendbehozatala.139 Megalakultak a tanyai ötös 
bizottságok, melynek a feladata az volt, hogy a városháza és az állami határozatok 
minél gyorsabban és hatékonyabban jussanak el a külterületi lakossághoz. Valójában 
a padlássöprések, beszolgáltatások legegyszerűbb hatalmi szerveivé váltak. Az 1946 
nyarán előkészített bizottságok tevékenysége tovább fokozta az emberek bizalmat-
lanságát a várost irányítókkal szemben.140 Kiskunhalas hároméves gazdasági tervet 
dolgozott ki, melynek 1947-től kezdődött el a megvalósítása, 23 000 088 forint költ-
ségvetéssel.141 Az akcióprogram pontjai közül legfontosabbak voltak: a várost övező 
mocsarak lecsapolása, a gyümölcs- és szőlőtelepítés fokozása, csatornázás, fürdő 
létesítése, korszerű piactér kialakítása, új ipari üzemek létrehozása, meglevő üzemek 
korszerű fejlesztése. A kommunisták városfejlesztési programjának pontjai döntő je-
lentőségűvé váltak az elkövetkező évek városépítésében. Mindenképpen sikeres volt 
a közkórház fejlesztése. Az 1945-ben még csupán 102 ágyas betegellátó intézményt 
1946 nyarára 218 ágyasra sikerült bővíteni.142 1947 elejétől 30.000 forint jutott köz-
ponti, állami pénzből a közmunkákra, melynek keretében munkanélküliek a meg-
rongálódott utak helyrehozását kezdték el.143 1947. május 19-én a helyi Földmunkás 
Szakszervezet tüntetést szervezett a munkanélküliek mellett. A követelések teljesen 
szélsőséges érzelmeket váltottak ki, hiszen az alig félszáz fős német származású 
kisebbséget tették felelőssé a kialakult helyzetért.144

A közigazgatás és a baloldali vezetőréteg számára súlyos problémák következtek. 
1947 márciusában meghalt Bundzsák István országgyűlési képviselő. Július elején 
Kovács Tibor elhagyta a várost. Helyére helyettese, dr. Gusztos Károly került.145 Rá-
adásul 1947. augusztus 4-én Pirtó és Felsőkistelek puszták egyesülésével önálló köz-
ség jött létre Pirtó néven, így újabb területeket veszített a városháza. 1947 folyamán 
tovább folytatódtak a társadalmi és közéletet átalakító intézkedések. 1947 folyamán 
számolták fel a Maszkil El-Dal Izraelita Betegsegélyező Egyesületet, a Kiskunha-
lasi Dalkört, a Kiskunhalasi 48-as Kört, a Kiskunhalasi Katolikus Népszövetséget, 
a Kiskunhalasi Polgári Szövetséget, a Kiskunhalasi Postás Sportegyesületet, a Kis-
kunhalasi Állami Tanítók és Óvónők Országos Egyesületét, a Kiskunhalasi Refor-
mátus Szilády Áron Reálgimnázium Diákszövetségét, a Magyar Keresztényszociális 
Vasutasok Országos Egyesületét és a Kuruc Postagalamb Egyesületet.146

1947. augusztus 31-én mindenki számára egyértelművé válhatott, hogy a kom-
munisták csak beszélnek a demokráciáról, de annak érdekében keveset tesznek. Az 
ún. „kékcédulás” választás egyértelműen ennek bizonyítékává vált a kortársak sze-
mében. A szétforgácsolt kisgazda és jobboldali pártok még így is több szavazatot 
kapott, de ennek már az 1945-öshöz képest is kevesebb hozadéka volt. Az FKgP 
országos és helyi szinten is szétesett.147 Tagsága a korábbi közel 8 000 főről 500 
fő körülire apadt, vezetőit a régi tagság nem ismerte el.148 Egykori vezetői és tagjai 
elpártoltak tőle, és más pártokban próbáltak szerencsét. Kiskunhalason a választók 
száma 17 010 fő volt, akik közül érvényesen 16 870 (99,17%) szavazott. A pártok 
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közötti szavazatmegoszlás pedig a kö-
vetkező volt: Magyar Kommunista Párt 
2 737 (16,22%), Független Kisgazda-
párt 294 (1,74%), Szociáldemokrata Párt 
2 230 (13,22%), Nemzeti Parasztpárt 
451 (2,67%), Demokrata Néppárt 9 049 
(53,64%), Magyar Függetlenségi Párt 1 
404 (8,32%), Magyar Radikális Párt 89 
(0,53%), Független Magyar Demokrata 
Párt 463 (2,74%), Polgári Demokrata 
Párt 52 (0,31%), Keresztény Női Tábor 
101 (0,60%). Ez szinte teljesen meg-
egyezett az országos viszonyokkal. A 
kommunisták megint nem tudtak győz-
ni, de a hatalom mégis náluk maradt.149 
Eredményük annak fényében is igen 
gyenge, hogy az előző évben már közel 
1700 párttagjuk volt.150 A győztes jobb-
oldali Demokrata Néppártból két kis-
kunhalasi is bejutott a parlamentbe. Bús 
Imre és Harnóczy Kálmán gazdálkodók, 
akik mindketten a kisgazdapárt soraiban 

politizáltak először, de végül kiléptek onnan. Nagy Szeder István volt kisgazda el-
nök, a Magyar Függetlenségi Párt (MFP) listájáról került be az országházba.151

A kékszínű választói névjegyzékkivonatokat elvileg csak azok kaphatták meg, 
akik nem tartózkodtak állandó lakhelyükön. Ám ezekből, belügyi segítséggel, az 
MKP a maga számára jó néhány cédulát beszerzett. Az így leadott szavazatok szá-
mát 60 illetve 120 ezer közé teszik a mai kutatások. Viszont ennél sokkal súlyosabb, 
hogy a kommunisták a politikai rendőrség segítségével a választói névjegyzékből 
nagy számban törölték a lehetséges ellenszavazóik körét. Az eddigi becslések szerint 
országosan közel fél- és egymillió fő közé tehető azok köre, akiket kizártak a válasz-
tásokból. Kiskunhalason is rengeteg embert érinthetett ez a módszer, mert augusz-
tus 30-án emiatt kisebb tüntetés zajlott le, miután nyilvánosságra került a választói 
névjegyzék megcsonkítása.152 Országos szinten a Magyar Függetlenségi Párt adott 
be választási csalás címén fellebbezést a Választási Tanácshoz, de a testület elnöke, 
a megzsarolt Major Ákos ezt visszautasította. Ezzel szemben az MFP szavazatait 
megsemmisítették, ugyanazzal vádolva őket. Megüresedett mandátumaikat nem töl-
tötték fel. Több MFP képviselőt is koncepciós eljárás keretében letartóztattak, ennek 
lett áldozata Nagy Szeder István is, akit 1948-ig tartottak fogva. A parlamentben a 
kommunisták győzelme érvényesült. Azonban az ily módon korrigált eredmények 
nem csupán a parlamenti helyek újrafelosztását jelentették. Az MKP 1947 őszére, 
kétéves szívós, és egyre inkább a törvényesség határait is áthágó eszközöket alkal-

10. Bús Imre halasi kisgazdavezető
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mazó hatalmi harc eredményeként megszüntette az 1945. évi választások nyomán 
létrejött hatalmi dualizmust.153

Összegzésként kell megemlíteni, hogy 1946-tól pontos képet kaphatunk a város 
gazdasági és közéletének egy-egy hónapjáról. Az alispánnak tett havi polgármes-
teri jelentések alapján, több hatóság összegzését felhasználva készültek ezek a be-
számolók. Eszerint tudhatjuk, hogy az 1946 és 1947 évek legfontosabb problémái 
az alábbiakban következők voltak. A mezőgazdaság helyzete a rossz időjárás, illet-
ve az új birtokrendszer problémái miatt nem volt kedvező. A rossz termés miatt a 
közellátás súlyos helyzetbe került. Ám nem csak ez sújtotta az élelmiszerellátást. 
Leginkább cukor, só, petróleum és zsiradékok álltak szűken az elosztók rendelkezé-
sére. Így nagyon nagy igény volt a különféle segélyakciókra. Persze az UNRRA,154 
illetve a Nemzeti Segély segítsége nem tudta megoldani a gondokat, de legalább 
néhány hétre enyhítette azokat. A városi szegény lakosság mellett a diákság és a 
hadigondozottak voltak a legkiszolgáltatottabbak, így nekik többször is gyűjtést és 
segélyakciókat kellett szervezni. Az ipar területén sem voltak kedvezőek a kilátások. 
Az állandó nyersanyag- és pénzhiány miatt az iparosok és kereskedők igen nagy 
gondokkal küzdöttek. A gazdasági rendőrség pedig nem volt képes megakadályozni 
a feketegazdaság- és kereskedelem virágzását. A közigazgatás színtere 1946-tól a 
B-listázás körül forgott, ami miatt kialakult bizonytalanság sok esetben a munkatel-
jesítmény romlását eredményezte. A közállapotokat kifejezetten jónak és kedvező-
nek ítélték meg a jelentést tevő hatóságok. A kultúra területén kétségtelenül sikere-

11. A választások után a kommunista hatalom felszámolta a jobboldali pártokat, 
vezetőiket letartóztatta. Hírek, 1947. december 3. TJM 19005
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ket értek el a hatóságok, bár nyilvánvaló, hogy a kommunista szellemiség szerinti 
közművelődési irányelvek valósultak meg már ekkor is. Rendszeresen voltak mozi-, 
színházi és politikai előadások és táncmulatságok. Az egyesületi élet működött, és 
már labdarúgó mérkőzéseket is rendeztek, valamint cirkusz is érkezett a település-
re. Az oktatás megfelelően működött a körülményekhez képest. A közegészségügy 
legfontosabb kérdései közé a fertőzőbetegségek megfékezése tartozott. A diftéria, tí-
fusz, skarlát, malária, gyermekbénulás, tuberkulózis, himlő stb. általában maximum 
10-20 embert érintett, de ezek kezelése és elterjedésük megakadályozása kiemelt 
szerepet kapott.155 A cigánytelep állandó fertőtlenítése és az ott élő több mint 400 
ember tetvetlenítése is fontos volt. Kitértek ezek a jelentések a közhangulatra is, ami 
szerintük az agrár- és közellátási kérdéseken felül illetve mellett a baloldali Blokk és 
az FKgP versengésével foglalkozott.156

Politikai kriminalizálás 1945–1950

Kiemelten érdemes foglalkozni azzal a háttérben és a nyílt színen folyó jogi pro-
cedúrasorozattal, mely népbíráskodás címén folyt az országban, így a városban is. 
A nemzetközi példáknak megfelelően Magyarországon is létrehozták az igazolások 
és felelősségre vonások szerveit. Az Ideiglenes Kormány 81/1945 M.E. rendelete 
és kiegészítve az 1440/1945. M.E. rendelete alapján állították fel a népbíróságok 
intézményét. 1945 és 1950 között a népügyészségek mintegy 90 551 személy ellen 
indítottak eljárást, amiből csaknem 59 429 fő ügye került a népbíróságok elé. Ezek 
közül 26 997 főt marasztaltak el, több mint 10 ezret zártak börtönbe, s 447 főt halálra 
ítéltek, melyből 189 főt ki is végeztek.157 A bíráskodás jellege és körülményei alapján 
ezek az ítéletek az 1919-1920-as gyorsított bűnvádi eljárás során hozott döntésekhez 
hasonlíthatók. Mint akkor, úgy részben most is politikai ellenfelek számoltak le po-
litikai ellenfelekkel. Az 1919-1920-as fehérterrorra emlékeztetett az is, hogy azokat, 
akik ellen nem lehetett népbírósági eljárást indítani, de a hatalom új urai szemében 
nemkívánatos személyeknek minősültek, rendőrségi eljárás keretében egyszerűen 
internálótáborokba zárták. 

Különbségként, mégpedig fontos differenciaként kell számba vennünk, hogy az 
1945 után kivégzettek és elítéltek jelentős része egy egész embercsoport megsemmi-
sítési kísérletében vett részt többé-kevésbé aktívan, míg az 1919-es forradalmárokat 
ehhez fogható bűnök nem terhelték.158 Az országban közel 25 népbíróság működött, 
ezek közül a budapesti volt a legaktívabb. Városunk ezenfelül a kecskeméti és Ka-
locsai Népbíróság intézkedési körébe tartozott. Előbbi 1945. március végén, utób-
bi május közepétől kezdte meg működését. Tényként kezelhető, hogy az országos 
átlaghoz hasonlóan nem volt túl eredményes, sőt helyenként igen botrányos volt 
az 1945 és 1950 közötti jogszolgáltatásuk. Számos bíróról derült ki, hogy ellene is 
eljárás folyt, vagy bűncselekménnyel vádolható.159 Többeket alkalmatlanságuk miatt 
leváltottak, de akadtak, akiknek az egészségi állapota romlott le olyan mértékben, 
hogy nem tudták tovább folytatni a bíráskodást. Nem volt ritka, hogy bűnpártolás és 
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elfogultság miatt kellett leváltani a bírókat. Többször igen látványosan belenyúltak 
az ítélethozásba és eljárásokba a pártok, főként a kommunista és szociáldemokrata 
szervezetek részéről lehetett ezt érezni.160 Nem volt ritka, hogy merő rosszindulatból 
a népbíróság elé citált személyeket hurcoltak meg, és kergettek a halálba, viszont 
nyilvánvalóan bűnös egyéneket pedig átlátszó indokokkal felmentettek.161 Eseten-
ként a rendőrségi kihallgatások és vallomás felvételek sem történtek tiszta körülmé-
nyek között.162 Közismert volt Rédei-Rosenfeld Ibolya („Ibolya kisasszony”) kecs-
keméti nyomozónőnek és „csapatának” az emberi méltóságot megalázó és gyakran 
brutálisan kegyetlen módszerei annak érdekében, hogy a vádlottakat hamis beis-
merésre kényszerítsék.163 A népbíróságok hatékonysága, pláne igazságszolgáltatása 
tehát erősen megkérdőjelezhető, de mégis számos esetben derített fel valóban súlyos 
eseteket.

Kiskunhalas 1945 előtti történéseit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a felelős-
ségre vonásokkal kapcsolatban jutottunk a korszakra leginkább jellemző eredmény-
re, miszerint a háború befejeződése után szinte senki nem nyerte el méltó büntetését. 
1945 után több tízezer embert vontak felelősségre a háborúban elkövetett tettei miatt. 
Elsősorban azoknak a személyeknek a háború utáni sorsára és esetleges büntetésére 
szeretnénk kitérni, akik a zsidóellenes törvénykezések végrehajtásában részt vettek, 
vagy valamilyen szinten fenntartói voltak a Horthy-kori antiszemitizmusnak. Több 
csoportba lehet sorolni az ügyeket, melyek természetüknél fogva mindig más-más 
társadalmi csoportot és mindig éppen aktuális politikai-gazdasági megfontolás érde-
kében „csapott” le azokra, akik vagy a múltban vagy a jelenben nem megfelelően 
viselkedtek, éltek, tették a dolgukat, cselekedtek és fejezték ki véleményüket. Külön 
kategóriába esnek: a szélsőjobboldali és nyilas mozgalmak részt vevői, a Volksbund, 
Wehrmacht és SS tagok, a háborús bűnöket elkövetők, a zsidóüldözésben tevőle-
gesen szerepet vállalók, a demokrácia- és kommunistaellenes nézeteket vallók, il-
letve a hatályos törvényeket megszegők köre. Ám az sem mindegy, hogy ki ellen 
és miért indult eljárás. Általában irányított perek voltak, és láthatóan elsősorban a 
Horthy-rendszerhez vagy a nyilasokhoz köthető emberek, a jobboldali értékrendet 
következetesen képviselő, illetve az 1945 után a kommunistákkal szembenálló sze-
mélyek voltak a legfőbb célpontok. Ezekben a precedens ügyekben előfordult, hogy 
valóban bűnös személyeket vontak felelősségre, de ha a perek tárgyát alaposan vé-
gignézzük, láthatjuk majd, hogy többségében inkább a megfélemlítés és a szovjeti-
zálást kritizáló, azzal szemben álló kiskunhalasiak ellen ítélkeztek a „néphatalom” 
jogszolgáltatói.

Gondán Imre elnökletével 1945 áprilisától megindult a Kiskunhalasi Igazoló Bi-
zottság munkája, melynek keretében több ezer személyt vontak vizsgálat alá, akik-
nek számot kellett adniuk 1945 előtti ténykedésükről.164 Háborús bűnökben, fasiszta 
és szélsőséges mozgalmakban, faji- vagy kommunista üldözésben való részvétel a 
felelősségre vonás terhét jelentette, amely a felsőbb jogszolgáltatók feladatkörébe 
tartozott. A kecskeméti, a kalocsai és a bajai népbíróságok 1945 elejétől kezdték meg 
működésüket. A szervezési munkát a helyi nemzeti bizottságok, illetve a törvényszé-
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kek bonyolították, előbbiek a kinevezendő népbírósági tanácstagok és a népügyész 
személyére tettek javaslatokat, a törvényszékek elnökei pedig a népbíróság elhelye-
zéséről, személyzetéről gondoskodtak, illetve felterjesztették az igazságügy-minisz-
terhez a tanácsvezetésre alkalmas, kellő szakmai gyakorlattal rendelkező, demokra-
tikus felfogású bírók neveit. Ám addig, hogy valaki népbíróság vagy népügyészség, 
esetleg törvényszék elé jusson, az kellett, hogy az igazoló bizottság ne adjon neki 
dokumentumot arról, hogy semmi bűnt nem követett el vagy, hogy valaki egysze-
rűen feljelentse. Ezután kezdődött meg a nyomozás. A politikai rendőrségen felvett 
nyomozati vallomások többsége, illetve sokszor a tanúvallomások is fenyítések al-
kalmazása eredményeként jöttek létre. Effajta iratok kerültek végül az ügyészségek 
és a bíróságok asztalára. Sokszor valóban teljesen a jogszolgáltató szervek jóindu-
latától, objektív értékelésétől függött, hogy hajmeresztően durván torzított eseteket 
ejtsenek, vagy felmentéssel zárjanak le.165

A legkisebb csoportot azok képezték, akik valamilyen német és/vagy náci szerve-
zetbe léptek be. Rácz Erzsébet, 19 éves háztartásbeli ellen azért indult eljárás, mert 
Óbudán 1944. novemberben belépett a Wehrmacht kötelékébe. A Kecskeméti Nép-
bíróság végül 1948 szeptemberében felmentette.166 Hadházi Sándor vasutast azért 
vonták felelősségre, mert Budapesten 1943-ban az SS sorai közé lépett. A Kalocsai 
Népbíróság 1947 októberében 6 hónap börtönre, és 3 év politikai jogainak felfüg-
gesztésére ítélte.167 Mocsári Árpád földmunkás ellen azért indult eljárás, mert 1944 
júniusában SS tag lett. A Kalocsai Népbíróság 1947. november 10-én 1 év börtönre 
és 5 év politikai jogainak felfüggesztésére és a perköltségek – 24 forint – megfize-
tésére büntette.168 Budai István földművest az SS-be való belépése miatt vonták fe-
lelősségre. 1948-ban a Kecskeméti Népbíróság 2 év börtön, 10 év politikai jogainak 
felfüggesztésére és 20 forint perköltség kifizetésére ítélték.169

Hasonlóan kevesen voltak, akik valóban megsértették a hatályos törvényeket, és 
azért kerültek bíróság elé. Fári István és Domokos Sándor honvédeket tiltott hatá-
rátlépésért – jugoszláv hatóságok fogták el őket 1949. november 28-án a budapesti 
katonai törvényszék 15-15 év, majd 1950-ben 10-10 év fogházra ítélte.170 Futári End-
rét és Wágner Ferencet a jugoszláv határátlépésért ítélték el.171 Papp Istvánt szintén 
ezért büntették.172 Dr. Dohány Marcell rabbi és társai budapesti kapcsolatai révén 
1949-ben kísérelt meg tiltott határátlépést.173

A kiskunhalasiak ügyei közül a legnagyobb szeletet a demokrácia-, nép- és kom-
munistaellenes izgatás miatt felelősségre vont személyek ügyei tettek ki. Úgy gon-
doljuk, hogy a perek témáinak és ismert kimenetelük ismertetése megfelelő képet 
fog adni arról, hogy mi is történt Magyarországon 1945 és 1950 között felelősségre 
vonás címén. Bacsó Ferenc cipészsegéd ellen azért indult eljárás, mert 1946. január 
21-én nyilvánosság előtt ezt mondta: „ez nem demokrácia, munkásember létemre 
kenyérjegyet nem kapok”, „ez nem felszabadító hadsereg, hanem egy rablóbanda”, 
„szarok a Sztálin szájába”. 1946. március 4-én a Kalocsai Népbíróság felmentette.174 
Dr. Csallóközy Jenő és dr. Nagypál Ferenc ügyvédek ellen egy 1945-ben elhangzott 
felszólalások miatt indult eljárás. Egy 1945. júliusi kisgazdapárti gyűlésen előbbi 
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a beszolgáltatási rendszert, a szovjet katonaságot és a helybeli rendőrséget bírálta, 
utóbbi a kommunista párt szövetkezeti politikájára, a politikai rendőrség származá-
sára (zsidó), és a pártok közötti egyenlőtlenségekre tett igen kritikus megjegyzése-
ket. 1945. október 1-én a Kalocsai Népbíróság felmentette őket.175 Kiss Pál kovács-
mester ellen a Kalocsai Népbíróság 1946. május 7-én indított vizsgálatot, mert egy 
összeszólalkozás közben ezt mondta egy nőnek: „menjen a büdös ruszkikhoz, akik 
idejöttek megfertőzni az országot”. 1946. november 4-én megszüntették az ügyet.176 
Tóth Mihály földműves, egy rendőrségi nyomozás során ezt mondta 1945. április 
folyamán: „ezt a kommunista törvényt nem ismerem el, mert ez nem rendes törvény, 
nem tud igazságosan ítélkezni sem, és nem is tudják még rendesen kikérdezni sem.” 
A Kalocsai Népbíróság 1947 márciusában felmentette.177

Bartek Vilmos asztalossegéd állítólag 1944 augusztusában nyolcfős csoportot ve-
zetett egy kommunista személyhez, hogy elfogják. A Kalocsai Népbíróság 1946. áp-
rilis 15-én 1 év börtönre és 10 év politikai jogainak felfüggesztésére ítélte.178 Halász 
D. Imre gazdálkodót, mivel állítólag valakit feljelentett 1942-ben, mert az háborús 
rémhírt terjesztett. A Kalocsai Népbíróság 1946-ban felmentette, csak a perköltsé-
geit (22 forint 50 fillér) kellett kifizetnie.179  Kápolnai János vaskereskedő, Fehértón 
1946. június 6-án ezt a kijelentést tette: „huncut gazember lacibetyárok az oroszok, 
és rablók, mert a disznómat és a ponyvámat is elvitték”. Az eljárást a Kalocsai Nép-
bíróság 1946. szeptember 30-án megszüntette.180 Kaszap Lajosné háztartásbeli 1946. 
január 4-én a beszolgáltatást végző városi ötös bizottságnak azt mondta: „maguk 
rosszabbak, mint az oroszok, büdös, rohadt kommunisták”. A Kalocsai Népbíróság 
1946. augusztus 1-én felmentette.181 Soós Frigyes ügyének kimenetele ismeretlen 
előttünk, mert a kalocsai népügyészség a budapesti népügyészséghez utalta az esetet. 
Mindenesetre az tudható, hogy 1946 szeptemberében az egyik templom előtt szidal-
mazta Rákosi Mátyást és az akasztásával viccelődött.182 Trapl Dezső nyugalmazott 
telekkönyvezető ellen 1946-ban indult eljárás, mert a vád szerint 1944 őszén Vörös 
Hadsereg és kommunistaellenes kijelentéseket tett. Ügyének kimenetele ismeret-
len.183

A rendőrségi erőszak egyik tipikus példája, amit Halász Géza tanító ellen folytat-
tak. Hivatalosan fasiszta jellegű kötetek birtoklása okán akarták felelősségre vonni 
1947-ben, mivel megtalálták nála az 1945 és 1946 között németországi emigrációja 
alatt írt naplóit. A kalocsai népügyészség végül 1947. január 30-án felmentette a 
vádak alól.184 Drágity Balázsné háztartásbeli ellen egy 1946. februári nyilvános ki-
jelentése miatt történt nyomozás és eljárás: „Rákosi Mátyás csirkefogó gazember, 
kötélrevaló, a kommunisták mind ingyenélő, piszkos banda”. A Kalocsai Népbíróság 
az ügyet a vádlott elmeállapota miatt 1947. május 28-án megszüntette.185 Kápolnás 
(Kernya) Péter gazdálkodó 1945. december 10-én nagy nyilvánosság előtt kijelentet-
te: „vigyázzanak, mert jönnek a kommunisták elleni változások rövidesen, a Dunán-
túlon egy egész hadsereg van felállítás alatt, amely hivatva van a kommunisták ellen 
szigorúan fellépni. A kommunista társaság nem sokáig fog élni már, mert azokat le 
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fogják rövidesen lövöldözni.” Ezért a Kalocsai Népbíróság 1947. július 29-én 6 hó-
nap börtönre és 5 év politikai jogainak felfüggesztésére ítélte.186

1948-ban indult eljárás Schütz Mihály és felesége, füzespusztai földművesek 
ellen, akik kommunistaellenes kijelentéseket tettek: „a németek visszajönnek, vége 
lesz a kommunistáknak”, „…jó isten adná, hogy a németek visszajöjjenek, akkor 
megváltozna itt a helyzet”. A Budapesti Népbíróság 1948. április 3-án a férfit 1 év 
fogházra és 3 év politikai jogainak felfüggesztésére, a nőt 2 hónap fogházra és 3 év 
politikai jogainak felfüggesztésére és 8 kataszter hold birtokuk elkobzására ítélte. 
A Népbíróságok Országos Tanácsa ezt folyó év november 17-én a férfi esetében 7 
hónap, a nő esetében 1 hónap fogházra enyhítette, a többi büntetést helyben hagy-
ta.187 Cserkó Lajos kereskedő ellen azért indult eljárás, mert 1948 őszén nyilvánosan 
szidalmazta Henry A. Wallace amerikai kommunizmussal rokonszenvező politikust, 
a szovjet rendszert, és állítása szerint a kommunisták üldözik Pfeiffert és Baranko-
vicsot, aki nem kommunista, az az Andrássy út 60-ba fog kerülni, Mindszentyt köz-
pontilag üldözik. Ezekért a Budapesti Népbíróság 1948. november 27-én izgatás mi-
att 7 hónap börtönre és 5 év politikai jogainak megfosztására ítélte.188 Kálló Mihály 
kőműves segéd 1947-ben olyan híreket terjesztett, mint: Veres Péter megszökött az 
országból, USA és a Szovjet között kiütött a háború, az amerikaiak megszállták a 
Dardanellákat. A Kecskeméti Népbíróságtól 1948. szeptember 28-án büntetésként 
3 hónap fogházat 3 évre felfüggesztve kapott.189 Odor János hentest azért az 1946. 
decemberi kijelentéséért, hogy „Sógoromat és sógornőmet meggyilkolták a zsidók”, 
a Budapesti Népügyészség 1948 márciusában 3 év felfüggesztett börtönre, 3 év po-
litikai jogainak felfüggesztésére, 1/20-ad vagyonának elkobzására illetve a perkölt-
ségeinek (170 forint, 16 fillér) térítésére ítélte.190 Szabó K. János földmunkást azért, 
mert egy haragosának azt mondta, hogy: „Te büdös kommunista, neked itt mindent 
szabad .” „Tudd meg én nyugatos (…) vagyok (sic!), majd elbánok veletek. Van egy 
könyv, ahova a nevetek már be van írva…”, „Büdös kommunista strici, mehetsz a 
kommunista pártba, vagy bárhova feljelenteni.” A Budapesti Népbíróság Különta-
nácsa 1948. október 29-én 2 hónap fogházra, 3 év politikai jogainak felfüggesztésére 
és a perköltségeinek megtérítésére ítélte.191 Tirmann Kornélné 14 holdas gazdálko-
dó ellen azért indulhatott eljárás, mert ezekhez hasonlóakat mondott 1947 nyarán: 
„Azért van ilyen helyzet, mert az országot betyárok kormányozzák.”; „verje meg az 
Isten az ilyen demokráciát”; „embereket visznek el”. A Budapesti Népbíróság végül 
1948-ban felmentette, csupán a perköltségeit (284 forint, 20 fillér) ruházta rá.192 Ifjú 
Babó Károly 37 holdas gazdálkodó ellen azért indult eljárás, mert 1947 áprilisában 
„büdös kommunista banditáknak” nevezte a város vezetőit. 1949-ben a Budapesti 
Népbíróság felmentette.193

Babó Pál vasutas, gazdálkodó ellen 1950. január 28-án nyilvánosság előtt, egy ét-
teremben elmondott szavai miatt indult eljárás: „Itt nincs Isten, itt nincs templom, itt 
csak Lenin, Sztálin és Komszomol van, az is nagy (…) az egész, (…) az Isten a pisz-
kos kommunistákat.” Babó ekkoriban a kisgazdapárt tagja volt. A Budapesti Bünte-
tőtörvényszék 1950-ben 8 hónap börtönre és 3 év politikai jogainak felfüggesztésére 
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ítélte, majd ezt a Legfelsőbb Bíróság 1950-ben 5 év politikai jogainak felfüggesz-
tésére és vagyonelkobzásra (40 hold szántó, 1 hold szőlő) változtatta a büntetést.194 
Gordon (Grósz) Imre péksegéd ellen azért indult eljárás a budapesti törvényszék 
részéről, mert a „Budapest-Tompa vonaton” 1950. január 14-én a rendszerre tett „iz-
gató” kijelentéseket.195 Rádóczi Rozália gazdálkodó ellen azért indult eljárás, mert 
kommunistaellenes kijelentéseket tett. Őt a budapesti törvényszék 1950. március 29-
én 5 hónap fogházra és 3 év politikai jogainak megfosztására ítélte.196

Volt ugyan több próbálkozás az 1919-es fehérterror kiskunhalasi részt vevőinek 
elítélésére, de ezek leginkább az országos ügyekhez kapcsolódtak. Oláh Lajos föld-
művest sem ítélte el végül a kalocsai népügyészség, pedig a vád szerint 1920-ban 
Darányi József politikai nyomozót feljelentette, mivel az a kommün beosztottja 
volt.197 Hasonló volt a helyzet dr. Thuróczy Dezső egykori polgármester, régi kis-
gazda tag ellen indított per kapcsán is. A kalocsai népügyészség 1947. január 31-én 
szüntette meg az eljárást, pedig a vád szerint Thuróczy 1919-ben többeket letartóz-
tatott a rendőrséggel, sőt, többeket megvert, mert kommunisták voltak.198 Halász Ká-
roly a rendőrség vezetője tipikus politikai üldözés okán került a kalocsai népügyész-
ség elé. 1945-ben az MKP több tagja megvádolta azzal, hogy a direktórium idején, 
mint rendőrkapitány-helyettes megkínozta a vörös katonákat és a politikai foglyokat. 
Többen is elmesélték, hogy látták, és ő verte őket. Végül a népügyészség 1947. júni-
us 30-án ejtette az ügyet, mivel Halász akkor még csak gyakornok volt a kiskunhala-
si rendőrségen, így valószerűtlen, hogy a kihallgatásokon ő kínzott volna bárkit is.199

A zsidóüldözés és az 1945 előtt tisztséget vállalók perei általában szinte teljesen 
ugyanarra vonatkoztak, így most ezeket együtt tárgyalja az írás ezen része. Dr. Kat-
hona Mihály polgármester az igazolóbizottság előtt magát szabadelvű és németelle-
nes politikát folytató személynek állította be, háborús bűnösként akarták felelősségre 
vonni a népbíróság előtt.200 Peranyaga eltűnt.201 Dr. Fazekas Péter rendőrfőtanácsost 
1945 nyarán Erdei Ferenc belügyminiszter hivatalának előszobájában tartóztatták 
le.202 Fazekas 1944 áprilisában a sátoraljaújhelyi rendőrségről került a városba. Az 
előírásoknak megfelelően hajtotta végre a zsidóellenes és gettósítást elősegítő ren-
delkezéseket. Végeredményben 1951 szeptemberében 1 év börtönbüntetésre (ebből 
6 hónap 25 napot letöltöttnek ismertek el) és 3 év közügyektől való eltiltásra ítél-
ték.203 Kovács András ellen azért indult eljárás, mert a kiskunhalasi Népbank és Hi-
telszövetkezet igazgatója volt, akinek a Halasi Újságban több antiszemita cikke is 
megjelent. Több zsidó kereskedőt feljelentett a zsidótörvényekre hivatkozva. Ám 
többen, kommunista párttagsága miatt kérték felmentését, ami végül megtörtént.204 
Dr. Gyenes István főjegyző volt a városban. Őt akkor jelentették fel, amikor 1945 
tavaszán a vármegye alispánjává kívánták kinevezni. Ellene azért indult eljárás, mert 
1938-tól a MOVE és a Rongyos Gárda megszervezésével foglalkozott. Mindket-
tőnek vezetője és elnöke volt. Viszont mivel szoros kapcsolatban állt a magyar el-
lenállási mozgalommal, ezért felmentették a felelősségre vonás alól.205 Bácsalmási 
Antal rendőrbíró, aljegyző, a helyi közellátási hivatal vezetője is külföldre távozott. 
A kiskunhalasi gettósításban és a tömegmészárlásban vett részt.206 Dr. Csitári János 
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tiszti ügyész ellen a gettósítás folyamán tanúsított viselkedése miatt indult eljárás.207 
Sohasem tudták felelősségre vonni, mert nem sokkal a háború befejeződése után 
Nyugatra távozott.208 Gaál Jenő tanácsjegyzőt és Nagy Károly, állampénztári főta-
nácsost az igazoló bizottság a gettósításban és a zsidó vagyon összeírása ügyében 
akarta a népbíróság elé állítani, de sikertelenül.209

Dr. Bajusz Mihály városi tisztiorvost a zsidó orvosokkal és gyógyszerészekkel 
szembeni eljárásai, az ortodox zsidók egészségügyi vizsgálata, a gettóba zárt nők 
testüregi motozása miatt akarták felelősségre vonni. 1946. augusztus 14-én a Kalo-
csai Népbíróság felmentette. Viszont a Népbíróságok Országos Tanácsa 1949. már-
cius 14-én hozott döntésével megsemmisítette, és 9 havi börtönre, és nyugdíjigény 
elvesztésével járó állásvesztésre és politikai jogainak 10 évre való felfüggesztésére 
ítélte.210 Hudi András, a Hangya Szövetkezet ügyvezető-igazgatója ellen zsidóelle-
nes magatartása és cikkei miatt indult eljárás. A Kalocsai Népbíróság 1945. július 
23-án hozott ítéletében felmentette az ellene felhozott vádak alól, de a Népbíróságok 
Országos Tanácsa 1949. március 24-én született ítéletében 2 évi börtönre, és teljes 
vagyonának elkobzására, nyugdíjvesztéssel egybekötött állásvesztésre és politikai 
jogainak 10 évre való felfüggesztésére ítélte.211 Közismert közéleti ember volt dr. 
Farkas László ügyvéd, képviselő-testületi tag. A vád szerint kizáratta az Úri Kaszi-
nóból a zsidókat, zsidó földet igényelt ki, mint a Vitézi Rend elnöke, sok embert in-
ternáltatott a kiskőrösi főszolgabíróval, a gettósítás mielőbbi és minél drasztikusabb 
megoldása mellett pártoskodott. A Kalocsai Népügyészség végül 1947. november 
végén megszüntette az eljárást, mivel nem találta bűnösnek.212

Hurth A. Ferenc kereskedő, a Halasi Újság szerkesztője és kiadója ellen antisze-
mita megnyilvánulásai miatt indult eljárás. 1946. november 4-én betegségben meg-
halt, ezért 1947. június 30-án a Kalocsai Népügyészség az ellene indított nyomozást 
megszüntette.213 Lakatos Vince újságíró felelősségre vonása precedens is lehetett 
volna, hiszen a Halasi Újságot és annak két elődjét, a Halasi Hírlapot és a Kun-
sági Naplót a zsidóellenesség szócsövévé tette, ennek ellenére ügye felmentéssel 
zárult.214 Hasonlóan érdekes, hogy dr. Kovács Ferencet, takarékpénztári igazgatót 
a Baross Szövetség 1941 utáni elnökét nem ítélték el. A zsidó kereskedőket nyíltan 
üldöző egyesület vezetőjét 1945. augusztus 21-én a kalocsai népbíróság felmentette, 
csak a per 1550 pengős költségeinek megtérítésére kötelezte.215 Péter Balázs ke-
reskedőt, közismert kisgazdapárti személyiséget azért szerették volna felelősségre 
vonni, mert 1941-ben kiigényelte a zsidó származású személyek zár alá vett bőrtalpú 
cipőkészletének egy részét. Ítélete nem ismert, valószínűleg felmentették.216 Regős 
(Lájer) József iskolaigazgató, vétke az volt, hogy maglódi leventeoktatóként zsidóel-
lenes kijelentéseket tett. 1942 és 1944 között volt intézményvezető Maglódon, előtte 
Kiskunhalason a füzespusztai tanyavilág diákságának „vezetőjévé” vált, oktatói és 
népművelői tevékenysége révén. Népkönyvtárat, színkört, háziipari tanfolyamokat 
létesített a külterületen.217 Állítólag Maglódon „zsidó bérenc Sztálin ivadékának” 
nevezte az izraelita tanulókat. A Budapesti Népbíróság 1945-ben 8 év fogházra ítél-
te, ezt a Népbíróságok Országos Tanácsa 1948. március 2-án 2 év börtönre változ-
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tatta, majd később másfél év vizsgálati fogságra csökkentette a büntetését. Az ügy 
érdekessége, hogy 1946 őszén a kisgazdák, a szociáldemokraták a parasztpártiak 
a felmentését kérvényezték.218 1949-ben állították bíróság elé Nagy Ferenc tanárt, 
aki a vádak szerint 1943-ban és 1944-ben antiszemita magatartást tanúsított, zsidó 
tanulóit ütlegelte, tanulmányi előmenetelüket akadályozta. Ezenkívül állítólag mun-
kaszázadnak is parancsnoka volt Orgoványon és Páhin. A vádak alól azonban, az 
indokok bővebb részletezése nélkül 1949-ben felmentették.219 Vásárhelyi Károly ál-
lamrendőrségi detektív 1944 júniusában zsidókat „kísért be” a csendőrségre, akiket 
később internáltak. 1947. január 21-én a Kalocsai Népbíróság felmentette.220

Külön csoportot képeznek a helyi társadalom részéről elkövetett zsidóellenes 
megnyilvánulások. 1945 nyarán három iparost, Csontos Antalt, Horváth Sándort és 
László Sándort ablakbeverések miatt akartak elítélni. 1941 és 1943 között több zsidó 
származású személy házát támadták meg együtt, külön vagy másokkal, úgy, hogy 
ablaküvegeiket beverték. Az ítélet végül elmaradt, mert időközben kiderült, hogy 
annak idején az illetékes járásbíróság pénzbüntetést rótt már ki rájuk.221 Locskai Ba-
lázs gépkocsivezető és neje ellen indított per szerint a férfi fajgyalázás miatt felje-
lentett egy zsidót. A Kalocsai Népbíróság 1946 novemberében 10 hónap börtönre és 
politikai jogainak 5 évig való felfüggesztésére ítélte a feleséget, míg a másodrendű 
vádlottat felmentette.222 Nyilas Istvánné háztartásbeli ellen azért indítottak eljárást, 
mert a vád szerint zsidó vagyon rejtegetéséért feljelentett valakit. A Kalocsai Népbí-
róság végül 1947 májusában megszüntette az eljárást.223 Horváth János szabó ellen 
a vád egy zsidó iparossal szembeni intézkedés volt, bizonyíték hiányában 1947-ben 
ejtették az ügyet.224 Gyenizse Sándor postatisztviselővel szemben egy antiszemita 
cikk miatt indult eljárás. A Kalocsai Népbíróság végül is 1945 szeptemberében fel-
mentette.225 Hasonló okokkal vonták felelősségre a kertészeti szakiskola igazgatóját, 
Kuthy Antalt. Őt is felmentette a népbíróság.226 Eppel Sándor cipészmestert és társát, 
Vecsernyés Szilveszter munkaközvetítő tisztviselőt, azért vonták felelősségre, mert 
3 SS katonával a Kohn-féle házból 9 bála szőrmét vittek el. Ítéletük nem ismert.227 
Lengyel János és Lengyel Jánosné földműveseket azért vonták felelősségre, mert 
a második világháború idején, Soltvadkerten bejelentették, hogy egy tanyán zsidót 
láttak bujkálni. Az illetőt az őt elfogó SS katona később lelőtte. Emiatt 1946. június 
25-én a Kalocsai Népbíróság előbbit 6 hónap börtönbüntetésre és 10 év politikai 
jogainak felfüggesztésére, utóbbit 10 hónap börtönbüntetésre és 10 év politikai joga-
inak felfüggesztésére ítélte.228

Szilágyi Istvánt azért vonták felelősségre, mert a 105/3-as munkaszolgálatos szá-
zadnál keretlegényként durván lépett fel a munkaszolgálatosokkal szemben. A Kecs-
keméti Népbíróság 1948. szeptember 22-én 2 év börtönre és 5 év politikai jogainak 
felfüggesztésére ítélte.229 Mészáros József bognársegédet azért állították bíróság elé, 
mert 1944. október 11. kiskunhalasi tömegmészárlás során holmikat vitt el. 1948. 
április 2-án a Kecskeméti Népbíróság 14 nap fogházra, 3 év politikai jogainak fel-
függesztésére ítélte.230 Ónodi Károly földművest azért vonták felelősségre, mert a 
második világháború idején Kurszkban munkaszolgálatosokat bántalmazott. 1947. 
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január 14-én a Kalocsai Népbíróság 2 év kényszermunkára és 10 év politikai joga-
inak felfüggesztésére ítélte. A Népbíróságok Országos Tanácsa 1948. június 11-én 
teljes vagyonelkobzásra ítélte.231 Kiss Imre napszámost azért helyezték vád alá, mert 
állítólag munkaszolgálatosokat bántalmazott katonaideje alatt. 1946. március 13-án 
a Kalocsai Népbíróság 2 év börtönbüntetésre és 10 év politikai jogainak felfüggesz-
tésére ítélte.232

A szélsőjobboldali és nyilas mozgalmak tagjainak csoportja igen tekintélyes szá-
mú lett, pedig hatásuk és tevékenységük igen elenyésző volt.233 A nyilas és más fa-
siszta szervezetek tagjai ellen lefolytatott perek a Kecskeméti Népbíróság ügyeinek 
25%-át, a Bajai és a Kalocsai népbíróságok ügyeinek 10-10%-át tették ki. Sokszor 
kerültek valóban szélsőjobboldali tevékenységet és vezető tisztséget betöltő szemé-
lyek a bíróságok elé, de azért látható, hogy sok kisnyilas ellen társadalmi helyzete 
miatt indult eljárás.234 Berki Andor 6 hónapot kapott, mivel 1936 és 1944 között a 
nyilaskeresztes párt kiskunhalasi vezetője volt.235 1945 őszére már le is töltötte bün-
tetését. Feleségét, Berki Andornét letartóztatták, de mivel felvágta az ereit, kórházba 
került, és emiatt csak rendőri felügyelet alá helyezték.236 Borbás Imre nyomdász el-
len is megindult az eljárás. Ám mivel rövid ideig volt tagja pártnak, és gyakorlatilag 
semmiféle büntetendő tevékenységet nem tudtak ellene felhozni, csak a per költsé-
geit – 300 pengőt – fizetették meg vele. Ennek ellenére pályafutása derékba tört, és 
a későbbiekben már csak a vasútnál tudott elhelyezkedni.237 1945-ben a 60 éves Bor 
József földműves ellen azért indult eljárás, mert 1939 óta volt párttag, 1943 őszétől 
még paraszt széktartói tisztséget is viselt. Védekezésül két dolgot hozott fel. Az első 
gyakorlatilag a magyar nyilasok jó részénél felmerült és bizonyítást nyert, vagyis, 
hogy eredetileg 1919-es kommunista volt. A második, egy zsidó ismerőse arra kérte, 
„kémkedjen” neki, hogy mit terveznek a nyilasok. 1947-ben felmentette a Kecs-
keméti Népügyészség.238 Vilonya Sándor cipész esetében az efféle történetek nem 
voltak célravezetők, aki szintén 1919-es múltjára hivatkozott, bár 1939-ben Pest-
szentlőrincen nyilas lett. 1940-ben leköltözött Kiskunhalasra, 1941-től pénztárnoka 
lett a helyi szervezetnek. Az 1944 decembere óta előzetesben lévő Vilonyát végül 
1947-ben a Kecskeméti Népügyészség 7 hónap börtönre és 10 év politikai jogainak 
gyakorlása megvonására ítélte.239 Vojcsek Dezső vasutas ellen a következő vádpon-
tok voltak: 1940 novemberében párttag lett, majd ifjúsági vezető 1941 télig. Ez a 
Kalocsai Népbíróságnak elég volt ahhoz, hogy 1946 júliusában 6 hónap börtönre, és 
politikai jogainak 5 évre való felfüggesztésére ítélje.240 Geleta József gazdálkodó te-
vékeny nyilas párttag volt a vád szerint, ezért a Kalocsai Népbíróság 1945. július ha-
vában 6 hónap börtönre és politikai jogainak 10 évre való felfüggesztésére ítélte.241 
Szakter András postatávirdai felvigyázót 1945 júliusában ugyanekkora büntetésre 
ítélte, pedig csak egyszerű tag volt a nyilas pártban.242 Ám nem ez volt a jellemző, 
Palásti Péter gazdálkodót például 1945 júniusában felmentette, pedig parasztszék-
tartói tisztséget is viselt, és agitációt is kifejtett.243 Hasonlóan járt el a Kalocsai Nép-
bíróság 1945-ben Visnyovszki János földművessel is, aki 1940-ben pénztári ellenőr 
volt.244 Német R. Antal ellen, aki egy időben aktív pártszervező volt, 1945 augusztu-
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sában a Kalocsai Népbíróság megszüntette az eljárást.245 Király Balázs borkereskedő 
1943-ban még kiigényelte Ádám György zsidó származású kereskedő borraktárát, 
de aztán 1944 októberében családjával felköltözött Budapestre, és nyilas lett. Lakás-
hoz jutottak egy bérházban, ahol a zsidókat szidalmazta és ellenségesen viselkedett 
velük. A Budapesti Népbíróság végül 1949-ben megszüntette az eljárást ellene.246 
Fenyvesi Ferenc és Szabó Pál nyilasok ellen 1945. november 11-én jogerős ítélet 
született nyilas ténykedés miatt.247 Pelle József és ifj. Szente István nyilas tagok ellen 
az eljárás módja szinte ugyanaz volt. A közszolgálati állásukban meghagyták őket, 
az előléptetésből 5 évre kizárták, és vezető állásra alkalmatlannak mondták ki.248

Cseke János ellen már zsidóellenes tevékenység miatt is eljárás indult. Cseke 
tagja volt a Rongyos Gárdának, illetve a nyilas párt érdekében agitációs tevékeny-
séget folytatott, propagandista volt.249 A Kalocsai Népbíróság 1945. július 23-án 
felmentette a népellenes bűntett vádja alól. Ezt követően 1945. december 31-én a 
Népbíróságok Országos Tanácsa is elrendelte a vádlott szabadlábra helyezését.250 
Később azonban újabb bizonyíték került elő ellene, ezért a Népbíróságok Országos 
Tanácsa 1948. május 4-én 6 havi börtönre, mellékbüntetésül politikai jogainak 5 évi 
felfüggesztésére ítélte.251 Hazai Gyula órásmester 1939 óta volt nyilas, 1942 nyarán 
céhvezető lett. Ebben az évben textilüzem tulajdonossá vált, de 1943-ban fegyelmi 
eljárás keretében kizárták a pártból. 1946-ban a Kalocsai Népbíróság 1 év börtönre 
és 5 év politikai jogainak felfüggesztésére ítélte.252 A nyilasok között voltak, akik a 
város fontos beosztású, vagy kiemelt foglalkozású polgárai közül kerültek ki. Ilyen 
Karner Ágoston népmozgalmi összeíró is, aki 1939-ben volt nyilas. Titkári és iro-
dai feladatokat végzett. Ám miután a népösszeíró hivatalnál vállalt munkát, majd 
kilépett, a Budapesti Népbíróság 1948-ban felmentette.253 Dr. Hajdu Mihály ügyvéd 
igen elszánt antiszemitaként került a nyilasok közé. Juhász Pál nyilas képviselőjelölt 
1939-es választási munkáját akarta segíteni. A dokumentumok szerint felmentették, 
vagy konkrét eljárás nem indult ellene, de rendőrségi felügyelet alatt tartották, és az 
ügyvédi kamarából is kizárták. Zsömbör Kálmán földmunkásra egykori budapesti 
nyilas tagsága miatt figyeltek fel. Vadházassága és kommunistaellenes magatartása 
miatt eljárás indult ellene, a kalocsai népügyészségig jutott az ügy, de kimenetele 
ismeretlen.254 Molnár János ellen azért indult eljárás, mert állítólag 1944 októbere 
után önként jelentkezett Szálasi Ferenc testőrségébe. A vádat a kalocsai népbíróság 
1946. szeptember 30-án ejtette.255

Külön ügyként gondoljuk kezelni azt a felelősségre vonási sorozatot, amelyet a 
legnagyobb figyelem kísért. 1944. október 11-én egy menekülőket és a 101/322. sz. 
zsidó munkásszázadot szállító vonat érkezett városunkba, nem sokkal később rob-
banás hangja hallatszott, és ennek hatására az állomáson és a településen tartózkodó 
SS alakulatok emberei és segítőik 187 embert a helyszínen, 9 személyt a városban 
vagy annak környékén megöltek. A kiskunhalasi vasútállomáson elkövetett tömeg-
mészárlás ügyében négy per indult. A legelső Pénzes Antal vasutas ellen, akit azzal 
vádoltak, hogy menekülő munkaszolgálatosokat kutatott fel, és adott át katonáknak. 
1946. február 1-jén „háborús bűntett és rablás bűntette miatt” halálra ítélték. 1948. 
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január 27-én a Budapesti Népbíróság már csak kényszermunkára ítélte. A Népbíró-
ságok Országos Tanácsa 1948. július 18-án életfogytiglan tartó kényszermunkára 
súlyosbította a büntetést. A második ügy Vorsatz Lipótnak, a munkaszolgálatos szá-
zad volt parancsnokának és 3 vádlott társának a pere volt. Végül a Budapesti Nép-
bíróság ítéletében Vorsatz Lipótot 1 évi börtönbüntetésre, Schmidt Gusztávot élet-
fogytiglan tartó fegyházra, Szabó Imrét 12 évi kényszermunkára, Lengyel Ferenc 
keretlegényt kötél általi halálra ítélte. A másodfokon eljáró Népbíróságok Országos 
Tanácsa 1947. október 8-i ítéletében a Vorsatz Lipótra kirótt büntetést helybenhagy-
ta, Schmidt Gusztáv büntetését 12 évi fegyházra szállította le, Szabó Imréét életfo-
gytiglan tartó kényszermunkára súlyosbította, és helybenhagyta a Lengyel Ferencre 
kirótt halálos ítéletet. Büntetését, miután a köztársasági elnöktől kegyelmet kapott, a 
Budapesti Népbíróság elnöke életfogytiglan tartó kényszermunkára változtatta. Idő-
rendben a harmadik tárgyalás 1946. november 13-án kezdődött a Kalocsai Népbíró-
ságon 6 kiskunhalasi vasutas és civil személy ellen. Az I. rendű vádlott Rajz Endre 
volt, a vádlottak további sorrendje: Kósa István vendéglős, Németh G. Imre juhász, 
Ambrus István vasutas, Vörösbaranyi Pál vasutas és Perényi Rezső kelmefestő se-
géd volt. A Budapesti Népbíróság Rajz Endrét kényszermunkára ítélte, amelynek 
legrövidebb időtartama 13 év volt. A kivégzésekben és az azt követő fosztogatá-
sokban érintett Kósa Istvánt és Perényi Rezsőt, Vörösbaranyi Pált, Ambrus Istvánt 
és Németh G. Imrét felmentették. Rajz Endre büntetését 1949. november 4-én a 
Népbíróságok Országos Tanácsa életfogytig tartó kényszermunkára súlyosbította. 
Az utolsó vádlott Horváth József őrmester volt, akit az események kirobbantásával 
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és részvétellel is megvádoltak. A Budapesti Népbíróság életfogytiglan tartó kény-
szermunkára ítélte.256

Ezenfelül külön csoport a csendőrök és a katonák perei, akiket háborús bűnökkel 
vádoltak. A helyi csendőrök emberei közül eddigi kutatásaink szerint senkit nem 
vontak felelősségre. A jogszolgáltató szerveknek ugyan volt arról tudomásunk, hogy 
a helyi csendőrség a kiskunfélegyházi gettósításban segédkeztek, de ezért nem állí-
tották őket bíróság elé, vagy nem volt rá lehetőségük.257 Egyedül dr. Kun Bertalan 
csendőr alezredes, politikai főtiszt felelősségre vonásáról tudunk. Őt az 1942-es új-
vidéki razzia miatt a 31 felelősségre vonható csendőr közé sorolták.258 A katonai 
alakulatok közül pedig a 20/I. gyalogezred emelhető ki. Ők 1941-től a délvidéki 
térségben, főként Zsablyánál, majd 1942 januárjában Újvidék környékén követtek el 
háborús bűnöket. Közülük többeket állítottak népbíróság elé. A későbbiek folyamán 
a szovjet területeken hasonló cselekmények miatt keveredett gyanúba ez a katonai 
egység.259

Nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy a felsorolt személyek többsége való-
ban elkövetett vagy elkövethetett bűnöket, de egyértelműen látható, hogy három-
negyedüket azért vonták felelősségre és hurcolták meg ezekkel az eljárásokkal és 
perekkel, mert kifejezetten nem a kommunista párt érdekeit szolgáló emberek vol-
tak. Egyértelmű, hogy a népbíróságok és népügyészségek szervezetei országosan és 
megyei szinten is a megfélemlítés eszközei és a társadalom felé való politikai üzenet 
szerepét töltötték be. Kisgazdák, gazdálkodók, a szovjetizálást és a szocializmust el-
vető, jobboldali, keresztény és demokrata emberek kerültek bíróságok elé. A gépezet 
ugyan követett el hibákat, hiszen volt, akit „elvtársai” kimentettek, de a rengeteg, 
gyakran teljesen indokolatlan eljárás jól jellemzi a testületek munkáját. Arányait te-
kintve Kiskunhalason nem volt kirívóan magas a felelősségre vonások száma. A me-
gyében teljesen átlagos volt. Csupán helyi sajátosságokat figyelembe véve, nyilván 
az országhatár közeli településeken több volt a határsértési ügy, vagy a svábok lakta 
vidékeken az SS, Volksbund, Wehrmacht szervezeteibe való belépések miatti eljá-
rások. A nyilasok közül is általában a vezetőket vonták vád alá, a kisnyilasok közül 
pedig azokat, akik később is jobboldali pártok szimpatizánsai voltak. A felsorolt 89 
személy elleni perek sokasága egyértelmű jele, hogy városunkat sem kerülhette el az 
irányított magyar felelősségre vonás. Hangsúlyozni kell, hogy az adott adat csupán 
a fennmaradt ügyekben érintett személyek számát mutatja. A levéltári selejtezések, 
iratmegsemmisülések révén véleményünk szerint közel 110-130 eljárásban születhe-
tett ítélet, és 130-150 eljárás indulhatott kiskunhalasiak ellen. 

Jól látható, hogy az ún. koalíciós időszak demokráciájában a szólás- és véle-
ményszabadság kettős mércéje működött. 24 ember ellen indult eljárás 1945 és 1950 
között azért, mert valaki a véleményét, ha nem is akadémiai stílusban, de elmondta. 
Ezeknek az embereknek az életét, az esetleges felmentő ítélettől függetlenül, tönk-
retették. Egy személyről tudjuk biztosan, hogy elmeállapota a per végére megrom-
lott. 1946 illetve 1948 és 1949 a legkirívóbb esztendők, ekkor összesen 13 ember 
ügyének perében hoztak ítéletet. Az időtávolságnak is köszönhető, hogy viszonylag 
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alacsony volt azoknak a köre, két személy, akiket valamilyen 1919-ben elkövetett 
bűnökért próbáltak meghurcolni, sikertelenül. Nyilván voltak olyan kommunista ta-
gok, akik az utcán, kocsmában stb. nyíltan bírálták a kisgazdákat, jobboldaliakat és 
keresztényeket. Közülük senkit nem vontak felelősségre, míg a másik oldal kritikája 
miatt nagyon sok embert hurcoltak meg. Látható, hogy sokakat felmentettek, de a 
rendőrségi nyomozás miatt, a jó hírnév becsülete erősen sérülhetett, nem beszélve az 
előzetes letartóztatások napokig, hetekig, esetleg hónapokig tartó megaláztatásáról. 
A zsidóüldözésben érintett közéleti szereplők közül 18 főt vontak felelősségre, és 
születtek visszás ítéletek, amelyek azt bizonyították, hogy nem feltétlenül a felelős-
ségre vonás volt a cél. Igen nagy számban állítottak bíróság elé a lakosság köréből 
is embereket. Ez a 15 ember általában a hatályos törvények szellemében járt el, de 
gyakran valóban elítélhető módon. A kiskunhalasi nyilas párt méreteihez és erejé-
hez képest hihetetlenül sok embert, 19 főt citáltak a jogszolgáltatók a néphatalmi 
jogszolgáltatás bírái elé. Többségük 1939-es nyilasként csupán párttag volt, és sem-
miféle bűncselekményt nem követett el. Ráadásul Kiskunhalas 1944 októberében 
csupán bő hét napig volt Szálasiék uralma alatt.

A néphatalmi igazságszolgáltatás egyértelmű politikai színezete, a rendőrségi 
nyomozó hatóságok hozzáállása és az ügyészségi módszerek olyan eszközökké vál-
tak, melyek teljes megfélemlítésben tartották a hétköznapi emberek mellett a nem 
baloldali közéleti személyeket is. A tanúvallomásokból világosan látható, hogy a 
feljelentők és a gyanúsítottak ellen vallók többsége kommunista szimpatizáns vagy 
tag volt. Olyan személyek vallottak „kulákok”, kisgazdák, gazdaemberek ellen, aki-
ket az MKP juttatott földhöz, vagyonhoz vagy pozícióhoz. Koncepciós jellegű perek 
százai kerültek olyan bírák elé, akik maguk is a későbbi pártállam emberei voltak. A 
népbíróságok és népügyészségek testületei 1945 és 1950 közötti tevékenysége a ma-
gyar jogszolgáltatás legsötétebb időszakának előzményét vetítették előre. Dr. Ries 
István a népbíráskodás alapját megteremtő rendelet előszavában, még 1945-ben írta 
a következőt: „Ennek a felelősségre vonásnak kérlelhetetlennek és igazságosnak kell 
lenni, annak ellenére, hogy érezzük: ezeknek a bűnöknek az elkövetői nem várhatnak 
igazságot, csak megtorlást.”260

A pártpolitikai csatározások főbb vonalai a Tildy-időszakban

Kiskunhalas, de más település tekintetében is nagyon nehéz a közigazgatás, gaz-
daság és közélet történetét feldolgozó írásból kivenni és kihagyni a háttérben zajló 
politikai eseményeket. Nagyon komoly csatározások és küzdelmek húzódtak meg 
minden egyes lépésnél, döntésnél, amit a városban meghoztak. A kisgazdapárt és a 
kommunista párt szemben állása, illetve utóbbi legalizálás nélküli, gyakran durva 
hibákat elkövető városvezetési stílusa a mai napig meghatározza a település sor-
sát. Az egyébként már 1920 óta jól láthatóan kisgazda szellemiségű Kiskunhalason 
egy olyan réteg vette a kezébe a politikai hatalmat, amely demokratikus választáson 
képtelen volt szuverenitást biztosítani magának. A lakosság teljes megvetése mellett 
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próbálta magát elfogadtatni, miközben nyíltan üldözte azokat, akiket a kiskunhala-
siak a városháza igazi urainak szerettek volna. Az 1945 és 1950 közötti időszak an-
nak ellenére, hogy a szakirodalom koalíciós, demokratikus, Tildy-korszaknak említi, 
egyértelműen a későbbi diktatúra előkészítő folyamata volt, ahol hiába voltak titkos 
választások, a népakarat helyett csak Rákosi és a kommunista párt elképzelései va-
lósulhattak meg. Nem célunk most bemutatni minden politikai kardváltást és mozza-
natot, csupán érzékeltetni szeretnénk néhány fontosabbnak vélt történés révén, hogy 
mi is húzódott meg a háttérben, és hogyan, miért és kik között is zajlottak ezek a 
küzdelmek. 

A kommunisták propagandájukban nyíltan kiálltak a megszálló szovjet csapatok 
tevékenysége mellett. Sőt, a lakosságot többször is arra bíztatták, hogy barátkozza-
nak az idegen katonákkal, annak ellenére, hogy rengeteg erőszakoskodás történt a 
külterületen. A kisgazdák sem szították a hangulatot ellenük, de tipikusan jellemző 
történet az, amit Nagy Szeder István elmondásából ismerhetünk meg ebben a tárgy-
körben. „A front 1944. október végén átvonult rajtunk, a szovjet parancsnokság át-
vette az uralmat, és biztosítani köllött az ellátásukat, nemcsak különféle javakkal, 
élelmiszerrel, hanem munkával is. A szervezésben a helyi hatóságok is részt vettek. 
Dr. Borbás Imre ügyvéd a szovjet parancsnokság felhatalmazásából és bizalmából 
halasi rendőrparancsnok lett. Borbás később a rendőrparancsnokság mellé a Kis-
gazdapárt helyi elnökének pozícióját is megszerezte. Hamar kitelt a becsülete, levál-
tották, és azután lettem én a kisgazdapárt elnöke. Borbás rendőrkapitány 1944-ben 
összeszedett Halason 127 lányt és asszonyt. Munkára az oroszoknak. Krumplihá-
mozás lesz! Kiderült, hogy a krumplihámozás mit jelent, és a lányokat, asszonyokat 
még éppen sikerült kiszabadítani. Én meg bizalmatlansági indítványt kezdeményez-
tem Borbás rendőrkapitány ellen. Nem eredménytelenül.”261 Az igazsághoz persze 
az is hozzátartozik, hogy a kiskunhalasi tanyavilág is sok részegeskedő és agresszív 
szovjet katona temetője lett. Sőt, azt is el kell ismerni, hogy nem csupán védekezés 
volt a rengeteg zabrálásra az a tény, hogy néhány alvilági ember szovjet katonának 
beöltözve járta a házakat és rekvirálta a lakosságot.262

Kétségtelen, hogy ezen időszak egyik kulcsfigurája Nagy Szeder István volt, aki 
már a ’30-as évektől a kisgazdapártban politizált. Régi kisgazdapárti család volt, 
hisz az édesapja is már ebben a mozgalomban tevékenykedett. Nagy Szeder politi-
kai karrierje 1945 nyarán a kisgazdapárt elnöki tisztségének megszerzésével indult. 
Ehhez az kellett, hogy az előző pártelnök határozatlan módszereivel elidegenítse 
magától a tagságot. Az FKgP 19:1 arányban vált meg dr. Borbás Imre elnöktől, és 
egyben nemzetgyűlési tagságától is megfosztotta. Indokként a pártirányítási mód-
szereit, 1945 előtti múltját nevezték meg.263 A sulykot akkor vetette el, amikor Nagy 
Szedert, Zilah János alelnököt és Babó Bélát kizárta „reakciós magatartásuk” mi-
att.264 Borbás helyén egy teljesen más habitusú, megalkuvást nem ismerő, emellett 
nagyon kellemetlen követelésekkel és magatartással felruházott mérnök személyé-
ben, a kommunisták emberükre találtak. Rögtön felmondta a kommunisták számá-
ra kedvező és számukra rossz megállapodásokat, a koalíciós-kompromisszumos 
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megoldásokat elvetette. A pártja támo-
gatottsága arányában lett volna hajlan-
dó részt venni a képviselő-testületi és a 
nemzeti bizottsági munkában. Ám ezt 
az MKP és vezetése elutasította. A po-
litikai csatározás ettől kezdve állandó 
volt köztük. Felszólító levelek, egymás 
saját újságjában való mocskolása, állan-
dó és vég nélküli küzdelem az igazság 
érdekében. Az egyéni pártszervezéséről 
ismert Nagy Szeder István az ún. hala-
si norma265 kidolgozójaként szervezte 
meg Kiskunhalas területén a pártot, 114 
körzetre (65 tanyai és 49 városi) osztva 
azt. A körzet vezetőinek tagsága adta a 
párt választmányát. Ám az 1945 nyáron 
kibukott problémákra válaszul az orszá-
gos vezetés ötös bizottságot hozott létre 
a helyi FKgP élén. Ennek tagjai 1945. 
júniustól Nagy Szeder István elnök, Zi-
lah János alelnök, dr. Musa István, Ván 
Benjámin, Bús Imre párttagok voltak.266 
Ők tartották magukat a Nagy Szeder-féle elhatározáshoz: nem alkusznak. Az 1945-
ös, hatalmas győzelmet aratva a kommunisták felett arra gondolhattak, hogy meg-
változik a helyzet, de ez természetesen nem következett be, ha lehet még inkább a 
kommunisták javára billentek az erőviszonyok. 

Sőt, a kommunisták, hogy letörjék azt a helyzetet, hogy a kisgazdák uralják a 
közvéleményt, és mellettük van az utcák népe, kivonultak a közterekre. A kutatá-
sok mutatják, hogy több kommunisták által „szervezett” tüntetés, megmozdulás is 
volt a városban. Mindig valami vagy valakik ellen irányult, és egyértelműen a meg-
félemlítés és az erőfitogtatás volt a céljuk. A demonstrációk elsősorban tőkés- és 
magántulajdon-ellenes jelszavaktól voltak hangosak, de mivel akkor még a zsidók 
(is) képviselték a magángazdaságot, az atrocitásokból természetesen ők sem ma-
radhattak ki. Egyes közismert gazdák házát is „meglátogatták”, de ha kellett, ke-
reskedők és zsidók üzleteit is megtámadták. Egyébként jellemző, hogy a zsidókkal 
szembeni fenntartások persze a másik oldalról is megvoltak. Az 1945 után visszatérő 
zsidók közül sokan beléptek és politizáltak a kommunista vagy a szociáldemokrata 
pártokban. Ez nem volt általános, de a „felszabadításért” és a szovjetek iránt érzett 
hála miatt többen baloldalivá váltak. Az is kétségtelen, hogy a hitközség és a zsidók 
vezető személyiségei közül a döntő többség belépett az MKP-ba. Igen érdekes, hogy 
az 1944. október 11-én lezajlott tömegmészárlás zsidó túlélői közül két fő is vezető 
pozíciót töltött be a városi rendőrségnél. Nem egyszer használták ki pozíciójukat, és 

14. Nagy Szeder István mérnök 1948 körül.
Zelei Miklós: A halasi norma. 
Budapest, 2003. 107. alapján
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„kentek el” olyan eseményeket, amikben túlélők álltak bosszút valós vagy képzelt 
sérelmeikért.267 Ám nem ez volt a legfontosabb politikai kérdés a városban, bár két-
ségtelen, hogy voltak antiszemita hangok az erőszak miatt.

A kisgazdapárt többségében más módszerekkel dolgozott. Ez volt az egyik leg-
főbb „bűne” is, hogy a pártnépszerűsítés érdekében gyakran igen népszerű lépéseket 
tett a lakosság érdekében. Ilyenek voltak a gyűjtések és a segélyakciók. A többségé-
ben tanyai lakosokból álló párt igen gyorsan meg tudta oldani, hogy a hiány élelmi-
szereket a rászorultak érdekében összeadta. Ezek közül is kiemelkedett a visszatérő 
hadifoglyok élelmezése. Bús Imréné így emlékezett erre vissza: „A fogolyétkeztetést 
talán az indította el, hogy 1944-ben, a református leánykörben Ván Benjámin lelkész 
bibliaórát tartott. Utána körülöttem halk szavak hangoztak el, mondatokba szedem: 
„állomásra időnként vonatok érkeznek hadifoglyokat hoznak, itt-ott igen gyengének 
látszó katonák sora üldögél a tovább vivő vonatra várva.” A hadifoglyokról való 
gondoskodásnak szervezője és mindvégig vezetője Nagy Szeder István kisgazdapárti 
elnök és Bús Imre alelnök lett. Az ő munkájuk nemcsak mozgósította, de tettekre bírta 
a gazdákat, a város lakóit is. Sok-sok névtelen adakozó hozta a gimnáziumi interná-
tus raktárába a lisztet, krumplit, bödönökben a zsírt, tojást, füstölt húst, szalonnát, 
babot és tüzelőanyagot. Ugyanebben az időben és még hosszú ideig – kifosztottsága 
miatt – a fiúinternátus még nem működött, ezért itt raktároztuk az említett nyers-
anyagokat. Ezt Urr Izabella felügyeletére bízták. A konyhai munkára, főzésre önként 
jelentkeztek leányok és asszonyok, akik a hadifoglyokon segíteni akartak és tudtak. 
A rendszeresen irányított és lelkesen végzett munkában sose volt nyersanyaghiány 
vagy munkaerő-hiány. Ez 1944-től 1950 elejéig tartott. Jobbára egy tál ételt főztek: 
bab-, burgonya-, tarhonya-, lebbencslevest. Mindig laktató volt, de nem zsíros, mert 
testileg legyengült emberek ették. Az elkészített ételt nagy, jól zárható kannákban vit-
ték ki öszvér-, később lovas kocsin az állomásra. A forgalmisták az állomásról előre 
jelezték, hogy körülbelül mikor érkeznek a hadifoglyok. Sokszor még a létszámot is 
meg tudták mondani, s az ételt ésszerű volt a megjelölt időre kivinni és szétosztani. 
Az állomás épületben kapott a párt nagyobb helyet, ahol az ételt gyorsan szét lehe-
tett osztani.” 268 Nagy Szeder erről így vallott utólag. „Ettől az időtől kezdve fogtuk 
fel állandó tennivalónknak a hadifoglyok gondozását. Teli vonatok mentek kifelé. 
Dobálták ki a berácsozott vagonokból a leveleket. Minden ilyen levelet, ha meg-
találták, útnak is indítottak. Senki nem dobta el, senki se felejtette el föladni. (…) 
Hadifogolyakciót szerveztünk. Nem igaz az, amit most hirdetnek a tv-ben, hogy a 
foglyok átlépték a határt, és máris kaptak enni. Fenét! Eljöttek Halasig, és itt jutot-
tak meleg ételhez először. Öt-hatszáz foglyot láttunk el naponta. Kint az állomásnál 
létesítettünk konyhát, a lányok főztek. A szervezetünk lehetővé tette ezeket a dolgo-
kat, játszva! Szerdán, szombaton friss kenyér, meg volt határozva, hogy mikor melyik 
körzet van soron, hány kilóval, és ők döntötték el, hogy melyik asszony süti meg, és 
hogyan adja össze a lisztet. Volt mindig minden. Összehordtak egy vagon élelmet, 
készletünk volt! Abban az éhes világban. Haragudtak is ránk. Haragudtak, mert a 
Kisgazdapárt erős volt és tehetős!269
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A nézeteltérések mögött persze személyeket is látnunk kell. Kovács Tibor polgár-
mester, – aki idegenből jött ide, „gyütt-ment” volt a jelző legnegatívabb értelmében 
a kisgazdák szemében – és Nagy Szeder István kisgazdavezető – aki tősgyökeres 
kiskunhalasi volt – szembenállása ideológiai vitákon túl nyilván a hatalom meg-
szerzéséről is szólt. Mindketten próbálták a másikat befeketíteni. Sok sértettség ér-
zés volt már bennük, mielőtt egymás ellen harcoltak volna. Családi, anyagi, hivatali 
vagy származási okok miatt mindketten „üldözöttei” voltak az előző rendszernek. A 
politikai eszközökben nem válogattak.

Kovács 1946 augusztusában még a Nemzeti Bizottsághoz is panaszlevelet írt egy 
alkalommal, hogy intézkedjenek az FKgP politikussal szemben, mert az a Vörös 
Hadseregnek nyújtandó beszolgáltatásokat túlzottnak tartja. A dolog azért is volt két-
élű, mivel számos közigazgatási iratból látható, hogy a polgármesteri hivatal sokszor 
a közellátási problémákra hivatkozva próbálta elhárítani a szovjet kéréseket.270 A 
Nemzeti Bizottság – Kovács kérésén felül –, többször elítélte az FKgP megosztó po-
litikáját. Folyamatosan felszólította a pártot, hogy működjön együtt a többi demok-
ratikus szervezettel, vegyen részt a város irányításában.271 Erre nyilvánvaló módon a 
Nagy Szeder vezette kisgazdák nem voltak hajlandók, hiszen nem a támogatottságuk 
szerinti képviselő-testületi létszámot kapták. Sőt kisebbségbe kerültek volna a Balol-
dali Blokk pártjaival szemben. A városháza falain való kívülre szorulás sokakat tett 
még dacosabbá, és ennek is köszönhető a sok „civil” kezdeményezés a párton belül. 
Ám egy idő után látható, hogy az országos tendenciához hasonlóan a kiskunhalasi 
FKgP is ugyanarra a sorsra jutott, mint az összes többi. Nagy Szedert eltávolították, 
egy másik párt karjaiba taszították, ahol viszont már közel sem volt elegendő a neve, 
és bizony 1947-ben igen csúfos vereséget is szenvedett, annak ellenére, hogy listán 
végül bekerült az országgyűlésbe. Az is hozzátartozik a tényekhez, hogy 1945 és 
1947 között a kommunista pártnak szüksége volt a látszatra, hogy kész az együttmű-
ködésre a kisgazdákkal. Viszont miután szükségtelenné váltak, valamilyen módszer-
rel megszabadultak volna tőlük.

Ám ne gondoljuk, hogy az MKP vezetésében, tagságában nem volt zavar, és hiba 
nélkülinek gondolták saját munkájukat. Egy 1946. novemberi káderjelentés kiemel-
te, hogy az 1944-es megalakulás óta nagyon sok baklövést követtek el, és többször 
nem megfelelő módon közelítették meg a kérdéseket és problémákat. Elszigetelőd-
tek a lakosságtól, mert önjelölt politikusok, akik nem ismerik a közéletet, akarnok 
módon nyúltak hozzá a legérzékenyebb feladatokhoz is. Külön kihangsúlyozták 
Pajzs István, Schinner István és Fazekas István egykori titkárok és pártvezetők fe-
lelőtlen és káros ténykedését. A közigazgatásban való szereplést illetően a pártprog-
ram és népszerű döntések meghozását akarták minél előbb végigvinni. Ezek közül a 
mocsárlecsapolás tervei kapcsán és a B-listázás végig viteléről azt gondolták, hogy 
a legfontosabb feladat az 1946-os évben.272 Igen komoly önkritikát gyakoroltak, ha 
hibáztak, és ezekből a káder vagy titkári jelentésekből pontosan látható, hogy meny-
nyire fontos volt a pártépítés, a teljesítmény és a siker számukra. Minden egyes 
taggal és persze vezetővel szemben kérlelhetetlen párthűséget és szakértői maga-
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tartást követeltek meg.273 Ha kellett, saját párttársaikat is eltávolították. Ám a város 
közéletébe, gazdasági és egyéb színtereire nagyon jó ütemben épültek be és voltak 
jelen. Így 1947-ben a helyi honvédségnél 89, a rendőrségnél és lovas tanosztálynál 
178, a MÁV-nál 51, a Schneider-cégnél 14, a városházi alkalmazottak között 12 fő 
MKP tag volt.274

A másik reakciójára mindkét párt ellenreakcióval próbált válaszolni. Erre igen jó 
példa a média kérdése, a tömegtájékoztatás, amiben a kommunisták az eszközökben, 
a kisgazdák a módszerekben voltak jobbak. Az 1944 óta kommunista kézben tartott 
Halasi Hírek a párt szócsöve volt a kisgazdapárt leghevesebb támadója. Sajtótör-
téneti érdekesség, hogy emiatt az egyoldalúság okán egy másik település lapjának 
hasábjain jelent meg a politikai ellenzék véleménye. A vármegye területén kisgazda 
kézben lévő Kalocsai Kis Újság nevű lap mellékleteként 1946 körül a kiskunhalasi 
FKgP híreit, nyilatkozatait és cikkeit hozták le. Ez a lap lett a kisgazda tábor hivata-
los lapja is egyben, amely nem kért a Halasi Hírekből.275 A témájukat tekintve poli-
tikai kommentárok és jegyzetek természetesen nem voltak jobbak vagy rosszabbak, 
mint az MKP-SZDP által üzemeltett újság írásai. Minden kiskunhalasi kisgazda erre 
a lapra fizetett elő, ezt olvasta.

Az MKP és az SZDP között sem volt teljesen megfelelő a kapcsolat. Ekkor még 
látható jelei voltak, hogy több szociáldemokrata nem feltétlenül partner mindenben a 
kommunistákkal. Erre Kiskunhalason jó példa Bundzsák István nemzetgyűlési kép-
viselő feljelentése saját szövetségesei ellen. Eljárást indított Mészáros József MKP 
titkár, Bars Károly NPP titkára és Nagy Szeder István az FKgP elnöke ellen, akik 
közös felhívást jelentettek meg 1946. április 17-én arról, hogy senki ne fizesse ki a 
Hegyközségi járulékokat. Ennek a felszólításnak a Halasi Hírek lap is teret adott, 
ahol elvileg Bundzsák társszerkesztő volt. Az izgatás vádját a kalocsai népügyészség 
végül 1947. február 28-án megszüntette.276

Az egyébként elég egyértelműnek tűnik, hogy az utca népe a Baloldali Blokk 
és az FKgP harcaként fogta fel az eseményeket. A Magyar Állami Rendőrség Poli-
tikai Osztályának hangulatjelentései is érdekes információkat rejtenek ennek kap-
csán. Gyakran úgy tűnik, hogy nem is valós lakossági érzelmeket, hanem inkább a 
rendszer által elvárt történéseket jelentették. 1946 elején érdekes módon megnőtt az 
antiszemitizmus a városban, úgy, mint, ahogy azt az MKP propagandája is szerette 
volna. Persze hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb információk is áramlottak a lakosság 
között. Ez nyilván összefüggésben volt a bizonytalan jövővel, illetve a társadalmi 
sokszínűséggel és összetétellel is. Királypuccstól a gyerekekből készült kolbászokon 
a legkülönfélébb összeesküvés elméletekig mindenről beszélt és pletykált a „halasi 
nép”. A rendőri jelentések nem győzték hangsúlyozni, hogy a kisgazdapárti emberek 
mennyire rontják a közhangulatot, és a demokratikus fejlődés menetét.277
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Út a tanácsrendszer kiépüléséhez (1948–1950)

A látszat önkormányzatiság utolsó pillanataitól a tanácsrendszerig

1948-ban teljes lendülettel folyt a szovjet típusú közigazgatás és közélet alapjai-
nak lerakása, a demokratikusság látszata is kezdett teljesen elveszni, és ekkorra már 
mindent csak a kommunista párt emberei irányíthattak. 1948-ban az egyházi iskolák 
mellett megkezdődött a nagyobb, 100 főnél több személyt foglalkoztató üzemek, 
távvezetékek, bérházak, villamos művek államosítása. 1947 végétől a teljesen szét-
vert, de még működő kiskunhalasi FKgP vezetése úgy döntött, hogy újra részt kíván 
venni a város irányító testületeinek munkájában. A Nemzeti Bizottság üdvözölte a 
döntést, és megkezdődtek a tárgyalások. 1948 januárjában a Nemzeti Bizottság 3 
kisgazda delegálását kezdeményezte.278 1948 első felének fontos momentuma volt, 
hogy február 1-jén Harkakötöny önálló községgé alakult. 

1948 elején megindult a kommunisták szövetségesének, a szociáldemokraták-
nak a teljes szétzilálása. Tömegesen léptek át a megvezetett vagy megfélemlített 
„szocdemek” az MKP-ba. Az SZDP kényszerűségből tárgyalásokba kellett, hogy 
bocsátkozzon. Az MKP felszólítására mindenkit kizártak, aki nem értett egyet a 
kommunistákkal. 1948 márciusára közös elnökséggel gyakorlatilag egyesült a két 
párt, melynek neve Magyar Dolgozók Pártja (MDP) lett.279 Kiskunhalason 
1948. május 5-én jött létre a pártfúzió. Az MDP elnöke Kardos Pál, titkára Miskei 
József, tanyai szervezője Kozma János, propaganda felelőse Csősz Sándor, okta-
tási felelőse Baranyi Tibor, káder felelőse dr. Beck Zoltán, tömegszervezője Szabó 
Géza, parasztfelelőse Hályas Mihályné, szakszervezeti felelőse Vecsernyés Szil-
veszter, a női tagozat felelőse Takács Józsefné, ifjúsági felelőse Tóth Balázs, 
gazdasági felelőse Grósz Lajos, közigazgatási felelőse Burján Sándor lett.280

A kommunisták vezette Baloldali Blokk és a katolikus egyház mögött felsora-
kozott hívők „kultúrharcának” döntő ütközete 1948-ban bontakozott ki a felekezeti 
és községi iskolák államosításának kérdése körül.281 Az 1947/1948-as tanévben az 
általános iskoláknak 62,3%, a középiskoláknak 48,7%, az óvónőképzőknek 60%, s 
a tanítóképzőknek 74,2%-át a vallási felekezetek tartották fenn.282 A kommunisták 
ideológusai jól látták, hogyha ezeket továbbra is egyházi kézben hagyják, akkor soha 
nem valósul meg a társadalom szocialista átnevelése.283 A protestáns egyházak284 és 
az izraelita hitfelekezet, ha nem is önként, de nem állítva akadályokat az államosítás 
elé, 1948-ban hozzájárultak iskoláik átadásához. A római katolikus ellenállást pro-
vokációkkal törték le. Az 1948. évi XXXIII. tc. értelmében mintegy 6500 községi 
és felekezeti iskola került állami tulajdonba. Ezek közel felét a katolikus egyháztól 
vették el.285

A Pest vármegyei közgyűlés 1948. május 25-én eldöntötte, hogy államosítja az 
iskolákat. Kiskunhalason is megindultak az előkészületek. A város iskoláinak 1948. 
június 30-ra tervezett államosítását is csak 1949. december 23-ára sikerült végre-
hajtani. Az egyházi oktatási intézményeket május 31-re szerették volna állami igaz-
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gatás alá vonni, de ez csak 1948. július 
3-ra történt meg.286 Május 31-én a kép-
viselő-testületben még egymás meggyő-
zésén, megerősítésén vitáztak a felek. 
Varga T. József (NPP) bibliai hasonla-
tokat is bevetve arra hivatkozott, hogy 
az egyházak ne ragaszkodjanak földi 
tulajdonhoz, az nem a krisztusi tanítás-
nak megfelelő. Miskei József (MKP) az 
egyház mögé bújt reakciós erőktől fél-
tette az ifjúságot.287 A Nemzeti Bizottság 
június 2-án tartott ülésén Zilah János 
(FKgP) elmondta, hogy szerinte helyte-
len az államosítás, mert nagy terheket ró 
az államra. Ezzel szemben Miskei József 
(MKP) azt mondta, hogy a demokrácia 
elsődleges feladata ez a lépés.288

Természetesen ez az intézkedés leg-
érzékenyebben a református egyházat 
érintette, hiszen a fiú valamint a leány 
polgári iskolája mellett a gimnázium el-
veszítése igen nagy presztízs és anyagi 

vesztességet jelentett. A római katolikusok, az ekkorra már összevont elemi isko-
lájukat és polgári leányiskolájukat (zárdájukat) sirathatták.289 Az ortodox izraeliták 
elemi iskolájuk államosításával estek ki a közoktatás szereplői közül.290 Bár Dohány 
József főrabbi kérte, hogy a vallási előírásokat betartva a zsidó tanulók kaphassanak 
felmentést a szombati iskolanapok alól, de ezt a hatóságok visszautasították.291 A 
református gimnázium átadása zökkenőmentesen történt, leszámítva, hogy amikor 
először akarta a hatóság átvenni az ingatlant és az ingóságokat Gulyás Sándor igaz-
gató nem volt jelen, így egy későbbi időpontban visszatértek.292 A római katoliku-
sokkal már nem volt ilyen egyszerű dolga az eljáró hivatalos személyeknek. 1948. 
június 17-én Boskó Vilmos esperes plébános elutasította az ingatlanok és ingósá-
gok átadását, mivel azokról csak egyházi utasításra mondhat le. A rábízott vagyon 
ugyanis nem állami, ezért a hivatkozott országos rendelkezések nem vonatkoznak rá 
véleménye szerint. Sérelmezte, hogy az államrendőrség figyelteti a római katolikus 
egyház kiskunhalasi intézményeit. A hatóságok egy későbbi időpontban tudták csak 
meggyőzni, és jobb belátásra bírni az esperest.293 Arról, hogy mekkora politikai be-
folyásolás indult el az iskolákban, jó példa a gimnázium 1948 utáni rendezvényeinek 
felsorolása: november 7-ről megemlékezés, télapó ünnepség, tüntető felvonulás a 
klerikális reakció és az imperializmus ellen, Rákosi Mátyás születésnapjának ünnep-
sége, megemlékezés Leninről és a Vörös Hadseregről stb.294

15. Boskó Vilmos apát-plébános, 1965.
TJM EF2009.54.1.
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Az utcaátnevezések kérdése újra fontossá vált. A képviselő-testület 1948. már-
ciusi döntését követően az elavultnak, nem demokratikusnak nyilvánított Gránát, 
Alsónádor, Agyag, Felsőnádor, Páva, Szalag, Károly stb. utcák, Eskü, Bethlen, Ró-
zsa, stb. terek helyett, Kazai József, Sallai József, Szántó Kovács, Hámán Kató, Míg 
Károly, Zalka Máté stb. utcák, Marx Károly, Lenin, Rózsa Ferenc, Bán Tibor stb. 
terek lettek.295 1948-ban a maradék egyesületek további kivéreztetése és feloszlatása 
is folytatódott. Így a Kiskunhalasi Iparos Dalkör, a Kiskunhalasi Jótékony Nőegy-
let, a Zsanapusztai Katolikus Agrárifjúsági Legényegylet, a Kiskunhalasi Független 
Vadásztársaság, az Első Temetkezési Egyesület, a Kiskunhalasi Első Vadásztársa-
ság, a Göbölyjárási Tanyai Olvasókör, a Kiskunhalasi Polgári Olvasókör is ebben 

16. Jegyzőkönyvi kivonat az Országzászló emlékmű Szabadság szoborrá alakítása tárgyában, 1948.
BKML Kiskunhalas, XXII/201 b. Kiskunhalasi Polgármesteri Hivatal iratai, 581/1948.
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az évben oszlott fel.296 Hasonlóan fon-
tossá vált ideológiai szempontból, hogy 
az országzászló emlékművet felszámol-
ják, átalakítsák. Első tervként 1848-as 
szabadság-emlékművet gondoltak ide. 
Aztán végül az 1919-es áldozatok ne-
veit megörökítő emlékhellyé alakították 
az egykori revizionista szobrot.297 1946 
decemberétől a Halasi Hírek neve, Hí-
rek névre módosult, de hangvétele és a 
kommunisták melletti pártoskodása nem 
változott.298

1948 áprilisában a Nemzeti Bizott-
ság az alispántól kérte a képviselő-tes-
tület feloszlatását, arra hivatkozva, hogy 
az FKgP ugyan megtisztította sorait a 
„jobboldali elemektől”, de mégis tel-
jesíthetetlen követeléseket támaszt, és 
nem vesz részt a képviselő-testület és a 
népi szervek munkájában.299 1948. má-
jus 22-én a város képviselő-testülete 
Horváth István gazdálkodót választotta 

polgármesterré.300 Személyében újra egy kommunista báb került a város élére. 1948. 
augusztus 14-én a Baloldali Blokk teljes győzelme után az MDP irányításával újra-
választották a képviselő-testületet.301 A Nemzeti Bizottság is teljesen kommunista 
befolyás alá került. A Nagy Szeder vonaltól eltérő kisgazdák hiába tiltakoztak, csak 
látszatmegoldások születtek az igazságos társadalmi képviselet megosztására.302 A 
B-listázások keretében a város kommunista vezetése ebben az évben sajtópropagan-
dát is bevetve hívta fel a lakosság figyelmét: dr. Gusztos Károly helyettes polgármes-
ter, dr. Téglás István lakáshivatali vezető, dr. Fülöp Sándor árvaszéki ülnök, Berki 
István adóhivatali vezető, Karácsonyi Antal kataszteri nyilvántartó vezető, Fogarasi 
Ágoston a beszolgáltatási hivatalvezető, Szili Kálmán közellátás hivatal egykori ve-
zető, adótiszt eltávolítására. A Hírek nevű lap: Ki a szeméttel – megvalósulás útján 
az MDP programja címmel rágalmazta és mocskolta be az említett személyeket.303

1949. február 20-án létrejött a Függetlenségi Népfront Ideiglenes Bizottsága helyi 
csoportja. Elnöke Miskei József, titkára Kovács Károly, főjegyzője Kovács Ferenc 
voltak.304 1949. március elején Donáth Tibor lett a rendőrség vezetője.305 1949. ápri-
lis 29-től miniszteri utasításra a képviselő-testületbe delegálás rendszere megszűnt. 
Az új testületben a következők vehettek részt: Horváth István polgármester, Kácsor 
Mihály főjegyző, dr. Drégely László gazdasági tanácsnok, Fazekas Árpád jegyző, 
Szepes József számvevőségi főnök, dr. Füzesi István árvaszéki ülnök, Grósz Fe-
renc mérnök, dr. Donáth István megbízott ügyész, dr. Szombati Károly helyettes 

17. Az 1919-es emlékmű a posta előtt,
1950 körül. TJM 18854
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tisztiorvos, Vadász János adóügyi szám-
vevő, Földvári Lajos fogalmazó, Tóth 
Balázs fogalmazó, Fodor József jegy-
ző, Nagy Czirok László anyakönyvve-
zető, Varga S. István gazdasági elöl-
járó, Szucsán József irodatiszt. Június 
10-től a város közigazgatását 6 osztály 
végezte. 

1949. május 15-én országos válasz-
tásokat tartottak, melyen természetesen 
már csupán a Népfront jelöltjei vehettek 
részt. 24 139 fő választásra jogosult kö-
zül Kiskunhalason 22 395 fő szavazott 
a Népfrontra.306 Az országos politika 
szintjén is komoly és döntő változások 
következtek be a választások révén. Az 
összes, még talpon maradt párt a Magyar 
Függetlenségi Népfront közös listáján 
indult, amelyre a választásban részt vet-
tek 95,6%-a szavazott. Így a kommunis-
ták 285, míg más pártok 117 képviselőt 
delegáltak a parlamentbe. Az országgyű-
lés 1949 augusztusában megválasztotta az Elnöki Tanácsot, amely az új alkotmány 
értelmében az országgyűlés ülései közt ellátta a parlament feladatait, a kormányt 
1949 szeptemberétől az Elnöki Tanács választotta újjá.307

1. táblázat. Kiskunhalas lakosság száma 1930 és 1949 között 
Év 1930 1941 1949

Lakosság 28 308829 fő 33 773 fő 32 272 fő

Ekkorra már a közélet minden színtere kommunista felügyelet mellett működ-
hetett. Az MDP emberei kerültek minden pozícióba, ami a város irányításához 
szükségesek, de a civil társadalmi szerveződéseknek is egyértelműen a szocialis-
ta szellemben kellett működniük. A kevés, még létező egyesület felszámolása to-
vább folytatódott. 1949-ben oszlatták fel az Általános Ipartestületet, a Kiskunha-
lasi Chevra Kadisát, a Délpestmegyei Gyümölcs- és Szőlőtermelők Egyesületét, a 
Gazdasági Egyesületet, a helyi Cionista Szövetséget, a Kiskunhalasi Iparos és Ke-
reskedő Ifjak Egyletet, a Kiskunhalasi Katolikus Kört, a Pirtói Gazdakört, a Refor-
mátus (Protestáns) Nőszövetséget, a Református Önképzőkört, a Szőlősgazdák és 
Gyümölcstermelők Egyesületet. Ebben az évben megkezdődött a szerzetesrendek 
vagyonának államosítása, majd a rendek felszámolása is. A városban tevékenykedő 

18. Horváth István polgármester (1948-1950).
TJM 20744
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ferences-harmadrendiek 1950-től estek ennek áldozatul.309 Mindenképpen meg kell 
jegyezni, hogy az 1945 és 1950 között felszámolt egyesületek vagyonát általában 
a kommunista párt vagy az általa létesített szervezetek kapták meg. Berendezési és 
használati tárgyak, könyvtárak, sportfelszerelések, vadászfelszerelések, hangszerek, 
ingatlanok stb. kerültek így a pártvagyonba. Persze igyekeztek az űrt betölteni, és 
a megszűnt egyletek helyére, a saját maguk irányította szervezeteket állítani. Így 
például a több évtizedes múlttal rendelkező, akár a dualizmusban alapított vadász-
társaságok helyett létrehozták a Dolgozók Vadásztársasága nevű csoportot, vagy a 
városi sportegyesületek helyébe munkás sportegyesületek léptek. 1949-ben elindult 
egy városi könyvtár megszervezésének előkészítése. A városi képviselő-testület júli-
us 1-jén egy közkönyvtár létesítését határozta el, mely a „dolgozók” művelődésének 
színterévé válhat. Közel 20.000 forintot írtak elő az 1950-es költségvetésből erre a 
célra. A cél nyilvánvalóan az egységesítés és a könyvek, folyóiratok központi irányí-
tás alá vonása volt. Végül a település könyvtára, több külterületi fiókkal, csak 1951 
júliusától kezdte meg működését.310

2. táblázat- Kiskunhalas területén található nyilvános egyesületi és „népi” 
könyvtárak 1949 elején 311

Könyvtár fenntartója, vezetője, címe Kötetek száma

Kiskunhalasi Iparos és Kereskedő Ifjak Egylete, Paprika 
Benő kovácsmester, Szathmári Sándor utca 3. 620 darab

Kiskunhalasi Ipartestület, Tóth Károly gondnok, Petőfi utca 9. 716 darab

Kiskunhalasi Református Önképzőkör, Gargya 
László tanító, Szathmári Sándor utca 2. 731 darab

Kiskunhalasi Gazdasági Egyesület, dr. Nagy Dezső, Eötvös utca 2. 324 darab

Kiskunhalasi Szőlő és Gyümölcstermelők Egyesülete, 
Puruczky Kálmán földműves, Batthyány utca 28. 137 darab

Neuwirth Lipótné, özv., kereskedő, Május 1 tér 1. 2200 darab

Kiskunhalasi Kiskereskedők Egyesülete, Fried József kereskedő, Május 1 tér 6. 39 darab

1950. február 16-án nyilvánosságra került a város részletterve, amiből kiderült, 
hogy az elképzelések között szerepelt: a Dong-éri főcsatornán híd építése, az új 
piactér környéki utak kőburkolattal való ellátása, a piactér pormentesítése, a 
Fűrész utca gyalogjárójának burkolása, 50 db utcai lámpa létesítése, az ún. dög-
tér korszerűsítése, parképítés, játszótér kialakítása, hangszóró felszerelés stb.312 
Ebben az évben tovább folyt az utcák átnevezése, májusban már volt Komszomol, 
Kosevoj és Dimitrov tere is a városnak.313

1950. június 1-től Kiskunhalas járási székhellyé alakult. Ráadásul ismét kato-
naságot telepítettek a városba. 1950 folyamán idetelepült a Szegedi úti felújított, 
kibővített Gábor Áron I. sz. laktanyába a magyar 7. tábori tüzérezred, a Gábor 
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Áron II. sz. laktanyába a magyar 36. 
páncéltörő tüzérdandár 17. páncéltörő 
tüzérezrede, a Kőrösi úton lévő lakta-
nya kibővítése után idejött a magyar 37. 
lövészezred.314 A Keceli úton továbbra 
is a határőrség alakulata és kerületi pa-
rancsnoksága volt. 

1950. augusztus 20-án megalakult az 
Ideiglenes Városi Tanács. A város utolsó 
polgármestere Horváth István volt.315 A 
Függetlenségi Népfront helyi bizottságá-
nak javaslatára az ideiglenes tanács első, 
előkészítő ülését 1950. augusztus 19-én 
tartotta meg. A felső vezetés a követke-
ző személyekből állt: Szécsi Ferencné 
(végrehajtó bizottság elnöke), Kovács 
Ferenc (végrehajtó bizottság elnök-
helyettese), Baranyai János (végre-
hajtó bizottság titkára). Az Ideiglenes 
Városi Tanács 91 tagból állt, a póttagok 
száma 51 volt.316 A végrehajtó bizottság 
11 tagból állt, akik közül 5 munkás, 4 
értelmiségi és 2 termelőszövetkezeti tag volt. Szécsi Ferencné első tanácselnök sze-
mélyében ismét egy nem a város élére való személy került. A 4 elemit és 2 polgárit 
végzett egyszerű gazdálkodó asszony tevékenységével a lehető leginkább elmélyí-
tette a tanács iránti ellenszenvet. Mintája volt azoknak a politika révén felkapaszko-
dott kommunista funkcionáriusoknak, akik képzettség és tapasztalat nélkül csupán 
párttagságuknak köszönhetően kerültek pozícióba. Hivatali munkáját az írásbeliség 
szinte teljes kizárásával végezte.317

Az első országos tanácsválasztás eredménye 1950. október 22-én Kiskunhala-
son is a nép küldötteire bízta a város vezetését. A 19 957 főnyi városi választóból a 
választás alkalmával szavazott 19 100 fő. Közülük 8 881 férfi és 10 219 nő szavazó 
volt. A Függetlenségi Népfront jelöltjei mellett szavazott 18 988 szavazó (8 809 
férfi, 10 179 nő), ellene 51 szavazó (32 férfi, 19 nő).318 A véglegesen megválasztott 
Városi Tanács alakuló ülését 1950. október 30-án tartotta. Ezen az ülésen véglegesen 
megerősítették tisztségükben az eddig ideiglenes tanácselnököt, elnökhelyettest és a 
titkárt. Sor került az állandó bizottságok megválasztására is. A tanácsgyűlés pénz-
ügyi, mezőgazdasági, ipari, tervstatisztikai, kereskedelem- és közellátásügyi, épí-
tés- és közlekedésügyi, közegészség- és népjóléti, oktatási és népművelési állandó 
bizottságokat szervezett. A Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága hét szakigazgatási 
osztályt állított fel: pénzügyi osztályt, terv és statisztikai osztályt, igazgatási osztályt, 

19. Szécsi Ferencné (Virág Ilona) 
tanácselnök (1950-1952). TJM 20745
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ipari osztályt, mezőgazdasági osztályt, építési és közlekedési osztályt, oktatási és 
népművelési osztályt.

1950. október 30-án újraalakult, illetve kiegészült a képviselő-testület.319 A tanács 
élén állt Szécsi Ferencné (végrehajtó bizottság elnöke), Kovács Ferenc (végrehajtó 
bizottság elnökhelyettese) és Baranyai János (végrehajtó bizottság titkára).320

1950. november 3-án megalakult a kiskunhalasi járás.321 A Jánoshalmi, Kiskőrösi 
és Bácsalmási járásokból is idecsatolt településekkel együtt a Kiskunhalasi járás a 
következő helységekből állt: Bácsszőlős, Balotaszállás, Borota, Csikéria, Csólyos-
pálos, Harkakötöny, Jánoshalma, Jászszentlászló, Kelebia, Kéleshalom, Kiskunha-
las, Kiskunmajsa, Kisszállás, Kömpöc, Kunbaja, Kunfehértó, Mélykút, Pirtó, Rém, 
Szank, Tompa, Zsana.322

Az 1948 és 1949 között született polgármesteri jelentések szerint a munkaver-
seny és a beszolgáltatások határozták meg a mezőgazdaság egészét ekkoriban a vá-
rosban. Az iparban és a kereskedelemben a nyersanyag- és pénzhiány alapvetően 
befolyásolta azt, hogy ez a két gazdasági ág nem tudott sem kibontakozni, sem olyan 
szintet elérni, ami elfogadhatónak mondható. A közellátás szintjén sem sikerült túl 
nagy lépéseket tenni a világháború utáni pár évhez képest. A zsiradék, a petróleum, 
a cukor és a só hiánya alapvetően meghatározta a korszakot. A sertésvágás tiltása és 
annak szabályozása pedig gyakorlatilag ellehetetlenítette a tanyai önellátó gazda-
ságokat is. A jegyrendszer okozta nehézségeket a párszáz pótjeggyel nem sikerült 
kompenzálni. A közigazgatást még mindig a B-listázásokkal kapcsolatos intézke-

20. A kiskunhalasi Tanácsháza épülete az 1950-es évek elején. TJM 13116
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dések befolyásolták. A kommunista és szociáldemokrata személyekkel feltöltött vá-
rosháza hamarosan megtelt politikailag megbízható, lekáderezett emberekkel, akik a 
rendszer hű kiszolgálóivá váltak. A kultúra és a közművelődés jól, de részben irányí-
tottan működött. A közbiztonság állapotát jónak tartották a rendvédelmi hatóságok. 
A sok és rendszeres mozi-, színházi- és politikai előadás, valamint a táncmulatságok 
egyértelmű jelét adták, hogy ez a terület „zökkenőmentesen” működik. A társasági 
és egyesületi élet csak az MDP iránymutatásai révén tevékenykedett. Megszüntették 
a régi egyleteket, és helyükbe a párt ideológiai alapon létrehozott szervezetei léptek. 
Az oktatást kétségtelenül az államosítás és annak hatásai befolyásolták már ekkor. A 
közegészségügy a fertőző betegségek: diftéria, tífusz, skarlát, malária, gyermekbé-
nulás, tuberkulózis, himlő stb., kordában tartására törekedett, sikerrel. A cigánytelepi 
fertőtlenítések és tetvetlenítések továbbra is fontos feladatok voltak. A közhangula-
tot a kommunista párt által befolyásolt propaganda irányította. A városházáról su-
gárzott hírek a szerdai és szombati piacnapokon jutottak el a lakossághoz. Ez főként 
az imperializmus, a kulákság, a klerikális papság elleni küzdelemről, s emellett az 
MDP és a tervgazdálkodás sikereiről számolt be. Ezért a közvélemény is ezekkel a 
témákkal foglalkozott.323

21. A Kiskunhalasi Járás központi épülete. TJM 13066
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A gazdasági élet átállítása a szocialista tervgazdálkodásra
A közigazgatás mellett a mezőgazdaság átalakítása volt a városban az egyik 

legfontosabb tényező. Nagyon lassan, de hathatósan indult el a helyi földművelési 
ágazat szovjetizálása. Leginkább az itteni, elkötelezett kommunista párttagok voltak 
hajlandóak bevinni a „közösbe” a földjeiket. 1948. augusztus 20-án Vörös Szikra 
néven alakult meg az első helyi termelőszövetkezet. 11 család 131 holddal indította 
útnak a szerveződést, amely egy év múlva tagságát és földterületét tekintve közel 
háromszorosára nőtt. Követői is lettek szeptemberben a példának, és megkezdte mű-
ködését a Micsurin TSZ.324

A termelőszövetkezetek legfontosabb egységei a gépállomások voltak. Ezeket az 
MKP a gazdasági fejlesztés, a termelőszövetkezeti politika végrehajtásának előse-
gítése és a pártpropaganda újabb lehetőségének céljából létesítette. Szükség is volt 
ezekre, hiszen 1946 őszén még csupán 46 traktort tudtak összeírni a városban.325 Az 
országban 1947 decemberében még csupán 1, 1948 júliusában már 37, 1948 év vé-
gén 109 gépállomás volt.326 A városban 1948. augusztus végén átadták az első helyi 
gépállomást Füzespusztán, a Babó-féle tanyán, melybe a járműveket a MÁV gép-
gyárból szállították ide. Az állomást egy kisebb politikai ünnepség keretében adták 
át.327 Egy év múlva már gépállomás tanács is létrejött, melyet azért alakítottak, hogy 
a tsz-ek és a „mezőgazdasági járműkölcsönző” között a jó együttműködést és kap-
csolatot fenntartsa.328 Ennek meg is lett az eredménye, hiszen 1949-ben megalakul-

22. A Schneider Ignác és Utódai Cég államosítása, 1948. március 25.
Kiss Kálmán: Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó 1852-1983. Kiskunhalas, 1984. 35. alapján
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tak a Vörös Október és a Szabadság TSZ.329 1949. január 23-án létrejött az UFOSZ 
és FÉKOSZ helyett Kiskunhalason is a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Orszá-
gos Szövetsége (DÉFOSZ), melynek elnöke Évin István lett.330

Persze a gazdaság más résztvevői, főként a kevés ipari és kereskedelmi cég, is 
fontosak voltak az MKP és a város vezetőinek. 1948. március 25-én államosították a 
Schneider-céget, melynek első munkásigazgatója Szabó Géza lett.331 1948. szeptem-
ber 4-én államosították a Mészhomokkő Téglagyárat és az Egyesült Magyar Malo-
mipar Rt. Tulajdonában lévő Műmalmot. Külön érdekessége ennek a kisajátításnak, 
hogy a képviselő-testület saját hatáskörében kívánt dönteni, holott a Malomipari Rt. 
tulajdona volt a műmalom. 332 A kisebb közigazgatási tévedés ellenére hamarosan 
hasonló sorsra jutott minden üzem, ami 10 főnél több személyt alkalmazott. Egy 
1947-es összeállításból jól látható, hogy a város ipari jellege bizony messze elmaradt 
más városokétól, de ez a mezőgazdasági lakosság és foglalkoztatottság miatt nem 
meglepő.

3.táblázat. Kiskunhalas ipartelepei, üzemei, vállalatai és az azokban 
foglalkoztatottak száma, 1947 333

Cégtulajdonos és az üzem Foglalkoztatási adatok
Ábrahám Károly darálóüzem Családi vállalkozás
„Árpád” szikvízgyár 3 fő
Barna Sándorné, özv. darálóüzem Családi vállalkozás
Benke József szeszfőzde 1 fő
Bogdán Imre kaptafa- és sámfakészítő üzem 4 fő
Csesznegi Mihály darálóüzem Családi vállalkozás
Egyesült Magyar Malomipari Rt. Gabonaraktározó telep 7 fő
Felsőszentiváni és Kling Rum és Likőrgyár 3 fő
Figura Lajos szeszfőzde Családi vállalkozás
Halasi Mészhomokkő Téglagyár Üzemen kívül áll a háborús károk miatt
Halasi Villamossági Rt. 18 fő
Karácsony Antalné gyapjúkártoló és fonóüzem 2 fő
Kardos Antalné, özv. szeszfőzde Családi vállalkozás
Kiss Lajos olajütő és darálóüzem 8 fő
Kiss László esztergályos és famegmunkáló telep 4 fő
Kocsis Lászlóné szeszfőzde Családi vállalkozás
Kohn Sebestyén cége 5 fő
Kőrösi Antal hengermalom 9 fő
Kőrösi Jenő hengermalom 13 fő
Magyar Lajos és Imre hengermalom 2 fő
Nagy Czirok Balázs kocsigyártó üzem 6 fő
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Németh B. Ferenc és Lajos hengermalom 5 fő
Németh B. Lajos gépjavító üzem 2 fő
Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ tejüzem 1 fő
Pankovics István darálóüzem Családi vállalkozás
Papp R. János darálóüzem Családi vállalkozás
Schneider Ignác Utódai cég 232 fő
Schneider Ignác Utódai hizlalótelep 34 fő
Szabó János, ifj. mechanikai cipőüzem 31 fő
Székely Sándorné, özv. hengermalom 7 fő
Szikora Kálmán szeszfőzde Családi vállalkozás
Szvetnik István olajütő üzem 1 fő
Tóth Abonyi István darálóüzem Családi vállalkozás
Váradi Kálmán hengermalom 2 fő
Váradi Kálmán szeszfőzde 1 fő
Városi Szeszfőzde 4 fő
Zilah János gépjavító üzem 3 fő
Zilah Sándor darálóüzem Családi vállalkozás
Zóky Lajos ecetgyár 1 fő
Zsember István darálóüzem Családi vállalkozás

Az 1947-ben működött 41 vállalat dolgozói létszámán jól látható, hogy elsősor-
ban családi vállalkozások, vagy 4-8 fős műhelyként voltak jelen a városban az ipari 
szolgáltatók. Emiatt bizony az államosítást előmozdítók nem számíthattak nagy, lát-
ványos eredményekre, hiszen a Schneider-cégen kívül nagyobb vállalat nem műkö-
dött. Még az 1949-ben bevezetett, az önálló kisipar felszámolását célzó, a 10 főnél 
többet foglalkoztató üzemek államosítását elrendelő jogszabály is csak néhány céget 
érintett Kiskunhalason. 1949. januárban az Államépítészeti Hivatal tulajdonba vette 
a városon keresztül haladó műutakat. 1949. március 1-jén felszámolták a Hangya 
Szövetkezetet, és a Népbolt Vállalatnak adták át ingatlanait. Államosítás folyt a la-
kosság körében is, hiszen a nagyobb házak lakóit is kitették otthonaikból, vagy más 
családokat költöztettek be hozzájuk. A nagyfokú lakáshiányt ilyen durva módszerek-
kel kívánták orvosolni.334 Az ipart, a kereskedelmet és a szolgáltatást érintő államo-
sítások betetőzésére 1949 decemberében, a kommunista hatalomátvétel után került 
sor. Ekkor minden 10, sőt egyes esetekben 5 főnél több munkást alkalmazó, valamint 
külföldi tulajdonban lévő vállalatot államosítottak. Ez az intézkedés 1400 ipari és 
400 építőipari vállalatot, 600 nyomdát, 220 közlekedési céget és 80 vendéglátóipari 
üzletet érintett. A magánszféra szerepe az iparban és a kereskedelemben ezzel a javí-
tó-szolgáltató funkciókra redukálódott.335
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4. táblázat. Kiskunhalas birtokmegoszlása 1850 és 1945 között 336

Év 1850 1910 1944 1945

5 kataszteri holdig 294 fő 1333 fő 2465 fő 2855 fő

5-25 kataszteri hold között 273 fő 1478 fő 2175 fő 2634 fő

25-100 kataszteri hold között 385 fő 749 fő 688 fő 643 fő

100-500 kataszteri hold között 203 fő 181 fő 144 fő 116 fő

500-1000 kataszteri hold között 11 fő 3 fő 1 fő -

1000 kataszteri hold felett 8 fő 4 fő 3 fő -

Összesen 1174 fő 3748 fő 5 476 fő 6248 fő

A téeszesítés terén a Kiskunhalasi járás területén látszólag nagy előrelépéseket 
tettek a szocialista mezőgazdaság kiépítésével megbízottak. 1950 szeptemberében 
már több termelőszövetkezet működött a környéken. Természetesen az önálló gaz-
dákhoz képest még mindig kevesen voltak, de a közigazgatás és a városháza támoga-
tásával igen fontos gazdasági előnyökre tehettek szert. Néhány szám a szövetkezeti 
szerveződésekről: Vörös Szikra Tsz. 86 család,129 tag; Petőfi Tsz. 64 család, 121 
tag; Vörös Október Tsz. 62 család, 113 tag; Micsurin Tsz. 32 család, 45 tag; Sza-
badság Tsz. 33 család, 54 tag; Vörös Csillag Tsz. 20 család, 35 tag; Vörös Haj-
nal Tsz. 29 család, 52 tag; Új Élet Tsz. 20 család, 48 tag volt. 1950 végére már 5 
387 hold földön, 363 család és 595 tag dolgozott a termelőszövetkezetekben.337 
Ám, ha azt vesszük, hogy 1946-ban a középbirtokosok (117 fő), kisbirtokosok 
(3618 fő) és a törpebirtokosok (4703 fő) száma összesen 8 438 fő volt, láthat-
juk, hogy a tsz tagok aránya ehhez képest csupán 14,18% volt. Ha a földterü-
letek méreteit vesszük alapul, akkor a 112 178 kataszter hold mezőgazdasági 
területhez képest a tsz-k összterülete 0,04% volt.338 1949-re a birtokeloszlás a 
következőképpen módosult: 10 kataszter hold alatt 5 292, 10-25 kataszter hold 
között 1206, 25 kataszter hold felett 702 birtok volt.339

A 3 éves terv végén sikerként könyvelték el a megvalósított célokat. A nagy állami 
támogatás, 13 millió forint, mellett igen fontos beruházások létesültek. Természete-
sen az MDP saját győzelmeként ünnepelt minden eredményt. Közel 46 tételben fog-
lalható össze az a sok építkezés, befektetés és felújítás, ami megvalósult. A legtöbb 
pénzt – 10 millió forintot – a középületek helyrehozására: a városháza, egészség-
ház, apaállat központok, 27 iskola és közutak helyreállítására, valamint több házhely 
megosztási munkáira kellett fordítani. A legnagyobb és legfontosabb létesítménye-
ket érdemes felsorolni: MABI bérház építkezésének befejezése, közkórház helyre-
hozása, Zsana-Eresztő községháza felépítése, mesterséges megtermékenyítő állo-
más felépítése, gépállomások létesítése Füzesen és Göböljáráson, erdészlak építése 
Rekettyén és Alsószálláson, balotaszállás-pusztamérgesi út megépítése, a gazdasági 
iskola beindítása, tőzegfekália telep létesítése, a dohánybeváltó és a mészhomokkő 
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gyár rendbetétele, Zsana és Harkakötöny műútjának első szakasza megépítése, új 
piac kövezése, göbölyjárási iskola felépítése, 3 mélyfuratú kút létrehozása.

1949 márciusától elkezdődött az első ötéves terv előkészítése. A város vezetése 
a legfontosabbnak a városháza és egyéb közintézmények rendbehozását és további 
bővítését vélte. Ezenfelül az utak, járdák, parkok, közvilágítás, köztisztasági üzem, 
állatvásár, dögkút, dögtér, piactér, népfürdő, nyilvános illemhelyek fejlesztése, mo-
dernizálása vagy létesítése volt a fő szempont.340 A konkrétabb beruházási tervek kö-
zött szerepelt a honvéd bérházak, a gyapottároló, a népkönyvtár, a városi illetve tajói 
bölcsőde és a tanyai központok jegyzői lakásainak felépítése; nagyfeszültségű áram 
bevezetése; nádasok lecsapolása és feltöltése, a piactér és bekötőutak betonozása és 
felújítása, sportpálya, diákotthon, tüdőbeteg-gondozó kialakítása; kombájn és egyéb 
mezőgazdasági gépek vétele; a Mészhomokkő Téglagyár helyreállítása; tsz-ek, a Se-
nevál, a Barnevál, a kórház, az építőipari technikum épületeinek bővítése, építése. A 
sztálini típusú tervgazdálkodás utat tört magának, és immár a politikai jogosítványok 
megszerzése mellett a kommunista államvezetés ellenállás nélkül vihette véghez az 
elképzeléseit.341

Összegzés

A város útja a Horthy rendszerből a Tildy-korszak és végül a totális kommunis-
ta diktatúra felé elég egysíkú, de mégis igen mozgalmas éveket szült Kiskunhalas 
történetében. A pártok, mozgalmak és szervezetek harca a hatalomért valamint a 

23. A kórház épülete 1950 körül. TJM 13140
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hatalomban való bennmaradásért igen elkeseredett, de egyoldalú volt. Országos és 
városi szinten kezdetben polgári demokratikus, parlamentáris módszerekkel, majd 
szélsőséges politikai eszközökkel való küzdelemnek lehettek szemtanúi a kortár-
sak. A közigazgatás önkormányzati álcája mögé bújva egészen a tanácsrendszerig 
a kommunista párt irányította, jobban mondva uralta az eseményeket. A többpárt-
rendszer, a választások, a földosztás mind olyan eszközök voltak, melyek révén a 
későbbi állampárt el tudta azt érni, hogy tömegbázisa legyen. Ha ez a tábor kisebb 
is volt, mint ellenlábasaié, mégis eredményesen vezette be és tartotta bent a hata-
lomban. A várost közigazgatási és társadalmi szinten egyszerre nem tudta uralni, de 
azt propagandája révén részben el tudta hitetni, hogy a kisgazda és egyéb jobboldali 
pártok az ország és a település ellenében cselekszenek, ezért van rájuk, a demokrácia 
letéteményeseire szükség. Így a kommunista párt legitimitását biztosította, bár nyílt 
megmérettetéseken állandóan elbukott. Ennek ellenére a gazdasági életet sikerült 
beindítani, és az újjáépítés is megfelelő ütemben zajlott. A világháború előtti terme-
lés utolsó békeévének teljesítménye lett vagy lehetett a mértékadó az országnak, ám 
ettől egyértelműen elmaradt a város és a magyar állam is. 

A szovjet típusú állami és gazdasági rendszer elfogadása nem volt egyöntetű, 
hiszen az alapvetően mezőváros jellegű Kiskunhalason a kommunista eszméknek 
szinte nem volt mérhető támogatottsága 1945 előtt. A mesterségesen felduzzasztott 
pártot, és annak más helységekből hozott idegen vezetőit a lakosság mindig ellen-
szenvvel nézte. Persze nem volt jobb a helyzete a képzetlen, egyszerű helyi kommu-
nista embereknek sem, akiket a városháza termeibe ültettek. A település által támoga-
tott FKgP politikusainak pedig reménytelen harcot kellett vívnia a kommunistákkal. 
Mivel a képviselő-testületbe nem „mentek be”, így a városi igazgatás történetéből 
1945 és 1950 között gyakorlatilag ki is maradtak. Csupán, mint állandó ellenzékiek, 
és megfelelő jogosítványok nélkül küzdő párt maradhatnak meg a helytörténetben. 
Országgyűlési képviselőik is hasonló sorsra jutottak, hiába volt kiskunhalasi szár-
mazású miniszter a kormányban, ebből semmit nem tudott sem a szervezet, sem a 
város kamatoztatni. Persze nem kellett kisgazdapártinak lenni ahhoz, hogy valakit 
üldözzön a kommunista kézben lévő jogszolgáltatás és rendvédelem. A népbírás-
kodás rendszere előrevetítette, hogy mi lesz a sorsa annak, aki a leendő pártállam 
ellen fel meri emelni a szavát. Így tehát elmondható, hogy a város ezen időszakának 
gazdasági reformjai, átalakításai, demokratikusnak tűnő döntései és mozzanatai elle-
nére egyenes út vezetett a diktatúrába. A közigazgatás átalakítása csupán arra volt jó, 
hogy a képviselő-testületet egyedül uraló MDP ellenzék nélkül építhesse ki a tanács-
rendszert. Az 1945 utáni polgármesterek, akiket gyakorlatilag központilag jelöltek 
a város élére, már érzékeltetni engedték, hogy milyen karakterek lesznek a jövőbeni 
tanácselnökök. Ehhez hasonlóan a képviselő-testület és a felette bábáskodó nemzeti 
bizottság is, egyértelműen a szocialista tanács és végrehajtó-bizottság prototípusa 
volt. 1950-től a szovjet modellt másolva a sztálini gazdasági és közigazgatási beren-
dezkedés vált egyeduralkodóvá Magyarországon és Kiskunhalason is. 
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Az 1956-os forradalom 
és szabadságharc Kiskunhalason

Végső István

Országos és kiskunhalasi előzmények

1944 után az országban jelentős társadalmi és gazdasági átalakulás indult el. A 
koalíciós időszak mezőgazdaságot és közéletet átalakító intézkedései nem voltak 
időtállóak. A kommunista párt 1948-tól minden hatalmat megszerzett. Néhány siker-
telen reformkísérlet után gyakorlatilag a szovjet típusú gazdálkodás és politikai be-
rendezkedés útjára lépett az ország. A Rákosi-diktatúra erőszakos módszerei miatt a 
lakosság hamarosan teljesen elvesztette a bizalmát a hatalomban. Az elnyomó rend-
szer nem kegyelmezett senkinek sem, aki az útjában állt. Nem csak a Horthy-korszak 
embereit, hanem a polgárság, a parasztság, az értelmiség, és ha kellett a munkásság 
egyes tagjait is félreállította. A gazdaság teljesen téves útra tévedt, az életszínvonal 
nem érte el a második világháború előttit. Az enyhülést Nagy Imre miniszterelnök-
sége (1953-1955) hozta el, ám őt is hamarosan eltávolították, és megfosztották min-
den tisztségétől. A problémák olyan mértéket kezdtek ölteni, hogy 1956 elejétől a 
hazai politikai ellenzék és a reformkommunista szárny is egyre inkább felemelte a 
hangját a tűrhetetlen helyzet miatt. A hatalom kénytelen volt engedni. 1956. október 
6-án újratemették a koncepciós perben elítélt Rajk Lászlót és társait. 1956. október 
13-án Nagy Imrét rehabilitálták. Az Írószövetség és a Petőfi Kör ülésein egyre in-
kább a változások követelése volt a legfőbb programpont. A műegyetemisták 1956. 
október 22-én írt 16 pontja (pl: szovjet csapatok kivonása az országból, a szovjet 
típusú gazdasági rendszer felülvizsgálata, Rákosi-éra vezetőinek leváltása és fele-
lősségre vonása, Kossuth-címer használata, Sztálin-szobor eltávolítása, államosítás 
felszámolása, a kommunista ünnepekkel szemben a magyar nemzeti hagyományok 
ápolása, stb.) lett gyakorlatilag a következő események politikai programja. Október 
23-án az egyetemisták felvonulása tüntetéssé alakult. Budapest után lassan minden-
hol tüntetések sorozata indult. Kitört a forradalom. 

1956 előtt Kiskunhalason is számos embert meghurcoltak, kuláklistára tettek, in-
ternáltak, ellehetetlenítettek. Szélsőséges agitáció folyt a téeszesítés érdekében. A 
Magyar Dolgozók Pártja (MDP) soha nem kapott tömegtámogatást, mégis egyedül 
irányította a várost. Több, szinte írástudatlan városvezetőt ültettek a település élére. 
A laktanyák árnyékában pedig a lakosság bizony nagyon nehezen tudott tiltakozni 
az igazságtalanságok ellen. A rendőrség politikai osztálya és az államvédelmi ható-
ságok kiépült hálózatukkal folyamatosan megfigyelés alatt tartották a „rendszerel-
lenes” elemeket, és ha kellett, kiiktatták őket. A módszerekben nem volt válogatás. 
A jogszolgáltatás szervei, mint a járásbíróság és az ügyészség is fokozott figyelmet 
szentelt minden egyes politikai megnyilvánulásra és a „régi rendszer” aktív tagjaira. 
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Persze, nemcsak a lakosságra, hanem saját embereikre is nagyon komoly figyel-
met fordítottak. A városban állomásozó magyar 37. lövészezred parancsnokának 
visszaemlékezése nagyon jól mutatja, hogy milyen körülmények voltak ekkortájt 
még a katonaságnál is: „Kevesen tudták – még az elöljáróink sem –, hogy október 
elején megkezdtük a preventív intézkedések foganatosítását. Akadt néhány „pofá-
zó” katona, őket mindjárt 20-30 nap fogdával fenyítettük. Ezek zömmel sorkatonák 
voltak, de fogdába csuktuk a tiszteket is. Az akkori szabályzat szerint egyiket-mási-
kat törvénytelenül, szabálytalanul csuktuk le, de akkor mind így láttuk jónak. (…) 
Nem voltak egyértelműen ellenforradalmárok, de a kockázatot minimálisra kellett 
csökkentenünk.”1 Döntő fontosságú volt Kiskunhalas életében és a későbbi történé-
sek szempontjából, hogy a magyar 3. honvéd hadtest alárendeltjeinek számítottak 
azok a katonai alakulatok, amik itt a településen voltak. Gyurkó Lajos vezérőrnagy 
parancsnoksága alatt ugyanis ezek az egységek a lehető legdurvábban léptek fel 
mindenkivel szemben, ahol a kommunista rendszer kapcsán kritikát fogalmaztak 
meg. Kecskeméten, Kiskőrösön, Baján, Pécsett, Szegeden, Kalocsán, Kaposváron, 
Nagyatádon, Nagykanizsán, Marcaliban, Dombóváron, Kiskunfélegyházán, Sza-
badszálláson, Táborfalván, Orgoványon, Csongrádon, Berzencén, stb. helyezkedtek 
el azok az alakulatok, melyeknek kíméletlenül végre kellett hajtaniuk a fegyveres 
tömegoszlatási parancsokat.2

Ám 1956 itt is meghozta a változásokat. Kiskunhalason a sztálinizmus végnapja-
inak egyértelmű jelét az jelentette, amikor október 20-án megváltoztatták a Sztálin 
tér nevét Hősök terére. Felmerült, és elindultak a tárgyalások, hogy Nagy Szeder 
Istvánt, mint a kisgazdák vezetőjét bevonják a Hazafias Népfront munkájába.3 A 
kommunista vezetők sem egyeztek már, és nem léptek fel egyszerre. A járási tanács 
és a városi tanács között már régi és állandó viták voltak. Ennek kiéleződése a hazai 
fejlemények hatására tovább fokozódott. A járás vezetői egyértelműen a változások 
mellett foglaltak állást. Ennek igen látványos mozzanata volt, hogy míg Reile Géza 
tanácselnök Jóború Magda oktatási minisztert hívta meg a népfrontszervezési gyű-
lésre, addig Lunger Pál járási vezető ugyanarra a napra az Írószövetség egy tagját 
kérte fel vendégnek saját értekezletükre. Érdekes adalék, hogy előbbi tanácskozásra 
Nagy Szedert is elhívta a városi tanács, hogy vegyen részt az elnökség munkájában. 
Azonban mivel ez az alakuló ülés október 23-án lett volna, az a budapesti esemé-
nyek miatt már elmaradt.4

A forradalom első napjai a városban

1956. október 23-án, kedden, azon a bizonyos sorsfordító napon, Kiskunhalason 
kevesen tudhattak a fővárosi eseményekről. Elsősorban az onnan érkező személyek, 
katonák és a politikai elit rendelkezett információkkal. A közigazgatás és a rendvé-
delem vezetői várták a fejlemények kibontakozását. Az aznapra tervezett üléseket 
elhalasztották későbbi időpontokra. A város lakóinak a kialakult helyzetről Gerő Er-
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nő első titkár nyolc órai rádiós beszéde – a változások reményében – sokaknak nem 
nyerte el a tetszését, de már engedni sejtette, hogy valami történni fog. A laktanyák-
ban a parancsnokok és katonák érezték, hogy valami olyan esemény van kialakuló-
ban, ami megváltoztathatja az eddigi rendszert. Hodosán Imre5, a 37. lövészezred 
parancsnokának visszaemlékezése jól mutatja, hogy mekkora félelem volt a rend-
szerhű emberek között: „Kiskunhalas jól körül volt véve laktanyákkal. Szeged felől 
a tüzérek, Kecel felől a határőrök, Soltvadkert felöl mi. Egyedül Kiskunmajsa felől 
nem volt laktanya, de arra a tüzérek ráláttak. Reggel a rádióból már mindenki hal-
lott valamit. Az irodámban megbeszélésre hívtam össze a helyetteseket, fegyvernemi 
főnököket. Közben a rádióból egyre újabb híreket kaptunk. (sic!) Arra a következte-
tésre jutottunk, hogy a fővárosban ugyan zavargások vannak, de ezt az államvédelem 
és rendőrség szétveri. Nagy lelkesedéssel ecseteltük a helyzet rendezésével kapcso-
latos elképzeléseinket. Nyilvánvalónak tartottuk, hogy a párt Csepel, Angyalföld és 
más munkáskerület munkásait mozgósítja, és véget vetnek a zűrzavarnak.”6

A forradalom első napján nyugalom és béke honolt a lakosság körében. Viszont 
október 24-én megindult a mozgolódás, bár elsősorban ezt a laktanyák környékén la-
kók és az onnan információkat kapók érzékelhették. Ugyanis Gyurkó Lajos vezérőr-
nagy, 7 óra 27-kor minden magyar 3. honvéd hadtest alárendeltjénél harckészültsé-
get rendelt el. Így a Kiskunhalason lévő katonai alakulatoknál (37. lövészezred, a 7. 
tüzérezred, 36. páncéltörő tüzérezred) riadó és fokozott harckészültség lépett életbe.7 
A Moravszki Pál őrnagy irányítása alatt álló kiskunhalasi 7. kerületi határőr-parancs-
nokságról 50 határőrt Budapestre irányítottak.8 Hodosán Imre őrnagy, a helyőrség 
parancsnoka harckészültséget rendelt el. Járőröket küldtek ki a városba a fontosabb 
épületekhez (városháza, pártbizottság, posta) és az utakhoz. Bár egyelőre ez nem 
tisztázott, hogy mikortól volt állandó az őrség. A postán fokozottan lehallgatták a 
telefonokat. A kiskunhalasi határőrkerületben karhatalmi századot állítottak fel.9

Napközben Gyurkó vezérőrnagy azt az utasítást adta, hogy minden tömegmeg-
mozdulást fel kell oszlatni, akár fegyver alkalmazásával is. A helyben állomásozó 
alakulatok állományának eligazítást tartottak, hogy miként viselkedjenek az elkövet-
kezendő időszakban. Gyurkó 1919-ben még ugyan csupán 7 éves volt, de az 1956. 
október 24. eligazításon a következőkkel próbálta tüzelni a parancsnoksága alatt ál-
lókat: „amennyiben a budapesti események átcsapnának vidékre, így Kecskemétre 
is, minden erővel és a rendelkezésünkre álló harci eszközökkel azt megakadályozzuk, 
nem engedjük azt, hogy megismétlődjön 1919. Kecskemét–Orgovány–Izsák fehér-
terror eseményei.”10A Budapestről érkező vasutasok hozták meg a forradalom hírét 
a lakosságnak. Tehát a MÁV dolgozói értesültek először arról, hogy a Rákosi-féle 
rendszer a végnapját éli. Ezért letépték sapkáikról a vörös csillagot, amit később csak 
Hodosán őrnagy parancsára tettek vissza. A munkásság körében, a gyárakban, üze-
meken futótűzként terjedt a diktatúra bukásának reményének híre. Erre a főtiszt így 
emlékezett: „a Barnevál, azaz a baromfifeldolgozó vállalat előtt gyülekezés van és 
a vasútállomáson is kezdődik valami. Pestről érkező vasutasok különféle rémhíreket 
hoznak, leveszik a sapkájukról a címeres jelvényt és hőbörögnek. Asztalossal, Peli-
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kánnal gyorsan kocsiba ültünk. Az állomáson sorakoztattam (sic!) a vasutasokat. A 
címereket visszahelyeztettük a sapkákra. Eléggé éles szavakat használtunk. Kihívtuk 
az állomásfőnököt és figyelmeztettük, ha nem tart rendet, mi vesszük a kezünkbe 
az állomást, de abból őrájuk nézve nem sok jó származik. Mentünk a Barneválhoz. 
Tényleg volt összejövetel, de máig állítják, hogy csak az események megbeszélésére 
futottak össze, semmilyen rossz szándékuk nem volt. (…) Amint odaértünk, mondták 
is nyomban, hogy máris indulnak haza, sokan már el is mentek. Néhány szót ezért 
szóltam hozzájuk. Azt mondtam: Pesten még ma szétverik az egészet, és ők jól teszik, 
ha tartják a szájukat. Azt is mondtam, hogy jobb lesz ha nem mászkálnak az utcán.”11

A 37. lövészezrednél és a 7. tüzérezrednél megszervezték a laktanyák védelmét.12 
Az utóbbi alakulatban Széplaki Ferenc százados, politikai helyettes eligazítást tartott 
a katonáknak. Kőszegi Ferenc és Reznák Ferenc főhadnagyok és Tóth József had-
nagy követelte, hogy a budapesti zavargások leverésére menjenek a fővárosba. Né-
hányan félelmüket fejezték ki a tisztikarból, míg mások reményteljesnek gondolták a 
fejleményeket. Végül az alakulat táviratban ítélte el az „ellenforradalmi” eseménye-
ket és biztosította „a kormányt és a pártot” a hűségéről. Hasonló események zajlottak 
le a 36. páncéltörő tüzérezrednél, ahol a parancsnok, Váradi Miklós alezredes tartott 
eligazítást. Felmerült egy őrmester (Végh) részéről, hogy munkásokra lehet-e lőni, 
mire Váradi azt válaszolta, hogy a hatalom megdöntésére induló emberekre kell.13 A 
7. tüzérezred mintájára szintén közleményt juttattak a felsőbb szervekhez.14 A közle-
ményeket beolvasták a magyar rádióban is: „Mi az 1935-ös alakulat kommunistái és 
pártonkívüli harcosai, tiszthelyettesei és tisztjei, mélységesen elítéljük hazánk fővá-
rosában az ellenforradalmi banditák által elkövetett véres garázdálkodást, amelynek 
számos becsületes munkástestvérünk esett áldozatul. Egész személyi állományunk 
eltökélt szándéka, hogy még szorosabban zárkózzunk fel pártunk és kormányunk 
mögé és biztosítjuk pártunkat és annak Központi Vezetőségét, hogy népünk, népi de-
mokráciánk védelmére mindenkor készen állunk. Kiskunhalas, 1956. október 24.”15

Ezen a napon, október 24-én a gimnázium környékén röplapokat találtak „Vesz-
szen Gerő!”, „Ki az oroszokkal!”, „Rabok tovább nem leszünk!” „Le a zsidókkal” 
feliratokkal. Az intézmény vezetőjét, Szilágyi Ferenc igazgatót felszólították, hogy 
fékezze meg a diákokat.16 Hodosán így foglalta össze a nap eseményeit. „Kinn a 
városban tehát rend volt. Lezártuk a városba vezető utakat, járőreink cirkáltak az ut-
cákon. A városi és járási pártbizottságot, illetve a tanácsot egy-egy rajjal őriztettük. 
Egy rajt és két központost küldtünk a postára, hogy ellenőrizzék a kapcsolásokat. A 
járőr jelentette, hogy a gimnázium környékén kézzel írott, uszító röplapokat talált. A 
gimnázium igazgatóját figyelmeztettük, ha továbbra is megjelennek ilyen röpcédu-
lák, őt vonjuk felelősségre. Több röplap nem is jelent meg.”17

Másnap, október 25-én Hodosán őrnagy a 37. lövészezred parancsnokaként fel-
ajánlotta, hogy „szívesen segít rendet rakni” a fővárosban. „Október 25-én soroza-
tosan kértem engedélyt, hogy az ezreddel Budapestre vonulhassak, részt akartunk 
venni a rend helyreállításában. Kéréseimet elutasították. Kaptuk a parancsokat: 
kitenni a zászlót, bevonni a zászlót! Hitet tenni az új kormány mellett. Mi azt mond-
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tuk: egyszer hitet tettünk a párt és a népi hatalmat képviselő kormány mellett, nem 
fogadkozunk naponta. Az elküldött táviratunk egyértelmű volt, ahhoz tartjuk magun-
kat. Ez némi vagánykodás is volt a részünkről. Úgy gondoltuk, ebben a zűrzavarban 
megtehetjük, hogy nem engedjük magunkat dróton rángatni. Amikor délre már a 
harmadik összetételű kormány állt össze, nevetségesnek is találtuk, hogy folyton a 
hűségünket bizonygassuk. Kissé meglepett bennünket, hogy a rádióban sorban fel-
olvasták a kormányhoz érkezett hűségnyilatkozatokat, de a miénkre soha nem került 
sor. Talán túl egyértelmű volt, túlságosan hangsúlyoztuk a népi hatalom melletti ki-
állásunkat, és valakiknek ez már nem tetszett.”18 Egyelőre csak az izsáki honvéd 
7. számú lőszerraktár védelmére kellett egy századot kirendelnie a lövészezrednek. 
Tarcsi Gyula hadnagy és Szundi András hadnagy politikai helyettes vezetésével 
ment a század Izsákra.19 Jellemző, hogy a politikailag megbízható és jól felkészített 
katonaság hatására a településen sokáig nem is történt semmi atrocitás.20 Arról, hogy 
igazán szigorúan vett rákosista kommunizmus volt ekkor a lövészezred laktanyában, 
a parancsnok visszaemlékezése számolt be: „Egyre szaporodtak a követelések. Egy-
másra néztünk: mi van? Aztán egyre-másra tűntek el az ismert politikusok a színről. 
Akik a helyükre léptek, azokról is úgy tudtuk, hogy kommunisták. Gerő még csőcse-
léknek nevezte a rendbontókat, aztán hazafiakról kezdtek beszélni. Csak a rádióra 
meg az újságokra voltunk utalva, és a hírek egymásnak ellentmondtak. A mi veze-
tésünkben egyetértés alakult ki: az a jó, ahogyan eddig cselekedtünk, állapítottuk 
meg. Nem foglaltunk állást a kavargó nézetek egyike mellett sem, mi az alaptételek-
hez tartjuk magunkat: néphatalom, szocializmus, hazafiság és internacionalizmus. 
Voltak nálunk egyetemisták is, gyakorlati munkán. Egyiknek-másiknak ezek közül is 
járt a szája. Körülbelül negyven egyetemistánk volt. Velük személyesen beszéltem. 
Hadtápos, elhelyezési szolgálatos mérnökjelöltek voltak. Nyíltan megkérdeztem mi 
az ő követelésük, ismertettem a mi álláspontunkat. Egyikük sem mondta, hogy nem 
szocializmust akar, de voltak fenntartásaik. Egyértelműen közöltem: jegyezzék meg, 
hogy itt munkáshatalom van és az is marad. Óvtam őket attól, hogy az általunk 
képviselt irányvonaltól eltérő agitációt folytassanak a katonák között, mert könyör-
telenek leszünk. Vagy velünk együtt haladnak, vagy baj lesz. Idéztem nekik az akkori 
szolgálati szabályzat egyik pontját, amely azt tartalmazta, hogy háború esetén – és 
akkor már fegyveres harc folyt – agyon lehet lőni azt, aki nem engedelmeskedik vagy 
lázít. Hangsúlyoztam, hogy vegyék komolyan a figyelmeztetést mert a néphatalom 
érdekében nem leszünk érzelgősek.”21

A hatóságok külön kérésére, a 7. tüzérezred katonái megerősítették a pártbizott-
ság, a posta és a városháza épületének védelmét. Az egység parancsnoka, Miklós 
Gergely alezredes a tanácsi- és a pártvezetéssel védelmi terv kidolgozását kezdték 
meg. Ennek körülményeit és dokumentumait a jelenlegi kutatások alapján nem is-
merjük, csupán sejthető, hogy a különösen védett személyek másik városba, esetleg 
országba szállítását, és a közhivatalok fegyveres védelmét tartalmazhatta. A Vezér-
kari Főnökség azt a parancsot adta, hogy minden alakulat tűzze ki a nemzeti lobo-
gót a laktanyájára, és a katonák távolítsák el a sapkacímereket. A 36. páncéltörő 
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tüzérezred és a 7. tüzérezred teljesítette az utasítást, a 37. lövészezred a szovjettel 
együtt rakta ki a magyar lobogót. Erről a pillanatról Hodosán a következőket írta 28 
év múltán: „parancsot kaptunk, hogy tűzzük ki a laktanyára a nemzeti zászlót. Jött 
Asztalos, mutatta a távmondatot. Egymásra néztünk, mindketten ugyanarra gondol-
tunk. Eddig mindig két zászlót tűztünk ki, egy nemzetit és egy vöröset, mert interna-
cionalisták vagyunk. Így adtam ki a parancsot. Ezzel is jeleztük, hogy nincs változás. 
A csak nemzeti zászló kitűzése azt jelentette volna, hogy a másikat és mindazt, amit 
jelképez, megtagadjuk.”22

Időközben a kiskunhalasiak egyre-másra kapták a híreket, megkezdődött a moz-
golódás és sokakban a változás iránti igény nyilvánosságra hozása. Szervezkedések, 
tervezgetések és a budapesti hírek megszerzése egyre égetőbb fontosságúvá vált. Az 
iskolaigazgatókat felszólították, hogy a diákságot fogják vissza. Erre többek között 
azért volt szükség, mert egyes általános iskolákban az orosz nyelvtanárok ellen for-
dultak a tanulók. A vasútállomáson a vasutasok ismét leszedték a sapkacímereiket, 
és ezúttal az épületen lévő Rákosi-címert is eltávolították. Kisebb csoportosulások 
alakultak ki a forradalom hírének elterjedése miatt a vasútállomásnál és a Barnevál-
nál, de megmozdulásra nem került sor, mert a katonaság megakadályozta azokat.23

Ezalatt a katonák politikai, ideológiai és elvi hozzáállásáról sok mindent elárul, 
amit Hodosán írt ezekről a napokról: „Az állandóan bekapcsolva tartott rádió körül 
ültünk és lestük a híreket. Mint a népi hatalomért aggódok közül oly sokan, mi is 
papírral, tollal ültünk a rádiónál és jegyeztük a vezetésben beállott változásokat. 
Volt mit jegyezni. Néztük a listát: kik a kommunisták? Tizennyolcból tizenkettő! Azt 
mondtuk: ez még nem rossz. A Központi Vezetőség összetétele megváltozott, ugyan-
úgy a Politikai Bizottságé is Két embert nem ismertünk, a többit igen. Úgy láttuk, 
van bizonyíték arra, hogy a vezetés végre határozottan lépjen fel a helyzet további 
romlása ellen .”24

Október 26-án hajnali 2 órakor parancsot kapott25, majd 4 órakor Hodosán őr-
nagy vezetésével Kiskunfélegyházán-Kecskeméten-Lajosmizsén keresztül Buda-
pestre vonult a 37. lövészezred.26 Itt a következő napokban, kíméletlen irtóharcokat 
folytatott a forradalmár és szabadságharcos csoportokkal.27 Hodosán így emlékezett 
vissza az előkészületekre: „Jó volt például a személyi állomány összetétele. A sorka-
tonák mintegy nyolcvan százaléka a Viharsarokból jött, a többi Pestről. A viharsar-
kiak magukkal hozták a szülőföld munkásmozgalmának, földmunkásmozgalmának 
a leheletét, a pestiek szakmai hozzáértése, kurázsija kiegészítette a parasztfiatalok 
jó ösztöneit. Azt a harmincöt-negyven embert, akikben nem bíztunk, kiemeltük a tö-
megből, hogy ne tudjanak erjeszteni... Volt ezenkívül egy határozott munkás-paraszt 
tisztikarunk. Kulturáltságban, általános műveltségben nem képviseltek magas szín-
vonalat, de osztályhűségük – egy-két kivételtől eltekintve – vitathatatlan volt... A 
vezetésben összhang uralkodott. Addig volt vita, döntés nem született, azután ettől 
senki egy jottányit sem térhetett el. Senki nem helyezkedhetett más álláspontra, és 
– utólag igazolva látom – nem is akart ellenszegülni. Aki mást akart, okoskodni pró-
bált, azt eltávolítottuk. Vagy becsuktuk, vagy hazaküldtük azzal, hogy amíg nem ér-
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1. Az 1956-os események helyszínei térkép. 
Végső István: 1956 Kiskunhalason. Kiskunhalas, 2006. 2. alapján
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tesítjük, nem léphet be a laktanyába. Ez 
sem volt teljesen szabályos. De ki mond-
ja meg ilyen helyzetben előre, hogy mi a 
szabályos és mi nem? Így láttuk jónak, és 
így cselekedtünk.”28

Hajnali 5 órakor Hodosán őrnagy he-
lyett a helyőrség parancsnoka – Bakonyi 
Sándor hadosztályparancsnok utasításá-
ra – Miklós Gergely alezredes lett. A 7. 
tüzérezred parancsnoka ideiglenesen Ba-
lassa János főhadnagy, a helyettese pe-
dig Nagy József hadnagy, az ezred párt-
titkár lett. A 37. lövészezred egységeit 
az izsáki lőszertárnál a 7. tüzérezred 3. 
osztálya váltotta.29 Napközben a katonai 
alakulatok tűzparancsot kaptak, ha vala-
hol fegyveres támadás érné őket.30

A forradalom első napja ez Kiskun-
halason. Munkástanácsok alakulásának 
előzményei erre a napra tehetőek. Saj-
nos, későbbi tevékenységükről, belső vi-
szonyaikról csupán a későbbi forradalmi 

tanács munkája révén lehet csak néhány adatunk. Ám például azt tudhatjuk, hogy 
erre a napra esik, hogy a Kiskunhalasi Postahivatal Fenntartási Üzeme munkásta-
nácsot hozott létre. A testület tagja lett Lakatos István főelőadó, Balog Pálinkás Mi-
hály művezető, Kávási Sándor vonal-felvigyázó és Csanádi János üzemvezető.31 Az 
ehhez hasonló szervek próbálták a valódi „munkáshatalom” hívószava mellett, és 
nem a politikai fennhatóság alatt megfogalmazni az egyszerű kétkezi dolgozók va-
lódi problémáit és kívánságait. A munkások elégedetlenségüket kifejezve, az évek 
óta felgyülemlett problémák miatt a hatalom ellen fordultak. A munkásság az ipari 
üzemekről (pl.: Barnevál)32, a postáról, a vasútállomásról eltávolították a vörös csil-
lagokat.33

Délutántól csoportosulások voltak a városháza körül. 18 óra körül tüntetőcso-
port gyűlt össze a főtéren. A többségében vasutasokból és munkásokból (Barnevál, 
faipari ktsz stb.) álló tömeg szovjet- és kommunistaellenes jelszavakat skandált. Illés 
József, Nyerges István és Zemkó Lajos munkások követelték a téren lévő szovjet 
obeliszk emlékmű ledöntését.34 Ekkor még azonban ezt nem hagyták a téren álló 
tanácsi vezetők. Reile Géza tanácselnök és Haász Ferenc városi párttitkár, VB-tag 
is próbálták jobb belátásra bírni az elégedetlenkedőket. A tüntetők leszedték a vörös 
csillagot a szoborról, és a helyébe egy magyar zászlót tűztek. A csoportosulás oszla-
ni kezdett, de sokan elindultak, leszedték a középületekről és a Kossuth utcai tiszti 
lakásokról a még meglévő Rákosi-jelképeket. Ezután a Kuruc szobor előtt gyüle-

2. Reile Géza tanácselnök (1954-1960)
TJM 22858
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keztek és elénekelték a Himnuszt. 21 óra körül a vasutasok vezetésével visszatértek 
a főtérre a tüntetők. Fazekas István asztalos ktsz elnök próbálta lebeszélni őket a 
további rombolásról, de azok végül a Belsped fuvaros vállalat lovainak segítségével 
ledöntötték a szovjet emlékművet.35 A napi események krónikájához tartozott, hogy 
a tüntetők meg akarták verni a városban feltűnt Soós Gábor DISZ-titkárt, majd a 
begyűjtési hivatalt szerették volna felforgatni. Mindkét esetben Reile tanácselnök 
lépett közbe, és csillapította le az indulatokat. 

Ezalatt, a városházán „védelmi bizottság” kezdte meg a működését a kialakult 
helyzet miatt. Miklós alezredes a párt, a tanácsi és járási vezetőkkel az épület (a 
városházát 30 fős szakasz védte) és a legfontosabb intézmények katonai védelmét 
véglegesítették (pl. a vasútállomás megerősítése érdekében katonákat telepítettek 
a református temetőhöz). Majd a kommunista vezetők a pártbizottság épületében 
folytatták a megbeszéléseket, amikor a tüntetők egy része követelésekkel érkezett 
hozzájuk, melyet egy háromtagú küldöttség adott át. Ebben szerepelt többek között 
az is, hogy másnap a kommunista párt is vegyen részt a felvonuláson és koszorúzza 
meg a hősi emlékművet. Néhányan leverték a pártbizottság tábláját.35 23 óra körül 
egy csoport a városi börtön elé vonult, hogy onnan a politikai foglyok szabadon 
bocsátását követelje. Az épület őrzésére kirendelt katonák felszólítására lemondtak 
erről a tervükről. Főként, miután megtudták, hogy elsősorban csak köztörvényes 
rabok voltak fogságban.36

3. A ledöntött szovjet emlékmű Kiskunhalas főterén 1956. október 27-én délelőtt.
Ternyák Jenő felvétele. TJM F22899
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Egynapos katonai diktatúra

1956. október 27-én, szombaton hatalmasat fordult a kiskunhalasi forradalom. 
Az elégedetlen tömegektől megrémült tanács már nem érezte magát biztonságban. 
Egyre szaporodtak a forradalmi követelések, és az antikommunista jelszavak mellett 
megjelentek az egyes emberek felé irányuló, az események sötét foltjait jelentő anti-
szemita megnyilvánulások is.37 Ám nem az utóbbi volt a jellemző, hanem a rendszer 
teljes megváltoztatásának kívánsága és az addigi politikai és gazdasági vezetés levál-
tása. A magyar társadalom, így a kiskunhalasiak többsége is egy emberként kívánta a 
Rákosi-féle diktatúra teljes felszámolását, és egy új korszak, rendszer kezdetét. Nem 
feltétlenül a reformok, hanem a teljes politikai berendezkedés megváltoztatása volt 
a cél. Szinte mindenkinek, aki nem tartozott a kommunista pártállam gépezetének 
irányítói és kiszolgálói közé, a valódi demokrácia és többpártrendszer, semlegesség 
kiharcolása volt a legfőbb vágya. 

Reggel 8 óra körül összeült a tanácsházán a „védelmi bizottság”. Ideiglenes Mun-
kás-Paraszt-Katona Tanács létrehozását határozták el, melynek vezetésével Miklós 
Gergely alezredest bízták meg. Így gyakorlati értelemben is katonai közigazgatása 
lett a városnak. A tanács az üzemeket munkástanácsok létrehozására szólította fel, 
valamint arra, hogy válasszanak küldötteket a felálló ideiglenes tanácsba. Ezért a 
nap folyamán a vasutasok, Fa- és Épületipari Ktsz-ben dolgozók és a postások meg-
alakították a település első munkástanácsait.38 Ilyen volt a Postahivatal munkástaná-
csa, melynek tagjai lettek: Kiss László területi kézbesítő, Kun István távírász, Nagy 
Béla csomagkézbesítő, Lux Márta előadó, Soós Antal rovatoló.39

A munkások erre a napra szervezett megemlékezést hirdettek. 9 órától a vasuta-
sok (a vasutas zenekarral) vezetésével diákok, tanárok, postások és munkások, kö-
zel háromezer fős tömeg vonult fel.40 A posta épületére feltették a Kossuth-címert. 
Majd az első világháborús emlékműhöz vonultak.41 Az iskolások Kossuth nótákat 
daloltak a tanítóik vezénylése mellett.42 Kovács Antal vasutas elszavalta a Szóza-
tot. Babud Sándor vasutas beszédet mondott, melyben a budapesti eseményekre, 
a nemzetőrség felállítására, az ÁVH feloszlatására is kitért, de a tanácselnök és a 
kormány lemondását is követelte. Erre a tömeg a megjelent funkcionáriusok (Reile 
Géza tanácselnök, Mácsai János VB elnökhelyettes és Haász Ferenc párttitkár, VB-
tag illetve Váradi Miklós alezredes, 36. tüzérezred parancsnoka) ellen fordult, akik 
gyorsan megkoszorúzták a hősök szobrát és a katonai őrizet alatt álló városházára 
menekültek be. Az egyre csak szaporodó tömegnek, a később érkezőknek Babud 
még egyszer elmondta beszédének tartalmát.43 A városházánál és a főtéren állandó 
volt a gyülekezés, amelyet az épület hangosbemondóinak felszólításaival akartak 
feloszlatni.44 A tanács minden tekintetben Miklós alezredesnek rendelte alá magát. 
Ezzel megvalósult a katonai közigazgatás. Gyülekezési és felvonulási tilalmat ren-
deltek el. A katonai hatalomátvétel és a diktatúra kiépülése indult el a városban. A 
katonaság lett 1944 után újra a város irányítója. Katonai helyőrség vezetője kívánta 
megoldani az igen összetett politikai és rendvédelmi problémákat. A megye területén 
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4-5. Az 1956. október 27-i sortűz helyszíne.
Jelmagyarázat: 1. Poloznyik Kálmán halálának helye; 2. Gyöngyösi Papp Ida halálának helye; 

3. Egy sebesülés helye; 4. Berényi Lajos majdnem sebesülése. * A tömeg központi része.
Szakál Aurél: A kiskunhalasi sortűz. 1956. október 27-ről új adatok.

Halasi Tükör 2016. okt. 25. 10. alapján. 
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több helyen is hasonló módon vette át a 
hadsereg az irányítást. Sehol nem lett 
eredményes a hatalomátvétel, így Kis-
kunhalason is tragédiába torkollott. 

Az esti órákban mintegy 40 ember 
jött össze a Kiskunhalasi Fa- és Építőipa-
ri Ktsz. kultúrtermében. Ott voltak Csor-
dás István, a ktsz párttitkára, Színes Ist-
ván pártbizottsági aktivista, aki beszédet 
is tartott. A gyűlés célja küldötteket vá-
lasztani a munkás-paraszt-katona tanács-
ba. Az Asztalos Ktsz Fazekas Istvánt, a 
Cipész Ktsz Papp Lászlót, a Mezőgazda-
sági Szövetkezet Kis Kopárdi Antalt de-
legálta a tanácsba. Fazekas felszólalt és 
bírálta a pártállamot. A ktsz dolgozói in-
dítványozták, hogy rendezzenek gyűjtést 
a városban, és vigyenek élelmiszert, és 
segítséget Budapestre. Erre vita alakult 
ki a kérdésben, de döntés nem született.45

18 óra körül újabb, immár nem szer-
vezett, de nagyobb csoport jött össze a 

városháza mellett, és tájékoztatást akartak kapni a tanácsban folyó fejleményekről. 
Közben többen antikommunista jelszavakat skandáltak, és ezzel feltüzelték a töme-
get a hatalom ellen. Miklós alezredes távozásra szólította fel őket, de a tüntetők a 
katonaság átállását és fegyvert kezdtek követelni. A katonai parancsnok személyesen 
kívánta távozásra felszólítani az elégedetlenkedőket, így a városházán és az a körül 
lévő katonákkal, valamint politikai helyettesével, Széplaki Ferenc főhadnaggyal kö-
zéjük ment. 18 óra után dulakodás alakult ki, ezért Miklós alezredes tűzparancsot 
adott ki. Egy adatközlő szerint 18:27-kor géppisztolysorozat dördült el.46 A sortűz 
által feloszlatott tömegből ketten meghaltak. A 19 éves Gyöngyösi Pap Ida erdő-
gazdasági munkás, és a 61 éves Poloznyik Kálmán 1919-es veterán kommunista, 
nyugdíjas borbélymester. Hárman megsebesültek (Kardos Zoltán diák, Rost Sándor 
buszsofőr és egy a kutatás számára ismeretlen személy). Kijárási tilalom lépett élet-
be ettől kezdve, amit a városházi hangszórókon közöltek a várossal. Ostromállapotot 
hirdettek ki, a katonaság lezárta a főteret és a belvárost. „Gyöngyösi Pap Ida a ta-
nácsháza sarka és a posta sarka között, az újságos bódé és a gyalogátkelő között halt 
meg. A vértócsát láttam is, mert napokig nem takarították el. Nem is könnyű eltün-
tetni”47 – mondta el egy adatközlő annak az eseménynek a kapcsán, ami a mai napig 
nem tisztázott városunk 20. századi történetében. Sokan sokféleképpen emlékeznek 
az 1956. október 27-én este félhét körül történtekről. Ami biztos, hogy a városháza 
mellett a 61 éves Poloznyik Kálmán, és a 19 éves Gyöngyösi Pap Ida holtan maradt. 

6. Gyöngyösi Pap Ida, a kiskunhalasi 
sortűz egyik áldozata. TJM 2006.12.2.
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Mi történt? Sortűz vagy lövöldözés volt? A katonaság, vagy provokáció okozta a 
tragédiát? Ki lőtt? Ki a felelős? A probléma felvázolása sem egyszerű, hiszen leg-
többször egymásnak teljesen ellentmondó adatokat és információkat mondanak el 
még a szemtanúk is.48

Az 1990 után megjelent tudományos szakirodalom egyértelműen sortűznek titu-
lálja az október 27-én lezajlott tragédiát. Ezt egy hivatalos katonai jelentésre hivat-
kozva állítják, amely így hangzik: „Kiskunhalason a 7. tüzérezred katonái a főtéren 
egy gyülekező csoportot akartak feloszlatni, akik honvédeinket „magyartalannak” 
nevezték, majd le akarták szakítani Miklós Gergely alezredes váll-lapjait. Az alezre-
des intézkedésben elrendelte, hogy füstgyertyával és könnyfakasztó gránáttal kény-
szerítsék a csoport feloszlatását. Kevésbé konkrét állítások szerint két lövés hangzott 
el, melynek hatására az ott lévő járőralegységek sortüzet adtak le a levegőbe, a 
sortűz elhangzása után kettő fő halott maradt a téren.”49

A hadsereg szótárában sortűznek minősül minden olyan katonai egység által pa-
rancsra leadott fegyverlövés, amely egy adott embertömeg szétoszlatását célozza. 
Az 1956-ban, a Duna-Tisza közén található 3. magyar honvéd hadtest parancsnoka 
október 24-én minden, az ebben a régióban állomásozó alakulatnak azt az utasítást 
adta ki, hogy „tömegoszlató sortűzzel” kell a békésen távozni nem akaró gyüle-
kezéseket feloszlatni.50 Gyurkó Lajos vezérőrnagy – akit a kortársak csak önjelölt 
diktátornak címeztek – parancsát mindenhol betartották. A jelentések szerint a kato-
naság a településeken a levegőbe tüzelt, de a szétszaladó tömeg helyén szinte mindig 
maradt néhány sebesült vagy halott. Így a kiskunhalasi esethez hasonlóan, Gyurkó 
„fennhatósága” alatt sortűz történt Baján, Dunapentelén, Kalocsán, Kecelen, Kecs-
keméten, Örkényen, Szabadszálláson és Tiszakécskén is. Sokan haltak és sérültek 
meg Gyurkó parancsa miatt.51

A helybeli sortűz áldozatainak emlékét sem lehetett felemlegetni 40 évig. Ennek 
ellenére a város legendatárában többféleképpen maradt meg ez a látszatra egyértelmű 
történet. Egyesek szerint a szomszédos házakból is lőttek, mások szerint a civileknél 
is volt fegyver, így alakult ki lövöldözés. A zavart egyrészt a kevés számú szem-
tanú, illetve a félelem okozhatta, amely miatt nem tisztázódhatott, hogy pontosan 
mi történhetett. A hadsereg valószínűleg a legnagyobb titokban kezdte meg az ügy 
vizsgálatát. Ráadásul a rendvédelmi szervek és a kórház iratai ebben a témában igen 
„szűkszavúak”. Másfelől a két áldozat kiléte is egyedivé tette a tisztázatlan ügyet, 
mivel mindketten csak bámészkodók voltak, és nem vettek részt a városháza mellett 
történt atrocitásban. A fiatal Gyöngyösi Pap Ida mezőgazdasági munkás kenyérért és 
kétszersültért volt a posta sarkán lévő boltban, míg az 1919-es kommunista veterán, 
Poloznyik Kálmán nyugdíjas borbély éppen sétált a városban, amikor belekeveredett 
a főtéri gyűlésbe. Itt a frissen városparancsnoknak kinevezett Miklós Gergely alez-
redest és katonáit vonták kérdőre az összecsődült, nem éppen fegyelmezett emberek. 
Az elszabaduló indulatok miatt dördültek el a lövések, de hogy miként és ki lőtt, azt 
ma sem tudni. Egy 1994-ben lezárult, az alezredes felelősségét vizsgáló (polgári) 
ügyészségi eljárás sem tudta megállapítani, hogy kiktől származtak a lövések, és 
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volt-e tűzparancs. A szemtanúk egymásnak élesen ellentmondó vallomásai miatt a 
következő indoklással zárta az ügyet 1994. október 26-án Gáspár Attila főváro-
si főügyész-helyettes:„Mindezek alapján nincs olyan adat, amely a legkisebb 
mértékben is cáfolná a nyomozás során mentességi jogára történt figyelmezte-
tés után tanúként kihallgatott Miklós Gergely előadását, amely az ismertetett 
adatoktól a lényeget tekintve abban a csekély részben tér el csupán, hogy 
Miklós Gergely figyelmeztetőlövések leadására vonatkozó tűzparancs kiadá-
sára sem emlékezett. A rendelkező részben megjelölt nemzetközi egyezmény 
146. és azzal összefüggésben 147. cikke egyértelműen szándékosan elkövetett 
súlyos jogsértések – köztük a szándékos emberölés – üldözésének kötelezettsé-
gét rója a szerződést aláíró felekre. A megállapítható tényállás szerint olyan 
adat, amelynek alapján legalább bizonyossággal határos valószínűséggel 
meg állapítható lenne, hogy Poloznyik Kálmán és Gyöngyösi Pap Ida halálát 
szándékos emberölés okozta, a kiterjedt nyomozás és adatkutatás ellenére sem 
állapítható meg, i lyen eredmény a nyomozás folytatásától sem várható, 
ezért a rendelkező rész szerint határoztam.”52

És valóban, ha meghallgatjuk, elolvassuk ezeket a visszaemlékezéseket, akkor 
láthatjuk, hogy a szemtanúk, a katonák és a kortársak mind másként emlékeztek. A 
református halotti anyakönyvben például a következőket lehet olvasni erről: „Okt. 
27-én d.u. ½ 6-kor a kenyérre várakozók csöndes csoportjába lőttek ismeretlenek.”53 
Egy szemtanú így mesélte el az eseményeket: „Munka után nővéremmel jöttem a 
moziba, de az zárva volt. A tanácsháza északkeleti sarkánál 20-30 ember álldogált 
a szürkületben. Ekkor egy férfihang azt mondta: „Oszoljon szét a tömeg!” A MABI 
bérház felől jött a hang. Nagyon kis szünettel még kétszer ismételte el ezt a felszólító 
mondatot. A tömeg maradt. A következő pillanatban, legalább kétszer sorozatlövés 
dördült. Így: „ratatatatata” pici szünet, „ratatatatata”. A sorozatok hatására min-
denki szétszaladt. Amikor megfordultam, a mozi felé haladva, beleléptem Poloznyik 
vértócsájába. Mai napig nem tudom elfelejteni.”54 Iskolások is voltak a téren, akik 
kíváncsiságból, szombati nap lévén elmentek megnézni, mi is történik a forradalom 
napjaiban a főtéren. „A református templom, a volt polgári iskola felől értek a térre. 
Felsővárosból jött barátaival: Erdélyi Gáborral és Mohos Mihállyal. A Felsővárosi 
Általános Iskola 8. fiú osztályába jártak. Osztálytársai közül még a téren volt Kar-
dos Zoltán, Réz István, Zsubori Zoltán. Kíváncsiságból jöttek, valamit hallottak. A 
Tanácsháza ÉK-i sarka és a mai kávéház – az északi homlokzaton a saroktól kb. 15 
méter – közötti részen tömeg állt. A tömeg kiterjedt a mai újságos bódén túli részre 
is. A homlokzathoz és a sarokhoz is közel egy tiszt állt. A tömeg és a tiszt között szó-
váltás, vita folyt. A kiabálás, hangzavar közben az adatközlő észre vette, hogy a háta 
mögött a tér református templom felőli részén, a városháza északi kapujának útja 
körüli részen, zöldávósok sorakoztak fel. „Karéjban jöttek.” A zöldávósok – 10-30 
fő – kézben lévő fegyverrel, dobtáras géppisztolyokkal jöttek. A vitának véget akart 
vetni a tanácsház sarkánál lévő tiszt és a jobb kezében lévő pisztollyal a levegőbe 
lőtt. A bal oldalán fa pisztolytok, valószínűleg rakétapisztoly függött. Szinte rögtön 
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sortűz dördült. A zöldávósok többsége valószínűleg a levegőbe lőtt, de volt olyan is, 
aki az emberek felé tüzelt. Az emberek ijedtükben menekültek, össze-vissza futottak. 
Az adatközlő a posta sarka, a népbolt sarka felé rohant, a tanácsházi saroktól lefelé. 
Kétszer hallott lövés sorozatot. Egyszer a tiszt jelző lövésekor, ekkor a tiszt közelé-
ben, tőle 1-2 méterre állt, a tanácsházi saroktól nyugatra pár méterre. Másodszor 
futás közben, a mai újságos bódé környékén, a tanácsháza saroktól keletre pár mé-
terre. Az utóbbi lövéseknél egy „golyó fütyült el a fülem mellett.”55

Mások szerint néhány százan, akár 400-an is lehettek a téren. A tömeget város-
házi hangszórók is felszólították a távozásra. Ezek után a katonák a posta épületé-
ben lévő népboltot bezárásra, az ott lévőket hazatérésre szólították fel. Többen tudni 
vélik, hogy egy rendőrnyomozó saját lakásából lőtt az emberek felé, és az ezután 
keletkezett pánikhelyzetben kezdték meg a katonák a tömeg oszlatását. Leginkább 
ez a mozzanat maradt fenn úgy, hogy a legkevésbé bizonyítható, de ugyanígy na-
gyon nehéz cáfolni. Különös, hogy miután Kiskunhalason demokratikusan győzött 
a forradalom, a vétlen emberekre lövőket nem vonták felelősségre. „1956. október 
27-én este a városháza melletti téren voltak a következő tisztek: Miklós Gergely, 
Gelsi Tivadar, Reznák Mihály. Miklós lement valamennyi katonával a tömeghez be-
szélni .”56 Tóth Andrásné 1956. október 27-én, a késő délutáni órákban édesanyjával, 
Komlósnéval, a posta épületében lévő fodrászüzletben volt. Rajtuk kívül az üzletben 
volt még: Sárfi Jenőné, Papp Klára, Szekeres Kálmánné, Kovács Antalné fodrászok 
és kozmetikusok. 18 óra elmúlt, amikor már a zárásra készülődtek, mert nem jött 
senki. Általában 19 órakor már bezártak. A téren zajló eseményekből semmit nem 
láttak és hallottak. Egyszer csak lövéseket hallottak, amit ha visszaidéz még min-
dig, a mai napig beleborzong. Hatalmas hangerővel szólt a fegyverropogás. Az üzlet 
leghátsó részébe futottak, és ott húzták meg magukat. Egy idős férfi berohant, és azt 
kiabálta, hogy a katonák meglőtték, meg akarják ölni. Meg volt ijedve. Körbeforgat-
ták, de nem láttak rajta sehol sebet. Ezután a férfi távozott. Egy idő után az üzletben 
lévők közül Komlósné kinézett, és kikiabált, hogy elmehetnek-e, és ne lőjenek rájuk. 
Katonák voltak a mai Bethlen Gábor téren. A városi mozi mellett az Estike szórako-
zóhely előtt; a főtéren lévő a mostani üvegbolt előtt; valamint a városháza sarkán a 
mostani újságosbódé körül, mindhárom helyen csoportokban 8-10 katona állt. Tóth 
Andrásné szerint a városházánál lévő két bódé közötti részen feküdt egy test, illetve 
az egykori városi cukrászda előtt vélt látni egy testet. Az üzletben lévők megkér-
dezték, hogy elmehetnek-e a városháza felé, mert arra felé vezet egy részüknek a 
hazaútja. A katonák közölték, hogy a városháza felé senki nem mehet, kerüljenek a 
gimnázium és a Kossuth utca felé. Papp Klára és Sárfi Jenőné nem arra lakott, így 
ők a Székely utcára kanyarodva mentek haza. A többiek a gimnázium irányában a 
Kossuth utcára mentek, ahol a kereszteződésben katonák egy csoportja terelte el az 
embereket, hogy senki ne mehessen a főtérre. A mai Köztársaság utca felé mentek, 
és a városháza irányába akartak kanyarodni, de ezt az ott álló katonák megakadá-
lyozták, így a zsinagóga melletti utcán folytatták az útjukat, arra kellett kerülniük, és 
így megközelíteniük a lakhelyüket, a Dózsa György utcát.57
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Némelyek nem katonákat, hanem ún. zöld ávósokat láttak a városháza körül tü-
zelni. Utóbbi állítást cáfolja a 7. tüzérezred egyik szakaszparancsnokának visszaem-
lékezése, aki az október 27-i eseményekkel kapcsolatban elmondta: „A törzs ütegből 
a felderítő és talán a híradó szakasz katonái közül 10-12 fő volt a tanácsházán akkor. 
Feladatuk a tanácsháza őrzése volt. Miklós Gergely alezredes lement valamennyi 
katonával a tömeghez beszélni.” Majd miután nem sikerült szép szóval elküldeni az 
embereket, és ráadásul egyesek nekitámadtak az alezredesnek, ezért ő a levegőbe 
lőtt pisztolyával, jelt adva a tömegoszlatásra. Az említett 1994-es ügyészségi vizs-
gálat során egy egykori katona vallomásából ez derült ki: „annak idején azt hallotta 
a laktanyában a helyszínen volt katonáktól és tisztektől, hogy a tűzparancsot Miklós 
Gergely adta ki. Arra vonatkozóan nyilatkozni nem tudott, hogy a tűzparancs figyel-
meztető, avagy emberekre irányított, célzott lövésekre vonatkozott-e.”58 Hasonlóan 
a katonák felelősségét erősíti Kurdics József tanár visszaemlékezése, aki a másnap, 
október 28-án lezajlott Ideiglenes Munkás-Paraszt-Katona Tanács ülésén elhangzot-
takról a következőket írta le: „Miklós alezredes védekező, sajnálkozó hangon tért ki 
a tegnapi szomorú incidensre. Azt mondta, a riasztó lövésre azért adott parancsot, 
mert néhány fiatalember le akarta tépni a váll-lapját. Azt azonban, hogy ki lőtt, nem 
közölte.”59

Szintén tisztázatlan a sérültek száma. Eddigi forrásaink alapján két személyről – 
egy a posta épülete előtt, a lábán eltalált diákról, valamint egy buszsofőrről – tudjuk, 
hogy a lövöldözés, vagy a sortűz következtében szereztek sebeket. Ám a történeti 
szakirodalom szerint három ember sebesült meg. A harmadik személyről nem tudunk 
semmit, a kórházi iratok hiányosságai miatt60 A sok ellentmondás között viszont szá-
mos megdönthetetlennek látszó tény is van. Tudjuk most már, hogy Gyöngyösi Pap 
Idát a városháza északkeleti sarkától 15-16 méterre a mai újságos bódé és a postához 
vezető zebra között lőtték le. Poloznyik Kálmánt a városháza északkeleti sarkától 
a mozi irányában 10-11 méterre érte a halálos lövés. A katonák vonala a városháza 
egykori északi kapuja környékétől a Hősök tere 3. számú házig terjedő részen lehe-
tett a tüzeléskor. Így találhatták el a lányt a tér közepén, és a férfit a városháza fala 
mellett. A halott lányt egy munkatársa mosdatta meg a temetéshez. Idát bevitték a 
kórházi halottasházba. Hét lövés volt Gyöngyösi Pap Idában, a fejében egy vagy 
kettő, a lábában, lábszárában a többi. Arra következtettek, hogy a sorozat, illetve a 
lövések talán a földre irányultak és a fejlövést már elesve kapta.61

A sortűz egyértelműen bizonyította, hogy a regnáló politikai és katonai hatalom 
nem képes megoldani a kialakult helyzetet. Az eddig felülről irányított rendcsiná-
lás ettől kezdve átlendült egy nagyobb társadalmi és közéleti nyitás felé. Megindult 
egy olyan kompromisszumos és tárgyalásos egyeztetés, amely sokakban reményt 
ébresztett, hogy talán valódi rendszerváltáshoz érkezett az ország és a város. Ám a 
későbbi fejlemények egyértelműen mutatják, hogy a kommunista vezetők csupán 
időt húztak, és nem volt szándékukban a demokrácia kialakítása. A zűrzavaros és 
forradalmi körülmények egy időre arra kényszerítették őket, hogy kiegyezzenek az 
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általuk egyébként mindvégig „reakciós”, „szélsőséges”, „demagóg” jelzőkkel illetett 
jobboldali, szociáldemokrata és kisgazda politikusokkal és képviselőikkel.

A forradalom győzelme és kiskunhalasi hatásai

Az előző napokban meghirdetettek szerint október 28-án, vasárnap délelőtt ösz-
szeült az ideiglenes Munkás-Paraszt-Katona Tanács: a pártbizottság, a már létrejött 
munkástanácsok küldötteivel és több tanácstag részvételével, Miklós alezredes el-
nökletével. Javaslatok, észrevételek hangoztak el a parázs hangulatú ülésen. A város 
tanárainak képviseletében Kurdics József szólalt fel, és javaslatára Nemzeti For-
radalmi Tanács lett a testület neve. Fazekas István, az asztalos ktsz képviseletében 
Rákosit és a Szovjetunió politikáját elítélő beszédet mondott. Kurdics valamint Va-
nyicska János a Kisiparosok Országos Szervezete részéről a parasztság bevonását 
kérte. Többen felszólították az illetékeseket, hogy vizsgálják ki a sortűz körülménye-
it, és vonják felelősségre a bűnösöket. Sokan a nemzetőrség mielőbbi felállítását is 
szorgalmazták. A rengeteg követelés és javaslat hatására, illetve a további munkás-
tanácsok bevonására várva, másnapra halasztották a tanács hivatalos megalakulá-
sát.62 Délután Kurdics és Fazekas felkereste Nagy Szeder István kisgazdavezetőt, és 
kérték, hogy képviselje a parasztságot a leendő tanácsban.63 Ezt ő a következő felté-
telekhez kötötte: a katonai közigazgatás 
megszüntetése, a nemzetőrség létreho-
zásának megtiltása, a Nemzeti Forradal-
mi Tanács helyett a régi tanács jogainak 
visszaállítása, szabad választások. A kis 
küldöttség tolmácsolni szerette volna 
ezeket Miklós Gergely alezredesnek, de 
ő nem kívánta őket meghallgatni.64 A nap 
folyamán most már minden üzemben 
megalakultak a munkástanácsok. Ez azt 
jelentette, hogy az egykori pártfunkcio-
náriusok eltávolításával, a rákosista po-
litikát teljesen elvetve, a munkások saját 
kezükbe vették az üzemekben az irányí-
tást. Felgyülemlett problémáik egyik 
megoldásaképpen nagy reményekkel 
kezdték el a szervezkedést.65

Kiskunhalas környékén és a járásban 
is megélénkültek az események, amit jól 
mutat, hogy ezekben a napokban mint-
egy ötven sebesültet szállítottak be a 
kórházba.66 Több helyen, így Borotán, 

7. Kurdics József tanár részt vett a városi 
forradalmi bizottság szervezésében. TJM 22858 
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Harkakötönyben, Jánoshalmán, Kelebián, Kéleshalmon, Kisszálláson, Kunfehértón, 
Rémen, Tompán, Zsanán tüntetések, a diktatúra jelképeinek és vezetőinek eltávolítá-
sa is megtörtént. Mindenhol megindult az új önkormányzatiság, és a forradalmi taná-
csok kiépülése, a nemzetőrségek szervezése. 1956 szele végigsöpört a járások utcáin 
és terein. A lakosság mindenegyes településen az addigi kommunista rendszerrel 
szemben változásért kiáltott. Általában a kiskunhalasi eseményeket követve, azt tart-
va példának és mintának, természetesen a budapesti forradalmi események mellett, 
az emberek egyértelműen a változások mielőbbi elindítását kívánták.67 Ezalatt az 
országos események is abba az irányba mozdultak, hogy Nagy Imre miniszterelnök 
egyre határozottabb politikai megnyilvánulásai és döntései nyomán, a forradalom 
„elérte a célját”. Úgy hitték új, szabad kormány, választások, többpártrendszer és 
demokrácia következik. A szakirodalom október 28-át egy ideje nem tartja tényleges 
fordulópontnak, de kétségtelen, hogy ettől kezdve már nem lehetett meg nem tör-
téntté tenni, egyszerű lázadozásnak, utcai forrongásnak vagy puccsnak tekinteni az 
1956-os eseményeket. Nagy Imre este félhat körül rádióbeszédben jelentette be az 
új kormány megalakulását, az általános amnesztiát a felkelés résztvevői számára, a 
szovjet csapatok kivonását Budapestről, az ÁVH feloszlatását, a Kossuth-címer be-
vezetését és március 15-e nemzeti ünneppé nyilvánítását. A kormányfő bejelentette, 
hogy már nem ellenforradalomként, hanem nemzeti demokratikus mozgalomként 
értékeli a történteket. Október 28-tól megfordulni látszott a világ.

Ezt bizonyítja, hogy október 29-én, hétfőn 10 órakor a városházán összeült a 
forradalmi nemzeti tanács, és döntő fontosságú lépéseket hozott.68 Miklós alezre-
des elnökletével a helyi katonai és rendvédelmi alakulatok parancsnokai és vezetői 
mellett a pártbizottság és a tanácsi vezetők, valamint a munkástanácsok és egyéb 
intézmények – mint például iskolák, hivatalok stb. – közel 200 tagja volt jelen. A 
tanácsra érkezett képviselők szinte egy emberként követelték a nemzetőrség felál-
lítását, a budapesti forradalmárok megsegítését, valamint a tanácselnök és „elvtár-
sai” lemondását. A forradalmi tanács munkájának folytatásához a parasztság bevo-
násának feltételét szabták. Emiatt szünetet rendeltek el, és Reile Géza vezetésével 
hattagú küldöttség (Agócs, Fazekas István, Kurdics József, Papp László, Szatmári 
G. Károly.) ment Nagy Szeder Istvánhoz.69 Ő még egyszer közölte az előző napi fel-
tételeit, amit Reile elfogadott. Miklós alezredes az elhangzott követelések és Nagy 
Szeder bevonása miatt a szünet alatt távozott a tanácsból.70 A kisgazda politikust 
nagy lelkesedéssel fogadták, aki beszédében elmondta, hogy milyen áron hajlandó 
részt venni a rend helyreállításában. Eszerint: ne hozzák létre a nemzetőrséget, a 
városi tanács vegye vissza a település irányítását, a forradalmi nemzeti tanácsot fel 
kell oszlatni, szabad választásokat kell tartani régi/új pártok részvételével. Az egybe-
gyűltek elfogadták a javaslatokat, és egyben feloszlatták a testületet. A megegyezést 
Nagy Szedernek a városházi hangosbemondón közölnie kellett a lakossággal.71 A 
Független Kisgazda Párt (FKgP) azonnal megkezdte a szervezet újjászervezését, és 
nagygyűlés összehívását határozták el.72 Ezenkívül egy felvonulás előkészületeit is 
elindították, amit a tanács hosszas egyeztetések után engedélyezett.73
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A református új temetőben, a második világháborús áldozatok sírkertjében el-
temették a sortűzben elhunyt 19 éves Gyöngyösi Pap Idát. A dísztemetést a városi 
tanács nem engedélyezte. Sőt, Reile Géza tiltotta, ezért a gyászmenet a Szász Károly 
utcát elkerülve egy hosszabb úton vonult a sírhelyre.74

A fegyveres erőknél is elkezdődött a kibontakozás és a nyitás folyamata a forra-
dalom és a változások irányába. A 7. tüzérezrednél sokan bírálni kezdték az alaku-
lat vezetését és korábbi hozzáállásukat a forradalmi eseményekhez. Leginkább D. 
Fekete Miklós, Kocsis Pál, Halmosi József, dr. Puskás Lajos (orvos), Balázs Lajos 
főhadnagyok, valamint Füle Sándor és Honfi Ágoston hadnagyok követelték legin-
kább az események átértékelését. Míg Veres József főtörzsőrmester ragaszkodott a 
korábbi párthű állásponthoz.75 Éjfélkor a magyar határőrség a forradalmárok mellé 
állt, és ezt a rádión közölte az országgal. Másnap, október 30-án, a határőr és a kato-
nai alakulatok parancsba kapták, hogy alakítsák meg forradalmi katonai tanácsaikat. 

Kedden megalakult a Kiskunhalasi Járás Ideiglenes Nemzeti Bizottsága, mely-
nek elnöke Ván Sándor lett, helyettese Aradszki Dusán, tagjai: Csapó Imre, Sárosi 
István, Sasvári Ede, Bolvári Gergely, Ferenci Imre.76 Posváncz Lászlót a járási ta-
nács elnökét eltávolították, és kiutasították az épületből. Az országban zajló esemé-
nyekre reagálva az előző napi egyezséggel ellentétben Fa- és Építőipari Ktsz és más 
munkástanácsok küldöttséget (Kis Kopárdi Ferenc, Sztancsik Péter stb.) menesztett 
Fazekas István vezetésével a városi tanácshoz, hogy követeljék a nemzetőrség felál-
lítását. Ezt annak ellenére egyértelműen visszautasították a városi hatóságok, hogy 
a honvédelmi és belügyminiszter is a nemzetőrségek felállítását rendelete el.77 Ám 
a rendvédelmi szervek szerinti megegyezés alapján nemzetőrség szerveződhet, me-
lyek járőrök szerint egy rendőrből, egy katonából és egy polgári személyből állná-
nak. Ennek a tervnek a későbbi sorsáról nem állnak rendelkezésünkre adatok.78 Reile 
tanácskozást hívott össze a jogszolgáltató szervek, a járás, a katonaság és a rend-
védelem vezetőinek részvételével. Ezen ott volt Mácsai János VB elnökhelyettes, 
Lekrinszki Ferenc járási ügyész, Faragó András, a járásbíróság elnöke, Ván Sándor 
a járási tanács forradalmi bizottságának elnöke, Sági Károly főhadnagy a járási kie-
gészítő parancsnokságtól, Gémes Ferenc a rendőrség parancsnoka.79 Majd a városi 
tanács emberei és Nagy Szeder megegyezett a választások lebonyolításáról.80

A városháza körül állandó csoportosulások voltak egész nap, hogy a fejlemények-
ről tájékozódjanak. A másnapi kisgazda szervezésű felvonulást a pártbizottság egyes 
emberei – Sín Sándor, Szines István – minden erővel meg kívánták akadályozni, de 
ezt a törekvésüket a közigazgatás, a honvédség és a rendőrség vezetői elhárították.81

Reile Géza megkezdte egy mentési akció előkészítését, melyben mintegy 60 
kommunista funkcionáriust és családját Jugoszláviába menekítették volna. Ekkor 
már néhány pártemberrel szemben atrocitás történt, és páran el is hagyták a várost. 

Este a kormány feloszlatta az ÁVH-t. A kiskunhalasi alakulatot is lefegyverezték, 
de két ávós tisztet a 36. páncéltörő tüzérezred letartóztatott a sortűz kivizsgálása 
miatt. A határőrségnél is megalakult a forradalmi tanács.82 A 37. lövészezrednél is 
minden bizonnyal ezen a napon létrehozták a forradalmi katonai tanácsot. A 7. tü-
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zérezrednél este megalakult a forradalmi 
szerv, elnöke Kocsis Pál főhadnagy, a 2. 
tüzérosztály parancsnoka lett, tagjai: Ba-
lassa János főhadnagy, Reznák Mihály 
főhadnagy, Markó Antal főhadnagy, Var-
ga Ferenc hadnagy, Németh Ede főhad-
nagy, Sinko Flórián hadnagy, Nagy Fe-
renc őrvezető voltak. 22 órakor azonnal 
felrendelték a 3. hadtest összes alakula-
tának forradalmi tanácsának vezetőjét 
és küldöttségét.83 Ezt Miklós alezredes 
késleltette, de akadályozni nem tudta. 
Az alakulat embereit végül Kiskunlachá-
zánál a szovjetek visszafordították. Az 
egység egyértelműen Miklós alezredes 
ellen fordult.84

Október 31-én a 36. páncéltörő tüzé-
rezred előző napról reggelre halasztotta 
a forradalmi katonai tanács megválasz-
tását. A tagság megválasztása után az 
elnök Gracza János főhadnagy lett, tag-
jai: Paprika Benő főhadnagy és felderí-

tőtiszt, Zsember János főhadnagy, Patyi Sándor és Oláh Miklós hadnagyok, Borbély 
Károly őrmester, Hidegkúti Barna, Magyar Zoltán, Mészáros János honvédok. Majd 
kiáltványt címeztek a Tüzérparancsnokság Forradalmi Katonai Tanácsának, mely-
ben követelték a szovjet csapatok kivonását, támogatták a Nagy Imre kormányt és 
csatlakoztak a budapesti ifjúság követeléseihez. Délután a politikai helyettest, az 
elhárító tisztet és néhány tisztet azonnal szabadságoltak és elküldtek a laktanyából. 
Új esküszöveget írtak, és arra tette le az alakulat az esküjét.85

A 7. tüzérezred forradalmi katonai tanácsa az este történtek miatt Miklós Gergely 
alezredes és Széplaki Ferenc főhadnagy, politikai helyettes eltávolítását határozta 
el. A testület elnöke, Kocsis Pál főhadnagy felszólította az ezredparancsnokot és he-
lyettesét a távozásra, ami délután meg is történt. Balassa János főhadnagyot (törzs-
főnököt) nevezték ki parancsnoknak. A tüzérezred elhárító tisztjét, Turcsik Gáspár 
hadnagyot letartóztatták, és Kiskunfélegyházára szállították. A forradalmi katonai 
tanács a rendőrség segítségét kérte, hogy tartóztassák le a városba ment Miklós al-
ezredes és Széplaki főhadnagyot. Azok azonban csak azt vállalták, hogy „felkísérik 
őket” Kiskunfélegyházára a hadosztály-parancsnokságra. Miklós alezredes helyett a 
város katonai parancsnoka Váradi Miklós alezredes lett.86

Reggel a városháza épületében a tanácselnök hívására összeültek a pártok. Az 
MDP-től Reile Géza és Haász Ferenc párttitkár, a Szociáldemokrata Párttól (SZDP) 
Kiss Illés Antal, a Nemzeti Parasztpárttól (NPP) Nagy Czirok László néprajzkutató, 

8. Péter Balázs kereskedő, a Kisgazdapárt 
egyik vezetője. TJM 22858
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illetve az FKgP-től Nagy Szeder István és Péter Balázs voltak jelen.87 Nagy Szeder 
Istvánékat keresték meg azzal a kéréssel, hogy a járás településeinek választásait 
segítsék lebonyolítani. Sőt, más városok is megkeresték ugyanezért.88 Megbeszélték 
a választás lebonyolítását, amit az előző napokban a tanácstagok kivitelezhetetlen-
nek tartottak. Az egyezség szerint november 1-jén 8 órától 14 óráig lehettek nyitva 
a szavazóhelyiségek a választók előtt. Szavazni személyi igazolvány felmutatásával 
lehetett. A szavazólapokon az 1. számot az FKgP, a 2. számot az SZDP, a 3. számot 
az NPP, a 4. számot az MDP kapta. A szavazókörzeteknek és a választási névlajst-
romnak egyeznie kellett az 1954-es tanácsválasztásokéval. Pártok szerint kisorsolták 
a szavazatszedő bizottságok elnökeit. Az adminisztrációs feladatokat a városháza 
dolgozóira bízták.89

10 órakor a mezőgazdasági technikum előtt közel hét-nyolcezres tömeg gyűlt 
össze. Az üzemek dolgozói, vasutasok és immár sok parasztember, gazdálkodó. A 
felvonulást alapos szervezés előzte meg. Szvetnyik László és Péter Balázs az összes 
üzemet és azok munkástanácsait (kiskereskedelmi vállalat, erdőgazdaság stb.) vé-
giglátogatta. Péter több ezer kokárdát szerzett az ünnepségre.90 A menet a vasutas 
zenekarral az élen a kuruc szoborhoz vonult. Itt Nagy Szeder tartott egy történelmi 
összefoglaló beszédet a kuruc-labanc harcokról.91 Ezután a Hősök szobrához vonul-
tak, ahol a Himnusz és egy szavalat elhangzása után Péter Balázs kereskedő, kisgaz-
da politikus koszorúzott és mondott beszédet: „Édesapáink, a Ti drága emléketek 
hozott ide bennünket. Eljöttünk, hogy kegyeletünket lerójuk. Az elmúlt esztendők so-
rán nem sokat törődtek emlékezetekkel, sőt emlékműveteket meggyalázták azáltal, 
hogy játszóteret létesítettek körülötte. Mi most itt megfogadjuk, hogy emléketek 
örökké élni fog közöttünk és emlékműveteket kegyelettel megőrizzük.”92 Ezután Nagy 
Szeder közel egyórás szónoklatot tartott, melyben többek között követelte a szovjet 
csapatok kivonását, az államosítás és a szovjet típusú gazdasági berendezkedés el-
törlését, a többpártrendszer és a köztársaság visszaállításra szólított fel, az ÁVH és a 
kommunista vezetők egy részének felelősségre vonását és a politikai üldözöttek re-
habilitálását.93 Beszéde mindenképpen magával ragadó volt a kortársak visszaemlé-
kezése szerint: „Mélységes alázatossággal küldjünk egy néma, de egész lényünkből 
fakadó, megigazult fohászt az Egek Urához! Aki megengedte érnünk a mai napot. A 
második néma fohászunk legyen azoké, akik az Úristen akaratának földi munkásai 
– földi létük legtöbbjét: életüket áldozták a haza, a magyar, a mi szabadságunkért! 
(…) Börtönt viselt vagy jelenleg is bebörtönözött politikai foglyok részére azonnali 
és feltétel nélküli amnesztia! Az elöregedettek, rászorulók részére nyugdíj folyósítan-
dó. A két világháború hadiözvegyeinek, elöregedett áldozatainak a nemzet háláját 
valóban őszintén kifejező módon és eszközökkel való megsegítése! A nemzet polgárai 
között a törvények előtt is biztosított egyenlőség helyreállítása! Egyenlő elbánásban 
részesüljenek a földdel foglalkozó törpebirtokosok, kisgazdák, szövetkezeti tagok! 
Szabad ipar és szabad kereskedelem előnyeit egyformán élvezhesse a kisiparos, kis-
kereskedő, szövetkezeti tagság! A kommunista párt egyeduralmának, az erre utaló 
mindenféle nyílt vagy burkolt törekvéseknek meg kell szűnniük! Város és párt vezető-
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inek kielégített lakásigényei szigorú ellenőrzés és vizsgálat tárgyává teendők! Meg 
kell szűnni a fegyveres erők kéretlen beavatkozásának a polgári életbe, és annak, 
hogy a polgári élet bármely megnyilvánulása, akár (az) egyéni, akár a közösségi élet 
szempontjából ki legyen téve a fegyverek terrorjának! (Az) 1947. óta létrehozott tör-
vények, rendeletek, határozatok elbírálása, szolgálták-e, szolgálhatták-e a nép, a 
nép egyetemének érdekeit? Államközi szerződések felülvizsgálata, a nép érdekeit 
szolgálják-e, szolgálták-e, a Varsói Szerződés elfogadása mellett szavazó országgyű-
lési képviselők erkölcsi, anyagi, jogi felelősségének megállapítása, ez adott módot az 
orosz beavatkozásra. Szovjet csapatok kivonására azonnali tárgyalás megkezdése, 
az időpontnak a magyar érdekeket szolgálóan való megállapítása! Hadifogságban 
lévő katonáink hazatérésének szorgalmazása, anyagi eszközökkel itthoni hozzátarto-
zóinak segítése, a nemzet méltóságához illően! Politikai foglyok ügyében hozott íté-
letek azonnali hatályon kívül helyezése, ezt követően, kívánság esetén sürgős újra-
tárgyalása, a jogtalanság elkövetésében részes hatósági szervek, bírók, stb. 
felelősségre vonása, kivéve, ha ettől a sértett fél szabad és határozott nyilatkozattal 
eláll. A jogtalanságokat szenvedőket teljes kártérítés illeti meg, mindez vonatkozik a 
jogtalanul fogva tartott Mindszenty József esztergomi érsekre, Pétery József váci 
püspökre, a halasi Borbély Pálra, másokra, sokakra. Nemzeti ünnepek ezek legye-
nek: március 15., október 6. és ezután okt. 23. Kettős ünnepek és munkaszüneti na-
pok legyenek: karácsony, húsvét, pünkösd, azonkívül nov. 1., halottakról való meg-
emlékezés napja, dec. 31., szilveszter, az év utolsó napja. A magyar nép a maga 
módján, de Istent hívő, Istent valló, vallásos nép volt mindig. Vallás megvallásának, 
gondolat nyilvánításának a nemzet érdekében teljes szabadsága! Rádió és sajtó ke-
resztény és magyar nemzeti, emberi törekvések, erkölcsi normák alapját kövesse! 
Helyi lap hozandó létre, a város egyetemét, polgárainak érdekeit szolgálja, idő múl-
tával, mely történetileg is, (az) utókor ítélőszéke előtt is igaznak, elfogulatlannak 
bizonyuljon. Nemzeti öntudatunkat sérti, és ezért szűnjön meg a „kötelező” „elv-
társ” és az „orosz taktus”. Mezőgazdaságnak értelemellenesen történt megváltozta-
tása sok esetben! Az így előállt problémákat sürgősen orvosolni kell, a nemzet jelen-
legi és jövőbeni érdekeinek figyelembevételével. Az 1945-ös földreform 
törvényellenesen teremtette tulajdonjogi, birtoklási, előállott más problémák a tör-
vényes rendezéseknek megfelelően jogilag és emberileg tisztázandók és rendezen-
dők, nem várandók be e bizonytalanságokból, elkeseredésekből, hatalmi túlkapások-
ból fakadó újabb problémák, a termelés továbbfokozódó megzavarása. A föld a 
nemzet tulajdona, minden polgár életének biztosítékát jelenti, annak mikénti, legoko-
sabb módon való használata, a termésének mennyisége, minősége, a telekkönyvi tu-
lajdonjog nyújt bizalmat és biztosítékot az előbbiekhez. Földterület tulajdonul bírha-
tó nagyságának maximuma, minimuma meghatározandó. Föld tulajdonjoga 
mezőgazdasági iskolai végzettséghez kötendő! Legutóbb folyamatba tett tagosítást 
felfüggesztendő, eredeti tulajdoni állapot maradjon. Beszolgáltatások rendszere 
azonnal szűnjön meg! Állami gazdaságok fő feladata legyen megfelelő vetőmagok-
kal, facsemetékkel való ellátás, szolgáltatás. Termelőszövetkezetek maradnak, ese-
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tenkénti megszüntethetésükről törvény gondoskodjék, önkényeskedés, jogtalan va-
gyonszerzés lehetőségének kizárásával. Szövetkezetek tulajdonjoga üzletrészek, 
részvények formájában a tagok javára rendezendő. Bérezési viszonyok a körülmé-
nyek figyelembevételével minden vonatkozásban igazságosan, arányosan rendezen-
dők. Házügyekbeni jogtalan, erőszakos cselekmények jóváteendők, államosított há-
zak, közösségi épületek: egyházi épületek, egyleti épületek, ipartestület épülete, 
tanyaépületek minden esetében. Temetők tulajdonjogának, kegyeleti hely mivoltának 
kétségbe nem vonható elismerése. Városkép megóvására, a rombolások megakadá-
lyozására szigorú intézkedések teendők. Utcanévtáblák egész rendszere egyedekként 
vizsgálat alá vonandó, a szükséges korrekciók elvégzendők, szakértők közbejöttével. 
Fegyveres alakulatokhoz tartozók, iskolai tanulók egyenruhái a magyar múltnak, 
gondolkozásnak, ízlésnek feleljenek meg. Felelősségre vonások kizárólag az arra 
hivatott fórumok előtt történhessen(ek), önbíráskodás minden esetben, minden esz-
közzel meggátlandó, aki erre hivatott és elmulasztja, felelősségre vonandó. Felelős-
ségre vonás megindításakor azonnal teljes vagyonzár rendelendő el! (A) szombat 
esti, 1956. okt.27(-ei) felelőtlen lövöldözésnek kettő áldozata van, egy veterán kom-
munista borbély és egy 16 éves (sic!) alsószőlőbéli kislány, (az) ügyben vizsgálatot 
ígértek, eredményről semmi hír. Demokráciát akarunk, annak minden íratlan és írott 
szabálya szerint, csűrés-csavarás, mellémagyarázások feltétel nélküli kizárásával, 
az egyedüli és végső döntés és ellenőrzés joga kizárólag a magyar népet illeti, kos-
suthi értelemben a nép egyetemét! (…) Szabad választások, titkos jelölést követően 
titkos választás, először és egyedül helyhatóság-választások, azt követően a megyei, 
végül az országgyűlési választások tartandók meg, az alulról való szervezeti felépí-
tés elvének megfelelően, a népakarat megnyilvánulásának teljes tiszteletben tartása 
mellett. A választásokon az a párt vagy szervezet vehessen részt, amely a vezetését, 
annak személyi összetételét titkos jelölés és titkos választás útján, a többi pártok ki-
küldöttjeinek ellenőrzése mellett hajlandó és ki tudja mutatni. A helyi szervezetek, 
pártok függetlenek, önállóak, mint ilyenek szövetséget alkothatnak országosan is, 
így lehet elkerülni a diktatórikus, az egyéni, a közre káros, a közt maguk javára hasz-
nosítani akaró törekvéseket. Minden lakójának az országnak, a városoknak, a közsé-
geknek! Rá vagyunk utalva egymásra mindig, de különösen – mint a mostani! – sors-
fordulókon. Az értelmiség hatalmi célok érdekében se különüljön el a nép munkás- és 
paraszti részétől, ahonnan származott, kinőtt. Ő a nemzet, a nép agya, elsősorban 
neki kell vállalni és viselni a felelősséget a nemzet sorsáért, ezeréves maradék örök-
ségünkért!”94 A Nagy Szeder beszéd után Reile tanácselnök a hadsereg egy memo-
randumát olvasta fel.95

Ezen a napon a református új temetőben a második világháborús áldozatok sír-
kertjénél eltemették a sortűz másik áldozatát, a 61 éves Poloznyik Kálmánt. A dísz-
temetést nem engedélyezték. A gyászmenet a Szász Károly utcát elkerülve egy hosz-
szabb úton vonult a Gyöngyösi Pap Ida sírhantja melletti nyughelyhez.96

Délután az FKgP az Eötvös utcai ’48-as Kör épületében meghirdetett gyűlését 
végül a központi iskolában tartotta. Ekkor pontosan kijelölték, hogy kiket küldenek 
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a szavazókörökbe tagoknak és elnököknek. Ők megbízólevelet kaptak a párt vezeté-
sétől. A kisgazdák ezután megkoszorúzták a református új temetőben az október 27. 
sortűz áldozatainak sírjait.97

Ezen a napon 14 órakor az NPP és az SZDP is gyűlést tartott, ahol megvitatták 
a választási részvételt és a szavazóbizottsági tagok megválasztását.98 Előbbi párt az 
egykori olvasókörben (Ady Endre u.), utóbbi a régi úri kaszinóban (Sétáló u. 8.) ülé-
sezett.99 Az MDP is gyűlést hívott össze, ahol a választáson való részvétel volt a fő 
téma. A rendőrség megkezdte a lakosságnál lévő lőfegyverek begyűjtését.100

Váradi Miklós kiskunhalasi helyőrségparancsnok felhívást adott ki: „Értesítem 
Kiskunhalas lakosságát, hogy 1956. 10. 31-én a helyőrség-parancsnokságot átvet-
tem. Biztosítom Kiskunhalas lakosságát, hogy a karhatalom megakadályoz min-
denféle sztálinista restaurációt, és biztosítja mindenkivel szemben hős fiaink által 
kivívott forradalmi vívmányokat. Biztosítjuk továbbá: a legszélesebb demokratiz-
mus kibontakozását, és megakadályozunk minden egypártrendszer visszaállítására 
irányuló törekvést. Tudatom a lakossággal, hogy az Államvédelmi Hatóság (Belső 
Karhatalom) azon személyeit, kik Kiskunhalas város lakosságának nem kívánato-
sak, a lakosság megnyugtatásának céljából 1956. 10. 30-án este a Forradalmi Kato-
nai Tanács határozata alapján lefegyvereztük. Kérem a város lakóit, hogy támogas-
son minden, a rend fenntartására irányuló törekvéseinket, mert eltökélt szándékunk, 
hogy a vagyon és életbiztonságot minden eszközzel fenntartjuk.”

1956. november 1-én az országban példanélküli esemény zajlott le: választás tör-
tént Kiskunhalason. Reiléék által egyértelműen csak időhúzásként, a nép és a forra-
dalmárok hangjának lecsitítása végett felhasznált demokratikus cselekmény mégis 
egyedi volt az akkori Magyarországon, és a város nevét minden 1956-tal foglalkozó 
összefoglaló munkából kihagyhatatlanná tette.101 A színjáték egyik érdekes elemé-
nek tekinthetjük, hogy a választópolgárok egy, már nem létező szervezetre is vok-
solhattak, ugyanis előző nap, október 31-én az MDP országos elnöksége feloszlatta 
a pártot. Jogutódja a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) lett. Ám ezektől 
a tényektől eltekintve, a választási végeredmény kifejezte azt, hogy mit is kíván a 
kiskunhalasi lakosság, kik legyenek a vezetői, és milyen politikai irányvonalat lát 
szívesen feje felett.

Hajnali 6 órakor megkezdődtek a választási előkészületek a városházán. Az urnák 
és a választási ívek szétosztása után a jelölt pártok a szavazókörzetekben foglalták el 
helyüket. 8 órakor kinyitottak a szavazóhelyiségek, és elindult a titkos voksolás. A 
választás rendben zajlott le, és több körzetben is 100%-os volt a részvétel. Közel ti-
zenhatezer ember szavazott, mely végül a kisgazdák elsöprő győzelmét és a kommu-
nisták csúfos bukását hozta. A szavazatarány a következőképpen oszlott meg: FKgP 
76%, SZDP 14%, NPP 6%, MDP 4%. Késő délután a városháza hangosbemondóján 
Nagy Szeder István közölte az eredményeket. A városi tanács kommunista vezetői 
viszont semmi jelét nem adták, hogy a választás végkifejlete miatt átadnák a hatal-
mat.102
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A 36. páncéltörő tüzérezred letette az esküt a Nagy Imre-kormányra. Plakátokon 
tájékoztatták a lakosságot, hogy a forradalom mellé álltak.103 Háromtagú bizottság 
érkezett a 7. tüzérezredhez Kiskunfélegyházáról, a hadosztály-parancsnokság forra-
dalmi katonai tanácsától, hogy Miklós Gergely alezredes ügyét kivizsgálják. Ennek 
nyomán visszahelyezték az ezredparancsnokot és helyettesét tisztségébe. Ezért a tü-
zérezred forradalmi katonai tanácsa lemondott, így helyette új tagságot és elnököt 
választottak. Heves szócsatározás és ideológiai hangoktól sem mentes vitázás után 
alakult meg az új katonatanács, amely a politikai-helyettes irodájában foglalta el 
helyét.104 A járási hadkiegészítő parancsnokságon is megválasztották a forradalmi 
katonai tanácsot, négy taggal, Szentesi Ferenc százados elnöklete mellett. A testület-
ből mindenki MDP tag volt.105

November elején

November első napjai a teljes bizonytalanság, de a reményteli várakozás idősza-
kát hozta el Magyarországon. A szovjetek látszólagos kivonulása és meghátrálása 
sokak számára azt sugallta, hogy végre 1945 után újra elindulhat a problémák és 
felgyülemlett sérelmek megoldása. Nagy Imre és új kormányának felállítása minden 
kétséget kizárólag kiállt a forradalom mellett, és bizalmat sugárzott a nem kommu-
nistáknak is. 

Készülődés volt Kiskunhalason is. A jugoszláv határon minden eddiginél nagyobb 
mozgolódást tapasztalhattak a hatóságok. A külföldre menekült és került személyek 
egy része így vagy úgy tájékozódott a hazai eseményekről. Nem egy esetről tudunk, 
hogy családtagok meglátogatták hozzátartozójukat és próbálták rávenni őket, hogy 
hagyják el szülőföldjüket, mert félő, hogy a nyugat nem fog kiállni Magyarország 
mellett. A helyzet békés volt, de mégis sokan döntöttek úgy, hogy kihasználják az 
egyelőre nyitott határok nyújtotta lehetőségeket. Sok volt a pletyka, a félreértés, a 
találgatás, és emiatt többen nem tudtak vagy nem mertek konkrét lépéseket tenni. 
Általánosságban a kivárás volt a jellemző a lakosságra.

Egy, a városból származó személy, aki ekkor budapesti egyetemista volt, így 
emlékezett vissza ezekre a napokra: „Egyik barátom, aki budapesti egyetemének 
forradalmi bizottságát képviselte, ezekben a napokban szülővárosunkba, Kiskunha-
lasra látogatott. Nagy megdöbbenésére tudomására jutott, hogy lista készült a város 
zsidóiról. Nyilvánosan adott hangot felháborodásának, hogy ez méltatlan azokkal 
szemben, akik Budapesten a nemzet szabadságáért és függetlenségéért küzdenek. 
Több halasi zsidó ismerőstől hallottam, hogy az utcán nem fogadták köszönésüket 
azokban a napokban… Egyesek bujkálni, menekülni kényszerültek, mert felheccelt 
lumpen tömegek vagy régi haragosaik keresték őket. Pár nap múlva anyámmal ha-
zamentünk Halasra. A bizonytalanság nemhogy megszűnt volna, inkább fokozódott. 
Híre ment, hogy a fiatalokat összefogdossák. Engem az utcára is alig engedtek ki. 
Pár barátommal azért naponta találkoztunk egy cukrászdában. Szinte egyetlen té-
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mánk volt, hogy menjünk vagy ne menjünk. Mindennap eltűnt valaki. Ahogy akkor 
mondták, „disszidált”. Azt is gondoltuk, hogy elkéstünk, lezárták a határt, pár napja 
még lehetett volna. S ha mennénk, hova, merre? Egyesek rokonaikhoz készültek, egy 
lány nagybácsit emlegetett Argentínában, másnak unokanővére volt Venezuelában. 
Csak szédültünk, amint lélekben beutaztuk a Földgolyót. Városunkból jó néhány fi-
atal indult el Ausztria vagy Jugoszlávia felé. Engem féltettek, Budapestre se akartak 
felengedni, pedig ott reméltem társakat találni a nagy kalandhoz. Nehéz döntés volt. 
Otthagyjam özvegy édesanyámat, nagymamámat? Hiszen mi volt a garancia az ak-
kori helyzetben, hogy valaha is viszontláthatom őket? Ötven évvel 1956-os eufóriám 
és félelmeim után a mindenkori forradalmak elkerülhetetlen, ám mégis ijesztő mel-
léktermékeit nagyjából sikerült kitörölnöm emlékezetemből. Az 1956-os forradalom, 
amely bukásában is felért egy győzelemmel, ma úgy él bennem, mint a magyar tör-
ténelem egyik legszebb fejezete. 1956-hoz hasonló jelentős élmény ritkán adatik meg 
az embernek, talán az életben csak egy. Bárhogyan is változik 1956 jelentése az évek 
multával, és a világ szempontjából akármennyire is kis pont ez az ország, aki ott volt 
akkor, abban mindig megmarad az érzés, hogy világtörténelmi pillanatot élt meg.”106 
Kiskunhalason eközben a tanácsnál és a katonaságnál tovább folyt a készülődés a 
demokratikus rendszer és az igazságos rendszer kiépülése érdekében. 

November 2-án, pénteken a 7. tüzérezrednél a 3. hadtest is újabb vizsgálatot 
indított Miklós alezredes ügyében. A döntés értelmében az előzőeknek megfelelő-
en egyelőre szabadságolta az ezredparancsnokot és politikai helyettesét.107 A járás 
nemzeti bizottsága megkezdte az előkészületeit a városéhoz hasonló választások 
lebonyolításához a régióban. A városi és a járási hatóságok valamint a pártok kö-
zös együttműködésével élelmiszer- illetve segélycsomagokat küldtek a fővárosba. A 
Magyar-Szovjet Barátság TSZ feloszlatta magát. Vagyonát pedig a tagság szétosz-
totta.108

Délután több helyről azt jelentették, hogy szovjet csapatmozgást észleltek. Emi-
att Reile Géza tanácselnök értekezletet hívott össze a hadsereg vezetőiből és kül-
dötteiből. A forradalmi katonai tanácsok küldöttei is részt vettek az értekezleten, 
alakulatonként négy-öt fő. Leginkább a honvédekből álló küldöttek vitték a szót, és 
a mindenáron való védekezést hangoztatták. Szóvivőjük a 37. lövészezredtől Váczi 
Ferenc törzsőrmester volt, aki a nemzetőrség felállítását, általános mozgósítást és 
a lakosság felfegyverzését követelte.109 Ezt a tanácstagok mellett Váradi alezredes 
katonai városparancsnok hevesen ellenezte. A hadkiegészítő parancsnokság küldöt-
tei is elutasították, hogy általános mozgósítást rendeljenek el.110 Reile tanácselnök, 
hogy végképp kedvét vegye az elszánt forradalmi katonai tanácsok embereinek, 
Nagy Szeder Istvánért küldött. A kisgazda politikus egyértelműen a tudtára adta a 
katonáknak, hogy a lakosság mellette van, és ő nem támogat semmiféle fegyveres 
megoldást. Erre a forradalmi katonai tanácsok elálltak követeléseiktől. Erről az ese-
ményről a kisgazda elnök ezt írta később: „Reile ellenezte volna a mozgósítást, de 
nem bírt velük. Amikor beléptem, éppen egy őrmester szónokolt. Utólag tudtam meg, 
Váczi a neve, Cegléden van, ha van még, zenész őrmester. Habzik a szája, és mondja 
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ám, hogy mindenki hazaáruló, aki ellenzi a lakosság fölfegyverkezését! Reile bele-
nyomta a szót a zenész őrmesterbe, és kérdi, mi a véleményem. Annyit mondtam, 
remélem, a tegnapi szavazás eredménye alapján nem vonható kétségbe, hogy a város 
lakosságának nagy többsége nevében jelentem ki, a mozgósításhoz nem járulunk hoz-
zá, és nem hajtjuk végre. Nem mondtam többet.”111 Az értekezleten végül semmilyen 
döntés nem született.112 Ezen a napon jelentette a magyar rádió, hogy Kecskemét, 
Jánoshalma és Kiskunhalas környékéről 40 vagon élelmiszer érkezett Budapestre.113

November 3-án, szombaton 10 órakor a Sernevál kultúrtermében az FKgP hi-
vatalosan is újjáalakult. Nagy Szeder István ismertette a választás eredményét, a 
beállt helyzetet és a feladatokat. Két körzetet emelt ki. Az egyik Bodoglár volt, ahol 
szerinte igen kevés volt az aktív kisgazda szavazópolgár. A másik a tangazdaság kö-
rüli körzet (két termelőszövetkezettel a területén), amelyben a „legszebb eredményt 
érték el” a kisgazdák.114 A politikus hangsúlyozta, hogy csak akkor hajlandó újra a 
párt elnöke lenni, ha tisztázzák az ellene megfogalmazott vádakat, és ezért elégtételt 
kap. A gyűlésen részt vett a műegyetemisták egy küldötte, a helyi származású Gózon 
(Grósz) Imre, aki szabadcsapatokat akart szervezni a szabadságharc érdekében, de 
ezt Nagy Szeder elutasította.115 A hadkiegészítő parancsnokság a megyei hadkiegé-
szítő parancsnokság felszólítására a pártapparátus embereinek meghagyó szelvényét 
elégették, és az MB-nyilvántartó csoportot megszüntették.116 Továbbra is több hely-
ről elterjedt, hogy a közelben szovjet csapatok vannak, és Soltvadkert felől jönnek 
Kiskunhalas felé.117

November 4-én pontban éjféltől kezdődött meg Magyarország szovjet katonai 
okkupációja, a „Forgószél” (oroszul: „Vihr”) hadművelet, a „Grom–444” („Menny-
dörgés–444”) jelszó elhangzása után. A beavatkozást Ivan Sztyepanovics Konyev 
marsall, a Varsói Szövetség Fegyveres Erőinek főparancsnoka (1955-1960) irányí-
totta. Az ún. Különleges Hadtest feladata volt a budapesti ellenállás felszámolása. A 
Kárpáti Katonai Körzetéből a szovjet 38. összfegyvernemi hadsereg a dunántúli, míg 
a szovjet 8. gépesített hadsereg a Dunán inneni régiókat szállta meg. Utóbbi aláren-
deltségébe tartozott 1115 tiszt és főtiszt, 14 745 tiszthelyettes és katona. A hadsereg 
Amazaszp Hacsaturovics Babadzsanján altábornagy parancsnoksága alatt a szovjet 
11., 32., 35. gépesített hadosztályokból, a szovjet 60. légvédelmi tüzérhadosztályból, 
a szovjet 70. lövész gárdahadosztályból és a szovjet 31. harckocsi gárda-hadosztály-
ból állt. Kiskunhalasra az utóbbi alakulat egységei érkeztek, és számolták fel a lehet-
séges „ellenálló fészkeket”.118 2:30-kor a posta elé érkezett három szovjet harckocsi, 
és megszállták az épületet és a főteret. 3 óra körül a hadkiegészítő parancsnokság ál-
lományát lefegyverezték.119 Szintén ekkor a 37. lövészezred laktanyáját körülvették 
a szovjetek, és lefegyverezték a katonákat. 5 óra körül szovjet tankok vették körül a 
7. tüzérezred laktanyáját.120 A kiskunfélegyházi hadosztálytól kapott parancs szerint 
a tisztek egy része az ellenállásra készült, de végül ezt az utasítást visszavonták.121 
Az állomány és a tisztek egy része elhagyta a laktanyát. 5 óra körül a 36. páncéltörő 
tüzérezred értesülve a város alakulatainak sorsáról szintén feladta az ellenállás lehe-
tőségét. A szovjetek lefegyverezték őket. A tisztek és a katonák egy része otthagyta 
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9. Szovjet tank az Eötvös utca sarkán, 1956. november 4.
Ternyák Jenő felvétele. TJM F22903. 

10. Megszálló szovjet tank a főtéren, 1956. november 4.
Ternyák Jenő felvétele. TJM F22901.
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az objektumot. A vasútállomást őrző magyar katonákat a szovjetek leváltották, és ők 
kezdték meg az ellenőrzést.122

A vasútállomást, a magyar őrséget felváltva, innentől a szovjetek felügyelték. 
Az állomás épületét kezdetben harckocsikkal és páncélautókkal vették körül, és le-
váltották a megbízhatatlan vasutasokat.123 Közel egyhónapos sztrájk indult a vasúti 
dolgozók körében.124 Egész nap szovjet repülők köröztek és szálltak a város légteré-
ben. Délre a szovjet 31. harckocsi gárda-hadosztály befejezte a város megszállását. 
Napközben az elmenekült kommunisták egy része visszatért a városba. Este Reile 
Géza tanácselnök és Topor István járási párttitkár elment Nagy Szederhez, és meg-
köszönték a segítségét, hogy nem történt fegyveres atrocitás a városban.

November 4. utáni kiskunhalasi események

Megindult a forradalomban és a munkástanácsokban aktív szerepet vállaló sze-
mélyek eltávolítása és felelősségre vonása. Ekkor elsősorban munkásokat, közal-
kalmazottakat és vasutasokat helyeztek el innen, vagy nyugdíjaztak. Néhányan az 
emigrációt választották. A november 4-től indult sztrájk nem volt folyamatos. Né-
hány esetben indultak személyvonatok. A tehervonatok viszont csak szórványosan 
közlekedtek.125 A Kádár-kormány és a megszálló szovjetek hiába próbálták elhitetni, 
hogy a rendcsinálás miatt léptek fel a forradalom ellen, a lakosság egyöntetű gyűlö-
letével találták szembe magukat.

November 5-én visszahelyezték Miklós Gergely alezredest a 7. tüzérezred élére. 
A szovjetek az ő laktanyájukat használták, így nekik ki kellett költözni onnan a 36. 
páncéltörő tüzérezred épületeibe. November 6-án szovjet laktanyaőrséget kapott a 
36. páncéltörő tüzérezred laktanyája. November 9-én, 20 órakor visszatért a 37. lö-
vészezred fővárosba vezényelt állománya.126 November 10-én Hodosán Imre őrnagy 
megszervezte a helyi karhatalmi egységet, 114 tisztből és 20 tiszthelyettesből. A 37. 
lövészezred karhatalmi csoportjában 37 tiszt és 1 tiszthelyettes volt Patkós István 
százados parancsnoksága alatt. A 7. tüzérezredben Reznák Mihály főhadnagy ve-
zette a karhatalmi csoportot, ebben 33 tiszt és 2 tiszthelyettes volt. A hadkiegészítő 
parancsnokságon Nagy József százados vezette a karhatalmistákat: 14 tisztet és 10 
tiszthelyettest. A 36. páncéltörő tüzérezredtől 30 tiszt és 7 tiszthelyettes volt a kar-
hatalmi csoportban, Tóbiás Mihály százados vezetésével.127 A páncéltörő tüzérezred 
karhatalmi csoportjánál 35 főre jutott 3 géppisztoly és 5 karabély.128 November 25-ig 
aláíratták a karhatalmistákkal a tiszti nyilatkozatot. A karhatalmi tisztek 85 %-a alá-
írta, 15 %-a pedig feltételesen, a rend helyreálltáig vállalta az új, Kádár János vezette 
kormány melletti hűséget.129 20-án a szovjet parancsnokság beköltözött a hadkie-
gészítő parancsnokság épületének földszintjére.130 A szovjetek nem bíztak bennük, 
fegyvert nem adtak, ezért kezdetben fegyverhiány volt a karhatalomnál.131 December 
15-től Patkós István százados lett az egységes karhatalmi alakulat parancsnoka, és 
ennek nyomán megfelelő mennyiségű fegyvert is kaptak a karhatalmisták.132 Teljes 
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mértékben függtek a szovjet katonai parancsnokoktól, de az utak ellenőrzését, ház-
kutatásokat, fegyverek begyűjtését, operatív munkát a rendőrséggel, a vasútállomás 
biztosítását és a járőrözés feladatait velük oldották meg.133 Kétségtelen, hogy nem 
volt egyszerű dolguk, hisz például a kiskunhalasi kiegészítő parancsnokság embe-
reinek Békés megyébe (Dombegyház, Kevermes) kellett utazniuk, hogy a behívott 
katonaköteleseket begyűjtsék, ám nagy részük ezt elutasította, mivel indoklásuk sze-
rint nem voltak hajlandóak Kádár kormányára felesküdni.134

A karhatalom mellett megkezdődött a Magyar Szocialista Munkáspárt megszer-
vezése is. November 9-én hozták létre a Kiskunhalasi Járás MSZMP intézőbizott-
ságát Kőrösi Mihály elnökletével.135 A katonaságnál először november 27-én, a 36. 
páncéltörő ezrednél választottak öttagú vezetőséget. November 30-án 13 taggal hoz-
ták létre az MSZMP járási kiegészítő parancsnokság intézőbizottságát.136 December 
első napjaiban a kiegészítő parancsnokságon intézőbizottságot alakítottak: Avar Já-
nos, Szentesi Ferenc századosok és Sági Károly főhadnagy vezetésével. A korábbi 
MDP tagok közül egy főtörzsőrmester, Nagybalyi Lajos nem lépett át az új pártba.137

A rendőrség is megkezdte a forradalom utolsó csíráinak lemetszését. 1956. no-
vember 16-án a kiskunhalasi rendőrkapitányság állományában 90 fő dolgozott, akik 
először a fegyverek begyűjtésével kezdték a november 4. utáni „rendcsinálást”.138 
November 21-én a rendőrség jelentette, hogy a közellátási gondok csökkentek, de 
december 6-i helyzetértékelésnél már arról számolt be, hogy a lakosság körében 
hatalmas az elégedetlenség az iparcikkek árai kapcsán, és a kisiparosok sztrájkolni 
készülnek az élelmiszerellátási gondok miatt.139 Jellemző, hogy a rendőrség csupán 
értesítette a felsőbb hatóságokat, hogy egy jánoshalmai körözött gépfegyverrel a 
kunfehértói erdőben bujkál, és lövéseket adott le, de egy 17 éves kiskunhalasi fiatalt 
letartóztatott egy szovjet gyártmányú pisztoly birtoklásáért, valamint elfogott két 13 
éves szegedi diákot, akik a határon akartak átszökni.140 A rendvédelmi hatóságtól 
tudjuk, hogy többek között milyen hírek, rémhírek és pletykák terjedtek ekkoriban 
a lakosság körében. Így például, hogy a kiskunhalasi ifjúságot összegyűjtik és Ka-
locsára viszik át, vagy Budapesten 200 Kádár-párti tüntetőt az ottaniak kövekkel 
dobáltak meg, vagy Salgótarján még mindig a forradalmárok (jelentésben „ellenfor-
radalmárok”) kezén van, vagy a harmadik világháború ki fog törni, vagy országos 
sztrájk miatt minden megbénult az országban, vagy Szegeden a szovjetek „ellenfor-
radalmárokra” vadászva szétlőttek egy házat, de ezért a szovjet városparancsnokot 
kivégezték stb.141

November 15-én néhányan felszedték a vasúti síneket a vasútállomás bejárati 
jelzőjénél.142 November 23-án Nagy Szeder István és Kurdics József gyertyás meg-
emlékezést szervezett a forradalom egy hónappal azelőtti kitörésének tiszteletére.143 
A megbeszélés Szilágyi Ferenc gimnáziumi igazgató irodájában történt.144 A városi 
tanács és a szovjet katonai parancsnokság csak egy kisebb és rövid ideig tartó fő-
hajtást engedélyezett. Kora délután, 14 és 15 óra között, a többségében gimnáziumi 
diákokból álló emlékezőket vezette Nagy Szeder és Kurdics a Hősök szobrához, 
ahol gyertyákat gyújtottak. A 20-30 diák mellett csupán néhány felnőtt mehetett el 
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a megemlékezésre.145 Nagy Szeder visszaemlékezése szerint mintegy 40-50 gyertya 
lángja gyulladt ki ekkor a forradalom és áldozatai emlékére.146 Tömegével léptek 
ki az emberek a termelőszövetkezetekből. Ez az elvándorlás a járás területén már a 
forradalom előtt és alatt is zajlott, de tetőfokára ekkor hágott. Az 1949-es alapítású 
kunfehértói Vörös Hajnal TSZ-ből például a kezdeti 63 főből csupán 14 személy 
maradt, a kilépők egyéni gazdák lettek.147

Utóbbi témához tartozik, hogy a kilépett tagokról létezhetett egy lista, amit a 
hatóságok megkaptak. A Kiskunhalas Városi és Járási Ügyészségnél például látha-
tóan már az 1950-es évek elejétől sokat foglalkoztak, és az éves munkaterveikben 
is szerepelt a kulákkérdés és az ez „ellen való küzdelem”.148 Igen jellemző módon 
a volt téesztagok ellen különböző köztörvényes és politikai ügyek indultak (lopás, 
izgatás stb.), és ezek, ha lehet csak megnőttek 1956 októbere után. A fennmaradt 
iratok nagyon hiányosak, így aztán csak néhány ügyből lehet következtetni, hogy a 
forradalom után megszaporodtak a letartóztatások és az eljárások. Emellett kiemel-
ten sok tiltott határátlépési és fegyverrejtegetési ügy volt. 1957. januárig naponta 
akár 20-60 határsértőt is elfogtak, ez a szám csak február végétől csökkent átlago-
san 7-10 főre.149 Az országot egyébiránt a jugoszláv határszakaszon át emigránsként 
1957. májusig 19 181 fő hagyta el.150 Az ügyészség munkatervében kiemelt szerepet 
kapott az „ellenforradalmi” elemek felkutatása és felelősségre vonásának kérdése. A 
legfontosabb ügyek: a kelebiai Téglás Lajosé, a jánoshalmai dr. Szobonya Zoltáné 
és a kunfehértói Holub Istváné volt.151 A más, nem az „ellenforradalommal” kapcso-
latos ügyekre 1956 és 1957 folyamán már alig jutott idejük az időszakos jelentések 
szerint.152

A nehéz idők ellenére, mikor Kiskunhalas lakói megtudták, hogy a fővárosban 
gyakorlatilag éhezés és nyomor van a forradalom miatt, segélycsomagokat akartak 
eljuttatni oda. Az októberi események alatt is már történt hasonló kezdeményezés, és 
volt is konkrét segítségnyújtás. November végén Nagy Szeder István és Péter Balázs 
elhatározták, hogy gyűjtési akciót szerveznek a budapesti szegény és rászoruló em-
berek számára.153 A gazdákkal, az egyházakkal és az oktatási intézményekkel egyez-
tettek ebben az ügyben. December elsején megbeszélést tartottak a tanács vezetői-
vel, hogy Pesterzsébet szegényeinek fognak gyűjteni adományokat. Ezt Reile Géza 
tanácselnök csak a Hazafias Népfront keretein belül engedélyezte. A gyűjtési bizott-
ság vezetője Nagy Szeder István, felügyelője Mácsai János VB elnökhelyettes lett. 
A megyei tanács végrehajtó bizottsága is engedélyt adott a gyűjtésre.154 Nagy Szeder 
így emlékezett az előkészületekre: „1956. november végén, az akkori események 
következtében, a pestiek élelmezés tekintetében bajba jutottak. Akkor fogant meg 
a gondolat, hogy Halasnak is gyűjtést kellene rendeznie. December 1-jén a városi 
tanácsnál. Velük egyetértésben történt a szervezés, de ők nem folytak bele a mi mun-
kánkba, hallgatólagos támogatásuk megvolt, nem okoskodtak, nem szóltak ellene. 
Nekünk rendelkezésünkre állt a tanácsterem, sőt a helyettes tanácselnöki szoba, mint 
iroda, ahol a földolgozás folyt, ez a mienk lett akkor, szabadon használtuk, és Mácsai 
János vb-elnökhelyettes volt megbízva azzal, hogy tartsa velünk a kapcsolatot.”155
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December 20-án indult az első szállítmány a földszövetkezet teherautóin. Az 
egyenként 5 kg-os csomagokat a kiskunhalasi diákság gyűjtötte és állította össze. 
A közel hétszáz darab karácsonyi pakk a Vörösmarty, a Fáy utcai, a Práter utcai 
általános iskolákba és a Kossuth Lajos Gimnáziumba került.156 Nagy Szeder a kö-
vetkezőket mondta el az eseményről: „A kiosztás, az megható volt. Egyszer tudtam 
csak kimenni a tüzépirodából megnézni, milyen az, amikor ismeretlen emberek isme-
retlen emberektől minden kérés nélkül, öt-hat havi ellátást kapnak. Ez volt az alap. A 
gyerekek száma, minden belejátszott a pontrendszerbe. Meg volt állapítva, mi hány 
pontot jelent, mennyi forintot ér az egész, és a forintérték volt visszajátszva súlyra. 
Nem lehetett kijátszani. Az megvolt, hogy kolbász mindnek köll, zsír mindnek köll. 
Két tízgyerökös volt, a két tízgyerökös kapott súlyra kétszer kilencszázhatvan kilót. 
És végeredményben mi, kisgazdapártiak nekik, kommunistáknak, vagy minek nevez-
zem őket, vittük a segítséget. (…) Én vallom azt, a magyarságnak rá kellene egyszer 
döbbennie, hogy nem szabad mindig osztódni. Ha az öcsém véletlenül nem ott lakott 
volna, és nem tudom, hogy azok milyen nyomorban élnek ott, akkor nem jut eszömbe 
ez a terület. De azt vallottam akkor is, és vallom ma is, ha ilyesmi van, Pestnek nem 
szabad éheznie. Ha Pestet föltérképezik, hogy ide a baranyaiak hoznak valamit, emi-
de a tolnaiak, és így tovább, állítom, hogy nem lett volna éhen a főváros. Mindenki 
érezte, hogy valamivel hozzá kell járulni a bajok enyhítéséhez. Itt a paksaméta, ennyi 
megmaradt a két adományozásból. Mindegyik karácsonyi csomagban volt az itteni 
gyerekektől levél. Levelezés indult meg. Azokból ennyi megmaradt. Szabó Mária, 
Rózsahegy utca 9. Kárász Magdának küldött leveléből: „A szeretetcsomagodat meg-
kaptam, és nagyon finom volt a tartalma, nagyon megörültem neki. Ha megkapod 
rövid kis levelemet, akkor írjál!” Egy másik: Állami Kossuth Lajos Gimnázium igaz-
gatósága, Pestszenterzsébet, Török Flóris utca 89. a feladó. „Kedves Diáktársam! 
A forradalom idején mi budapestiek szenvedtük talán a legnagyobb károkat Hálával 
tudunk csak gondolni a vidék lakosságára, mert a legnagyobb bajban segítő kezet 
nyújtott nekünk. Köszönöm én is a részemre küldött ajándékot, s remélem, a köztünk 
látatlanban kifejlődött barátság ezután sem fog megszűnni. Budapest, 1956. decem-
ber. Szatmári Károly, a Pesterzsébeti Kossuth Lajos Fiúgimnázium II. C osztályos 
tanulója.”157

A következő, második, egyben utolsó szállítmány 1957. január 12-én indult út-
nak. 15-16 vagon segélycsomagból 561 pacsirtatelepi nélkülöző lakó kapott segély-
csomagot (fa, zsír, burgonya, sárgarépa, bab, kolbász, liszt stb.). A küldöttségben 
ott voltak a tanács és a járás vezetői is, és a pesterzsébeti tanácsi elöljárókkal közös 
jegyzőkönyvet vettek fel. Nagy Szeder így mondta el annak a napnak a pillanatait: 
„Szombaton délután három órára együtt köllött lenni a vagonoknak. És a vagonok 
be voltak tolva az állomásra, ami üres volt. Nem tudom, hova tették a vonatokat. A 
mi szerelvényünk állt végig az egész harmadik vágányon, csináltattam kis halasi 
kék-fehér zászlókat meg nemzetiszínüket, meg is vannak, ki voltak a vagonok zász-
lózva. Erzsébetnek is kék-fehér a színe, de ez véletlen, mert ez kunsági szín, a halasi 
kék-fehér. Szombat délután háromkor ott állt berakva tizenhat vagon, középen egy 
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vagon tiszta kakas meg tyúk, hajnalban kukorékolt az egész társaság Erzsébetnél. 
Egy vagon lisztet vittünk. Búza gyűlt össze, átcseréltettem lisztre, a molnárok maguk 
elintéztek mindent, berakták az egy vagon lisztet cserébe a búzáért, amit kaptak. 
Mindent maguk az emberek intéztek, anélkül, hogy én odaálltam volna közéjük irá-
nyítani. Bizalom volt. Nemcsak a tizenhat vagon volt, amit a vasutasok összeraktak, 
hanem még két személykocsi is és egy nagy mozdony! Utólag tudtam meg, Szegeden 
szolgált a vasútnál egy halasi korifeus, ő küldte át a nagy mozdonyt ide. Szomba-
ton háromkor kimentem, egybeállt a szerelvény, akkurátusán kizászlózva. Szép volt. 
Fényképezkedni köllött volna.”158

Viszont január végén leállították a további segély- és gyűjtőakciókat, mert Nagy 
Szederék népszerűsége túlnőtt a megengedett kereteken.159 Pedig a VB tanácsa 1957. 
január 4-én még elfogadta a pacsirtatelepi segélyakció beszámolóját.160 Ám megin-
dult vidéken is azoknak az embereknek az elfogása, akik valamilyen szerepet vál-
laltak a forradalomban. Így már az 1956 decemberében a forradalom mellett kiálló 
magyar írókat megsegítő gyűjtőakcióra nem kerülhetett sor.161

A karhatalmi, rendőri és határőr alakulatok legfontosabb feladatává a jugo-
szláv-magyar határ védelme lett. Nagy tömegekben érkeztek az ország minden ré-
széről ide az emigrációba vágyó emberek. Sem nekik, sem a hatóságoknak nem volt 
könnyű dolguk.162 A karhatalmisták szervezeti kiépülésével párhuzamosan kezdőd-
tek el a házkutatások és az emberek üldözése és megfigyelése. Sűrű igazoltatások, 
útlezárások nehezítették az itt élők mindennapjait. Ám a karhatalom sikeresnek tar-
totta ezt az időszakot. Módszereik között mindenféle operatív jellegű beavatkozás 
megtalálható volt. 1957. március 15. és április 4. között preventív módon 53 sze-
mélyt tartóztatott le a járásból.163 1957. március 8-án Almási Károly hadnagy fegy-
ver ellenőrzés közben véletlenül fejbe lőtte saját magát.164 Politikai ténykedésük 
pedig egyértelmű volt: 1957 nyaráig a járásban 15 MSZMP alapszervezet megala-
kításában vettek részt, Kiskunhalason 7 területi és üzemi pártszervezet létrejötténél 
bábáskodtak.165 Láthatóan nem volt egységes a karhatalmi szerveződés. Mintegy 10 
főt „fegyelmezetlen”, „megbízhatatlan” és „erkölcstelen magatartású” személyt ki-
zártak a rendvédelmi erőből. Sokan, – közel 11 fő - akik csupán feltételesen írták alá 
a belépést, idő előtt kiléptek. Utolsó ismert vezetői: Fazekas Sándor százados, Oma-
sits Pál főhadnagy, Gelsi Tivadar főhadnagy, Kátai József hadnagy, Csendes István 
hadnagy.166 A karhatalom kiskunhalasi szerve a kutatások eddigi állása szerint 1957. 
május végére oszlott fel, mivel feladatát ellátottnak nyilvánították, további műkö-
dése feleslegessé vált.167 Ez részben összefügghet azzal, hogy egy új fegyveres erő 
megszervezése indult el országosan. 1957. február 14-én megalakult a kiskunhalasi 
első önálló munkásőrszázad, melynek parancsnoka Sin Sándor lett.168 A város kö-
rül is lassan elcsendesedett minden. 1957. március végén az erősen megrongálódott 
szovjet emlékművet helyrehozták.169

A közigazgatás vezetői, talán érezve saját felelősségüket az eseményben, figye-
lemre méltóan nyilatkoztak a kezdeti időszakban. Ezek közül is kiemelkedik Reile 
Géza tanácselnök 1957. január 9. tanácsülési beszéde, ahol az előző évet értékelve 
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boldog új évet kívánt, és a következőket mondta: „az 1957-es év bár igen komoly és 
nehéz feladat elé állít bennünket, de az 1956-os esztendőnek hatalmas nehézségei: 
az árvíz, a földrengés és a tragikus forradalom soha vissza ne térjenek.” Felszólalá-
sában folyamatosan forradalmi eseményeknek nevezte az 1956-os történéseket, de 
aláhúzta, ez akadályozta meg a tanács munkáját, amely október 20 óta nem ült ösz-
sze, illetve káros hatásainak igen súlyos következményeire is felhívta a figyelmet.170 
Vezéráldozatot azért a régi-új kommunista párt, az MSZMP is rögtön adott. Haász 
Ferenc városi párttitkárt 1957. januárban visszahívták tisztségéből arra hivatkozva, 
hogy Nagy Szederrel és társaival szorosan együttműködött. Igaz, erre maga a párt 
hatalmazta és kérte fel Haászt, de végül a meghurcolás nem maradt el.171

Megtorlás Kiskunhalason

A Kádár-kormány első és legfontosabb feladata az ideológiai vitákon és fogal-
mak tisztázásán túl az volt, hogy megtorolja az „ellenforradalom” alatt elkövetett 
bűnöket, és a felelősöket bíróság elé állítsa. Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizott-
ságának 1956. december 2. és 5. között lezajlott értekezletén döntöttek a megtorlás 
iránya és a határozottabb fellépés kapcsán. A forradalom minden megmaradt intéz-
ményét, a munkástanácsokat is felszámolták, vezetőiket letartoztatták. 1957 janu-
árjától kezdődtek meg a tömeges letartóztatások és jogi eljárások. Újra felállították 
az 1945 és 1949 között már megismert népbíróságok szervezetét. Összességében 
országosan 1956 novemberétől 1959 végéig több mint 35 ezer személy ellen indult 
meg jogi eljárás, melynek keretében 229 főt172 halálra, 22 ezer főt évekig tartó bör-
tönbüntetésre ítéltek. Ezen felül 13 ezer embert bírósági ítélet nélkül internáltak, 
néhány százat a Szovjetunióba deportáltak.173 

Kiskunhalason Reile Géza tanácselnök bár azt ígérte, hogy senkinek nem eshet 
bántódása a forradalomban résztvevő, kompromisszumra képes személyek közül, 
még itt is elindult a felelősségre vonás. 1957. február 5-én letartóztatták Nagy Sze-
der Istvánt: (Egyesek szerint 1957. február 6-án vagy 7-én tartóztatták le.)174 „Este 
fél kilenckor csöngettek, 1957. február 5-én. Az írók támogatásán dolgoztam éppen, 
hogy odaadhassam a fuvarosnak egybe, amit el kell vinnie. (…) Fél kilenckor be-
csöngettek, de abban a pillanatban már hullottak a szomszédból a kerítésökön 
be. Éppen huszonhárom pufajkás potyogott be a kerítésön. Az Arany János utcától 
kezdve lezárták a környéket egészen. Utólag tudtam ezt meg. Én láttam fél tizen-
kettőkor, amikor vittek el, hogy itt állnak a pufajkások az alsóiskolánál. De hogy 
körülzártak, azt később tudtam meg. El akartak mindjárt vinni fél kilenckor. De azt 
mondtam, hogy nálunk szokás a letartóztatási parancs. Írás? Van? De ezeknél nincs 
sose. Mutattak papírokat, mondom, ez házkutatásra szól, slussz. Tessék, kutassanak. 
Engem rögtön körülvettek a hálószobában, én akkor már nem tudtam mozdulni 
se, az íróasztalomhoz se tudtam átmenni a kisszobába, a lukba, hol dolgozni szok-
tam. Hideg volt, az ajtókat kitárták, mindenféle katonai ruhákat hordtak, az egyik 
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tüzér volt, a másik gyalogos. Fél tizenkettőig möggyütt az őrnagy, a főfő, még egy 
tucat pufajkással, akik, ezt már a börtönből tudom, előttem Kelebiát gyűjtötték be. 
A feleségem félt nagyon, na most már itt vannak. Előtte Kelebián is voltak, és ami-
kor begyüttek Halasra, bementek a parancsnokságra, ott kisült, hogy én még nem 
lettem bevive. Gyorsan kigyütt az őrnagy, J-vel kezdődik a neve, valami Jekeli, vagy 
mit tudom én, mi a fene. Kigyüttek dühösen, hogy ez még mindig nincs bent! Erre, 
amelyik az ágyam mögött belül állt, a saját hálószobámban puskatussal hátba vágott 
meg mifene, a végén azt mondtam a feleségemnek, na, most agyonveressemmagam, 

11-12. Nagy Szeder István fogságban készült fényképe, 1957. június 12. TJM 22375

13-14. Péter Balázsról a rendőrség által készített fénykép, 1957. TJM 22376
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vagy elmenjek? Mert letartóztatási parancsot az őrnagy se hozott. Erőszakkal elvit-
tek. Kipakoltam gyűrűt, kulcsot, mindent, és egy nyitott orosz dzsipen mentünk. Hátra 
használt autógumikat dobáltak be, azon ültem. Ne merjek mozdulni! Odaült a gép-
fegyveres, szembe velem. Sötétség volt, villany nuku, körülzárták a városrészt, láttam, 
itt az iskolánál is álltak pufajkások. Ezek a legvadabbak voltak, akiknek nincs vesz-
tenivalójuk se. Nem akarom jellemezni őket. Annyira úgyse lehet. (…) Halasról fél 
tíz, tíz órakor indultunk, Kiskőrösre mentünk, ott álltunk a dzsippel, vártunk. Azért 
indultunk el Halasról, hogy ne legyünk már itthon. Nehogy történjen valami. Nehogy 
csináljon valamit a halasi nép. Se ebéd, semmi, körülbelül délután három óráig 
álltunk Kiskőrösön a rendőrség előtt. Akkor kezdtek behordani embereket Császár-
töltésről, honnan a fenéből. Mikor a dzsip megtelt, elvittek bennünket Kecskemétre, 
az államvédelmi osztály fogdájába, a 8-asba. Négy fal, fölül egy luk, faellenzővel, hogy 
ne lehessen kilátni, vasajtó, be-bekukucskált az őr.”175

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztálya 1957 
májusában indított nyomozása szerint Nagy Szeder és társai az „ellenforradalom” 
idején aktív tevékenységet fejtettek ki, újraszervezték a kisgazdapártot, nyilvános 
nagygyűlést tartottak és a népi demokrácia és a szovjet rendszer ellen uszítottak, 
a november 1. választás megnyerése után át akarta venni a hatalmat a városban.176 

Vallomásaiban, amiket 1957. július végéig adott, pontosan elbeszélte, hogy miként 
csatlakozott a forradalomhoz, és hogy miként szervezte újjá a kisgazdapártot. A 
Kecskeméti Megyei Bíróság a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló 
szervezkedés vádjában bűnösnek találta, ezért 1958. március 24-én 3 év börtönre, 
5 év politikai jogainak felfüggesztésére és teljes vagyonelkobzásra ítélte, valamint 
2 évre kitiltotta Kiskunhalas és a Kiskunhalasi Járás területéről. A fellebbezést kö-
vetően a Legfelsőbb Bíróság is bűnösnek találta, de enyhített a büntetésen. 1958. 
november 25-én 2 év és 4 hónapra csökkentette a börtönbüntetését, 3 év politikai 
jogainak felfüggesztésére és 1000 forint vagyonelkobzásra ítélte. A börtönbüntetést 
ebben az esetben, az 1957. február óta tartó előzetes letartóztatás miatt, a bíróság 
beszámítottnak vette.177

A kiskunhalasi események másik fő vádlottja szintén egy kisgazda vezető lett. 
1957. május 21-én letartóztatták Péter Balázst. Hasonlóan Nagy Szederhez, a 
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztálya ellene is 
1957 májusában indított nyomozást. Eszerint több kisgazdával együtt az „ellenforra-
dalom” alatt aktív tevékenységet fejtett ki, újraszervezte a kisgazdapártot, a novem-
ber eleji választás megnyerése után többekkel át akarta venni a hatalmat a város-
ban.178 A Kecskeméti Megyei Bíróság a népi demokratikus államrend megdöntésére 
irányuló szervezkedés vádjában bűnösnek találta, ezért 1958. március 24-én 1 év 6 
hónap börtönre, és 1000 Ft vagyonelkobzásra ítélte. A Legfelsőbb Bíróság is bűnös-
nek találta, de enyhített az büntetésen. 1958. november 25-én 10 hónap börtönre, és 
1 év politikai jogainak felfüggesztésére csökkentette a büntetését. A börtönbüntetést 
ebben az esetben, az 1957 májusa óta tartó előzetes letartóztatás miatt, a bíróság 
kitöltöttnek vette.179
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A két kisgazda vezetőn kívül nyil-
ván a példa statuálása céljából vettek 
őrizetbe és ítéltek el még személyeket, 
ha véletlenül is, de a társadalom három 
jól elkülöníthető rétegéből. 1957. febru-
ár 7-én letartóztatták Kurdics Józsefet, 
majd internálták, de június folyamán 
hazaengedték. Július 3-án kitiltották 
Kiskunhalas és a Kiskunhalasi Járás te-
rületéről. 1957-től a Szalkszentmártoni 
Általános Iskolában dolgozott.180 1957. 
március 8-án letartóztatták Fazekas Ist-
vánt, és a Kecskeméti Megyei Bíróság 
december 11-én 6 hónap börtönre, 550 
Ft pénzbüntetésre és 1 év politikai jogai-
nak felfüggesztésére ítélte el.181 Nagy B. 
Imrét 1957. július 23-án letartóztatták, 
mivel részt vett és elősegítette a Ma-
gyar-Szovjet Barátság TSZ feloszlatását, 
ráadásul gépfegyvert szerzett magának, 
és a termelőszövetkezetnél vállalt őrsé-
get. A Kecskeméti Megyei Bíróság 1958. 
február 18-án 6 hónapra és 2 év politikai jogainak felfüggesztésére ítélte.182 Azt akar-
ták jelezni, hogy nem csupán az „ellenforradalom” helyi felső vezetésének, hanem 
mindenki másnak is baja származhat, ha még egyszer hasonló eseményekre kerül 
sor. Így jobb lesz vigyázniuk azoknak a felforgató elemeknek, akik a munkásság, 
parasztság és az értelmiség köreiből szítanak hangulatot és lázadást a rendszer ellen. 
Ám az ítéleteknél azt is látnunk kell, hogy a kiskunhalasiak a legenyhébb kategó-
riába sorolhatóak a büntetések tekintetében. Hiszen többségük 1,5 évet vagy annál 
kevesebbet töltött büntetés-végrehajtási intézetben. Ez mindenképpen jól mutatja, 
hogy a helyi események vezetőit szinte csak azért kellett elítélni, hogy a megyéhez 
hasonlóan ebben a városban is precedenst teremtsenek a kádári megtorlásra. 

Természetesen a peres eljárásokon kívül 1956 és 1957 folyamán megtörtént il-
letve folytatódott azoknak az embereknek az eltávolítása, áthelyezése, leváltása és 
nyugdíjazása, akik a forradalom idején szerepet vállaltak a változásokban. A Ká-
dár-rendszer az elhallgattatást és elhallgatás módszerét használva minél előbb ki 
akarta iktatni a számára veszélyes személyeket egy olyan békés városban, ahol gya-
korlatilag semmilyen durva és életet veszélyeztető cselekmény nem történt a forra-
dalmárok részéről, elég volt az országos példákhoz hasonlóan 1957-től erélyesen, 
bírósági úton fellépni. A rendszerre jellemző, hogy általában azok a tanácsi-, járási 
pártvezetők és laktanyaparancsnokok a helyükön maradhattak, akik részben vagy 
teljesen egyértelműen kiegyeztek és együttműködtek a forradalom résztvevőivel. A 

15. Az újjáépített szovjet emlékmű 1957 után
TJM 13124 
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16. Szovjet katonák koszorúzása az újjáépített szovjet hősi emlékműnél. TJM 17398

17. . Szovjet katonák felvonulása a város főterén 1956 után. TJM 17399
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túlkapások egyik legjellemzőbb példája, hogy az 1956. októberi eseményekről jól 
tudjuk, hogy nagygyűléseken, tüntetéseken és spontán gyülekezéseken gyakoriak 
voltak, lehettek a kommunistaellenes, vulgáris megnyilvánulások. Senkit nem ítél-
tek el a több ezer potenciális vádlottból. 1957. november 30-án viszont Bálint István 
cipész foglalkozású önálló gazdálkodó ittas állapotban, a város piactéri részén „igen 
kemény szavakkal” illette Rákosit, Kádárt, a népi demokráciát, a kommunistákat és 
a zsidókat. Emiatt 1958-ban a Kecskeméti (Bács-Kiskun Megyei) Bíróság 6 hónap 
börtönre és 200 forint pénzbüntetésre ítélte.183

Összegzés

Az 1956-os eseményeket figyelembe véve a kiskunhalasi történések semmilyen 
tekintetben sem tértek el más, hasonló társadalmi és gazdasági jellemzőkkel rendel-
kező településektől. Itt is megfigyelhető az a fáziskésés, ami részben a tömegtájé-
koztatás rovására írható, de talán kivárás is volt, ami általában azon az elven alapult, 
hogy jobb megvárni, miként alakulnak a dolgok a városokban, járási központokban. 
Utóbbit alátámasztja az is, hogy a nagyobb helységek többségére a vasutasok vitték 
a forradalom hírét. Ide is már a következő napokban eljutott a budapesti fejlemé-
nyek néhány részlete. Ám talán a félelem, vagy valamiféle kisebbrendűségi érzés 
nem engedte, hogy a Kiskunhalashoz hasonló községek azonnal megmozduljanak. 
Az emberek valószínűleg látni akarták azt is, hogy az új Nagy Imre-kormány valódi 
radikális változásokat hoz-e. A késlekedés számlájára írhatjuk azt a banális tényt is, 
hogy itt is, mint minden agrárjellegű kis településen az emberek inkább hétvégén, 
mint a dolgos hétköznapokon tudtak csatlakozni a megmozdulásokhoz. Valamint azt 
sem szabad elfelejteni, hogy a városokban sztrájk volt, így a munkások és a diákok 
révén, akik folyamatosan az utcán voltak, ezeken a helyeken előrehaladottabb volt a 
forradalom menete. Teljesen általános és jól illeszkedik a magyar földmunkás pártok 
történetéhez, hogy 1956. október végén, Kiskunhalason is újjáalakul a kisgazdapárt. 
Programja egybecsengett a paraszti réteg elkeseredett követeléseivel. A magyar tör-
ténelem legszebb 13 napjaként emlegetett forradalom igazi áttörés volt a politikai 
közélet, gazdaság és a társadalom átalakulása szempontjából is.

Következményeit és eredményeit tekintve egyértelmű, hogy az agrártársadalom 
időt nyert a forradalommal. A Kádár-rezsim nem kívánt és nem tudott minden ré-
teggel konfrontálódni. A begyűjtési rendszert 1957-től átalakították. 1956-nak kö-
szönhetően a hagyományos paraszti társadalom felbomlása és átalakulása lelassult. 
Felcsillant a remény, hogy esetleg a szövetkezeti rendszer mellett fennmaradhat egy 
jelentős magángazdálkodói bázis. Ez azonban, csak ideig-óráig tarthatott ki, hiszen 
1959-től megindult a téeszesítés. Viszont lényeges különbség volt, hogy a Rákosi 
diktatúrával szemben a kádári módszerek bár hatékonyabbak voltak. Ez nemcsak 
a gazdasági, hanem a társadalmi viszonyokra is érvényessé vált. Az enyhülés kor-
szakát csak úgy érhette el a magyar nép, hogy egységesen lépett fel a kommunista 
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diktatúrával szemben. Ehhez arra volt szükség, hogy mindenegyes településen, a 
fővárostól a legkisebb faluig az emberek fellázadjanak, és a forradalmi követelé-
seket magukévá tegyék. Mindegy volt, hogy valaki kommunista vagy kisgazda. A 
Horthy-kor egykori tisztviselője, jobboldali vagy baloldali, paraszt vagy munkás, 
idős vagy fiatal, változást akart. Ezt szerették volna Kiskunhalason is, ahol az or-
szágos példákhoz hasonló módon és módszerekkel egységesen mondtak nemet a 
kommunista diktatúrára.

A tanácsi vezetők hozzáállását egyesek félreértelmezték annak idején és mos-
tanság is. Nekik semmi okuk és szándékuk nem volt, hogy átadják a politikai ha-
talmat, hiába kényszerítette (volna) rá esetlegesen erre őket a novemberi választási 
eredmény. Reiléék egyértelműen a taktikázást, és bizonyos engedmények árán az 
időhúzást választották. Többször túlzásba estek, mint például a katonai közigazgatás 
bevezetése, a szabad választás megtartása stb. esetében, de mindvégig következe-
tesen elutasítottak minden nem kommunista vezető pozícióba kerülését. Reile egy 
tanúvallomásában ezt mondta 1957 nyarán: „Elismerem azt, hogy végig az esemé-
nyek alatt felelősség terhelt a város vezetéséért, az elkövetett hibákért, azonban az 
ellenforradalom Halas városát sem kerülte meg, annak hullámai keresztül csaptak 
rajta”184 A tanácsi- és pártfunkcionáriusok egyértelműen csak eszköznek használták 
fel Nagy Szederék mérsékeltebb és demokráciára hajló magatartását. A forradalom 
és a lázongások helyi erőit, a munkásokat, vasutasokat, iparosokat ezzel sikerült 
lehűteni és kivenni a kezükből a kezdeti napok kezdeményezését. Babud Sándor 
vasutas megalkuvást nem tűrő megnyilvánulása és beszéde, a szovjet emlékmű és a 
vörös csillagok eltávolítása után a kisgazdák önkormányzatiságot követelő fellépése 
vált az események fővonalává. Sokak, akik radikálisabb megoldásokat követeltek, 
csalódtak, és már nem is vettek vagy vehettek részt az október 29. utáni napok ese-
ményeiben, hiszen az a tanácsháza termeiben zajlott le.

A forradalmi majd nemzeti tanács tevékenysége és valódi hatóereje is igen fontos 
és vizsgálat alá veendő kutatási téma. Az 1950-től létrejött tanácsi rendszer kritiká-
jaként is értelmezhetjük, amellett, hogy a forradalom egyik kulcsszerve volt, illetve 
lehetett volna. Megalakulása is nehezen indult, aztán pedig inkább eszköz volt az 
események kulcsfiguráinak kezében. Az október 27-től bevezetett katonai közigaz-
gatás egyik bábszervezete lett, hiszen a tanácsi vezetők és alakulat parancsnokok a 
városban uralkodó forró hangulat elfojtására használták. Majd október 29-től, Nagy 
Szeder fellépésével gyakorlatilag inkább tanácskozó, mint döntéshozó intézmény 
volt. A forradalmi önkormányzatiság egyik legfontosabb közigazgatási apparátusá-
vá kellett volna válnia, de ezt a pártállam megmaradt személyiségei nem hagyták. 
Reile Géza tanácselnök gyakorlatilag egyfajta politikai fórumként foghatta fel, és 
november 4. után – hasonlóan a választásokhoz – erre is úgy tekintett, mint egy pil-
lanatnyi „reakciós” vagy „frakciózós” fellángolásra. Kész volt meghallgatni bárkit, 
de tulajdonképpen a hatalmat nem volt hajlandó kiengedni a kezéből. Ennek ékes 
bizonyítéka, hogy bár a munkástanácsok követelték a létrehozását, de bizonyítható 
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formában soha nem jött létre a kiskunhalasi nemzetőrség, ami egyértelműen Reiléék 
ellenállásának és hajthatatlanságának tudható be.

Nagyon fontos felhívni a figyelmet a munkás- és katonatanácsok megalakulására, 
amiket nem felülről irányítva, és nem kényszerből hoztak létre. Egyszerűen meg volt 
rá az igénye az üzemi, hivatali és gyári dolgozóknak és a laktanyákban szolgálók-
nak, hogy beleszóljanak a közélet és saját sorsuk alakításába. Volt véleményük az 
embereknek a kialakult rendszerről, saját vezetőikről, a városi tanácsról és a pártál-
lamról. Gyakorlatilag néhány nap alatt semmilyen kényszer hatása alatt a budapesti 
és nagyobb városokhoz hasonlóan és azt a példát követve a maguk kezébe kívánták 
venni a sorsukat. Kevés információ, és még annál is kevesebb korabeli dokumentum 
maradt fenn a kiskunhalasi munkás- valamint katonatanácsok tevékenységéről. Az 
szinte biztos, hogy a honvéd és határőr alakulatoknál, illetve a ktsz-nél, üzemeknél 
és vállalatoknál megalakultak ezek a szervezetek, és részt vettek a forradalmi tanács 
munkájában. Radikális fellépésük egyértelműen és következetesen a magyarországi 
forradalmi követeléseket kívánta érvényre juttatni. A szovjet típusú diktatúra és gaz-
dasági modell teljes felszámolását, a magyar kommunista klientúra eltávolítását, és 
valódi demokratikus rendszert szerettek volna elérni. A gyárak munkásai szabadulni 
kívántak a megutált párt és szakszervezeti funkcionáriusoktól, a laktanyák katonái 
pedig a politikai tisztektől, és mindannyian azoktól a vezetőktől, akik a Rákosi rend-
szer elkötelezettjei voltak. A munkás- és katonatanácsok tagsága és képviselői több-
sége láthatóan kiábrándult baloldali személy volt, tehát nem a „jobboldali reakció” 
kétes elemei. Kommunisták, szociáldemokraták alkották, akik ekkorra már teljesen 
szembehelyezkedtek a pártállammal. Ők is a változást, a gyökeres fordulatot, és nem 
csupán reformokat szerettek volna elérni. Ez egyértelműen látható az október 27-ig 
tartó időszak megnyilvánulásaiból, amelyek a munkások, a vasutasok és a város la-
kossága részéről történtek. A magyar és a kiskunhalasi nép rendszerváltást akart, és 
a diktatúra teljes lebontását.

A sortűz kapcsán érdemes tudnunk, hogy a Bács-Kiskun megyei kommunista 
hősi halottak összeírásánál Poloznyik Kálmánt ezek közé az az áldozatok közé írták. 
Ebben a jelentésben azt írták, hogy őt egy riasztólövés golyója lőtte fejbe. Rajta 
kívül a megyében még négy személyt nyilvánítottak kommunista hősi halottnak, 
Bajáról (2 fő), Kiskunmajsáról és Szankról (1-1 fő).185 Összesen minden áldozat-
tal együtt a megye területén 1956. október 26. és november 9. között közel félszáz 
ember hunyt el az összeállítások szerint. Baján 2, Bácsalmáson 1, Jakabszálláson 1, 
Kalocsán 2, Kecelen 1, Kecskeméten 15, Kiskunhalason 2, Kiskunmajsán 2, Lajos-
mizsén 2, Szabadszáláson 2, Szankon 1, Tiszakécskén 17 fő halt meg.186 Ezek az ese-
tek egyértelműen Gyurkó Lajos vezérőrnagy hadtestparancsnok sortűzparancsának 
köszönhetőek. Tombolásának és hatalmának csúcspontján október 26. és 28. között 
a hadtesthez tartozó területeken több mint 55 ember halt meg. Október 26. és 28. 
között 53 sortűz dördült el. 1956-ban Bács-Kiskun megyében összesen 24 települé-
sen 73 sortűz dördült el. A tudományos kutatások szerint végül összesen 57 ember 
halt meg és 244 személy sérült meg a sortüzek következtében a megye területén.187 
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A Központi Statisztikai Hivatal 2006 őszén nyilvánosságra került 1956-os lajstroma 
szerint a forradalom és szabadságharc eseményei alatt 2502 fő (fővárosi: 1945 fő, 
vidéki: 557 fő) halt meg, és mintegy 20 ezer a sérültek száma. Külön érdekessége a 
listának, hogy megyénk igen „tekintélyes” helyen szerepel az áldozatokat tekintve. 
A rangsorban Pest megyét (68 fő) követve Bács-Kiskun megyében volt a legtöbb, 64 
halálos áldozat az adatok szerint. Ez azt is jelenti, hogy minden 9. vidéki halott a mi 
megyénkből került ki.188

A kiskunhalasi demográfiai viszonyokra vonatkozóan is nagyon beszédes szá-
mokkal rendelkezünk 1956-ból és 1957-ből. Míg 1956-ban a városból elköltözők 
száma: 1921 fő, az ideköltözők száma: 1314 fő, addig 1957-ben az elköltözők szá-
ma: 3228 fő, az ideköltözők száma: 1770 fő volt.189 Egyébként megyénkből 1957 
májusáig összesen 2620 fő emigrált az 1956-os esemény miatt.190

Ám arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a forrásokat, az interjúkat és a doku-
mentumokat, mint minden történeti kutatás tekintetében, csak kritikával használ-
hatjuk. Erre egy igen jó példa, hogy Kiskunhalas nevét kiemelték egy rosszul értel-
mezett jelentés kapcsán. Király Béla vezérezredes, hadtörténész, politikus, az MTA 
tagja, az 1956-os forradalom idején a Forradalmi Karhatalmi Bizottság és a Forra-
dalmi Honvédelmi Bizottmány elnöke, Budapest katonai parancsnoka, a Nemzetőr-
ség főparancsnoka egy tudományos előadássorozaton és az abból kiadott tanulmány-
kötetben a következőket állította: „A jellemző az volt, hogy a tisztikar nagy része 
egyénileg békés megoldásra törekedett. Vidéken, sok helyen fegyvertelenül mentek a 
tömeg közé, s beszéddel, egy helyen katonazenével csillapítottak. Volt azonban né-
hány bolsevista meggyőződésű, véreskezű katonai parancsnok is. Közülük a legme-
revebb a III. hadtest parancsnoka, Gyurkó Lajos vezérőrnagy volt, aki a statáriumra 
hivatkozva Kiskunhalason megfélemlítésül 20 személyt felkoncoltatott. Még október 
28-án, a megyei párttitkár tiltakozása ellenére is előfordult az elfogott fegyveresek 
felkoncolása, 17 békés tüntetőt pedig repülőegységek bombáztak halálra. Október 
31-én Gyurkó a szovjet csapatokhoz menekült. Sok helyütt lövettek más parancs-
nokok is a békés tüntetők közé.”191 A szerzővel történt konzultációm után kiderült a 
következő: „Az utalás természetesen nem részletes beszámoló, csak a lényegre tér 
ki. Kiskunhalast azért említi, mert az ott székelő, a nemzethez hűséges nemzetőrök 
naponta többször is jelentést tettek a népirtásról. [Vö.: a helyi nemzetőrség létrejöt-
tének kérdése – szerző] E jelentésekben azonban Kiskunhalason kívül beszámoltak a 
Kecskeméten, Kiskőrösön, Kalocsán, Csongrádon, Tiszakécskén és a közelükben lé-
vő más helyeken történtekről is. A 20 ember felkoncolása Kiskunhalas helyett lehet, 
hogy a felsorolt más helyek egyikén történt, de megtörténte kétségtelen.”192 Mivel 
Kiskunhalason nem jött létre a nemzetőrség, így jelentést sem tudott küldeni. Másfe-
lől kiderült, hogy a forrás nem egyértelműen városunk kapcsán született.

Egy budapesti adatközlő pedig azt állította, hogy ismerőse elmondása alapján 
tudja, hogy az egyik laktanyában a következők történtek. November 4-én a szovjetek 
„békésen” el akarták foglalni a katonai objektumot, de annak parancsnoka ezt nem 
engedte. Szóbeli egyezkedés indult. A magyar tiszt orosz nyelvű tolmácsa viszont 
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azt mondta a szovjet tárgyalófeleknek, hogy lőjék le a parancsnokát, és akkor nyu-
godtan bevonulhatnak. A gyilkosság az állítása szerint meg is történt. Ezzel mentette 
meg a tolmács az egész várost és a katonaságot a szovjet erőszaktól. Természetesen 
semmi más forrás nem erősíti meg ezt a történetet. Illetve jellemző az adatközlőkre 
és a visszaemlékezőkre, de leginkább a későbbi történet felidézésekre, hogy sokan 
túlértékelik saját maguk vagy mások szerepét egy-egy (fontos) történelmi helyzet-
ben.193

Az is egy külön fejezetet érdemelne, hogy az 1956-os forradalom kiskunhala-
si történéseiről nagy többségében csupán bírósági és nyomozati anyagok állnak a 
rendelkezésünkre, melyeket természetesen az irányított és koncepciós jellegű peres 
eljárások tudatában csak nagyon alapos bírálat és elemzés után lehet elfogadni és 
felhasználni, hogy valóban objektív képet tudjunk kapni erről, az amúgy is nagyon 
összetett történeti eseményről. 

A helyi forradalom utóélete már a magyarországi forgatókönyv szerint zajlott 
le. A sztrájkok, a kezdeti ellenállás a karhatalommal, a Kádár-kormánnyal és az 
 MSZMP-vel szemben lassan elolvadt. Az események hatására sokan az ország el-
hagyását fontolgatták. Többeket meghurcoltak, illetve elhelyeztek innen, megfosz-
tottak tisztségeiktől. A felelősségre vonások 1957 elejétől érintették a várost. A kis-
gazdapártban, a forradalmi tanácsban és a pesterzsébeti gyűjtőakcióban résztvevő 
legismertebb személyiségeket tartóztatták le, ítélték börtönbüntetésre vagy inter-
nálták. Sokkal több embert is felelősségre vonhattak volna, de elsősorban azokkal 
tették, akik eredetileg a pártállam emberei voltak (pl.: Fazekas István), vagy 1956. 
november 4. után sem vonultak vissza a közéletből (pl.: Kurdics József, Nagy Sze-
der István). A Kádár korszakban aztán lassan, mind a forradalmi hevület, mind a 
követelések megszűntek és eltűntek a mindennapi politizálás színtereiről. A ki nem 
mondott kiegyezésbe, vagyis a társadalmi jólét kiépítésének magyar szocialista mo-
delljébe 1956 nem fért bele, és hosszú időre felejtésre lett ítélve.

A forradalomról természetesen jobb volt hallgatni, és lehetőleg mindent elhallgat-
ni. Utcaátnevezést kellett eszközölni, sőt, a város szovjet „felszabadításának” napját 
is eltolják egy nappal előbbre (október 22.), mivel az pontosan 1944. október 23-án 
történt. Hasonló okokból az Október 23. utcát Felszabadulás utcának nevezték el. A 
történetírásunkban 1989-ig csak „ellenforradalomnak” aposztrofált eseménysorról 
legfeljebb az iskolák tankönyveiben lehetett elferdített információkat olvasni. Majd 
egyre másra jelentek meg a visszaemlékezések és a szamizdatok, de áttörést lénye-
gében a ’80-as évek vége hozott. Kiskunhalason sem kerülhetett évtizedekig teríték-
re a téma. Még az 1965-ös monográfia vagy az 1984-es helytörténeti kronológiák 
sem tesznek semmiféle említést sem a kiskunhalasi, sem a járási 1956. október-no-
vemberi eseményekről.194 Először Kurdics József írt nyíltan 1989-ben az Ellentét 
című újságban erről, majd a történeti dokumentumok felhasználásával Szabó Róbert 
történész dolgozta fel a kiskunhalasi 1956-os történéseket. Összefoglaló jelleggel, a 
legújabb kutatások, több szemtanú interjúja és az újabban előkerült korabeli iratok 
felhasználásával 2006-ban jelent meg Végső István tollából az 1956 Kiskunhalason 
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című tanulmányfüzet. A nyilvánosság bevonásával emlékezéseket helyileg 1989-től 
tartottak, majd 1996-ban avatták fel a Bethlen Gábor téren található kettős kopjafát, 
aztán 2006-ban a városháza falán a sortűz áldozatainak emlékére egy emléktáblát.

Arcok a forradalomból

Fazekas István (1913 – 1978) asztalosmester. 1934-ben lépett be az illegális 
kommunista pártba. 1945 után a legradikálisabb kiskunhalasi kommunisták egyike 
volt. 1945 és 1947 között a Kiskunhalas Járás párttitkáraként dolgozott. Összekü-
lönbözött a párttal, és emiatt kizárták, majd koncepciós jellegű pert indítottak ellene. 
1951-től a Fa- és Épületipari KTSZ elnöke lett. 1956 októberétől a munkástanács-
ban és az ideiglenes munkás-paraszt-katona (majd a nemzeti forradalmi) tanácsban 
gyökeres változásokat követelt. 1957 márciusában tartóztatták le, és forradalmi te-
vékenysége miatt elítélték.

Hodosán Imre (1920 – ?) katonatiszt, városparancsnok. A 37. lövészezred pa-
rancsnoka volt. 1956. október 26-tól Miklós alezredesnek adta át a városparancsnoki 
tisztséget. 1956. október 26. és november 9. között a fővárosi forradalmárok és sza-
badságharcosok ellen harcolt. Novembertől ismét ő lett a katonai városparancsnok, 
és megszervezte a helyi és járási karhatalmat. Alakulata 1957-től megkapta a „37. 
Budapesti Forradalmi Ezred” elnevezést.

Kurdics József (1914 – 1999) tanár. 1940-től Kiskunfélegyházán és Budapesten 
tanított. 1946-ban koncepciós jellegű perben elítélték és internálták. 1955-től tanított 
a kiskunhalasi gimnáziumban. 1956. október 27-től a tanárok képviselőjeként vett 
részt az ideiglenes munkás-paraszt-katona (majd a nemzeti forradalmi) tanácsban. 
Kiemelkedő jelentősége volt a pesterzsébetieknek szánt gyűjtésben, ő szervezett be 
diákokat az akcióba. 1957-ben letartóztatták, internálták, majd elhelyezték Kiskun-
halasról. 1994 nyarán feljelentést tett egy társával ismeretlen tettes ellen az 1956. 
október 27-ei sortűz kivizsgálása ügyében. 

Miklós Gergely katonatiszt, városparancsnok. A 7. tüzérezred parancsnoka volt. 
Hodosán Imre őrnagy távozása után október 26. és 29. között ő volt a város katonai 
parancsnoka. Az ideiglenes munkás-paraszt-katona (majd nemzeti forradalmi) ta-
nács vezetőjeként ő irányította a várost október 27. és 31. között. Jelen volt az 1956. 
október 27. kiskunhalasi sortűznél, de szerepe tisztázatlan maradt. Október 31-én 
leváltották és letartóztatták ebben az ügyben, de másnap elengedték és szabadságol-
ták. 1956. november 5-től ismét a 7. tüzérezred parancsnoka lett. 1994-ben, a sortűz 
kivizsgálását célzó ügyészségi vizsgálat, nem talált elég bizonyítékot a bűnösségére.

Nagy B. Imre (1904 – ?) földmunkás. Három elemit végzett kiskunhalasi ember 
volt. 1956 előtt a Magyar-Szovjet Barátság Tsz-ben dolgozott. Az 1956-os forradal-
mi események alatt a termelőszövetkezet feloszlatásában vett részt, és nemzetőri 
szolgálatot vállalt. 1958-ban ítélték el.
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Nagy Szeder István (1907 – 1994) politikus, mérnök. 1931-től az FKgP tagja 
volt. 1945 és 1947 között a helyi FKgP elnöke és országgyűlési képviselője volt. 
1947-ben a Magyar Függetlenségi Párt listáján jutott be a parlamentbe, ami miatt 
koncepciós eljárás indult ellene, és még ebben az évben internálták. 1956. október 
29-én felkérésre csatlakozott a forradalomhoz. Az 1956. október 31. felvonulás meg-
szervezője volt. Részt vett az 1956. november elsejei helyi választás előkészületi 
munkájában. A forradalom alatt újjáélesztette az FKgP-t. 1956/57 telén a pesterzsé-
beti gyűjtési akció szervezője volt. 1957 februárjában letartóztatták, később forra-
dalmi és szervezkedő magatartása miatt elítélték.

Péter Balázs (1915 – 1968) kereskedő. 1945 után eljárás indult ellene 1944 előt-
ti tevékenysége miatt. 1945 és 1948 között az FKgP tagja volt. 1956. október 29-
től részt vett az FKgP újjászervezésében. 1956. október 31-én beszédet mondott. 
Az 1956. november 1. választás megvalósításában döntő szerepe volt. Nagy Szeder 
mellett mozgatórugója az 1956 decemberében indult pesterzsébeti gyűjtési akció-
nak. 1957 májusában letartóztatták, majd forradalmi és szervezkedő magatartása 
miatt elítélték. 

Reile Géza (1918 – 1977) tanácselnök, cipész. 1944-től a bajai kommunista párt 
tagja volt. Vaskút jegyzője, majd 1944 és 1954 között tanácselnöke. 1954 és 1960 
között kiskunhalasi tanácselnök. Az 1956-os forradalom első napjaiban kicsúszott 
a kezéből az irányítás, és októberi 27-től a város katonai parancsnokának adta át 
a hatalmat. Az ideiglenes munkás-paraszt-katona (majd nemzeti forradalmi) tanács 
egyik szervezője volt. Erős nyomásra bevonta Nagy Szeder István kisgazda politi-
kust, akinek a segítségével október 29-én visszavette a település irányítását. 1956. 
november 4-én megköszönte Nagy Szedernek, hogy a forradalom alatt nem történt 
bajuk a kommunistáknak. Engedte, majd betiltotta a pesterzsébeti gyűjtési akciót. A 
Nagy Szeder István és Péter Balázs pereiben az egyik fő tanú volt. 

Szilágyi Ferenc (1910 – 1999) tanár, igazgató. Budapesti születésűként a Lónyay 
Utcai Református Gimnáziumba járt, majd az Eötvös Loránd Egyetemen magyar, 
latin, görög és angol szakokon tanult. 1933 és 1942 között a kunszentmiklósi, majd 
1942-1975-ig a kiskunhalasi gimnáziumban tanított. 1949-től az intézmény igaz-
gatója lett. Az 1956. november 23-án rendezett megemlékezés szervezésében részt 
vett. A forradalom és az utána következő események alatt tanúsított magatartása mi-
att 1957-ben leváltották. 

Váradi Miklós katonatiszt, városparancsnok. 1955-től a 36. páncéltörő tüzé-
rezred parancsnoka volt. 1956. október 27-től részt vett az ideiglenes munkás-pa-
raszt-katona (majd nemzeti forradalmi) tanács munkájában. A 36. páncéltörő tüzé-
rezred parancsnokaként kiállt a forradalom ügye mellett. Október 31-től ő volt a 
város katonai parancsnoka. 1962. május után helyezték el az alakulat éléről.
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Kiskunhalas társadalomtörténete 
a 20. század második felében*

Alabán Péter

Elméleti keretek – szocialista város és társadalom

A második világháborút követő fél évszázad magyar társadalomtörténetének fo-
galmi kereteit igen nehéz meghatározni.1 Miközben az önálló birtokos parasztság 
mint társadalmi réteg 1960-1961 után lényegében eltűnt, többsége termelőszövetke-
zetekbe kényszerült. A falvak strukturális átalakulása egyrészt bár közelebb hozta a 
korábban teljesen különálló falusi és városi társadalmat, másrészt viszont elválasz-
totta egymástól a paraszti és falusi társadalmat. A folyamat valójában már 1945 után 
megkezdődött. A szovjetizálás gazdaság- és társadalomtörténetében az 1945 márciu-
sában kiadott földosztásrendelet egy, a termelési volumenében a nevétől eltérően at-
tól messze elmaradó kis- és középparaszti réteg bővülését eredményezte, miközben 
ez az állami bevételt és a lakossági ellátást a mezőgazdasági termelés fokozásával 
biztosítani kívánó agrárpolitikai célkitűzés csupán a „szocialista átmenet” részét ké-
pezte. Az elsődleges törekvés a – későbbiekben a módszerek fokozatos változtatásá-
val véghezvitt – „szocializmus vidéki felépítése”, illetve a nagyüzemi gazdálkodás 
preferálásával „a termelőeszközök társadalmasítása” volt sajátos, szovjet mintájú 
kollektivizálási kampánnyal előkészítve.2 Habár e változások révén az átrétegződés 
új társadalmi csoportok megjelenését is maga után vonta, a mezőgazdasági politika 
pedig erőltetett iparosítással egészült ki, a szovjet mintára kiformálódó „szocialista 
társadalmat”, illetve ezt a több korszakhatárral is tagolható fél évszázadot nem lehet 
csupán a marxi osztálykategóriákkal jellemezni.

Természetesen a korábbi tanulmányunkban3 említett 1939. évi, helyszíni szocio-
gráfiai felmérés alapfogalmai sem használhatók már erre a korszakra vonatkozóan. 
Az Erdei Ferenc irányításával végzett szociográfiai és statisztikai „felvétel” még egy 
korábbi, a két világháború közötti társadalmi struktúrában vizsgálódott, amelynek 
alapja a presztízsértékű földtulajdon volt. A tradicionális paraszti társadalmi rend és 
gazdálkodás formáit azonban már a Horthy-kor végén is érte bírálat a halasi példák 
alapján: eszerint az egész életet végigkísérő folyamatos, de tervszerűtlen munka a 
„polgárosodó, művelődő embert nem elégíti ki, mint foglalkozás”; helyette szak-
szerűségen és „üzemterv” készítésén alapuló, tervszerű gazdaságokra van szükség, 
amely egyben kizárja a rendszertelenséget a gazdálkodásban.4 A szociográfiai fel-
mérés előbb idézett összefoglalója azonban bizonyítéka azoknak az érezhető változ-
tatási igényeknek és törekvéseknek is, amelyek a két világháború között is fennálló 
nagybirtokrendszer által okozott aránytalanságokon kívántak módosítani. A hagyo-
mányos gazdálkodási modellre jellemző életmód leginkább az életkörülményekre 
jellemző mutatókkal jellemezhető: a szántó és legelő nagysága, az állatok száma, a 
 * A tanulmány elkészítéséhez szükséges adatgyűjtésben Csépányi Attila is részt vett.
  A szerző ezúton mond köszönetet a segítségért.
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lakóház nagysága és komfortfokozata, a berendezési tárgyak, háztartási eszközök, az 
öltözködés és a táplálkozás. Sokáig a fő alapelv az volt, hogy mindent maga termel-
jen meg és készítsen el a gazdaság, amit lehet, hogy minél kevesebb dologért kelljen 
pénzt kiadni. Ettől, a részben önellátó gazdálkodótól való eltérést jól reprezentálja a 
polgárosodás előrehaladása, vagy a későbbi „parasztpolgár” életutak feltűnése.

Az 1945. március 17-én kihirdetett, 600/1945. számú földosztásrendelet végül a 
törpe- és kisbirtokos paraszti réteget szélesítve növelte a mezőgazdasági ingatlantu-
lajdonosok számát, széles körű agrárreformmal nem párosult. Jelentős hozadékának 
tekinthető viszont, hogy „megerősítette a magántulajdonosi tudatot a parasztságban, 
és ezzel (is) perspektivikussá tette azt a hagyományos paraszti életpályát, aminek 
meghatározó eleme volt a föld magántulajdona.”5 Miközben ennek megfelelően az 
1939-es városkutatásban is említett polgárosodás „új” erőre kapott 1945 és 1949 
között, a politikai változások nem engedték annak eredményeit kifejlődni, sőt egy 
merőben új társadalmi rendszer alapjainak lerakásához láttak hozzá. 1958-1959-től 
kezdődően az egyéni gazdálkodás tömeges felszámolása mellett az azzal összefüggő 
életformák is háttérbe szorultak, a vidék és a hagyományos vidéki-paraszti társada-
lom képe megváltozott. Kollektivizált föld kollektivizált ember nélkül? – tette fel a 
kérdést Ö. Kovács József a Korall című társadalomtörténeti folyóirat tematikus szá-
mában6, majd saját kutatásai alapján igen lehangoló állapotokról számolt be ezekből 
az évekből: 1959 nyarától „ideges parasztok”, a tsz-ekből való „kilépési hangulat” 
és „máról holnapra változó” helyzet tűnik fel a jelentésekben.7

A változások a korabeli szóhasználatban is megjelentek. A Magyar Szocialista 
Munkáspárt (MSZMP) Bács-Kiskun megyei pártértekezletének 1959-ben elfogadott 
határozata szinte kizárólag marxi fogalmakat használ, amelyek – mint már említet-
tük – szintén nem helytállóak. Az 1962. október 25-26-i beszámoló értelmében a 
szocializmus alapjainak lerakása gyökeres változást idézett elő a társadalom „osz-
tályszerkezetében”, megerősítve a megyei szinten közel 40%-os arányt képviselő 
munkás- és alkalmazotti rétegek vezető szerepét és az osztályharc ideológiájának 
megfelelően kiküszöbölve a kapitalista társadalmi elemeket. Habár a párthatározat-
ban használt kategóriák között még szerepel a parasztság, jelentése nagymértékben 
eltér az évszázadokon át körülhatárolt terminustól: itt már az „egységes, szocialista 
szövetkezeti paraszti osztály” szerepel, amely szintén nem volt egységes, de szó 
eredeti értelmét nézve valójában paraszti sem.8 A fogalomhasználat terén Gyenes 
Antalnak, az új gazdasági mechanizmus életbe lépése után született tanulmánya 
szintén már csak idézőjelben használja a „paraszt” kifejezést. Szerinte a termelőszö-
vetkezetekben dolgozók két fő típusa a szövetkezeti mezőgazdaságba betagolódott, 
de annak perifériáján helyet foglaló, 1968 után kisárutermelő háztáji gazdálkodást 
folytató, kisebbségben lévő „paraszt”, illetve az „alkalmazotti” státuszú, többséget 
mutató „munkás”, amely elfogadta a nagyüzemi munkaszervezetet, nem gazdálko-
dik, nem vállalkozik, meglévő háztáji gazdasága nem elsődleges létalap számára, 
mindezek által pedig hasonló vagy azonos mentalitású az iparban és állami vállala-
tokban dolgozókéval.9
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A fenti, marxista-leninista politikai elvektől eltérve az országos és helyi társada-
lom életszerű leírása mindenképpen más szempontú megközelítést kíván. A „kemény 
diktatúra” és a „puha diktatúra” alatti (és ezek közötti) politikai, gazdasági és társa-
dalmi változások helyi szintű megjelenései jól tükrözik az országos folyamatokat: 
az 1968-as új gazdasági mechanizmustól mind a magántulajdon, mind a gazdasági 
és kulturális tőke szerepe ismét felértékelődött, továbbá létrejött a második gazdaság 
és bizonyos mértékű kisárutermelés. Az egyéni életpályákat tekintve ugyanakkor 
szintén igazolható több példára is hivatkozva, hogy a népi életvilág lényege nem 
tűnt el teljes egészében. Miközben a társadalom egészét érintő strukturális mobilitás 
figyelhető meg, addig egyes esetekben a paraszti nézőpontú megközelítés polgári 
nézőponttal egészül ki, kialakítva a polgári racionalitást a gazdasági szakszerűséggel 
ötvöző, vállalkozó „parasztpolgár” alakját. Hasonló, a társadalom egészének válto-
zásával megegyező irányú hely- és helyzetváltoztatás majd az 1989-es rendszervál-
tozást követően figyelhető meg ismét Magyarországon, amikor az egykori állami 
alkalmazottak egy részéből például egyéni vállalkozó lett.

A korszak újabb sajátossága a korábbi mezővárosok és falvak esetében, hogy 
részben a fent említett változások eredményeképpen a korábbi, főként a zárt közös-
ségeknél jellemző homogén társadalmuk heterogénebbé vált: a paraszti rétegeken túl 
megtalálható itt már az ipari munkásság csoportjai, az értelmiség, illetve egyéb szel-
lemi rétegek (pl.: agrárértelmiség, agronómusok). A két világháború között folyama-
tosan emelkedő munkásság aránya tovább növekedett, miközben – az átrétegződés-
re utalva – vizsgálatuknál a paraszti származás komoly részarányt mutatott. Mivel 
1949 után, illetve a téeszszervezés 1959-1961 közötti újabb hullámakor felgyorsult 
az agráriumot elhagyók száma, jelentőssé vált a női munkavállalás és szövetkezeti 
tagság, a férfiaknál pedig a nem mezőgazdasági jellegű munkavállalás. Új életfor-
mák, életstratégiák alakultak ki: a családok korábbi gazdasági egysége felbomlott, a 
munkahelyek a falvakon kívülre kerültek, erősödött az ingázás. A gyárakban segéd-, 
betanított, és szakmunkásokra tagolódó ipari munkásság mellett az egykori paraszti 
népesség új típusú differenciálódását az 1960-as évektől a mezőgazdaság üzemszer-
vezetén belüli három üzemtípus is befolyásolta: az állami gazdaságokban bérmun-
kások voltak, míg a termelőszövetkezeti és szakszövetkezeti tagok tulajdonostárs-
ként, vezetői idővel egyfajta vállalkozói tevékenységet űzve jelennek meg előttünk. 
A változások politikai hátterét Juhász Pál az 1950-es évek modelljével vetette össze, 
megállapítva, hogy a Kádár-korszakban „eltűnt a kollektivizálás osztályharcos éle: 
hagyták, hogy a középparasztok, gyakran volt kulákok vezetők lehessenek; ahol a 
termelés nagy visszaesésével járt volna a termelőszövetkezeti forma, megengedték a 
szakszövetkezeteket, hagyták elterjedni a munkaegységrendszer mellett a részesmű-
velést s az egyéb részesedéses bérformákat; […] legfőképp pedig – átmeneti korlá-
tozások után – hagyták, hogy a háztáji gazdaság a közösre is támaszkodó árutermelő 
kisüzem legyen.”10

A társadalmi változások alapjául szolgáló gazdasági szerkezetváltoztatás a sza-
kosított mezőgazdaságnak a tervgazdálkodás célkitűzéseinek teljesítését, a lakosság 
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és az élelmiszeripar, valamint a kivitel igényeinek biztosítását szánta fő feladatá-
ul, ennek megfelelően pedig a termelőszövetkezetek anyagi és technikai bázisának 
megteremtését sürgette. Ezt igazolandó az MSZMP megyei lapjában számos erre 
utaló intézkedésről számol be. Eszerint például Bács-Kiskun megyében a növényter-
mesztés (gabona-, takarmány- és ipari növények) és állattenyésztés (szarvasmarha-, 
sertés-, juh- és baromfitenyésztés, halgazdálkodás, ezeken belül a tartási, nevelési és 
hízlalási viszonyok javítása) mellett a mezőgazdasági művelésre alkalmatlan része-
ken a párt Gazdasági Bizottsága közel 6000 hold homokterületen erdősítést írt elő 
talajjavítás és a fakitermelés növelése céljából. A kiskunhalasi járás nem megfelelő 
természeti adottságai következtében ugyanakkor a megyei vezetés szőlő- és gyü-
mölcstelepítést is előírt; a második ötéves terv keretein belül például 1961-ben 2800 
kat. hold nagyságú területen.11 A korszakra ugyancsak jellemző munkaverseny már 
a második világháborús veszteségek és károk pótlására, helyreállítására vonatkozó 
alispáni hirdetményben szerepelt. Az indoklásban az összetartozás és a közösségi 
szellem erősítése, a rendelkezésre álló erőforrások csoportosítása és a nagyobb mun-
kateljesítmény kívánalma fogalmazódik meg.12

A gazdaság másik fő ágában, az iparban az ötéves tervek alapelveihez igazodva 
az üzemek fejlesztését (és új üzemek létesítését), a gazdaságosság fokozását, az ön-
költségek csökkentését, valamint a termelékenység emelkedését helyezték előtérbe 
kiemelve azt a tényt, hogy az 1950-1960-as évek fordulóján még mindig 65%-os a 
megyén belüli agrárnépesség aránya. A városok közül Kecskemét és Kiskunfélegy-
háza mellett Kiskunhalas foglalkoztatási problémáinak megoldására egyértelműen 
az iparbővítés állt a középpontban. Miután 1948-tól a helyi üzemeket fokozatosan 
államosították, az 1960-as és az 1970-es évektől egyre több nagyobb – főként tex-
tilipari és fémfeldolgozó – ipari üzem, illetve azok leányvállalata települt itt le bizo-
nyos fokú fellendülést, illetve a részben hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra kiépü-
lését eredményezve. Utóbbit szolgálták a város- és községfejlesztési koncepciók is, 
amelyek szintén tervutasításos rendszerben többek között a vízellátás bővítését és a 
lakásépítés fokozását szorgalmazták. Ebben a két évtizedben vette kezdetét továbbá 
a piaccsarnok, az új kórház, a strand- és termálfürdő építése.

A fentiekhez hasonló szerepet szántak a harmadik szektornak, vagyis a szolgálta-
tói és kereskedelmi oldalnak is. Az áruk helyes elosztásán túl a korszerű üzlethálózat 
igénye éppúgy megfogalmazódott, mint a vendéglátás és a közétkeztetés hálózatá-
nak növelése. Az 1945 után kibontakozó szövetkezeti mozgalom alapvető szervezeti 
egységei a földműves-szövetkezetek voltak. A földosztás után jöttek létre, alapvető 
feladatuk a mezőgazdasági termékek értékesítése, ezek felvásárlása, a kiskereskede-
lem, a vendéglátás és az ezekkel összefüggő ipari tevékenység volt. Hosszabb ideig 
mezőgazdasági jellegűek maradtak, később azonban a mezőgazdasági termelőszö-
vetkezetek mellett más profillal jelentek meg: feladatuk immár a vendéglátás, a ke-
reskedelem, a szolgáltatás lett, aminek következtében átalakult tagságuk társadalmi 
összetétele, alig akadt közöttük mezőgazdasági foglalkozású, emellett egyre több 
alkalmazottat foglalkoztattak. Ezt tükrözte névváltoztatásuk is, 1967-től Általános 
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Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeteknek (ÁFÉSZ) hívták őket. A településeken 
létrejött szövetkezeteket közigazgatási egységek szerint szervezték. Országos szin-
ten a Szövetkezetek Országos Szövetsége (SZÖVOSZ), megyei szinten az adott 
megye Szövetkezetek Szövetsége (MESZÖV) fogta össze, irányította és felügyelte 
munkájukat. A szolgáltatói szféra bővülését mutatják az 1980-as évekre megjelenő 
áruházak, szállodák, bankok és biztosítók.

Az egyes gazdasági ágazatok terén éppúgy, mint az egyéni és kollektív életpályák 
tekintetében az 1989-es rendszerváltozás hozott újabb, jelentős változást. Miközben 
az 1990-es évek első felében az ipari vállalatok egy része válsága került, megszűnt 
vagy átalakult, a mezőgazdaságban nagy várakozás előzte meg a földrendezést, kár-
pótlást, földkiadást. Azt már az 1988 novemberében, a Magyar Demokrata Fórum 
(MDF) és a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ) által a Halashoz közeli Kis-
kunmajsán tartott agrárfórum is elismerte, hogy a magyar agrárium nem egy tartósan 
működőképes gazdasági modell, éppen ezért a magánszemélyek újbóli földtulajdon-
szerzését, a vállalkozó családi gazdaságok növekedését kell segíteni megfelelő ter-
melőeszközök és szaktudás birtokában. 

Az 1987. évi I. törvény 1989. július 1-jén hatályba lépett módosítása eltávolította 
a meglévő korlátozást az állampolgári tulajdonszerzés és a társadalmi tulajdonban 
lévő föld forgalma elől, s egyúttal megteremtette a mezőgazdaságban a földpiac fel-
tételeit is. 1990-ben a XXXVIII. törvény az „önkéntesség” elvére építve lehetősé-
get teremtett a szövetkezetből történő kiválásra vagy a más szövetkezetbe történő 
beolvadásra. Ezt követte 1991-ben az első kárpótlási törvény, majd 1992 elején a 
szövetkezeti és az átmeneti törvények. A kárpótlás és földkiadás sokáig elhúzódott, 
a csődbe jutott termelőszövetkezetek némelyikénél a felszámolás hosszú éveket vett 
igénybe. Bár az 1991-es törvény a kárpótlási jegy földre váltásával – a kereslet-kí-
nálat szabályozó hatásának érvényesítésén keresztül – a termőföld piaci értékének 
kialakulását kívánta elősegíteni, végrehajtása sok feszültséggel járt, így végül több 
alakalommal is módosították (1994. évi XXXII. törvény, illetve 1995. évi LXIII. 
törvény). A kárpótoltak többségének a kárpótlás végül csalódást okozott, mivel ere-
deti tulajdonuk helyett még csak nem is pénzt, hanem bonyolultan felhasználható 
kárpótlási jegyeket kaptak; összességében tehát a kárpótlás politikailag nem bizo-
nyult sikeresnek. A helyszínen készített interjúk bepillantást engednek a kárpótlás 
folyamatának helyi mozzanataiba is, sőt ezek alapján egyfajta mérleg is vonható a 
rendszerváltás „nyerteseiről” és „veszteseiről”.13

1990 után változtak az egyes szakkifejezések jelentései is: az 1999. évi XLVI. 
törvény az általános mezőgazdasági összeírás (eszmei időpontja: 2000. március 31.) 
elrendelésekor „gazdaság”-nak nevezte azt a mezőgazdasági tevékenységet folytató, 
gazdaságilag és technikailag különálló egységet, amelynek önálló irányítása van, 
az összes termőterülete (szántó, kert, gyümölcsös, szőlő, gyepterület, erdő, halastó, 
nádas) pedig legalább 1500 m2. „Mezőgazdasági hasznosítású földterület” a szántó, 
kert, gyümölcsös, szőlő művelési módjának megfelelően hasznosított terület. „Gaz-
dálkodó”-nak ugyanakkor az a személy minősül, aki a gazdaság működtetéséért a 
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gazdasági és jogi felelősséget egyaránt viseli, míg a „gazdasághoz tartozók” közé 
a család, illetve a háztartás azon tagjai sorolhatók, akik vagy a gazdálkodó háztar-
tásában vagy máshol élnek, de a gazdaságban mezőgazdasági munkát végeznek. A 
kiskunhalasi gazdálkodók helyzetét is természetesen ezek alapján szükséges meg-
közelíteni.

 A földkérdés mellett a privatizáció a mezőgazdasági nagyüzemek és ipari leány-
vállalatok megszűnésén túl 1995 után már új ágazatok megjelenését és fejlődését 
eredményezte, leginkább a kereskedelmi, szolgáltató szektorban. Az országos szint-
hez képest a város munkaerőpiaci helyzete és a munkanélküliek száma – országos 
és regionális szinthez képest – hasonló, azoknak nagyrészt megfelelő képet mutat 
jelenleg is.14

A társadalmi és gazdasági változások mellett külön vizsgálati szempontot jelent-
het az 1960-as évektől meginduló, Szelényi Iván által meghonosított városszocio-
lógiai empirikus elemzések felhasználása. Halas gyakorlatilag minden tekintetben 
a legjellegzetesebben magyar várostípust képviselő mezővárosok sorába tartozott 
Kecskeméthez, Hódmezővásárhelyhez, vagy Karcaghoz hasonlóan. A nagy határú 
alföldi városok sorában növekvő paraszt-polgári réteggel, szerkezetét tekintve pedig 
városias központtal, de falusias jellegű utcákkal rendelkező települések egy részének 
később ipari jellege erősödött, más részük megmaradt agrárjellegűnek. A korábban 
vidéki jellegű, paraszti társadalom fokozatos felbomlása a településforma tekinte-
tében is más megközelítést kívánt, figyelembe véve a városi létforma, azon belül 
pedig a „szocialista város” politikai, gazdasági és kulturális hatásait. A települések 
népességével a települések egyedi szintjén, azok sajátos csoportjai szerint foglalko-
zó tudományág, a településdemográfia szintén ehhez nyújthat támpontot ebben az 
időszakban. Településcsoportosítási kategóriái között a földrajzi fekvéstől, az alap-
rajz, a szerepkör, a gazdasági jelleg, a gazdasági aktivitás, a gazdasági fejlődés, a 
hasznosítás módja, a méret, a korösszetétel, a vallási összetétel, a lakóházak és eme-
letes házak száma szerinti szempontok akár külön-külön is vizsgálati kiindulópontot 
jelenthetnek – utalva a településhálózat második világháborút követő reformjára, a 
városi és községi tanácsok kialakítására. Különösen fontos a térkapcsolatok hangsú-
lyozása, s részben ennek kapcsán fontos kiemelni az 1950. évi XVI. törvényt a helyi 
önkormányzatokról, amely a várossá nyilvánítást az adott település térségi szerepé-
hez és fejlettségéhez kötötte. 

Miközben – az előző évszázadokhoz viszonyítva – a statisztikai adatok köre 
tovább bővült, kategóriái egyben változtak is. A 20. század második felét illetően 
hiányosságok mutatkoznak a népesség felekezeti hovatartozása vagy éppen a kol-
lektivizálást követően az önálló mezőgazdasági foglalkozású magángazdálkodók 
számának tekintetében.15 Az 1949. évi népszámlálás adatait például éveken át tit-
kosan kezelték, a lakosság vallási tagoltságáról csak utólagosan, 1995-ben adott ki 
településsoros adatokat a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Gazdaság- és társa-
dalomtörténetileg azonban jelentős az 1945. évi földosztás alapján felállított 11 gaz-
daságnagyság-kategória. Az adatok titkosságának oldódása után 1958-ban a Magyar 
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városok és községek című adatgyűjtemény az 1949-1954 közötti népességszámra, 
népmozgalomra, lakóházakra és lakásokra közölt fontosabb adatokat, majd 1969-
ben a század elejétől kezdve jelentek meg külön kötetben, településsoros lebontás-
ban a népmozgalmai adatok (születés, halálozás). 1960 után rendszeressé vált a la-
kó- és állandó népesség, külön részletezettséggel pedig a bel- és külterületi népesség 
számbavétele. 1970-ben és 1980-ban már számlálókörzetek szerint is megtaláljuk az 
adatokat.16

Habár a statisztikai megközelítés is lényeges szempont, a „szocialista város”, 
mint fogalom, illetve a magyarországi szocialista városok leírása korántsem egysí-
kú. A kifejezést több szerző (pl.: Szelényi mellett Beluszky Pál) is idézőjelbe tette 
annak immár történelmi távlatára utalva, miközben más várostípusoktól több ismérv 
alapján is elkülöníthető. Germuska Pál a nemzetközi szakirodalmat is felhasználva, 
leginkább a lengyel kutatási eredményekre alapozva alkotott új definíciót a több-
ször is félreértelmezett „szocialista város”-ra nézve. Az egymásra épülő kritériumok 
között elsőként említi a rendszer által kiemelt, főként gazdasági-területfejlesztési 
téren kedvezményezett településeket. Második jellegzetességként a városiasodásban 
elmaradt térségek iparosított városai említhetők, amelyek a rendszerváltozást köve-
tően gyors hanyatlásnak indultak. Iparhoz kötődik a harmadik kritérium is, amely a 
helyi társadalmon belül – átlag 60% feletti – ipari foglalkoztatottsági dominanciát 
mutat. A szerző itt mutat rá arra, hogy ezekben a térségekben az iparfejlesztés, illetve 
annak következményeképpen a társadalmi átrétegződés (ti. egyoldalúan meghatáro-
zó ipari foglalkoztatás) érdemi előzmények nélkül zajlott le. A negyedik szempont a 
gyakran teljes, vagy részben hiányzó városi hagyománynélküliség, a lassan kiépülő 
infrastruktúra és intézményrendszer. Mindezen hiányzó tényezők az ipar leépülését 
követően, de különösen 1990 után mutatkoztak meg igazán. Az ötödik fő jellegzetes-
ség végül demográfiai, amely a nagymértékű népességnövekedésben, s az országos 
átlaghoz viszonyítva fiatalabb korfával ábrázolható korösszetételben látszódott.17

Tanulmányunkban igyekszünk kitérni a fenti szempontok alapján arra, hogy az 
egykori mezőváros, Kiskunhalas mennyiben mutatkozott a szakirodalmi kritériumok 
szerint – a szó ideológiai tartalmát mellőzve – „szocialista város”-ként, vagyis gaz-
daságát, népességét, társadalmát és kultúráját tekintve milyen változások és befolyá-
soló erők érték a második világháborút követően. Arra ugyanis Germuska is felhívja 
a figyelmet, hogy a nemzetközi földrajz- és településtudományi szakirodalomban 
sem egyértelmű a fogalomhasználat: sok szerző következetlenül fogalmaz, nem a 
szocialista országok várostípusairól beszél, vagy más terminusokkal mossa össze 
a kifejezéseket. A magyar szakirodalomban szintén több fogalom létezik (pl.: „új 
város”; „iparváros”; „szocialista város”) látott napvilágot. Feladatunk természetesen 
nem ezek végső tisztázása, sokkal inkább ezek tükrében megvizsgálni Kiskunhalas 
„szocialista fejlődését” városi mivoltának és társadalmának főbb elemeit és jellem-
zőit. Ennek egyik alapját jelentette a Magyar Kommunista Párt (MKP) helyi szerve-
zetének 1947-es várospolitikai terve, majd a már említett 1959-es MSZMP értekez-
lete, amely után egyértelműben az ipartelepítés és iparfejlesztés került középpontba, 
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bár a fenti kritériumok között említett 
60%-ot meghaladó ipari foglalkoztatást 
a 70-es évek közepén sem sikerült elérni.

1945 után az állami és önkormány-
zati igazgatás egyesítésével, erősen köz-
pontosított, hierarchikus intézményként 
megszervezett tanácsrendszer a városok 
tényleges önállóságának elvesztésével 
járt. Ezt követte Nagy Imre első minisz-
terelnöksége idején a második tanács-
törvény (1954. évi X. törvény) megal-
kotása, amely a városok jogállását és 
irányítási kapcsolatait alapvetően meg-
változtatva a városok járási irányítását 
megszüntette, és a korábban is speciáli-
san szabályozott főváros és négy megyei 
jogú város kivételével – járási jogkörrel 
– a megyei tanácsoknak rendelte alá. Az 
1960-as évektől megjelent a városkör-
nyéki igazgatás, 1969-ben pedig először 
a községek városi irányítás alá kerültek. 
A harmadik tanácstörvény (1971. évi I. 

törvény) vezette be a városkörnyéki község kategóriát, ez azonban több mint tíz évig 
nem ment át a gyakorlatba. A járások 1983. december 31-ei megszűnését követő-
en, 1984. január 1-jétől hivatalosan is bevezették a „városkörnyékiség”-et, amely 
zökkenőmentesen pótolni tudta a járási hivatalokat az igazgatási tevékenységben.18 
A rendszerváltozást követően a helyi önkormányzatokról szóló törvény (1990. évi 
LXV. törvény) újabb változást hozott: a városkörnyéki igazgatás megszűnt, a lakos-
ságszámtól és a területi nagyságtól függetlenül minden önálló léttel bíró település 
elnyerte a települési önkormányzati státuszt. Lakosságszámát tekintve a korábban 
(1950. június 1-től) járási székhely Kiskunhalas – például a megyeszékhely Szol-
nokhoz, vagy Szekszárdhoz hasonlóan - a 20000 és 100000 fő közötti középváro-
sok sorába tartozik, az itt élő (lakó)népesség száma a legutóbbi népszámlálás idején 
(2011) 28285 fő volt.19 Gazdasági és területfejlesztési vonatkozásban az ún. mező-
gazdasági, vidéki (rurális) kistérségek átlagos fejlettségű csoportjába tartozik.

A hazai városok csoportosításának legújabb, az ezredfordulón már prioritásnak 
számító egyik kritériuma a globális világ kihívásainak, illetve a magyar rendszervál-
tozást követő gazdasági szerkezetváltásnak megfelelő információs és kommunikáci-
ós technológiák (IKT) elterjedtsége volt a termelékenység javításának, az új termé-
kek és szolgáltatások megjelenésének, valamint a fogyasztási szokások alakulásának 
fokmérőjeként. A szociológiai módszerek közül felhasznált klaszteranalízis alapján 
meghatározható infokommunikációs várostípusokon (1. regionális központok, 2. 

1. Vincze Ferenc tanácselnök, 1965 körül
TJM 2006.29.18.
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megyeszékhelyek és térségi központok, 3. aktív kis- és középvárosok, 4. üdülővá-
rosok, 5. mozdulatlan városok, 6. leszakadó városok, 7. Budaörs-különösen magas 
faktorértékekkel) belül Kiskunhalast a harmadikhoz, az ún. aktív kis- és középváro-
sokhoz sorolták másik 60 településsel együtt. Ezek általános jellemzői az átlag 15 
ezer fős lakónépességen és az alsóbb településkategóriákhoz képest magasabb jöve-
delmi mutatókon túl az átlagosnál viszonylag fejlettebb infokommunikációs infra-
struktúra és működő IKT-ágazat (pl.: mobil előfizetések, bejegyzett domain szervek, 
elérhető internet szolgáltatások). Demográfiai szempontból érdekes megállapítás, 
hogy ebben a településcsoportban tapasztalták a legjelentősebb népességfelszívó 
erőt, vagyis érdemes megvizsgálni a vándorlási különbözet alakulását is Kiskunha-
lason vagy környékén. Habár az ide sorolt 61 település nagy része Budapest 60-70 
km-es vonzáskörzetében található, a dél-alföldi régióból Kiskunhalas mellett Baja, 
Kiskőrös, Makó és Orosháza is ide tartozik.20

Helyi demográfia és statisztika 1945–2000

Népesség és népmozgalom

Országos és helyi szinten a második világháború az elsőtől eltérően már jóval 
komolyabb veszteségekkel és következményekkel járt. Tekintettel arra, hogy a had-
színtér érintette Kiskunhalas területét, határát is, így katonai és polgári áldozatokat 
egyaránt követelt. Számuk pontos megállapítása nehéz feladat, sokszor csak a becs-
lésekre hivatkozhatunk: az utóbbi évtized helytörténeti munkái közel 950 főre teszik 
a hadicselekmények miatt elhunytak számát. Az áldozatok csaknem 70%-a fronton 
elesett katona (kb. 650 fő) volt, a polgári lakosság embervesztesége a harcok idején 
kb. 40 főre tehető, s végül külön megemlítendő a munkaszolgálatban, illetve ha-
lál- és munkatáborokban elhunyt zsidók száma, összesen 202 fő.21 A népmozgalmi 
adatok tekintetében szintén a háború utolsó éve, 1945 jelenti a mélypontot: a halá-
lozások száma a században – az 1918-as év után – ekkor a legmagasabb (534 fő) a 
többi évhez, vagy akár a többi évtizedhez viszonyítva.22

A 20. század második felének demográfiáját, illetve annak számokban mérhető 
változásait egy korábbi tanulmány23 már tárgyalta. Megállapítható, hogy a lakos-
ságszám lassú emelkedést mutatott egészen a rendszerváltozásig, amikor stagnálás, 
majd kisebb csökkenés volt megfigyelhető. A vizsgált periódus statisztikai kategóriái 
az egyes népszámlálások idején azonban nem egységesek, külön tisztázást igényel-
nek főként egy összehasonlító elemzés készítéséhez. A korszakban megváltozott a 
népességszám korábban egységes besorolása. Az 1870 és 1960 közötti népszámlálás 
adatközléseiben szereplő ún. „jelenlévő összes népesség” az adott népszámlálás esz-
mei időpontjában az összeírás helyén tartózkodókat jelenti. Az eszmei időpontban 
jelenlevőnek kellett tekinteni azokat az átmenetileg távol levő személyeket is, akik 
azon a helyen, ahol az eszmei időpontban ténylegesen tartózkodtak, nem az össze-



252

írás körébe tartoztak (pl.: a vendégségben, üdülési céllal vagy kórházi ápolás miatt 
máshol tartózkodók, vagy a szállodai vendégek). A legutóbbi, 2001. évi népszámlá-
lás a jelenlét tényét már nem vizsgálta.

Az adott területen bejelentett lakóhellyel, vagyis állandó lakással rendelkező sze-
mélyek tartoznak a bejelentett „állandó népesség” körébe, függetlenül attól, hogy 
van-e máshol bejelentett tartózkodási helyük, illetve ideiglenes lakásuk, vagy hogy 
az összeírás eszmei időpontjában jelen voltak-e. A bejelentett állandó népesség nép-
számlálási adatai az 1970. évi népszámlálástól kezdve állíthatók össze. Harmadik 
kategóriaként végül a bejelentett „lakónépesség” tűnik fel, amelynek megállapítása 
a lakcímbejelentés jogcíme szerinti lakáshasználat alapján, a tényleges lakáshasz-
nálattól függetlenül történt. A bejelentett lakónépesség a népességstatisztika egyik 
legfontosabb népességcsoportosítása, hiszen az adminisztratív nyilvántartásokkal 
(lakcímbejelentés, születési, halálozási anyakönyvezés) aktualizálható. A bejelentett 
lakónépesség a népszámlálási adatokból ugyancsak 1970 óta állítható össze. A fenti 
csoportosítást figyelembe véve az 1. táblázat a város lakosságszámának alakulását 
mutatja; 1970-ig a jelenlévő népességet, utána a több összevetésre alkalmas, jobban 
kezelhető és felhasználható lakónépességet.

1. táblázat. Kiskunhalas népessége a 20. század második felében
ÉV 1949 1960 1970 1980 1990 2001
FŐ 24304 26226 26668 30604 29872 29954

VÁLTOZÁS + 20,59% + 0,27%

Forrás: Népszámlálás, 1961. 42.; 1981. 546-547.; 1992. 6.; 
http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/06/03/data/tabhun/4/load01_1_0.html

A számokban mutatkozó változások nagyrészt megfelelnek az országos tenden-
ciáknak: a tényleges halandósági szint a háború utóhatásaival magyarázva 1945 és 
1947 között volt Magyarországon a legmagasabb, majd a születéskor várható élettar-
tam dinamikus emelkedése folytán gyarapodott a népesség is. Kiskunhalason 1946-
ban még viszonylag magas, 489 fő volt a halálozások száma, azt követően viszont 
jelentős csökkenés mutatkozik; 1950 után már 400 fő/év alatti értékekkel találkoz-
hatunk. Tovább javult a gyermek- és csecsemőhalandóság, ami az előző időszakhoz 
képest a közegészségügy, a hatósági, szakorvosi és védőnői hálózat kiépüléséhez, 
az orvoslétszám emeléséhez és városi kórház bővítéséhez is köthető. 1944-ben a 
11,3%-os csecsemőhalandóság alig tíz év alatt, 1952-re 8,3%-ra csökkent.24

A lakosság megbetegedési (morbiditási) mutatói bár továbbra is a fertőző beteg-
ségek előfordulási gyakoriságáról tanúskodnak, ezek kezelésénél is fejlődés tapasz-
talható: a tüdővész (TBC) és a vérbaj leküzdése, illetve a megelőzés külön hangsúlyt 
kapott. Az eredmények hamar megmutatkoztak: az 1948. május 29-én kelt, belügy-
miniszternek írt polgármesteri jelentés mindössze 5 vörhenyben (skarlát, scarlantia), 
5 TBC-ben és 5 kanyaróban (morbilli) megbetegedett személyről tesz említést.25 A 
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későbbi helyzetjelentések kitérnek továbbá a védőoltás fontosságára is: az 1950. 
évi egészségügyi rendelet alapján minden féléves kort betöltő csecsemőt beoltot-
tak himlő és torokgyík (diftéria) ellen, minden 3-12 év közötti gyermeket vörheny, 
a cigánytelepek lakóit pedig tífusz ellen. Miközben ezeket a betegségeket sikerült 
visszaszorítani, elrendelték a korábban nagymértében elterjedt hastífuszban szenve-
dő betegek környezetének védőoltását is, gondoskodtak a fertőző betegek megfelelő 
elkülönítéséről, a folytatólagos és záró fertőtlenítésekről, 1951 után pedig a bel- és 
külterületi (tanyasi) gyerekek iskolaorvosi (és fogorvosi) ellátásáról, valamint nép-
szerű népjóléti intézkedésként a csecsemővédelem keretein belül az anyák „csecse-
mő kelengye” juttatásban is részesültek.26

Az élveszületések számában ellenben – a város lakosságszámának emelkedését 
figyelembe véve – nem láthatunk kiugróan magas értékeket, sőt jól látható módon 
nagyobb visszaesés is tapasztalható. Halas esetében is jellemző az 1950-1955 kö-
zötti magas természetes szaporodás (átlag 621,7 fő/év) az ún. Ratkó-korszak népe-
sedéspolitikája idején. Az akkor hivatalban lévő egészségügyi miniszterről, Ratkó 
Annáról elnevezett időszakban (1950-1953) az 1956 júniusáig fennálló abortusz-
tilalom és a gyermektelenségi adó („kanadó”) mellett gyermekvállalást támogató 
intézkedéseket hoztak. Az 1950-es és 1960-es évek fordulópontján azonban az él-
veszületések száma 400 fő feletti értékről hirtelen 400 fő alattira csökkent (lásd 1. 
ábra), 1960-ban már csak 359 fő volt, de később sem közelítette meg sokszor a 400 
főt, átlagban pedig 1960-1965 között csupán 368,7 fő átlagértékkel számolhatunk.27 
Egy évtizeden belül tehát több mint 250 fővel esett vissza az évenkénti élveszületé-
sek száma Kiskunhalason. Itt jegyezzük meg korábbi tanulmányunk alapján, hogy 

1. ábra. Kiskunhalas népmozgalma 1940 és 1968 között
Forrás: Népmozgalom, 1969. 60-61., 312-313.
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a két világháború közötti időszakban, de még a második világégés idején is szinte 
végig évi 600 fő felett volt a születések száma! Újabb lassú emelkedés a 60-as évek 
végétől, a 70-es évek elejétől kezdődött, majd az 1989-es rendszerváltozás ismételt 
visszaesést hozott.28

Külön érdemes itt a többletet produkáló vándorlási különbözetet vizsgálni, hiszen 
a népszámlálási adatokból kitűnik, hogy az alacsony születésszámot részben migrá-
ciós folyamatok pótolták, népességnövekedést eredményezve. 1970-től a népszám-
lálási kötetek a természetes szaporulattól, illetve fogyástól külön közlik a népesség 
számának változásainál a be- és kivándorlás adatait. Megyei szinten az 1960. évi 
népszámlálás már jelentős mértékű elvándorlásról tanúskodik, amely felülmúlta a 
természetes szaporulatot, vagyis az összesített adatokból már népességcsökkenés ol-
vasható ki. Ebben a tekintetben talán mindenképpen meglepő a Kiskunhalason fen-
tiekben említett létszámemelkedés. A háttérben azt vehetjük észre, hogy az 1970-es 
években a bevándorlás mértéke jóval meghaladta a természetes szaporodásét, hiszen 
attól több mint kétszeres értéket mutatott. A vándorlási különbözet a 80-as években 
negatív, majd a század utolsó évtizedében ismét pozitív; mindeközben a népesedési 
adatokban természetes fogyás kezdődött, főként a rendszerváltozás után. A 2. táblá-
zat statisztikailag szemlélteti a fenti folyamatokat: az 1960. évi népszámlálás adatait 
csak tájékoztató jelleggel közöljük, ténylegesen az 1970 utáni, pontosabban vizsgál-
ható adatokra kívánjuk felhívni a figyelmet.

2. táblázat. Népességfejlődés és népmozgás Kiskunhalason 1949–2001

É
R
T
É
K

1949-1959 1970-1979 1980-1989 1990-2001

Tényleges 
szaporulat 

vagy fogyás; 
ill. vándorlá-
si különbözet

Tényleges 
szaporu-
lat vagy 
fogyás

Vándor-
lási kü-
lönbözet

Tényleges 
szaporu-
lat vagy 
fogyás

Vándorlá-
si külön-

bözet

Tényleges 
szaporu-
lat vagy 
fogyás

Vándorlá-
si külön-

bözet

fő + 2354 + 1356 + 2819 + 58 - 790 - 526 + 608
% + 9,7 + 5,1 + 10,7 + 0,2 - 2,6 - 1,8 + 2,0

Forrás: Népszámlálás, 1961. 45.; 1981. 6.; 1992. 296.; 
http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/06/03/data/tabhun/4/load01_2_0.html

Minden szinten fordulópontnak az 1980. év tekinthető, amelyet követően, az 1980 
és 1989 közötti alig 60 fős, még pozitív természetes szaporulat ellenére az országos 
szinten folyamatosan felgyorsuló természetes fogyás már lokálisan is megfigyelhető 
a következő, 1990. évi, illetve a 2001. évi népszámlálás adatsoraiban. A statisztika 
alapján elmondható, hogy a rendszerváltozás ellenére sem javult a helyzet: mind a 
népmozgalmat, mind pedig egészségügyi helyzetet nézve rosszak a mutatók, emel-
lett a társadalom fokozatos elöregedése a jellemző.

Regionális szinten vizsgálódva lényeges kitérni a közigazgatásban történt vál-
tozásokra is a második világháborút követően. Az 1950-ben megalakult Bács-Kis-
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kun megye a legnagyobb területű volt az országban közel 1,5 millió kat. holddal 
(több mint 836 ezer hektárral). Az 1950-es járásrendezés új közigazgatási területi 
egységeket hozott létre az országban. A megye nyolc járása közül a kiskunhalasi 
1960-ban már 11 településből állt: az 1952-ben Halastól önállósult Balotaszállásból, 
Kunfehértóból és Zsanából, a Tázlár községből 1949-ben létrejött Harkakötönyből, 
a Jánoshalma községből 1952-ben alakult Kéleshalomból, továbbá Borotából, Já-
noshalmából, Kelebiából, Kisszállásból, Rémből és Tompából.28 A kiskunhalasi já-
rás falvainak lakosságszámát vizsgálva megállapítható, hogy a második világháború 
után a népességcsökkenés azonnal megindult. 1949 és 1960 között kivételt csupán 
Kisszállás és Kunfehértó jelentett; előbbinél 3%-kal, utóbbinál viszont majdnem 
30%-kal emelkedett a lakosságszám. A városokban (Baja, Kalocsa, Kecskemét, Kis-
kunfélegyháza, Kiskunhalas) szintén gyarapodás figyelhető meg. Településtípusok 
szerinti megoszlásban nézve: az 1980. évi népszámlálási kötetek összehasonlító, 
több időmetszetben ismertetett adatsorai szerint 1949-ben a megye összlakosságá-
nak 28%-a élt városokban és 72%-a községekben, 1960-ban már 31%, illetve 69%, 
1970-ben 36%, illetve 64%, 1980-ban pedig 41%, illetve 59% volt ez az arány.29

A százalékos megoszlás mellett a vizsgált adatokból (1949-1980) világosan ki-
tűnik a városi népesség számának emelkedése (30 év alatt 29%-kal) és a megyebeli 
községek népességének csökkenése (30 év alatt 21%-kal) is. Ö. Kovács József a 
fenti folyamatok mögött, a községek vonzó és taszító hatása kapcsán szintén utal 
arra a bevándorlási többletre, amely Kiskunhalas esetében fontos tényezője volt a 
népességnövekedésnek. A községekből elvándorlók nagy része tehát a városok lé-
lekszámát növelte. Közülük 1949 és 1960 között Kalocsa és Kecskemét szívóhatása 
bizonyult a legerősebbnek, utóbbi lakosságszáma ez idő alatt 10 ezer fővel növeke-
dett,míg Kiskunhalas a harmadik helyen állt ebben a sorban közel 9%-os gyarapo-
dással.30

3. táblázat. Kiskunhalas és a kiskunhalasi járás települései 1970-ben

Település Terület 
(ha)

Népes-
ség (fő)

Km2-re 
jutó 

népsű-
rűség

Külte-
rületi 
lakott 
hely

Külterületi 
népesség

Belterületi 
népesség

fő % fő %

Kiskunhalas 31222 28602 91,6 12 767031 26,8 20932 73,2
A KISKUNHALASI JÁRÁS TELEPÜLÉSEI

Balotaszállás 10486 2684 25,6 4 2311 86,1 373 13,9
Bácsszőlős 3887 1477 38,0 4 1329 90,0 148 10,0
Borota 8179 2806 34,3 6 1332 47,5 1474 52,5
Csikéria 2580 1458 56,5 8 748 51,3 710 48,7
Csólyospálos 6510 2619 40,2 4 2264 86,4 355 13,6
Harkakötöny 5270 1095 20,8 2 730 66,7 365 33,3
Jánoshalma 13220 12534 94,8 5 1645 13,1 10889 86,9
Jászszentlászló 6033 2965 49,1 9 1518 51,2 1447 48,8
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Kelebia 6671 3460 51,9 9 2530 73,1 930 26,9
Kéleshalom 6160 1489 24,2 4 1409 94,6 80 5,4
Kiskunmajsa 13737 12505 91,0 7 4464 35,7 8041 64,3
Kisszállás 9206 4009 43,5 6 2326 58,0 1683 42,0
Kömpöc 2999 1213 40,4 4 798 65,8 415 34,2
Kunbaja 3370 2248 66,7 1 24 1,1 2224 98,9
Kunfehértó 7836 2588 33,0 6 1327 51,3 1261 48,7
Mélykút 12353 7640 61,8 11 910 11,9 6730 88,1
Pirtó 3449 964 28,0 3 677 70,2 287 29,8
Rém 3993 1686 42,2 3 282 16,7 1404 83,3
Szank 10773 4155 38,6 9 2563 61,7 1592 38,3
Tompa 8156 5365 65,8 19 3004 56,0 2361 44,0
Zsana 8808 1613 18,3 5 1495 92,7 118 7,3
ÖSSZESEN 153676 76573 49,8 129 33686 44,0 42887 56,0

Forrás: Népszámlálás, 1972. 417.

A kiskunhalasi járáshoz 1970-ben már 21 települést soroltak, közöttük Jánoshal-
ma volt a legnépesebb és Kiskunmajsa után a második legnagyobb területű. A 3. táb-
lázat adataiból érdemes kiemelni ezen települések bel- és külterületi népességének 
megoszlását: az előbbit tekintve emelkedés, utóbbira nézve aránybeli visszaesés a 
jellemző tendencia 1960-hoz viszonyítva.32 A legkomolyabb csökkenés Kunfehértó, 
illetve Borota esetében tapasztalható (20%-os, illetve 19%-os), de a többi községben 
is a külterületeken kevesebben éltek, mint tíz évvel korábban. Meglepő kivételként 
Kelebia emelhető ki, ahol ezen időszak alatt éppen ellenkezőleg, jelentős, 40%-ot 
meghaladó mértékű emelkedés történt. A városok közül Kiskunhalason 1960-ban 
még a népesség közel azonos része élt a településen kívül:30,8%-os volt a külterületi 
népesség aránya, 1970-re viszont már némileg csökkent, csak 26,8%-os. 

A magyarázatok érintik a hazai tanyarendszerben történt változásokat is: 1945-
1950 között a birtokviszonyok és az üzemmód változása miatt először nagyszámú 
tanya keletkezett, majd a településhálózat átrendeződésével, a nagyhatárú városok 
határterületein új községek kialakulásával a tanyarendszer egyre nagyobb leépülése 
vált meghatározó folyamattá, csökkentve ezzel az azokon élők számát is. A fogyás 
országos szinten 1949 és 1990 között több mint 80%-os volt, a legnagyobb mértékű 
1970 és 1980 között.33

Általánosságban elmondható, hogy az elvándorlás összefügg az elöregedési 
folyamatok felerősödésével, s ezt a lakosság korszerkezetének vizsgálata is alátá-
masztja. Talán némileg ellentmond az országos tendenciáknak az a tény, miszerint a 
növekvő számú idősebb korosztályok mellett a 2. ábrán is látható fiatalabb korcso-
portok száma szintén emelkedést mutatott a városban 1980-ig. 
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2. ábra. Kiskunhalas lakónépessége korcsoportok  
szerint a 20. század második felében

Forrás: Népszámlálás, 1992. 8-9.

Az elöregedést Kiskunhalason 1980 után főképp az idősebb népesség növekvő 
aránybeliségében vehetjük észre. Tegyük hozzá viszont, hogy a legutolsó kategó-
riába tartozó 60 év felettiek aránya nem emelkedett nagy tempóban: 1990 és 2001 
között 1-2%-kal, s végig 20% alatt maradt a lakosságszámhoz viszonyítva. Legné-
pesebb a vizsgált időszakban továbbra is az ún. munkaképes, 15-39 év közé eső kor-
osztály, de a következő felsőbb kategória létszámbeli alakulása is figyelemre méltó: 
a 40-59 évesek száma például 10 év alatt (1980-1990) több mint 1000 fővel növe-
kedett és meghaladta a 8000 főt, amely a rendszerváltás idején a teljes lakosságnak 
közel 30%-át jelentette. Fél évszázaddal korábban, a Horthy-kor utolsó népszámlá-
lása idején (1941) ugyanaz a korcsoport még csupán 20%-ot képviselt.34 A szakiro-
dalom az elöregedés okai között az alacsony születésszámon kívül a lakosság átlagos 
élettartamának növekedését említi, miközben fő problémaként az idősek körében 
nagyobb mértékben tapasztalt hátrányos helyzetet és a szegénységet nevezi meg.35

A rendszerváltást követő számbeli változásokat a 3. ábra36 szemlélteti, jól észre-
vehető módon jelezve a legfiatalabb korosztály tíz év alatt bekövetkező több mint 
1200 fős létszámbeli csökkenését (6487-ről 5283 főre), amely közel 20%-os (18,6%) 
visszaesés! Eközben a negyedik korcsoportba tartozók száma 442 fővel (csaknem 
8%-kal) emelkedett, s 2001-ben már a lakosság 18,7%-át képviselte. A korcsoporti 
és a nemenkénti megoszlást vizsgálva a már többször említett elöregedés, ha nem 
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is nagy tempót mutatva, de ugyancsak nyomon követhető. A 2-3. ábra kategóriáit 
nemenkénti lebontásban nézve az alábbiakat tapasztaljuk: 1960 és 1990 között az 
első (0-14 éves) korcsoportban férfiaknál 2,2%-os, nőknél 2,9%-os volt a visszaesés, 
a második (15-39 éves), egyben legnépesebb korosztálynál azonban már 0,1%-os, 
illetve 1,7%-os emelkedés látható. 

3. ábra. Kiskunhalas népessége korcsoportok szerint a rendszerváltozás után

A következő évtized (1990-2001) ettől nagyobb arányú eltéréseket mutat: a leg-
fiatalabb korcsoportban férfiaknál pontosan 4%-os, nőknél 4,2%-os aránybeli csök-
kenést állapíthatunk meg, míg a második korosztálynál a különbségek elhanyagol-
hatók, alig változtak ezen időszak alatt. A harmadik (40-59 éves), szintén növekvő 
létszámú korcsoportnál az 1960-tól 1990-ig terjedő perióduson belül a férfiak ese-
tében 0,8%-os növekedés, a nőknél – érdekes módon – 1,3%-os csökkenés mutat-
kozott. A rendszerváltozást követően ellenben már mindkét nemnél nőttek az ará-
nyok 2001-ig; a férfiaknál 3,1%-kal, a nőknél 1,1%-kal. Az utolsó, negyedik (60 év 
feletti) kategóriában mindkét nemnél az országos tendencia a jellemző: 1,3%-os, 
illetve 1,5%-os emelkedés számolható ki az 1960. évi és az 1990. évi népszámlálási 
adatokat összevetve.37

Összehasonlítva a Bács-Kiskun megye ezen évtizedekre vonatkozó adataival 
kedvezőbb demográfiai képet kapunk a városra nézve: a legidősebb korcsoportnál 
ugyanis például a nők esetében megyei szinten magas, 7,2%-os (Halason 2,5%-
os) aránybeli növekmény figyelhető meg (a férfiaknál 3,8%-os, Halason 1,9%-os), 
amely egyben utalhat a férfiak korábbi elhalálozására is. Az okok között részben 
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egészségügyi tényezők állnak: példaként említhető a fiatal férfiak szív-és érrendszeri 
betegség következtében való elhalálozása, amely napjainkra ijesztő méreteket öltött.

Kiskunhalason 1980-ban a 60 év felettiek körében 940 fővel, 1990-ben már 1106 
fővel több nő élt, mint férfi. Összehasonlításképpen: 1960-ban a differencia még 
csupán 605 fő volt ugyanebben a korosztályban a nők javára. 2001-ben a különbség 
még tovább nőtt: 2178 férfival szemben 3428 nyugdíjas korú nő élt a városban. Az 
immár 1250 főnyi eltérés 1990 és a legutóbbi népszámlálás között a férfiaknál újabb 
6,8%-os, a nőknél 8,5%-os növekedés eredménye a 60 év feletti korcsoportban. Me-
gyei szinten a rendszerváltozás után a férfiaknál még a második, nőknél viszont a 
harmadik korosztály volt a legnépesebb. Bács-Kiskun egyébiránt a 90-es évek elején 
nem tartozott a legjobban elöregedett megyék sorába, szemben például Békéssel 
vagy Hevessel. Figyelmeztető jel lehet azonban a negyedik kategóriában mutatkozó 
16,8%-os, illetve 24,5%-os arány 2001-ben, illetve az a tény, hogy miközben a férfi-
aknál az első korcsoportba tartozók száma még meghaladta a 60 év felettiekét, addig 
a nőknél fordított a helyzet: több mint 6200 fővel a negyedik kategória lélekszáma 
magasabb az elsőhöz viszonyítva, utalva nemcsak az elöregedés folyamatára, hanem 
a férfiak sokszor jóval korábbi elhalálozására. Helyi szinten is észlelhető mindez: 
amíg 1990-ben mind a férfiaknál, mind a nőknél a legidősebb korcsoport létszáma 
volt a legalacsonyabb, addig 2001-ben – hasonlóan a regionális demográfiai hely-
zetképhez – a nőknél 841 fővel népesebb a legidősebb korosztály a legfiatalabbnál. 
A férfiak esetében 518 főnyi különbséggel még fordított a helyzet, de a jövőbeli 
változásokat az adatok jól szemléltetik.38

4. táblázat. Kiskunhalas népességének nemenkénti megoszlása, 1960–2001

ÉV
Jelenlévő 
népesség 

száma (fő)

Lakónépes-
ség száma 

(fő)

Férfiak Nők 1000 férfira jutó 
nők száma (fő)száma 

(fő)
aránya 

(%)
száma 
(fő)

aránya 
(%)

1960 26226 - 12909 49,2 13317 50,8 1032
1970 28602 26429 13820 48,3 14782 51,7 1070
1980 - 30604 14782 48,3 15822 51,7 1070
1990 - 29872 14062 47,1 15810 52,9 1124
2001 - 29954 14109 47,1 15845 52,9 1124

Forrás: Népszámlálás, 1961. 45.; 1972. 388.; 1981. 7.; 1992. 9.; 
http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/06/03/data/tabhun/4/load01_4_2.html

Népesedési vizsgálatunkat a családi állapot szerinti összetétellel zárjuk. Orszá-
gos viszonylatban ebből a szempontból a század második fele jelentős változásokat 
hozott. 1949 és 1980 között emelkedett a házasságkötések, száma, ezzel együtt elő-
retolódott a házasságkötési idő, s csökkent a házasodási kor. Meghatározó család-
formává vált a monogám házasságon alapuló nukleáris család, eközben átalakult a 
munkamegosztás, a férfiak jelentős része a politikai változások nyomán kivált ame-
zőgazdaságból, a nők nagy része pedig még otthon maradt, mint termelőszövetkezeti 
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tag, részben pedig mint a háztáji gazdaság művelője. A hagyományos formák és 
családi kötelékek eltűnésével, azok „relatív értékvesztésével”, valamint a társadalmi 
normák és szokások átalakulásával39 az egyéni életpályák jelentősen módosultak a 
korábbi korszakokhoz képest. Életútjuk meghosszabbodott, igaz, egyes szakaszai 
(pl.: szülési periódus) le is rövidültek. Nőtt továbbá a gyermek nélküli középkorú, 
illetve az időskori élet szakasza. Az egyes kategóriákon belül ezzel párhuzamosan 
csökkent a nőtlenek és a hajadonok aránya, 1990 után azonban ez a tendencia ismét 
megfordult: részben utóbbiak aránya ismét emelkedett, részben pedig új statisztikai 
csoportként a 2001. évi népszámlálás idején már megjelent az „élettársi kapcsolat-
ban élők” köre. Részben az értékek átrendeződésével, részben a női munkavállalás 
és szerepátalakulással magyarázva ugyanakkor emelkedést láthatunk a válások szá-
mában: megyei szinten a férfiak esetében 1,4%-ról 6,6%-ra, a nőknél 2,1%-ról 7,8%-
ra nőtt 30 év alatt (1960-1990) az elváltak aránya.40

5. táblázat. A 15 évesnél idősebb népesség családi állapot szerinti megoszlása 
Kiskunhalason 1960-ban, 1990-ben és 2001-ben (%)

ÉV
Férfiak Nők

ösz-
szesen

nőt-
len házas öz-

vegy elvált ösz-
szesen

nőt-
len házas öz-

vegy elvált

1960 100,0 28,5 66,3 3,6 1,6 100,0 16,6 63,7 16,7 3,0
1990 100,0 26,2 62,5 3,4 7,9 100,0 18,5 54,3 16,9 10,3
2001 100,0 36,5 50,8 3,5 9,2 100,0 25,9 44,3 17,2 12,6

Forrás: Népszámlálás, 1961. 54.; 1992. 322.; 
http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/06/03/data/tabhun/4/load01_6_0.html

Kiskunhalason a fentieknek csak részben megfelelő szám- és aránybeli válto-
zásokat tapasztalhatunk: a férfiaknál ugyan 1960-1990 között csökkenést mutat a 
nőtlenek aránya, s utána kezd emelkedni, a nőknél ellenben végig egyre magasabb 
százalékot képviseltek a hajadonok. A házasságban élőknél mindkét nem esetében 
folyamatos visszaesést figyelhetünk meg: különösen 1990 után, amikor a férfiaknál 
10 év alatt több mint 11%-os, a nőknél 10%-os volt a csökkenés. Összehasonlítás-
képpen szembetűnő, hogy korábban 30 év alatt sem volt ilyen mértékű változás; a 
férfiak esetében az 1960-tól 1990-ig terjedő időszakban mindössze 3,8%-kal esett 
vissza a házasok aránya, majd 10 éven belül ennek több mint háromszorosával. A 
nőknél a csökkenés már hamarabb érezhető, igaz, a 30 év alatti 9,4%-os negatív 
aránybeli változás még mindig alulmarad a következő évtized (1990-2001) újabb 
10%-os visszaeséséhez képest. Külön kiemelendő végül, hogy a házasságban élők 
számának csökkenése mögött a korábbiakban viszonylag ritkának mondható válások 
számának emelkedése is szerepet játszott: 40 év távlatában a férfiaknál 7,6%-kal, a 
nőknél ennél nagyobb mértékben, 9,6%-kal növekedett az elváltak aránya. A nép-
számlálások családi állapotra vonatkozó néhány adatsorát az 5. táblázatban foglaltuk 
össze, szemléltetve a helyi szintű változásokat.
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Vallás és nemzetiség
A magyar népszámlálások kérdőívén 1949-ben szerepelt utoljára (2001-ig) val-

lási hovatartozásra vonatkozó kérdés, de ekkor is olyan kitétellel, hogy mely fele-
kezet vallási szertartása szerint keresztelték meg az összeírt személyt. Ezekben az 
adatokban a második világháborúban és az azutáni időszakban bekövetkező népes-
ségmozgás következményei is tükröződtek. A kényszerű migráció által – több másik 
megyével (pl.: Békés, Tolna, Baranya) együtt – érintett Bács-Kiskunban mindez a 
nemzetiségi viszonyok mellett a felekezeti megoszlást is érintette. Rövid átmene-
tet (1945-1948) követően, a pártfúzió során létrejött Magyar Dolgozók Pártjával 
(MDP) hatalomra kerülő kommunisták – különösen 1949-től – korlátozták a vallási 
és lelkiismereti szabadságot, s betiltották a vallási mozgalmakat, egyesületeket és 
szervezeteket. A folyamat részét képezte az iskolák államosítása, majd az iskolai 
hitoktatás fakultatívvá tétele, amely egyben a magának erős presztízst kivívó egyház 
az oktatásban és nevelésben betöltött szerepét is visszavetette.41 A sokszor erősza-
kos eszközöket alkalmazó egyházellenes fellépések, a szekularizáció, a mozgásterük 
szűkítése, továbbá az ateista propaganda tevékenységei hosszabb távon maradandó-
nak bizonyultak: elősegítették az emberek egyháztól és a vallástól való fokozatos el-
fordulását, ezzel együtt pedig – főként a városi lakosság körében – az elvilágiasodás 
folyamatát.42 Fontos megemlíteni, hogy miközben a katolikus, s evangélikus egyház 
több vezetője ellen koncepciós perek indultak, a protestáns egyházak vezetésében 
(de a részben a zsidók körében is) egyre inkább a kommunista rendszert támogatók 
kerültek többségbe.

6. táblázat. Felekezeti megoszlás Kiskunhalason 1941-ben és 1949-ben

FELEKEZET
1941 1949

fő % fő %
Római katolikus 22085 65,4 21840 67,7

Református 9763 28,9 9210 28,5
Evangélikus 758 2,3 577 1,8

Izraelita 742 2,2 299 0,9
Görög katolikus 160 0,5 100 0,3

Görög keleti 45 0,1 21 0,1
Egyéb 205 0,6 213 0,7

ÖSSZESEN 33758 100 32260 100

Forrás: Népszámlálás, 1947. 124-125; ill. 1995. 50.

A változások helyi szinten is megfigyelhetők voltak: az 1949. január 15-én kel-
tezett, Házi Árpád alispán által közzétett „Közérdekű hírek” az akkor már politikai 
nyomás alatt álló Mindszenty József (1892-1975) érsek, hercegprímást a „magyar 
népellenes reakció fejének” nevezte. Az 1948 decemberének végén letartóztatott, 
később életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Mindszenty bűnének rója fel a körlevél 
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a római katolikus egyház számára az ál-
lam felé történő közeledésének megaka-
dályozását, valamint nagybirtokrendszer 
visszaállításának kísérletét, ez utóbbi 
által pedig a magyar dolgozó parasztság 
és munkásság nyomorba döntését is. A 
dokumentumban megemlített Berecz-
ky Albert (1893-1966), a Duna mellé-
ki Református Egyházkerület püspöke, 
az Országos Béketanács és a Hazafias 
Népfront elnökségének tagja sokat fá-
radozott az egyház és az állam közötti 
„megegyezés” érdekében. A „magyar 
demokráciával” való szükségszerű meg-
egyezés kapcsán példaként tüntetette fel 
a protestáns egyházakat, jól reprezentál-
va ezzel az egyre dominánsabb politikai 
irányvonalat.43 A Rákosi-diktatúra helyi 
irányítói léptek fel például Ván Benjá-
min (1892-1985) református lelkész, író 
ellen, s távolították el politikai okokkal 
magyarázható kényszernyugdíjazással, 

kuláknak nyilvánítva. Ván több mint másfél évtizedig (1937-1953) látta el Halason 
a lelkészi teendőket, ezután viszont még a városból is kitiltották; így Szankra, majd 
Rádfalvára került.44

A fentiekben említett tendenciák elmondhatók a helyi zsidó hitközségről is: 1945 
után többen a Magyarországi Szociáldemokrata Pártban (MSZDP) és a Magyar 
Kommunista Pártban (MKP) vezető pozícióhoz jutva aktívan részt vettek a köz-
életben, illetve az egypártrendszer kiépítésében. Számukra a kommunista rendszer 
valódi arca az államosításokkal tárult fel: a gyárak, üzemek, vállalatok állami tu-
lajdonba vétele vagy az egyesületek megszűntetése egyben az önálló egzisztencia 
létét veszélyeztette, így sokan elhagyták Kiskunhalast, s a főváros, illetve más nagy 
település felé vették az irányt. Ekkor távozott többek között, s vándorolt ki Izraelbe 
a deportálásokat követően a hitközséget újjászervező és a zsinagógát rendbe hozó 
dr. Dohány József (1881-1973) is, aki hivatalosan 1950. november 1-ig volt a város 
rabbija.45 A Rákosi-korszak végén ez a folyamat már a zsidóság lecsökkent létszá-
mában is megmutatkozott: 1953-ban mindössze 169-en vallották magukat zsidónak 
Kiskunhalason.46 A 6. táblázat adataival összevetve ez öt év alatt több mint 40%-os 
aránybeli csökkenést mutat. A hitközség nehéz, anyagilag pedig kilátástalan helyzet-
be került, amit jelzett az a tény, hogy egyre többen mondtak le hivatali tisztségükről. 
Lemondott végül annak elnöke, dr. Ádám István is. Utódja az akkor már igen idős 

2. Ván Benjámin református lelkész, 1970 körül
TJM EF2008.3.38.
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dr. Steiner Ignác (1866-1966) belgyógyász lett, aki 1953-tól egészen haláláig látta el 
az elnöki teendőket.47

Az 1956-os forradalom és szabadságharccal bár lehetőség nyílt volna az egyház 
és a hitélet megújítására, az események alakulásával azonban az államhatalom visz-
szaállította az október 23-át megelőző állapotokat. Az 1957/22. számú törvényerejű 
rendelet állami hozzájáruláshoz kötötte a fontosabb egyházi tisztségek betöltését, 
melynek segítségével a kulcspozíciókból eltávolították a rendszerellenes személye-
ket. Miközben a püspöki székhelyeken kormánybiztosok ügyeltek a szigorúbb el-
lenőrzésre, létrehozták az Állami Egyházügyi Hivatalt (ÁEH), amely Kádár János 
közbenjárására az 1960-as években már – önállósulva - az egyházpolitikát irányító 
intézménnyé vált. Az MDP után hatalomra kerülő Magyar Szocialista Munkáspárt 
(MSZMP) egyházpolitikája tudatosan ismét az egyházi élet elsorvasztására töreke-
dett az alábbi célokat szem előtt tartva: „1. Az egyházak támogassák a Magyar Nép-
köztársaság állami és társadalmi rendjét. 2. Az állami törvények betartására és „szo-
cialista hazánk” építésére neveljék a hívő embereket. 3. Tevékenyen működjenek 
közre a világbéke biztosításáért folyó harcban a nemzetközi békemozgalom támo-
gatójaként. 4. Az államhatalom anyagi támogatást ad az egyházaknak lehetővé téve 
működésüket. 5. Az egyházon belül is folytassanak harcot a reakció ellen. A feleke-
zetek vezetői politikailag lépjenek fel ellenük az állami és az egyházi törvényeknek 
megfelelően. 6. A papság „leghaladóbb képviselőinek” bekapcsolása a társadalmi és 
tömegszervezetekbe”. 7. A hívők bevonása az egyházi reakció elleni harcba kerülve 

3. A zsinagóga épülete, 2019. Lintner Zoltán felvétele
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a vallási érzelmeiket sértő módszereket. 8. Az egyházak az ifjúsággal kizárólag az 
iskolai hitoktatás, valamint elsőáldozás, bérmálás és konfirmáció keretében foglal-
kozhatnak. 9. A lelkészek rendszeres politikai nevelését a békemozgalom keretén 
belül szervezzék meg.”48

Változás a rendszerváltozást követően kezdődött, amikor elismerve a vallásosság 
nemzeti és kulturális értékét új vallási törvényt alkottak, a magyarországi egyházak 
pedig ismét teljes szabadságot élvezhettek. A lakosság körében a felekezeti megosz-
lásra vonatkozóan még 1990-ben sem kaphattunk választ. Az 1949 és 2000 közötti 
időből tehát nem, vagy csak szűk körű felmérések alapján – részlegesen – állnak 
rendelkezésre adatok a népesség felekezeti hovatartozásáról. A város népességének 
2001. évi vallási megoszlását a 7. táblázat mutatja.

7. táblázat. Kiskunhalas népességének felekezeti megoszlása 2001-ben

VAL-
LÁS

Római 
katoli-

kus

Görög 
kato-
likus

Evan-
géli-
kus

Re-
for-

mátus
Izra-
elita

Orto-
dox Egyéb

Egyház-
hoz nem 
tartozó

Isme-
retlen

fő 15416 71 432 4137 20 12 280 6578 3008
% 51,5 0,2 1,4 13,8 0,1 0,1 0,9 22,0 10,0

Forrás: http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/06/03/data/tabhun/4/load01_10_0.html

A felekezeti megoszlás mellett a népesség nemzetiségi összetétele is lényeges 
területe a helyi társadalomszerkezet vertikális vizsgálatának. Részletesebb elemzése 
azonban továbbra is csak azokban a térségekben és településeken kaphat nagyobb 
jelentőséget, ahol a kisebbség arányának változása számottevőnek bizonyult a tör-
téneti folyamatokban. Kiskunhalas esetében a magyarság aránya ugyan némileg 
(1-2%-kal) csökkent, de szinte kizárólagosnak mondható, számottevő kisebbség 
jelenlétével - a roma etnikum kivételével - nem számolhatunk. A második világhá-
borút követően az országban a mintegy 700 ezer fős háborús veszteségen kívül a 
népességszám fontos alakító tényezője volt az etnikai megoszlást nagymértékben 
befolyásoló német nemzetiségű lakosság egy részének kitelepítése (1946-1947), az 
ezzel párhuzamosan zajló migráció (be- és kivándorlás), vagy a magyar-szlovák la-
kosságcsere-egyezmény (1946. február 27.). Utóbbi folyamatok egyben Magyaror-
szág nemzetállam jellegét erősítették. 

A potsdami konferencia (1945. július-augusztus) határozata, továbbá a hazánk-
ban is ellenőrző szerepet betöltő, szovjet elnökletű Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
(SZEB) döntése értelmében – az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. december 29-
én életbe léptetett rendelete alapján - 1946 elején megkezdődött a német nemzeti-
ségű lakosság első csoportjainak kitelepítése. A döntés érintette mindazokat, akik az 
1941. évi népszámlálás alkalmával német nemzetiségűnek, vagy német anyanyel-
vűnek vallották magukat, nevüket visszanémetesítették, továbbá akik tagjai voltak a 
Magyarországi Németek Népi Szövetségének (Volksbund), vagy az SS-nek. Rajtuk 
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kívül a névjegyzékre vétel indokai között szerepelt még az „önkéntes kitelepülő”, il-
letve a „kitelepítésre kötelezett hozzátartozója” megnevezés is. A kollektív bűnösség 
elvére épülő kitelepítés adminisztratív alapját tehát részben az 1941. évi népszám-
lálás egyéni kérdőívei jelentették. A kitelepítési rendelet végrehajtásában a Belügy-
minisztérium korlátlan hatalmat kapott, a rendelkezésre bocsátott adatai nyomán a 
falusi elöljáróságok összeállították listáikat, amelyeket aztán kifüggesztettek. A Né-
metország nyugati (amerikai) és szovjet zónáiba, illetve a Szovjetunióba hurcolt svá-
bok közül a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatainak tanúsága szerint csupán 
3 fő volt kiskunhalasi, utalva ezzel is a nemzetiségek csekély jelenlétére a városban.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye területén összesen 112590 fő szerepelt az ösz-
szeállított névjegyzéken, ebből 39633 főt kitelepítettek. Kiskunhalason az 1941. évi 
népszámlálás idején nemzetisége szerint 110, anyanyelve szerint 211 fő vallotta ma-
gát németnek. Névjegyzékre végül 261 személy került, mind az 1941. évi, mind 
pedig az 1949. évi népszámlálást figyelembe véve a teljes lakosság 0,8%-a; közülük 
257-en az 1941. évi népszámlálási válaszok (ebből 128-an a nemzetiségük, 129-en 
az anyanyelv) alapján. 1 fő volt Wehrmacht, illetve SS szolgálat alá tartozó, míg 
135-en tartoztak a fentiekben már említett „önkéntes kitelepülők”, a nevüket meg-
változtatók, vagy azok hozzátartozói közé. További 3 fő esetében nem volt indok 
megjelölve. A kitelepített 3 főn túl 49-en elköltöztek, meghaltak vagy ismeretlenek 
voltak. Az 1949. évi népszámláláskor a német anyanyelvűek száma 44 főre csök-
kent.49

A népmozgásokra és a kitelepítésekre jól emlékszik Darányi Mária50 (sz. 1921) 
nyugdíjas, volt üzemgazdász is. Pályafutását banktisztviselőként kezdte Kiskunha-
lason 1944-től, majd őt és családját kuláknak nyilvánították. Ezt követően került 
el a városból. A vele készített interjú51 során többször utalt az előzőekben említett 
folyamatokra is: 

„Amikor megalakultak az állami gazdaságok a nagyobb birtokokból, akkor ke-
rültem én Baja környékére. Akkor volt az, hogy a svábokat kitelepítették, a tanyán 
mindent otthagytak, a földeket államosították. Utána kimentek Németországba, hi-
szen az országból is kitelepítették őket. Baja környékén voltak nagyobb számban; 
Vaskút, Csávoly, Hajós: ezek voltak főként sváb faluk. Ezek helyére hoztak a Dél-
vidékről székelyeket,52 a Viharsarokból53 földigénylőket, földről kidobott embere-
ket. Baja környékén lehetett látni mi történik az országgal. Voltak ott olyanok, akik 
Pozsonyból vagy a Csallóközből jöttek. Volt, amikor mindent hozhattak magukkal, 
volt, amikor csak átdobták őket. Ez volt az első telepítéseknél, de több is volt. Volt 
idő, amikor megengedték a magyaroknak, hogy vagyonukkal együtt elköltözhetnek 
Halasra; azok, akik nem vallották magukat a legutóbbi népszámláláson magyarnak. 
Volt olyan ismerősöm, akinek kimondottan tót neve volt. Vasutas volt és mint vasu-
tas, csak magyarnak vallotta magát a Felvidék visszatelepítésekor. Na, az ilyeneket 
fogták és kitelepítették. A csángókat elhozták ide és Újvidék környékére telepítették 
utána54. […] A szerbeket kidobták.55 […] Én akkor Bácsbokodon56 voltam. Itt a sváb 
házak hatalmasak voltak, hátul nagy udvarral, góréval, nagy gazdasági épületekkel. 
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A telepesek szépen lejöttek ide, és elvittek mindent a házakból, még a gerendákat is 
kifűrészelték. A csángókat elhozták Érd környékére is, meg a Dunántúlra. A sváb 
települések közül Soltvadkerten57 nem voltak olyan szigorúak az államosítások, a 
szövetkezetesítések nem üldözték őket annyira az adóval. De a magyar települése-
ket igen, mintha a magyarokat ki akarták volna irtani. Bátaszéken túl, a Sárköz-
ben58 ugyanezt csinálták. Emlékszem egyszer egy temetésen voltam, és a kollégák ott 
mondták: Ez a kulák nem is öngyilkos lett, csak nem bírta már tovább!”

A vármegye hivatala 1949 elején kimutatást kért a sváb kitelepítettek és a szlovák 
áttelepülők után visszamaradó ingatlanok rendezése ügyében, amelyben fel kellett 
tüntetni a kitelepült, vagy kitelepített földtulajdonos és feleségének nevét, ingatlan-
juk adatait (helyrajzi szám, területének nagysága és művelési megoszlása, a rajta 
lévő épületek megnevezése, helyiségeinek száma és nagysága), a tulajdonosok fog-
lalkozását, gyermekeinek számát, illetve hogy az illető haszonbérlő-e. A Kácsor Mi-
hály polgármester–helyettes által május 10-én keltezett válaszlevél már nem említett 
ilyen ingatlant Kiskunhalas város területén.59 Érdemes megemlíteni azonban, hogy 
a későbbi kiskunhalasi járás egyes településeiről nagyobb létszámú kitelepítéssel 
találkozhatunk; pl.: Csikériáról 235, Jánoshalmáról 60, Rémről 385, míg Tompáról 

4. Cigánycsalád, 1963. Ternyák Jenő: A kiskunhalasi cigányváros 1960 körül. 
2018. 60. kép alapján
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1 főnek kellett elhagynia korábbi lakóhelyét.60 A hazai nemzetiségek „egyenjogúsá-
gát” végül az 1949. évi sztálini alkotmány rögzítette.

8. táblázat. Kiskunhalas népességének megoszlása anyanyelv szerint (1960-2001)

ÉV
magyar szlovák román német szerb és 

horvát cigány egyéb

fő % fő % fő % fő % fő % fő % fő %
1960 25660 97,8 1 0,0 9 0,0 26 0,1 12 0,1 506 1,9 12 0,1
1970 nincs adat
1980 29662 96,9 3 0,0 17 0,1 25 0,1 14 0,0 863 2,8 20 0,1
1990 28675 96,0 8 0,0 15 0,1 34 0,1 12 0,0 1106 3,7 22 0,1
2001 28430 94,9 150 0,5 17 0,1 17 0,1 63 0,2 129 0,4 1148 3,8

Forrás: Helységnévtár, 1996. 102-103.; Népszámlálás, 1993. 18, 67.; 
http://www.nepszamlalas2001.hu/hun/kotetek/06/03/data/tabhun/4/load01_11_0.html

Az etnicitás vizsgálatát a gyakran külön területként kezelt a cigányság helyzeté-
nek tanulmányozásával zárjuk, amely egyben több – azóta is nagymértékben létező – 
szociológiai problémát is felvet. Az 1945 utáni gazdasági szerkezetváltás (pl.: tanyák 
felszámolása, téeszesítés) demográfiai következményei között a térségben észlelhető 
természetes fogyás és elvándorlás mellett nem hagyható figyelmen kívül a cigányság 
számának folyamatos növekedése sem. A második világháború idején egy részüket 
– a zsidókhoz hasonlóan – deportálták vagy elpusztították, az életben maradók, vala-
mint a visszatérők rehabilitálása elmaradt, a földosztásból és a szövetkezetesítésből 
is kimaradtak. A munkaalkalmakkal és megélhetési lehetőségekkel (pl.: segédmun-
kás) szorosan összefüggő (be)vándorlással és a magas természetes szaporodással 
párhuzamosan az egyes településeken ugyanakkor kibontakozott a roma népesség 
szegregációja, amely komoly szociális problémákat hozott a felszínre. 

A migrációs irányok között az urbánus - urbanizált térségek, vagyis a városok 
váltak dominánssá, s ez a tendencia a rendszerváltozást követően is meghatározónak 
bizonyult.  Településszociológiai megközelítésben a cigányság városokba áramlása 
gettósodóssal és a slumosodási folyamatok erősödésével járt (és jár) együtt. Kor-
szakunkon belüli helyzetelemzésünkben részben az 1971-es, illetve az 1993-as rep-
rezentatív adatfelvételre támaszkodhatunk, amelyeket a Magyar Tudományos Aka-
démia (MTA) Szociológiai Intézetének munkatársai végeztek. A felmérések a két 
évvel korábbi népszámlálás cigány nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó adatainak 
felhasználásával 2003. február és március között folytatódtak, azonban – az iskolas-
tatisztika megszűnésével – az előzőektől kevésbé pontos eredményeket hoztak.

A kutatások egységesen cigánynak tekintették azokat, akiket „a nem cigány kör-
nyezet cigánynak tekint”. A két időpont között eltelt több mint 20 év országos szin-
ten 44%-os létszámbeli emelkedést mutatott a körükben, miközben a teljes lakosság 
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száma visszaesett.61 Ezt, a születések számát tekintve stagnálás, majd rövid ideig 
tartó csökkenés követte. Az országban vizsgált hat régión belül az Alföldön 1971 
és 1993 között mintegy 5000 fővel nőtt, majd a következő tíz évben 2000 fővel 
csökkent a cigányság száma.62 Ebben a tekintetben Bács-Kiskun megye tehát ahhoz 
a térségekhez sorolható, ahol az elmúlt három évtized alatt bár emelkedett a cigány-
ság száma, de csökkent a teljes roma népességhez viszonyítva. A változásokat a 9. 
táblázat adatai összegzik.

9. táblázat. A cigány népesség változásai Bács-Kiskun megyében, 1893–2003
Cigány lakosság ará-
nya az ország teljes 
cigány népességéhez 

viszonyítva (%)
Cigány lakosság száma63 (fő) Cigány lakosság ará-

nya (%)

ÉV 2003 1893 1978 1984 1993 2003 1893 1978 1984 2003
Bács-Kiskun 2,0 4 446 10000 10200 14043 11500 1,14 1,70 1,81 2,0

Forrás: Cserti Csapó Tibor, é. n. [2006] 25.

Kiskunhalason az összesített dokumentációk és adattárak szerint 1941-ben 404 
cigány élt, ez a teljes lakosság 1,2%-át jelentette. A szocialista időszak végén, a Ci-
gányügyi Koordinációs Bizottság (CIKOBI) összeírása (1984-1987) már 2399 főre 
(7,6%) tette a számukat; ettől viszont jelentősen eltérnek az 1990. évi népszámlálás 
(1253 fő: 4,2%), illetve az 1992. évi becslés (1814 fő: 6,1%) adatai.64 Az iskola-
statisztika alapján a számbeli növekedés szintén megfigyelhető (lásd 10. táblázat).65

10. táblázat. Az általános iskolai cigány tanulók Kiskunhalason, 1970–1992

Roma tanulók/év
1970 1980 1985 1989 1992

fő % fő % fő % fő % fő %
154 4,96 372 10,65 280 7,16 253 7,06 292 9,01

Változás mértéke + 138 fő (+ 89,61%)66

Forrás: Kertesi Gábor-Kézdi Gábor, 1998. 315.

A roma népesség szociális helyzetét a népmozgalmi folyamatok is nagyban be-
folyásolják. A születések és halálozások vizsgálatánál megállapítható, hogy a magas 
gyerekszámhoz nagyobb mértékű halálozás is társul, jellemző továbbá a korai há-
zasodás. Egy-egy településen belüli elkülönülésük sokszor elviselhetetlen vagy na-
gyon rossz életkörülményekkel párosult, amelyben nagy szerepet játszott az 1980-as 
évektől, az újabb szerkezetváltással kezdődő munkaerő-leépítések, vagy pusztán a 
korábbi lakásépítkezéseik utáni eladósodás, illetve a megnövekedett lakásfenntartási 
költségek. 

A kialakult helyzetet Kiskunhalas város tanácsi beszámolója is jól szemlélteti 
még egy 1965-ből (tehát nem a korszak végéről) származó beszámolójában: „A Ha-
rangos-telepen 69 ház és 4 putri szolgál szállásul az 523 főt számláló cigányságnak. 
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Ezek alátéglázva nincsenek, a felszívódó talajnedvesség miatt igen sok helyen a há-
zak falai kidőléssel fenyegetnek. Így például a 29/a számú házban – ahol 9 személy 
lakik egy 3×3 m-es egyetlen szobában – a mennyezet leomlását csak néhány vékony 
karóval való alátámasztással tudták megakadályozni. A 21. számú házban is hason-
ló a helyzet, ahol Kolompár László 18 személlyel lakik egy kb. 3×3 m-es szobá-
ban. […] A telepen 104 munkaképes férfi él, akik közül csak 18-an vannak állandó 
munkaviszonyban – 8 Budapesten, 10 helyben dolgozik. […] Dolgozó nőről nincs 
tudomásunk. Mintegy 60 férfi és 55 munkabíró nő városszerte jelentkező alkalmi 
munkából tartja fenn családját. Általános tapasztalat, hogy tavasszal sokat javul a 
munkábaállók száma, mert a férfiak családjaikkal együtt idénymunkára szerződnek 
a Solti Állami Gazdaságba, Garára [település Kiskunhalastól délre, a jugoszláv ha-
tár közelében], a Sárközbe és a helybeli mezőgazdasági üzemekbe, vállalatokhoz 
[kerülnek]. […] A telepről való kiköltözés […] már spontán is megindult. Az utóbbi 
években 165 fő – a telepi lakosság 23%-a – költözött ki saját erejéből a telepről. A 
városban vettek házat keresetükből, és a legkülönbözőbb utcákban helyezkedtek el. 
Ezek a „beilleszkedettek” (Faludi András megfogalmazása szerint) szétszóródtak a 
városban, nagyjából szakítottak a cigány életformával, gyermekeik rendszerint is-
kolába járnak, legtöbbje nevét is megváltoztatta (pld. Kolompárról Kertészre). […] 
A végső – és remélhetőleg alkalmas – megoldás a telep felszámolására a „Cs” la-
kásépítési akció67 lesz, és hogy ez sikerrel fog járni, számos biztató jel mutat erre. 
[…] A felsoroltakból kitűnik, hogy társadalmi beilleszkedésük legfontosabb alapja 
az állandó munka, az állandó elfoglaltság.”68

A fentiek nem voltak ismeretlen jelenségek a környező településeken sem: Kis-
kunmajsán például, ahol 1988 elején 502 roma lakos élt, az asszimiláció szintén 
lassan haladt előre: a helyi cigánytelepen 1960-ban még közel 50 putri állt, s még 
később, 1982-ben is 21 család lakott hasonló, nyomorúságos körülmények között, 
miközben ezidáig több mint 40 „Cs- lakás” épült fel. A fiatalabbak között itt is jel-
lemző volt az idényjellegű munkavállalás: a helyi termelőszövetkezetek, a Mezőgép 
és a Kiskunmajsai Cipőipari Szövetkezet mellett többen jártak dolgozni a Kiskunha-
lasi Állami Gazdaságba is.69 A háttérben megfigyelhető ezen a településen is, hogy 
az iparosítás előretörésével az alkalmi mezőgazdasági munkák száma visszaesett, 
amely szintén rontott a legtöbbször iskolázatlan, szakképzetlen, így más területen 
nem járatos cigányság megélhetési körülményein. A rendszerváltás ezt követően 
itt szintén tömeges munkanélküliséget hozott, miközben a cigányság száma tovább 
nőtt, s a 90-es évek közepére elérte a 800 főt.

Iskolázottság, művelődés és foglalkoztatás

Az etnicitás mellett az – alábbiakban bemutatott – iskolázottság felmérése sem 
lehetett közömbös a korabeli politika számára. Ebben a tekintetben a térség megyei 
szinten is elmaradt minden szempontból az országos átlagtól annak ellenére, hogy 
a 10 év felettiek körében 30 év alatt (1930-1970) 14,8%-ról 3,0%-ra csökkent az 
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egyetlen osztályt sem végzettek aránya, miközben 6,8%-ról 42,0%-ra nőtt a legalább 
8 általánossal rendelkezőké. Bács-Kiskun megye adatsoraiból az is kitűnik, hogy a 
nők iskolai végzettsége a közbeeső valamennyi népszámlálás idején alacsonyabb 
volt, mint a férfiaké; igaz, az aránybeli növekedés folyamatosnak mondható min-
den iskolai szinten.70 Utóbbira nézve két lényeges dolog állapítható meg: a szintek 
emelkedésével lényeges aránybeli csökkenés figyelhető meg; középiskolája például 
még 1970-ben is a megyében lakók kevesebb, mint 10%-ának volt, a felsőfokú vég-
zettségűeké pedig alig haladta meg az 1%-ot! A másik jellemző tendencia, hogy az 
életkori összetétel előrehaladtával szintén csökken az iskolázottság, vagyis az idő-
sebb korosztály iskolai végzettsége volt a legalacsonyabb. Településtípusok szerinti 
lebontásban a községekben élőknél rosszabbak a mutatók: 1980-ban igaz, hogy már 
itt is sikerült 2% alá szorítani az iskolázatlanok arányát, ellenben jelentős, közel 
16%-os negatív differencia jelentkezett a 8 osztállyal és több, mint 13%-os a kö-
zépiskolai végzettséggel rendelkezők tekintetében a városban lakókkal összevetve.71

A környező tanyavilágban élők helyzete kezdetben ezen a téren tovább rontotta 
a képet, pedig volt igény a tanulásra. Felsőszállás lakói 1946 őszén levélben for-
dultak Kiskunhalas Megyei Város Tanácsához, amelyben iskola kialakítását kérték 
a Zilah-féle tanya egyik helyiségében. Indoklásukban a többi intézménytől való, a 
gyerekek számára gyalog megtéve igen nagynak mondható távolságot és az oktatás 
fontosságát is hangsúlyozták: „A városi iskola 7, a harkai iskola 6 és a zsanai iskola 
körülbelül 5 kilométerre esik, de ide igen rossz, majdnem járhatatlan és erdőkön 
át vezető út visz. (…) Ha még elképzeljük, hogy esőben, hóban, fagyban és for-
ró napsütésben kell gyermekeinknek ezeket a hosszú utakat megtenni, akkor máris 
megállapítható, hogy ezen az állapoton sürgősen segíteni kell. Az új Magyarország 
kultúrát akar teremteni. Képzett intelligens paraszt ifjakat akar a fejlődés szolgálatá-
ba állítani, akkor pedig az első kötelesség, hogy a gyermekek jó kedvvel menjenek 
az iskolába, és ne kínlódjanak és fáradjanak el még mielőtt az iskolába érnek, mert 
hisz ilyen körülmények között a gyermekek nem nagyon szívesen mennek tanulni.” 
A kérvény melletti összeírás tartalmazza azt is, hogy az iskoláskorúak eddig ponto-
san mekkora távolságot voltak kénytelenek nap mint nap megtenni; ebből kiderül, 
hogy többségük 2-2,5 km-t, de olyanok is voltak (pl.: a 10 éves Ódor József és 9 éves 
húga, Ódor Judit), akik 4,5-5 km-t gyalogoltak az iskolába oda és vissza.72

Kiskunhalason (és persze a megye egész területén) az intézményi feltételek bő-
vülése elősegítette az oktatás fejlődését: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispán-
jának, Házi Árpádnak egyik 1946. évi körlevele büszkén, mindent számszerűsítve 
számol be a világháború utáni helyzetről, kiemelve többek között, hogy a népjólé-
ti intézmények száma közel 200%-a, a közegészségügyieké 123,4%-a, az iskoláké 
107%-a, egyéb kulturális intézményeké pedig 127,1%-a a „békebelinek”.73 A halasi 
általános iskolák közül még a század elején alapított Felsővárosi Általános Iskola és 
a Szűts József Általános Iskola mellett 1959-től zeneiskola is működött, 1972-ben 
létrejött a Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola, 1990-ben pedig a Kertvárosi Álta-
lános Iskola. 
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5. Százéves a Központi Óvoda, 1962. TJM Ternyák Jenő felvétele 

6. 300 éves a Szilády Áron Gimnázium, 1964. TJM Ternyák Jenő felvétele
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A középfokú intézményeknél a 17. században alapított Szilády Áron Gimnáziu-
mon kívül a kor igényeihez igazodva jött létre 1950-ben a – mai nevén – II. Rákóczi 
Ferenc Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola, 1965-ben 

7. A Felsővárosi Általános Iskola új épületszárnyának avatása, 1976. Ternyák Jenő felvétele. TJM

8. Ortutay Gyula, a Hazafias Népfront alelnöke felavatja a felsővárosi 
iskola új szárnyát, 1976. Ternyák Jenő felvétele. TJM
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pedig szakmunkásképző intézetként a – mai nevén – Vári Szabó István Szakképző 
Iskola. Utóbbit megelőzően megemlítendő, hogy felnőtt szakmunkásképző tanfo-
lyam már az előző évben, 1964 decemberében is indult: a „Szabadság Tsz”-ben 25, a 
„Vörös Október Tsz”-ben 15 fővel. Ez év végén a tanulói létszám az alábbiak szerint 
alakult az egyes iskolákban: Alsóbodogláron 195, Alsószálláson 80, az Alsóváros-
ban 784, Bogárzón 69, Felsőbodogláron 22, Felsőszálláson 38, a Felsővárosban 891, 
Inokán 100, Kispirtón 9, Rekettye I-II-ben összesen 191, Sóstón 33, a Szűts József 
Általános Iskolában 1111, Tajó I-II-ben összesen 155 fő tanult, amit kiegészíthetünk 
a „Micsurin Tsz” 22, illetve a Tangazdaság 64 tanulójával.74 A rendszerváltozás után, 
1995-ben adták át a Bibó István Gimnázium épületét, ahol 6 és 4 osztályos gimnázi-
umi, valamint felnőttképzés vette kezdetét nappali és esti tagozaton.

A városban a megyei szinten tapasztaltaknak megfelelően az 1960. évi népszám-
lálás idején a férfiak iskolázottsági mutatói a jobbak, igaz minimális különbséggel 
(százalékban alig néhány tized eltéréssel) a nőkhöz képest. Ettől némileg eltérően 
1970-ben már több szinten is megfordult az arány: például mind a középiskola 4 
osztályát sikeresen befejezők, mind az érettségi bizonyítványt szerzettek körében a 
nők aránya magasabb. Mindkét időpontban az nők iskolázottsága döntően alapfokú 
volt, azonban az adatokból látható, hogy 1960-hoz képest az 1970. évi népszámlálás 
idején a 0,7%-os negatív eltérés 0,1%-os pozitív differenciára változott a nők javára 
a középiskola 4 osztályát végzettek körében. 

1980-ban a tendencia ismét a regionális átlagnak megfelelő: a legnagyobb kü-
lönbség ezúttal a 8 általánossal rendelkezők körében mutatkozott mintegy 10%-os 
eltérést mutatva a férfiak javára, de kisebb a nőknél közép- és a felsőfokú oktatásban 
is a résztvevők aránya. Szerepet játszhatott ebben a családban és háztartásban vég-
zendő munka mennyisége, s így a kisebb számú továbbtanulás. A változásokat a 11. 
táblázat – összehasonlító – adatai szemléltetik.

11. táblázat. A hét éves és idősebb népesség iskolai végzettség szerinti 
megoszlása Kiskunhalason 1960-ban és 1970-ben

Kategóriák
1960 1970

férfiak nők férfiak nők
fő % fő % fő % fő %

Összes 7 éves és idősebb 11263 87,2 11795 88,6 12352 89,4 13465 91,1
EBBŐL

nem ír, nem olvas, vagy csak olvas 586 5,2 849 7,2 551 4,5 842 6,2ír, olvas iskolai végzettség nélkül 48 0,4 65 0,6
általános iskola 1-5. osztály 3781 3375,6 4192 35,5 3273 26,5 3556 26,4
általános iskola 6-7. osztály 3261 29,0 3402 28,8 2768 22,4 3286 24,4
általános iskola 8. osztály 2475 22,0 2566 21,8 3932 31,8 4051 30,1
középiskola 1-4. osztály 364 3,2 300 2,5 470 3,8 525 3,9
érettségi bizonyítvány 462 4,1 326 2,8 793 6,4 911 6,8
egyetem, főiskola 286 2,5 95 0,8 525 4,6 294 2,2

Forrás: Népszámlálás, 1961. 54, 62-63; ill. 1972. 390.
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A rendszerváltozás további javulást hozott az iskolázottság terén. 1980 és 1990 
között a férfiaknál ellenben az egyetlen osztályt sem végzettek aránya változatlan 
maradt (1,9%), a nőknél viszont tovább csökkent (3,5%-ról 2,6%-ra). A legutolsó, 
2001. évi népszámlálás idején ez a kategória már a nőknél sem haladta meg a 2%-ot. 
Nagymértékű, pozitív irányú változást hozott az alapszintnek számító, legalább 8 
osztályt végzettek számának jelentős emelkedése: arányuk 20 év alatt a 15 év feletti 
lakosság körében megközelítette a 90%-ot, nemenkénti lebontásban a férfiaknál meg 
is haladta azt. Külön említést érdemel a 18. életévüket betöltöttek körében a sike-
res középfokú tanulmányokat folytató nők számbeli változása: 1980-ban a közép-
iskolát befejező férfiak még nagyobb arányt képviseltek, mint a nők (20,7%, illet-
ve 19,0%)76, később ez némileg módosult. Bár 1990-ben csupán 1%-kal, 2001-ben 
azonban több mint 4%-kal a nők aránya volt magasabb ebben a korcsoportban (férfi-
aknál: 31,4%, nőknél: 35,8%), sőt egyre többen tanultak tovább közülük főiskolán 
vagy egyetemen is.77 Utóbbi, 25 év feletti, befejezett felsőfokú iskolai kategóriában 
a teljes lakosságot vizsgálva már 10% feletti értékkel találkozhatunk 2001-ben, ahol 
bár kisebb számban, de 1980-hoz képest nagyobb arányban növekedett a nők aránya, 
s elérte a 10%-ot (férfiaknál: 12,4%).78 Az okok között mindenekelőtt a modern tár-
sadalmakra ma is jellemző meghosszabbodott tanulási időszak áll („élethosszig tartó 
tanulás”), amely a 20-as évek elején járók személyiségfejlődésének éppúgy sajátos 
szakaszává vált, mint a karrierépítés. 

4. ábra. Kiskunhalas népességének iskolai végzettsége 1980 és 2001 között
Forrás: Népszámlálás, 1992. 21.; ill.http://www.nepszamlalas2001.

hu/hun/kotetek/06/03/data/tabhun/4/load01_9_0.html
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Az iskolázottság és a humán erőforrás vizsgálata szempontjából is jelentős in-
formációforrás a rendszerváltozás utáni évek tekintetében Magyar Tudományos 
Akadémia Regionális Kutatások Központja (MTA RKK) Regionális Tudományos 
Adat- és Információs Bázisa. A közzétett dokumentumokból és adatokból kedvező 
képet kapunk a kiskunhalasi kistérségről: eszerint a lakosság általános iskolázottsági 
szintjét jelző mutató a legjobbak közé tartozott Bács-Kiskun megyében 1990-ben, 
a városok sorrendjében pedig országosan az 59. helyen állt. A felsőoktatásban részt 
vevő hallgatók egész népességhez viszonyított arányát tekintve még jobb a helyzet, 
hiszen a település 36. volt a rangsorban 1994 végén.79

A népesség helyi általános, statisztikai bemutatásában végül szerepeljen a gaz-
dasági aktivitás és a foglalkoztatottság felmérése. Az adatok és az ábrák tanulmá-
nyozása alapján kibontakozik előttünk a korszak egyik legfőbb politikai érve, az 
állami feladatnak tekintett „teljes foglalkoztatás”, amely különösképpen érvényesült 
az 1968-as gazdasági reform végrehajtása terén. Az alkalmazott szocialista ideoló-
gia szerint a munkatevékenység alól csak azok mentesülhettek, akik koruknál fog-
va vagy valamilyen testi, illetve mentális jellegű egészségügyi probléma miatt nem 
voltak képesek munkavégzésre. A „kapun belüli munkanélküliség” hátterében rá-
adásul olyan átlagbér-szabályozás állt, amely nem az egyes dolgozók bérének eme-
lésében, hanem a teljes bértömeg növekedésében érdekelt, sokszor ezáltal alacsony 
hatékonyságú és jövedelmező vállalatokat hozott létre. Megyei szinten a gazdasági 
aktivitást az 5. ábra mutatja.80

5. ábra. A népesség gazdasági aktivitása Bács-Kiskun megyében, 1949–1990
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A fenti folyamatok természetesen a lakosság életkörülményeiben is éreztették 
hatásukat: a foglalkoztatottak száma bővült, az átalagos havi kereset (ezzel együtt 
a Magyar Nemzeti Bank kifizetéseiből a munkabérek aránya) emelkedett, a lakos-
ság jövedelmi körülményei javultak. Ferge Zsuzsa szociológus számításai81 szerint 
a mindenkori átlagjövedelem 2/3-a alatt élő szegények aránya a Rákosi-korszak 
éveihez képest az 1970-es évek elejére csaknem 50%-kal esett vissza; közéjük eb-
ben az időszakban főként a parasztokból lett munkások egy részét, a sokgyermekes 
munkáscsaládokat, illetve a gyermeküket/gyermekeiket egyedül nevelőket sorolták 
elsődlegesen. 

Bács-Kiskun megyében is igazolhatóan emelkedett a lakossági megtakarítások 
mértéke, amelyek kizárólagos és legális formája a takarékbetét volt. Az adatok82 ta-
núsága szerint 1959 és 1961 között – az 1958 júniusában kezdődő hároméves terv 
céljainak megfelelően – több mint 25%-kal nőtt a takarékbetétek száma, ezzel pár-
huzamosan pedig közel 44%-kal a betétállomány. A szociálpolitika keretein belül a 
családi pótlék és a nyugdíjak emelése szintén ezeket a tendenciákat erősítette. Városi 
szinten a 6. ábra adatai83 alapján az aktív keresők számának lassú növekedését, majd 
stagnálását, az inaktív keresők (azok a személyek, akik adott időpontban kereső te-
vékenységet nem folytattak, de keresettel, jövedelemmel rendelkeztek; pl.: nyugdí-
jasok, gyermekgondozás-nevelés címen ellátásban részesülők) számbeli emelkedé-
sét, valamint az eltartottak számának csökkenését láthatjuk.

6. ábra. Kiskunhalas népességének gazdasági aktivitása a szocializmusban
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Gazdasági szektorok és foglalkozási csoportok szerinti lebontásban vizsgálódva 
a kiindulópontként szolgáló, összehasonlító statisztikai adatok (lásd 12. táblázat84) 
megfelelnek a párt iparfejlesztési törekvéseinek (pl.: gyáripar megjelenése): az ipar-
ban, építőiparban dolgozók aránya országos és regionális szinten is emelkedett az 
államszocializmus idején. Jól látható, hogy Bács-Kiskunban 40 év alatt (1950-1990) 
az agráriumban tevékenykedők aránya 44,2%-kal esett vissza, miközben az iparban 
18,5%-os emelkedés figyelhető meg ezen perióduson belül. Az életszínvonal emel-
kedését a korszakban a kereskedelmi forgalom bővülésével is összefüggésbe hozták; 
itt az alkalmazottak aránya szerény (6%-os), de folyamatos növekedést mutatott, 
lényegében valamennyi más szolgáltatói szektorba sorolható ágazat dolgozóinak 
számához hasonlóan. Az egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatások terén 
8,3%-os, a közlekedés, közigazgatás és egyéb – ide tartozó – ágazatban 1,8%-os volt 
a pozitív differencia az 1949. évi és az 1990. évi népszámlálás idején.

12. táblázat. Az aktív keresők gazdasági ágak szerinti megoszlása Bács-Kiskun 
megyében, 1949–1990

GAZDASÁGI ÁG
1949 1960 1970 1980 1990

fő % fő % fő % fő % fő %
Ipar 20963 7,8 37634 12,6 69479 24,3 71234 26,5 62646 26,3
Építőipar 3784 1,4 12075 4,0 15437 5,4 17367 6,5 11475 4,8
Mezőgazd. és erdőgazd. 202642 75,8 195075 65,2 135341 47,4 96973 36,1 75232 31,6
Közl., posta, és távközlés 4566 1,7 10606 3,5 12189 4,3 13070 4,9 12451 5,2
Kereskedelem 9237 3,5 12226 4,1 16205 5,7 22934 8,5 22696 9,5
Vízgazdálkodás 31 0,0 595 0,2 3903 1,4 4610 1,7 4196 1,8
Eü-i, szociális és kult. szolg. 6361 2,4 10753 3,6 15454 5,4 21078 7,8 25520 10,7
Köz., közig. és egyéb szolg. 13215 4,9 15801 5,3 13087 4,6 14458 5,4 15868 6,7
Egyéb 6548 2,4 4344 1,5 4736 1,7 6975 2,6 8322 3,5

Forrás: Népszámlálás, 1992. 29.

Kiskunhalason természetesen ezek ismeretében nem kell meglepődni az agrár-
szférában tevékenykedők létszámának 20 év alatt bekövetkező 26,9%-os visszaesé-
sét, illetve az iparban dolgozók 19%-os, illetve az építőipari munkások számának 
4,3%-os emelkedést illetően. A kereső népesség foglalkozási megoszlását a 13. táb-
lázat mutatja 1960 és 1980 között.
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13. táblázat. Az aktív keresők aránybeli megoszlása Kiskunhalason 
a Kádár-korszakban

ÉV
Keresők ará-

nya a népessé-
gen belül

Keresők megoszlása gazdasági ágazatonként (%)

mezőgazdaság 
és erdőgazdál-

kodás
ipar építőipar közlekedés 

és hírközlés
kereske-

delem egyéb

1960 54,0 42,4 16,4 2,7 7,9 6,5 24,1
1970 47,6 22,1 36,7 5,3 9,6 7,6 18,7
1980 47,3 15,5 35,4 7,0 7,7 9,5 24,9

Forrás: Népszámlálás, 1961. 109; ill. 1981. 24.

Gazdasági és társadalmi változások – mindennapi szocializmus

Mezőgazdaság, kollektivizálás, parasztság

Még zajlott a második világháború, amikor a szövetséges nagyhatalmak hozzájá-
rulásával létrejött, fél éven belül már „baloldali” többségű Ideiglenes Nemzeti Kor-
mány 1945 tavaszán elfogadta a földosztásról szóló rendelettervezetet. Ezt az 1945. 
évi VI. törvénycikk szentesítette, végrehajtása pedig már kommunista párti irányítás 
alatt zajlott le. Az elhagyott nagybirtokok felosztásának megkezdését követően elő-
írták többek között a fasiszta, németbarát és a háborús bűnösök földjeinek, az 1000 
kat. hold feletti mindennemű földbirtokoknak, valamint az ipari és kereskedelmi 
érdekeltségek, nagyvállalatok birtokainak teljes kisajátítását, míg fel nem osztható 
ingatlanjaikat, ingóságaikat, vagyontárgyaikat, gépeiket közös, földműves-szövet-
kezeti kezelésbe vették.85 Fő célként a kis- és törpebirtokosok, a gazdasági cselédek 
és a napszámosok földhöz juttatása szerepelt. 

A rendelet kihirdetése után országszerte megalakultak a földosztó bizottságok; 
Kiskunhalason 1945. március és április folyamán a földosztás lényegében hetek alatt 
lezajlott. Különálló bizottságok működtek a város határában Alsószálláson, Balotán, 
Bodogláron, Fehértón, Felsőkisteleken, Füzesen, Göböljáráson, Rekettyén, Tajón és 

14. táblázat. Az 1945. évi földosztás eredményei Kiskunhalason
FÖLDJUTTATÁSBAN RÉSZESÜLTEK

vétel 
útján

ajándéko-
zás útján

öröklés 
útján

csere 
útján földosztás útján

163 fő 20 fő 186 fő 37 fő

998 fő
ebből a kapott föld nagysága szerinti részesedés

0-5 hold 5-10 hold 10-15 hold 15 hold felett
512 fő 395 fő 86 fő 5 fő

Forrás: Népszámlálás, 1950. 278-279.
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Zsanán.86 A reform során földhöz juttatott 998 fő közül 974-en rendelkeztek gazda-
sággal is, 895 fő egyben őstermelőnek számított. Legtöbben 6-8 kat. holdas (177 fő), 
illetve 4-5 kat. holdas (160 fő) birtokot kaptak. A földosztás helyi eredményeit a 14. 
táblázatban közöljük.87

Az eredményeket vizsgálva megállapítható, hogy a mezőgazdasági ingatlantulaj-
donosok száma bár tovább emelkedett, a lakosság több mint 17%-át kitevő földtu-
lajdonosok legnagyobb hányada (csaknem 20%-a), 1-3 holdon gazdálkodhatott, míg 
a legnagyobb kategóriát képviselő 100 holdon felüliek aránya 1,5%-ra csökkent. A 
gazdaságok számát tekintve, közel 15%-os haszonbérlet mellett a 3-5, illetve az 5-10 
holdasok aránya volt a legmagasabb (25,5%, illetve 24,5%), a 100 hold felettieké 
már az 1%-ot sem érte el.88 Összehasonlításképpen megemlíthető, hogy a két világ-
háború között utóbbiak összesítve 4,23%-ot képviseltek a paraszti üzemnagyság-ka-
tegóriák között (1935).89

A földosztás önmagában nem orvosolhatta a falusi/vidéki szegénység problémáit. 
A megyei szinten komoly gazdasági károkat is okozó háború különösen az agráriu-
mon belül főként az állatállományban pusztított nagymértékben. A már idézett 1946-
os alispáni jelentés szerint Bács-Kiskunban a juhállomány 83%-a, a sertések 74%-a, 
a méhcsaládok 68%-a, a szarvasmarhák 66%-a, a lovaknak pedig 61%-a pusztult el, 
de a földművelés terén sem volt sokkal jobb a helyzet: csökkent az egyes növények 
vetésterülete, a szántóföldek 10%-a parlagon maradt, a szőlő- és gyümölcstermesz-
tés közel 20%-a megsemmisült, az erdőterületek legalább 25%-át kiirtották, hiány 
volt takarmánynövényekből. Ezen károkat, veszteségeket enyhítendő Kiskunhala-
son is sor került ún. szántási hitelakcióra, melynek során közel 2400 kat. hold föld 
felszántására került sor 195 gazda között. Az őszi talajmunkálatokat, a kiosztásra 
kerülő búza és rozs mennyiségét, valamint a pontos adatszolgáltatást a határidők 
betartatásával – részben – termelési bizottság felügyelte jelentéskészítési kötelezett-
séggel.90 Az 1946-ban újjáalakuló földműves-szövetkezet megerősítése érdekében 
szintén indokolttá vált hitel felvétele.

1945 után külön teher volt a családok számára a háborús viszonyok között kiala-
kított, kötelező terménybeadást jelentő, a növényi kultúrákra és az állati termékekre 
egyaránt kiterjedő beszolgáltatási rendszer, amelyet nem töröltek el a világháború 
befejeződésével sem. 1946-tól minden egy kat. hold szántó- vagy fél hold szőlőterü-
letnél nagyobb területen gazdálkodó személy köteles volt beszolgáltatást teljesíteni 
(gabona, burgonya, olajos magvak, élőállat, tehéntartóknál tej is).91 Mértékét jelzi, 
hogy Kiskunhalason a polgármesternél többen is kérvényezték volna a beszolgálta-
tás mértékének csökkentését. Az 1946. december 6-i városi értekezleten pedig – az 
erről készített jegyzőkönyv szerint – volt, aki azt kifogásolta, hogy az élőállat címén 
beszolgáltatandó állatoknál a helyi átvevő kereskedők csupán hízott állapotban vol-
tak hajlandók azokat átvenni.92

A két hónappal későbbi polgármesteri jelentés már némi javulásról is beszá-
molt, megemlítve például a szántáshoz szükséges igaerő kellő mértékű biztosítását, 
vagy a rászorulóknak nyújtandó, elegendő burgonya és konyhakerti növények ve-
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tőmag-szükségletéről való gondoskodást. Az ellátás terén azonban továbbra is ne-
hézségek mutatkoztak: a Magyarországon még 1940-ben életbe léptetett, a közellá-
tást meghatározó és a fogyasztás korlátozásának egyik alapját képező jegyrendszer 
továbbra is fennmaradt, s csak 1949-ben szűntették meg; igaz, akkor is csak rövid 
időre. A helyzetet jól jellemzi, hogy 1947 februárjában a napi kenyérfejadag ugyan-
annyi volt, mint országosan a világháború idején, 1942 és 1944 között: mindössze 
20 dkg. Az alábbiakban idézett, a közellátási hivatal vezetője által írt és a polgár-
mesternek címzett levélrészlet viszont arra utal, hogy még ennek biztosítása sem 
ment könnyedén: „[…] miután a város kevesebb gabonakiutalást kapott, nem tudta 
biztosítani a 20 dkg-os kenyérfejadagot, leszállította napi 16 dkg-ra, a 4 kg liszt 
helyett 3 és fél kg-ra csökkentette. A nehéz testi munkás pótjegyre 4 kg liszt helyett 
3 és fél kg lisztet, a testimunkás pótjegyre 2 kg liszt helyett másfél kg lisztet tudott 
kapni. Zsírban ellátatlanok létszáma: 2259 fő, ki lett adva személyenként 15 dkg zsír 
és 15 dkg olaj, a cukorfejadag a rendeletben előírt mennyiségben adatott ki. Annak 
dacára, hogy az ellátatlanok létszámának a felülvizsgálata megtörtént és 938 főtől 
lett a kenyér- ill. lisztjegy megvonva, az ellátatlanok létszáma folyton emelkedik, 
mivel akik munkájuk révén keresték meg a gabonaszükségletüket, nem tudták egész 
évre megkeresni, s ezek most mind kenyérjegyért jelentkeznek.”93

Az ellátatlanok száma ráadásul tovább nőtt a későbbiekben: amíg az előbbi idő-
pontban 9208, addig 1948. július végén már 10563 fő szerepelt a nyilvántartásban 
Szili Kálmán hivatalvezető jelentése szerint. Utóbbi levél már egyre növekvő elége-
detlenségről is tudósított.94 A korabeli sajtó persze másképpen értékelte a helyzetet: 
miközben a tömegeket lázító reakciós erők háttérmunkájáról írt, egyben elismerte a 
gabonabeszolgáltatás körüli hibákat (az ellátatlanok fejadagjának biztosítására pél-
dául több száz kilométerről kellett gabonát behozni az alföldi városba!). A Hírek 
1948 júliusának végén megjelent egyik száma biztosítottnak említi a közellátást, egy 
másikban pedig – követendő példaként beállítva és szorgalmas, kemény munkára 
ösztönözve – Rácz István „élmunkás” felsőszállási, a „homokon is virágzó” kertgaz-
daságát mutatja be egy teljes oldalon keresztül, elfedve a valóságos helyzetképet.95 
Nyilvánvalóan ennek fényében különösnek tűnhet, hogy az egy hónappal későbbi 
(1948. augusztus 31.), a belügyminiszternek írt polgármesteri jelentés nehézségek-
ről, nem megfelelő nyersanyagellátásról, az ipar területén pedig munkanélküliségről 
tett említést.96

A korabeli médiát jelentő filmhíradók szintén azt hirdették, hogy a „terménybe-
adás a munkás és a dolgozó paraszt szövetségét erősíti.” Annak ellenére azonban, 
hogy a közellátás nem javult, sőt a lakosság novemberben és decemberben zsír-, 
olaj- és margarinellátásban egyáltalán nem részesült, 1948 végén Kiskunhalas terü-
letén közel 90%-os beszolgáltatási eredményről tájékoztatták a polgármestert; ezzel 
is utalva a kialakult – valós – társadalmi (és politikai) helyzetre.97

A 100%-os beszolgáltatást később sem sikerült teljesíteni, eközben viszont – 
ahogy korábban visszavetette az egyéni gazdálkodók életszínvonalát – súlyosan aka-
dályozta a közös gazdaságok termelésének megerősödését. A teljesítés százalékos 
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eloszlását vizsgálva nem történt előrelépés az 1949 után felgyorsult átalakítások, 
tagosítások, téeszesítések idején sem, sőt 1955-ig Magyarországon 400 ezer fő fe-
lett volt azoknak a – beszolgáltatásokat teljesíteni nem tudóknak – száma, akiket „a 
közellátás veszélyeztetésével” vádolva elítéltek.98 Kiskunhalason az 1949. február 
25-én keltezett polgármesteri levél a közellátás menete kapcsán le is szögezte, hogy 
a mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas futóhomokon még a legszigorúbb 
eszközökkel és módon eljárva sem lehetett biztosítani például a kivetett 355 q zsír-
mennyiség99 teljes begyűjtését, legfeljebb annak 75-80%-át. Hasonló módon lehe-
tetlennek tűnt az előírt sertésállomány szállítása,100 sőt a további erős túlzásokról ta-
núskodnak a későbbi adatok is: 1955-ben a búzát leszámítva semmiből sem sikerült 
a beszolgáltatásokat teljesíteni. Természetesen – az előzőek tükrében nem véletlenül 
– a lista legalján ebben az időpontban is a vágósertések álltak 69,3%-os eredmény-
nyel, míg a bornál már jóval magasabb, 88,1%, a tojásnál 88,4%, a vágómarhánál 
89,9%, a baromfinál 90,1%, a burgonyánál 93,7%, míg a tej esetében 98,3% volt a 
teljesítés aránya.101

A parasztság sok helyen megpróbált ugyan kibújni a túlszabályozás, illetve a kí-
méletlen kizsákmányolás elől, az ellenőrzéseket azonban szigorították. Mivel a zsír-
beszolgáltatást a gazda az előzetesen engedélyeztetett disznótorok után teljesíthette, 
ezért elterjedtek az ún. feketevágások. A Halastól délre található Mélykút egyik la-
kosa, Paskai László ellen kettő, engedély nélkül tartott sertés levágása miatt indult 
eljárás a „közellátás súlyos veszélyeztetéséért”102, de találunk példát Halason is (lásd 
a családi életutaknál). 

A kulákoknak nevezett, 25 kat. hold feletti földdel rendelkező jómódú paraszt-
sággal, mint „falusi osztályellenség”-gel szemben még keményebben léptek fel. Az 
1949. augusztus 18-án kelt 44.285/1949. számú rendeletben foglaltaknak megfele-
lően Kiskunhalason – a közellátási hivatal vezetőjének igazolójelentése szerint – 48 
óra alatt elkészült a „kulák-nyilvántartás”, amelyen akkor 282 gazda neve szerepelt. 
Számukat nagyban befolyásolták a tulajdonviszonyok: többen először bérlőként ke-
rültek fel a listákra, később viszont közép- vagy kisparaszti besorolást kapva már 
nem minősültek kuláknak.103 Esetükben, az akkor érvényben lévő miniszteri ren-
deletben meghatározott vetőmagszükséglet visszahagyásánál nem az előírt 35%-ot 
vették figyelembe, hanem – másokkal ellentétben – az azon felül visszamaradt ga-
bonát is be kellett szolgáltatniuk a földműves-szövetkezetnek.104 Az indoklásban a 
mezőgazdasági igazgatóság vetéstervének teljesítése szerepelt, igaz, azt korábban 
sem lehetett teljesíteni a fent – igen alacsony százalékban – meghatározott vető-
magszükséglet biztosításával. A helyi adottságok, földművelési körülmények alap-
ján 35% helyett gyakran a 40-50%-ot is elérte a gazdáknak meghagyott vetőmag 
aránya. Barmos Lajos, a terménynyilvántartó hivatal vezetője levélben hívta fel a 
polgármester figyelmét a tarthatatlan helyzetre: „Az elszámoltatások befejeztével a 
termelési bizottsághoz és a terménynyilvántartó hivatalhoz bejelentések érkeztek, 
hogy amennyiben a vetőmag visszahagyás a szántóterület 35%-ának megfelelően 
történik, úgy, a gazdálkodók vetési tervlapjain részükre kivetett vetési ütemtervet be-
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tartani nem áll módjukban annál is inkább, mert még a 25 holdon felüli gazdálkodók 
(kulákok)-nál is az elszámoltatásokból nyert megállapítás szerint beadási kötelezett-
ségüknek teljesítése után, sok esetben szabadgabona nem maradt, amiből vetéste-
rületek között fennálló különbözetet pótolhatná. […] Ennélfogva azon gazdálkodók 
esetében, akiknek szabadgabonájuk nincs, az általuk beadatott gabona vetőmag cél-
jaira való visszautalása válik szükségessé.”105 Mindez nem ment egyszerűen: a ter-
ménybegyűjtés vontatottan haladása, illetve – ezzel összefüggésben – a kulákokkal 
szembeni szigorúbb fellépés elmaradása (nem lettek beidézve a közellátási irodán) 
okán a vármegyei főjegyző – a polgármester felelősségére – mulasztásokat állapított 
meg a városban azonnali kimutatást és jelentést kérve.106

Az MDP célja a nagyobb részt (1952-ben közel 80%-ban) földművesekből, ki-
sebb részben kereskedőkből, kocsmárosokból, malomtulajdonosokból, hentesekből, 
alkalmazottakból, értelmiségiekből és iparosokból álló kulákok gazdasági ellehetet-
lenítése volt. Azonban a velük szemben alkalmazott módszerek a félelmet és a rend-
szeresen elkövetett jogtalanságokat honosították meg vidéken („a nép ellenségeivel 
történő leszámolás”). A helyszíni interjúk során több személynél is rákérdeztünk 
visszaemlékezéseikben a kuláküldözések és a kollektivizálás lefolyására, múltbeli 
képeire, az utolsó alfejezet életpályáiban így ezekre még visszatérünk. A kuláklistá-
ra kerültek életútjának hasonló emlékei maradtak meg a környező településeken is. 
Balotaszálláson a szovjet megszállással kezdődő, s a kommunista hatalomátvétel-
lel folytatódó kollektív erőszakhullám és jogtiprás (pl.: kilakoltatás, birtokelvonás, 
nyugdíjnélküliség, termelőszövetkezetekbe való belépés tilalma) – mint tömegjelen-
ségek – több család életében elevenen élnek a mai napig.107

Az osztályellenesnek minősített kulákokat ugyanakkor veszélyes társadalmi ele-
meknek igyekeztek feltüntetni. Kiskunhalas vezetőinek 1953. áprilisból fennmaradt 
egy-egy rövid életrajza arról tanúskodik, hogy komoly erény volt „túlélni” ezt a 
réteget a korábbi időszakokban: „Papp elvtárs108 szülei cselédek voltak. […] már 
10 éves korában kulákoknál szolgált. A felszabadulásig szüleivel együtt kulákoknál 
nagybirtokon robotoltak mint cselédek, egész életük a hónaptól való rettegésben telt 
el. A felszabadulás után a családjuknak is, mint a többi nincstelen dolgozó paraszttö-
megeknek is új fejezete kezdődött az életükben. A Párt földet adott, megvédte [őket] 
a kulákok kizsákmányolásától. 1949-ben Rákosi elvtárs beszéde nyomán a legöntu-
datosabban dolgozó parasztokkal a Gátéren109 Tszcs-t110 alakítottak.”111

A gazdaságon belül a lakossági fogyasztás és ellátás szintjét kellő módon jel-
lemző jegyrendszer a Rákosi-rendszer alatt is létezett. A Tervgazdálkodási Tanács 
és az Országos Tervhivatal szervezetének elfogadása után, 1947-ben bevezetett első 
hároméves terv a tervezettől messze elmaradóan fejlesztette csak a mezőgazdaságot, 
így 1950 végétől ismét áruhiány lépett fel az országban. 1951 januárja és áprilisa 
között bevezették a cukor- és lisztjegyet, februárban a zsír- és szappanjegyet, április-
ban a kenyérjegyet és a húsjegyet. Augusztusban a fizikai dolgozók és a fiatalkorúak 
kenyérfejadagját végül már felemelték, de a jegyrendszert csak 1951 decemberében 
szüntették meg. Végül a húsjegy eltörlésére került sor 1952 februárjában.
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10. Békekölcsönjegyzésről plakát, 1957. TJM 1255

9. Kulákellenes újságcikk. Hírek, 1949. február 16. TJM 13933
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Miközben az elvonásokat és a terheket az 1949-től hat alkalommal kibocsátott 
lakossági békekölcsönök is tovább növelték, eközben megindult a mezőgazdaság 
szövetkezetesítése. 1948 decemberében megjelent a termelőszövetkezetek műkö-
dési szabályzata, majd a városban megalakultak a később szövetkezetekké fejlődő 
téesz-csoportok. 1949. januárban két szervezet megszűnésével létrejött a Dolgozó 
Parasztok és Földmunkások Országos Szövetségének (DÉFOSZ)112 helyi szervezete, 
márciusban pedig már 3 hetes termelőszövetkezeti tanfolyam indult Kiskunhalason. 
Még ugyanebben a hónapban egyesült egymással a Munkás Paraszt Szövetkezet és 
a Földművesszövetkezet.113 A termelőszövetkezeti csoportokból (téeszcsék) megala-
kult termelőszövetkezetek számát illetően 1950 őszén már nyolcat sorolnak fel a for-
rások: „Vörös Szikra Tszcs” (Alsószálláson: 86 családdal és 129 taggal), „Szabadság 
Tszcs” (Bodogláron: 33 családdal és 54 taggal), „Vörös Csillag Tszcs” (Eresztőn: 
20 családdal és 35 taggal), „Vörös Hajnal Tszcs” (Kunfehértón: 29 családdal és 52 
taggal), „Új Élet Tszcs” (Felsőszálláson: 20 családdal és 48 tagal), „Vörös Október 
Tszcs” (Füzesen és Inokán: 62 családdal és 113 taggal), „Petőfi Tszcs” (Göböly-
járáson: 64 családdal és 121 taggal), „Micsurin Tszcs” (Tajón: 32 családdal és 45 
taggal).114 1951-ben további két termelőszövetkezet jött létre: a „Paprika Antal Tsz” 
(Felsőszálláson ekkor 12 taggal) és az alig két évig működő „Béketábor Tsz” (Re-
kettyén). A több tagban fekvő földeket mindig a legközelebbi téeszhez sorolták. A 
Darányi család birtoktesteit például öthöz: „Nekünk 5 felé volt birtokunk, és abba a 
téeszbe léptünk be önként, amelyikhez a birtokaink legközelebb voltak. Azaz a csa-
ládtagok különböző téeszekben dolgoztak. A 60-as évektől háztájit osztottak. Ezeket 
a kisebb területekből adták. A város körül volt minden családnak egy kisebb darab 
földje; ezek voltak a fekete-földek. Ezek egy holdnál kisebbek voltak és szétszóródva. 
Főként kapásnövényeket meg búzát termesztettek rajtuk.”115

A második világháborút követően végrehajtott szovjetizálási kísérletek során a 
magyar agrárium üzemszervezete, munkaerőigénye, majd a végzett munka jellege, 
ezekkel együtt pedig a paraszti (falusi/vidéki) társadalom alapjai is megváltoztak. Az 
1945. évi földosztás elsőként – jelentős kis- és törpebirtokos réteget teremtve – meg-
szűntette a nagybirtokrendszert, s annak gazdasági hatalmát, majd az 1940-es évek 
végétől elkezdődő, 1959 és 1961 között pedig újabb három szakaszban folytatott 
kollektivizálás fokozatosan felszámolta a század közepén még társadalmi rangot és 
presztízst jelentő (föld)magántulajdont. A Magyar Kommunista Párt (MKP) 1948 
elején nyilvánosságra hozott szövetkezetpolitikai irányelvei egységes falusi szövet-
kezetek létesítését tűzték ki célul, majd Rákosi hatalomra kerülésével a Magyar Dol-
gozók Pártjának (MDP) II. kongresszusa (1951. február) immár stratégiai feladatnak 
nyilvánította a mezőgazdaság szocialista átszervezését, mintegy 80%-ra emelve a 
szövetkezeti földterületek arányát 1953 végére, 1954 elejére. A kuláküldözések, a 
könyörtelen agitációk és a fizikai erőszak alkalmazása mellett kötelező terménybe-
szolgáltatást rendeltek el, amely további elvonásokkal és a beruházások csökkené-
sével komoly mértékű nélkülözéshez vezetett az élelemtermelő parasztság körében. 
A társadalmi átrétegződés egyik jól érzékelhető jele volt, hogy többen elhagyták 
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az agrárszektort, csökkentve ezzel annak termelékenységét. Átmeneti javulást a pa-
rasztság életében Nagy Imre első miniszterelnöksége (1953–1955) hozott, amikor 
lehetőség nyílt a szövetkezetekből való kilépésre, és az adóterhek is mérséklődtek. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően a centralizált gazda-
ságirányítás 1959 márciusában törvényerejű rendeletet hozott a termelőszövetkeze-
tekről, lényegében teljes kollektivizálást hirdetve. Három üzemtípus jött így létre: az 
állami tulajdonban lévő, bérmunkásokat foglalkoztató állami gazdaságok, a tulajdo-
nostárs-tagokat (idővel egyre több nőt) tömörítő, a teljesítményt munkaegységekben 
(csak később rendszeres pénzbeli fizetésben) elszámoló, az aktív tagoknak 1 kat. 
hold háztáji földet juttató termelőszövetkezetek, valamint a szőlő- és gyümölcste-
rületeken létrehozott, férfi tagokból álló szakszövetkezetek. Itt lényeges kiemelni a 
vizsgált település esetében is a téeszben dolgozók egyes statisztikai kategóriáit: így 
beszélhetünk téesz-tagokról (dolgozók), bedolgozó családtagokról, alkalmazottakról 
és nyugdíjasokról.116 A mezőgazdasági munkák jellegének megváltozása továbbá a 
szakképzett munkaerő iránti keresletet növelte, így – főként az 1970-es évek elejétől 
– kiemelt szerep jutott olyan új csoportoknak, mint az agrárértelmiség vagy a mű-
szaki ismeretekkel rendelkező szakmunkások (pl.: agronómusok, termelésirányítók, 
téeszelnökök).117

Az 1961 utáni időszak első részében tehát lényegében a közös termelőszövet-
kezeti gazdálkodás dominált, átalakítva a termelési tényezők (a föld, a munka, a 
ráfordítás, az érdekeltség) korábban egységes összhangját: az átlátható(bb) egyéni 
gazdaság „maga ura parasztjai” a szocialista mezőgazdasági nagyüzemben mező-
gazdasági munkássá váltak,118 bérmunkás jellegű téeszparasztok lettek, akik számára 
– érthető módon – nem a „közösben” végzett munka, sokkal inkább az árutermelő 
háztáji képezte az anyagi létalapot. A szociológiai értelemben vett – 1948 és 1949 
után kizárólagossá váló – redisztributív társadalmi újratermelési rendszer lényege is 
változott a későbbiekben: a megtermelt javakból a létfenntartáshoz szükséges részen 
felüli többletet elvonták, központosították és a tervutasításos rendszerben működő 
társadalomirányító központ döntött a javak újraelosztásáról.119 1968 után, az új gaz-
dasági mechanizmus megindulásával mindez kibővült a tranzaktív (piaci) újraterme-
lési rendszerrel, így a rendszerváltásig (1989) vegyes újratermelési rendszer volt jel-
lemző, amelyben – mintegy kompenzálásként – megjelent a piacon alapuló második 
gazdaság. Az utóbbiban ténylegesen részt vevők a rendszerváltozáskor előnyösebb 
helyzetben voltak, igaz a mezőgazdasági aktív keresők száma drasztikusan lecsök-
kent Magyarországon; 1988 és 1996 között több mint 70%-kal!120

A kényszerrel és kedvezményekkel végrehajtott kollektivizálás engedményei kö-
zött a háztáji gazdálkodás jövedelem- és árutöbbletet eredményezett, így lényegében 
megszűnt az élelmiszerhiány, és mérséklődtek a több helyen is jellemző ellátási zava-
rok. A részesművelés vagy az illetményföldek rendszere szintén azon elképzelésekre 
épült, hogy a parasztság a közös gazdálkodásból elmaradó jövedelmét – nem csekély 
– többletmunkával, más forrásokból pótolhassa, így a kényszerű szövetkezetesítést 
némileg ellensúlyozandó, kevésbé sértették a tulajdonhoz való ragaszkodását.121 A 
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paraszti lét megváltozása ugyanakkor a nagyüzemi mezőgazdaság, illetve a háztáji 
és kisegítő gazdaság kettős rendszerének általánossá válásával új embertípus meg-
jelenését is eredményezte egyben: a parasztpolgárét. Juhász Pál a háttérben érdekes 
társadalmi folyamatra hívja fel a figyelmet: „A parasztpolgári lét korlátozása révén 
tömegesedett. A családi termelővagyon és vállalkozási méret korlátozása megakadá-
lyozta, hogy a gazdálkodási lehetőségek egy-egy formáját néhány család kisajátítsa, 
illetve irányítása alá vonja. Így eddig paraszttá válni nem tudó agrárproletár és ipa-
ri munkás családok is vállalkozóvá lehettek. Igaz, a családi vállalkozás korlátai egy-
úttal az ésszerű szakosodási és koncentrációs folyamatoknak is korlátaivá váltak.”122 
Tegyük ehhez hozzá, hogy az 1950–1960-as évek fordulója előtti időszakhoz képest 
a 70-es években már az üzemszervezet átalakulásán túl a személyi önállóság korlá-
tozódása éppúgy befolyásoló tényezőnek számított, mint a gazdasági és kapcsolati 
tőkének az érvényesüléshez szükséges megfelelő kihasználása is. 

Társadalomtörténeti vonatkozásban a fenti folyamatok a már említett átrétegző-
déssel kapcsolatosan és a korszakban előrehaladva egyben felvetik az egyes tele-
püléstípusok helyi társadalmai közötti különbségek megváltozását: Harcsa István 
1979-es tanulmánya leginkább a városok, illetve a falvak és az alföldi mezővárosok 
lakosságának aránybeli módosulásaira hivatkozik. Megfogalmazása szerint habár az 
utóbbiakban is éltek ezt megelőzően parasztok és mezőgazdasági munkások, a szo-
cialista változások hatására az 1970-1980-as évek fordulójára mind a városokban, 
mind az egyre heterogénebb összetételű községekben élő népesség körében az ipari 
munkásság képviselte a legnépesebb csoportot, meghaladva a „termelőszövetkezeti 
parasztok” számát is.123 Az általános, országosan jellemző folyamatok kiskunhalasi 
vonatkozásai a mezőgazdaság és a paraszti társadalom tükrében vizsgálható meg 
részletesebben a rendelkezésre álló levéltári források, a szakirodalom és a helyszí-
nen készített interjúk alapján.

Az 1956 utáni stabilizáció során a teljes kollektivizálás – részben már „finomabb” 
eszközökkel – „csapott le” a már megbomlott paraszti társadalomra. A téeszekbe 
való „önkéntes” belépés mögött gyakran a levert forradalmat követő értelmetlen el-
lenállás gondolata is ott volt. Az 1962-re befejeződő átszervezés végére az 1967. évi 
IV. törvénycikk tett pontot a paraszti tulajdonból szövetkezeti tulajdonba rendelve 
a földeket, jogilag is megfosztva azoktól a parasztságot.124 Habár a fizikai kényszer 
korántsem volt annyira jellemző a Kádár-korszakban, az agitálók olykor nem válo-
gattak a módszerekben Halason sem. Banga Etelka (sz. 1937) családjának eredetileg 
70 holdas, részben idénymunkásokkal műveltetett birtoka volt Felső- és Alsószállá-
son, Balotán, valamint a városi szőlőkben. Habár kulák származása miatt őt magát 
nem érte hátrányos megkülönböztetés (technikumot végzett, 1951-ben született test-
vére például téeszvezető lett a Bács-Kiskun megye déli részén fekvő Mátételkén), a 
forradalom után már adódtak problémák. Édesapját (korábban az FKGP helyi szer-
vezetének tagja) például munkásokból álló „agitátorok” meg is ütötték, majd a párt-
bizottság embere megfenyegette a családot, hogy hallgassanak az esetről. A többség 
nem állt ellen, 1961 után Banga Benő is bekerült (60 évesen) a „Vörös Szikrába” 
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beadva 2 lovát, az ekéjét, fogatát, lószerszámait, lényegében mindent. Ellenszolgál-
tatás persze nem járt. A téesz háztájiként 1 kat. hold és 1200 négyszög-öl földet adott 
tanyával (Alsószállás) együtt, ahol 1 tehenet, kb. 50 pulykát és néhány baromfit tar-
tottak 1973-ig. Banga Etelka életpályája nagyban hasonlít a korszak egyéb, kollektív 
életútjaihoz: a tanya eladását követően – szakítva a mezőgazdasággal és a paraszti 
életformával – malomban lett minőségellenőr, majd 1979-től 1992-ig munkaügyes, 
később bedolgozó a halasi papírgyárban.125 1960 decemberének második felére a 
helyi pártújság szerint már 22410 fő, 105473 kat. hold földterülettel „szakított”az 
egyéni gazdálkodással a szövetkezetet „választva”.126

Az 1950-es években önállóvá váló községek leválásával, valamint a későbbi át-
szervezések, fúziók és újalapítások révén 1965-ben hat termelőszövetkezet maradt 
a város területén. Legfontosabb statisztikai adataikat a 15. táblázat foglalja össze. A 
téeszekkel egy időben jött létre az Állami Gazdaság, a vele később egyesülő Tangaz-
daság, vagy az Erdőgazdaság.127 A Kiskunhalasi Állami Gazdaság területe (mun-
kásainak és alkalmazottainak létszámával együtt) a városon kívül is folyamatosan 
növekedett, amelyeken jelentős fejlesztésekre is sor került.128

A nagyüzemi munkaszervezetre való áttérés azonban csak fokozatosan volt le-
hetséges, hiszen formáját tekintve új szervezeti rend kialakítását igényelte. A terme-
lésben jelentkező nehézségek csökkentése érdekében ezért először (az 1960-as évek 
közepéig) még családi művelést alkalmaztak, vagyis az egyes földeket azok művel-
ték meg, akik behozták a téeszbe. A termelésben jelentkező takarmány-, ezen belül 
főként a kukoricahiány enyhítése szintén indokolta ezt a formát. Működése szerint 
a termelőszövetkezet, valamint a szövetkezeti tag és családja között szóbeli vagy 
írásbeli megállapodás rögzítette, hogy a szövetkezet földjén, vetőmagjával mennyi 
takarmányt termeljen a család, illetve mennyi illeti a termésből őket, illetve mennyi a 
termelőszövetkezetet. Az ilyen bérleti megállapodásokon alapuló részes vagy családi 
művelésben „ledolgozott munkaidő 1966-ban kereken 1/3-a volt a közös gazdaság 
növénytermelésében ledolgozott munkaidőnek. Ez az arányszám 1970-ben is 27 szá-
zalék volt.”129

15. táblázat. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek adatai Kiskunhalason, 1965

TSZ
TERMÉSÁTLAGOK (q/kat. hold)

búza árpa kukorica cukorré-
pa

burgo-
nya lucerna naprafor-

gó
„Kinizsi Pál” 9,8 6,3 9,4 - 48,1 14,1 0,8

„Paprika Antal” 9,1 14,0 13,4 98,8 49,0 9,4 2,2
„Szabadság” 9,1 8,0 13,4 137,5 42,1 5,2 0,9

„Új Élet” 9,8 11,5 8,1 - 58,6 7,8 -
„Vörös Október” 16,9 14,8 17,3 108,3 27,1 12,5 -
„Vörös Szikra” 7,6 6,4 16,0 47,9 59,4 10,3 -

Összes átlag 11,2 11,0 13,9 97,2 43,6 10,3 0,8
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TSZ
ÁLLATÁLLOMÁNY (db) GÉPESÍTÉSI ÉS MUNKÜGYI 

ADATOK
szarvas-
marha sertés juh ló tagok

száma
családok 

száma
traktor-

állomány
„Kinizsi Pál” - - 739 24 197 183 5

„Paprika Antal” 72 209 730 17 116 113 6
„Szabadság” 191 985 925 52 249 216 15

„Új Élet” 140 6 789 31 401 379 12
„Vörös Október” 380 956 704 60 394 371 13
„Vörös Szikra” 343 647 995 42 308 304 12

Összesen 1126 2803 4882 226 1665 1566 63

Forrás: Statisztikai Évkönyv, 1965. 168-169, 184-185.

Az 1953-ban Inoka pusztán létrejött „Magyar-Szovjet Barátság Tsz” 1961 elején 
egyesült a „Vörös Október”-rel130, amelyben a családi művelést az alábbiak szerint 
valósították meg: az őszi kalászosok feles művelésben az újonnan belépő tagoknál 
maradtak, vagyis csépléskor a szemet és a szalmát felezték a szövetkezettel; hason-
lóképpen jártak el a tavaszi kalászosok és a burgonya esetében is. A vetőmag bizto-
sítása és a munka elvégzése az új tagok kötelessége volt a termés feléért cserében. A 
téesztagok munkateljesítményét munkaegységekben számolták el, amely nem bizto-
sította sok esetben még az alapszintű megélhetést sem. A kukoricánál minden mázsa 
után fél munkaegységet írtak jóvá és 20 kg-ot adtak betakarításkor természetbeni 
juttatásként. Szabályozták a többi növény termesztését is: „A háztáji állatállomány 
takarmányszükségletének biztosítására a háztáji területen felül meghatározott nagy-
ságú szántóföldet kapnak, amelyen takarmányrépát, szálastakarmányt termelhetnek. 
Ezért munkaegységet nem kapnak, de a termés 60 százaléka az új tsz-tagot illeti. 
[…] A behozott szőlő- és gyümölcsös terület kb. 3-5 évig marad családi művelésben. 
Az új tsz-tag végzi az összes munkát és biztosítja a védekezőszert. Ennek ellenében 
a termés 70 százaléka őt illeti. […] Az új tagok földterülete után az adót és a bizto-
sítást a tsz fizeti ugyanolyan betegellátásban részesülnek, mint a többi tsz-tagok.”131

Valójában a munkaegységre és brigádmunkára építő termelőszövetkezetek mű-
ködése – a pártsajtóban sugallt kezdeti lelkesedés és sikeresség ellenére132 - részben a 
legjobb férfi munkaerő iparba történő vándorlása133, a gyakran elégtelen fokú gépesí-
tés, a kellő vezetési tapasztalat hiánya, valamint a tagok érdektelensége folytán nem 
hozta a termésátlagok tartós emelkedését. A korrekciós lépések között emlegetett 
háztájikon kívül – mint a fentiekben láthattuk – fontos újítás volt a részes (családi) 
művelés bevezetése, amely a 60-as évek közepén a közös növénytermesztési mun-
káknak több mint harmadát tette ki. Itt a műveléséért nemcsak a központilag meg-
határozott munkaegységértéket kapták meg a tagok, hanem a többlettermelés 25-50 
százalékát, vagyis közvetlenül érdekeltté váltak a termelés növelésében.134 Az 1972. 
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12. A Kunfehértói Állami Gazdaság szerelőműhelye, 1952. TJM EF2017.4.1.2.

11. Gabonacséplés a Kiskunhalasi Állami Gazdaságban Hofherr meghajtású 
erőgéppel és szalmafelhordó elevátorral, 1952. TJM EF2017.4.1.9.
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évi általános mezőgazdasági összeírás idején Kiskunhalason a háztáji és kisüzemi 
termelés szerkezeti megoszlását a 7. ábra mutatja.135

7. ábra. A kisüzemi gazdaságok földterületének művelési ágak szerinti megoszlása 
Kiskunhalason 1972-ben (%)

A munka jellegét meghatározó intenzivitás és az extenzivitás tehát a tulajdon és 
a termelő szervezet kettősségét érzékeltette, ami változást hozott az eddigi életszín-
vonalon is. Kicsit talán a megyei lapban eltúlozva, de erre utalnak Fábián Jánosnak, 
a kiskunfélegyházi „Dózsa Tsz” traktorosnak a szavai is 1961-ből: „Más ma itt min-
den. Hatszázhatvan munkaegységem van […]. Mellé legalább hétezer forint értékű 
háztáji jön. Hát nem lehetek boldog? Egy kislányom van otthon, most végzi a nyol-
cadik általánost. Ruházkodás mellett veszek Piroskának kerékpárt, sőt konyhabútort 
is. Elvégre 16 éves és ki tudja…”136

A változások és a gazdasági fejlődés országosan évi 4-5%-os üteme kétség kívül 
a társadalom minden rétege számára szerény, de – mint a fenti példán is láthattuk – a 
tervezésekre is alapot adó biztos anyagi gyarapodás lehetőségét biztosították. A Ju-
hász Pál megfogalmazásában szereplő „kettős gazdaság – kettős erkölcs” terminus 
értelmében a mezőgazdasági kistermelés-központú rendszer igazán az 1970-es évek-
ben fejlődött dinamikusan az agárértelmiség által elterjesztett új technikai ismeretek 
és biológiai személetmód(váltás) révén. Társadalmi vonatkozásban a második gaz-
daság résztvevőinek helyzete is módosult: „Míg a hatvanas évek végén esetlegesség-
ként élték meg, hogy milyen mellékmunkát végez […], és a tevékenységformát erősen 
meghatározta az, hogy a munkahely, a lakóhely, a család vagy a társadalmi csoport 
hagyománya milyen lehetőségeket kínál, a hetvenes évek második felében általános 
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lett a lehetőségek keresése, a technika és a piacrendszer változásával adott látens 
lehetőségek realitássá változása.”137

Utóbbiak keresésében kiemelkedett egy új, főként a gazdaeliten belüli indivi-
dualizálódó, a munkakészség és az üzleti szellem prioritását zárt világkép és érték-
rend, valamint zárt piaci körülmények között képviselő embertípus, a parasztpolgár. 
Polgári erényein, racionalitásán belül – a második gazdaság talaján – kiemelendő a 
szorgalom, a munkamegosztásban való egyén szerepvállalás és megoldáskeresés, a 
személyes méltóság érzése, a versenyszellem, a vállalkozókedv és a vele együttjáró 
„tőkekockáztató hajlam”, a szakadatlan tevékenység, a pénzszerzés vagy a piacra ter-
melés.138 A parasztpolgár-típus számára az egyéni eredményesség és sikeresség egy-
ben tekintélyhelyreállító szereppel is bírt (volna). A helyszíni interjúk során többször 
elhangzott annak a Richter Jakabnak (1923–2007) a neve, aki eredetileg juhászként 
tevékenykedve ellenállt a beszervezéseknek. Apját korábban „málenkij robotra”139 
vitték három évre. Ő maga végül eladta a földjét, az 1960–1970-es években fuvaros 
lett (kényszermunkahely). Volt viszont kb. 500-600 birkája, kupec-üzérkedés miatt 
3-4-szer is leültették (Kecel).140 Életpályájának több részlete is reprezentálja ezen 
időszak politikai fordulatát: az új gazdasági mechanizmus megindulását követően a 
gazdálkodói szabadság visszaszorítását, az állami érdekek összhangjának a helyi és 
magánérdekek feletti újbóli visszaállítása gyanánt.

A szövetkezetesítéssel szerveződő új munkarendben a „dolgozó nő eszménye”, 
a női munkavállalás egyre jellemzőbbé válása szintén nem hagyható ki a hétköz-
napi élet sajátosságai közül. A kényszerű foglakozásváltások következtében egyre 
több férfi hagyta el a mezőgazdaságot és vállalt munkát a városban, helyüket pedig 
az időseken túl a nők vették át. Munkára fordított idejük növekedésével párhuza-
mosan a „hagyományos szerepüknek” megfelelő háztartási munkaidő-ráfordítás a 
60-as évektől sokáig csökkenést mutatott, a 80-as évek közepétől azonban ismét 
emelkedni kezdett. A kollektivizálásokat, s a törvényi szabályozásokat követően a 
férfiak munkaideje napi átlag 6,3 óra volt, s a nőknél is meghaladta már a 4 órát, 
utóbbihoz még ugyanennyi ház körüli munka társult (pl.: főzés, mosás, varrás), il-
letve a gyermekek nevelése.141 A téesz asszonyai több területen tevékenykedtek: az 
ipari és szolgáltató melléküzemágak mellett – a „Vörös Szikra Tsz” esetében – sokan 
például a kertészetben. 

A szocialista ideológia ugyancsak kiemelte a nők szerepét a „megértő vezetésű” 
termelőszövetkezetekben, és ezt a megyei lapban is erősíteni kívánta. A „mindenben 
elégedett” asszonyok közül a kelebiai „Vörös Csillag Tsz”-ben dolgozó ifj. Seffer 
Istvánné egyenesen a családdal azonosította a szövetkezetet. Szavai egyben a kora-
beli női életpályamodellt is hűen tükrözik: „A közös munkában évről évre rendszere-
sen részt veszek, tavaly csupán egymagam 250 munkaegységet teljesítettem. Nálunk 
ez nem újság, mert sok nálunk a szorgalmasan dolgozó asszonytag; a mi gondunk 
főleg a szőlő és a kertészet. […] Elmondhatom: azért a házam táját is megnézheti 
akárki, rendben van ott minden. Szép süldőket, baromfit nevelek, s a gyermekeimet 
sem hanyagolom el. […] A jó feleség szerintem a kenyérkeresés fele-gondját leveszi 
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a férje válláról.”142 E példa egyben útmutatóként is szolgált a nem dolgozó, „tunya” 
feleségeknek, igaz, a téeszekből gyakran hiányzó hatékonyság vagy a többször pa-
nasz tárgyát képező munkaerőhiány mögött más okok (is) álltak.

Szintén változást hozott a tradicionális paraszti világhoz képest a szabadidő meg-
jelenése: a városi kultúra egy-egy szeletét jelentő új tömegkommunikációs „vívmá-
nyok” (rádió, televízió) feltűnése átalakította a korábbi szórakozási szokásokat (pl.: 
közös éneklések, játékok). A korábbi történeti korokban domináns birtokos rétegre 
már legfeljebb csak a nevében hasonlító „parasztság” nem csupán szerkezetváltáson, 
hanem jelentős életstílusváltáson is átesett az 1960–1970-es években.

Ipar és kereskedelem

Az ipari munka térhódításával a Horthy-kor végére a munkásság mellett nagy-
mértékben emelkedett a magánkisiparosok és kiskereskedők száma is, arányuk pe-
dig az aktív keresőkön belül elérte a 10 %-ot. Miközben a kisipari termelés az építő-, 
az élelmiszer- és a ruházati iparban különösen meghatározónak bizonyult, a második 
világháborús események országos szinten jelentős veszteségeket okoztak ebben a 
gazdasági szektorban. 1945 után a kommunista propaganda először a magántulajdon 
és a vállalkozás szabadságát, később – mint az előzőekben már láthattuk – ezek fel-
számolását hirdette, s az önálló egzisztenciák ellen támadást intézve itt is a szövet-
kezeti forma megvalósítására törekedett. A kényszerű foglalkozásváltás többeket az 
ipar elhagyására késztetett, miközben az államosításokkal egy időben az ipari ága-
zatonként szerveződő szövetkezetek száma gyors növekedésnek indult 1949 után.

Az „átmenet” időszakában (1945–1949) a fennmaradt polgármesteri jelentések 
az agráriumhoz hasonlóan az ipar helyzetéről sem tudtak pozitív képet festeni: szin-
te a teljes ágazatot érintve pénztelenséggel (és „üzlettelenséggel”), nyersanyaghi-
ánnyal, munkanélküliséggel, magas közterhekkel, a kereskedelem esetében pedig 
stagnáló viszonyokkal szembesülhetünk az iratokban.143 Ezt igazolandó, hogy az 
50.001/1945. számú miniszteri rendelet kapcsán a Kiskunhalasi Ipartestület példá-
ul 1945 elején a még zajló világháború okozta megpróbáltatásokon (pl.: megszálló 
csapatok) túl teljes anyag- vagy/és szerszámhiányról számolt be a bőriparosok, a 
lábbelikészítők és a szobafestők munkájánál, valamint az építőipar egyes területein. 
Utóbbinál a Halasi Mészhomokkő Téglagyár mész-, olaj-, zsír- és szénhiánya az 
üzem több hónapos leállását eredményezte. A hiányt más városokból kellett pótolni: 
a kovácsok, lakatosok és egyéb fémipari foglalkozásúak anyag- és szerszámszük-
ségleteit a pécsi szénbányától, illetve Zomborból, az eszközöket Budapestről, a kö-
télgyártáshoz igényelt kendert Mezőhegyesről, a cipészek számára fontos bőrt Új-
pestről, Simontornyáról, Debrecenből és Pécsről, az ácsok fa-, szeg- vasalás hiányát 
pedig Kaposvárról és Munkácsról.144 A hiány évekkel később is megfigyelhető, s 
csak részben mérséklődött. Az iparosok telephelyeit ráadásul rendszeresen ellenőriz-
ték, amelyek során a kerületi iparfelügyelő számos esetben tárt fel hiányosságokat, 
egyes esetekben többet is. Az 1948. október 2-án kelt jelentés Halason 16 ilyen ese-
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tet tüntetett fel a szükséges intézkedések 
megjelölésével. Volt, ahol például csak a 
sütőipari rendelet szövegének jól látha-
tó helyen való kifüggesztése hiányzott, 
máshol biztonsági óvintézkedéseket kel-
lett pótolni.145

A kiskunhalasi kézműveseket és ki-
siparosokat tömörítő Ipartestület – nem 
kis vitát követően146 – 1949 júliusában 
megszűnt, ezt követően alakult meg a 
Kisiparosok Országos Szövetségének 
(KIOSZ) helyi szervezete. A Városi Ta-
nács és a minisztériumi ipari üzemek 
termelését a kisipari termelőszövetkeze-
tek (Ktsz) szolgáltatásai egészítették ki. 
Kiskunhalas város tanácsának Végrehaj-
tó Bizottsága (VB) az 1951. április 7-én 
tartott ülésén az alábbiak megszervezé-
séről döntött: „1. Fodrászipari Ktsz: 4 
női és 16 férfi taggal, hozzákapcsolva a 
fényképész ipart 2 személlyel; 2. Faipari 
Ktsz: 10 asztalossal, 2 fényezővel, 2 kár-
pitossal és 5 szobafestővel; 3. Kovács és bognár Ktsz: 3 helyen 8 kováccsal, 8 bog-
nárral, 5 szíjgyártóval, 1 kötelessel és 3 kádárral; 4. A műszerészipart a VB állami 
vállalattá alakítja […]”147

1957 augusztusában a városban 6 ipari, 3 építőipari, 15 élelmiszeripari és 21 
egyéb jellegű vállalat működött, míg a Ktsz-ek száma öt volt. Utóbbiak közül a 
legnagyobb taglétszámmal (1961-re már 300 fős) a Fa- és Építőipari Termelőszö-
vetkezet rendelkezett, amely egyre több részleggel kiegészülve végül magába ol-
vasztotta a Mezőgazdasági Ktsz-t is.148 A változásokkal párhuzamosan a magánki-
siparosok száma fokozatosan csökkent, 1965-re már nem érte el a 280 főt sem. A 
szolgáltatások iránti igények növekedésével mindez nem volt összhangban, így ha-
marosan hiány mutatkozott cipészből, szabóból, fodrászból vagy építőipari területen 
dolgozóból, míg a bognár, késes-köszörűs vagy a kékfestő szakma szinte teljesen 
eltűnt. A nagyobb önállóságot biztosító új gazdasági mechanizmus, illetve a 8/1968. 
ÉVM. számú rendelet némileg orvosolta a problémákat; utóbbi lehetővé tette, hogy 
a képesítéssel rendelkező ipari nyugdíjasok, a nyugdíjon felül „javító – szolgáltató 
tevékenységet” folytathattak a működési engedély megszerzése után.149  Az egyik 
legjobban működő Ktsz az 1948 végén alakult – cipész-, csizmadia- és papucsos 
részleggel fokozatosan bővített – Cipész Kisipari Termelőszövetkezet volt, amely 
ekkor ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. Az alkalomra készített tablón az ala-
pítók és a későbbi tagok neve is szerepelt; többek között: id. Kiss Sándor, ifj. Kiss 

13. Hegyes Imre lakatos mesterlevele, 1946.
BKML Kiskunhalas, XXII/201. Kiskunhalasi 

Polgármesteri Hivatal iratai, 11649/1948.
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Sándor, id. Csoma Mihály, Csoma Benő, ifj. Csoma Mihály, Orbán Benő, Papp Pál, 
Papp Pálné, Delebysy József, Pajor Kálmán, Szatmári Ferenc, Szatmári István, Pa-
nó József, Farkas Antal, Kristóf János, Vágó Ferenc, Babós Károly, Gyökér József, 
Győri Mihály.

Lényeges kiemelni a harmadik, ún. tercier szektor terjeszkedését is: a már emlí-
tett, 1951-ben alakult – fodrászattal, majd fényképészettel foglalkozó – Szolgáltató 
Kisipari Termelőszövetkezet az egész járás területén tevékenykedett.150 Az 1970-
1980-as évek fordulójára már jellemző volt az a tendencia, hogy az állami iparban 
tevékenykedők mellékfoglalkozásban (is) űztek ipart saját jövedelmüket kiegészítő, 
anyagi gyarapodásra lehetőséget teremtő „maszekolást” végezve (lásd az életutak 
között Egyed István példáját). Utóbbi tényező mellett az önállóság-önálló egziszten-
cia (újbóli) elérése is kitűzött célként említhető.

A kereskedelmi szférában is változások történtek: 1947 végén megszűnt a Ha-
lasi Kereskedelmi Casino, az alapszabályt módosító közgyűlés döntése értelmében 
Halasi Kereskedők Egyesülete néven, 60 fős taglétszámmal folytatta tovább tevé-
kenységét, immár áttérve a pengő érték helyett a forint összegre.151 A kereskedőkről 
szóló kimutatásokban 1948-ban 23 hentest és mészárost, valamint 27 tojás- és ba-
romfikereskedőt írtak össze.152 A szövetkezetesítés a magánkereskedelem lehetősé-
geit beszűkítette, új állami kereskedelmi vállalatok szakosított üzletei, önkiszolgáló 
ABC-boltjai jelentek meg. A Kiskunhalas és Vidéke Általános Fogyasztási és Érté-
kesítő Szövetkezet (ÁFÉSZ) az 1970-es évekre Bács-Kiskun megyében is az egyik 
legnagyobb szövetkezetté vált korszerű berendezéseket vásárolva kulturált kereske-
delmi, eladói környezetet teremtve. Az új gazdasági mechanizmusnak megfelelően 
az igazgatóság akkori elnöke, a később „Pro urbe” díjjal jutalmazott Mészáros Imre 
(1925–1995) már az új körülményekhez igazodva látta el feladatát: „jó kereskedői, 
marketing központú irányítási munkájával kiválóan vezényelte ezt a széles skálán 
mozgó kereskedelmi, a lakosságellátást kiváló szinten megvalósító gazdaságvezetői 
munkát, értékes középvezetői, jó kereskedői káderállományával.”153 A bolthálózat 
bővülése egyben a piaci igényeknek megfelelő kiskereskedelmi élet újbóli fellen-
dülésével járt, amelyben újabb változást az 1989-es rendszerváltozás hozott a pri-
vatizálások megindulásával, valamint a magántőke felértékelődése okán a vállal-
kozói formák átalakulásával. A kereskedelmi szférában történt változások, illetve a 
fogyasztói igényeknek a minőségi áruk felé fordulása szintén fontos mutatói az egy 
főre jutó személyes reáljövedelemből mérhető életszínvonal lassú, de folyamatos 
emelkedésének az 1960 és 1980 közötti időszakban. 1965 végén már 83 üzlet és 38 
vendéglátóhely154 volt a városban; tételek szerinti eladási forgalmukra (így a lakos-
sági fogyasztásra) nézve a vegyes iparcikkek álltak az élen. A korszak elnevezései 
(„gulyáskommunizmus” vagy „frizsiderszocializmus”) az élelmiszer- és az áruellá-
tás javulására, a tartós fogyasztási cikkek és háztartási gépek (mosó- és hűtőgépek, 
porszívó, centrifuga, televízió) elterjedésére utalnak.

Az ipari munkavállalással megnőtt a munkásság aránya is, mely társadalmi réteg 
szerkezetileg szintén nem tekinthető egységesnek. A kategorizálás alapjául szolgáló 



295

szakmai felkészültség a vizsgált korszakban már döntőnek bizonyult a munkaválla-
lásnál a századelőhöz képest, igaz az elhelyezkedés gyakran a személyes ismeretsé-
gen (is) múlott. A segédmunkások és betanított munkások felett álló szakmunkások 
aránya emelkedett. Néhány példa erejéig: utóbbiak száma a helyi ipari vállalatok 
közül a BARNEVÁL-nál 1964 tavaszán 280, a Ktsz-eknél 274, míg a Vízmű Vál-
lalatnál 190 fő volt.155 A legjobban fizetettek csoportját a gépgyártás, illetve – or-
szágos szinten – a nehézipar más területein (pl.: kohászat, bányászat) dolgozó szak-
munkások alkották. A szakképzett munkaerő mellett idővel a termelési szerkezet 
átalakítása, új technológiák bevezetése is szükségessé vált: a legnagyobb termelési 
eredményt magáénak mondható Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalatnál ennek 
keretein belül szűnt meg a galamb- és nyúlvágás, amelyeket hízott liba és kacsa vá-
gása váltott fel, gépesítés kezdődött, tojásfeldolgozó és darabolóüzem létesült, a 80-
as években pedig az adatfeldolgozásban feltűntek az első számítógépek – új szakmai 
követelményeket állítva.156

16. táblázat. Az állami ipari vállalatoknál foglalkoztatottak létszáma 
Kiskunhalason, 1970–1980

VÁLLALAT/ÉV
1970 1975 1980

fő % fő % fő %
Baromfifeldolgozó Vállalat 803 20,7 1003 20,5 1002 13,7
Dohánybeváltó Üzem 65 1,7 60 1,2 63 0,9
Épületasztalosipari és Faipari Vállalat 311 8,0 319 6,5 276 3,8
„Fémmunkás” Vállalat 641 16,5 735 15,0 780 10,7
Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat 210 5,4 236 4,8 241 3,3
GANZ-MÁVAG 757 19,5 746 15,3 663 9,1
Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat - - - - 1083 14,8
KUNÉP 357 9,2 753 15,4 978 13,4
Pamutnyomóipari Vállalat - - - - 249 3,4
Papíripari Vállalat 519 13,3 643 13,1 555 7,6
Sütőipari Vállalat 220 5,7 241 5,0 280 3,8
TEXCOOP Kötőipari Leányvállalat - - 157 3,2 1134 15,5
ÖSSZESEN 3883 100 4893 100 7309 100

Forrás: Ván Lajos, 1985. 28. 2. sz. melléklet alapján

A munkahelyeken a szociális szerepkör a szakszervezeteknek jutott, míg a közös-
ségi élet kereteit a „szocialista brigádok” jelentették. Utóbbiak a dolgozók minden-
napjait közös programok, esetenként kirándulások szervezésével „színesítették”. Az 
alábbi brigádnapló részlet ilyenről számol be: 

„Gyülekezés a városi MÁVAUT megállóban, időpont reggel félnyolc, 1976. június 
19, 5. számú indulási hely. […] A Thomas Mann és a Brinkus Lajos szoc. brigádok és 
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családtagjaik gyülekeztek s mentek, helyesebben fogalmazva mentünk Kunfehértóra 
kirándulni. A kellékek, melyeket vittünk, mind a jókedvet, vidámságot, a szórakozást 
segítették elő. Voltak, kik labdát, voltak, akik tollas [labda] felszerelést, sakkot, s 
volt olyan is, aki kártyát hozott; majdnem elfelejtettem – fürdőruha mindenkinél volt. 
Nem lett volna teljes a jókedv és vidámság, ha a játék és fürdést követően szomjunkat 
és éhségünket nem tudtuk volna kellően csillapítani. Erről viszont Koch Pista bácsi, 
vállalatunk egyik kiváló oklevéllel nem rendelkező mester szakácsa gondoskodott. 
Bográcsba kerültek mindazok a dolgok, melyek szükségesek egy jó birkapaprikás 
elkészítéséhez, a szomj oltására különböző frissítők szolgáltak; pl.: sör, cola, Márka. 
Dél elmúlt, mikorra elkészült a paprikás, az ínycsiklandozó illatokra gyorsan gyü-
lekezett a nagycsalád. Nagyon jól sikerült a birkapaprikás, bőségesen elegendőnek 
bizonyult. Ebéd után beszélgetés, labdázás, fürdés, csónakázás volt a további prog-
ram. A buszmegállóban 5 óra után mindenki fáradtan, de jókedvűen távozott egy jól 
sikerült kirándulás maradandó élményeivel. A két brigád tagjai közelebb kerültek 
egymáshoz, s együtt jól érezték magukat a nagycsaládban.”157

Miközben az ipar és építőipar aktív keresőinek száma további emelkedés után 
1965 és 1972 között 4700-ról 6900 főre nőtt, a mezőgazdaságban tevékenykedőké 
5400-ról 4900 főre csökkent.158 Az átrétegződéssel párhuzamosan megjelent a be-
járás, illetve az ingázás, a más településekről való napi bejárás az egyes üzemekbe. 
Némileg talán meglepő, hogy az 1980. évi népszámlás idején a bejáró dolgozók 
(összesen 3523 fő) 176 településről érkeztek Kiskunhalasra; közülük a legtöbben 

14. Árubőség. A Kiskunhalasi Állami Gazdaság árubemutatója, 1970 körül. TJM 18926
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Kecelről (338 fő), Kiskunmajsáról (329 fő), Jánoshalmáról (270 fő), Kunfehértóról 
(238 fő) és Kisszállásról (214 fő). A bejárók zöme érthető módon férfi munkás volt, 
akik túlnyomórészt az iparban tevékenykedtek. Az ingázó nők többségét ellenben a 
mezőgazdaság (és erdőgazdálkodás) területén látjuk. Amennyiben a városból kife-
lé irányuló ingázást vizsgáljuk, ekkora már jóval kisebb számokkal találkozhatunk: 
mintegy 589 eljáró dolgozó szerepel az adatsorokban, akik leginkább agrárfoglal-
kozásúak voltak. Közülük 500 fő a megyén belül, a többiek más régióban vállal-
tak munkát.159 A rendszerváltás utáni helyzethez képest szinte már idilli képet fest a 
helyben dolgozók aránybeli viszonyítása a helyben lakó aktív keresőkhöz (120,3%)! 
1989 után az aránybeli eltolódások mellett új kategóriaként jelentek meg a munka-
erőpiacon az addig „ismeretlen” munkanélküliek, akik száma fokozatosan növeked-
ni kezdett (vö. 8. ábra160).

8. ábra. Kiskunhalas népességének gazdasági aktivitása a rendszerváltás után
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15. Május elsejei dísztribün a Kossuth utcán, a pártház előtt, 1960 körül. TJM EF2019.9.15.

16. Május elsejei felvonulás a Kossuth utcán, a gimnázium előtt, 1960 körül. Első sorban balról:
1. Sipos János a városi pártbizottság első titkára, 5. Vincze Ferenc tanácselnök. Második sor balról:

1. Katanics Sándor gimnázium igazgató. Harmadik sor balról: 1. Mácsai János iskolaigazgató.
TJM EF2019.9.21.
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17. Május elsejei ünnepség 1965 körül.
A tribünön balról: 1. Dudás Istvánné, 2. Dudás István, a határőrkerület parancsnoka,

3. dr. Lekrinszki Ferenc vezető ügyész, 4. ismeretlen nyakkendős nő, 
5. Juhász Dezső tanácselnök-helyettes, 6. Barabás Nándor, a városi KISZ-bizottság titkára,

7. Juhász Sándor, a pártbizottság politikai munkatársa, 8. Hirling József határőr tiszt,
9-10. ismeretlen férfi, 11. Mácsai János iskolaigazgató, 12. ismeretlen,

13. Gál Mihály munkásőr parancsnok, 14. ismeretlen úttörő, 15. Sipos János, 
a városi pártbizottság első titkára, 16. Csibi Vince rendőrkapitány, 

17. Glied Károly, a megyei tanács elnökhelyettese, 18. ismeretlen férfi,
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Családi életutak, egyéni életpályák

A visszaemlékezések, az életút-interjúk forrásértéke különösképpen felértékelőd-
het olyan esetekben, amikor a rendelkezésre álló írott forrásanyag vagy nem elegendő 
információbázis, vagy kétségbe vonható az objektivitása, valóságtartalma. Célunk a 
2006 és 2007 júliusában végzett helyszíni interjúkészítéssel nem csupán adataink ki-
egészítése volt, sokkal inkább egy-egy személyes múltképen keresztül az események 
más-más szemszögből történő átlátása, megértése. Mint minden forrásanyag eseté-
ben, természetesen itt sem kerülhetjük el a forráskritikai nézőpontot, főként a helyi 
történéseknek a szubjektivitás okozta gyakran egyoldalú, sajátos megközelítésű, így 
a tárgyilagosságot megkérdőjelező, esetenként téves felidézése kapcsán. A beszél-
getések – direkt módon – gyakran nem irányítottak voltak, hiszen egy-egy életpálya 
elmesélése már önmagában is nem egy esetben számos új – akár kiindulópontot is 
jelentő – adatot, nevet, helyszínt, évszámot szolgáltatott. Rákérdezéseink leginkább 
a tematikának megfelelően a kollektivizálás menetére, következményeire, a téeszek 
dolgozóira, a mezőgazdaságból és iparból élők helyzetére irányultak. A közölt in-
terjúknál a szó szerintiségtől legfeljebb a jobb érhetőség kedvéért tértünk csak el 
néhány esetben. Magyarázat- és kiegészítésekképpen a szövegekhez elkészítettük a 
szükséges jegyzetelést. 

Az egyes interjúkat végül – pár esetben – kérdőíves felméréssel egészítettük ki a 
jelenkori viszonyokra vonatkozóan. A Jelenkutatások Alapítvány társszervezeteként 
működő budapesti Jelenkutató Intézet (JKI) önkéntes kérdőívei leginkább család- és 
háztartásfelmérésekhez nyújthatnak támpontot, de segítségükkel a megkérdezettek 
saját véleményt is mondhattak a helyi közélet jelen állapotairól, s megtudhattuk be-
lőlük közérzetük, kapcsolathálóik és indentitásuk milyenségét az ezredfordulót kö-
vető években.

Mátyási Sándorné (1931–2018)
„Úgy gondolom, nehezebb a megélhetés a rendszerváltás után”

Egyszerű és egyben a korszakot jól reprezentáló életpálya: a földműves, kispa-
raszti család későbbi generációi a politikai események sodrában részt vettek a kény-
szerű foglalkozásváltásban, dolgoztak az iparban és a szolgáltató szektorban is. A 
„jóléti rendszerváltás” nem hozott számukra (sem) érezhető pozitív irányú változást. 
Életük nagy részében a munka dominált, függetlenül annak helyétől és jellegétől.

„Kis család volt a miénk, én egyedüli gyerek voltam. Akkor mentem 8. osztályba, 
amikor itt ment keresztül a front, de nem tudtam elvégezni, mert anyukám féltett, és 
nem engedett iskolába. Később felnőttoktatásban fejeztem be az iskolát, majd pa-
píripari szakmunkásvizsgát tettem és kettőskönyvelő képesítést is szereztem. Szegény 
család voltunk. A szüleim földművesek voltak. Nem volt saját tulajdonuk, kijártak 
munkába cséplőgéphez, hol szőlőt, hol földet béreltek, így nehezen lehetett megél-
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ni. Édesapám nem volt katona, mert nem hívták be. 1945-ben, ahogy vége lett a 
háborúnak, gyerekfejjel azt hittem, hogy itt a béke, minden rendben van, de aztán 
jöttek a nehézségek, a pénzromlás (akkor volt a milpengő).161 Hiába dolgozott apu-
kám, mire megkapta a fizetését, addigra semmit sem ért. Dolgozott napszámban is. 
Nagypapámnak volt 14 hold homokföldje, de az olyan volt sajnos, hogy nem nagyon 
termett rajta semmi. Ezt eladtuk. Ennek az árán vett 2 hold jó földet. Földosztáskor 
se nem adtak földet, se el nem vettek, se vissza nem adtak. A rokonság körében nem 
volt jellemző a nagybirtokos. Félelemben éltünk, mert ijesztgették az embereket, de 
szerencsére minket nem ért semmi, apukámat se vitték el az ÁVÓ–sok.

Apukám és anyukám is megörökölte ezeket a nagyon kis földeket, de ezeket az 
50-es években a Vörös Október Tsz elvette. Nem önként ajánlottuk fel, hanem erő-
szakkal vették el. Apukámat nem fenyegették meg, de erőszakoskodtak. Azt hittük, ha 
nem írjuk alá a papírokat, akkor megmarad a föld, de nem így lett. Apukám nem lett 
tsz-tag, anyukám pártoló tag lett. Évente kaptunk valami elenyésző használati díjat. 
Ezután anyukám nyugdíjas lett. Apukámnak nem volt szakmája, csak 6 elemije. A 
háború utáni újjáépítések miatt Pestre ment dolgozni, építkezésre, ahonnan hetente 
egyszer járt haza. Pestre kerülése előtt is építkezésen dolgozott Halason, ahol a lak-
tanyát építették, de Pesten jobban fizettek! 1956 előtt jött haza, ezután a Tajói Állami 
Gazdaságban162 dolgozott a kertészetben, szőlészetben. 1962-ben halt meg.

Hallottam olyan esetekről, hogy aki az aratást, beszolgáltatást megtagadta, meg-
verték. A beszolgáltatás azt jelentette például, hogy ha az ember levágott egy disznót, 
abból be kellett adni zsírt a közellátásnak. Ezt a városházáról ellenőrizték. 

A férjem hentes volt, de a szakmájában nem tudott dolgozni, pedig igazából azt 
szerette volna. Az ő családja is halasi volt, 3 hold földjük volt. Az apósom 1944-
ben halt meg, amikor Halast bombázták. Anyósom és a férjem testvérei magukra 
maradtak, az ő kis földjüket is elvették, azt hiszem a Vörös Szikra Tsz. Ők sem lettek 
tsz-tagok. Amikor összeházasodtunk, férjem feketevágással foglakozott. Ez azt jelen-
tette, hogy a vasutasok este feketén vitték fel a húst Pestre. Így láttuk el a pestieket 
élelemmel. Ez így ment egy ideig vasutas sógora segítségével, de kiderült, elfogták 
és el is ítélték. Öt hónap börtönt kapott. Akkoriban a hentesek majdnem mind ezt csi-
nálták, hiszen kereseti lehetőség volt, s mert egyébként nem tudtak volna megélni. Ez 
volt a fő megélhetés, hiszen a jegyrendszer miatt korlátozott volt a fogyasztás. Más 
szakmában nem hallottam, hogy lett volna feketézés. 

Aki nem lépett be a pártba, az nem kapott jó állást! Tulajdonképpen mi azt hittük, 
hogy béke van, mégis hallottunk olyan esetekről, hogy valakit feldobtak az autóra 
és csak évek múlva keveredett haza! Olyan is volt, hogy kivizsgálás nélkül elvittek 
valakit, hamis vádak alapján!

1956-os halasi eseményekről nem tudok sokat mondani. Arra emlékszem, hogy 
az emlékművet ledöntötték. A szomszédunkban lakó Poloznyik borbélyt halálos ta-
lálat érte az utcán. Mikor visszakerült Nagy Imre, nem kaptunk semmit, mert nem 
igényeltünk!
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A férjem vagonkirakó lett, később a vendéglátóiparban dolgozott. De az álma 
az volt, hogy hentesboltot nyisson, ezért a házunk egyik szobájából kialakítottuk az 
üzletet. Az átalakítást a halasi ÁFÉSZ állta. 1971-ben nyílt meg az üzletünk, ami jól 
működött. Korábban nem is engedélyezték volna.

Az üzlet az ÁFÉSZ alá tartozott. Fizetést kaptunk, mint az alkalmazottak. 1994-ig 
voltunk ebben az üzletben, nyugdíjazásunkig, majd kiadtuk bérbe.

A mi időnkben négy hentesüzlet volt, mind az ÁFÉSZ tulajdonában. A mi felada-
tunk csak az értékesítés volt. A vágóhíd a Tinódi úton volt. 

Magánvállalkozás nem nagyon volt. 1964-ben települt Halasra a papíripari vál-
lalat. Én ott dolgoztam a kezdetektől 1972-ig, mint műszakvezető. Sokan dolgoztak 
itt, még ma is működik. Mivel én nem voltam párttag, nem mentem feljebb a ranglét-
rán. Úgy voltunk vele, hogy nem lettünk párttagok, inkább maradtunk semlegesek. A 
vállalatnál 80-100 ember dolgozott eleinte, később bővült a létszám. Ma már nyom-
da van ott, hatalmas gyár Halaspack néven. Voltak ott fiatalok, nagycsaládosok, kör-
nyékbeliek (napi ingázók Jánoshalmáról, Vadkertről, Fehértóról, Balotaszállásról). 
Mindegy volt, csak dolgozzanak.

A Barnevál egy nagy zsidó családé volt, utána elvették és állami tulajdon lett 
belőle. Ott több százan dolgoztak. Környékbeliek is. Ez volt még jó munkalehetőség.

Nehézipar nem volt a környéken. Aki elkerült Pestre, az többnyire ipari, újjáépítő 
munkát végzett.

Meg lehetett élni, két gyereket neveltünk érettségiig. Akkor könnyebb volt. A rend-
szerváltás előtti korszak nagyon jó volt, jók voltak a kölcsönök, könnyebb volt elin-
dulni a fiataloknak, volt munka. A rendszerváltozás után rögtön megszűntek a tsz-ek. 
Tele lett az ország hajléktalannal és munkanélküliekkel. Megmaradt a papírüzem, 
a Barnevál is, megvan az ÁFÉSZ is, az a COOP-pal szövetkezett.163 Itt csak a fém-
munkás szűnt meg és a vágóhíd. Mind kaptunk kárpótlási jegyet. Azt a kis földet sem 
igényeltem vissza, mert én örököltem és kaptam érte nyugdíj-kiegészítést. A férjem az 
5 hónap börtönére kapott kárpótlást, de azt nem tudom felhasználni. 

A fiam Veszprémben tanult vegyipari technikumban, a lányom gimnáziumba járt, 
majd kereskedelmi szakon tett vizsgát – ma is kereskedő. 

Úgy gondolom, nehezebb a megélhetés a rendszerváltás után. Szerencsére a mi 
családunkat nem érintette munkanélküliség.”164

Dr. Ván Lajos (1935)
„Másként nevezhető a sikeresség ma és másként nevezhető régen”

Egy értelmiségi, sikeres vállalkozói életpálya: a közgazdász végzettségű, a pénz-
világban, az iparban, majd a vállalkozói szférában Ván Lajos egyaránt tevékenyke-
dett, pályafutása ugyanakkor nem mellőzte a politikai közéletben való részvételt sem. 
Tanácstag, majd a 90-es évek közepén önkormányzati képviselő, a pénzügyi-költ-
ségvetési bizottság elnöke lett. 1995-től nyugdíjas, 1997-től okleveles könyvvizs-
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gáló. Gazdasági téren elért sikereit számos kitüntetés, elismerés jelzi, míg „szellemi 
örökségét” a szintén értelmiségi pályát választó, felsőfokú végzettséggel rendelkező 
gyermekei is folytatják. 

„A mi családunk 1640 körül telepedett le; akkor halt meg az ősünk, Ván Gergely, 
akiről nekünk tudomásunk van. Megvan a családfánk is. Azóta ebben a kiskunhalasi 
parasztcsaládban én vagyok az első generációs értelmiségi. A szüleim nem gondol-
kodtak abban, hogy én folytassam a parasztgazdálkodást: 1945 után olyan állapotok 
kerültek ide a magyar történelembe, amik arra ösztönözték a szüleimet, hogy más-
ként, másfelé orientálják a gyerekeiket. Én 1935-ben születtem, vagyis 10 esztendős 
voltam 1945-ben. A szüleim tulajdonképpen felajánlották a földjüket 49-ben az állam 
javára. 

Az édesapám olyan dolgokon esett át, amik után önként felajánlotta a földjét. 
Nem is tartozott a módos polgárok közé. Neki volt 49 hold földje Fehértón. Konk-
rétan, ha térképet megnézik a vármegyehatár mellett, ott lehetett megtalálni a Ván 
tanyát. Édesapámat jól megverték 49-ben, és megbüntették 20000 Ft-ra azért, mert 
vakondtúrás volt a legelőn. Ezt soha nem fizettük ki, mert ez lehetetlen volt akkor. 
Így az édesapám felajánlotta a földet a magyar állam javára. Az 50-es évek elején 
nehéz körülmények között éltünk. A végrehajtókat olyan emberekkel vitették a határ-
ba, akiknek kocsija volt. Elvettek mindent, az ellenük elkövetett vétség pedig gyakran 
akasztással járt. 

1990-ben az első önkormányzati választásokon körbejártuk a tanyákat, és akkor 
mondta egy sánta bácsi, hogy ismerte édesapámat. Elmesélte, hogy kirendelték vég-
rehajtókat fuvarozni a tanyájukra. El voltak maradva az adófizetéssel, mert nem bír-
ták. A kocsijuk után kötötték a tehenet. Ő maga akkor nem volt otthon, és a felesége 
sírva mondta el neki a történteket. Azonnal a kocsi után ment és a vasvillával (nem 
a szúrós végével) helybenhagyta a végrehajtókat. Abban az időben ezért akasztás 
járt volna (1952), de a tárgyaláson felmentették, mert édesapám azt mondta, hogy 
nem látott és nem is hallott semmit a lovaktól, mivel azok megzabolásodtak. Azt is 
elmondta, hogy nagy erőfeszítésébe tellett, hogy nehogy belefordítsa az urakat a 
csatornába. A bácsit életét ez mentette meg, így csak 5 évet kapott.

A fehértói tanyát végül el kellett hagyni, és adtak helyette 6 hold ingatlant. Édes-
apám 1963-1964-ben belépett a Paprika Antal Tsz-be a rábeszélések miatt, de soha 
nem vett részt a közös munkában. Volt egy ember, akivel ezt el lehetett intézni, de 
nem mindenkinek sikerült. Sokáig volt lova, kocsija és ezzel fuvarozott; főleg szenet 
szállított. A Tüzépnél állt sorba, mint a fiákerok. De ez nem volt hosszú életű, mert 
voltak olyan régi fuvarosok, akik közölték, hogy nemkívánatos személy. Próbálkozott 
az itt letelepedett pesti vállalatoknál, de egy hét után, amikor rájöttek, hogy kicsoda 
az a Ván Lajos, mindig kipakolták. Fűtő volt a gimnáziumban, az osztályokat kívül-
ről fűtötte.

1956-ban Nagykanizsán voltam katona. A kanizsai sortűznél már nem voltam ott, 
én nem szöktem nyugatra, nem jöttem haza, engem áthelyeztek Győrbe november 
6-7-én a határőrséghez. Rádiós lettem a honvédségnél, és a határőrségnél is az ma-
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radtam. Abban az időben csak jutalom szabadság volt; először 1956. május 1-jén, 
akkortól, hogy 1955 novemberében bevonultam. Állítom, hogy sok mai fiatal nem 
bírná azt a kiképzést, amit mi kaptunk: mínusz 20 fokban félmeztelenül tornáztunk, 
10 órakor volt takarodó, 7-kor ki kellett venni a parazsat és 5-kor lehetet begyújta-
ni, tehát 2 óra fűtés volt. Tessék elgondolni, milyen hideg lehetett. Hetente egyszer 
lehetett fürödni 2 percig. Aki kapcát nem tudott feltenni, az keservesen tanulta meg, 
hogy is kell. Én tudtam, mert édesapám parasztember volt és jól megtanította. Az 
alsónadrág is madzagos volt, később gumis lett, de aki nem tudta jól megkötni a 
nadrágját, az problémás helyzetekbe került. Nekem ezt is megtanította az édesapám, 
hogy kell úgy kötni, hogy ne legyen csomós, és egy húzással el lehessen oldani. Ez 
volt a „kunkötés”. Én ezeket tanítottam a városiaknak. 

Engem 1956 csak annyiban érintett, hogy Nagy Szeder István a forradalom után 
szervezett egy gyűjtést a pesterzsébetieknek, ennek a résztvevője volt a családunk 
egyik tagja. A Nagy Szedernek nagyon nagy volt a tekintélye, az ő szavára az egész 
halasi parasztság megmozdult. Gyűjtöttek krumplit, szalonnát. Az itthoni esemé-
nyekről annyit tudok, hogy volt sortűz, lövöldözés, két ember meghalt. Ennyit írt le 
az édesapám, aki kisgazda volt. 

14 éves koromban nem vettek fel a gimibe Halason. Az édesapám nővére katoli-
zált a házassága miatt, én pedig így kerültem a budapesti piaristákhoz. Egyébként 
az egész család református volt. Én és egy másik református hallgatója volt az ak-
kori, 49-ben újra indult piarista gimnáziumnak. Ott érettségiztem 1954-ben, 55-ben 
bevonultattak katonának. Ugye akkor még 20 évestől kezdődött az alapképzés. 28 
hónapig voltam katona Győrben, majd 1958-tól segédmunkás lettem a Mezőkernél; 
ez egy gyümölcsfelvásárló cég volt. Onnan kerültem szerencse és baráti kapcsolat 
révén az OTP-be (1958 augusztusától 1970 februárjáig), majd belsőellenőrnek kezd-
tem a Fémmunkás vállalatnál és egy év után kineveztek főkönyvelőnek. 

Másként nevezhető a sikeresség ma és másként nevezhető régen. Mondok egy 
példát: a Fémmunkás maga korának egyik nagyon jó vállalata volt, több vidéki te-
lephellyel. Volt gyára Kecskeméten, Halason, Nyíregyházán, Fehérváron, összesen 
nyolc. Utóbbi helyen alumínium nyílászárókat gyártottak. Halason kezdődött az ún. 
szendvicspanelok gyártása: két lemez közé különböző szigetelő habot nyomtak be. 
Ha Budapesten megyünk be a Soroksári úton, ahol a Jaguár cég van vagy a Hyun-
dai, amellett volt egy szendvicspanelből készült irodaház, amit Halason csináltak. 
Vagy ha megyünk a kispesti metró végállomására, annak a vasszerkezete mind Ha-
lason készült. A Fémmunkásban kb. 700-an dolgoztak; ez mind halasi volt. A Barne-
vál hozott be idegen embereket, de mi nem. Volt munkásszállásunk is. Pesten is volt 
három gyára a Fémmunkásnak; közülük a díszmű lakatos gyár a Ferencvárosban 
volt. Korának egy modern, sikeres vállalata volt nyolc gyárral. Már számítógépes 
adatfeldolgozással is dolgoztunk. Belül nyugodt légkör volt, aki rendesen megcsinál-
ta a munkáját, azzal semmi baj nem volt. Nem tudok arról sem, hogy valakit politikai 
okok miatt bántottak volna. A Fémmunkás nem csak nyugodt vállalat volt, de a fize-
tések is jók voltak; átlagon felül fizetett és megpróbált jó szakembereket alkalmazni. 
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1960-ban felvételiztem a közgazdasági egyetemre levelező tagozaton, ahol 1964-
ben végeztem. 1961-ben megnősültem, egy másik parasztcsalád lányát vettem el, aki 
szintén első generációs értelmiségi. Feleségem, Darányi Irén sok kisszövetkezetnek 
volt a főkönyvelője (pl.: fodrászszövetkezetnél), és utána lett a felsővárosi iskola 
gazdasági vezetője, onnan ment nyugdíjba.

Gyermekeink közül az első, Péter 1964-ben, lányunk, Judit 1969-ben, a harma-
dik, Barna 1976-ban született. Mind a hárman értelmiségi pályán vannak, de a föld 
szeretete azért bennük maradt. Péter fiam az ELTE fizikus szakát végezte el, a lá-
nyunk német-angol szakos tanár lett, ő Debrecenben végzett. A legkisebb fiammal 
együtt dolgozunk; ő elvégezte a Janus Pannonius Tudományegyetemnek egy kihelye-
zett karát Kecskeméten és humán menedzser lett főiskolai végzettségével. Emellett ő 
mérlegképes könyvelő, meg adótanácsadó. Azóta négy unokám van.

1985-ben a Fémmunkás a halasi gyárát el akarta adni a Rábának vagy az Ika-
rusznak, mert nagyobb lehetőségei voltak a járműgyártásnak. Akkor átmentem a 
Vörös Október Tsz-be165; a melléküzemágaknak én voltam az irányítója Pesten. A 
rendszerváltás előtti évben tanácstagnak a mára már meghalt Csányi Pistával166 
szemben jelöltek, aki már több ciklus óta ott volt. Csoda volt, hogy én nyertem meg 
a választásokat, akármilyen korteskedés nélkül. 1990-től 1993-ig a Ganz halasi gyá-
rának167 a gazdasági igazgató-helyettesi posztját töltöttem be, 1993-tól pedig egyéni 
vállalkozó vagyok. 2000-ben az Év Vállalkozójának választottak. Nem tudom, hogy 
sikerült, azt se tudom, ki ajánlott. 1993-ban, amikor eljöttem, akkor kezdtem, addig 
csak mellék foglakozásom volt a vállalkozó. A Barna fiammal együtt vezetett könyve-
lő iroda eléggé jelentős a városban 16 fő munkatárssal. Most ment az első kollegi-
na tőlünk nyugdíjba.”168 A sikerért, a megbecsülésért mindig sokat kellett dolgozni. 
Nemcsak régen, ma is

Egyed István (1929-2014)
„Lenézett szakma, de jól éltem”

Az egész életen át tartó munkát mutatja ez az életpálya is, igaz az előzőektől 
más szemszögből közelíti meg a vizsgált korszakot. A család egyedüli iparosaként 
Egyed István nem panaszkodhat a rendszer gazdasági oldalára, s bár a jelenkori ka-
pitalizmusról inkább a szegénység jut elsőként az eszébe, mégsem tekint vissza a 
szocialista korra teljes elégedettséggel. A cipészmester 1986 óta nyugdíjas és saját 
kis műhelyében dolgozik egyéni vállalkozóként, emellett van 16 hold erdője (3000 
szálfával), 3 ha szántója és állatot is tart (kb. 25 baromfit). Munkanélküli soha nem 
volt, nem véletlen talán, hogy a kitöltött kérdőív alapján személyes helyzetével tel-
jesen elégedett; igaz az országos viszonyokkal kapcsolatban már korántsem ez az 
álláspontja. A rendszerváltozásnak számára sem volt jelentős hozadéka, igaz nem is 
él rosszabbul. Anyagilag, munka tekintetében vagy a családot, rokonságot számba 
véve talán még jobb helyzet alakult ki 1989 óta. Saját települését az elmúlt tíz évben 
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inkább fejlődő városnak nevezi, s további fejlődésében bízik. Problémát inkább csak 
az egészségügyi és szociális ellátás, a közbiztonság és a munkanélküliség terén lát. 
Véleménye szerint azonban mind az itt élők, így az ő helyzetében is az elkövetkező 
években javulás várható, optimista nézőpontja egyben az egyik oka annak, hogy 
nem szívesen költözne el Kiskunhalasról. Leginkább három dolog köti ide: a kör-
nyezet, a lakosság és az otthona. Két, azóta egyetemi diplomát szerzett fiúgyermeke 
ellenben elhagyta a várost: egyikük Szolnokra, a másik Budapestre költözött.

„1929-ben születtem Kőteleken169, Halasra katonaként kerültem Szolnok mellől. 
Édesapám harcolt az első világháborúban, jól beszélt oroszul, majd suszterhoz ke-
rülve lószerszámot csinált. Belőlem cipész és csizmadia lett. Akkor az iparosokat a 
cipészeken kívül a fodrászok, kovácsok, kerékgyártók, szíjgyártók jelentették. 1942-
ben lettem cipészinas helyben. Tildy Zoltán170 idején 8 hold földet kaptunk, megszűnt 
a cselédség is, viszonylagos jólét volt, de jött a Rákosi-korszak. 

Négy testvérem cseléd volt, én egyedüli iparos lettem a családban. 18 évesen 
Pestre mentem; a Teréz körúton jelentkeztem a cipőgyárba – sikertelenül. Majd Sop-
ronba kerültem „vasfüggönyt”, határsávot csinálni kb. 500 fővel – aknamező mellé. 
Hathetente mehettem haza. A 9. századdal ezután Halasra jöttünk, ahol talpalás volt 
a feladatunk. Lenézett szakma volt, de jól éltem belőle. 1953-tól élek a városban. 
Miután leszereltem, itt ismertem meg a későbbi felségemet.171

A suszterok valójában már 1952-től forradalomról beszéltek. 1956-ban én nem 
vettem részt tüntetéseken; édesapám mindig mondta, hogy a Szovjetunió nem győz-
hető le. A vérontást Nagy Szeder mentette meg; egy fodrászt és egy fiatal lányt azon-
ban lelőttek. 1954-ben létrejött a cipészipari szövetkezet, amelynek 1955-től vezető-
ségi tagja lettem. Főleg surranókat és katonacsizmákat gyártottunk, de egyik évben 
240 ezer pár kesztyűt is varrtunk. Háromszor nyertem országos pályázaton, még a 
díszezrednek is készítettem csizmákat. 

A foglalkoztatottak száma idővel 140 főre emelkedett. Munkástanácsot nem ala-
pítottak a ktsz-ben. Két év tagság után a jelölőbizottság elnökeként tagcserék kö-
vetkeztek. 1960-ban elnökhelyettes, 1968-ban pedig már elnök voltam. Három év 
alatt nyolcszorosára növeltem a termelést: 1967-ben 3,5 millió, 1968-ban 7 millió, 
1969-ben 14 millió, 1970-ben már 29 millió Ft volt a termelési érték! A legnagyobb 
nyereség idején a dolgozóknak 62 napra fizettünk részesedést. Az új gazdasági me-
chanizmust követően átálltunk a félcipők, szandálok készítésére. Már végeztettünk 
bérmunkát: a kiskunmajsai cipész szövetkezetnek például 5000 pár cipőt adtunk ki, 
így nem 14%-os, hanem 21%-os lett a haszon. A megyei tanácselnök, Gajdócsi Ist-
ván172ezután mégis arra utasított megmagyarázhatatlan oknál fogva, hogy sorvasz-
szam el a ktsz-t, a dolgozókat pedig irányítsuk át a kötött áruk gyárába. Én ezt nem 
tettem meg, sőt modernizálásba kezdtem, és újabb telephelyet létesítettem lakossági 
szolgáltatás céljából.

Nem voltam párttag. 1985-ben kitüntetést kaptam, a Haza Érdemrend173 ezüst 
fokozatát. 1986-ban vonultam nyugdíjba, utána maszekként tevékenykedek. Nyug-
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díjam magasabb lett, mint az elnöki fizetés volt. Immár 18 éve dolgozok saját kis 
műhelyemben.”174

Id. Palásti Károly (1937)
„Az önfenntartást kosárfonás egészítette ki”

A ma már – feleségével együtt – nyugdíjas, egykor molnárként dolgozó id. Palásti 
Károly életpályája szintén jól tükrözi a korabeli viszonyokat. Elmondásai ugyanak-
kor számos adalékokat nyújtanak a párhuzamos helybeli események megértéséhez, 
korábbi nehézségei ellenére pedig kis mértékben ugyan, de bizakodó a jövőre nézve. 
Habár a mezőgazdaság több ágazata is végigkísérte családja életét, ma már az agrá-
rium csupán jövedelemkiegészítő, részben hobbikertészkedést jelentő szerepet tölt 
be számára; igaz, a saját fogyasztás biztosítása mellett az alkalmi termékértékesítés 
némi hasznot is hoz. Saját tulajdonú, kárpótlás révén kapott 7 ha földjének nagy ré-
sze szántóterület, s mindössze 0,5 ha a konyhakert, közel 500 négyszög-öl legelővel. 
Tart állatokat is; egyre kevesebbet: mintegy 25 baromfi és 4 sertés számolható össze 
nála. A rendszerváltozás bár saját helyzetére nézve nem hozott jelentős változást, 
az elmúlt több mint tíz évre szívesen tekint vissza és fejlődőnek tartja lakóhelyét, 
s a jelenlegi önkormányzati rendszert. A kérdőívre adott válaszokból a – többihez 
hasonlóan – kiderül, hogy a fennálló – országos és helyi – problémákat az itt élők 
azonosnak látják, mielőbbi megoldást remélve. Így a szociális ellátás, a vállalkozási 
és munkalehetőségek terén Palásti Károly is romlást tapasztalt 1990 óta. Szerette 
volna, ha gyermekei itt telepednek le, kisebbik fia 1987 óta Ausztriában él és festő-
ként dolgozik, nagyobbik fia viszont nem költözött el, hanem a városban középisko-
lai tanár. A vele készített interjú egyben kollektív életutak tükörképe is a szocialista 
korszak árnyékában.

„A szüleim kosárfonók voltak, volt 1200 négyszög-öl szőlőnk. Négyen voltunk 
testvérek, mind a négyen tanulgattunk ipart. Nekem molnár szakmám van, aztán van 
két asztalos testvérem, míg a nővérem háztartásbeli volt. Az egyik még mindig aszta-
los, de már nyugdíjas; 5-6 éve hazajött mert disszidált 56-ban.

Az 50-es években a szőlőn kívül más nem volt, talán mellette egy kis veteményes. 
Megtermett az a 15-20 hektó bor. És ez teljesen saját tulajdon volt. Ez a föld egy tag-
ban volt. Nagyon vidámak voltunk: volt két tehenünk is, amit legeltettünk, és ezután 
lehetett játszani. 15-20 gyerek összejött, akkor apám tamburált, mi meg táncoltunk. 
A szőlőt nem államosították, ez már belterület volt akkor. A két tehénnek a hasznát 
nem saját részre fordíthattuk, mert be kellett szolgáltatni egy bizonyos mennyiséget, 
plusz tejet és tojást. Úgyhogy anyánk sokszor rám szólt, hogy ne igyam meg a máso-
dik bögre tejet, mert kell a beszolgáltatásba. A közellátási csarnok ott volt a központi 
iskola mellett. Nem merte senki vállalni a büntetést, szóval mindenki teljesítette a be-
szolgáltatást. Mindegy volt mekkora disznó volt, függetlenül attól minden családnak 
5 kg zsírt kellett beadni. Ha még egyet levágtak, akkor még többet kellett beadni; volt 
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aki suttyomban vágott. Akkor jöttek a rekvirálók és büntettek. Apám betette a disz-
nót egy kosárba, és akkor vittük ki a szőlőbe. Azt elkobozzák, ha megtalálták volna. 
1953-54 táján mindenért nagy hűhót csaptak, a megalázás volt a lényeg. Apámék 
részt arattak és 1956 előtt Nagy Grósz Lászlónál voltunk 4-5 aratópárral. Egyszer 
mondták apámék, hogy a Grószt elvitték, mert megállapították, hogy a magtárat 
nem meszelte ki rendesen, a kártevők megeszik a gabonáját, és így a népnek nem lesz 
majd. Ezért két évet kapott. Ő balotaszállási volt.

Marhabeadás is volt, de nem tudom hány kiló beadásunk volt. 1958-ban meg-
nősültem, Alsószálláson volt a tanyánk és a föl,dünk, a későbbi Vörös Szikra Tsz te-
rületén. A 9 hold földet, amit elvettek, abból nem jött vissza semmi. Egyszer kaptunk 
egy papírt, hogy vegyük tudomásul, a föld, ami volt, most már a szövetkezet tulajdo-
na. Amikor elvették, semmit nem adtak helyébe, a világon semmit. A rendszerváltás-
kor adták a kárpótlási jegyet, így visszakerült az a régi föld.

Apámon kívül mindenki a mezőgazdaságban dolgozott. Ő kosárfonó volt. Ez a 
föld önellátásra volt elég. Az önfenntartást a kosárfonás egészítette ki. A Banga Be-
nőék ellenben módos gazdák voltak. Egyszer éjjel kettő órakor mentek ki hozzájuk, 
és akkor felverték álmukból őket, hogy írják alá a nyilatkozatot. 25 hold után kulák 
volt, az az alattiakat annyira nem zaklatták például olyanokkal, hogy a pocok fel-
túrta a földet. Bangáékat végül 1962-ben sikerült megtörni, de már 1947-48-ban 
elkezdték. Nekik voltak alkalmazottaik is: 2-3 cseléd.15 hold földnél nem művel meg 
többet egy család egyedül, afelett alkalmazott, segítség kell. Bangáékhoz 1962-63-
ban kiment 3-4 agitáló, jól megverték, majd utána, vasárnap délelőtt kijött a nagy 
rabszállító autó, és így aláírta a papírt. Szegény Banga Béni bácsi is így bement dol-
gozni. Képzelje már el, hogy egész életén át önálló volt, amit összegyűjtött, bevitték 
a szövetkezetbe. Elvitték mindenét, lovakat, teheneket. A saját állataival dolgozhatott 
a szövetkezet javára. 

1956-ban én 18 éves voltam. Arra emlékszek, hogy egyik barátom bement le-
bontani az orosz szobrot. Ez október 23-24-én volt. Ugye volt az a lövöldözés is, és 
ezren meg ezren ott álltunk a városháza körül. Nagy Szeder beszélt délelőtt; csodá-
latos volt. Az emberségről beszélt. Híre járt, hogy másutt volt, amelyik pártelnököt 
felakasztották. Amikor 59-től megkezdték megint a téeszesítést, azt mindenki nagyon 
rosszul fogadta. A papír így szólt: saját elhatározásomból önkéntesen kérem a fel-
vételem a szövetkezetbe. Adtak háztájit, amit a paraszt nagyon gondozott. Amikor 
megjavította a földet, akkor másnak adták, majd következő évben ismét mást adtak 
neki, megint egy rossz földet. Nekünk az összes földet sikerült visszaigényelni, és 
megkaptuk a kárpótlási jegyeket.”175
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Oktatásügy Kiskunhalason
1945–2000

Gszelmann Ádám

Bevezető

Az 1945-ben bekövetkezett társadalmi-politikai változások az oktatásügyre is je-
lentős hatással voltak. Nemcsak tartalmi, de szervezeti-szerkezeti téren is jelentős és 
lényeges átalakulás ment végbe.

1945 és 2000 között bővült és sokrétűbbé vált az oktatás Kiskunhalason. Ennek 
eredményeként nőtt a tanulók száma is, noha a középfokú iskolák tanulói több mint 
felének szülei nem Kiskunhalason laktak. A szerkezeti változásokat – 8 évfolyamos 
általános iskola és ipari, kereskedelmi szakképzés beindítása stb. – a tanulók számá-
nak növekedését azonban hosszú ideig nem követte az intézményhálózat növelése. 
A dualizmus idején, illetve a két világháború közötti időben is használt épületekben 
kényszerültek a nevelők a megnövekedett feladatokat ellátni. Külterületen viszont 
jelentős fejlődés történt. Ott új iskolák nyíltak, a meglévők nagy részét bővítették, 
noha mintegy 10-15 év múlva megkezdték azok felszámolását. Az általános isko-
lákban az 1970-es évek közepéig váltakozó tanítás folyt. A korszak második felé-
ben jelentős iskolaépítés kezdődött a városban. Új iskolák épültek, másokat bőví-
tettek. Tornatermek, sportpályák, napközis konyhák, ebédlők készültek. Mindezzel 
a korábban kialakult hátrányt kívánták csökkenteni. Ezen fejlesztések több esetben 
is koncepciótlanul valósultak meg. A hibás döntésekről néhány év múlva kiderült, 
hogy az csak pillanatnyi politikai érdekeket, személyi ambíciókat szolgált. Erre az 
egyes intézmények bemutatásakor utalok is. 

Feltételek híján kellett megszervezni az ipari és kereskedelmi szakképzést. A 
gyógypedagógiai oktatást és a zeneiskolai képzést is csak nagy nehézségek árán si-
került beindítani, más intézmények rovására. Ezek az intézmények csak az 1970-es, 
1980-as években, illetve 1990 után kerültek elfogadható körülmények közé. A város 
nem volt képes megoldást találni a cigány tankötelesek oktatásának ügyére. 

Mindezen gondok, problémák ellenére – köszönhetően az iskolákban dolgozó 
nevelők áldozatos munkájának – a tartalmi munka terén tisztességes és eredményes 
munka folyt a város minden oktatási intézményében. Az egyes intézmények bemuta-
tásakor néhány esetben az 1945-2000 közötti időszakot túllépve, illetve megelőzően 
is közöltem adatokat, írtam le eseményeket, tettem rövid visszatekintést. A tanyai 
iskolák, a tanyák problémái, a tanyai gyermekek iskoláztatása terén is indokoltnak 
láttam a 2000 utáni évekre is adatokat felsorakoztatni. Az ÁMK 2008-ban megszűnt. 
Célszerűnek láttam a bekövetkezett fenntartói változásokat is rögzíteni.

Az állami iskolamonopólium városunkban is fennmaradt a rendszerváltásig. Az 
1950-es évek második felétől a konkrét fenntartás és felügyelet a megyei, illetve vá-
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rosi tanácson és ezek szakigazgatási osztályain át történt, de ez csak a felsőbb párt és 
állami szervek akaratának továbbítását és ellenőrzését szolgálta. Ezek a szervek az 
állami akarat közvetítői voltak. Ezáltal valósult meg a centralizált irányítás, mely az 
iskolákban folyó oktató-nevelő munka átpolitizálását is magában hordozta. 

Úgy vélem, hogy városunk oktatásügye 1945 és 2000 közötti történéseinek be-
mutatása kiindulópontot jelenthet ahhoz, hogy a napjainkban folyó szerkezeti, szer-
vezeti és tartalmi változásokat el tudjuk helyezni a helyi oktatásügy folyamatában.

Szervezeti, szerkezeti és tartalmi változások (1945-1948)

1944 őszén a frontátvonulás a város oktatási intézményei mindegyikében súlyos 
károkat okozott. A gránát- és aknabecsapódások következtében ablakok törtek ki, 
ajtók, tetők, berendezések rongálódtak meg. „Iskolánk minden ajtaját, minden szek-
rényét, asztalfiókját feltörték, a bennük lévő iratokat, könyveket kidobálták. Naponta 
több alkalommal is átkutatták az épületet” – írta jelentésében a Felsővárosi Iskola 
igazgatója. Később az iskolát kórház céljából is lefoglalták. Eközben sok felszerelés, 
pad, asztal, szék, szekrény, tábla, dobogó, könyv stb. a kályhába került. „A nyolc 
teremből csak 6 használható, az is csak szükségből. A kapu bedőlt, a kerítés hiányos, 
sok cserép lehullott, 3 ajtó, 10 ablakszárny hiányzik. Elveszett 360 szemléltető kép, 2 
számológép, 4 tábla, 24 kétüléses pad, a tanítói szoba teljes berendezése”- állapította 
meg az Alsóvárosi Iskola vezetője.1 A Központi Elemi Iskolát kórháznak foglalták 
le. Három hónapig a közeli polgári iskolában kényszerültek tanítani. A berendezési 
és felszerelési tárgyakat az ablakon dobálták ki az udvarra. Ugyancsak a szabad ég 
alá kerültek a könyvek, iratok, anyakönyvek is.2 A gimnázium – azon túlmenően, 
hogy berendezéseinek nagy része tönkrement, elveszett – néhány hónapon át a Fel-
sővárosi Iskolában volt kénytelen helyet kérni, ahol váltakozva tanítottak.3 A kültéri 
iskolákban is hasonló volt a helyzet. „Ahonnan a tanítók eltávoztak, vagy nem mer-
tek az iskola nevelői lakásában aludni, komoly károk következtek be. Még a tanítók 
ingóságait is elrabolták. Ebben nemcsak a katonák, de a környező lakosság is szere-
pet vállalt. A tüzelőt elvitték, sok ablak kitört. Mindezt az 1944/45. tanév végéig sem 
lehetett pótolni.”4 A gondokat fokozta, hogy sok tanár, tanító a katonai szolgálatot 
követően hadifogságba került, onnan még nem tért vissza. A frontátvonulás okozta 
kényszerszünet miatt az 1944-45. tanévben tananyagcsökkentést hajtottak végre, de 
ezt a csökkentett tanagyagot sem tudták elvégezni. A kötelezően előírt tanítási na-
poknak csak a felét tudták teljesíteni.5

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945 áprilisában rendeletet alkotott a közal-
kalmazottak – közöttük a pedagógusok – igazolásáról. Ennek célja az volt, hogy 
mindenkit eljárás alá vonva megvizsgálják, hogy „az 1939. évi szept. hó 1. napját 
követően tanúsított magatartása sértette-e a magyar nép érdekeit”.6 Kiskunhalason 
az igazolási folyamat elhúzódott, mivel a nevelők egy része a front elől elmenekült 
és csak 1946-ban tért vissza. Azokat is később vonták igazolási eljárás alá, kik hadi-
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foglyok voltak. A tanítók, tanárok döntő többségét – beleértve az egyházi iskolákban 
dolgozókat is – igazolták. Dadai Zoltánt, Regős Józsefet állásvesztésre ítélték és 
csak évek múlva tisztázta őket a népbíróság. Szabó Antal és Róna Gábor külterületi 
igazgatók „vezetői munkára alkalmatlan” minősítést kaptak. Róna Gábort később 
visszahelyezték állásába. Cseri Lászlót is alkalmatlannak minősítették vezetői állás 
betöltésére, de tanítói munkáját folytathatta.

Az igazoló eljárással párhuzamosan kezdődött meg a nevelők világnézeti átkép-
zése. Ez aztán több évtizeden át folytatódott ideológiai továbbképzésekkel, tanfolya-
mokkal, iskolákkal.

Kiskunhalas oktatási intézményei 1945-ben

Elemi Iskolák
Központi Elemi Népiskola: Lényegében hat évfolyamos iskola, melyhez a gazda-

sági népiskola két évfolyama kapcsolódott, tehát nyolc évfolyamot oktatott.
Alsóvárosi Elemi Népiskola: Négy évfolyamos képzést folytatott.
Felsővárosi Elemi Népiskola: Falai között ugyancsak négy évfolyamos képzés 

folyt.
Külterületi Elemi Népiskolák: Két igazgatási körzetbe szervezve 27 külterületi 

iskola működött. Mindenütt 6 évfolyamos képzés folyt, melyhez két évfolyamos 
képzés kapcsolódott a gazdasági ismétlő mindennapossá tétele révén. Lényegében 
tehát a tanyai iskolákban 8 évfolyamot tanítottak.

„Keleti” Körzet iskolái: Felsőbodoglár, Alsóbodoglár, Tajó, Alsószállás, Fel-
sőzsana, Alsózsana, Felsőeresztő, Alsóeresztő, Kőkút, Felsőgöbölyjárás, Alsógö-
bölyjárás, Felsőbalota, Alsóbalota. Összesen 13 iskolában, 15 tanteremben, 25 tanító 
tanította a gyermekeket.

„Nyugati” körzet iskolái: Felsőszállás, Sóstó, Felsőpirtó, Alsópirtó, Kispirtó, Re-
kettye, Külsőrekettye, Botos, Bogárzó, Fehértó, Alsófehértó, Fehértó-Várostanya, 
Füzes I., Füzes II. Összesen 14 iskola 19 tantermében 29 tanító foglalkozott a gyer-
mekekkel.

Külterületen tehát 27 iskola 34 tantermében 54 tanító irányításával folyt az okta-
tó-nevelő munka.

Mivel a igazoló bizottság a „nyugati” körzet igazgatóját, Szabó Antalt vezetői 
munkára alkalmatlannak ítélte, új igazgatót neveztek ki Bognár Margit személyében, 
ki ezt a feladatkört csupán néhány hónapig töltötte be, mert az általános iskola meg-
szervezésekor más beosztást kapott.

Római Katolikus Elemi népiskola: Négy évfolyammal működött.
Izraelita Elemi Népiskola: Négy évfolyamos iskola volt. A háborút követően csak 

1946 szeptemberében szervezték újjá elemi népiskolaként.
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Polgári Iskolák
Református Polgári Leányiskola (4 évfolyam)
Római Katolikus Polgári Leányiskola (4 évfolyam)
Állami Polgári Fiúiskola (4 évfolyam)

Gimnázium
Szilády Áron Református Gimnázium (8 évfolyam)

Az általános iskola létrehozása

A frontátvonulást követően mindenütt – ha kisebb nagyobb nehézségek árán is – 
megkezdődött a tanítás. A korábbi tanügyi törvények, tananyag, tankönyvek tovább-
ra is érvényben maradtak. A tankönyvekből, tananyagból a tanügyi hatóságok kiha-
gyatták az általuk politikailag helytelennek ítélt részeket, helyükbe az új helyzetnek 
megfelelő szövegek kerültek. Az iskolai könyvtárakban selejtezést rendeltek el. Lé-
nyegében e szellemben készültek az iskolák az 1945/46. tanévre. Kiskunhalason az 
1944/45. tanév meghosszabbítására kényszerültek. Június 14-ig nyitva maradtak az 
iskolák. Kovács Tibor polgármester 1945. január 16-án levélben értesítette az isko-
lákat, hogy „az orosz parancsnokság rendeletére a német nyelv tanítása szóban és 
írásban a mai naptól megszűnt.” 7 Mivel az iskolák központi irányítása a háború és a 
frontátvonulás miatt akadozott, majd meg is szűnt, ezért a Nemzeti Bizottság helyi 
szerve 1945 tavaszán tanfelügyelői feladat- és hatáskörrel megbízta Csányi János 
Diósgyőrből ideköltözött nyugdíjas tanítót. Ő ezt a feladatkört közel egy évig látta 
el. 1945 első napjaiban alakult meg a Pedagógusok Szabad Szakszervezete. Elnökké 
Szilágyi Ferenc gimnáziumi tanárt választották meg.

A beinduló közoktatást váratlanul és felkészületlenül érte az az iskolaszerkezeti 
reform, mely a 20. század legnagyobb hazai változását hozta. Ez az általános iskola 
létrehozása volt. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium valamint a Köznevelési 
Tanács szakemberei néhány hét alatt dolgozták ki a nyolcosztályos általános iskola 
és a négyosztályos gimnázium új rendszerét, az ezzel összefüggő szabályozást. A 
tankötelezettséget 14 évre emelték. A rendeletet 1945. augusztus 16-án írta alá az 
ideiglenes nemzeti kormány miniszterelnöke azzal, hogy az már 1945. szeptember 
1-jén hatályba is lép. Lényegében tehát két hét állt rendelkezése a reform beveze-
tésére. Tanterv és óraterv is csak az 1. és 5. osztályra készült. A teljes tanterv csak 
1946 júniusában jelent meg. E szerint „az általános iskola feladata, hogy a tanulót 
egységes, alapvető nemzeti műveltséghez juttassa, mindenirányú továbbnevelésre 
és önnevelésre képessé tegye és közösségi életünk tudatos, és erkölcsös tagjává ne-
velje”.8 A rendelet a felső tagozatban szakosított oktatást írt elő, melyet még a vá-
rosokban – pláne falvakban és tanyákon – sem tudtak teljesíteni. Ezt a problémát 
csak részben tudták megoldani azzal, hogy 1947-től a tanítók tanfolyami képzés 
útján „szaktanítói” képesítéshez juthattak. További előrelépést jelentett a pedagógiai 
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főiskolák megnyitása. Ezen intézmények keretében folyó levelező oktatás az 1950-
es évektől oldotta azt a feszültséget, melyet a nagyszámú képesítés nélküli nevelő 
kényszerű alkalmazása jelentett.

Az iskolaszervezeti reform, az általános iskola létrehozása időpontjában az or-
szág elemi iskoláinak túlnyomó többsége egyházi fenntartású volt. A rendelet lehe-
tővé tette, hogy az egyházi népiskolák is általános iskolákká alakuljanak át anélkül, 
hogy annak egyházi jellege megszűnne. Ugyancsak lehetővé tették azt is, hogy a 
polgári iskolák illetve a gimnázium alsó négy évfolyama is átalakulhasson egyházi 
általános iskolává a fenntartó változása nélkül. Kiskunhalason – a katolikus és az 
izraelita elemi kivételével – az elemi iskolák állami tulajdonban voltak a század ele-
jétől. 1948 nyarán a végbement politikai-hatalmi változás szellemében szervezték át 
a helyi oktatásügyet.

Az általános iskola teljes kiépítését az 1948/49. tanév kezdésére tervezték. Kis-
kunhalason tankerületi főigazgatói utasítás szellemében kezdték meg az átszerve-
zést. A város belterületén négy állami általános iskolát szerveztek: 

Központi Általános Iskola. Vezetője: Huszár Dezső
Leány Általános Iskola. Vezetője: Bognár Margit
Felsővárosi Általános Iskola. Vezetője: Fröhlich Lajos
Alsóvárosi Általános Iskola. Vezetője: Karácsony József
Lényegében ez a szervezeti forma azt eredményezte, hogy a Felsővárosi Általá-

nos Iskola fiúiskola lett. A leányokat át kellett irányítani a Leány Általános Iskolába. 
A másik iskolából viszont ideirányították a fiúk egy részét. Ez nagy zűrzavart oko-
zott, a szülők is elégedetlenkedtek, így fél év után a Leány Általános Iskolát meg-
szüntették, a tanulók visszatérhettek eredeti iskoláikba.9

Az Állami Polgári Fiúiskola 1948-ig folyamatosan megszűnt. Jogutóda a Köz-
ponti Általános Iskola lett. Tanárait az általános iskolák alkalmazták. A római kato-
likus egyház úgy döntött, hogy négy évfolyamos elemi iskoláját és Katolikus Pol-
gári Leányiskoláját általános iskolává szervezi át és egy nyolc évfolyamos általános 
iskolát hoz létre. Ebben a nevelőtestület teljes egészében rendelkezésre is állt. Az 
átszervezés befejezését az államosítás akadályozta meg. Az iskola az Alsóvárosi Ál-
talános Iskolába olvadt be. Ez az iskola kapta meg az épületeket is. A református 
egyház megkezdte a Református Polgári Leányiskola átszervezését általános isko-
lává. Az alsó négy évfolyam kiépítése is megkezdődött. Nyolc évfolyamos leány 
általános iskola létrehozását tervezték. 1948-ban az intézményt állami tulajdonba 
vették. Jogutóda a Felsővárosi Általános Iskola lett. Ez az iskola kapta meg felső-
tagozata számára a volt Református Polgári Leányiskola illetve az Állami Polgári 
Fiúiskola épületét. Az izraelita egyházközség elemi iskoláját 1946 szeptemberében 
szervezték újjá. Nem vállalták az általános iskolává történő átszervezést, ehhez a fel-
tételek hiányoztak. 1948-ban az iskolát államosították.10 Az iskolaépületet az 1950-
es években városi szintű napközi otthon céljaira vették igénybe. Később az Állami 
Zeneiskola kapott helyet falai közt. A Szilády Áron Református Gimnázium alsó 
négy évfolyamát református fiú általános iskolává szervezték át. Az államosítással 
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ez az általános iskola megszűnt, a felső négy évfolyam 1948 őszétől állami gimná-
ziumként működött.

A tanyai iskolákban is végbement az átszervezés. Minden iskolában kéttanítós 
általános iskola jött létre 1948 őszéig. Az I-IV. Illetve V-VIII. összevont formában 
működő iskolák mindegyikében tanító végzettségű pedagógusok tanították a szak-
tárgyakat is. Az iskolák igazgatását 1945 után többször átszervezték. Szabó Antalt, a 
IV. tanyai körzet igazgatóját vezetői munkára alkalmatlannak ítélte az igazolóbizott-
ság. Helyére Bognár Margit került. A másik körzet igazgatója még három évig Róna 
Gábor maradt. 1946 őszén újabb átszervezés következett be. A tanyai iskolák egy 
részét a három belterületi iskolához csatolták. A megmaradt iskolákat Róna Gábor 
igazgatta. 1947. augusztus 1-jén megalakult Pirtó község. A volt halasi puszta két is-
kolája kikerült a városi irányítás alól. Pirtó határát úgy állapították meg, hogy a Táz-
lárra vezető műút jobb oldalán lévő Kispirtói Iskola Kiskunhalas iskolája maradt.

Iskolák az államosítások, a fordulat éve után – új intézmények

A „fordulat éve” nemcsak a politikai és gazdasági életben hozott gyökeres és 
alapvető változást, de az oktatásügy terén is lényeges fordulatot eredményezett. A 
politika, a politizálás az iskolák mindennapjainak szerves részévé vált, az iskolai 
munka fontos eleme lett. Egyértelművé vált a „szocialista” pedagógia alkalmazása, 
mely a szovjet pedagógiai szemlélet átvételét jelentette. Miden nevelő számára köte-
lező olvasmányok lettek Makarenkó, Krupszkaja és mások művei. A tanyai iskolák-
ban illetve az összevont osztályokban tanítók számára elrendelték a „Mjelnyikov” 
módszer alkalmazását, noha a magyar oktatásügynek bevált rendszere és több évtize-
des gyakorlata volt e téren. Új tankönyvek jelentek meg. Kivonták a forgalomból az 
úgynevezett „koalíciós” tankönyveket, s 1949-ben 70 új tankönyvet jelentettek meg. 
Ezek feladatát Ortutay Gyula miniszter fogalmazta meg: „Szocialista hazafiságra, 
modern természettudományos szemléletre fogják tanítani az ifjúságot az élenjáró 
tudomány, a marxizmus-leninizmus szellemében…”11 A nevelők számára kötelező-
vé, fő nevelési feladattá tették a „vallásos világnézet elleni harc” különböző tevé-
kenységi formáit. Lényegében ezt a „kettős nevelés” elleni fellépés jelentette. Ennek 
szellemében a nevelők kötelesek voltak a gyermeket ateista szellemben nevelni, még 
ha ez ellenkezett is a szülők felfogásával, akaratával. Ez párosult a hitoktatás elleni 
tevékenységgel, agitációval. Mindez csak az MSZMP Központi Bizottságának 1989. 
július 28-án hozott határozatával vesztette hatályát.

1950-ben új „szocialista tantervek” jelentek meg. Ezek szerint „a tananyagnak a 
marxi-lenini ideológiát kell magyaráznia (…) Küzdeni kell a tudományok eltorzítása 
ellen, a burzsoá és klerikális maradványok ellen.” Lényegében ezzel hosszabb távra 
is meghatározták a képzési és nevelési célokat. Ezt igazolja az 1962-ben kiadott új 
tanterv is, de ezt az irányzatot erősítette az MSZMP Központi Bizottságának 1972. 
évi határozata is. A párthatározat az oktatásügy terén néhány változást javasolt, pél-
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dául a tanulói túlterheltség, a tananyag korszerűsítése terén, azonban a nevelési cé-
lokat, az iskolák pártirányítását illetően a korábbi irányvonal folytatását határozta 
el.12 Némi enyhülést hozott, a direkt politizálást tompította az 1985. április 18-án 
elfogadott oktatási törvény, de a politika kivonulása az oktatásból csak az 1990-es 
években vált egyértelművé.13 Glatz Ferenc miniszter 1990. január 9-én tett nyilatko-
zata egyértelműen igazolta is ezt: „ Az elmúlt rendszernek legnagyobb bűne az volt, 
hogy rátelepedett az egyén életére, és azt is meghatározta, hogy a szülők milyen is-
kolába járassák gyermekeiket. Beterelték életünket egy tervgazdálkodási utcába.”14 
A miniszter 1989. szeptember 1-jén a budapesti evangélikus gimnázium tanévnyi-
tóján így értékelte az elmúlt 40 év oktatásügyét: „az iskolában elsősorban eszközt 
láttak a társadalom ideológiai-politikai átnevelésére, eszközt az egységes politikai 
gondolkodás kialakulására.”15

A fenti dokumentumokban is megfogalmazott célrendszer mellett, annak gya-
korlati megvalósítása céljából eszközrendszert hoztak létre. Ezt szolgálta a párt 
által irányított ifjúsági szervezet létrehozása, de a tervek, jelentések, kampányok, 
versenymozgalmak, felajánlások is. Az iskolák irányításában eluralkodtak az admi-
nisztratív elemek, amelyek szinte fontosabbá váltak a tanításnál. A nevelők munkájá-
nak értékelésében legfőbb szempont a politikai magatartás lett. Továbbképzés terén 
elsődlegessé vált a politikai átképzésen, továbbképzésen, különböző politikai tan-
folyamokon, iskolákon való részvétel. Megkezdődött a tanulók származás szerinti 
kategorizálása, mely egészen az 1970-es évekig fennmaradt, ha némileg módosított 
tartalommal is.

Városunk iskoláinak 40 éves múltját a fentiek előre bocsátása nélkül nehéz lenne 
bemutatni, megismerni. Nyomon követhetők Kiskunhalason is azon intézkedések, 
melyek az ország oktatásügyét jellemezték. Nálunk is végbement a „fordulat”. Kö-
vetkezményei a tartalmi jegyek változásán túl szervezeti téren is jelentősek voltak. 
1948 őszén, 1949 elején minden iskolaigazgatót leváltottak és új igazgatókat nevez-
tek ki. A meglévő 3 általános iskola és 1 gimnázium mellett új intézmények jöttek 
létre (mezőgazdasági technikum, ipari, kereskedelmi szakmunkásképző, zeneiskola, 
gyógypedagógia, cigányiskola) A községek kiválásával csökkent a tanyai iskolahá-
lózat. Irányításukat többször is átszervezték. Nőtt a tanulók száma, szaporodtak az új 
intézmények, de mindezt az 1970-es évekig nem követte iskolaépítés. Sok lényeges 
feladatot feltételek híján kellett megoldani. Az 1970-es években, a városban még 
szinte általános volt a váltakozó tanítás. 1952-ben megkezdődött ugyan a napközis 
ellátás a volt izraelita iskolában, de akkor még csak 44 főnek tudott ellátást biztosí-
tani. Később nőtt ugyan a létszám, de ezt sokan a távolság miatt nem tudták igény-
be venni. Az általános iskolák melletti napközis ellátást csak 1958-ban szervezték 
meg.16

1948/49-ben megalakultak az úttörőcsapatok, de működésüket szinte lehetetlen-
né tette az önálló helyiség hiánya és a váltakozó tanítás. Javulást eredményezett az, 
hogy 1951-ben a volt Zseny kúriában (ma a zeneiskola és a gyógypedagógiai iskola 
működik a telkén emelt épületben) megnyílt az Úttörőház, melyben élénk mozgal-
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mi és szakköri élet alakult ki. 1955-ben már 23 szakkört működtettek.17 1952-ben 
megnyílt a Szilády Áron Gimnázium diákotthona, mely a vidéki tanulók tanulását 
könnyítette meg. Az ifjúsági mozgalom – úttörő, DISZ, KISZ – a politikai rendezvé-
nyein túl szerepet vállalt kirándulások, túrák, táborozások terén, s ezzel maradandó 
élményt is nyújtott tagjainak. Ezek mellett szervezőjévé vált a közhasznú munkák-
nak is, amely az 1950-es években a gyapotszedést, szőlőkapálást, takarmányozás 
céljából történő falevél gyűjtést jelentette. Később az építőtáborok, a betakarítási 
munkákban való szervezett részvétel adott lehetőséget – egyben kötelezettséget is 
– ahhoz, hogy a tanulók részt vegyenek közhasznú munkában. Városunk tanulóifjú-
sága az 1970-es évektől ősszel 8-10 napot töltött el ilyen munkával. A helyi álla-
mi gazdaságban szüretelés, a környező termelőszövetkezetekben paprika-, paradi-
csom-, szilvaszedés stb. adott minden diáknak munkát. Mindezt szervezetten, tanári 
kísérettel végezték.

Városunkban centrális irányítás valósult meg az oktatásügy terén is. Ezt 1950-ig 
a városi tanulmányi főelőadó, illetve a még egy ideig működő tankerület, 1950 után, 
pedig a helyi és megyei művelődési osztályok – a pártszervek utasítása, irányítása 
alapján – valósították meg. A fordulat évét követően Kiskunhalason is az iskolák 
pártirányítása vált elsődlegessé, mely lényegében a rendszerváltásig fennmaradt. 
Mindez azt is eredményezte, hogy a nevelők nagy része őrlődött a szakmai igényes-
ség és a politika között.

Általános iskolák

Az általános iskolák az államosítás, illetve Pirtó önálló községgé válását követő-
en az alábbi képet mutatják (1948. október 1-jei állapot):

 
 Iskola neve       Tantermek száma   Nevelők száma
 Belterületi iskolák  
1. Alsóvárosi Általános Iskola   12        24
2. Felsővárosi Általános Iskola   14        24
3. Központi Általános Iskola   16        24
 Belterületi iskolák összesen  42        72
   
 Külterületi iskolák  
1. Alsóbalota        2        2
2. Felsőbalota        1        2
3. Alsóbodoglár       2        4
4. Felsőbodoglár       1        1
5. Bogárzó         1        2
6. Botos          1        1
7. Eresztő         1        1
8. Felsőeresztő        1        1
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1949 decemberében, az ötéves terv előkészítése kapcsán az általános iskolai igaz-
gatók figyelemre méltó iskolakoncepciót dolgoztak ki. Ez a terv a realitás, a megva-
lósíthatóság talaján állt, és praktikus szervezeti megoldásokat kínált bel- és külterü-
letre egyaránt. Az elképzeléseknek csak egy nagyon kis része valósulhatott meg az 
1950-es, 1960-as években. Lényeges fejlesztések az általános iskolák tekintetében 
csak az 1970-es években kezdődtek. (Az ennek révén létrejött általános iskolák váz-
latos bemutatása külön fejezetben történik.)

1952-re – a községek kiválását követően – Kiskunhalason kialakult egy olyan 
általános iskolai hálózat, mely 15-20 évre stabilizálta, de egyben konzerválta is a 
6-14 éves gyermekek oktatási-nevelési viszonyait. Mindhárom városi iskola túlzsú-
folt volt. Nemcsak a tanulók számának emelkedése miatt, de a feladatok növekedése 
miatt is. Meg kellett oldani az egymás után alakuló intézmények elhelyezését is. A 
gyakorlati foglalkozás tantárgyhoz a legszükségesebb feltételeket sem biztosították 
központilag. Iskolák, tanárok komoly áldozatok árán oldották meg a problémát. A 
tantárgy oktatásához felszerelt szakterem 1970-ig nem létesült. Tornaterme egyet-
len általános iskolának sem volt. Az iskolai célra használt épületek jelentős része 
romos volt, a szükséges felújítások is elmaradtak. Az alapvető egészségügyi felté-
telek (vízöblítéses WC, folyóvíz, megfelelő világítás) szinte mindhárom iskolából 
hiányoztak, vagy csak részben voltak meg. Még az 1960-as években sem tudták biz-
tosítani a megfelelő szakos ellátottságot a belterületi iskolákban. Mindehhez magas 
osztálylétszámok társultak. Nem ritkán 40 főnél is több tanulót kellett elhelyezni egy 
tanteremben. Az alsóvárosi kettő, a felsővárosi három épületben kényszerült tanítani 

9. Fehértó         2        3
10. Alsófehértó        1        1
11. Füzes I.         2        2
12. Füzes II.         1        1
13. Alsógöbölyjárás      2        4
14. Felsőgöbölyjárás      2        3
15. Inoka          1        1
16. Felsőkistelek (Rekettye II.)   1        2
17. Kőkút          1        2
18. Kispirtó         1        2
19. Rekettye I.        2        4
20. Sóstó          1        2
21. Alsószállás        2        2
22. Felsőszállás        1        2
23. Tajó I.         1        2
24. Alsózsana        2        4
25. Felsőzsana        1        2
 Összesen 25 külterületi iskola  34        53
 Belterület és külterület együtt: 76 tanterem     125 nevelő 18
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több mint 20 éven át. A központi iskola befogadó intézménnyé vált. Ide jártak a ke-
reskedő tanulók, de fogadta a zeneiskolásokat is. A napközis étkezés 1970-ig szinte 
megoldhatatlan volt. A tanulók jelentős része egy-másfél kilométert gyalogolt az 
ebédlőig.

Az általános iskolák csak az 1970-es évektől kerültek némileg jobb körülmények 
közé az iskolaépítések, iskolabővítések révén.

Központi – Szűts József Általános Iskola
Már 1945 előtt is nyolc évfolyammal működő iskola volt. A hetedik és nyolcadik 

osztályt városi szinten a gazdasági ismétlőiskola mindennapossá tétele céljából hoz-
ták létre az 1930-as években.19

A frontátvonulást követően Bán György igazgató irányításával kezdték meg a 
munkát az iskolában. Állásáról 1945 áprilisában lemondott. Az általános iskolává 
történő átalakulás munkáját utóda, Huszár Dezső irányításával végezte el a tantestü-
let. Az Állami Polgári Fiúiskola 1948-ban ebbe az intézménybe olvadt be. Néhány 
tanárát is alkalmazva alakította ki a felső tagozat tantestületét. Huszár Dezső 1949 
februárjáig volt az intézmény vezetője. Utódául Vojnics Rogics Piroskát nevezték 
ki. Vélhetően politikai okok játszottak szerepet az igazgatónő 1949. október 31-én 
elkövetett öngyilkosságában. 1949 novemberétől Halász Géza, az iskola volt taní-
tója kapott igazgatói megbízást. Ezt a feladatkört 1974-ig töltötte be. Vezetésével 
stabilizálódott a tantestület, ennek eredményeként a színvonalas szakmai munka. Az 
intézményt ez a város legjobb általános iskolájává tette. Mindezt nehéz körülmények 
között, váltakozó tanítás mellett érték el. 1955-ben az iskola felvette volt tanítójának, 
Szűts Józsefnek a nevét.

1958-ban megszervezték az ének tagozatot dr. Szombati Károlyné vezetésével. 
A tagozat énekkara országos szinten is elismerést váltott ki. Az épületben kapott 
helyet hosszabb ideig a kereskedelmi szakmunkásképzés, az Állami Zeneiskola és a 
gyógypedagógiai képzés néhány csoportja is. Az udvar nyugati részén, az Ady Endre 
utcára nyíló főbejárattal 1970 októberére készült el egy városi célokat is szolgáló 
napközis konyha és ebédlő.

Halász Géza nyugdíjba vonulását követően 1974 augusztusában Molnár László 
volt gimnáziumi tanárt nevezték ki igazgatónak. Ő ezt a munkakört 1989 júniusáig 
látta el. Vezetése alatt tovább folyt az iskola fejlesztése. 1979-ben elkészült az iskola 
tornaterme, melyet a sportudvar kialakítása követett. Megyei szintű szavalóverse-
nyek illetve kézilabda kupa színhelye lett az intézmény.

Dr. Várnai Lászlóné az 1989/90. tanévtől vezette az iskolát. A rendszerváltás által 
megkövetelt nyelvoktatás problémájának megoldása, a tárgyi feltételek alapítványok 
segítségével történő javítása révén komoly sikereket értek el. 1990-ben sport tago-
zattal bővítették az eddigi speciális képzési formákat. Ennek keretében elsősorban a 
kézilabda kapott súlyponti szerepet. Felvállalták az utánpótlás nevelést a város kézi-
labdasportja számára. 1993-ban ünnepségsorozattal emlékeztek az iskola fennállá-
sának 80. évfordulójára. Az ebből az alkalomból megjelentetett kiadvány nemcsak a 
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1. A Központi Általános Iskola tantestülete, 1954. június 23. TJM EF2010.15.1.

2. A Központi Általános Iskola 5. lányosztály 1949-1950. TJM EF 2019.13.1.
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múlt értékeinek bemutatását vállalta, de volt tanulók, tanárok visszaemlékezéseivel 
szemléletessé is tette az olvasó számára.20 2012 szeptemberétől az iskola fenntartója, 
működtetője a helyi református egyház lett.

Felsővárosi Általános Iskola
1945-ig négy évfolyamos elemi népiskolaként működött. Az általános iskolává 

való átszervezés nem ment zökkenőmentesen. Egy hibás elképzelés alapján fiúis-
kolává szervezték át. Rövid idő után helyreállt a rend, és Fröhlich Lajos igazgató 
irányításával megkezdték a nyolc évfolyamos általános iskola kiépítését. Az államo-
sításkor ebbe az intézménybe olvadt be a Református Polgári Leányiskola. Lényegé-
ben ezzel vált teljessé, az általános iskolává történő átalakítás. Az iskola felső tago-
zatát a volt Református Polgári Leányiskola illetve a volt Állami Polgári Fiúiskola 
épületében helyezték el. Mindkét épület a város központjában, a Központi Általános 
Iskola körzetében volt, az alsó tagozatos épülettől több mint egy kilométerre.21 A 
három épületben való elhelyezés nehézzé tette az irányítást, a tantestületi egység ki-
alakítását, főleg miután az igazgatás is átkerült a Szilády Áron utcába. A szaktárgyak 
túlnyomó részét még az 1948/49. tanévben is tanítók oktatták. A 16 felső tagozatos 
nevelő közül csak 3-nak volt megfelelő képesítése.

1949. augusztus 15-én azonnali hatállyal felmentették állásából Fröhlich Lajos 
igazgatót. Igazgatói megbízást Mácsai János, volt uszódi tanító kapott. Egy tanév 
elteltével a városi tanács oktatási és népművelési osztálya vezetésével bízták meg. 
Utódjának 1950 szeptemberében Zsubori Károlyt nevezték ki, aki 24 tanéven át, az 
1973/74. tanév végéig irányította a tantestületet, szervezte az oktató-, nevelőmun-
kát. 1949 szeptemberében az óvodákat is állami tulajdonba vették, melyeket addig a 
város tartott fenn. A Felsővárosi Óvodát a Felsővárosi Általános Iskolához, Zsubori 
Károly igazgató felügyelete alá helyezték. Az óvónők tantestületi tagok lettek.22

A tanulók számának növekedése miatt szinte tarthatatlanná vált az iskola helyze-
te. 21 tanulócsoport elhelyezése váltakozás mellett is lehetetlenné vált, mivel a Szász 
Károly utcai épületet életveszélyessé válás miatt le kellett bontani. Tornaterem nem 
volt. Már ekkor felvetődött az új iskola építésének az igénye. Az igazgató ígéretet 
kapott, hogy az építést 1959-ben megkezdik. Az előmunkálatok meg is kezdődtek, 
elkészültek az előzetes tervek is, de kivitelezést évekre elhalasztották, s 1970-ig nem 
is foglalkoztak az építéssel.23 Átmeneti megoldásként ideiglenes jelleggel épült két 
politechnikai terem a Szilády Áron utcai épületben. Ugyanitt szükség tornaszoba 
is létesült. A Szabadság téren úttörő otthont és napközis termet emeltek, zömmel 
társadalmi munkából, bontott anyagból. A tanulók ebből az épületből jártak ebédel-
ni az Alsóvárosi Iskola felsőtagozati épületébe, majd pedig 1970-től a Szűts József 
Általános Iskola ebédlőjébe.

Minden nehézség és probléma ellenére Zsubori Károly nagy gondot fordított arra, 
hogy ilyen körülmények között is eredményes munka folyjon. Harmadik évfolyam-
mal kezdődően orosz nyelvi tagozatos osztályokat szerveztek, ehhez biztosították a 
megfelelő szaktanárokat. Ugyancsak elsők között tértek át az egész napos oktatási 
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3. A Felsővárosi Általános Iskola 7. osztálya Zsubori Károly igazgatóval
és dr. Gszelmann Ádámné osztályfőnökkel, 1972. TJM EF2019.14.4.

4. A Felsővárosi Általános Iskola tantestülete dr. Gszelmann Ádám igazgatóval, 1993-94. tanév.
TJM EF2019.14.2. 
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módra az első és második osztályban. Az iskolához kapcsoltan működött az 1970-es 
évekig három külterületi iskola is. (Kispirtó, Sóstó, Felsőszállás)

Zsubori Károly nyugdíjba vonulását követően 1974 augusztusában dr. Gszel-
mann Ádám kapott igazgatói megbízást, s azt 20 tanéven át, 1994 júniusáig látta el.24

Az iskola egy évtizeden át részt vett mint referenciaintézmény a Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola hallgatóinak az iskolai munkára, illetve a gyakorlati életre tör-
ténő felkészítésében biológia, földrajz, magyar és történelem tantárgyakból, illetve 
iskolaszervezet tanból. Az alsó tagozatos osztályaiban bevezetett egész napos okta-
tási formával, valamint a nyelvi tagozatos osztályok indításával az 1970-es évektől 
elismerést és érdeklődést váltott ki a szülők körében. 1998-ban megkezdődött az 
orosz nyelv helyett az angol és német nyelv oktatása tagozatos formában.

1985-ben az iskola fennállásának 75. évfordulójáról ünnepségsorozattal emlé-
keztek meg. Ennek részeként az igazgató által évtizeden át tartó gyűjtőmunka ered-
ményeként iskolatörténeti kiállítást rendeztek. Ez alkalommal nyílt meg a magyar 
népművészetet, népéletet bemutató kiállítás az alsó tagozat épületének folyósóin az 
iskola jelképeinek – zászló, jelvény – avatására, bemutatására is sor került. A ju-
bileumi évtől kezdődően az iskola rendszeresen megjelentette évkönyvét is, igaz 
kezdetben anyagi okokból stencilezett formában, de a célt jól szolgáló, a hagyomá-
nyokat is ápoló tartalommal. A jubileumi év kapcsán sor került ünnepi gálaműsorra 
és megemlékezésekre is. A „Nemzedékek Találkozóján” az iskola volt tanulói közül 
több százan emléketek iskolás emlékeikre.

A tanévzáró kulturális és sportprogramokkal, az évi munkát bemutató kiállítá-
sokkal, a tanév befejezésének új formájával, rendszeres karácsonyi hangversennyel, 
az 1990-es évek elejétől megrendezett megyei kórustalálkozókkal tették színesebbé 
és tartalmasabbá az oktató-nevelő munkát. Jól szolgálta ezt a célt a „nyitott napok” 
rendszeresítése is. E téren az iskola megyei szinten is példaadó volt.

1994 júniusában a nyugdíjba vonuló dr. Gszelmann Ádám utódjának a tantes-
tület Kerekes Katalint választotta meg igazgatónak. Azóta is színvonalas oktatató-, 
nevelőmunka folyik az iskolában. Sikerült a nyelvoktatást bővíteni azáltal, hogy 
nemzetiségi nyelvoktatást szerveztek német nyelvből, a kisebbségi önkormányzat 
támogatásával. Az iskola kulturális tevékenysége is színesedett a népi hagyományok 
ápolásán túl (szüreti forgatag) kiállításokkal, szülők báljával. Ezen túlmenően kiad-
ványok, évkönyvek is rendszeresen hírt adnak az intézményről.

Alsóvárosi Általános Iskola
A második világháború végéig 4 évfolyamos elemi iskolaként működött nyolc ta-

nulócsoporttal. Épületét 1912 szeptemberében adták át. Az általános iskola létreho-
zását követően folyamatosan nyolc évfolyamos iskola lett. Ezt a feladatot Karácsony 
József igazgató irányításával végezte el a tantestület. 1948 szeptemberében minden 
indoklás nélkül leváltották. Utóda Kruspier Pál lett, aki ezt a feladatkört 1957-ig 
töltötte be. Negyvenévi szolgálat után ment nyugdíjba.25



335

5. Az Alsóvárosi Általános Iskola tantestülete Mácsai János igazgatóval, 1972. TJM EF2017.5.2.

6. Az alsóvárosi iskola ballagói. Osztályfőnök Boldizsár Jánosné. 1971. június 8.
Weibl József felvétele. TJM
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1948 szeptemberében, az államosításokat követően az iskola megkapta a volt Ró-
mai Katolikus Elemi, illetve Polgári Leányiskola épületét. Ez időtől kezdve a felső 
tagozatos osztályok otthona lett ez a két épület. Nehézséget jelentett a megosztottság 
– az igazgatóság is a felső tagozati épületébe került – annak ellenére is, hogy a két 
épület között a távolság mindössze 250-300 méter. 1948-ban a rendelkezésre álló 12 
tanteremben 24 nevelő foglalkozott a gyermekekkel. Elhelyezésüket csak váltako-
zással tudták megoldani.

Nehezen tudták az oktatás megfelelő feltételeit biztosítani. Az államosítással ebbe 
az intézménybe olvadt be a korábbi római katolikus elemi iskola, illetőleg a polgári 
leányiskola és a Zárda is. Az épület földszintjén 5 tanteremben, emeletén szintén 5 
tanteremben és a volt katolikus elemi iskola 4 termében helyezték el a felsőtagozatos 
tanulókat. Az udvari két szükségtantermet politechnikai oktatás céljaira rendezték 
be. 1972-től az emeleten helyezték el a tanyai diákotthonban lakó gyermekeket. Az 
alagsorban kialakított ebédlőben 1957 szeptemberétől a város iskoláiból szervezett 
Iskolai Napköziotthon tanulóinak étkezését oldották meg. Az Alsóvárosi Általános 
Iskolának 1959-ben 804, 1964-ben 784 tanulója volt.26

A felsőbb tanügyi hatóságok az iskola körzetében lévő cigánytelep tanulóinak 
oktatását az iskola feladatává tette. Ennek az iskola úgy próbált eleget tenni, hogy 
egy tanulócsoportba szervezték a tanköteleseket és a többi tanulótól elkülönítve vé-
gezték tanításukat. A tanulók számának növekedése mind égetőbbé tette a cigány 
tankötelesek iskoláztatásának jobb megoldását. 1960 szeptemberében nyílt meg a 
cigánytelep mellett az új két tantermes iskola, mely a telep felszámolásáig szolgálta 
a cigánytanulók oktatásának ügyét. Az iskola 1981-ig az Alsóvárosi Általános Iskola 
Tagiskolája volt. 1957 és 1974 között Mácsai János volt az iskola igazgatója. Őt 
1974-ben Fekete Balázsné követte az igazgatói munkakörben.

1978 szeptemberére készült el az Alsóvárosi Általános Iskola új épületegyüttese, 
mely szervesen kapcsolódott az 1912-ben átadott alsó tagozatos szárnyhoz. Nagyon 
szép, praktikusan tervezett 8 tantermes felső tagozatos épületszárnyat kaptak az al-
sóvárosi tanulók. Nagy aula, tornaterem, melegítő konyha és ebédlő tette komfor-
tossá. Jó feltételeket tudtak teremteni az oktatáshoz azáltal is, hogy lehetőség nyílt 
a szaktantermi oktatásra, a tagozatos osztályok indítására. Az aula rendezvények, 
kiállítások helyszíne lett.

Már az 1970-es években mind gyakrabban foglalkozott a közvélemény a cigány 
iskolában kialakult tarthatatlan helyzettel. Az országos sajtóban is jelentek meg 
cikkek a színvonalat nélkülöző tanulmányi munkáról, a tudás, iskolába járás nél-
kül kiállított bizonyítványokról, elsősorban a felnőttoktatás terén. A városi tanács 
vizsgálatot indított. Ennek eredményeképp – noha személyesen nem volt felelős – 
leváltották és nyugdíjazták az iskola igazgatóját Fekete Balázsnét, kinek felügyelete 
alá tartozott mint tagozati iskola a cigány iskola is.27

1980 decemberében dr. Gyukics Antal kapott igazgatói megbízást. Még az 1980-
as években beépítették az alsó tagozatos épületszárny padlásterét. Lakásokat alakí-
tottak ki ott. Sajnálatos módon 1992. január 2-án a kora esti órákban az iskolának ez 



337

a szárnya tűz martaléka lett. Az 1912-ben emelt épületet teljes egészében fel kellett 
újítani, melyet még ez évben el is végeztek, megőrizve az épület stílusát, külső meg-
jelenési formáját.

A cigány iskola állandósult problémáinak megoldását illetően a tanügyi hatósá-
gok elfogadták dr. Gyukics Antal igazgató javaslatát. Ennek értelmében a Harangos 
telepi iskola tagiskola jellege megszűnt. A még működő tanyai iskolák igazgatásával 
Szőrfi Istvánt bízták meg aki addig az Alsóvárosi Általános Iskola igazgatóhelyet-
tese volt. Ehhez kapcsolták a cigány iskolát. Az elképzelések jóváhagyásával 1981 
szeptemberében megalakult a Külterületi Általános Iskolák Igazgatósága, melynek 
felügyelete alá került a Harangos telepi Iskola két tanulócsoportja is. Egy év múlva, 
1982 szeptemberében a Külterületi Általános Iskolák Igazgatóságát megszüntették 
és létrehozták a Dimitrov téri Általános Iskolát.

Kiskunhalas város önkormányzata 1993. május 3-án hozott határozatával úgy 
döntött, hogy az Alsóvárosi Általános Iskolát a Római Katolikus Egyházközség tu-
lajdonába adja. Csereingatlanként az önkormányzat megkapta a volt Katolikus Pol-
gári Leányiskola és a Katolikus Elemi Iskola épületeit. 1997. szeptember 1-jén már 
mint Szent József Katolikus Általános Iskola kezdte meg működését az intézmény. 
Az egyház az iskolát annak teljes funkciójával vette át. Az összes felszerelés birto-
kába jutott. Átvette a tanárokat, tanítókat, egyéb alkalmazottakat, kik az új fenntartó 
célkitűzésivel, szellemiségével egyetértettek. A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházme-
gye Érseki Hivatala Szilágyiné Kósa Erzsébetet, az iskola volt igazgatóhelyettesét 
bízta meg az intézmény vezetésével.28

Külterületi Általános Iskolák
1945 után Kiskunhalas külterületén is jelentős változás következett be. Ezt a vál-

tozást elsősorban a községek kiválása okozta. 1947-ben önálló községgé vált Pirtó. 
A nagyobb változás 1952-ben következett be. Az ekkor alapított úgynevezett „szoci-
alista” községek – Zsana, Balotaszállás, Kunfehértó, Imrehegy – Kiskunhalas terüle-
tét közel a felére csökkentették. Az új települések kapták meg a területükön lévő is-
kolákat. 1945-ben még 33 külterületi iskolája volt Kiskunhalasnak. Számuk 1952-re, 
10-re apadt. (Alsószállás, Alsóbodoglár, Felsőbodoglár, Tajó I., Felsőszállás, Sóstó, 
Kispirtó, Rekettye I., Rekettye II., Bogárzó)

A megmaradt tanyai területeken a város igyekezett javítani az oktatás feltételeit 
részint új iskolák létrehozásával, részint pedig a meglévő épületek bővítésével, új 
tantermek építésével. Inoka-Kistelek területén 1947 szeptemberében kezdődött meg 
a tanítás a Kolozsváry-Kiss-féle tanyán. 1957 szeptemberére készült el az új iskola-
épület 4 tanteremmel és nevelői lakással Inoka-Kistelek és Alsóöregszőlők határán. 
Az 1960-as évek elején már 4 osztályban 6 tanító foglalkozott a mintegy 120 gyer-
mekkel. 1948 októberében nyitott iskolát a város Külsőzsanán, közel a tajói határhoz 
az úgynevezett Molnár-tanyán kialakított szükségteremben. Egytanítós iskola volt 
néhány évig. 1957-ben új, kéttantermes iskola épült itt. Mivel a tanulók többsége 
tajói lakos volt, Zsana lemondott az iskoláról, és az városi tulajdonba és felügye-
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let alá került. Kéttanítós iskola volt I-IV. és V-VIII. osztályokkal. Alsószálláson, a 
Vörös Szikra Termelőszövetkezet kultúrtermében 1953. szeptember 1-jén nyitottak 
iskolát alsó tagozatosok részére. 1 tanító alkalmazásával oldották meg az összevont 
I-IV. osztályba járók oktatását. Tajó északi részén, a Micsurin Termelőszövetkezet 
központi épületében alakítottak ki tantermet. A tanítás 1954 szeptemberében kez-
dődött. A Micsurin iskola csak alsótagozatosokat fogadott az összevont formában 
működő osztályba. A helyi Állami Gazdaság területéből létrehozott Tangazdaságban 
alakítottak ki iskolát két tanteremmel. Az iskola 1954 szeptemberében nyílt meg. 
Rekettyén 2, Bogárzón 1, Tajón 3 tanteremmel bővítették a meglévő iskolaépüle-
teket az 1960-as években. Alsóbodogláron 1958-ban új kéttantermes iskola épült 
nevelői lakásokkal.

Az iskolaalapítások, iskolabővítések igazolni látszanak azt a politikai és gazda-
sági érdekből fakadó törekvést, mely az 1960-as évek végéig támogatta a tanyán 
élést, a tanyai létformát, amennyiben az kapcsolódott az állami gazdaságokhoz, ter-
melőszövetkezetekhez. Az évtized végétől alapvetően változott a tanyapolitika. Ezt 
néhány adat, tény egyértelműsíti is: 1960-ban Halas városnak 26.226 lakosa volt. 
Ebből külterületen élt 7.960 (30,4 %), 1970-ben a 28. 447 lakosból 7.660-an éltek 
külterületen (26,9 %).29 A külterületi iskoláknak az 1964/65. tanévben 765 tanulója 
volt.30 Párt és tanácsi szervek 1972. évi értékelése szerint „a külterületi iskolákban az 
oktató-nevelő munka viszonylag megfelelő objektív feltételek között történik. Saj-
nos a személyi feltételek már egyáltalán nem elfogadhatóak”. Ezzel magyarázzák 
azt, hogy a tanyai gyermekek közel fele nem tanul tovább az általános iskola elvég-
zése után.31 A már idézett jelentés a tanyán élők tekintetében a legfőbb gondot a „fel-
lelhető tudatmaradványokban” látja: „kispolgári gondolkodás, vallásos világnézet, 
alacsony általános műveltség, rendszeres alkoholfogyasztás, politikai felvilágosító 
munka hiánya jellemző napjainkban is”.32 Nem szól viszont arról, hogy a villany 
hiánya, az utak rossz minősége, az iskolák jobb ellátásának igénye, az egészségügy 
megoldatlansága, a boltok, a telefon stb. hiánya szintén összefüggenek a lakosság 
életminőségével. E területeken csak nagyon minimális és lassú a javulás.

Az 1960-as évektől változott a tanyapolitika, a tanyák megítélése is. A tanyát 
„szerep nélküli” területté nyilvánították, és sürgették annak felszámolását, fokoza-
tos és folyamatos megszűntetését. Természetesen a megszűntetési törekvéseknek a 
politikai programban megfogalmazott okokon túl voltak egyéb tényezői is: a tanya, 
a tanyai lakosság nehezen ellenőrizhető. A politikának nem kedvez a közösségi for-
málódás, de az sem, hogy a lakosság nehezen befolyásolható stb. Mindezeken túl 
a tanyai létforma bomlasztását gazdasági, de emberi tényezők is befolyásolták. A 
nagyüzemi gazdálkodás, a kényszerű foglalkozásváltás miatti városba költözés, de 
a gyermek jövőjéért való aggódás is hozzájárult a tanyai lakosság csökkenéséhez. 
Mindez szükségszerűen a tanyai iskolák folyamatos megszűntetéséhez is vezetett. 
Siettette a folyamatot a Tanyai Diákotthonok létrehozása is.

1973. január 1-vel Kiskunmajsához csatolták – a lakosság tiltakozása ellenére 
is – Bodoglár és Tajó pusztákat. A döntéssel a területen lévő iskolák, Alsóbodoglár, 
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7. A külső zsanai (Tajó II.) iskola avatása, 1957. október. Weibl József felvétele. TJM

8. Televízió készülék átadása Rekettyén, 1969. október 24. Weibl József felvétele. TJM
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9. Az inokai iskola végzős osztályának tablóképe, 1970. június. Weibl József felvétele. TJM

10. Ballagás az alsószállási iskolában, 1970. június 8. Weibl József felvétele. TJM
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Felsőbodoglár, Tajó I., Tajó II. iskolák is Kiskunmajsához kerültek. Majsán 1973 
októberében felavatták a Tanyai Diákotthont 216 férőhellyel.33 A tajói és a bodoglári 
tanulók jelentős részét is fogadni tudták így az ottani iskolákban néhány év múlva 
befejeződött a tanítás.

Kiskunhalason 1972 szeptemberében nyílt meg a Tanyai Diákotthon. Négy tan-
éven át az Alsóvárosi Általános Iskolához tartozó Zárda épületének emeletén alakí-
tottak ki hálótermeket 40-45 fő részére.

1976 augusztusában adták át a Diákotthon új épületét. Ebben az intézményben 
192 gyermeket tudtak elhelyezni. Már a Tanyai Diákotthon létrehozását megelőzően 
megkezdődött a tanyai iskolák bezárása. Kispirtón 1968-ban, Felsőszálláson 1968-
ban, Tajó II. számú iskolában 1972-ben, Sóstón 1972-ben, Bogárzón 1976-ban, 
Tangazdaságban 1977-ben, Rekettye II. számú iskolában 1982-ben, Inokán 1983-
ban, Alsószálláson 1984-ben, Rekettye I. számú iskolában 1986-ban fejeződött be 
a tanítás. Lényegében az 1980-as évek közepére lezárult Kiskunhalason a tanyai 
oktatás közel száz éves időszaka.

A politikusok, oktatáspolitikusok helyben is a tanyai iskolák bezárásának indoká-
ul hozták azt fel, hogy az összevont osztályokban a tanítás – még részleges szakosí-
tás esetében sem – nem hatékony. A gyermekek továbbtanulása korlátozott. Mondták 
ezt annak ellenére is, hogy e témában semmiféle felmérés nem történt, senki sem 
vizsgálta hogyan állták meg helyüket középiskolákban, szakképző intézményekben. 
Saját középiskolai tanári és általános iskolai igazgatói tapasztalataim szerint nem 
láttam a kétkedők igazolását. Elsősorban nem pedagógiai, hanem politikai meggon-
dolások álltak a körzetesítés, a tanyai iskolák kampányszerű megszüntetése mögött.

Az összevont osztályokban való tanulás nem feltétlenül jelenti az ismeretek hi-
ányos voltát. A kisiskola nem biztos, hogy zsákutcát jelentett a továbbtanulás te-
rén. Amikor lényegében lezajlott a körzetesítés, mikor már a legtöbb tanyai isko-
lát lezárták, akkor jelent meg 1975. december 5-én a Köznevelés folyóiratban „A 
körzetesítés társadalmi összefüggései” című kutatás eredménye. Ebben kimondták, 
hogy a körzetesítés nem feltétlenül jó, az osztatlan vagy részben osztott iskola nem 
feltétlenül rossz. A kisiskolák alsó tagozatán jobbak az eredmények, mint az osztott 
iskolákban. 

Tanyán lakni külterületen élni nem feltétlenül egyenlő az elmaradottsággal, a 
tudatlansággal. A tanyai emberek erkölcsi és közösségi normák alapján éltek év-
századon át. Sajátos kulturális körülményeket alakítottak ki maguknak, melyben 
elsődleges szerepe az iskolának volt. Talán ebből is fakad az a máig is fennmaradó 
kohézió, mely konkrét tettekben is megvalósul. Szeretettel és tisztelettel beszélnek 
egymásról, volt tanítóikról, iskolájukról, még annak megszűntetése után 20-25 évvel 
is. Felsőszálláson a lebontott iskolájuk helyére emlékoszlopot állítottak, az eltávolí-
tott keresztet újraállították és felszentelték. Ott mindig van friss virág. A Rekettye I. 
számú iskolában a volt tanulók találkozójára közel háromszázan jöttek össze a kü-
lönböző korosztályokból. A Tajó II. számú iskola volt tanulói Harkakötöny területén 
gyűltek össze, s hangulatos együttléten emlékeztek diákéveikre, iskoláikra, tanítóik-
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ra. Bogárzón több száz fős találkozón idézték fel az iskolai emlékeket. Emlékoszlo-
pot állítottak, könyvet jelentettek meg iskolájukról. Sűrűtajón a rendszeres találko-
zókon túl az öregdiákok felújították a világháborús emlékművet, az országzászlót. 
Iskolatörténeti kiállítást rendeztek. Emléktáblát helyeztek el volt tanítójuk emlékére. 
Az iskola múltját bemutató könyvet – benne sok visszaemlékezéssel – jelentettek 
meg. Sorolni lehetne még az iskolákat, melyekben az utóbbi időkben találkozókat, 
megemlékezéseket tartottak a volt tanyai diákok. 

A tanyai iskolákat bezárták ugyan, de a tanyai létforma, a tanyán lakás nem szűnt 
meg ezzel. Ezt statisztikai adatok is igazolják. 1995-ben 344 fő 0-6 éves, 306 fő 7-14 
éves és 316 fő 15-20 éves élt Kiskunhalas külterületén.34 Ezt követően is csak las-
san csökkent a külterületi lakosok száma. A népesség-nyilvántartó 2010. december 
31-én rögzített adatai szerint Kiskunhalas összes állandó lakosának száma 29.667. 
Ebből külterületen él 2898 fő, a város lakosságának 9,7 %-a. Közülük 0-6 éves 249, 
7-14 éves 295, 15-20 éves 265.35 Mindez az látszik igazolni, hogy a tanyán élők 
gyermekeinek tekintetében még sok az adósság. Helyzetük, életkörülményeik javí-
tását illetően a megoldás késik. Ma már sokkal kevesebben élnek tanyán, mint 30-40 
évvel ezelőtt, azonban még napjainkban is többen laknak ott, mint a három környe-
ző községben együtt. Ezek az emberek még ma is feszítő gondokkal küszködnek. 
Megszűntek a tanyai iskolák, de mi van helyettük? Mi van ma tanyán azon túl, hogy 
már többségükben villany is van? A tanyai diákotthon befogadta a gyermekeket, de 
ez a „mozgalom” csak részben érte el célját. A tankötelesek felét sem tudta befo-
gadni. Emberi és pedagógiai szempontból is vitatható, hogy ott 6-7 éves gyermekek 
nélkülözni kényszerülnek – még ha csak hét közben is – a családi otthon melegét. 
Ezt a legjobb szándék és akarat mellett sem voltak képesek a nevelők pótolni. A 
probléma ma is tapintható. A szülők sok esetben okosabbnak bizonyultak az okta-
táspolitikusoknál és nem vették igénybe a tanyai diákotthon szolgáltatásait. Nem 
ártana helyi vezetőinknek oktatáspolitikusainknak reggel hét óra körül a külterületi 
buszmegállóknál körülnézni. Meg lehetne kérdezni az álmosan álldogáló gyerme-
kektől, hogy még milyen messze laknak a megállótól, mikor indultak el otthonról és 
mikor érkeznek haza, mit és hol ebédelnek? Úgy vélem, a válaszok nem hatnának 
megnyugtatóan lelkiismeretünkre.

Középiskolák és szakmunkásképzők

Állami-Önkormányzati Szilády Áron Gimnázium
A gimnázium közvetlen felügyeletét ellátó Dunamelléki Református Egyház-

kerület 1945 tavaszán körlevélben értesítette iskoláit, hogy „az iskoláknak sem az 
egyházi, sem az állami főhatóságokkal való jogviszonyában változás nem történt. 
Az iskolák ezután is az egyházi főhatóságok útján érintkezhetnek az állami főható-
ságokkal.”36
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E püspöki utasításnak Kiskunhalason csak részben sikerült eleget tenni. A meg-
szálló orosz katonai parancsnok, illetve a kialakuló új államhatalmi és közigazgatási 
szervek utasításait az egyházi iskoláknak is végre kellett hajtani.

Közel két hónapos kényszerszünet után 1944. november 9-én kezdődött meg a 
tanítás a gimnáziumban. Mivel az épületét kórház céljaira lefoglalták, a tanítást a 
Felsővárosi Elemi Népiskolában kezdték meg, azzal váltakozva. Az igazoló bizott-
ság a tanárok többségét igazoltnak tekintette. Táczi Szabó Győzőt nem igazolták. 
Letartóztatták, majd pedig bebörtönözték. Gulyás Sándor igazgatót és Szilágyi Fe-
renc tanárt „feddéssel igazolták”.

Az általános iskoláról szóló törvény megjelenését követően az egyháztanács úgy 
döntött, hogy a gimnázium alsó négy évfolyamát folyamatosan átszervezik általános 
iskolává. Az elképzelés 1948-ban az államosítással megszakadt, a már 7. osztályig 
kiépült általános iskola megszűnt, a 175 tanuló a lakóhelye szerinti általános iskola 
tanulója lett.37 A gimnázium az államosítást követően csak négy évfolyamos képzést 
folytathatott. 1948 nyarán az egyházi iskolai tanároknak nyilatkozniuk kellett, hogy 
az állami iskolában vállalják-e a munkát. Kivétel nélkül azok a tanárok maradtak a 
gimnáziumban, akik 1948 előtt is tanították a gyermekeket. Az 1948/49. tanév végén 
Gulyás Sándor igazgatót leváltották, később letartóztatták és bebörtönözték a Jugo-
szlávia és Magyarország közti kapcsolat megromlásával összefüggésben.38

1949 szeptemberétől Szilágyi Ferenc igazgatta az intézményt. Még 1948/49-ben 
befejeződött az iskola szervezeti átalakítása. Kiépült a négy évfolyamos gimnázium. 
1949 szeptemberében kivonták a forgalomból az úgynevezett „koalíciós” tanköny-
veket és új tankönyvekkel kezdték meg a tanítást. A négy évfolyamos képzés kere-
tében folyamatosan kiépítették a párhuzamos osztályokat is. 1949 szeptemberében 
már három első osztály indult humán, reál és általános tanterv szerint. A folyamatos 
fejlesztés eredményeként 1952-ben már 12 tanulócsoporttal működött a gimnázium, 
az 1957/58. tanévre 16 tanulócsoportos intézménnyé vált.39

Szilágyi Ferenc igazgatót 1957-ben leváltották. Utódának Szilvay Gyulát nevez-
ték ki. Ő két éven át, 1957 és 1959 között töltötte be az igazgatói munkakört. Kata-
nics Sándor követte az igazgatói munkakörben 1959 szeptemberében.

A 16 tanulócsoport elhelyezése az eredetileg 8 osztály befogadására emelt épü-
letben szinte megoldhatatlan problémát jelentett. Egyre sürgetőbbé vált a tantermek 
számának növelése. Katanics Sándor igazgatónak sikerült elérnie, hogy a gimná-
ziumot új épületszárnnyal bővítsék. Az 1964 nyarára elkészült szárnyépülettel 6 
új tanteremhez és szertárakhoz jutott a gimnázium. Ezen túlmenően is sok olyan 
kezdeményezése volt, melyek a gimnázium új arculatának kialakulásához vezettek. 
Kézilabda pályák épültek, Horváth István tanár és Paczolay Gyuláné tanárnő vezeté-
sével beindult a kézilabda sport nemcsak a gimnáziumban, de a városban is. A városi 
főkertész irányításával Horváth János és Horváth Jánosné tanárok az iskola udvarát 
parkosították oly módon, hogy ezáltal a tanulók biológiai-rendszertani ismereteinek 
bővítését is segítsék. Ugyancsak ezt a célt szolgálta az üvegház építése is. 1960-ban 
áttértek az 5+1 napos oktatási formára, mely a politechnikai képzést vitte be a gim-
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názium falai közé, amelyet 1969-ig eredményesen működtettek. Katanics Sándor-
nak a tantestület nagy részét sikerült maga mellé állítania szakmai-pedagógiai téren. 
Nagy gondot fordított a tantestületi egységre. A fegyelmezett és céltudatosan végzett 
munka, a tanárral, diákkal szembeni követelménytámasztás azt eredményezte, hogy 
az intézmény munkáját megyei szinten is kiemelkedőnek ítélte meg a fenntartó Me-
gyei Tanács. Sokat tett a tantestület a hagyományok ápolásáért, új hagyományok ki-
alakításáért. 1964-ben ünnepségsorozattal és kiállításokkal emlékeztek a gimnázium 
fennállásának 300. évfordulójára.40

Sallay Sándor 1965 és 1990 között volt a gimnázium igazgatója. 1966-ban bein-
dították a tagozatos képzési formát. Kezdetben matematikából és fizikából, 1969-től 
csak fizikából indítottak tagozatos osztályt. Az új kórház felépítését követően, 1969-
ben megszervezték az egészségügyi szakközépiskolai képzést. Az új épületszárnyat 
ennek a célnak megfelelően rendezték be. A képzésnek ez a formája 1994-ben szűnt 
meg. Az 1951-ben elkezdett esti és levelező oktatást az 1970-es években is folytat-
ták, kiegészítve közgazdasági, gépipari és vegyipari szakközépiskolai képzéssel.

Sallay Sándor igazgató vezetése és irányítása mellett a tantestület épített a koráb-
bi hagyományokra, sőt azokat gazdagítani, bővíteni is igyekezett. Színvonalas is-
kolai ünnepségek szervezésén túl ápolták az iskola névadójának emlékét, kézilabda 
kupát szerveztek, kiadványokat, könyveket jelentettek meg. Mindezzel a gimnázium 
nemcsak a városnak, de a környéknek is kulturális központja maradt. A tantestület és  
az igazgató teljes egységben tudott dolgozni a kitűzött célokért.41

1990 és 1994 között dr. Szabó Miklós volt a gimnázium igazgatója. Pintér András 
1994 szeptemberétől vezette az intézményt.

1993-ban a református egyház visszakapta korábbi tulajdonát, a gimnázium épü-
letét. Még ebben az évben megnyitotta egyházi fenntartású intézményét. Ezzel a 
lépéssel a városnak két gimnáziuma lett. 1995-ig a két gimnázium egy épületben 
dolgozott. 1995-re felépült – nagyobbrészt egyházi kárpótlásból – az új gimnáziumi 
épület, melybe az önkormányzat által fenntartott intézmény, 1995 szeptemberében 
be is költözött, Bibó István Gimnázium néven. A Szilády Áron Református Gimnázi-
um a régi, 1892-ben átadott és 1993-tól újból egyházi tulajdonú épületében alakított 
ki négy, hat majd pedig nyolcosztályos képzési formát és ehhez a tantestületet.

Építőipari Technikum
Városunkban az Állami Polgári Fiúiskolát 1926-ban hozták létre. Alapvető felté-

telek híján kényszerültek a munkát elkezdeni. Iskolaépületük sem volt. A négyosztá-
lyos intézmény kiépüléséig a Központi Elemi Iskolában kaptak három tantermet. A 
negyedik osztályt a tűzoltóság szertárában kényszerültek elhelyezni. Helyzetük csak 
némileg javult azáltal, hogy 1930-ban megkapták a valamikori Református Elemi 
Fiúiskola – ekkor már rossz állapotban lévő, több mint 150 éves – épületét a Szász 
Károly utca elején. Itt csak három tanterem volt, a negyedik osztályt továbbra is a 
tűzoltó szertárban helyezték el. Erre az intézményre, a polgári fiúiskolára nagy volt 
az igény. Ez indokolttá tette a körülmények javítását, új iskola építését, melyben pár-
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huzamos osztályokat is el tudnának helyezni. Az építést a város képviselőtestülete is 
támogatta, és vállalta az építési költségek egy részét is. Elnyerték Teleki Mihály or-
szággyűlési képviselő támogatását is, kinek közbenjárása révén állami támogatást is 
reméltek. Az előzetes tervek szerint a megépítendő nyolc tantermes iskolaépület 300 
ezer pengőbe került volna, melyből a város 90 ezret vállalt volna magára. Teleki Mi-
hály és Kathona Mihály polgármester személyesen tárgyalt az építés ügyében a kul-
tuszminiszterrel.42 Az építkezést az akkor Vásártéren (Kossuth utca) 1942 tavaszán 
meg is kezdték. Úgy tervezték, hogy a polgári fiúiskola 1944 szeptemberében be is 
tud költözni az épületbe. Az építkezés a háborús viszonyok, a frontátvonulás miatt 
elakadt és félig kész állapotban maradt. Mintegy öt éven át nem foglalkoztak az 
építkezés befejezésével. Eközben az építendő iskola funkciója is megszűnt, magát az 
iskolatípust is megszüntették. 1949-ben folytatták az építést és azt 1951 nyarán be is 
fejezték. Felsőbb politikai hatóságok úgy döntöttek, hogy Kiskunhalason építőipari 
technikumot létesítenek és azt ebben az épületben helyezik el. Talán ebben szerepet 
játszott az is, hogy ez által lehetett a befejezéshez szükséges anyagiakat biztosítani. 
A Kiskunhalasi Építőipari Technikum a bajai anyaintézmény tagozataként kezdte 
meg működését 1951 szeptemberében. A mintegy 40 első évfolyamos tanuló közül 
16-an voltak helybeliek. A közismereti tárgyakat a helyi gimnázium és az általános 
iskolák tanárai tanították. A technikumba járók csak az első évfolyamot végezhették 
el itt Kiskunhalason. A tagozatot az 1950-51. tanév végén megszüntették. A tanulók 
Baján folytathatták tanulmányaikat.43

Mezőgazdasági Technikum-Szakközépiskola, Főiskola
1950 szeptemberében a Földművelési Minisztérium fenntartása és irányítása alatt 

megalakult Kiskunhalason a Mezőgazdasági Technikum. A valamikori Téli Gazdasá-
gi Iskola központi épületében alakítottak ki tantermet a 25 tanuló részére. A beinduló 
képzés elődjének tekinthető az 1913-ban létrehozott Önálló Gazdasági Népiskola. 
Ugyancsak az alapszintű mezőgazdasági szakképzés céljait szolgálta az 1928 és 
1945 között működő Téli Gazdasági Iskola (Aranykalászos Gazdaképzés) valamint 
a mezőgazdasági-kertészeti szakmunkások képzését szolgáló, az akkor még Kiskun-
halashoz tartozó Fehértón létesített Magyar Királyi Kertmunkás Iskola 1942-1953 
között. Fontosnak tartottam, hogy az említett három intézményről néhány gondolat 
erejéig szóljak, úgyis mint a mezőgazdasági középfokú szakképzés előzményeiről.

Az Önálló Gazdasági Népiskola Kiskunhalason a helyi népoktatás újjászerve-
zése eredményeképp alakult meg 1913-ban. Éltek az 1868. évi népoktatási törvény 
adta lehetőséggel, miszerint az ismétlő iskolai oktatást úgy szervezték meg, hogy 
az a mezőgazdasági alapfokú szakképzés céljait is szolgálja. Ez az oktatási forma 
1913-45 között – többször változó tan- és óratervével, tananyagával – egyre fejlődő 
feltételekkel jól szolgálta a mezőgazdasági szakképzésnek az alapfokú szintjét, de a 
mezőgazdaság korszerű módjainak terjesztését is.

A Gazdasági Népiskola az elemi népiskolai képzéshez kapcsolódott, annak szer-
ves része volt. Azzal a céllal hozták létre, hogy a hatodik osztályt végzett, de máshol 
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tovább nem tanuló 12-14 éves tankötelesek foglalkoztatását ezáltal biztosítsák. Lé-
nyegében tehát az un. ismétlő iskolai képzésnek egy speciális módját hívták életre. 
A város tulajdonát képező Mintakertben álló szerény épületben alakítottak ki tanter-
met az elméleti oktatás céljára. Gyakorló területként a Mintakert szolgált. Igazgatási 
feladattal Vásárhelyi Sándor képzett mezőgazdászt bízták meg. Szakmai munkáját 
a Mintakert dolgozói, illetve Semptei Paula, majd később Pozsár Julianna tanítónők 
segítették. Az 1913/14. tanévben 41 fiú és 109 leány tankötelest írtak be. Kétéves 
képzési formában heti egy alkalommal 4-5 órában foglalkoztak a gyermekekkel. 
Az iskola működési rendjét 1921-ben újraszabályozták. Hároméves képzésre tértek 
át, a foglalkozások óraszámát is növelték. Ez időtől Vásárhelyi Sándor munkáját 
Nagy Béla, Vadnay Béla, Pozsár Julianna és Egán Alojza szaktanítók segítették.44 Az 
1930-as évek végétől új, e célra emelt korszerű épületben folyt az elméleti oktatás. A 
tanítási időt heti egy egész napra növelték. A közismereti tárgyakon túl a mezőgaz-
dasághoz, mezőgazdálkodáshoz kapcsolódó gazdálkodási, gazdasági szakismeretek, 
háztartástan szerepeltek a tanrendben, de a lényeget a gyakorlati munka adta. Az Ön-
álló Gazdasági Népiskola 1941-ben megszűnt. Több tekintetben is ennek utóda lett 
az 1945 őszén megalakult Gazdaképző Iskola Horváth Ferenc igazgató vezetésével. 
Ebben a formában két tanéven át működött a mezőgazdasági szakképzés e speciális 
módja és formája.45

Kiskunhalason a Téli Gazdasági Iskolában 1938 őszén kezdték meg a tanítást.
A Földművelésügyi Minisztérium az 1920-as évek elején kezdte meg országo-

san a Téli Gazdasági Iskolák hálózatának kiépítését. Tette ezt azzal a céllal, hogy a 
kis- és törpebirtokos családok fiai az okszerű gazdálkodáshoz szükséges alapismere-
tek birtokába jussanak, hogy ezáltal saját és családjuk gazdaságát felvirágoztassák. 
Ezért építettek ki állami támogatásból szerte az országban jól felszerelt bentlakásos 
intézményeket, ahol az iskola körzetében, akár a megye távolabbi településein élő 
gazdaifjak képzéshez juthattak, s aranykalászos gazdaként térhettek vissza a csalá-
di földre gazdálkodni. Jelszavuk volt: „Visszamegyünk az ekeszarvhoz.” Az iskola 
célja volt mindezek mellett az is, hogy környezetük, falujuk gazdasági-gazdálkodási 
színvonalának emelése terén jó példát mutassanak. Hazafias, valláserkölcsös, jó ma-
gyar emberekké váljanak. A létrehozott intézményekben a felvétel előfeltétele volt a 
betöltött 15 életév, a földműves családból való származás és a hat elemi elvégzése. A 
téli gazdasági iskolában a tanítás ingyenes volt. A tanulók elhelyezéséért (lakás, fű-
tés, világítás, orvosi ellátás, háromszori napi étkezés) fizetni kellett. Kiskunhalason 
ez az összeg 1942-43-ban 220 pengő volt. Emellett tankönyvre, írószerre, egyensap-
kára még 25 pengőt kellett fizetni.46 A képzés két télen át tartott. November közepétől 
március végéig, lényegében – igazodva a mezőgazdaságban végzett munkához – öt 
hónapon át. Az iskolát sikeresen elvégzők bizonyítványt kaptak. Ez jogosította őket 
az aranykalászos gazda cím és az ezt külsőségben is megmutató jelvény viselésére.

A város már az 1920-as években kezdeményezte Téli Gazdasági Iskola létesítését. 
Törekvésük nem járt sikerrel. A kérdés újból előtérbe került Teleki Mihály földmű-
velési államtitkár – később miniszter – országgyűlési képviselővé történt megválasz-
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tását követően, 1936-ban. Ő támogatta az ügyet, sikerült az építéshez állami támoga-
tást szerezni. Megfelelő telket a város biztosított a Mintakert területén, a vasúton túl 
a szegedi és a majsai út találkozásánál. A több holdas terület alkalmasnak bizonyult 
az épületegyüttes célszerű elhelyezéséhez. A döntést és az előkészítő munkákat kö-
vetően indult meg az építkezés – a központi épületben igazgatási és tantermek, la-
kások, hatvan férőhelyes diákotthon, konyha, ebédlő, raktárak, műhelyek, ólak stb. 
–, melynek befejezését 1938 őszére tervezték. A szoros építési határidőt nem tudták 
tartani, ezért a tanítást bérelt helyiségben tudták csak megkezdeni Benedek József 
igazgató irányításával, de még a tanév folyamán elfoglalhatták végső otthonukat.47

Az első tanévre 54 gazdafíút írtak be. Nagyobb részük internátusban kapott he-
lyet. A tanulók nem csak Kiskunhalasról és környékéről, de a kiskőrösi, kunszent-
miklósi és dunavecsei járásból is jöttek. Ez a vegyes összetétel a későbbi években 
is fennmaradt. Az 1943-44. tanévben S. Tóth János igazgató kimutatást készített a 
tanulók lakóhelyéről: Kiskunhalas 16, Soltvadkert 15, Kecel 9, Bócsa 7, Jászszent-
lászló 5, Kiskőrös 4, Császártöltés 3, Szank 2, Fülöpszállás 2, Páhi 2, Kerekegyháza 
2, Zenta, Székelytornyos, Torzsa (Bácska) 1-1, Tas, Öregcsertő, Jakabszállás 1-1 
tanulót adott. Összesen 81 tanulót vettek fel a két évfolyamba.48

A tanév rendje, valamint a képzés tartalma igazodott az alapképzés célrendsze-
réhez. A tanulók március közepétől október végéig szüleik gazdaságában dolgoztak. 
Az iskola tanárai, előadói rendszeresen látogatták, ellenőrizték őket, hogy a tanul-
taknak megfelelő-e a gazdálkodásuk. November és március között folyt az elméleti  
oktatás, melynek keretében hittant, közismereti tárgyakat – kiemelten a számolást 
– növénytermesztést, állattenyésztést, kertészetet, szőlő- és gyümölcstermesztést ta-
nultak. Az iskola műhelyeiben módjuk volt kézműipari tevékenységek végzésére 
is (kosárfonás, szerszámok kezelése, javítása, ház körüli munkák stb.). Az elméleti 
és gyakorlati foglalkozásokat a homoki gazdálkodás fejlesztésének rendelték alá. 
Általában minden tanévben, a nyári hónapokban, a végzés előtt állóknak az okszerű 
gazdálkodást bemutató tanulmányi kirándulást is szerveztek. Modern és korszerű 
gazdálkodást folytató nagygazdaságokat, uradalmakat kerestek fel. 1941 júniusában 
25-en kerékpárral mentek egyhetes kirándulás keretében Kisszállás és Tompa ma-
jorjaiba. Megismerkedtek az ottani szarvasmarha és sertéstenyésztéssel, a műtrágya 
felhasználással, vetésforgóval, lucernatermesztéssel, lótenyésztéssel, de a szeszgyár-
tással és a len feldolgozásával is. Az iskola 1944 őszén már nem tudta megkezdeni 
a tanévet. A frontátvonulás után már nem fogadott tanulókat, mivel az állami támo-
gatás is megszűnt.49

A Magyar Királyi Kertmunkásképző Iskola Fehértón az állomással szemben, a 
város által biztosított több holdas területen létesült 1942-ben. Létrehozását országos 
iskolahálózat részeként gróf Teleki Mihály kezdeményezte, s közbenjárása eredmé-
nyeképp nagyobbrészt állami beruházásból valósult meg. Az iskola képzési célja-
it nem csak az országos, de a helyi igényeknek is megfelelően határozták meg. E 
szerint az iskola két éves tanfolyamból áll, és egész éven át működik. A tanulók 
a szakmai tárgyakon – gyümölcstermesztés, zöldség- és virágkertészet, méhészet, 
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szőlészet, kertészeti számvitel, kertészeti ipari ismeretek – kívül hittant és közisme-
reti tárgyakat is tanulnak. A második év végén a tanulók vizsgát tettek a fő tantár-
gyakból, melynek nagyobb része gyakorlati jellegű volt. A végzettek bizonyítványt 
kaptak, melynek birtokában nagyobb gazdaságokban, mint előmunkások vagy mun-
kavezetők helyezkedhettek el.50

A képzésben a gyakorlat dominált. Az elméleti és alapismereti, közismereti tár-
gyak oktatását a téli hónapokra tették. A felvétel feltétele a hat elemi elvégzése volt. 
E téren néhány esetben engedményt tettek és négy osztályt végzetteket is felvettek 
15 éves kortól. Bentlakásos intézmény volt. A tanulók a teljes ellátást ingyen kapták. 
Mivel az intézmény termelőmunkát is végzett, az ellátáson túl, szerény munkabért is 
kaptak. Ez 1944-ben 160 pengő, 3 mázsa búza, 1 mázsa tengeri volt.51 Az intézményt 
Kuthy Antal szervezte meg és indította be 1942 márciusában. A tanév a márciusi 
kezdéssel igazodni kívánt a kertészeti munkák éves rendjéhez. Az iskola tanulóinak 
létszáma évfolyamonként 25-30 közötti volt. A tanulók nagyobbik része Kiskunha-
lasról vagy a környék településeiről jött.52

Az iskola fenntartója a Földművelésügyi Minisztérium volt. A fenntartó szerint 
ezek a kertmunkásképző iskolák nagy hiányt pótolnak. Az intézmény létrehozá-
sával Kiskunhalason is szolgálják a célkitűzéseket és a tanulók jól elsajátítják a 
kertészkedés elemeit, melynek birtokában hasznára válnak a kertészet országos 
fejlődésének is.

Az iskola a második világháború után is működött még néhány éven át, de meg-
változott profillal. 1947-ben kertészképző iskola néven szőlész- és borászképző 
iskolává szervezték át. 1949-ben gazdaképző iskolává alakult át, melynek már a 
kollektivizálás révén létrehozott nagyüzemi gazdálkodás céljait kellene szolgálnia. 
Később 1951-ben traktorvezetői tanfolyamokat szerveztek itt. Ezzel párhuzamosan 
az iskolát mezőgazdasági szakiskolává szervezték át. 1953-ban az épületet a hon-
védség vette át. 1955-ben állami gyermekotthon céljaira rendezték be, oly módon, 
hogy egyik szárnyában az általános iskola is helyet kapott.

A középfokú mezőgazdasági szakképzés létrehozása 1950-ben az iskolaszerke-
zet megváltozását is eredményezte városunkban. A szakirányú képzés megjelenése 
nemcsak Kiskunhalason, de annak környékén, sőt az egész megye területén bővítette 
a pályaválasztási lehetőségeket. A mezőgazdasági szakképző intézmény alapításá-
ban a kollektivizálás által létrehozott termelőszövetkezetek és állami gazdaságok 
középszintű szakemberek iránti igénye döntő szerepet játszott.

Még az első tanévben, 1950-ben 1350 holdon megalakult a gyakorlati képzés cél-
jait szolgáló, az iskola irányítása alatt működő Tangazdaság is Felsőszállás területén.

Az intézményt megalakulásakor hároméves képzésre tervezték, melynek elvég-
zése csak szakirányú továbbtanulásra adott lehetőséget. Még az 1951/52. tanévben 
is ilyen feltételekkel vették fel a tanulókat a technikumba. 1952-ben Kiskunhalas-
ra helyezték a Bajai Növénytermesztési Technikumot, amely már négy évfolyamos 
képzést biztosított. Ez az intézmény már a Kossuth utcai épületben kezdte meg a ta-
nítást, mivel ekkorra kiköltözött abból az Építőipari Technikum. 1953 szeptemberé-
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ben párhuzamos osztályokat indítottak, s a korábbi évfolyamokkal együtt a tanulók 
száma meghaladta a 200 főt. A következő tanévben, 1954/55-ben a felvett tanulók az 
általános képzésű – növénytermesztő és állattenyésztő – technikum tanulói lettek. Ez 
a képzési forma fennmaradt 1968-ig. 1956 tavaszán megkezdték a levelező oktatást 
is, mely később szinte az egész megyére kiterjedt. Esetenként 6-8 településen is folyt 
oktatás a kihelyezett osztályokban. A vidékről felvett tanulók számára jól felszerelt 
diákotthont alakítottak ki a Téli Gazdasági Iskola volt szálláshelyéből. A diákotthont 
1962-ben kollégiummá szervezték. Ezzel egy időben vette fel az intézmény II. Rá-
kóczi Ferenc nevét.

A sikeres, eredményes munkát is méltányolva a Mezőgazdasági és Élelmezési 
Minisztérium úgy döntött, hogy a középfokú képzés mellett Felsőfokú Mezőgazda-
sági Technikumot is létesít. Ez az intézmény 1961-ben nyílt meg 60 hallgatóval. A 
két évre tervezett képzéshez a megfelelő feltételeket is megteremtették. 1964 szep-
temberére elkészült az intézmény új, emeletes szárnya, mely helyet adott a 4 tan-
széknek, előadóteremnek, laboratóriumoknak, szertáraknak. 1973-ban elkészült a 
tornacsarnok, mely szolgálta a közép- és felsőfokú képzést is. 1970-ben a Felsőfokú 
Mezőgazdasági Technikum Mezőgazdasági Főiskolává alakult, mely 3 éves kép-
zésével üzemmérnöki diplomát biztosított az azt elvégzőknek. A főiskolai képzést 
1973-ban szüntették meg oly módon, hogy azt beolvasztották a kecskeméti főisko-
lába.

15. A Fiú Polgári Iskolának épült Mezőgazdasági Technikum 1964-ben.
Szakál Aurél: Üdvözlet Kiskunhalasról. 2016. 52. kép alapján. TJM 16976
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A főiskola elköltözésével a középfokú képzés kiemelkedően jó feltételek közé 
került. Ez lehetővé tett fejlesztéseket, de szervezeti átalakításokat is. 1962-ben meg-
szüntették a tangazdaságot, azt a helyi állami gazdasághoz csatolták. 1968-ban át-
alakították a képzési formát. Az eddig technikumi képzés folyamatosan megszűnt 
s 1968 szeptemberében szakközépiskolai osztályokat indítottak be mezőgazdasági 
gépész illetve növénytermesztő-állattenyésztő szakon. 1970-ben gépműhely épült, 
mely a gyakorlati képzés céljait szolgálta. Az 1976. december 1-jén megjelent mi-
niszteri rendelet lehetővé tette, hogy a szakközépiskolai képzés mellett – megfelelő 
feltételek és oktatás mellett – a tanulók szakmunkás képesítést is szerezhessenek.53 
Ezzel a lehetőséggel jól éltek, s gépszerelő és növénytermesztő gépész szakokon 
1978-tól szakmunkásképzéssel kapcsoltak össze szakközépiskolai képzést. A felme-
rülő igényeknek eleget téve 1983-ban áruforgalmi szakot is indítottak. 1986-ban a 
növénytermesztő gépész szak helyett beindították az 5 éves mezőgazdasági gépész-
technikusi szakot.

Az 1990-es években világbanki finanszírozással jelentős fejlesztéseket hajtottak 
végre. E fejlesztések keretében alakították ki az informatikai kabinetet, az iskola 
telkébe beékelődött volt bölcsőde épületeiben. A fejlesztés kiterjedt az általános me-
zőgazdasági, illetve a közgazdasági szakcsoportokra egyaránt. A gépésztechnikusi 
szak kiegészült középfokú számítógép-kezelői szakmával. Sikerült mindezt meg-
valósítaniuk a fenntartó többszöri változása ellenére is. A MÉM 1978-ban az intéz-

16. A technikum első szakközépiskolai osztályainak ballagása, 1972.
Osztályfőnök: Gszelman Ádám és Szemerédi László. TJM EF2019.14.5.



353

ményt átadta a Megyei Tanácsnak, majd pedig a Városi Tanács irányítása alá került. 
Az intézményben, 1993-ban, 13 osztályban 39 fős tantestület irányításával 360 ta-
nulót készítettek fel a mindennapi életben történő boldogulásra, de nagy számban 
továbbtanulásra is.54

A II. Rákóczi Ferenc Szakközépiskola fennállása idején jól alkalmazkodott a 
gazdasági-társadalmi körülményekhez. Ezt gyakori profilváltással, a képzési célok 
módosításával tette egyértelművé. Ezek ellenére mindig maradtak az intézménynek 
állandó jellemzői. Tanulóikba a munkaszeretetet, a becsületes és tisztességes mun-
ka iránti igényt és életvitelt táplálták. Talán ez a magyarázata annak, hogy elismert 
intézmény. A szülők szívesen adják ide gyermekeiket annak ellenére, hogy a köve-
telmény az oktatási és nevelési területeken egyaránt magas. Jó feltételek és körül-
mények között, korszerű és használható ismeretekkel ruházzák fel tanítványaikat.

Az iskolát 2013 nyarán a Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye vette át, és 2013 
szeptemberétől már egyházi, katolikus intézményként kezdték meg a tanévet II. Rá-
kóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola néven. A 2015-16-os tanévben szakgim-
náziumi osztály indításával a képzés bővült. Ez időtől kezdve az intézmény neve II. 
Rákóczi Ferenc Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium lett. 

Az iskola igazgatói: Mucsi József 1950-53, Rada Antal 1953-60, Nemes Márton 
 1960-78 (egyben a főiskola igazgatója is), – Lukács János 1978-79 megbízott igaz-
gató, Szabó Károly 1979-85, Lukács János 1985-96, Klein Imre 1996-2011, Téglás 
László 2011-től.

Ipari Szakmunkásképző
1949-ben Kiskunhalason is megszűntették az ipari szakképzésnek azt a mintegy 

hetven éven át alkalmazott módját, mely szerint a tanulók szakmai képzését kizáró-
lag munkahelyeken végezték, míg az elméleti tárgyak oktatása az elemi iskolákban 
folyt és vizsgáztatásuk az Ipartestület által összeállított bizottság előtt történt. 1949. 
január 14-én fogadta el az országgyűlés az 1949. évi 4. törvényt „az iparitanulók-
ról és kereskedőtanulókról”.55 Ez egységes szervezetté kapcsolta az ipari szakkép-
zést, meghatározta az elméleti és gyakorlati képzés arányát, s azt egy intézmény 
feladatává tette. A korábbi tanonciskola neve ipari tanuló iskola, a növendéké ipari 
tanuló lett. Ez az iskola az általános iskolára épült, 14-17 éveseket befogadó 3 év-
folyamos intézmény. Neve később szakmunkásképző lett, az ipari tanulóból, pedig 
szakmunkás tanuló. Az újrendszerű képzés 1950-ben indult meg az erre a célra léte-
sített tanintézetekben. Főhatóságuk az Ipari Minisztérium, majd pedig a Munkaügyi 
Minisztérium lett. 1950 júniusában törvényerejű rendelettel, országos hatáskörrel 
létrehozták az Ipari Szakmunkásképző Intézetet, mely a szakmunkásképző iskolák 
szakmai tárgyainak tanításához kívánt segítséget adni. Ugyanekkor megalakult a 
Munkaerőtartalékok Hivatala, mely a szakmunkásképzés központi intézménye lett 
egészen 1956-ig. Az ipari tanuló iskola szaktanárainak képzését módosították azzal, 
hogy 1951 júniusában létrehozták a Műszaki Tanárképző Főiskolát.56
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Az intézményekben az állam által előírt tanterv és óraterv alapján készítették fel 
elméleti (közismereti és szakmai) téren a tanulókat, melyet többé-kevésbé azonos 
mennyiségű gyakorlati munka egészített ki. Lényegében tehát a tanulók fele isko-
lába járt, másik fele pedig dolgozott a szakmájának megfelelő munkahelyeken. A 
képzésnek ez a formája Kiskunhalason 1950 szeptemberében indult be. Nem önálló 
intézményként, hanem mint a kecskeméti Helyiipari Iskola kihelyezett osztálya. Ön-
álló épületük nem lévén, az elméleti oktatásnak 1955-ig a Központi Általános Isko-
la adott helyet. Az önálló tantestület az 1955/56. tanévben alakult meg dr. Forczek 
György igazgató vezetésével. A tantestületet ekkor még óraadó tanárok jelentették. 
Az iskola tehát 1955 szeptemberében vált ténylegesen is önállóvá Könnyűipari Mi-
nisztérium Iparitanuló Iskolája Kiskunhalas néven. 1956 őszén megkapták a volt 
Katolikus Legényegylet székházát a Szabadkai út elején. Ez lett első önálló épüle-
tük, melyben azonban csak nagyon szűkösen tudták elhelyezni az egyre szaporodó 
osztályokat. Az 1959/60. tanévben 310, az 1964/65. tanévben már 672 tanulójuk 
volt. Bővült a választható képzési forma is a város és környéke igényeinek megfe-
lelően. 1957-ben az iskola neve Munkaügyi Minisztérium 618. sz. Helyi Ipari Isko-
la Kiskunhalas lett. A szükségből használt épületet bővíteni nem lehetett, a képzés 
iránti igény viszont nőtt. A tanulókat elhelyezni csak nagy nehézségek árán tudták. 
Magas osztálylétszámokkal kellett dolgozniuk. 1967-ben a Munkaügyi Minisztéri-
um által biztosított beruházási összegből megkezdték egy új iskola építését a Kazin-

17. Az ipari iskola főépülete az átadás előtt, 1968.
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző és Szakközépiskolája tulajdona
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czy utcában. Az új épületet 1968 szeptemberében vehették birtokba a tanulók. Az 
1968/69. tanévben már 742 tanulójuk volt, őket az új épületben csak részben tudták 
elhelyezni, ezért továbbra is használniuk kellett a Szabadkai úti épületet is. 1973-ban 
újabb 4 tanteremmel, tornateremmel, könyvtárral és irodákkal bővítették a Kazinczy 
utcai épületeket, de a váltakozó tanítás még ekkor sem szűnt meg.

Az iskola 1974-ben kikerült a Munkaügyi Minisztérium főhatósága alól, és a 
Bács-Kiskun Megyei Tanács Művelődési Osztálya lett a fenntartója. Az intézmény 
tanulóinak száma ezt követően is folyamatosan emelkedett, 1973 szeptemberében 
már 975 tanulót kellett elhelyezniük. A tanulók fele vidékről járt be. Tovább nőtt az 
elhelyezési gond azzal, hogy 1974/75-ben megkezdték a képzést az induló Halasi 
Kötöttárugyár számára. Elsősorban a vidékről bejáró lányok problémájának megol-
dása jelentett gondot. Ideiglenes diákotthont létesítettek a II. Rákóczi Ferenc Szak-
középiskola kollégiumának udvarán egy faházban. Itt 67 leányt tudtak elhelyezni. 
1976 őszén újabb ideiglenes diákotthont nyitottak meg szintén leányok számára. A 
volt SZTK (Kálmán Szanatórium) épületének földszintjén alakítottak ki hálóterme-
ket, de a Tanyai Diákotthonban is helyeztek el leánytanulókat. 1977-ben készült el 
az iskolához közvetlenül kapcsolódó diákotthon a Kölcsey utcában. Ebben korszerű 
körülmények között 160 fiút és 80 leányt tudtak elhelyezni. Az épületben 3 tantermet 
is ki tudtak alakítani, de itt kapott helyet a konyha és az ebédlő is.

18. Az ipari iskolában végzős kötőipari-konfekciós osztály 1985-ben.
Középen Balla Tibor igazgató és dr. Gszelman Ádámné osztályfőnök. TJM EF2019.14.3.
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A szakmai képzés mellett megkezdték a szakmunkások szakközépiskolai kép-
zését is 2, majd 3 éves esti tagozat formájában. Az első tanulók 1979-ben tettek 
érettségi vizsgát.

A Semmelweis Kórház 1974-ben készült el. Ez többszörösére növelte az ápoló-
személyzet iránti igényt. Az intézmény vállalta a megnövekedett feladatot és 1976-
tól egészségügyi szakképzést is indított. Nem önálló intézményként, hanem mint a 
Kecskeméti Egészségügyi Szakiskola kihelyezett tagozata kezdték meg az egészség-
ügyi szakemberek képzését. 1979-ben önálló intézmény lett, mint az ipari szakmun-
kásképző tagozata. A volt SZTK épületét a képzési céloknak megfelelően alakították 
át. A szakmai és elméleti tárgyakat a kórházi dolgozók oktatták. Gyakorlati képzés 
a kórházban történt.

1979. január 1-jén az iskola fenntartója a Városi Tanács lett. Az 1982/83. tanév-
ben 1043, az 1986/87. tanévben 1034 volt a tanulók száma. A gyermekeket 41 tanár, 
23 szakoktató, valamint 11 óraadó tanár tanította. 1985 és 2005 között húsz tanéven 
át Balla Tibor mérnöktanár vezette az intézményt.

Az 1986/87. tanévben újabb hat tanteremmel bővült a Kazinczy utcai épület. Ez 
a bővítés lehetővé tette az egyműszakos tanítást. A mintegy 30 éven át tartó válta-
kozó rendszer megszűnt. Még ugyanebben a tanévben birtokba vették a korábban 
a  DUTÉP tulajdonát képező épületet a Szabó Ervin utcában. A fiúk részére alakí-
tottak ki ott diákotthont. Ezzel egy időben megszűntették a lányok diákotthonát a 
volt SZTK épületben. A bővítésekkel lényegesen javultak a tanítás-tanulás feltételei. 
Lehetővé vált nappali tagozatos szakközépiskolai osztályok beindítása is.

Az iskola 1987-ben felvette Garbai Sándor nevét, Garbai Sándor Szakmunkás-
képző és Szakközépiskola lett. Sikerült kialakítani a Kőrösi úton – igaz kissé távol az 
iskolától – egy jól felszerelt tanműhelyt, mely lehetővé tette azt, hogy az intézmény 
keretein belül is folyjon gyakorlati irányú képzés több szakmai területen.57

Szervezeti téren jelentős változás történt az 1998/99. tanév végén. A fenntartó 
úgy döntött, hogy a két szakmunkásképző intézményt összevonja. Ez a döntés azt 
eredményezte, hogy a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző a Gar-
bai Sándor Szakképző Intézmény Tagiskolája lett.58 Az ezredfordulót követően Vári 
Szabó István nevét vette fel az intézmény.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző
A kereskedelmi tanulók képzése 1948-ig a már mintegy 50 évvel azelőtt kiala-

kított rend szerint folyt. Az elméleti-közismereti tárgyakat az elemi iskolákhoz kap-
csoltan tanították. A gyakorlati képzések munkahelyeken – boltokban, üzletekben, 
vendéglőkben – folytak. Vizsgáztatásuk az Ipartestület által összeállított vizsgabi-
zottság előtt történt. E bizottság előtt adtak számot a tanulók szakmai elméleti és 
gyakorlati ismereteikről.

1949-ben a bekövetkezett társadalmi-politikai változásoknak megfelelően alakí-
tották át a képzést. Még egy évig, 1950-ig csak tanfolyami úton szerezhettek szak-
képesítést a kereskedelemben és vendéglátásban dolgozni szándékozók. 1950-ben 
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a képzésnek ezt a formáját megszüntették.59 1953-ban kormányhatározat teremtette 
meg a képzés új formájának feltételeit, kereteit és tartalmát. Ennek eredményeként 
indulhatott meg 1954-ben szervezett formában is a kereskedelmi és vendéglátóipari 
szakoktatás. Szervezésükkel, irányításukkal, felügyeletükkel a Belkereskedelmi Mi-
nisztérium Szakoktatási Főosztályát bízták meg. 1955 júniusáig kiépült az országban 
az iskolahálózat.60

Kiskunhalason 1955 őszén indult meg a kereskedelmi és vendéglátóipari szak-
munkásképzés. A Szűts József Általános Iskola adott helyet a délutánonkénti foglal-
kozások megtartásához. Az első tanévben 16 tanulójuk volt. A megalakult intézmény 
a kecskeméti iskola tagiskolájaként működött, önálló tantestülete ekkor még nem 
volt. Az elméleti, közismereti tantárgyakat részint a Szűts József Általános Iskola, 
részint a Szilády gimnázium tanárai tanították. Ebben a formában működött az iskola 
– Asztalos Andorné vezetésével – 1968-ig, az önállóvá válásig. Ezt követően alakí-
tották ki önálló tantestületüket. Az önállósulás létszámnövekedést is eredményezett. 
Az 1968/69. tanévben már több mint 100-an tanultak a még mindig bérelt tanter-
mekben. Mivel délutáni órákban volt a tanítás a bejáró tanulók számára tanulószobai 
ellátást kellett biztosítani. A városi könyvtár segített a gondok enyhítésében, helyet 
adott a vidéki tanulóknak délelőttönként.

Az 1969. évi VI. törvény a gyakorlati képzést, annak irányítását is a szakiskolák-
ra bízta. Ennek feltételeit az intézményben nem tudták megteremteni, ezért a gya-
korlóhelyeket az egyes kiskunhalasi kereskedelmi és vendéglátóipari vállalatoknál 
alakították ki. Az 1970-es évek elején már 15 tanulócsoportban több mint 400 ta-
nulót képeztek. A létszámnövekedés miatt is égetően szükségessé vált egy önálló 
iskolaépület. 1972-ben megkapták a volt 48-as kör épületét az Eötvös utcában. A 
használatba vétel azonban elmaradt, mivel az épületet életveszélyessé nyilvánították. 
1976-ban a volt Izraelita Népiskolában már korábban is működő napközis konyhát 
gyakorlati képzés céljából használatba vették. Amikor befejeződött az Alsóvárosi 
Általános Iskola új szárnyának építése, megkapták a korábban általuk használt épü-
letet a katolikus templommal szemben, a valamikori Katolikus Polgári Leányisko-
lát a Tolbuhin utcában. Lényegében tehát az intézmény 1978 szeptemberétől önálló 
épületben végezhette munkáját. Ebben az épületben 8 tantermet, irodákat alakítottak 
ki. A tornatermet a Dimitrov téri Általános Iskolával közösen használták.

Asztalos Andorné nyugdíjba vonulását követően 1980 szeptemberében Jekő 
György kapott igazgatói megbízást. Ekkor az intézményben már 24 főhivatású tanár 
dolgozott. A létszám folyamatos növekedése miatt a Tolbuhin utcai épület már szűk-
nek bizonyult. Újból felvetődött az önálló és nagyobb iskolaépület iránti igény. A 
Városi Tanács 1981-ben aláírta, jóváhagyta egy új építésű Kereskedelmi és Vendég-
látóipari Iskola beruházási okmányait. Ennek a 8 tantermes iskolának és tornacsar-
noknak az átadására 1985-ben került volna sor. Az építési cél azonban még 1981-ben 
megváltozott. A demográfiai hullámra hivatkozva kétcélú; általános iskola és keres-
kedelmi szakiskola építésre módosult. Mire az építkezés első üteme elkészült, azt 
Általános Művelődési Központ céljaira adták át 1984-ben. A második ütemben már 
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a tanműhelyek helyett is tantermek épültek. Lényegében tehát eldőlt, hogy az erede-
tileg szakképzési céllal megkezdett építkezés más céllal fejeződik be, és Általános 
Művelődési Központot hoznak létre. A kereskedő iskola vezetői később is kérték az 
épületet, de sem azt, sem pedig a volt MSZMP székházat nem kapták meg, noha az 
1993/94. tanévben, 22 osztályban 715 tanulójuk volt. Emellett már 187 szakközép-
iskolás oktatását is meg kellett oldaniuk. 1994/95-ben 735, 1996/97-ben 723 nappali 
tagozatos tanuló elhelyezéséről és tanításáról kellett gondoskodniuk. Ezt csak nagy 
nehézségek árán, sajnálatosan rossz feltételek mellett tudta elvégezni a tantestület.

Az 1998/99. tanév végén a fenntartó Városi Tanács úgy döntött, hogy a Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Iskolát összevonja a Garbai Sándor Ipari Szakmunkáskép-
ző Iskolával és azt annak tagintézményeként működteti. A kereskedelmi szakképzés 
csak részleges önállósággal működhetett tovább.61

Egyéb oktatási intézmények

Állami Zeneiskola
Intézményes zeneoktatás 1959-ig nem volt Kiskunhalason. Magánjellegű okta-

tás révén nyílt mód zenetanulásra. A zenei élet sem válhatott pezsgővé. Az 1930-as 
évektől működő Zenekedvelők Egyesülete – dr. Szőke László vezetésével – üdítő 
kivétel volt. Keretében zömében gimnáziumi tanárokból álló kamarazenekar alakult. 

19. A kereskedelmi és vendéglátóipari iskola tantestülete Jekő György igazgatóval, 1990 körül.
Magántulajdon
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1957-ben a kecskeméti és dunapataji példa alapján a Szűts József Általános Is-
kolában ének-zene tagozat beindítását tervezték. Dr. Szombati Károlyné Suba Irma 
kiemelkedő képzettségét is méltányolva a minisztérium engedélyezte a tagozatos 
osztály beindítását 1958-ban. A hangszeroktatást megoldani nem tudták, ez felvetet-
te a zeneiskola létrehozásának igényét. E téren is jelentős szervezőmunkát végzett 
dr. Szombati Károlyné. Törekvését siker koronázta, s 1959-ben megalakult az Ál-
lami Zeneiskola. Megfelelő képzettségű zenetanárokat is tudtak alkalmazni. Mivel 
önálló épületük nem volt, az órákat a Szűts József Általános Iskolában tartották meg 
délutánonként. Az igazgatói teendőket, egyéb munkája mellett dr. Szombati Károly-
né vállalta.

1960 októberében Edelényi Károlyné lett az Állami Zeneiskola igazgatója. 1965-
ben a volt Izraelita Elemi Népiskola épületét kapta meg használatra az intézmény. 
Azt a szükségleteknek megfelelően átalakították, benne tíz kisebb és nagyobb helyi-
séget alakítottak ki, ezáltal azt zeneoktatásra alkalmassá tették. Ezzel hosszabb időre 
javítottak az egyre bővülő zeneoktatás feltételein. Edelényiné 1966-ban Németor-
szágba utazott, és onnan nem tért vissza. Átmenetileg Jerémiás Lajosné zongorata-
nár vállalta az iskola vezetését az 1966/67. tanév első félévében. 

Fekete Sándort 1967 februárjában bízták meg az iskolavezetés feladatával. Igaz-
gatósága idején örvendetesen bővültek a választható szakok. Kezdeményezésére 
fa- és rézfúvós tanszak is létesült. 1971-ben fúvós kamaraegyüttes jött létre. Erre 
alapozva működtették 1961 és 1991 között az úttörő fúvószenekart. Fekete Sándor 
családi okokból elköltözött, ezért 1976 augusztusában igazgatói állását lemondta.

Csóti György 1976. szeptember 1-jével kapott vezetői megbízást. Sikerült több 
kiváló tanárral bővíteni a zeneiskola tantestületét. 1991-ben megkapták a volt MSZ-
MP székház egy részét. Ezzel megszűnt az a tarthatatlan helyzet, mely a korábbi 
épületükben szinte már lehetetlenné tette a további fejlesztést, a minőségi munkát. 
A tanácskozótermet alkalmassá tették bemutatók, hangversenyek rendezésére. Csóti 
György az 1992/93. tanév végén nyugállományba vonult.

1993. augusztus 1-jén Szőke Antalt bízták meg egy tanévre a zeneiskola veze-
tésével. 1994 szeptemberében kinevezték, és még az ezredforduló után is ő vezette 
az egyre népszerűbbé váló és egyre több tanszakkal működő intézményt. Az iskola 
2001-ben megyei intézménnyé vált, így neve Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 
Kiskunhalasi Zeneiskolája lett. A zeneiskola sok kiváló tanárral, tanítvánnyal büsz-
kélkedhet. Világhírű énekesek, országosan is elismert művészek, külföldön is sikert 
arató szólisták, zenetanárok sora jelzi, hogy ebben az intézményben jó alapokat kap-
tak, kiváló tanárok indítottak el a művészi- előadói pályára.62

Az intézmény vezetői: dr. Szombaty Károlyné, Suba Irma 1957-1959 tagozatve-
zető, 1959-1960 igazgató, Edelényi Károlyné 1960-1966, Jerémiás Lajosné 1966-
1967 tanév első félévében megbízott igazgató, Fekete Sándor 1967-1976, Csóti 
György 1976-1993, Szőke Antal 1993-2011.
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Gyógypedagógiai oktatás
Szerény formában ugyan, de már az 1920-as években megkezdődött a gyógype-

dagógiai oktatás Kiskunhalason. Az 1922/23. tanévben a Központi Elemi Népisko-
lában, annak részeként indítottak speciális képzést igénylő gyermekek részére egy 
osztályt. Balonyi László majd pedig Platzer Klára tanítók vállalták ezt a nem könnyű 
pedagógiai munkát, a fogyatékos gyermekek oktatását. A világháborúig ebben a for-
mában folyt az oktatás. A háborút követően csak 1955-ben sikerült újból megkez-
deni a gyógypedagógiai oktatást. Szalai Pálné tanítónő 20 fogyatékos gyermekkel 
kezdte meg a munkát 1955 szeptemberében.63

A speciális oktatást és nevelést igénylők számának növekedése sürgette a fejlesz-
tést. Erre azonban a Központi Általános Iskolában nem volt mód. A Városi Tanács 
ezért 1968. október 1-jén önálló városi intézményként alapította meg a Kisegítő Is-
kolát. Saját épületük azonban nem volt. A megfelelő felszerelési tárgyakkal, szem-
léltető eszközökkel csak részben rendelkeztek. Az Alsóvárosi Általános Iskolában, 
annak tantermeiben kaptak helyet délutánonként. Ezek miatt sem tudták a kívánt 
célt elérni. A többségükben napközis ellátást is igénylő gyermekeket délelőttönként 
csak más általános iskolákban tudták elhelyezni. Délutánonként a Felsővárosi Is-
kolában is tartottak foglalkozásokat a Szabadság téri épületben. A Kisegítő Iskola 
1976 szeptemberében megkapta a Felsővárosi Általános Iskola volt felsőtagozati 
épületét a Szilády Áron utca elején, a református templom szomszédságában. Bár az 
épület elavult, felújításra szorult, mégis szilárd alapot biztosított a körzeti feladato-
kat is felvállaló intézménynek. Lehetővé vált az egyéni fejlesztések beindításán túl 
a speciális képzés vitele is megfelelő szakemberek alkalmazása révén. Felvállalták 
az iskolába lépés előtt álló óvodáskorúak szűrését is. Az iskolában működött az Át-
helyező Bizottság is.

A rendszerváltást követően, 1991 őszén az iskola a Zeneiskolával történő közös 
használatra megkapta a volt MSZMP székház egy részét. 1996 márciusában, a Ki-
segítő Általános Iskola tagintézményeként megalakult a sérült felnőtteket befogadó 
Fogyatékosok Otthona. Az iskola neve is változott, Speciális Nevelési Központ lett. 
A Fogyatékosok Otthona 1998-ban Nefelejcs Szakosított Otthon néven önállóvá lett.

Kiskunhalas Önkormányzata 2000-ben úgy döntött, hogy a Speciális Nevelési 
Központot átadja a Megyei Önkormányzatnak. Ez 2000. augusztus 1-jén meg is tör-
tént. Az intézmény új neve Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kiskunhalasi Spe-
ciális Központja és Logopédiai Szakszolgálata lett.64

Az intézmény igazgatói: Rimai Józsefné 1968-1970, Nagy Sándorné 1971-1972, 
Tóth András 1972-1999, Szalayné Kupferschmidt Éva 1999-től.

Harangostelepi cigány iskola
A város lakosságának közel 10 % volt cigány származású, magát cigánynak valló 

az 1950-es évek elején. Nagyobb részük a város déli részén, a telepen élt többségében 
20-25 négyzetméteres, komfort nélküli lakásnak alig nevezhető, maguk által épített 
házban. Gyermekeik iskoláztatásáról nem gondoskodott a város, csak azon csalá-
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dok gyermekei kerültek oktatási intézménybe, ahol erre a családnak igénye volt. A 
tankötelezettségi törvényt lényegében a város velük szemben nem alkalmazta. Vál-
tozás a cigány tankötelesek iskoláztatása terén 1955-ben kezdődött. Január 13-án a 
Városi Tanács határozatot hozott a telepen lakó „cigány tankötelesek iskoláztatása” 
tárgyában. Ez a döntés az első, mely valamiféle megoldásra törekedett. A telephez 
legközelebb lévő Alsóvárosi Általános Iskolára bízták a feladatot. Ott egy tantermet 
cigány gyermekek oktatására rendeztek be, s a tanítást 1955 szeptemberében meg is 
kezdték.64 Szükségszerű, hogy ez a szerény és szegényes feltételrendszer nem hoz-
hatott megfelelő eredményt, már csak azért sem, mert a telepen lakó tankötelesek 
töredékét tudták csak bevonni az oktatásba. A problémát növelte, hogy a felnőtt la-
kosság, a szülők nagy része is analfabéta volt.

Felismerve az eddigi intézkedések kudarcát a Városi Tanács 1959-ben újból fog-
lalkozott a cigány tankötelesek iskoláztatásának kérdésével. Olyan határozat szüle-
tett, hogy a telep közvetlen közelében kizárólag cigány tanulók részére iskolát kell 
építeni.65 Az egy tantermes oktatási intézmény építésében a telepen élők is közremű-
ködtek. Az építéshez szükséges vályog készítését vállalták.66 Az iskolát 1960. szep-
tember 6-án adták át rendeltetésének. Két nevelőt alkalmaztak a két tanulócsoport 
élére. Az iskolát szervezetileg az Alsóvárosi Általános Iskolához kapcsolták, annak 
tagiskolájaként működött Harangos Telepi Általános Iskola néven. Az új iskolában 
a 6-10 éves tanköteleseket Kezes Sándorné, a 10 év felettieket pedig Schneider Béla 
tanította az egyetlen teremben, délelőtt-délután váltakozó formában.67 Lényegében 
mindkét csoportban az alapismereteket – az első és második osztály tananyagát – 
tanították. Az elgondolás szerint a megfelelő eredményt felmutató tanulók két tan-
év után a harmadik osztályt az anyaiskolában kezdhették volna meg. Csak nagyon 
keveseknek sikerült ez. A város vezetőiben érlelődött az a gondolat, hogy a telepi 
tankötelesek mind a cigányiskolába járjanak, a magasabb évfolyamok végzésére al-
kalmassá is kell tenni azt bővítéssel. 1965 szeptemberére elkészült a második tan-
terem és a melléképületek. Váltakozva így négy tanulócsoport elhelyezésére nyílt 
lehetőség. Kialakult tehát 1965-re az iskola ma is látható képe: két tanterem, raktár, 
fürdő és egészségügyi célokat szolgáló melléképület.

Az 1950-es, 1960-as évek oktatáspolitikusai, de maga a kormányzat és az MSZ-
MP országos szervei is – itt helyben is – úgy vélték, hogy a cigánygyermekek ok-
tatása csak elkülönített módon, a nem cigány gyermekektől szegregáltan valósít-
ható meg. Ennek indokát nyelvi és szocializációs érvekben látták. Ebből eredően a 
többségi társadalom gyermekeitől elkülönített oktatás valósult meg a cigánytelepen 
lakó tankötelesek számára. A város más részein az együttes oktatás, az integráció 
nagyrészt megvalósult. Az egyes iskolai körzetekben lakó cigánycsaládok gyerme-
kei nagyobb gond nélkül illeszkedtek be az iskolai környezetbe, a felnőttek pedig 
lakókörnyezetükbe. Igaz ugyan, hogy ezek a családok zömmel zenészek, állatkeres-
kedők, vagy más foglalkozásokat űző és többé-kevésbé állásban lévők voltak.

Már a második tanterem felépítése előtt megkezdték a felnőttek oktatását, mely 
1970-re teljessé is vált. Nyolc évfolyammal működő felnőtt tagozat alakult ki és 
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létszámát tekintve megközelítette a nappali tankötelesekét. Nagy mulasztás felszá-
molása kezdődött meg ezzel. A telepen lakó felnőttek nagyobb része nem tudott írni, 
olvasni. Szinte kikényszerítették az esti tagozat indítását, hogy a legszükségesebb 
ismeretek birtokába jussanak. Felismerték, hogy a tanulás, az általános iskola elvég-
zése jelentős lépcsőfoka lehet egyéni boldogulásuknak. Kiépült az iskola két tagoza-
ta. A nappali tagozatra napközben a tankötelesek jártak, este pedig felnőttek. Köztük 
sok 14-18 éves is. Mindkét tagozat felügyeletét az anyaintézmény látta el. Sajnálatos 
módon a felügyelet és ellenőrzés nem történt meg a kellő módon és mértékben. A 
későbbiekben adminisztrációs, de tartalmi téren is hiányosságokra derült fény a fel-
nőtt tagozaton. 1978-ban rendeződött a tagiskola sorsa oly módon, hogy a nappali, 
a mindennapi iskolába járók tagozatának ellenőrzését, felügyeletét az ekkor létreho-
zott Dimitrov Téri Általános Iskolára bízták. Ezzel egy időben a felnőttek oktatását 
a Szűts József Általános Iskola irányítása és felügyelete alá helyezték. Lényegében 
tehát ezzel a tankötelesek illetve a felnőttek tanítása szervezetileg különvált. Néhány 
évet követően újabb változás történt, de az elkülönülés maradt, a Szűts iskolát a 
Felsővárosi váltotta. Tényleges szerkezeti változás 1985-ben következett be. A fel-
nőttoktatás kikerült a telepi iskolából. A város minden általános iskolája részt vállalt 
a felnőttek képzéséből, befogadva egy-egy osztály. Ennek előnye az lett, hogy így 
meg lehetett valósítani a teljesen szakosan történő tanítást, mely eddig nem volt, 
csak csekély mértékben.

20. Ünnepség a harangostelepi cigányiskolában, 1961.
Ternyák Jenő: A kiskunhalasi cigányváros 1960 körül. 2018. 29. kép alapján
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Az 1980-as évek közepén politikai és állami döntések eredményeképp mely sze-
rint a szegregáció nem segíti, sőt gátolja a cigány lakosság beilleszkedését a többségi 
társadalomba, megkezdődött a telep felszámolása és az eddig ott élő lakosság szétte-
lepítése, a város különböző részein épített úgynevezett „Cs” azaz csökkent komfort 
fokozatú lakások tucatjaiba. Sajnos ezzel kisebb telepek sorát hozták létre, mely az 
elvárt integrációt csak kis mértékben segítette elő.

Az 1990-es évek közepétől már csak a Felsővárosi iskolában folyt felnőtt képzés, 
de új formával és tartalommal. A volt telepi tankötelesek az egyes városi iskolai kör-
zetekbe, illetve iskolákba kerültek. A különböző évfolyamokon 2-3, esetenként 4-5 
évvel is túlkoros, de tanköteles tanulókat az egyes iskolák a már működő osztálykö-
zösségeikbe beilleszteni nem tudták, ezért nagyobb részüket felmentették. Lényegé-
ben ez a kényszer szülte meg az „Irányi Dániel” tagozatot, ahova nagyobb részt 14-
16 éves cigány származású fiatalok jártak a különböző osztályokba. Ez az intézkedés 
az integrált oktatás felé vezető út átmeneti szakaszát is jelentette, s miután szerepét 
betöltötte, 2005-ben megszűnt. Ez egyben a cigány felnőttoktatás végét is jelentette. 

A két tantermes telepi iskolában 1990 júniusáig folyt a tanítás a mindennapi tan-
kötelesek oktatása. Az iskolai munka megszűnését követően az épületet a Cigány 
Érdekképviselet kapta meg. Jelenleg a Cigány Önkormányzat hasznosítja. 1985-ben 
az iskola melletti telken óvodát is létesített a város egy új épület emelésével. Ez az 
intézmény akkor kezdte meg munkáját, mikor a telep felszámolása nagyrészt már 
befejeződött. A körzetnek azonban szüksége volt óvodára, ezért körzeti feladattal 
bízták meg az Ady Endre utcai óvodához kapcsoltan. Az óvodások felvétele, a fog-
lalkozások tartása természetesen itt már a kezdetektől fogva integráltan történik.

2015. október 2-án a Cigány Önkormányzat kezdeményezésében emléktáblát 
helyeztek el a volt iskola falán: „Ebben a házban indult meg a cigányság töme-
ges oktatása. Ez a hely őrizze a haza védelmében elesett cigány katonák emlékét. 
Emlékezzünk azon személyekre, akik kiemelkedően segítették a halasi cigányság 
felemelkedését.”68

Oktatási intézmények építése, alapítása (1972-től)

Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola
Az iskola 1972 szeptemberében fogadta első tanítványait. Építését megelőzően 

pedagógusok, iskolavezetők körében ellenérzés alakult ki ennek az iskolának a lét-
rehozásával kapcsolatban. Már az építkezés megkezdése előtt évekkel tanácsi- és 
pártszervek kialakítottak egy általános iskolai fejlesztési koncepciót. Eszerint a leg-
sürgősebb fejlesztési feladat, megoldandó probléma a Felsővárosi Általános Iskola 
bővítése, új szárnyának megépítése. Az erre vonatkozó konkrét tervek el is készül-
tek. A város északi részéről, de Felsőszállás és Sóstó pusztákról is kénytelenek vol-
tak a gyermekek a református templom mellé, a Szűts József Általános Iskola kör-
zetébe járni. A Felsővárosi iskola bővítésével 1970-ig szinte mindenki egyetértett. 
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21. A Fazekas Gábor utcai új iskola 1973-ban. 
Szakál Aurél: Üdvözlet Kiskunhalasról. 2016. 158. kép alapján. TJM 18386

22. A Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola tantestülete Gaál Józsefné igazgatóval, 1973. május.
TJM EF2019.14.6.
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Ezt követően szinte egyik napról a másikra megváltoztatták az elképzeléseket, s úgy 
döntöttek, hogy a Fazekas Gábor utcában, a Határőrség által birtokolt területből ki-
alakított telken építenek egy komplett iskolát, a Felsővárosi Általános Iskola körze-
tének közepén. Oktatási körökben – főleg iskolaigazgatók, de egyes szakpolitikusok 
is – úgy értékelték, hogy nem szakmai, hanem politikai döntés született, melyben 
személyes érdekek is szerepet játszottak.

Az iskola 1972 szeptemberére elkészült. Falai között, ha szűkösen is, de 16 ta-
nulócsoportot el tudtak helyezni. A demográfiai okok szükségessé tették, hogy ese-
tenként három párhuzamos osztályt is fogadjanak. Ezt csak úgy tudták megoldani, 
hogy a Tanyai Diákotthon három tanulószobáját is használták tanítás céljaira. Az 
elhelyezési gondokat csak némileg csökkentette az, hogy a szolgálati lakást is ta-
nítási célokra rendezték be, illetve áttértek a szaktantermi rendszerre. Az iskolához 
kisméretű tornaterem, főzőkonyha és ebédlő is tartozik. Benépesítése, a nevelők biz-
tosítása a többi iskola vezetőinek értetlenségét és ellenérzését váltotta ki, ugyanis ezt 
nekik kellett megoldaniuk. Végül emiatt mindhárman fegyelmi büntetést kaptak, egy 
év múlva nyugdíjazták is őket.

Kiskunhalason szép múltra tekinthet vissza a tornasport. 1972-ben egyre sürge-
tőbben vetődött fel az igény, hogy a tornasport utánpótlását testnevelés (torna) tago-
zatos osztály beindításával szilárd alapra helyezzék. Erre a Fazekas Gábor Utcai Ál-
talános Iskolában próbálták a feltételeket megteremteni. Az 1972/73. tanévben még 

23. A Fazekas utcai iskola első torna tagozatos osztálya, 1974. 
A nevelők balról: Lekrinszki Zoltán, Szőke Antalné, dr. Balogh Istvánné, Paczolay Gyula
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nem engedték meg hivatalosan a tagozat működését. Ennek ellenére Paczolay Gyula 
tanár vezetésével megkezdték a szervezőmunkát, elindították a tanulók kiválasztását 
a leendő első osztályosok körében. Jó előkészítő munkát követően az 1973/74. tan-
évben már működhetett tornatagozatos osztály. A teljes tagozat kiépítését felmenő 
rendszerben végezték el. A tagozatosok révén országos, sőt nemzetközi hírnévre tett 
szert az iskola, Úttörő olimpiai címek, országos bajnokságok megnyerése, a Tulit 
Péter nemzetközi versenyeken elért kiváló eredmények igazolták a tagozat sikerét. 
Az 1980-as években atlétikával is bővítették a tagozatos osztályokba iratkozók le-
hetőségeit.69

A feltételek a további fejlődésre, fejlesztésre nem voltak meg. A kisméretű tor-
nateremben, a bérelt termekben végzett munka egyre nehezebb helyzetbe hozta az 
iskolát és a szaktanárokat. Ezen csak az 1987-ben felépített és átadott 36x18 méteres 
torna munkacsarnok segített. A már korábban kialakított sportudvar és kézilabda pá-
lya hasznosan szolgálta a tanulók sportolását. 

A Fazekas Gábor utcai iskola országosan is elismert fellegvára lett a tornasport-
nak. Emellett kellő gondot és figyelmet fordítottak a nevelés más területeire is. 
Mindezzel a szülők elégedettségét is sikerült kivívniuk. Szülők, tanulók szívesen 
választották és választják ezt a jól működő intézményt. 

Igazgatók: Gaál Józsefné 1972-1988, Pintér Andrásné 1988-1993, Borné Sarok 
Ágnes 1993/94 megbízott, Nagy Czirok Lászlóné 1994-től.

Tanyai Diákotthon – Bernáth Lajos Kollégium
Az országosan elindított és pénzügyileg is támogatott tanyai diákotthoni mozga-

lom kettős célt szolgált. Létrehozásukat tanyás településeken – Kiskunhalason is – 
részint a tanyák, tanyai iskolák felszámolásának igénye, részint pedig szociális okok 
magyarázták. 

Városunkban 1972-ben alakult meg a tanyai diákotthon. Nem önálló intézmény-
ként hozták létre. Önálló épülete sem volt. Szervezetileg az Alsóvárosi Általános 
Iskolához kapcsolták, annak tagintézményeként kezdte meg működését 1972 szep-
temberében. Az Alsóvárosi Általános Iskola által használt volt Katolikus Polgári Le-
ányiskola épületében, annak emeletén alakították ki a hálótermeket. Bolvári Gergely 
tanítót bízták meg a tagintézmény vezetésével. Munkájában Schäppelt Angyalka, 
majd Opóczki Pálné voltak a segítői. A tanyai diákotthonban 45-50 főt tudtak elhe-
lyezni. Ebben a formában 4 tanéven át, 1972. szeptember és 1976. szeptember között 
működött az intézmény.

A valamikori Református Árvaház helyén, a Széchenyi, Bajza és a Fazekas Gá-
bor utca által határolt telken 1976 augusztusára elkészült a Tanyai Diákotthon új 
épülete. Az 1934 és 1948 között fenntartott Református Árvaház mindennapi élete, 
tevékenysége a Tanyai Diákotthonban folyó munkához közelálló módon folyt. Ter-
mészetesen az a tény, hogy az árvaház egyházi intézmény volt a kettő különböző-
ségre utal. Ezek ellenére több szempontból is az 1976-ban létrehozott intézmény 
elődjének tekinthető. Ezért is indokolt a Református Árvaház rövid bemutatása. 
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A kiskunhalasi Topán Gergelyné Kis Olajos Zs. Árvaház alapítványi formában 
működött, melynek fundamentumát a névadó által adományozott nagy családi ház 
képezte. Ehhez még néhány holdas földterület is járt. Erre alapozva hozta létre a Re-
formátus Nőszövetség az Árvaházat és biztosította annak működését. Fenntartását 
más református családok is támogatták azzal, hogy ingatlanaikat az alapítványra ha-
gyományozták. Az Árvaház 1934 szeptemberében nyílt meg. 27-30 árva, tanköteles 
gyermek elhelyezését, gondozását, iskoláztatását tudták biztosítani. A gondozottak 
döntő többsége az egyházkerület különböző helységeiből került be az intézménybe 
rászorultsági alapon. Évente egy-két gyermeket Kiskunhalasról, annak külterületéről 
is felvettek a gondozottak közé. A gyermekek az alapítványtól ruhát is kaptak. A tan-
kötelesek többségét a Felsővárosi Elemi Népiskola fogadta. Az 5-6. osztályba járók 
a Központi Elemi Népiskola tanulói lettek. Felügyeletüket, nevelésüket tanulmánya-
ik segítését szakképzett diakonissza nővér által biztosította az alapítvány, aminek 
munkáját a Református Nőszövetség önkéntesei is segítették. Egyes családok vállal-
ták a gyermekek élelmezését, ellátását saját lakásukon, noha az intézményben is főz-
tek. Más családok vasárnapi ebédre láttak vendégül árva gyermeket.70 Az épületben 
a gondnok és az ugyancsak egyházi szolgálatban álló harangozó részére szolgálati 
lakásokat is kialakítottak. A frontátvonulást követően még néhány évig zavartalan 
volt az Árvaház működése. 1948-ban az államosítással megszűntették, de az épület 

24. A tanyai diákotthonból elballagók csoportképe.
Középen Schwób János kollégiumigazgató. 1977. június 3. Weibl József felvétele. TJM
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és a nagy telek továbbra is egyházi tulajdonban maradt. 1974-ben a Tanyai Diákott-
hon építési céljaira kisajátították és lebontották. 

Az 1976 augusztusában átadott új, egyemeletes, korszerűen felszerelt és berende-
zett diákotthonban – melyben főzőkonyha és ebédlő is helyet kapott – 192 gyerme-
ket tudtak elhelyezni. A telken játék- és sportudvart alakítottak ki. Már induláskor is 
fogadtak szakmunkás, később középiskolás tanulókat is. 

1999-ben bővíttették a diákotthont. Emeletráépítéssel illetve a padlástér beépí-
tésével nemcsak az épület szocreál külső képét sikerült megváltoztatni, de 50 fővel 
a férőhelyek számát is növelték. Délelőttönként a diákotthon 3 tanulószobáját a Fa-
zekas Gábor Utcai Általános iskola tantermi célra használta. A 6-14 éves általános 
iskolás gyermekek a Felsővárosi- illetve a Fazekas Gábor utcai Általános Iskolába 
jártak.

Kulturális és szabadidős tevékenységekkel, szakkörökkel hasznosan egészítették 
ki az intézmény az iskolai munkáját. Mindezen túl a szeretetteljes légkör, a nevelők 
hivatástudattal végzett munkája a 6-14 évesek körében próbálta pótolni a családi 
légkört is. 1985-ben Bernáth Lajos nevét vette fel a kollégium.72

Az intézmény igazgatói, vezetői: Bolvári Gergely 1972-1976, Schwób János 
1976-1993, Gregó Sándor 1993-2008.64

Dimitrov Téri Általános Iskola
Nehezen magyarázható módon és vitatható döntések után hozták létre ezt az is-

kolát minden előzmény és előkészítés mellőzésével. Létrehozásában a személyes 
ambíciókon túl a cigány iskola körül kibontakozott tarthatatlan helyzet és botrányok 
sora is szerepet játszott. Országosan is visszhangot keltett, napilapok, folyóiratok is 
foglalkoztak az ott folyó hanyag munkával, az ellenőrzés hiányosságaival, bizonyít-
ványhamisításokkal, gyenge tartalmi munkával, adminisztrációs hiányosságokkal 
stb. A Városi Tanács 1980 novemberében vizsgálatot rendelt el. Ennek eredménye-
ként leváltották és nyugdíjazták tanév közben az Alsóvárosi Általános Iskola igazga-

Év
Férő-
helyek 
száma

Általános iskolás Szak-
munkás 
tanulók

Középis-
kolások

Óvodá-
sok

Cso-
portok 
száma

Nevelők 
számaalsós felsős

1976 192 34 99 43 - - 7 11
1980 192 87 86 19 - - 8 11
1985 192 87 84 8 10 - 9 11
1990 192 52 50 - 49 - 9 13
1995 192 53 25 52 109 1 9 13
1999 240 53 34 29 95 8 11 14
2000 240 56 50 21 84 10 11 14

A Tanyai Diákotthon jellemző adatai 71
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tóját, Fekete Balázsnét, mivel a Harangos téren lévő cigányiskola az általa vezetett 
intézmény tagiskolája volt. Az Alsóvárosi Általános Iskola igazgatásával 1980 de-
cemberében dr. Gyukics Antalt bízták meg. A fenntartó elfogadta az új igazgató el-
képzelését, mely szerint a cigány iskolát Szőrfi István igazgatóhelyettes felügyelete 
és irányítása alá helyezik. Elfogadták azt az elképzelését is, hogy miután Vass Lajos, 
a külterületi iskolák igazgatója 1981 júniusában nyugállományba vonul, a cigány 
iskolát illetve a tanyai iskolákat egy önálló igazgatóságba szervezik Szőrfi István 
igazgatásával. Az 1981/82. tanévben már így kezdték meg a munkát. Lényegében 
tehát a cigányiskola különvált az Alsóvárosi Általános Iskolától, s a még működő ta-
nyai iskolákkal Külterületi Általános Iskolák Igazgatósága néven új intézményként 
működött a volt Római Katolikus Elemi Iskolában.

Az 1982/83. tanév előkészítésekor már bővítették az iskola feladatkörét azzal, 
hogy a város területéről is kapott körzetet. Ezzel a döntéssel az intézmény teljes egé-
szében önállóvá vált, mint a város ötödik általános iskolája, Dimitrov Téri Általános 
Iskola néven. Működéséhez megkapta a volt Katolikus Elemi Iskola 4, illetve a volt 
Katolikus Polgári Leányiskola 2 udvari tantermét. A tornatermet a Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakmunkásképzővel közösen használták. Már indulásakor 17 ta-
nulócsoporttal működött. 6 csoport a városban, 2 csoport a Harangos téren, 9 pedig 
külterületen. A következő tanévekben növelték a körzetét a városban. A megnöve-
kedett létszám és tanulócsoport elhelyezése csak bérelt helyiségekben vált lehetővé. 
Tanítani kényszerültek – a gyermekek naponta történő utaztatása révén – volt tanyai 
iskolákban (Tangazdaság, Rekettye), a volt Katolikus Legényegylet és az egykori 
SZTK épületében is.

Egész fennállása idején tarthatatlanul nehéz körülmények között kényszerültek 
dolgozni. Sok esetben az oktató- nevelőmunka feltételeinek csak a minimumát tud-
ták nyújtani a koncentráltan hátrányos helyzetű tanulóiknak. Ez is szerepet játszott 
abban, hogy a fenntartó – helyesen – úgy döntött, hogy a Kertvárosi Általános Iskola 
felépülésével egy időben ezt az intézményt megszünteti, illetve az új intézmény a 
Dimitrov Téri Általános Iskola jogutóda lesz. Erre 1990 szeptemberében került sor.73

Általános Művelődési központ
Célját illetően komplex nevelési intézmény, mint az ezredforduló alapvető peda-

gógiai intézménye került be a köztudatba. Óvoda, iskola, könyvtár, művelődési he-
lyiségek, konyha, mozi, sportlétesítmények, stb. közös szervezetben, gazdálkodás és 
igazgatás alatti működtetése. Mindez a létesítmények jó kihasználását is feltételezte. 
Felsőbb tanügyi és művelődési hatóságok elképzeléseiből egyértelművé válik, hogy 
ez az intézmény – ÁMK – elsősorban falvak, községek számára kínál együttműkö-
dési lehetőséget, és ezáltal költségvetési megtakarítást, de a munka minőségi javulá-
sát is eredményezheti. Városi körülmények között az intézmények integrációja csak 
részleges lehet, és az csak az eredeti funkció torzulása-torzítása révén valósítható 
meg.74
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25. Az Általános Művelődési Központ nyugati szárnya

26. Az ÁMK tantestülete Szemerédi László igazgatóval, 1988. TJM F23911
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Nálunk, Kiskunhalason még csak részleges integrációt sem hajtottak végre. Az 
intézményt 1984 szeptemberében adták át rendeltetésének. Működését, szervezetét 
helyileg úgy állapítottak meg, hogy minden más intézmény kívül maradt, például: 
a város művelődési központja, a mozi, a könyvtár, a Boróka gyermekház, a Halas 
Táncegyüttes stb. Egyetlen más oktatási intézményt sem kapcsoltak hozzá. Lényegé-
ben azt a szerepet szánták az új intézménynek – mely Általános Művelődési Központ 
nevet kapott – hogy az általános iskola mellett szervezzen kulturális programokat. 
A gyakorlatban ez réteg érdeklődésre számot tartó előadásokat, előadás sorozatokat, 
ritkán zenei rendezvényeket és gyakori képzőművészeti kiállításokat jelentettek. Az 
intézményhez kapcsolt tornacsarnok a helyi versenysportnak, elsősorban kézilabdá-
nak és versenytáncnak, társadalmi, politikai rendezvényeknek adott helyet. Emellett 
más intézmények is bérelhették szalagavató bálok és egyéb rendezvények céljaira.

Az ÁMK épületét eredendően Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Iskola céljaira 
szánták. Erről szólt a Városi Tanács VB döntése is. Ezt azonban többször is mó-
dosították, oly módon is, hogy kettős céllal épüljön meg: „általános iskolai tanítás 
céljait szolgálja a szakmunkás képzés mellett.” Végleges megtervezésekor azonban 
már ,,több célú nevelési központot” terveztetett a város, melyben szó sem esett szak-
munkásképzésről.75 Az építkezés első üteme, 8 tanterem 1984 júniusára készült el. 
Az átadáskor már az ÁMK nevet kapta. A következő évben, 1985-ben fejezték 
be az építkezést, de abban csak általános iskolások kaptak helyet a művelődési 
funkciók mellett. Néhány helyiségét testépítés, fodrászüzlet stb. vállalkozási célra 
bérbe adtak.

Az intézmény igazgatója Szemerédi László lett. Őt mentesítették a tanítás mun-
kája alól. Az általános iskola teljes körű vezetésével, irányításával Kovács Dórát 
bízták meg intézményvezetői minőségben. Kovács Dóra – élve a többi iskolához 
képest kiemelkedően jó feltételekkel – jó iskolát, jó tantestületet, jól működő intéz-
ményt hozott létre. Szemerédi László nyugdíjba vonulását követően, 1997-től, mint 
igazgató vezette az intézményt.

Az ÁMK művelődési funkciója folyamatosan csökkent. Emiatt a fenntartó Ön-
kormányzat úgy döntött, hogy a továbbiakban már csak általános iskolaként működ-
teti. 2008 júniusában az intézményt felszámolták, az épületet a Vári Szabó István 
Szakképző Intézmény kapta meg. 

Kertvárosi Általános Iskola
A kertváros házainak rohamos szaporodása, ezzel együtt a lakosság számának 

növekedése e területen indokolttá tette már az 1980-as évek elején azt, hogy itt épül-
jön általános iskola. Emellett a megszűnő tanyai iskolák tanulóinak egy részét is el 
kellett helyezni, de a kertvárost szinte körülölelő külterületi lakott helyek (Rekettye, 
Felsőöregszőlők, Alsóöregszőlők) lakóinak és tanköteleseinek problémáit is meg 
kellett oldani. Sürgette a megoldást a Dimitrov Téri Általános Iskola tarthatatlan 
állapota is. A megoldást néhány évvel elodázták, mivel olyan döntés született, hogy 
elsőként a város központjában kell felépíteni az Általános Művelődési Központot. 
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27. A Kertvárosi Általános Iskola bejárata. TJM EF2019.14.1.

28. A kertvárosi iskola dolgozói Muntyán Lászlóné igagatóval, 2000 kötül
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Miután ez elkészült, kezdtek foglalkozni a kertvárosi iskola problémájával, s hoztak 
döntést az iskola felépítéséről. Építésének első ütemét – 12 tanterem – 1990 szep-
temberére fejezték be. Ezzel megalakult a Kertvárosi Általános Iskola. Az igazgatói 
feladatokkal Szőrfi Istvánt bízták meg. Az iskola mint a Dimitrov Téri Általános 
Iskola jogutóda jött létre, a nevelők döntő többségét is az elődiskola adta. Az épít-
kezés második ütemének befejezésére, a tornacsarnok és a két épületet összekötő 
épületrész végleges átadására, 1993-ban került sor.

Az iskola tágas folyosóival, szép nagy tereivel – két aula – nagy udvarával, sza-
badtéri sporttereivel a város leginkább gyermekbarát iskolájának tekinthető. Melegí-
tőkonyha és étterem is szolgálja a tanulókat. Tervezésekor, kivitelezésekor, helyszí-
nének kiválasztásakor elsősorban a gyermekek érdekeit vették alapul. A 15 tanterem, 
a csoportszobák, könyvtár, irodák stb. 16 tanulócsoport kiemelkedően jó elhelyezé-
sét biztosítják. A 350-360 tanuló kényelmes és szép körülmények között tanulhat. 
Ennek az iskolának van jelenleg is a legnagyobb külterületi körzete, viszonylag ma-
gas a hátrányos helyzetű tanulóinak száma is. A tantestület a problémákkal sikeresen 
birkózik meg.76

Az iskola igazgatói: Szőrfi István 1990-1992, Muntyán Lászlóné 1992-2007.

Zárszó

Részese, szerény módon formálója, de alanya, hosszabb ideig végrehajtója is vol-
tam az oktatásügy törekvéseinek. Az 1945-2000 közötti időszak nagyobb részét nem 
kívülről szemlélve, hanem mint aktív szereplő éltem át Kiskunhalason. Emellett, 
mint a város oktatásügyének szerény kutatója és krónikása, az oktatásügyi doku-
mentumok megismerése révén is módom nyílt betekinteni az iskolai életbe az álta-
lános és középiskolákat illetően egyaránt. Mindez könnyítette is munkámat. Betöl-
tött munkaköreim révén részese lettem egy Kiskunhalas területéből kiszakított ún. 
„szocialista” község, Kunfehértó oktatásügye alakulásának, alakításának közel egy 
évtizeden át. A helyi mezőgazdasági technikum majd szakközépiskola tanáraként a 
mezőgazdasági szakoktatást is megismerhettem. Ezt követően húsz éven keresztül 
a város legnépesebb általános iskoláját igazgathattam. Nyugdíjasként egy évig Pir-
tó kisiskoláját vezettem, majd hat éven át a Szilády Áron Református Gimnázium 
óraadó tanára voltam. Módom nyílt, mint tagozatvezető a dolgozók általános isko-
láját irányítani több évig. Tanárként az ipari szakmunkásképző mellett szervezett 
szakmunkások szakközépiskolájában az oktatásügy e speciális területét is megis-
merhettem. E munkakörök kapcsán hasznos ismeretekhez, tapasztalatokhoz jutot-
tam, melyeket munkámban hasznosíthattam. Volt tanár- és igazgatótársaim sokat 
segítettek visszaemlékezéseikkel. Mondandómat nemcsak kiegészítették, de egyben 
kontrollálták is. Az utóbbi évtizedekben egyre növekvő számban jelentek meg érte-
sítők, tanulmányok, visszaemlékezések és más írások is az egyes iskolákról. Ezek 
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ismeretanyagát nemcsak forrásanyagként tudtam felhasználni, de árnyaltabbá és 
sokrétűbbé is tették ismereteimet. 
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Egyesületi élet Kiskunhalason  
a 20. század második felében

Miheller Hajnalka

Az eredeti kutatási téma egy társadalmi térhasználati vizsgálódásnak indult. Erre 
a fő ösztönző erőt a Kisssváros című kötet nyújtotta,1 mely egy 1979–80 táján végzett 
közel másfél éves kutatás eredményeképpen született. Ezt a feltárást neves szocio-
gráfusok, ill. egyetemi hallgatók végezték Kiskunhalason, mely települést azonban 
nem kívánták „leleplezni”, valamint a tipikus “kisvárosiasság” jegyeit vélték rajta 
felfedezni, ezért kapta a mű ezt a címet. A kötetben egyébként nem szerepel egy név 
sem, csak monogramok vagy álnevek, így próbálták elkerülni az azonosíthatóságot. 
A könyv műfaját szerzői „bajszociográfiaként”, „bajgyűjteményként”, „boldogság-
kutatásként” határozták meg.2 Több korosztályt felkeresve, iskolákat, könyvtárakat, 
színházi előadásokat, különböző közösségi helyszíneket végiglátogatva próbálták 
meg felmérni a város kulturális, művelődésbeli, közösségalkotó szintjeit, lehetősé-
geit és igényét. 

Az alap elképzelés egy összehasonlító tanulmány elkészítése lett volna, mely azt 
tárná fel, vajon a rendszerváltás minden szinten és tekintetben valódi változásnak te-
kinthető-e. Ez alatt azt értjük, valóban történt-e az erkölcsi, mentalitásbeli, magatar-
tási formákban valamiféle módosulás az 1990-es évek fordulóján, mely hatással lett 
volna az egyesületi, kulturális, közösségi életre. Hipotézisünk szerint csak részben, 
mert bár a lehetőségek adottak – demokrácia, jogállamiság nyújtotta keretek, illetve 
a gyülekezési, egyesületalapítási jogot garantáló törvények3 – az állampolgárok nem 
élnek ezen lehetőségekkel. Ha mégis, kisebb mértékben, és nem olyan színvonalon, 
minőségben, aktivitással, mint elméletben tehetnék. A dolgozat tárgya annak vizs-
gálata, hogyan változtak a kulturális, közösségi élet színhelyei, alkalmai Kiskun-
halason a 20. század második felében. Fel kívánja mérni, milyen jellegű kapcsolat 
volt a politikai berendezkedés, a hatalom éppen aktuális „agresszivitása”, aktivitása 
és a társadalmi szerveződések között; előbbi milyen hatással volt a közösségi és a 
kulturális élet szerveződésére. Kérdésként merül fel, vajon az 1989-es egyesületi tör-
vény4 jelent-e egyfajta (minőségi, mennyiségi) cezúrát, bár hipotézisünk szerint ha-
tása kisebb, mint a tények ismeretében eleinte feltételezhetnénk. A vizsgálat időbeli 
intervallumát 1945 és 2000 között határozzuk meg; utóbbi dátum a tárgyalt témától 
függően kismértékben változhat. Feltételezzük, hogy az adott korszakon belül több 
periódust tudunk majd megkülönböztetni attól függően, milyen mértékű önállósá-
got, szuverenitást élvezhettek a közösségi szerveződések.5 A cél tehát egyfajta ten-
dencia felvázolása, mely a társadalmi élet bizonyos színhelyeit bemutatva 1945-től 
a jelenkorig ívelne. 

Mindezen szempontok figyelembevételével a vizsgálathoz módszertanilag a 
könyvtári, levéltári, múzeumi kutatás, valamint félig strukturált interjúk készítése 
bizonyult hasznosnak. Utóbbi főleg az 1950–60-as évek felderítésében volt jól al-
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kalmazható, mert ezekből az évtizedekből csak igen csekély számban maradtak fenn 
hasznosítható írásos dokumentumok.

Fogalmi keretek

A vizsgálat elméleti háttereként és kulcsszavaiként a következőket határozhat-
juk meg: civil társadalom, lokális önszerveződés, egyesületi és kulturális élet. Ezen 
fogalmak definiálása meglehetősen problematikus feladat, hiszen szakirodalomtól 
függően jelentős eltérésekkel találkozhatunk. A helyi társadalom Böhm szerint6 nem 
egyszerűen a „nagytársadalom” kicsiben, nem annak kicsinyített változata, hanem, 
bár szerkezetét részben leképezi, kialakulnak helyi sajátosságok, különböző, csak 
arra a területre jellemző tényezők. Éppen ezért, a vizsgálatakor speciális dolgokat 
kell figyelembe vennünk: ilyen a kötődés, a lokális identitás, az elégedettség, ill. a 
részvétel a helyi társadalom életében. Utóbbi a közösségteremtés alkalma, tehát a 
családi, rokoni formákon túli magasabb szintű szerveződésekről van szó. A. Gergely 
András a lokalitás mércéjeként határozza meg a következőket: „helyi önkormányza-
tiság, önszabályozó szabadság, önálló cél- és értékrendszer”.7 Fontos, figyelembe 
veendő tényező még, hogy a helyi közösséget nem az ott élők, hanem a kívülállók 
határozzák meg, identitásuk a külvilággal szemben alakul/alakítják mások. A he-
lyi társadalmon belüli entitásnak tekinthetjük a civil társadalmat, ennek definiálása 
azonban szintén bonyolult feladat, hiszen maga a fogalom sokat változott a különbö-
ző korok folyamán. Arisztotelész a civil társadalom alatt még a „társadalom politi-
kai létének egészét” érti, míg Marxnál már megjelenik a civil társadalom és az állam 
szembeállítása.8 Böhm felsorol még nem-állami és nonprofit szervezeti meghatáro-
zásokat,9 esetünkben azonban úgy véljük, John Keane megfogalmazása a leginkább 
alkalmas, amely szerint: a civil társadalom egyfajta önszabályozó, önálló sokféleség, 
társadalmi terület az állami és a magánszféra között.10 Hankiss Elemér a rendszer-
váltás előtti időszakra alkalmazza a második gazdaság ill. második nyilvánosság 
kifejezéseket,11 úgy vélem, ezek nagyon találóak az adott korra, és több esetben talál-
kozhatunk hasonló jelenséggel itt is a vizsgálat során. Hankiss megközelítésén kívül 
még további megfogalmazásokkal találkozhatunk a magyar szakirodalomban,12 az 
egyik szerint a civil társadalom pusztán a közéleti szerepvállalással egyenlő, saját 
céljai elérése érdekében, pl. sztrájk alkalmával. A másik definíció szerint minden, a 
politikai szférán kívül álló autonóm közösség ide sorolható, míg a harmadik egyál-
talán nem zárja ki a politikát, hiszen éppen az állammal szembenálló közösségként 
határozza meg a civil társadalmat.13 Úgy gondoljuk, számunkra ebben a vizsgálódás-
ban egy olyan definíció felelne meg, melyben szerepel, hogy 1. a civil társadalom 
tagjai saját céljaikat követik; 2. autonóm módon, önállóan, külső befolyás nélkül 
szerveződnek közösséggé és a kutatott témában; 3. általában politikán túli területen 
tevékenykednek. Magát a politikát azonban természetesen nem zárhatjuk teljesen ki, 
hiszen ez határozza meg mindennapi döntéseiket, korlátokat állít, vagy épp enge-
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délyez, keretet ad mindennapjaiknak. A fent említett definíciók megfogalmazására 
a magyarországi gyakorlatban csak a 80-as évek elején nyílt lehetőség – addig a 
szociológiai vizsgálatok is tiltottak voltak – ekkor azonban néhányan már ki merik 
mondani, hogy nem egy, de legalább két vagy inkább több társadalmi struktúra léte-
zik párhuzamosan hazánkban.

Az egyesület mint a civil társadalom kiteljesedése

A civil társadalom legfőbb szervezeteiként az egyesületeket nevezhetjük meg. 
Magyarországon az egyesületi élet a kiegyezés után, a polgári fejlődéssel erősödött 
fel – a korszak együtt járt az egyesületek számának nagymértékű növekedésével 
– és felvirágzott az iskolán kívüli művelődés. Magukat az egyesületeket a polgári 
nyilvánosság intézményeiként foghatjuk fel; kialakulásukra több tényező is hatással 
volt, mint pl. a társadalmi, felekezeti hovatartozás. Céljuk szerint is nagyon különbö-
ző típusokat választhatunk szét, például kulturális, politikai, szakmai. A dualizmus 
idején, 1873-ban hozták az egészen 1919-ig az egyesülési jog alapvető rendeletének 
számító szabályozást14, mely kimondta az egyesülés szabadságát. A sokféle politikai, 
gazdasági, kulturális törekvés szervezett keretet igényelt, így nagy számban jöttek 
létre ezek a szervezetek, Sikerüket és a szükséges igényt mutatja, hogy 1932-ben 
már 14 000 egyesületnél15 is több volt az országban.16 Tárgyalt korszakunk kezdetén 
azonban megszüntették ezt a fajta virágzást; a 8110/1939. M.E. sz. rendelet17 korlá-
tozza az egyesülési jogot, megtiltja új egyesületek, valamint hasonló jellegű szervek 
alapítását. Az 1946. évi I. törvénycikk Magyarország államformájáról tartalmazza 
ugyan a gyülekezési, egyesületalapítási, szabad gondolat- és véleménynyilvánítási, 
valamint szabad vallásgyakorlási jogot,18 ám még ugyanezen év júliusában újabb 
szervezetek feloszlatását rendelték el,19 mint például a Magyar Cserkész Szövetsé-
gét, valamint KALOT-ét.20 Ezen szervezetek helyett és ellensúlyozására igyekeztek 
új, az ifjúságot tömörítő közösségeket létrehozni; ilyen volt többek közt a NÉKOSZ, 
azaz a Népi Kollégiumok Országos Szövetsége,21 valamint az ekkor induló úttörő-
mozgalom is. 1949-re lezárul a két világháború közötti alapítású, illetve a politikai 
hatalom céljainak nem megfelelő profilú egyesületek felszámolása. Ugyanezen év 
szeptemberében pedig megszüntették a kötelező vallásoktatást, és több szerzetes-
rend működési engedélyét bevonják.22 Még az előző évben megszavazták az egy-
házi iskolák államosítására vonatkozó törvényjavaslatot.23 Új, a fiatalok politikai, 
ideológiai nevelését célzó intézményként megszületik 1950 júniusában a Magyar 
Ifjúság Népi Szövetségből a Dolgozó Ifjúság Szövetsége, közkeletű nevén a DISZ. 
Ez a szervezet az 1957-ben alapított KISZ (Kommunista Ifjúsági Szövetség) elődje. 
A civil társadalom fejlődéséhez, működéséhez szükséges egyfajta politikai stabili-
tás, a 20. század második felének magyarországi viszonyait nem tekinthetjük e te-
kintetben kedvezőeknek. A kor legkiegyensúlyozottabb periódusa az 1960-as évek 
végétől az 1980-as évekig tartó intervallum. Ekkor már az enyhülés következtében 



380

találhatunk bizonyos, önállóságra utaló, autonóm módon működő kezdeményezé-
seket, ellentétben a korábbi gyakorlattal, miszerint az állam az ideológiájával el-
lentétes értékrendet igyekezett megszüntetni, valamint a magánélet legprivátabb 
szféráiba is beavatkozva maximális kontrollálhatóságot teremteni. Az 1980-as évek 
erőteljes javulást hoztak kulturális téren; lényegesen szabadabbá vált és bővült a 
mozgástér; egyre több civil mozgalom, szerveződés, fiókegyesület jön létre; ekkor 
országosan már 6-7000 körül van a bejegyzett társaságok száma.24 Fontos azonban 
megjegyeznünk, hogy ezek mind ugyanannak a 12–15 országos szervezetnek voltak 
a helyi fiókintézményei;25 sok volt köztük a sporttal ill. az ökológiai mozgalmakkal 
foglakozó egyesület. Ezek a témakörök a hatalom által megtűrtekhez és támogatot-
takhoz tartoztak.26 Az 1989-es alkotmánymódosítás27 az elsők között szabályozta a 
gyülekezési és egyesülési jogot, mely a népszuverenitásból következik és nem az 
állam „adománya”. Eszerint „a magánszemélyek, a jogi személyek és ezek jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szervezetei – tevékenységük célja és alapítóik szándéka 
szerint – politikai pártot, szakszervezetet, tömegmozgalmat, érdekképviseleti szerve-
zetet, egyesületet vagy más – e törvény rendelkezéseivel nem ellentétes – szervezetet 
(a továbbiakban együtt: társadalmi szervezet) hozhatnak létre és működtethetnek.”28 
Ezek a szervezetek bírósági bejegyzéssel válnak jogi személlyé, mindaddig, amíg 
nem törvénybe ütköző a profiljuk. Fontos és figyelembe veendő tényező még, hogy 
bár a rendszerváltáskor hozott alkotmánymódosítás illetve törvények elméletileg 
szinte bármilyen egyesület és egyéb szerveződés létrehozását lehetővé teszik, az el-
múlt évtizedek átpolitizáltsága, a mindennapi élet tapasztalatai hatására – melyek 
sokakban máig élénken élnek –, az emberek nem élnek a törvény nyújtotta lehe-
tőséggel. A 90-es évek elején tehát a cél egy államtól független civil társadalom 
megteremtése; ekkor alakulhat(na) ki az „eddigi rendszer-alapú társadalom helyett 
egy társadalom-alapú rendszer.”29 Fricz Tamás definíciója szerint a civil társadalom 
„több, mint a személyes magánérintkezések világa, de még kevesebb, mint a direkt 
»állami« politizálás színtere.”30 Ebben szerinte benne foglaltatnak például a kulturá-
lis intézményrendszer, lokális jelenségek. 

Egyesületi múlt Kiskunhalason

A történeti, elméleti bevezetés után térjünk rá vizsgálatunk helyszínére, Kiskun-
halasra. A település ismereteink alapján (pl. Erdei 1974b) tipikus alföldi mezőváros-
nak tekinthető, annak szinte minden ismérvével rendelkezik. Az első személyes „ta-
lálkozás” alkalmával nem kellett csalódni korábbi olvasmányélményeinkben (annak 
ellenére, hogy az több, mint 60 éve íródott), nagy területet elfoglaló és kiemelkedő, 
hivalkodó látnivaló nélküli kisvárosba érkeztünk, melynek fő jellegzetessége a ren-
geteg fasor, kis parkok sora. Összességében elmondható, hogy az első benyomás egy 
kissé elkényelmesedett, ellenben élhető és „közvetlen” város képét keltette. Fontos 
megjegyezni, hogy a vizsgálódásba a korábban Kiskunhalashoz tartozó külterüle-
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teket (mint például Zsana, Pirtó, Bodoglár) nem vontuk be. Ezek 1945 után váltak 
önálló községekké. 

Az alábbiakban megkíséreljük bemutatni, hogyan zajlott le Kiskunhalason a fen-
tebb már röviden bemutatott folyamat, az egyesületek feloszlatása. 1949-re mind-
össze öt egyesület további működését engedélyezték, a korábbi több mint félszázzal 
szemben. Ezek között egyetlen 19. századi alapításút találunk, a Chevra Kadisát. 
Ez egy 19. században létrehozott izraelita szolidaritási egyesület, mely a temetés 
kegyes szertartásának elvégzésére jött létre gyakorlatilag minden olyan településen, 
ahol nagyobb lélekszámú hitközség létezett.31 A másik fennmaradó a Vöröskereszt 
helyi szervezete, valamint a bércséplők érdekvédelmi szervezete, majd következik 
az 1948-ban alapított Dolgozók Vadásztársasága és a Magyar-Szovjet Társaság.32 A 
kiskunhalasi egyesületek feloszlatása esetében érdemes megfigyelni ennek indok-
lását; nagyon sok, teljesen különböző profilú szervezet feloszlatásakor szó szerint 
ugyanazt olvashatjuk a rendeletekben: „A lefolytatott vizsgálatokból az állapítható 
meg, hogy az egyesület szünetelteti működését. A működés szüneteltetésére engedélyt 
nem kért és nem kapott, alapszabályszerű működés kifejtésére nem képes.”33 Egyet-
len egy kivételt találhatunk a sablonszövegek közül: a Kiskunhalasi Iparos és Ke-
reskedő Ifjak Egyesületének iratanyagában egy 1949. február 26-i bejegyzés szerint 
a következő olvasható: „az előzőleg megtartott helyszíni felülvizsgálaton az alap-
szabályban több kifejezés van, ami összeférhetetlen a mai korszellemmel; utasítja a 
vezetőséget, hogy haladéktalanul hívjon egybe egy rendkívüli közgyűlést és alapsza-
bály módosítást hajtson végre.”34 Az említett alapszabály szerint az egylet célja a 
következő volt: „olyan központot létesíteni, mely az iparos és kereskedősegédeknek 
gyűlhelyül szolgálván, az összetartozás érzetét fejleszteni, felolvasásos társas össze-
jövetelek, dal és zeneestélyek, műkedvelői előadások stb. rendezése, könyvtár fenn-
tartása és hírlapok járatása által szellemi és erkölcsi előrehaladásunkat biztosítani, 
hazafias és vallásos szellemben összetartani, hogy így a hazának és a társadalomnak 
hasznos polgárai legyenek”.35 Figyelemre méltó a Református Önképző Kör alel-
nökének 1947 áprilisában elhangzott felhívása a tagokhoz, melyben „figyelmükbe 
ajánlja a politika legteljesebb távoltartását a Kör életétől”.36 Az egyesületre a töb-
bihez hasonlóan megszüntetés várt; nem találjuk nevét a között az öt között, mely 
fennmaradt a korábbiakból.

Az 1945 utáni kiskunhalasi kulturális élet kapcsán találó a következő idézet 
1986-ból: „A felszabadulás utáni politikai cselekvésnek szerves része volt a műve-
lődési mozgalom.”37 Céljait, irányultságát jól jellemzi a következő: „A közművelő-
dési tevékenységet a fejlett szocialista társadalom építésének feladatai határozzák 
meg.”38 Ennek színtereit és lehetőségeit pedig elsősorban az állam fogalmazza meg. 
Ezen színterekhez tartoztak a művelődési házak is, 1946-ban a Munkás Kultúrszö-
vetség feladatul tűzi ki üzemi és falusi kultúrotthonok felállítását, ezeknek kell a 
munka utáni kikapcsolódás, pihenés helyszínévé válniuk. Kiskunhalason már 1948-
ban megalakul a kultúrház a Dohánybeváltó telephelyén, 1949 márciusában kez-
dik tervezni a városi kultúrház létesítését, majd 1953-ban nekiláttak kialakításának. 
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1957-ben pedig végül létrejön a SERNEVÁL és a BARNEVÁL Kultúrház (Ser-
tés-ill. Baromfinevelő Vállalat nevéből). Ezen szervek (üzemi otthonok) munkáját az 
1951-ben alakult Népművelési Intézet irányította. Az itt zajló programok nagy részét 
be tudjuk sorolni a művelődési politika által „támogatott” témakörök, események 
menetébe, úgymint például mezőgazdaság, sport, természettudomány. Az 1960-as 
kiskunhalasi Kulturális Híradó programajánlójában a következő eseményeket talál-
hatjuk: menyasszonyok iskoláját, sakk-kört, fotószakkört, állattenyésztési tanfolya-
mokat, állategészségügyi és űrkutatással foglalkozó előadásokat, természetfilmeket, 
táncesteket; részben a Magyar-Szovjet Baráti Társaság szervezésében.39 Az oktatás, 
ideológiai nevelés intézményeképpen létrehozták a városban is a Magyar Művelő-
dési Szövetség helyi szervezetét, népi kollégiumok létesültek (Dózsa György Népi 
Kollégium). A folyóirat cikkei alapján elmondhatjuk, hogy nagyszabású esemény-
ként ünnepelték Kiskunhalason is 1945 jubileumát. Ennek alkalmából pályázatot is 
hirdettek „hazánk felszabadulásának 15. évfordulójára”,40 melyre olyan irodalmi, 
képzőművészeti, zenei stb. munkával jelentkezhettek a részt venni kívánók, melyek 
alapélményei az utóbbi 15 év eseményeiből, megélt tapasztalataiból táplálkoztak. Az 
ünnepségsorozat keretében a város lakosai megtekinthették a Magyar nép a szocia-
lizmus útján 1945–60 c. kiállítást a Thorma János Múzeumban, valamint változatos 
színielőadásokat, részt vehettek sporteseményeken, illetve az ünnep fénypontján, a 

1. A Kiskunhalasi Dózsa Népi Kollégium felhívása. 
Hírek 1947. szeptember 6.
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Szovjet Hősi Emlékmű koszorúzásán. A háromnapos eseménysor a Bánk bán bemu-
tatásával és az utána következő bállal zárult. Ha egy korabeli rendezvénynaptárt kez-
dünk tanulmányozni, úgy tűnik, viszonylag sok és változatos kikapcsolódási alkal-
mat találhatunk: kiállítás, mozi, plakát- és novellapályázat, Latabár-est, könnyűzenei 
összeállítás, színi előadások. Ezek valós hangulatának, céljainak szemléltetésére 
elegendő az MSZMP 1958-as Művelődéspolitikai irányelveibe belelapoznunk:41 
„Szocialista kultúránk, de egész társadalmi életünk világnézeti alapja a marxiz-
mus-leninizmus, melynek az értelmiség nagyobb részét kell megnyerni, mert nekik 
van nagyobb és hathatósabb súlyuk a műveltség terjesztésében, az ifjúság nevelésé-
ben. A kultúra szocialista eszmeiségének elsődleges fontosságát nyomatékosan kell 
hangsúlyozni ma, amikor még hatnak bizonyos revizionista nézetek.” Fel kell lép-
ni a „Horthy-rendszertől örökölt kispolgári álkultúra” ellen.42 „Az egyes művészeti 
ágakhoz kapcsolódó intézmények: könyvkiadók, szerkesztőségek, filmgyárak, szín-
házak, mozik, a rádió és a televízió, zenei és képzőművészeti szervek, szórakoztató 
intézmények vezetői biztosítsák a párt művészetpolitikájának érvényre juttatását.”43 
A fentiek hitelességének bizonyítására álljon itt egy idézet az 1960-ban Halason 
megjelent Kulturális Híradó beköszönő számából: „Az eddigi politikai és gazdasági 
eredményeink megkövetelik a kultúra fejlesztésének nagyobb ütemét. Városunknak, 
hogy be tudja tölteni környezetformáló funkcióját, hogy kultúrközpont legyen, elő-
ször meg kell teremteni azt a saját szocialista kulturáját a városon belül, amely a 
környezetre kihatva a haladás, a szocializmus igazságáról győzi meg az embereket, a 
tudomány és a művészet sokirányú eszközével. Fő feladat, hogy a tömegek tudatára 
ható, ideológiai és kulturális fórumokról kiszorítsuk a polgári és kispolgári eszméket 
és a marxizmus-leninizmus elveit a kulturális alkotómunka és a tömegfelvilágosító 
tevékenység kizárólagos alapjává tegyük. Nagy feladat ez, nagyon sok tennivaló van 
ezen a területen, és megoldásához minden kulturát szerető, becsületes ember mun-
kájára van szükség.”44

Egyesületek helyett…

Az 1950–60-as évek halasi közösségeiről kevés adat illetve objektív iratanyag áll 
rendelkezésünkre. Azt viszont biztosan tudhatjuk, hogy a fent említett művelődés-
politikai irányelveknek és az egyesületek megszüntetése után kialakult helyzetnek 
megfelelően a kis helyi közösségek szerepét az ipari vállalatok kultúrházai és üzemi 
bizottságai vették át. A korszakban jelen lévő és működő ipari, mezőgazdasági szer-
vezetekkel kapcsolatban – a források hiányossága miatt – a teljességre való törekvés 
igénye nélkül említhetjük meg a következőket: 1948-ban jön létre a Cipész Kisipari 
Termelőszövetkezet (továbbiakban KTSZ); 1951-ben Ruházati és Fodrász KTSZ, 
1952-ben Háziipari KTSZ; az 1950-es években jön létre a Vastömegcikk-ipari és a 
Faipari Vállalat is, 1961-ben pedig megalakul az  Állami Gazdaság. Jelentős szere-
pet töltött be a város életében és sok embert foglalkoztatott a Barnevál (korábban 
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Schneider cég), mely gyümölcs- és baromfifelvásárlással foglakozott, de kiemelt 
fontosságú volt még a malomipar, a homoktéglagyár, a kötöttárugyár45 és a pamut-
nyomó-gyár is. 

Mindezeknél fontosabb szerepet játszott a Dél-Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vál-
lalat, mely a szezon kezdetén, május elején tartott medencebáljai által vált egyre 
népszerűbbé. Tekintélyes voltát jól illusztrálja a következő mondat is: „ha valaminek 
van jelentősége a város kulturális életében a 80-as években, akkor ennek van.”46 Az 
idény kezdetekor a még fel nem töltött medencékben tartottak báli mulatságot, me-
lyet a város apraja-nagyja látogathatott. A vállalat eredete az 1950-es évekig nyúlik 
vissza, amikor is olaj után kutatva, próbafúrások során nagy mennyiségű melegvizet 
találtak a területen. A 48-49 fokos víz magas jódtartalmánál fogva alkalmas légúti 
panaszok enyhítésére, vérkeringési, mozgásszervi problémák kezelésére.47 Ezt felis-
merve már ebben az évtizedben megépültek az első „medencék”, azaz az egyszerű, 
földbe vájt deszka ülőalkalmatosságok, a következő évtizedben pedig elkészült a 
Vízmű Vállalat kezelésében az uszodai komplexum.48 Magát a strandot 1959-ben 
avatták. Az élénk társasági élet színhelyei közé tartozott az öltözők tetőterasza is, 
ahol a napfürdőzni vágyók telepedtek meg. A dolgozók és családtagjaik számára 
szervezett alkalmak közé sorolhatjuk a balatoni illetve egyéb, hévizes fürdővel ren-
delkező helyekre tett, néha többnapos kirándulásokat is. A ’70-es évek elején alapí-
tották az úgynevezett Vízmű Klubot. Ez az eleinte szerény méretű kis közösség a 
strand területén birtokolt egy épületet, ahol különböző rendezvényeiket megtarthat-
ták, mint pl. vállalati események, névnapozások, játékok szervezése. Rendelkezésre 
állt egy viszonylag jól felszerelt könyvtár, kártyaterem, biliárdterem, lehetőség volt 
televízió-nézésre is; itt „majdnem minden délután volt élet.”49 Míg induláskor csak 
a dolgozók jártak ide szabadidejüket tölteni, később már családtagjaik is, bővültek 
a baráti körök, melyek azonban, a mai gyakorlattal ellentétben, „háznál összejönni 
nem nagyon mertek.”50 A brigádversenyek és -estek alkalmával zenét hallgattak, 
csasztuskákkal51 szórakoztatták egymást; és általában kellemesen telt az idő, azon-
ban azt is hozzá kell tenni, hogy a részvétel „kötelezően ajánlott” volt. A vállalat 
kulturális életének aktív szervezőjeként hosszú időn át Lunger Pál tevékenykedett. 
A Vízmű részt vett a KAC-ban (Kiskunhalasi Atlétikai Club), melynek tagjai futbal-
loztak. Itt újból a hatalom és a támogatott témakörök, úgymint sport viszonyára talá-
lunk szép példát. Az 1970-es években fellendülő szociálturizmusnak, valamint a cég 
nemzetközi52 kapcsolatainak köszönhetően a szerencsések elutazhattak a Raumkunst 
Vállalat Bad Schandauban található székhelyére. Itt vállalati üdülőkben biztosították 
a szállást, míg a többi ellátást és szolgáltatást személyesen kellett megszervezni. 
Innen már nem volt nehéz eljutni Drezdába és Lipcsébe, ahol is „tartós, szép holmi-
kat”53 szerezhettek be.

Míg a Vízmű a nagy állami vállalatokat példázza, addig az országos egyesületek 
helyi szervezeteinek működését jól szemlélteti az 1899-ben alakult Magyar Orszá-
gos Ebtenyésztők Egyesületének kiskunhalasi részlege. Ez 1968-ban jött létre, és 
gyakorlatilag bárki beléphetett tagjai közé, aki a tagdíjat fizette. A szervezet kutya-
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tenyésztéssel, a magyar fajták megőrzésével, kiképzéssel, kiállítások és versenyek 
szervezésével, foglalkozott. Valószínűleg a tény, hogy országos hálózat része, tette 
lehetővé, hogy a Művelődési Központban térítés, bérleti díj fizetése nélkül rendel-
kezésükre bocsátottak egy helyiséget, ahol is minden hónap második szombatján 
klubdélutánokat tarthattak, előadásokkal, filmvetítésekkel. A korszak ideológiá-
jának, szellemiségének és nem utolsósorban nyelvezetének mindenütt jelen levő-
sége és beivódása jól megfigyelhető az 1968–88 között elnöki posztot betöltő B. 
B. gondolkodásában, aki az egyesületről úgy számolt be, mint ahol egymás között 
„sporttársnak” szólították egymást. A legérdekesebb az, hogy ma is úgy jellemezte 
az egyesületet, mely a „legdemokratikusabb” szervezet volt, hiszen tagja lehetett 
„munkás és a diplomás is”. Mint mondta, a „szocialista társadalom életébe szerve-
sen illeszkedett” az egyesület, hiszen témaköre az ember és környezetének viszonya 
volt.54 

 A saját érdekében hatékonyan fellépő városlakók közé tartozik Balogh Ist-
ván is. Balogh István eredetileg villanyszerelőnek tanult Budapesten, ahol lelkes 
amatőr csillagászként alkalma volt megismerkedni Kulin György professzorral, a 
magyarországi csillagászat egyik legnagyobb tekintélyével. Hamarosan részt vett a 
csillagvizsgáló gyakorlati tevékenységeiben is, valamint megtanulta a távcsőtükör 
csiszolásának technikáját. 1963-ban családi okok miatt hazaköltözött Kiskunmajsá-
ra, majd Kiskunhalason talált állást a Fémmunkás Vállalatnál. 1969-ben megépítette 

2. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
plakátja, 1990 körül. TJM 14599

3. A Halas Táncegyüttes kiadványa, 1993 körül.
TJM 13687
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első távcsövét, majd az 1972-es székesfehérvári csillagászati találkozón való részvé-
tel hatására a csillagászati ismeretterjesztés lelkes hívévé vált. Hazatérve ennek szel-
lemében sikerült is létrehoznia a Csillagászati Baráti Kört (továbbiakban CSBK). A 
szervezet a Fémmunkás Gyár Szakszervezeti Bizottságának alábbi feltételei szerint 
született meg 1972. november 2-án: „A Gyár Szakszervezeti Bizottsága hajlandó 
a CSBK mint Clubot patronálni és felette védnökséget vállalni, ha a Club hajlan-
dó a Szakszervezeti Bizottságon belül működni és azt magáénak mondhatja.” A kör 
programjában szerepelt az amatőr csillagászok összefogása, a távcsöves bemutatók 
megszervezése az érdeklődők számára valamint a legújabb kutatási eredmények, fel-
fedezések ismertetése. Mivel a gyár nem tudott megfelelő helyet biztosítani a CSBK 
összejöveteleinek, ezért a MÁV Művelődési Ház biztosított otthont számára. A ked-
vező fogadtatás köszönhető volt többek között az 1972 márciusában megrendezett 
Művelődési Otthonok III. Országos Találkozójának is, ahol az Országos Népmű-
velési Tanács 1965-ös irányelveit felhasználva pontosan megfogalmazták a műve-
lődési otthonok feladatait és működésének alapelveit. Ezek közt szerepelt a helyi 
közösségi- társadalmi élet érdekében a közös művelődés és szórakozás feltételeinek 
biztosítása, az alkotó tevékenység tömeges kibontakozásának lehetősége, valamint 
a tudományos, művészeti alkotások és a közösségek találkozásának elősegítése.55 
A CSBK sikerét a MÁV Művelődési Ház korabeli vendégkönyvein is lemérhetjük, 
mely nemegyszer közel 100 fős hallgatóságról tanúskodik. Később Balogh István-
nak sikerült elkészítenie azt a távcsövet, mely már nemcsak bemutatásokra, hanem 
tudományos értékű megfigyelések végzésére is alkalmas volt. 1976-ban felépült a 
csillagvizsgáló, ekkor még saját házának udvarán. Az amatőr csillagászok körében 
felmerült az igény többnapos, vidéken megrendezett előadássorozatokra, ennek ha-
tására Kiskunhalason 1975-ben rendezték meg az első Csillagászati Napokat. Az 
esemény – amely kiállítással és filmvetítéssel egybekötött előadássorozatként zajlott 
– az előzetes várakozásoknak megfelelően hatalmas siker volt. Később az évenként 
megrendezett előadások számára jobb, a növekvő számú lelkes amatőrcsillagász 
igényeinek megfelelőbb csillagvizsgálót igyekezett kialakítani Balogh István. Az 
elképzelést támogatta az akkori tanácselnök, Tánczos Sándor is. Az egyeztetések 
eredményeképpen 1983-ban a város szívében, a Kossuth utca 43. alatt jött létre a 
mai csillagvizsgáló. Itt került elhelyezésre egy meteorológiai állomás és egy teljesen 
felszerelt fotólabor is. Balogh István munkája elismeréseképpen megkapta a „Szoci-
alista kultúráért” kitüntetést, 1984-ben a Zeninváry-érmet, majd a „Tudományért” 
kitüntetést is. 1992-ben pedig Kiskunhalas városa megtisztelte a Pro Urbe címmel, 
a következő indoklással: „Balogh István csillagásznak a kiskunhalasi csillagászati 
amatőr mozgalom meghonosításáért, a városi lakosság használatára önerőből ki-
alakított csillagvizsgáló obszervatórium megvalósításáért, és a csillagászat terén 
végzett, országos elismertségű kutatómunkájáért.”56 Ha ma megkérdezzük, elégtételt 
jelentett-e számára ez az elismerés, csak annyit válaszol: „Nem kezdeném újra”. A 
csillagda ma bemutató csillagvizsgálóként működik, szakkörökkel, ismeretterjesztő 
előadásokkal. Ugyanitt rendhagyó földrajzórákat tartanak közép- illetve általános 
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iskolásoknak. 2005-ben már 30. alkalommal rendezték meg a Csillagászati Napokat. 
A kiskunhalasi Semmelweis kórházzal együttműködve létrejött 1994-ben a Solaris 
Alapítvány, mely napkutatással foglalkozott. Ennek keretén belül orvosok és csilla-
gászok – kísérleti jelleggel – közösen vizsgálják a legnagyobb csillag emberi szerve-
zetre kifejtett hatását, bízva abban, hogy így képesek lesznek különböző betegségek 
várható gyakoriságát előre jelezni.57 

Elengedhetetlen, hogy még egy kiemelkedő jelentőségű egyesületről szót ejt-
sünk. Ez a Forrás- Új Tükör Klub, mely az 1960–70-es évek közhangulata ellen 
(„pangás, unalom”, „apátia” – a klub egyik volt vezetőjének szavai58) próbált fel-
lépni. A tagok igyekeztek kitörni a „népfront-jellegű közművelődésből”,59 ahol is az 
egyedüli szórakozást a fővárosi művészek hakni jellegű kiruccanásai, bálok, elvétve 
egy-egy író-olvasó találkozó, esetleg a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat előa-
dásai jelentették. A klub létrehozását az is elősegítette, hogy a 70-es évek ipari fej-
lesztéseivel nagyon sok fiatal értelmiségi került a városba, akiknek hiányzott a már 
megszokott pezsgő, színes egyetemi, nagyvárosi élet. A városban található kulturá-
lis illetve találkozási lehetőségek ekkor meglehetősen szűkösek voltak: jelentősebb 
találkahelyként a Városi Éttermet és az Ezerjó Éttermet valamint egy-két presszót 
nevezhetünk meg, télen, kerthelyiség hiányában még ennyit sem. A költő Gózon 
Istvánról elnevezett művelődési ház nem volt alkalmas nagyobb rendezvények meg-
szervezésére, legfeljebb szűk körű bábelőadásokat, tánciskolákat tartottak itt, nem 
örvendett nagy népszerűségnek. Igényes programot a Fáklya Filmszínházban talál-
hattak az érdeklődők, itt gyakran viszont csak pult alatt lehetett jegyet szerezni az 
egyes előadásokra. Így aztán 1973-ban „felülről”, azaz a városi politikai vezetés 
szintjéről kiindulva felmerül az ötlet egy ifjúsági, értelmiségi klub szervezésére, 
amely később valóban jelentős szerepet töltött be a város szellemi, tudományos, kul-
turális életében. Az eredeti terv szerint a megyei Forrás című szociológiai-irodalmi 
havilap írásai köré csoportosultak volna a klub témái, innen ered az elnevezése is, 
programjai között azonban találhatunk mást is. A klub a szabadidő igényes eltölté-
sének széles spektrumát kínálta. A foglakozások között mindenki megtalálhatta az 
érdeklődésének megfelelőt; jelentős szerepet játszott az irodalom. Lehetőség nyílt 
kortárs írókkal, költőkkel való találkozásra valamint különböző előadások meghall-
gatására – sokszor országos hírű, neves személyiségek tolmácsolásában – a zene, 
képzőművészet, film, helytörténet, természettudomány, sport területéről. A klubta-
gok és az érdeklődők elvarázsolódhattak a diavetítéses úti beszámolókon, valamint 
gyakorlati ismeretekre is szert tehettek például önismereti foglalkozások keretén be-
lül. A klub meghívottai között találjuk többek közt Hatvani Dánielt,60 Zám Tibort,61 
Knézy Jenőt,62 Buzánszky Jenőt.63 A klub programjai között szerepeltek közös mo-
zi-, színház- és koncertlátogatások, kirándulások. Országos ismertségre is sikerült 
szert tenniük: 1977-ben az Új Tükör Klubok országos versenyén első helyezést értek 
el. 1989–90-re egyre ritkultak a programok, ennek anyagi okai is voltak, valamint 
egyre nagyobb érdektelenség övezte a klub működését. Mindez annak is köszönhető 
volt, hogy az újonnan alakuló, új szervezetek vonzóbbnak bizonyultak a tagság szá-
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4. A művelődési ház az 1960-as években. Ternyák Jenő felvétele. TJM

5. Farsangi bál a művelődési központban, 1960-as évek. TJM 18181
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6. A Művelődési Ház költészet napi ünnepségén szereplő néptáncos lányok, 1964.
TJM EF2010.17.45.

7. Asszonykórus a Művelődési Ház költészet napi ünnepségén, 1964.
TJM EF2010.17.46.
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8. Társastánc tanfolyam vizsgája a Gózon István Városi 
Művelődési Házban 1962 telén. TJM EF2014.8.1.

9. Városfejlesztési kiállítás, 1972. TJM 18181
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mára. A klubnak fontos szerepe volt a műveltség terjesztésében, rendezvényeit bárki 
látogathatta és elősegítette a városban letelepedő értelmiségiek „meggyökerezését”, 
valamint igyekezett önálló gondolkodásra, véleményformálásra ösztönözni. Közös-
séget formált, melyet ma is hiányolnak a város életéből az egykori klubtagok, akik 
2003-ban az alapítás 30. évfordulóját gyűltek össze ünnepelni.

Sokat ígérő reformkezdeményezések

Az 1970-es évek második felében a közművelődést egyre inkább a piaci áruk kö-
zé sorolták. A nyolcvanas években már megjelentek – igaz, háttérbe szorítva – kisebb 
reform-csoportosulások, kezdeményező igénnyel fellépő szervezetek. Ezek közé so-
rolhatjuk a Városi Ifjúsági Műhelyt is; ezen egyesület olyan korábbi előzményekre 
támaszkodva, mint például Középiskolás Klub, vagy a Négy Évszak Olvasótábor, 
1988 októberében alakult, 44 fő részvételével, még az 1989-es egyesületi törvény 
előtt. A szervezet politikailag el nem kötelezettnek vallotta magát, mindez természe-
tesen nem jelentette azt, hogy ne bírt volna saját szellemi és erkölcsi értékrenddel, 
ne fogalmazta volna meg saját értékítéletét; legfőbb profilja azonban kulturális célo-
kat tartalmazott. Az alapszabály szerint ezt közösségek kialakításával (táborok stb.), 
rendezvények lebonyolításával, helytörténeti kutatással, a nyilvánossággal való kap-

10. Dr. Ranschburg Jenő pszichológus Személyiségünk titkai című előadása az új helyen működő 
Gózon István Városi Művelődési Központban, 1978. szeptember 21. TJM 2006.67.16.
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csolattartással, a fiatalok 
igényeiért való kiállással 
igyekszik megvalósítani. 
Az első években körülbe-
lül 90 fő körül mozgott a 
taglétszám, működtettek 
Portéka könyvesboltot; 
csoportjaik pedig (a teljes-
ség igénye nélkül: Makám 
Ifjúsági Társaskör, Klub 
2000, Szivárvány Bábcso-
port, Négy Évszak Olvasó 
és Regős tábor) változa-
tosságot nyújtottak a helyi 
közéletben. Színes prog-
ramjaik között találunk 
nyári táborokat is, például 

angol nyelvi illetve életreform tábort. Folyóiratuk, a Műhely Napló pontosan szá-
molt be az egyesület működéséről, programjaikról; helyet biztosított fiatal lírikusok 
és helytörténettel foglalkozók írásainak. Aktívan részt vettek a város életében, műve-
lődésében. A Műhely kezdeményezésére jött létre újra 1991 novemberében a Nemes 
Tanács, amely igyekezett kulturális, művelődésügyi fejlesztéseket létrehozni, kevés 
sikerrel.64 Fontos megemlíteni az egyesület kiadványait is, úgy mint a természetfotós 
Ternyák Jenő Védett növények Kiskunhalas környékén című kiadványát (1993) ill. 
a Szakál Aurél szerkesztette Kiskunhalas fényképalbumot (1994) és a Kiskunhalas 
anno könyvet (1994). A zene is az egyesület kiemelt fontosságú és kedvelt terüle-
tei közé tartozott; a magyar táncháztól a blueson át a rockig különböző műfajokkal 
találkozhatott a nagyérdemű. A táborok, közösségi programok mind hozzájárultak 
ahhoz, hogy az általuk megtapasztalt élményekkel gazdagodva felelős és önálló 
gondolkodású, cselekvésre képes felnőttek váljanak a részt vevő fiatalokból. Idővel 
azonban magánéleti, munkahelyi és egyéb problémák miatt – valamint feltehetőleg 
a gyarapodó számú egyéb közösség vonzó és ezáltal elszívó hatásának köszönhe-
tően – csökkent a taglétszám. Ezeket a folyamatokat felismerve és megfogalmaz-
va a műhely belátta, hogy „a folytatáshoz nincsenek meg az utánpótlásaink, sem 
személyekben, sem érzelmi, akarati szinten”,65 így az egyesület feloszlatta magát 
1995 decemberében. Aktív szerepvállalásáról tanúskodnak azonban a Műhely Napló 
1990. májusi számában megjelent javaslatok, melyeket még 1989 szeptemberében 
fogalmaztak meg a tagok, és amelyek részben talán a Nemes Tanács előzményeinek 
tekinthetőek.66 Ezek a tervek az ifjúság életkörülményeivel, oktatásával, igényes, 
színvonalas szórakozási lehetőségeivel foglalkoznak; javaslatokat tesznek a városi 
szintű művelődéssel kapcsolatban is, és szorgalmazzák a város hátrányos helyze-
tű lakosainak felkutatását és megsegítését, valamint a helytörténeti kutatómunkát. 

11. A Városi Ifjúsági Műhely Kulturális Egyesület 
tájékoztató füzete, 1991. TJM 13598
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Mindezt minden politikai elkötelezettség nélkül próbálják a tagok elérni; céljuk az, 
hogy hatékonyan segíthessék a város kulturális életét. 

A „nagy” intézmények

A város kulturális életének irányítójaként, kulturális szempontból a legjelentő-
sebb szerepet játszó intézményként legtöbb beszélgetőpartnerünk nagy meglepetésre 
a könyvtárat nevezte meg, épp úgy, mint azt a Kissváros című kötetben is olvashat-
juk. Az intézmény ma általános gyűjtőkörű közművelődési könyvtárként funkcionál, 
eredetileg 1897-ben jött létre, a második világháború alatt azonban szinte teljesen 
megsemmisült az épület illetve a könyvállománya is. 1949-ben Martonosi Pál ne-
véhez fűződik az újraalapítás, 1969-ben pedig új épületben kap elhelyezést az állo-
mány, amelynek száma 2001-ben kb. 134 000 kötetre tehető.67 Itt korábban nemcsak 
író-olvasó találkozókat, kiállításokat, irodalmi, történeti előadásokat és gyermek-
programokat, vetélkedőket szerveztek, hanem még hangversenyeket is. A tanulmány 
írásakor kevés a rendelkezésre álló hely, szűkösek az anyagi keretek, illetve egy volt 
programfelelős szerint igény sincs ilyen jellegű, kulturáltabb szórakozásra. Átvette 
ezt a szerepet a múzeum.

1951-ben az 1950-es múzeum álla-
mosítási rendeletnek megfelelően meg-
nyílt az ily módon átszervezett Thorma 
János Múzeum, mely szintén központi 
irányítás alatt, azonos vezetési elvekkel 
kormányozva működött.68 A múzeum 
1979-től szervezte meg minden évben a 
Múzeumkerti Esték rendezvénysoroza-
tát, mely ismeretterjesztő előadásoknak, 
koncerteknek, hangversenyeknek ottho-
na, valamint az 1998-ban alakult Múze-
umbaráti Kör találkozási helyszíne is. Az 
1970–1980-as években minden októbe-
rében sor került az Országos Múzeumi 
Hónapra; ennek során színvonalas előa-
dásokat hallgathattak az érdeklődök a ré-
gészet, numizmatika, néprajz, festészet, 
irodalom illetve más tudományágak 
eredményeiről. Ezen kívül a Múzeum-
baráti Kör tagjai, családtagjaik és a lel-
kes közönség a múzeum által szervezett 
kirándulásokon vehetnek részt. A múze-
um 1954-ben rendezte meg első állandó 

12. Múzeumkerti Esték. Plakát, 1985.
TJM 12277
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helytörténeti kiállítását, a téma azóta is kiemelt jelentőségű munkájában; évről-évre 
több színvonalas kiadvány, kötet jelenik meg gondozásában. Maga a gyűjtemény 
eredetileg Révész György régiségtáraként működött, akiben már korán, gyermek-
ként felébredt az érdeklődés szűkebb pátriája iránt. 1824-től összegyűjtött minden, 
a határban végzett munkák alkalmával található tárgyat. Ennek azért volt kiemelt 
jelentősége, mert gondosan feljegyezte a lelőhelyet is. Leletei között találunk hon-
foglalás kori darabokat, római kori ezüstpénzeket, sok, ritkaságszámba menő leletet. 
Halála után, 1874-ben a Halasi Lyceum régiségtárát egyesítették gyűjteményével 
Halasi Múzeum név alatt; ennek jogutódja a mai Thorma János Múzeum amely így 
az ország legrégibb ilyen típusú intézményei közé tartozik. A tárgyi gyűjteménynek 
a második világháború során sajnos szinte minden darabja elpusztult. A múzeum-
nak 1950 óta az ún. Kolozsvári-Kiss ház nyújt otthont. Az ezredfordulón több mint 
80 ezer darabos gyűjteményt tekinthettünk meg itt a néprajz, helytörténet, régészet, 
numizmatika, képzőművészet témakörében. A múzeum legbüszkébb azonban a csó-
lyospálosi avar üveg ivókürtjére, valamint Thorma János, a névadó, kiskunhalasi 
születésű festő nagyméretű 1848–49-es témájú, méltó és megfelelő helyen elhe-
lyezett képeire. Állandó kiállításai között találhattuk a Halas, a kiskun mezőváros 
címűt, Thorma János több festményét, valamint a külső kiállítási színben 19. századi 
mezőgazdasági eszközöket. Az időszaki kiállításokon kívül nyomon követhetjük a 
múzeum tevékenységét kiadványain keresztül is; a régészet, helytörténet, néprajz, 
művészet érdekességeivel foglalkozó kötetekben különlegességekkel találkozhatnak 
a lokálpatrióták és az érdeklődő közönség is. 

Egyházak, mint közösségszervező csoportok

Kiskunhalas felekezeti megoszlása arányaiban sokat változott az évszázadok fo-
lyamán; hosszú ideig protestáns, református városként volt ismert, ma a római kato-
likusok alkotják a legnagyobb számú felekezetet. Rajtuk kívül találunk még a város-
ban evangélikusokat, baptistákat, izraelitákat valamint a kisebb gyülekezetek tagjait.

A reformátusok jelenlétét már a 16. század végéről származó adatok bizonyítják, 
az első halasi lelkész Myskei György volt. Egyik legjelentősebb intézményük a Szi-
lády Áron Református Gimnázium, amely fennállásának 300. évfordulóját 1964-ben 
ünnepelte a város. Itt működött egy kisebb galéria, színielőadásokat is rendeztek. 
Aktív közösségi és kulturális életet él ma az iskola. A Református Kollégium értesí-
tője Humanissime címen ápolja a híres gimnáziumi névadó lelkész69 illetve a város 
más nagy szülötteinek emlékét, próbálják megőrizni szellemi örökségüket, a nemes 
eszméket. Évente koszorúzásokat, színvonalas konferenciákat tartanak, Pro Iuven-
tute díjat osztanak ki a város iskoláinak legkedveltebb tanárai között. A Bödecs Pál 
lelkész és kollégiumi főigazgató által vezetett felekezet pedig mindig kész a megúju-
lásra; szerveznek jegyesiskolát a házasodni készülőknek, közösségi házat építenek, 
különböző rendezvényeket hoznak létre.
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A katolikus egyház viszonylag „fiatal” a városban, hiszen a török kiűzése után a 
középkori egyház szinte megsemmisült, 1769-ben alapították újra. A felekezet két 
plébániát működtet Halason, a Felső- ill. Alsóvárosi Római Katolikus Plébániát. 
Ezeken belül több kis közösség működik, ilyen pl. a Kolping Egyesület,70 mások 
szervezik a cserkészek találkozóit. A katolikus felekezet nagyon sok szabadidős 
programot szervez, melyek közt mindenki megtalálhatja az ízlésének valót: szó-
rakozhat a pótszilveszteren, mulatozhat farsangkor, részt vehet az egyházközségi 
majálison, vagy elmélyülhet az Úrnapi körmenetben, a vodicai zarándoklaton. A kü-
lönböző programok összeállításában főleg a már bérmált hívek az aktívak; ők szer-
vezik többek közt az adventi eseményeket, a Péter-Pál napi búcsú alkalmával tartott 
pikniket. Az 1993 óta működő Városi Vegyeskarban szintén jelen vannak a hívek, 
a Szüreti Napok alkalmával rendszeresen fellépnek a templomban egy hangverseny 
keretében. Találkozhatunk még a „szociális testvérekkel”71 is, akik kórházban nyúj-
tanak segítséget, lelki támaszt a rászorulóknak. 

Az evangélikus gyülekezet 1937-ben kezdett szerveződni; kialakulásában fon-
tos szerepet játszott egy városi tisztviselő, aki a lakásnyilvántartás adataiból össze-
gyűjtötte a felekezethez tartozókat. A városban 400-nál valamivel többen, illetve a 
külterületen hasonló számban éltek evangélikusok. Eleinte a soltvadkerti lelkész járt 
át istentiszteletet tartani valamint ellátni a hitközségi teendőket. Ekkor még a refor-
mátus egyházhoz “vonzódtak”, tagjaik oda jártak istentiszteletre, úrvacsoraosztásra, 
1945-től azonban már önálló felekezetet alkotnak.72 A második világháború alatti 
és utáni zűrzavaros, nehézségekkel teli időszakot az 1945 októberében idehelye-
zett Bachát István lelkésznek sikerült stabilizálnia, 1964-ig állt a gyülekezet élén 
és az egyházellenes környezettel szemben is sikerült biztosítania a fennmaradást. 
A szekularizációs folyamatot lassította áldozatos munkájával Jeszenszky Tibor, aki 
az istentiszteleteken kívül heti két alkalommal bibliaórákat is tartott, valamint bib-
liakört vezetett gyermekek számára – feltéve, hogy volt szülő, aki el merte engedni 
a gyermekét. Az 1980-as évektől rendszeressé váló ökumenikus imaheteken is az 
ő vezetése alatt kezdtek részt venni a felekezet tagjai, jó kapcsolatot épített ki más 
egyházak vezetőivel, közösen végezték pl. az augusztus 20-i kenyérszentelést. A ti-
tokban zajló hitoktatás ekkor még hivatalos igazolás nélkül zárult, csak 1990-től 
lehetett szabadon jelentkezni hittanra. Sokan nem merték még ezt vállalni, azonban 
a hitoktatás már hivatalosan is elkezdődhetett. Ekkor lendült fel a közösségi élet 
is, kedveltek voltak a családi istentiszteletek, ifjúsági közösségük hetente egyszer 
találkozott, nyáron együtt táboroztak, közös kirándulásokat szerveztek. Az 1992-
ben még teológiahallgatóként került ide, majd tanulmányai befejeztével diakónus 
lelkészi megbízást kapott Honti Irén. Azonban a régebbi 300–350 fős gyülekezetből 
sokkal kevesebben járnak rendszeresen istentiszteletre, ők is csak az idősebb korosz-
tályból. Az 1945 utáni eseményeknek köszönhetően a következő generáció hiányzik, 
a fiatalokat pedig más érdekli; nehéz őket becsalogatni a templomba. Egyházi ünne-
pek alkalmából gyakran rendeznek szeretetvendégséget, alkalmanként diavetítéses 



396

élménybeszámolót, bibliai előadásokat is, két-háromévente pedig egy-egy közös ki-
rándulást tesznek a Dunántúlra.

A tapasztaltak alapján a baptista gyülekezetet tekinthetjük a reformátuson kívül 
városi szinten aktívnak (kb. 55–60 fő)73. A Békehírnök, a Magyarországi Baptista 
Egyház hetilapja több, mint száz éve már beszámolt a halasi közösségről. A hívek 
életének fontos részét alkotja a vasárnapi istentisztelet, a különböző korosztályoknak 
tartott bibliakörök, valamint a zenekar, énekkar. Jelenleg új imaház és templom épí-
tése zajlik; működtetik az Ifjú Házasok Klubját; havonta felköszöntik a gyülekezet 
születésnaposait; alapítványt hoztak létre, mely két fő profilja a gyülekezetei élet 
támogatása ill. kulturális programok szervezése. Rézangyalok fúvószenekarban sze-
repelt néhány baptista zenész 2000 körül, gyakran vettek részt városi ünnepségeken, 
mint például az évente megrendezett Szüreti Napokon. Nyaranta táborokat szervez-
nek, hálaadó ünnepeket; általában összetartó közösségként jellemezték magukat és 
mások is őket. 

Az izraelita felekezet (ma kb. 30 fő) vezetője Raáb András, akinek megnevezése 
hitközségi elnök, mert a gyülekezet kis létszáma miatt a településen nincs rabbi. 
Betelepülésük a 18. század végére tehető, amikor is a görög kereskedőket váltották 
fel a városban. A zsidó vallásúak aránya a 19. században növekedett jelentősen. Az 
egylet is 1826 óta működött; alapszabályát 1889-ben fogadta el a belügyminiszter. 
Az izraelita felekezet hangsúlyosságát jól érzékelteti a városi életben való jelenlétük 
illetve számos korábbi egyesületük: Chevra Kadisa egylet, Hazkorae, Maszkil-el-dal 
Betegsegélyező Egyesület, Halasi Izraelita Jótékony Nőegylet; utóbbi kettőt szintén 
1947-ben oszlatták fel.74 Máig működő szervezetük a Chevra Kadisa, azaz a – már 
említett – Szent Egylet. Ma folyik a városban héber nyelvoktatás, a felekezet tag-
jai részt vesznek az auschwitzi Életmenetben, valamint megemlékeznek a holocaust 
196 – Kiskunhalason, a vasútállomásnál mártírhalált halt – áldozatáról. Évente ősz-
szel bemutatkozó eseményeket rendeznek, gasztronómiai bemutatót illetve klezmer 
koncertet tartanak, 

A kulturális élet fő szervezőinek tartott művelődési házak nincsenek ma kedve-
ző helyzetben, átalakultak közhasznú társasággá, amely forma bizonyos megszorí-
tásokkal jár. Az egyik intézmény munkatársának véleménye szerint azért is nehéz 
igényes programokat szervezni, mert csak országos nevekre látogatnak el az embe-
rek a művelődési házba, ezek a rendezvények azonban meglehetősen borsos árúak. 
Leginkább a vidám műsorok kedveltek: „kisvárosi emberek nevetni szeretnek.”75 
Egy-egy ismeretterjesztő előadás más szervezésében, terembérleti díj fejében zajlik 
ezekben az intézményekben. Általában a tömegigényeket próbálják meg kielégíteni, 
a legnagyobb szervezet a Kiskunhalasi Művelődési Központ, mely  a kötelező városi 
rendezvényeket mint pl. Halasi Hetek, Szüreti Napok76 szervezi. A Boróka Házban 
pedig néptáncversenyeket, horgászfesztivált, komolyzenei koncerteket, művészeti 
kiállításokat, természetvédő programokat hoztak létre. 
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13. Táncházi mulatság. Plakát, 1992. TJM T2009.22.18.

Összegzés

Ha csak „kívülről” szemléljük a szabadidős kínálatot, viszonylag változatosnak 
tűnhet; az általánosan elhangzott vélemény szerint viszont nincs a városban megfe-
lelő, kulturált szórakozási lehetőség. Sem a különböző korosztályokra lebontva, sem 
igényes helyszín tekintetében. Legtöbbször olyan véleményt hallhatunk, miszerint 
unatkozunk, nincs hová menni, nincs érdekes program... Mindez természetesen több 
tényezőtől is függ, és nem feltétlen csak a programszervezők hibájaként róható fel, 
jellemző viszont egy helytörténész véleménye, miszerint „a kor nem kedvez a kultú-
rának”. Az 1989-es egyesülési törvény hatására szinte megszámlálhatatlan szociális, 
természetvédelmi, kulturális, gazdasági, tudományos egyesület, alapítvány jött létre, 
jelenlegi működésük azonban már megkérdőjelezhető. Ez is több dolog következ-
ményeképpen történhetett így. Az életmód változása, a tömegkommunikációs esz-
közök elterjedése az otthon ülésnek kedvez, a munka után fáradtan hazatérő fizikai 
dolgozó pedig nehezen csalogatható ki egy-egy rendezvényre. Jellemző és talán ál-
talános érvényű tapasztalatot szűrhetünk le egy-egy esemény látogatóinak vizsgála-
tából is, mint például a kiállítás-megnyitó. Itt szinte kivétel nélkül ugyanaz az 50–60 
fő jelenik meg, többnyire idősebbek, akik még aktívak, és rendelkeznek szabadidő-
vel. Koncz Gábor művelődési otthonokra vonatkozó megállapítását, miszerint „Nem 
látogatják, mert nem változik és nem változik, mert nem látogatják”77 találónak érez-
hetjük más kulturális eseményekre is. Egyfajta ördögi kör, melynek feloldásához 
mindkét félnek sokat kell tennie. Örvendetes jelenséget figyelhetünk meg azonban, 
ha megvizsgáljuk az adott korszakra vonatkozóan a Thorma János Múzeumban ta-
lálható meghívógyűjteményt. Elöljáróban természetesen le kell szögeznünk, hogy 
csak a gyűjtemény alapján nem vonhatunk le messzemenő következtetéseket, hiszen 
sok tényezőtől függ, miként kerül be – bekerül-e egyáltalán – egy meghívó a mú-
zeumhoz.78 Mégis, ha csak 
a darabszámot vesszük 
figyelembe, azt tapasztal-
hatjuk, hogy míg az 1940-
es évek második felében, 
illetve az 1950-es években 
volt olyan év, amikor csak 
egy meghívóval gyarapo-
dott a gyűjtemény és az 
is esküvőre invitálta a kö-
zönséget, addig az 1980-
as évek második felétől 
észrevehetően növekszik 
a számuk (évi-8-9), sőt 
1992-től megugrik (16 
db). 1994-ből 58, 1996-
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ból 69 meghívót őriz a múzeum, és ezek közt széles palettáját találjuk a kikapcsoló-
dási lehetőségeknek, kulturális programoknak a legkülönfélébb intézmények, egye-
sületek, csoportok szervezésében. Bízunk benne, hogy növekszik ezen alkalmak 
látogatottsága. Ha tehát a tárgyalt jelenségeket tekintjük, azt kell mondanunk, hogy 
nem tipikus kiskunhalasi – de talán „kisssvárosi” – jelenségekről van szó, nem jobb 
vagy rosszabb – már ha használhatjuk ezeket a sematikus kategóriákat – a város más 
településeknél, viszont egy hasonló vizsgálat hozzásegíthet különböző megoldási 
javaslatokhoz, hogy megtalálható legyen a „közösségek elgyökértelenedésének”79 
ellenszere. Talán azzal zárhatjuk az összegzést, miszerint beigazolódni látszik elő-
zetes hipotézisünk: a rendszerváltozás óta eltelt időszak még nem volt elegendő ah-
hoz, hogy megtanuljunk élni lehetőségeinkkel. A nagyszámú alapítvány, egyesület 
néhány kivételtől eltekintve valójában alig-alig működik, és bár széles spektrumát 
kínálnák a szabadidő eltöltésének, valójában minimális szinten vesznek részt a város 
közösségi, kulturális életében. A lakosok többsége nem is tud létezésükről; részben 
talán azért, mert most sem hatékonyabbak, mint az elmúlt évtizedekben, illetve talán 
még nem szoktunk hozzá az önálló, önkéntes választás lehetőségéhez, nem alakult 
ki az igény a saját magunk által szervezett, színvonalas kikapcsolódáshoz. Ígéretes 
tendenciákat találunk azonban annak tekintetében, hogy ez változni fog a jövőben.
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Vallási élet Kiskunhalason 1945-1989 között
Sinka Ildikó

A hívő ember számára hitének megvallása, keresztény vagy izraelita életformá-
ja csak közösségben valósítható meg. Amennyiben egy településen az élő közös-
ségek külső vagy belső hatásra feloszlanak, a keresztelők, egyházi esküvők száma 
csökken, a családon kívüli vallásos nevelés elveszíti helyét és jelentőségét, a vallási 
összetartozás alapjai látszanak meginogni. Az egykor hívő közösségek elvallástala-
nodása azonban nem következik be sem vezényszóra, sem egyik napról a másikra. 
Generációknak kell felnőni ahhoz, hogy egy világnézet egy másikat háttérbe szorít-
son. A hitéhez ragaszkodó ember többnyire megtalálja annak lehetőségét, hogyan 
élje és adja tovább vallási hagyományait. Nem volt ez másként szülővárosomban, 
Kiskunhalason sem.

Egyházpolitikai háttér

Magyarországon a második világháború után a vizsgált időszakban először és 
utoljára az 1949-es népszámláláskor tették fel a kérdést a lakosság felekezeti ho-
vatartozására vonatkozóan. Igazán nagy változás az 1920-as évekhez képest nem 
következett be, az arányokat a mai napig hasonlóra becsülik. Azért beszélhetünk 
becslésről, mert miután az 1949. évi alkotmány magánüggyé nyilvánította a vallást, 
2001-ig erre vonatkozó adat nem szerepelhetett közokiratban, hivatalos népszámlá-
lási kérdőíveken. Ez irányú ismereteket az egyes felekezetek anyakönyvei, nyilván-
tartásai, feljegyzései és a hívek beszámolói alapján szerezhetünk.1

A háború borzalmait túlélő magyar lakosság 1945-ben azzal a reménnyel kezdett 
új életet, hogy a német hadsereg és a magyar nemzeti szocializmus vereségével olyan 
gazdasági és politikai változások történnek, amelyek következtében Magyarország 
megindul egy modern és demokratikus társadalom kialakításának irányába. Bíztak 
benne, hogy ebben a társadalomban megvalósul az állam és az egyházak kapcsola-
tának minőségileg új alapokra történő helyezése úgy, hogy az állampolgárok mind 
vallás-, mind lelkiismereti szabadsága érvényesül.2 Erre az 1944 decemberében 
megválasztott Ideiglenes Nemzeti Kormány ígéretet is tett. Ezek után mégis, szinte 
azonnal kézzelfoghatóvá vált egyfajta egyházellenes politika, melynek hátterében az 
egyre erősödő és a hatalom megszerzésére irányuló célkitűzéseket tápláló Kommu-
nista Párt, valamint az általa irányított politikai rendőrség állt. Néhány év elteltével, 
az 1948-as kommunista hatalomátvétellel egy időben a magyarországi egyházak ül-
dözése politikai programmá emelkedett. Első lépései jól átgondolt és felépített terv 
alapján történtek, melynek hatására a negyvenes évek utolsó felében meghozott tör-
vényekkel és intézkedésekkel sikerült az egyházakat mind egzisztenciájuk, mind ok-
tatásban és kultúrában betöltött szerepük, mind közösségi életük megnyirbálásával 
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háttérbe szorítani, társadalmi-közéleti szerepüket minimalizálni.3 A Rákosi-korszak 
célkitűzését, a szeparációt, vagyis az állam és az egyházak különválasztását az 1949. 
augusztus 18-án elfogadott alkotmány 54. §-a szentesítette. 1949 végére a fontos 
egyházi posztokon külső nyomásra őrségváltás következett be. 1950 őszén a kle-
rikális reakció elleni harc címén felszámolták a szerzetesrendeket, majd a Magyar 
Dolgozók Pártja Titkársága 1951. május 4-én tartott ülésén határozatot hozott az Ál-
lami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) felállításáról az egyházi apparátus és élet mindenre 
kiterjedő, közvetlen ellenőrzése céljából. Megyei szinten egyházügyi főelőadókat 
neveztek ki megbízva azzal a feladattal, hogy közreműködjenek az egyházakkal kö-
tött egyezmények végrehajtásában, a párt és a kormány által meghatározott egy-
házpolitikai elvek gyakorlati érvényre juttatásában. Ők intézték a vallásfelekezetek 
állami támogatásával kapcsolatos ügyeket, bizonyos személyi kinevezések esetében 
véleményezési, javaslattételi joguk volt, egyházi egyesületek, szekták működését el-
lenőrizték, az egyházi sajtótermékek előállításához szükséges engedélyek ügyében 
véleményt formáltak, felügyelték az iskolai hitoktatás menetét, valamint a felekezeti 
oktatási intézmények működését. Beleszólásuk volt egyházi vagyonjogi kérdésekbe, 
valamint közreműködtek a felekezeteket érintő jogszabályok megalkotásában, és az 
ÁEH intézkedéseinek végrehajtásában.4 Ezzel körülbelül egy időben hozták létre 
a papi békemozgalmat, „mely az állam egyik eszköze volt arra, hogy az egyházat 
átalakítsa, és saját politikai koncepciójához igazítsa. A békepapok az Országos Bé-
ketanács keretében működtek előbb, mint a püspökök egyházon belüli ellenzéke, 
később, mint az állam bizalmi emberei.”5

Az egyházközségek életének szervezése, irányítása 

A fenti változások a kiskunhalasi egyházak életét is merőben felforgatták. Mind-
szenty bíboros 1948 decemberében történő letartóztatásáról az akkori katolikus plé-
bános, Boskó Vilmos az alábbi módon emlékezett meg: „December 26-ról 27-re 
virradó éjszaka lefogták a Hercegprímást. Megdöbbentő volt a hír, de az elkövetkező 
idők minket is nagyon megpróbáltak. Év elején én is több megpróbáltatáson jutot-
tam keresztül. Még Vácra is felmentem, de ott a Püspök úr csak annyit mondott: „a 
jó pásztor életét adja a juhokért”. Én visszatértem, és mint 44-ben az ostromot, a 
Jóistenben bízó lélekkel most is vállaltam, ami ebben a küzdelemben nekem is osz-
tályrészül jutott.”6

A szerzetesrendek felszámolása a Kiskunhalason működő Miasszonyunkról el-
nevezett Kalocsai Iskolanővéreket is érintette. A zárda épületét 1950. október 2-án 
a Dandár Parancsnokság bérbe vette, de a bent lévő ingóságokat tulajdonosai el-
vihették.7 A nővérek nagyobb része elhagyta a várost, voltak azonban, akik Kis-
kunhalason maradva kerestek új állást. Kettőjük számára a katolikus egyházközség 
biztosított szállást a kántorlakban, valamint munkát a plébánián és a sekrestyében, 
egy harmadik nővér pedig a postahivatalban helyezkedett el.
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1. A zárda udvarán Mill Mária Elza nővér katolikus lányokkal, 1943 körül.
TJM EF2008.6.1.

2. Elsőáldozók csoportképe. Középen ül Boskó Vilmos plébános és Kalazancia nővér, 1947.
TJM 2006.32.3.
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A nyilvánvaló nyomás ellenére a vallási élet a negyvenes évek végén virágzott. 
Ennek példája a katolikusok esetében az 1947/1948-as Mária-év, amelynek ünnep-
ségein országosan mintegy 4,6 millió hívő vett részt. Az esztendő emlékére az akkor 
még meglévő zárda udvarára a Katolikus Polgári Leányiskola végzős tanulói Má-
ria-szobrot állítottak.8 (A szobor később a Plébánia kertjébe került.) Ugyanebben az 
évben a Hírek az alábbi eseményről számolt be: „Tízezres tömegek vettek részt az 
eucharisztikus kongresszus szombati körmenetén. A munkáspártok díszőrséggel és 
kivilágított ablakokkal tisztelegtek a körmenet előtt. Kiskunhalason – mint az ország 
többi részében is - az eucharisztikus kongresszussal kapcsolatban 8 napos misszi-
ót tartottak a katolikus templomban […] Rengeteg hívő vett ezeken […] részt […] 
Szombaton este a misszió befejezéseképpen ún. Oltáriszentség-körmenetet tartottak, 
melyen mintegy 10-12 000 ember vett részt.”9

3. A Kiskunhalasi Református Egyházközség Presbitériuma 1945-1960.
Tablókép. A Kiskunhalasi Református Egyházközség tulajdona
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Az egyházközségek papjai, lelkészei erejükhöz mérten mindent megtettek annak 
céljából, hogy híveiket összetartsák, megőrizzék. Talán ennek okán, talán külső nyo-
másra 1949 decemberében a Református Egyházközség Presbitériuma egyháztagsá-
gi nyilatkozatot bocsátott ki, melyet a hívek egy hónapon belül aláírhattak. A nyilat-
kozat szövege így hangzott: „Kijelentem, hogy meggyőződéses, Istenben hívő ember 
vagyok, és teljes hittel vallom Jézus Krisztust úgy, mint azt a Református Keresztyén 
Anyaszentegyház hirdeti, és tanítását értelmezi. Ígérem, hogy magamat, s az Istentől 
reám bízott családomat a keresztyén életfelfogás zsinórmértékéhez igazítani töre-
kedem. Ígérem és fogadom, hogy az egyházam életében részt veszek, a templomot 
szorgalmasan látogatom, az úrvacsorával élek, s magamat a hivatalos elöljáróim 
vezetésére bízom, az egyházam törvényeit megtartom. Vállalom az egyház terhének 
hordozását tehetségem szerint és erre a célra havonként … forintot ajánlok fel.”10

Ez a nyilatkozat alapja lehetett az önkéntes egyháztagság és adózás megvalósulá-
sának. Következő év elején a nyilatkozatok összegyűjtése után a Presbitérium meg-
állapította, hogy a hívek lélekszáma 6915 fő, körülbelül 900 személy nem nyilatko-

4. A kiskunhalasi katolikus egyháztanács tagjai és munkatársai, 1955. 
Ülő sor balról: 2. Zilah Lajos, 3. Vörös István, 5. dr. Nagy Lajos ügyvéd, 

6. Boskó Vilmos plébános, 8. Dévényi Ferenc, 9. Mile (Borbála) Elza nővér, 
10. Schnautigel Mária pénztárnok. Középső sor balról: 1. Nyerges Lajos,

2. Pap Elek, 3. dr. Papp Dezső, 9. Keszler Ferenc, 10. Rácz József, 11. Róna Gábor,
15. Disztler György, 17. Holló József. Álló sor balról: 1. Hegyes Vencel, 8. Hoffmeister Ottó.

TJM EF2009.7.5.
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zott. Meglátásuk szerint e hívek egy része elköltözött a városból, mások közönyből, 
ismét mások világnézeti alapon fordultak el az egyháztól.11

A papi békemozgalommal kapcsolatban a kiskunhalasi hívek egyértelmű adatot 
nem szolgáltattak. Többségük tagadta, hogy bármely felekezetnél az elmúlt évtize-
dekben találkozott volna hasonló pappal, lelkésszel, néhányan céloztak arra, hogy 
egy-egy személlyel kapcsolatban felmerült a gyanú, de ezt inkább szóbeszédnek te-
kintették. Tény azonban, hogy a katolikus egyházban, ahol nem a hívek döntöttek 
papjuk személyéről, az Alsóvárosi Plébániára szinte évenként új káplán került. A 
gyakori személycsere a hatalom másik módszere volt arra, hogy ha egy pap túlsá-
gosan buzgón igyekezett az egyház közösségi életét fellendíteni, hosszabb távon ne 
legyen rá lehetősége.

Mindezek ellenére mind ekkor, mind a későbbi kádári „puha diktatúra” idején a 
kiskunhalasi egyházak papjai és lelkészei, a világiakat az egyházi élet irányításában 
képviselő Egyházközségi Tanács, valamint Presbitérium közreműködésével – a le-
hetőségekhez mérten – szervezték és vezették az egyházi életet.

Az egyházak vagyona

Az egyházak működését korlátozó intézkedések sorában elsőként a földosztás 
említendő 1945-ből: kártalanítást ígérve, de nem adva március 15-én az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány elrendelte a 100 katasztrális holdon felüli birtokok, köztük az 
egyházi földek kisajátítását, kiosztását. Az intézkedés a katolikus egyházat érintette 
legérzékenyebben, mert 862 704 katasztrális holdjából 765 684-et sajátítottak ki. 
Nemcsak a vagyonduzzasztó, vagy kihasználatlan földeket vették el, hanem az ok-
tatási és szociális intézmények fenntartására szolgáló célvagyont is. A megmaradt, 
körülbelül 80 000 katasztrális hold a plébániák és az intézmények megélhetése biz-
tosítására nem volt elegendő. A református egyház 102 000 katasztrális holdjából 60 
000 az egyház tulajdonában maradhatott. Az evangélikus egyház birtokállománya 21 
000 katasztrális hold volt, melyek többsége nem haladta meg a kis- és középbirtokok 
mértékét, így nem kerültek kisajátításra.12 

A Kiskunhalasi Református Egyház a földosztás következtében elveszítette a 
gimnázium fenntartási alapját képező Páka birtokot, mely számára jelentős anyagi 
gonddal járt. Az egyház így csak csekély mértékben tudott hozzájárulni az isko-
la fenntartási költségeihez. Az eddig biztosított ösztöndíj és egyes kedvezmények 
megszűntek. A Földigénylő Bizottság az 1000 holdas Páka puszta mellett igénybe 
vett az egyház tulajdonában lévő egyéb földek közül Füzesen 43, Balotán 170, De-
beák-Szarkás területén 910, Felsőkisteleken 155 katasztrális hold földet.13 Katolikus 
részről a Historia Domus 1945-ös feljegyzése a 27 holdas füzesi plébániai föld, va-
lamint a 20 holdas felsőszállási kántori föld kiosztását említi.14 Az evangélikus egy-
házközség a földosztáskor 20 holdnyi földet kapott lelkésztartás céljából, melynek 
egy részéről lemondtak, 500 négyszögöl területre tartottak csupán igényt, melyen 
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5. Jegyzőkönyv a Szilády Áron Református Gimnázium vagyontárgyairól
az államosításkor, 1948. június 21. BKML Kiskunhalas, XXII/201 b. 

Kiskunhalasi Polgármesteri Hivatal iratai, 7956/1948.
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konyhakertet létesítettek. A nyolcvanas években ez is eladásra került, árát az egyház-
község céljaira fordították. Az izraelita egyházközséget nem érintette a földosztás, 
mivel adományokból tartotta fenn magát.

A hívekkel együtt kuláklistára került lelkipásztorok 1951-ben önként lemondtak 
a maradék földingatlanokról is. Kártalanítás helyett a pénzügyi kormányzat 1945 
és 1948 között jövedelemkiegészítő államsegélyt, illetve tiszteletdíjat folyósított a 
papságnak, valamint az egyházi oktatásban, igazgatásban működő személyeknek. 
Állami költségvetésből fedezték a nyugdíjas és a kispapok tartásdíját is. 1948-ban az 
államsegély mértékét az egyházakkal kötött megegyezések tartalmazták. Az egyez-
mények alapján az állam (1951-től az Állami Egyházügyi Hivatalon keresztül) 20 
(katolikusoknál 18) éven át csekély, ötévenként csökkenő összegű „személyi és 
dologi államsegélyben” részesítette az egyházakat. Ennek jelentős része a műkö-
dési engedéllyel rendelkező papság díjazására (kongrua) szolgált, mely egyértelmű 
függőségi viszonyt hozott létre állam és egyház között. Az államsegély forrását ké-
pezte a Vallásfelekezeti Alap, melynek jövedelmét részben az egyházak megmaradt 
mezőgazdasági ingatlanjainak ellenértékéből hozták létre. Ezen kívül rendkívüli tá-
mogatást adhatott az állam az egyházak műemlék épületeinek helyreállításához és 
állagmegőrzéséhez.15

Az ifjúságért folyó harc keretében valósult meg azon törvény létrehozása, mely 
az egyházak oktató-nevelő pozícióira mért megsemmisítő csapást. 1948. március 
16-án az Országgyűlés megszavazta az 1948. évi XXXIII. törvényt, a nem állami 
iskolák fenntartásáról, az állam által történő átvételéről, az azokkal összefüggő va-
gyontárgyak állami tulajdonba vételéről és személyzetének állami szolgálatba való 
átvételéről. Országszerte összesen 6505 iskolát államosítottak.16 Kiskunhalason az 
iskolák átvétele viszonylag gyorsan megtörtént. A Református Általános Iskola épü-
letét és felszerelését a Felsővárosi Általános Iskola, a Katolikus Általános Iskola 
épületét és felszerelését pedig az Alsóvárosi Általános Iskola kapta meg. A Szilády 
Áron Gimnázium államosításával egy időben megszűntették annak első 4 évfolya-
mát, az így felszabadult tantermekben két tanéven át általános iskolai osztályokat 
helyeztek el. Állami tulajdonba került a Református Polgári Leányiskola Szathmári 
Sándorné Leányotthona, mely egy évig általános iskolai diákotthonként működött, 
később pedig óvodának adott helyet. Az izraelita Elemi Népiskolát az államosításkor 
az Alsóvárosi Általános Iskolához csatolták. A felszerelés, berendezés egy részét a 
Központi Általános Iskola kapta meg, s a gyerekek itt folytathatták tanulmányaikat. 
Hivatalosan a Népiskolának csak egy tantermét vették át, melyben tudomásuk sze-
rint vallásoktatás folyt, a többi terem megmaradt az egyházközség tulajdonában, s 
mint bérleményt kapta meg később a zeneiskola és a tankonyha. Bérleti díj fizetésére 
azonban évtizedeken át nem került sor.17

A Katolikus Püspöki Kar 5001/1948. sz. rendeletével megtiltotta az egyházi sze-
mélyeknek az államosított iskolákban való oktatást. Így Kiskunhalason, az addig a 
katolikus iskolákban tanító kalocsai iskolanővérek nem vállalhattak munkát állami 
iskolákban. A katolikus iskolák államosításáról 1948-ban így emlékezik meg Boskó 
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atya: „Június hónapban tiltakozó távira-
taink ellenére csak keresztül vitték isko-
láink államosítását. Azok, akik átvenni 
jöttek, lelkileg látszott, hogy gátlásokkal 
küzdenek, mert két csoport váltotta fel 
egymást, míg a leltárunkat megkapták. 
Itt most csak a leltár átvétel történt, a 
birtokbavétel augusztusban volt. A szép 
múltú, sok katolikus iskolától természetes 
szívből jövő fájdalommal köszöntünk el. 
Az Úr adta, az Úr elvette… imádkozzuk 
Jóbbal.”18

Ezzel egy időben, a Hírekben az is-
kolák állami tulajdonba vételét az alábbi 
módon méltatták: „Az egyházi iskolák 
államosítása a törvényerőre emelkedés 
után Kiskunhalason is, mint az egész 
országban megtörtént. Értesülésünk sze-
rint az átvétel mindenütt a legnagyobb 
rendben folyt le. A volt református pol-
gári iskola helyén ősszel általános iskola 
tanulóotthon nyílik, ahol azokat a pa-
rasztgyerekeket helyezik el, akik a tanyai iskolákban, mint osztályuk legjobb tanulói 
kitűnnek. Így lehetővé válik ezeknek a gyermekeknek a városi szakosított iskolán 
keresztül a továbbképzésük. A tanulóotthon igazgatója Thun István fehértói tanító 
lett. Tudomásunk szerint a tanulóotthonban a Halas környéki tanyai iskolák 4-5 leg-
jobb tanulója nyer elhelyezést. A növendékek egész iskolaéven át ingyenes ellátás-
ban részesülnek. Ebből is láthatjuk tehát, hogy az iskolák államosításával lehetőség 
nyílik a dolgozók gyermekeinek magasabb színvonalú oktatására, és a szakosított 
általános iskolák elvégzése után a közép- és felsőfokú iskolák látogatására. Tehát 
a közművelődés terén ezzel egy hatalmas fejlődés indult meg. A kultúra, a tanulás 
valóban közkinccsé vált.”19 

Az egyházak további működésük érdekében a későbbiekben folyamatosan ad-
tak el megmaradt ingatlanjaikból és vásároltak új telkeket, épületeket templom és 
lelkészlak építés, szentmise/istentisztelet tartás céljából. Az építési, felújítási enge-
délykérelmeket nem csupán a helyi tanácshoz, de a megyei egyházügyi tanácshoz 
is be kellett nyújtani. Nagyobb összegű beruházás esetén a megyei tanács elnöke, 
illetve az ÁEH részéről is hozzájárulásra volt szükség. A megyei egyházügyi hatóság 
templomok, lelkészlakások felújítása elé általában nem gördített akadályt, legfeljebb 
azt kötötte ki, hogy a munkálatokat az egyház saját pénzügyi forrásai terhére köteles 
elvégezni.20

6. A pirtói templom avatása. A jobb szélen Boskó 
Vilmos apát-plébános, 1965. TJM EF2009.54.2.
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A katolikus egyházközség 1948-ban templomot építtetett Bodogláron, eladta 
1949-ben a volt zárdaépületet (Szabadkai u. 12.), hogy a megkezdett zsanai temp-
lomépítési munkálatokat folytatni tudja. Mindkét helyen lelkészlakást is építtettek. 
Később, 1966-ban történt kápolnaépítés Pirtón, 1968-69-ben lelkészlakás építése 
Harkakötönyben. Balotaszálláson egy vásárolt lakóházat alakítottak át kápolnává 
1979-ben. Zsanán a régi lelkészlak helyett a templom mellé 1982-83-ban lelkészla-
kást építettek, Kunfehértón 1983-ban lakóházat vásároltak miséző hely céljára, vala-
mint telekvásárlás, kápolnaépítés és a csatlakozó épület építése történt 1987-88-ban. 
Ezek az építések állami engedéllyel történtek. Mindezek mellett a Felsővárosban 
1971-től lelkészség, majd 1983-tól önálló plébánia jött létre.21 Az evangélikus paró-
kia rendbetételére, bővítésére 1969-70-ben került sor. A korábbi imaterem céljaira is 
szolgáló épületet a város le kívánta bontani, ezért a bérletet felmondta az evangéli-
kus egyházközséggel. A hívek adományaiból, a város által kártalanítás címén fizetett 
összegből, valamint az egyházkerület és az egyházmegye támogatásából finanszí-
rozták az imaterem létesítésének ügyét. A lelkészlakás egy részéből, illetve az irodá-
ból alakították ki az imatermet, melyet hivatalosan 1978. december 17-én adtak át. 
A halasi gyülekezet ezzel közel 50 év után saját tulajdonú imaházzal rendelkezett.22

Hitoktatás

A háború után – amint az egyházi oktatási intézmények újra megnyithatták ka-
puikat a tanulók előtt –, az új, 8 osztályos általános iskolaforma bevezetése mellett, 
az addig érvényes rend szerint az iskolákban kötelező vallásoktatás folyt. 1947-ben, 
az egyházaknak az iskolákból történő ki-, de legalábbis visszaszorítása érdekében 
pártközi értekezleten javaslattétel született az iskolai hitoktatás fakultatívvá tételére. 
Ez a kezdeményezés akkor kudarcot vallott, szinte minden felekezet nyílt tiltakozás-
sal reagált (Kiskunhalason is) az elképzelésre. Két év múlva azonban, már hatalmi 
pozícióból, minden előzetes tárgyalás nélkül az Elnöki Tanács 1949. évi 5. törvénye-
rejű rendelete eltörölte a kötelező iskolai vallásoktatást és bevezette a fakultatív hit-
oktatást. A rendelet végrehajtási utasítása emellett megszorításokhoz kötötte annak 
gyakorlását: kizárólag általános iskolákban, valamint általános gimnáziumi osztá-
lyokban engedélyezték a hittan oktatását, így az a szakosított osztályokból, valamint 
a szakközépiskolákból és szakiskolákból kimaradt.23

1950-ben sor került a vallásoktatás törvényi szabályozására is. Ez évtől csak az a 
tanuló vehetett részt az iskolai vallásoktatásban (a hitoktatás hivatalosan csak isko-
lában volt lehetséges), akit szülei július hónapban egy meghatározott délelőtti vagy 
egy másik délutáni időpontban beírattak. Aki ekkor nem jelentkezett, később már 
nem volt lehetősége. Az 1950-es törvény kimondta, hogy a pap vagy lelkész a gyer-
mekeket az iskolai hitoktatáson kívül semmilyen más címen nem taníthatja, kivé-
ve az elsőáldozási, bérmálási/konfirmálási előkészítőket. 1951-től a beiratkozáshoz 
mindkét szülő írásos hozzájárulására volt szükség. 



413

1956-ban néhány hónapig a hitoktatás szabadon folyhatott, 1957 szeptemberére 
azonban ez ismét csak szigorú korlátozásokkal volt lehetséges. Az 1950-es törvényt 
módosítva új rendelkezés lépett életbe, melyben a vallásoktatást „kizárólagos magá-
nügynek” minősítették, evvel kapcsolatban büntetőjogi beavatkozást az alábbi ese-
tekben helyeztek kilátásba: 

1. ha a vallásoktatást a Magyar Népköztársaság állami, társadalmi, vagy gazda-
sági rendje elleni politikai célokra használják fel,

2. ha valaki erőszakkal, fenyegetéssel, vagy megtévesztéssel a vallásoktatáson 
való részvételre vagy részt nem vételre vonatkozó elhatározást befolyásolni törek-
szik,

3. ha valaki erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályozza a vallásoktatást, illetve 
az abban való részvételt.24

A rendelkezés ellenére többen számoltak be Kiskunhalason arról, hogy az isko-
lákban a beíratást végző személyek megjegyzéseket, kérdéseket intéztek a szülők 
(„Nem félti az állását?”), vagy a diákok („Nem akarsz továbbtanulni?”) felé, melye-
ket azok akár határozott lebeszélésnek is felfoghattak. 

A törvény a szakképző intézményekben a vallásoktatást továbbra sem engedé-
lyezte, ez a diákok 2/3-át érintette. A vallásórákat az igazgatói rendelkezésnek meg-
felelően az órarend szerinti első tanítási óra előtt, vagy az utolsó óra után, heti két 
órában lehetett megtartani. A beiratkozást minden évben legkésőbb egy héttel az 
iskolai beiratkozás után meg kellett ejteni. A hittan foglalkozás iskolai teremben és 
csak abban az iskolában történhetett, ahol a tanuló a rendes iskolai beiratkozás kö-
telezettségének eleget tett. (Ez utóbbi rendelkezés kevés jelentkező, vagy tanterem-
hiány esetén módosult.)  A beírt tanulókat osztályonként jegyzékbe kellett venni. A 
tanulók névsorát a hitoktatói megbízások kiadása érdekében minden év szeptember 
elsejéig az igazgató köteles volt megküldeni a helyileg illetékes egyházi hatóság-
hoz, valamint a beiratkozottak számát jelenteni a Megyei Tanács Művelődésügyi 
Osztályának a beíratást követő napon. A hitoktató a művelődésügyi miniszter által 
jóváhagyott tankönyv alapján oktathatott, sőt, arról külön haladási naplót vezetett, 
valamint teljes mértékben alkalmazkodnia kellett az iskolában kialakított rendhez 
és fegyelemhez.25 Mivel a vallásgyakorlás bizonyos munkakörök, vagy munkahelyi 
pozíciók betöltése esetén nem volt ajánlatos, vagy egyszerűen csak a beiratkozáskor 
történő esetleges negatív megjegyzések elkerülése okán, a szülők egy része nem vál-
lalta, hogy gyermeke részt vegyen az iskolai hitoktatásban. Helyette az 50-es-60-as 
évektől titokban, majd a 70-es évektől egyre általánosabban megjelenő párhuzamos, 
egyházi ingatlanokban folyó hittan órákra járatták a gyerekeket. Egy katolikus szülő 
arról nyilatkozott, hogy fia a 60-as években, a templom sekrestyéjében tartott hittan 
foglalkozásokon vett részt, s mesélte, hogy meg volt beszélve, hányat kell koppanta-
ni a bejárati ajtón, hogy beengedjék. Később a kántorházban, majd a plébánián tar-
tották az órákat. A hetvenes évekből házi hittanoktatásról is beszámoltak. Reformá-
tus hívek szintén említették a párhuzamos parókiai hittant, evangélikusoknál szinte 
végig a parókián volt, az izraelita gyermekek számára pedig a zsinagóga melletti hit-
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7. Úrnapi körmenet, 1974. Ternyák Jenő felvétele. TJM

8. Bemerítés a baptista gyülekezetben, 1962. július. Balról: Almási Edit, Dóczi Erzsébet, Almási 
Károly lelekipásztor, Soós Imre, Viczián Jénos vendég lelkész, Mohácsi Sára, Nagy Lídia
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9. Mikesi Károly református lelkész beiktatása. Középen Szabó Gábor esperes 
és Mikesi Károly, 1986. április 27. TJM 2006.29.19.

10. A Református Gyülekezeti Ház avatásakor készült csoportkép, 1986. május 11. Református 
lelkészek és egyházi vezetők. Balról: Vikár Béla, Kecskés József (Szabadszállás), Mikesi 
Károly (Kiskunhalas), Nagy István (Kiskunhalas), Négyessy Lajos (Szank), Tóth Károly 

püspök, Jeszenszky Tibor evangélikus lelkész (Kiskunhalas), Szabó Gábor esperes,
dr. Vincze Ferenc (Kiskőrös), dr. Szigethy Béla egyházmegyei gondnok. TJM EF2019.10.1.
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községi teremben. A fenti jelenséget országos szinten észlelve a politikai vezetés kö-
vetelte a püspököktől, hogy egyezzenek bele a templomi hitoktatás szabályozásába. 
Az erről szóló megállapodást a katolikus püspöki kar és az állam megbízottai 1975. 
november 15-én írták alá. Ez a megállapodás 160 főben maximálta a hitoktatásban 
résztvevők számát, a helyi iskola igazgatóinak lehetővé téve az oktatás ellenőrzését.

A városi iskolák mellett a hitoktatással megbízott papok és lelkészek a tanyavi-
lág iskoláiba is kijártak tanítani, egyházközségük lehetőségeihez mérten kerékpárral, 
motorral vagy autóval.

Az utazás plusz terhe mellett néha más tényezők is befolyásolták a vallásoktatás 
megszervezését. Az 1954-es református presbiteri jegyzőkönyvből az alábbiakról 
értesülünk: „Az iskolai évben összesen 195-en jelentkeztek vallásoktatásra. Csak a 
városi iskolákban folyik oktatás. A tanyai iskolák tanítói a beíratás idején szabadsá-
gon voltak, s a szülők csak később értesültek arról, hogy a városi anyaiskolák igaz-
gatóságánál kellett volna jelentkezniük. Így a tanyákon nem éri el a jelentkezettek 
száma a 10-et, s így nincs mód a tanításra.”

Később a tanyasi iskolák folyamatos bezárásával a hitoktatás is lehetetlenné vált. 
Boskó Vilmos alsóvárosi plébános, aki 1972-ben hitoktatási főfelügyelői megbíza-
tást kapott, 1974-ben így emlékezik meg a tanyasi iskolák és a hitoktatás helyzetéről: 
„Sajnos mindig több-több tanyasi iskola szűnik meg, vele persze hittanos kis tanuló-
ink. Már az előző években bezárt az alsóbalotai, alsókunfehértói, Tajó II., felsőbalo-
tai, göbölyjárási, II. kötönyi, az idén hallom, a füzesi is megszűnik. Vele a hitoktatás 
és párhuzamosan a mise lehetősége is. Kár. A felső tagozatú általános iskolásokat 
kollégiumokba gyűjtik különböző helyekre, az első osztályosok pedig gyér számban 
vannak, mert a fiatal szülők nem maradnak tanyán, inkább városi helyekre költöznek. 
Részben ugyan könnyebb a munkánk, de sajnos elmaradnak a lelki magvetések és 
később nem lesz aratás sem. Tragédia. De az élet mindig változik.”26

A 70-es évek végére a gyermeklétszám erőteljes csökkenése és az iskolai körül-
mények nem mindig megfelelő volta miatt a hitoktatás végleg a plébániákra, paróki-
ákra szorult vissza. A katolikus hittan néhány gyermek részvételével 1979-ig folya-
matosan működött az iskolákban, de csak Zsanán élte meg a rendszerváltás idejét. 
1980-tól a beiratkozás is a plébánián történt. 1982-ben hitoktatási termet hoztak létre 
az alsóvárosi plébánián a kápláni épületrész átalakításával és bővítésével. Bár az itte-
ni hitoktatás virágzó volt, nem tudta pótolni az iskolában – megfelelő körülmények 
között – tartott órákat.27

Egyesületi élet

A többségében a 19. század második felében, valamint a 20. század elején meg-
alakuló vallásos egyesületek, társulások Kiskunhalason a két világháború között 
élték fénykorukat. Ezen közösségek célja az volt, hogy segítsék a híveket az egy-
házukban való otthonra-találásban, erősítsék összetartozásuk tudatát, valamint az 
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egymás iránt érzett felelősség felvállalását. Ehhez a célhoz minden közösség más-
más módon közelített. A hívek nem voltak egyforma korúak, hasonló érdeklődésűek, 
ezzel összefüggően különböző csoportosulásokba szerveződtek. Mindegyikük rend-
szeres időközönként összejövetelt tartott. A második világháború ideje alatt munká-
juk egyre nehezebb lett, rendezvényeik nagy része elmaradt, gyűléseiket kevesebben 
látogatták, de az egyesületi élet nem szűnt meg. Erről tanúskodik Baranyi László 
plébános feljegyzése 1940-ből: „Katolikus egyesületeink az év folyamán dicsérendő, 
szép munkát végeztek úgy erkölcsi, mint anyagi téren, habár a háború szele a helyi-
ségek lefoglalása által rájuk sokszor bénítólag hatott. Ezen egyesületi munkát dicsé-
ri a sok-sok szentáldozás, a sok gyűlés, díszgyűlés, előadás, kézimunka, szociális és 
karitatív működés, betegellátás, támogatás.”28 

A háború befejezése után az egyesületi ingatlanok visszavételével a közösségi 
élet újra szerveződött annak okán, hogy az 1946. évi I. tc. garantálta az egyesü-
lés jogát az állampolgárok számára, s a béke első éveiben az új politikai rendszer 
semlegességet ígért az egyházi egyesületeknek. A Kiskunhalasi Római Katolikus 
Kör 1946. évi jegyzőkönyvében olvashatjuk: „Most az elmúlt időkre visszatekintve 
a mi Körünket is a háború zivataros napjai működésében erősen megbénította. A 
szükséges felszerelésben mondhatnánk majdnem teljesen tönkretette. De bízva az is-
teni gondviselésben a Kör lelkes tagjainak áldozatkészsége azt ismét működőképessé 
fogja tenni, melynek máris nagy eredményét érte el a mi testvéregyesületünk gerin-
ces kara, a Legényegylet, kik az elmúlt hetekben áldozatot és fáradságot nem ismer-
ve a két termet használhatóvá tette, s a villanyt, valamint az ablakokat kijavította. 
Hálás köszönetünk érte. Működésünket újra megkezdhetjük, mint a múltban, úgy a 
jövőben is, minden politikától mentesen, egyetlen cél, a katolikus mivoltunkat érintő 
ügyek feltett védelme. Szeretettel látunk tagjaink sorába bármilyrendű katolikus test-
vérünket, tartozzék az bármelyik politikai párthoz is, ha ő elsősorban is katolikus.”29

Megdöbbenést okozott hát, mikor Rajk László belügyminiszter 1946-ban a Szö-
vetséges Ellenőrző Bizottságnak a fasiszta szervezetek felszámolását követelő jegy-
zékére hivatkozva rendeleti úton felszámolta többek között a Magyar Cserkészszö-
vetséget, a Katolikus Agrárifjúsági Legényegyletek Országos Testületét, továbbá a 
KALÁSZ-t, a KIOE-t, tehát mindazokat a zömmel katolikus felnőtt és ifjúsági egy-
leteket, egyesületeket, amelyek addig aktívan és hatékonyan formálták a közéletet. 
A protestáns egyesületeket ekkor még csak felülvizsgálatra rendelték, de 1950-re 
ezek felszámolása is megtörtént, csakúgy, mint az 1946-ban még meghagyott hit-
buzgalmi egyesületeké.30 Az 1946-os feloszlatások Kiskunhalason többek között a 
Katolikus Legényegyletet, valamint a vele testvéregyesületként működő Napsugár 
Leánykört érintették. 1947-ben feloszlatták a Halasi Izraelita Jótékony Nőegyletet, 
valamint a Maszkil-el-dal Betegsegélyző Egyletet. Később, 1949-ben a Katolikus 
Önképzőkör, az Oltáregyesület, a Református Önképzőkör, a Református Nőszövet-
ség, az izraelita Hazkora egylet szűnt meg,31 végül 1950-ben a katolikus Mária kong-
regáció. Az egyesületek feloszlatásuk napjáig, mások még azután is megrendezték 
programjaikat. Ezt igazolja az alábbi két felhívás 1947 és 1948-ból: „A kiskunhalasi 
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Evangélikus Egyház március 30-án, Virágvasárnap délután ½ 7 órai kezdettel a Ref. 
Önképzőkörben böjti vallásos estet rendez, mely alkalommal a vallásos est műsorát 
(előadás, írásmagyarázat, énekszámok) a lelkészei vezetésével az egyházközségbe 
érkező 60 tagú kiskőrösi evangélikus vegyeskar tagjai szolgáltatják. Erre a vallásos 
estre szeretettel hívja és várja az érdeklődőket az evangélikus egyház Elnöksége.”32 
„A Ref. Önképzőkör táncos tavaszi estjére 06. 04-én és 11-én este ½ 9 órakor kerül 
sor a Városi Színházban. Jegyeket már most lehet előjegyezni a Kör gondnokánál és 
a szereplőknél.”33

A betiltás utáni működés érdekes példája a Katolikus Legényegylet. 1946-ban 
történő feloszlatása után a Kiskunhalasi Római Katolikus Kör 1947-es jegyző-
könyvében olvashatjuk, hogy november 13-án a Legényegylet szervezésében, az 
Önképző Egylet termében Katalin–bált rendeztek. Emellett egy katolikus vallású 
megkérdezett arról nyilatkozott, hogy férje az 1949-ben megkötött házasságukig a 
Legényegylet tagja volt. Valószínű, hogy a hivatalos feloszlatás után a legényegyleti 
tagok a még 1949-ig működő Katolikus Körbe léptek be, s annak berkein belül to-
vábbra is kapcsolatot tartottak. 

Az egyesületek feloszlatása többségében teljes ingó és ingatlan vagyonuk lefog-
lalásával járt, melyről sokszor nem, vagy csak évek múltán kaptak írásos tájékozta-
tást. Egy a Református Nőszövetség tulajdonát képező ház például a Nőszövetség 
feloszlatása alkalmával, bár állami tulajdonba került, erről az eredeti tulajdonosok 
írásbeli értesítést nem kaptak. 1954-ben érkezett telekkönyvi végzés arról, hogy az 
állam a fenti házat a helybeli Sertéstenyésztő és Hízlaló Vállalatnak (Sernevál) jut-
tatta.34

Három egyházi társulásról tudunk, melyek működését nem szüntették meg: a Ró-
zsafüzér Társulatét, a katolikus egyházközség Vegyeskaráét, valamint az izraelita 
Chevra Kadisa Szentegyletét. Előbbi kettő valószínű azért maradhatott meg, mert 
munkájuk kifejezetten a templomhoz kötődött, így bármikor könnyedén ellenőrizhe-
tő volt, a Chevra Kadisa pedig kegyeleti tevékenysége okán működhetett.

A Rózsafüzér Társulat 1886-ban jött létre Kiskunhalason, mellette számos más 
településen is működött. Tagjai olyan hívek, akik otthonukban rendszeresen imád-
kozták a rózsafüzér egy-egy titkát. Ezeket a titkokat havonta cserélték egymás között 
(titokcsere), melyre a templomban került sor a hónap első napján. Minden titokhoz 
egy kis kép tartozott, a hátoldalán magyarázattal. Csere alkalmával a képekből húz-
tak, s azok tartalmát a hónap minden napján elimádkozták. A tagok úgynevezett 
koszorúba rendeződtek, egy koszorú 3-5 főből állt, élükön a koszorúanyával. A ko-
szorúanya jegyzőkönyvet vezetett arról, hogy mikor, melyik olvasót kell imádkozni, 
mikor, kinél, melyik titok van. A társulatnak bárki tagja lehetett, ha ismerte a rózsa-
füzér használatát, rendszeresen járt templomba és imádkozott. Kezdetben férfiak és 
nők, gyakran egész családok tartoztak a közösségbe, előfordult, hogy vezetőjük is 
férfi volt. Később idős asszonyokból állt egy-egy koszorú. Feladataik közé tartozott 
a templom takarítása, a szentsír díszítése, az úrnapi sátor készítése. Közösen láto-
gatták a környék búcsújáró helyeit (Petőfiszállás, Hajós) kezdetben gyalog, később 
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autóbusszal. Önálló vagyonnal rendelkeztek, melynek összegét adományok képez-
ték. Bevételeiket és kiadásaikat a koszorúanya a jegyzőkönyvben tartotta számon. 
Zászlójuk minden körmenetben szerepelt. Elhunyt tagjaikat elkísérték utolsó útjukra 
a temetőbe, és misét mondattak értük. A vezető feladata volt, hogy az elhunyt helyett 
új taggal egészítse ki a koszorút. Amíg nem talált alkalmas személyt, Ő imádkozta 
el a fennmaradt, gazdátlan titkot is. Minden első szombaton misét mondattak élő és 
elhunyt tagjaikért, vasárnap délután pedig együtt imádkoztak, régi szép Mária-éne-
keket énekeltek. 1986-ban megünnepelték fennállásuk 100. évfordulóját. A Társulat 
a mai napig folyamatosan működik.35

A katolikus vegyeskar megalakulása 1925-re tehető, mikor is Hangody István 
kántor-karnagy betöltötte az akkor megüresedő kántori állást. Az ő nevéhez fűződik 
az énekkar megalapítása, valamint az egyházi zenekar szervezése is. 1931-ben Gei-
er József zeneakadémiai tanár tervei alapján 12 regiszteres, 3 manuálos új orgonát 
építettek, mely még nagyobb lendületet adott a templomi zenei életnek. A vegyeskar 
nemcsak Kiskunhalason, hanem vidéki templomokban is szerepelt ünnepek alkal-
mával, vagy újmisézők tiszteletére, emellett számos közös kiránduláson vettek részt. 
A második világháború az ő életükben is nyomot hagyott. Hangody mester egész-
sége megromlott, 1951-ben bekövetkezett halála után Ács Jánost választották meg 
utódjának. Az ő munkáját segítette Kiss Margit (Kornélia nővér) elsősorban az éne-
kek betanításával, mellette népénekeket tanított, diákokból furulyakórust szervezett. 
Több évtizedes munkája koronájaként 1981-ben létrehozta a Kicsinyek Kórusát, 
amellyel a rendszeres próbák mellett minden vasárnap szerepelt a diákmiséken. A 
gyerekek külön énekkari jelvénnyel rendelkeztek. 1984-ben számuk 24 fő. Közben 
több kántori megbízatás letelte után (Kemenes Ottó, Fonyódi József) 1978-ban dr. 
Czár Imre került erre a posztra. Nevéhez fűződik 1983-ban az ifjúsági énekkar meg-
szervezése, melynek tagjai éneküket gitárral kísérték. Működése alatt a vegyes kar 
1986-ban felvette a Kapisztrán Kórus nevet. Próbáikat rendszeresen csütörtök este 
tartották és a vasárnap 10 órás nagymisén szerepeltek. Ezen alkalmakon Bárdos, 
Bach, Beethoven, Palestrina, Halmos, Kodály műveit adták elő. Fennállásuk alatt 
szinte az egész országot bejárták, s eljutottak külföldre is. Mottójuk: „Magasból 
kell jönni, hogy az / Isten dicsőségét énekeljük, / Magasban kell otthon lenni, hogy 
Szívünk, lelkünk, egyéniségünk / Isten dicsőítő éneke legyen.” (Prohászka)36

A Chevra Kadisa Szentegylet 1826-ban jött létre, temetések lebonyolításával, 
valamint az ehhez kapcsolódó tevékenységek intézésével foglalkozott. Az 1940-
es évekig működése folyamatos, a háború utáni újraszervezést követően 1950-ben 
teljes részévé vált a Kiskunhalasi Ortodox Izraelita Hitközségnek. 1950. december 
3-án megalakult az egylet női tagozata, melynek tagjai vállalták, hogy tevékenyen 
segítik a hitközség munkáját, valamint megszervezik az ünnepi fogadások és ren-
dezvények zökkenőmentes lebonyolítását. A szentegylet későbbi működéséről írásos 
forrás nem maradt fenn.37 

Bár új vallásos egyesületek megalapítására a feloszlatások után nem volt lehető-
ség, az 1970-es évektől rendelkezünk adatokkal ifjúsági közösségek létrejöttéről. A 
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Historia Domusban Boskó Vilmos megemlékezik arról, hogy 1972-ben halasi fiata-
lok részt vettek a nagymarosi ifjúsági találkozón.

Szentmisék, istentiszteletek és anyakönyvek adatai

Az államhatalomnak az egyházak megtörésére irányuló politikája a vallási élet 
gyakorlását a templomok falai közé igyekezett visszaszorítani, majd a templomba 
járást is egyre nyilvánvalóbban korlátozni. A kiskunhalasi hívek beszámolója szerint 
a 40-es évek végén, ötvenes évek elején a templomok még telve voltak. Ez egyrészt 
jelenthette, hogy addigi meggyőződésüket és annak megnyilvánulási formáit a hívek 
külső megszorító hatásokra sem tudták és akarták egyik napról a másikra feladni, 
másrészt templomi jelenlétük éppen ezekkel a megszorító intézkedésekkel szembeni 
ellenállásuk megnyilvánulása lehetett. Mivel az embereket nem tudták egyszerűen 
a szentmiséktől, istentiszteletektől eltiltani, különböző módszerek bevetésével igye-
keztek azok megtartását megzavarni. Egy református hívő visszaemlékezése szerint, 
az ötvenes években a templomi hangosító berendezések hiányát kihasználva az is-
tentiszteletek ideje alatt mind a református, mind a katolikus templom körül katonai 
teherautókkal jártak körbe-körbe, ezzel akadályozva azt, hogy a templomban jelen-
lévők hallják a lelkész beszédét. Máskor katonák jelentek meg az istentiszteleten, s 
bár leültek és végighallgatták a prédikációt, ottlétük nem volt megszokott, s főleg 
megnyugtató.

Már 1946-tól említik a templomi megfigyelők jelenlétét az istentiszteleteken. 
Ezek személyével a nagyobb közösségekben nem feltétlenül, de a kisebbekben tisz-
tában voltak a hívek. A megfigyelők sokszor nem is titkolták kilétüket, mivel egye-
sek nyíltan jegyzeteltek az istentiszteletek alatt. A megfigyelők lehettek a BM tikos 
megbízottai, ügynökei, de gyakran az adott közösség egy-egy tagját keresték fel, s 
bírták rá különböző módszerekkel, hogy tegyen jelentést vagy egy meghatározott 
személlyel kapcsolatban, vagy a közösség tagjairól általában. A Katolikus Általános 
Iskola felszerelési tárgyainak leltárba vételéről szóló 1948-as jegyzőkönyvből arról 
értesülünk, hogy Boskó atya az eljárás során megjegyezi: sérelmezi az államrend-
őrség részéről, hogy igen megalázó módon figyelteti az iskola tájékát, valamint az 
ő hívei körében való forgolódását. Elsőrendű papi feladatai közé tartozik ugyanis a 
hívek lelki gondozása, amely munka időnként azok lakásukon való felkeresésével 
jár. Több ízben kértek magyarázatot híveitől ottléte okáról.38

A megkérdezett személyek megjelöltek bizonyos foglalkozásokat, beosztásokat, 
melyek megőrzése érdekében az egyénnek tanácsos volt a templomba járásról le-
mondani. Elsősorban a pedagógusokat, a BM (Belügyminisztérium) munkatársa-
kat, a Városi Tanács tisztviselőit, valamint bármely intézmény vagy vállalat, vezető 
beosztású tagjait említették. Mivel a vezető beosztásnak többnyire feltétele volt a 
párttagság, a párttagokkal szemben külön követelményeket állítottak. Az egyszerű 
párttagoknak az alábbi elvárásoknak kellett megfelelniük:
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1. a leglátványosabb vallási eseményen, a körmeneten nem vehettek részt,
2. nem vehettek részt vallási szertartásokon,
3. elvárták, hogy „ne hozzák be a vallási nézeteket a pártba”,
4. elvárták, hogy fokozatosan szabaduljanak meg vallási nézeteiktől.
A „nem egyszerű” párttagokat, azaz a pártfunkcionáriusokat, a pártapparátus füg-

getlenített munkatársait és az alapszervezetek vezetőségi tagjait eltiltották a szertar-
tásokon való aktív részvételtől. („Az olyan funkcionáriust, aki saját elhatározásából 
gyermekét megkeresztelteti, hittanra járatja, bérmáltatja, egyházi esküvőt rendez, 
templomba jár, vagy körmeneteken vesz részt, pártfegyelmi úton felelősségre kell 
vonni, pártfunkciót nem tölthet be.”) Az elkerülhetetlen társadalmi kötelezettségek 
esetében náluk is megengedett volt azért a keresztelőn, templomi esküvőn, egyházi 
temetésen való részvétel.39

A megkérdezett hívek többsége beszámolt arról, hogy bár maguk nem említették, 
a munkahelyükön tisztában voltak azzal, hogy templomba járnak. Hogy ezt az adott 
munkahelyen mennyire tolerálták, az elsősorban az igazgatók hozzáállásától füg-
gött. Volt, aki egyértelműen a beosztott tudomására hozta, hogy a munkahelye meg-
tartása érdekében többé ne járjon istentiszteletre, más annyit mondott, hogy „csak 
ne feltűnően”, de előfordult, hogy a vezető egyáltalán nem nyilatkozott, hanem a 
közvetlen munkatársak kérdezősködése, esetleg negatív megnyilvánulása révén pró-
bálta a hívőt „jobb belátásra bírni”.

Gyakran a vallásos szülőt gyermeke felől igyekeztek megközelíteni. Erre példa 
a már említett iskolai hittan beíratás, ahol a szülők munkahelyének, vagy a gyermek 
továbbtanulási lehetőségének elvesztésére utaltak. Emellett már az óvodákban nagy 
jelentőséget tulajdonítottak az ún. „kettős nevelés” elleni harcnak. Egy anyuka arról 
számolt be, hogy egy szülői értekezleten gyermeke óvónője megjegyezte, nem veszi 
jó néven, ha a szülők az óvodai elvekkel ellentétes módon nevelik gyermekeiket. 
Külön, név szerint említette meg az ő kislányát, aki azt mesélte csoporttársainak, 
hogy ők otthon imádkoznak.

Annak hátterében, hogy a hívő hogyan döntött további vallásgyakorlásával kap-
csolatban, többféle tényező állhatott. Beosztása mellett nagy jelentőséggel bírt, hogy 
milyen családi háttérrel rendelkezett. Ha esetleg nemcsak hite, hanem származá-
sa miatt is hátrányos helyzetben volt saját maga, vagy hozzátartozója révén, akkor 
megélhetése érdekében gyakran döntött a templomba járás elhagyása, vagy sajátos 
módszerekkel való megoldása mellett. Gyakran a jobb életviszonyok megteremtése, 
vagy a társadalmi érvényesülés céljából mondott le az egyén vallása gyakorlásáról, 
vagy egyszerűen csak olyannyira magáévá tudta tenni az államhatalom által hirdetett 
ideológiát, hogy a hitéletet minden nehézség nélkül el tudta hagyni.

Többen számoltak be arról, hogy bár munkahelyükön nem nézték jó szemmel val-
lásosságukat, a templomba járásról nem akartak lemondani. Ennek megoldásaként 
egyesek vidékre, vagy olyan helyre jártak istentiszteletre, ahol anonimitásukat biz-
tosítva látták, mások korábban érkeztek és később jöttek ki a templomból, vagy ott 
olyan helyet kerestek, ahol nem feltétlenül láthatták meg őket. Ismét mások teljesen 
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nyíltan jártak templomba, vállalva annak esetleges negatív következményeit. Ahol 
a beosztástól függetlenül az egyén mégis gyakorolhatta vallását, s ezt elnézték neki, 
többnyire magyarázatként arra utaltak a megkérdezettek, hogy az illető ezt kiemelkedő 
munkájának köszönhette, annak ellenére, hogy anyagi előrelépésre nem számíthatott.

A hívek beszámolói szerint a 60-as évekre egyre fogyott a templomba járók szá-
ma, s a 70-es-80-as években, mikor az állami nyomás csökkent, az emberekben már 
oly mértékben sikerült elültetni annak gondolatát, hogy a rendszerhez való alkal-
mazkodás útja a vallásosság feladása, más lehetőség nincs, hogy a templomok szinte 
teljesen kiürültek. Megdöbbentő adatként jelenik meg a katolikus bérmálások szá-
mának csökkenése. Az 1969-es évben 452 fiatalt bérmáltak,40 melynek kapcsán szo-
morúan jegyzi meg Boskó atya, hogy hol van már a régi, ötvenes években megszo-
kott ezerkétszázas létszám. Már nem érte meg az 1980-as évet, amikor az Alsóvárosi 
Plébánián 15 fiatal bérmálkozott. 

A fenti folyamat nyilvánvalóan megmutatkozik az egyházi anyakönyvek adata-
iban is. A keresztelések száma az ötvenes évek végétől folyamatosan csökken, ez 
elsősorban a nagyobb létszámmal rendelkező katolikus és református egyház adata-
iból látszik egyértelműen. Az adott évben, városunkban született gyermekek számá-
val való összehasonlítás nem hozna releváns eredményt, hiszen a megkereszteltek 
egy része nem kiskunhalasi lakos, ugyanakkor a helyi szülők nem feltétlenül Kis-
kunhalason kereszteltették meg gyermeküket. A vidéki, többnyire titokban (hétköz-
nap, istentiszteleti szertartáson kívül) történő keresztelés azon családok körében vált 
általánossá, ahol egyik vagy mindkét szülő hivatása és/vagy párttagsága miatt nem 
vállalták fel, hogy lakóhelyük templomába belépjenek. A Kádár-korszak egyházpo-
litikája részeként a családi ünnepek „vallástalanítása” céljából egyre inkább propa-
gálták a családi ünnepek szovjet mintára kialakított, állami, szocialista formáit, az 
úgynevezett társadalmi szertartásokat. A keresztelőt helyettesíteni hivatott névadó 
azonban, bár a hatvanas-hetvenes években egyre gyakoribbá vált, Kiskunhalason 
sem tudta felváltani a keresztelőket. Még az a tendencia sem érvényesült, hogy a 
gyermekek egyik része keresztelőn, a másik névadón vesz részt, mert egyes családok 
egyik szertartásra sem tartottak igényt, vagy a névadó után néhány évvel a gyermek 
keresztelőjét is megtartották.

1.táblázat. Keresztelési/születési bejegyzések száma (1945–1989)
 katolikus református evangélikus izraelita

1945 407 174 11 3
1946 411 173 12 10
1947 466 194 24 15
1948 478 197 15 15
1949 485 164 13 5
1950 437 151 15 4
1951 418 137 20 2
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1952 368 145  5 1
1953 429 140 13  
1954 481 179 12  
1955 524 154 13 1
1956 517 157 15  
1957 421 120  9 1
1958 378 112 10  
1959 399 129  5 1
1960 348 105 13  
1961 398  97  7  
1962 345 104  5  
1963 317  99  7  
1964 325  73  5  
1965 330  84  6  
1966 345  97  7 2
1967 383  85 11 1
1968 392  79  7  
1969 379  92 13  
1970 383  75  8 2
1971 378  78 10  
1972 427  67  5  
1973 373  66  8  
1974 449  79  8 1
1975 422  65  9  
1976 389 71 14  
1977 344 58 11  
1978 304 58  6  
1979 340 58  6  
1980 271 73  2  
1981 288 42  3 1
1982 283 51  7  
1983 277 33  9  
1984 239 25  3  
1985 261 46  1  
1986 229 36  5 1
1987 209 28  5  
1988 197 31  2  
1989 275 26  6  
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Hasonló arány mutatkozik meg a házasságkötések számában és módjában is. Bár 
a lenti táblázatból kitűnik, hogy az egyházi szertartások száma folyamatosan csök-
ken a polgári házasságkötések évről évre közel azonos száma mellett, a vidéki, titkos 
egyházi esküvők megléte bonyolultabbá teszi a valós helyzetet. Előfordult ugyanis, 
hogy egy házaspár Kiskunhalason megkötött polgári házassága mellett vidéken ke-
rített sort az egyházi szertartás lebonyolítására, s ugyanakkor az egyházi anyaköny-
vekből kiderül, hogy a Kiskunhalason bejegyzett házaspárok egy része vidéki lakos. 
Az ötvenes évek elejétől a hetvenes évek közepéig fokozatos, majd ugrásszerűen 
csökkenő egyházi házasságkötések száma mutatja, hogy két generációnak kellett 
felnőni ahhoz, hogy a „vallástalanítási program” sikere láthatóan és konkrét száma-
datokban is megnyilvánuljon. 

2.táblázat. Házasságkötések száma (1945–1989):
 római katolikus református evangélikus izraelita polgári

1945 134 80 2 3 270
1946 178 96 5 6 339
1947 165 78 3 7 300
1948 157 62 4 4 252
1949 181 46 4 3 300
1950 134 84 2  292
1951 108 58 1  269
1952 149 56 1  324
1953 126 53 2  273
1954 161 39 3  295
1955 156 67 5  291
1956 134 63 5  253
1957 175 71 6  274
1958 137 69 3  259
1959 117 55 4  220
1960 101 46 1  213
1961 124 57 3  238
1962 96 46 3  242
1963 92 48 4  243
1964 87 35 2  240
1965 108 21   239
1966 104 48 3  257
1967 125 46 4  294
1968 107 44 4  274
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1969 113 46 3  300
1970 105 22 3  279
1971 99 21 3  235
1972 97 25   271
1973 103 16 1  288
1974 112 13 1  287
1975 106 20 2  299
1976 71 19 1  272
1977 77 12   278
1978 68 15 2  270
1979 68 11 1  256
1980 56 17 1  268
1981 60  5   208
1982 58  7 2  230
1983 62 17 1  216
1984 49 11   259
1985 47 11 2  210
1986 43  6 2  236
1987 40  5 1  198
1988 56 16 2  210
1989 63 14   227

Országos szinten érdekességnek számít, hogy az MSZMP KB (Magyar Szoci-
alista Munkáspárt Központi Bizottsága) Agitációs és Propaganda Bizottsága által 
1973-ban készült felmérés alapján a társadalmi szertartások elterjedése 1958 óta az 
alábbi mértéket öltötte: a névadók és társadalmi temetések terén igen szerény volt a 
növekedés, a hetvenes évek elején az újszülöttek háromnegyedét megkeresztelték, 
a temetések több mint négyötöde zajlott egyházi szertartás keretében. A házasságok 
vonatkozásában azonban komoly sikerként könyvelték el, hogy az esküvők valami-
vel több, mint fele egyházi közreműködés nélkül köttetett.41 Kérdés azonban, meny-
nyire sikerült nyomon követni a vidéki, titkos szertartások létrejöttét.

Ökumené

Kiskunhalason a felekezetek közötti összetartás első jeleiként tarthatjuk számon 
a református és evangélikus egyház között létrejött együttműködést. Megmutatko-
zott ez egyrészt abban, hogy az 1937-ben megalakult evangélikus hitközség háború 
alatti istentiszteleteit Szende Ernő lelkész katonai behívásakor Paczolay István re-
formátus lelkész tartotta meg református talárban, de evangélikus szertartás szerint. 
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Később a tázlári református és evangélikus fiókegyház istentiszteleteit közös temp-
lomban tartotta. 

1964-ben a Historia Domusban Boskó Vilmos apát arról emlékezik meg, hogy 
október 23-án az ökumenikus mozgalmat triduummal mélyítették. Ennek záró jeléül 
ebédre hívták a két református és az evangélikus lelkészt, valamint kölcsönösen eltö-
rölték a duplasírhely árat, melyet akkor fizettek a hívek, ha halottjaikat más felekezet 
temetőjébe temették el.

1973-ban létrehozták a lelkészek találkozóját. Ennek keretében minden hónap 
utolsó péntekjén este más és más lelkészlakban találkozott a katolikus, református, 
evangélikus és baptista felekezet képviselője. Közös imádkozás, a Szentírásról va-
ló elmélkedés, közös ügyek megbeszélése volt a találkozók célja. Kezdeményezői 
Hetényi Lajos baptista lelkész, Kiss István katolikus pap, valamint Jeszenszky Tibor 
evangélikus lelkész volt. Boskó Vilmos apát kommentárja: „Legyen haszna ennek a 
békés találkozónak és ne az egymás marása uralkodjon. Annak lejárt.”42

Jeszenszky Tibor lelkész kórházi beteglátogatásaira többen emlékeztek vissza a 
hetvenes-nyolcvanas évekből, amikor is nemcsak evangélikus híveknek, hanem bár-
kinek lelki vigaszt nyújtott, aki ezt igényelte.

Összegzés

Mind a korabeli írásos források, mind a megkérdezettek beszámolói alapján meg-
állapíthatjuk, hogy a tárgyalt időszakban az államhatalom a vallásgyakorlást nem 
tiltotta, de részben törvényes, részben egyéb eszközökkel annak korlátozására töre-
kedett. 

A kiskunhalasi hívek elbeszélései egyértelműen megerősítették azt a tényt, hogy 
ekkor a hétköznapi ember vallásosságát tekintve kétféle csoportba tartozott: az úgy-
nevezett „nem egyensúlyozók” és „egyensúlyozók csoportjába”.43 Az egyensúlyo-
zás a vallásgyakorlás megtartása és a társadalmi érvényesülés között zajlott. A nem 
egyensúlyozók nem kötöttek kompromisszumot azért, mert minden esetben vállal-
ták hitüket, eltekintve annak következményeitől, esetleg azért, mert egyértelműen 
elhagyták vallási szokásaikat, vagy pedig társadalmi peremhelyzetükből adódóan 
nem kerültek olyan szituációba, hogy egyensúlyozniuk kellett volna. Az egyensú-
lyozók egyik csoportja a társadalmi elvárásoknak való megfelelést rejtett vallásgya-
korlással, másik csoportja a vallásgyakorlás időszakos felfüggesztésével valósította 
meg. Bármely csoportba is tartozott az egyén, döntését sajátos életkörülményei és 
számos tényező befolyásolhatta, melyet az utókor embere nem láthat át, éppen ezért 
egyikükkel szemben sem élhet bírálattal.
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Források
A kiskunhalasi Alsóvárosi Római Katolikus Plébánia Historia Domusa 1945-87.
A kiskunhalasi Református Egyházközség presbiteri jegyzőkönyvei 1945-55.
A Kiskunhalasi Római Katolikus Kör jegyzőkönyvei 1928-48.
A Kiskunhalasi római katolikus, református, evangélikus és izraelita egyházi anyakönyvek
Életútinterjúk kiskunhalasi katolikus, református, evangélikus és izraelita vallású hívekkel. Személyi 
adataik kérésükre nem szerepelnek
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Fejezetek Kiskunhalas gazdaságtörténetéből, 1945–1990
Végső István

Kiskunhalas gazdasága az újjáépítéstől  
az államosításokig (1945–1949)

A tanulmány célja, hogy Kiskunhalas 1945 és 1990 közötti gazdasági folyama-
taiból néhány lényeges eseményt bemutasson. Fontos felvázolni, hogy melyek vol-
tak azok a legfőbb helyi mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi változások, amik a 
városra és a társadalomra egyaránt nagy hatással lehettek. Hiányzó vállalattörténeti 
írások, a korszak kapcsán kevéssé hozzáférhető levéltári és adattári dokumentumok 
miatt elsősorban statisztikai adatsorok és eddigi monográfiák, tanulmányok lehettek 
a forrásaim. Elsődlegesen a mezőgazdaság, az ipar és a kereskedelem terén végbe-
ment változások voltak a kutatásaim fő területei. A helyben lezajlott kollektivizálás, 
szocialista iparosítás és a kereskedelmi élet átalakításai voltak a történeti feltárásaim 
célpontjai. Helytörténeti kutatás módszereivel elsősorban azokat az adatokat rögzí-
tette írásom, amik a kiskunhalasi gazdaságtörténet megismeréséhez elegendőek, és 
nem gazdasági elemzések vagy összehasonlítások. 

Előzmények

Magyarországon az 1950-es évek elején, az ipar államosítását követően a gyáripar 
gyors ütemben és nagymértékben növekedett 1953-ig. Az ipar termelése 1949-ben 
mintegy 30%-kal felülmúlta az 1938. évi színvonalat, ezzel már néhány százalékkal 
meghaladta a háborús évek legmagasabb szintű, 1943. évi termelését. Az ipar hozzá-
járulása az 1949. évi nemzeti jövedelemhez a korabeli árakon csaknem 50%-os volt, 
s ezt követően évről évre nőtt: 1951-ben 52%-ra, 1954-ben 54,6%-ra. Az 1968. évi, 
a ráfordításokkal inkább arányos, kevésbé torz árszinten ezek az arányok lényege-
sen alacsonyabbak. 1949-ben az ipar hozzájárulása a nemzeti jövedelemhez 26%-os, 
1954-ben 32%-os volt. Az iparban foglalkoztatottak száma is nőtt az államosításokat 
követően. 1949-ben 8,4%-kal, 1950-ben pedig 12,9%-kal többen dolgoztak az ipar-
ban, mint 1938-ban. Változott az ipar szerkezete is. A gyáripar termelése 1938-ban 
az összes ipari termelés 79%-a volt, 1949-ben már 85%-a, és az államosítások befe-
jezése után 1950-ben 91%-a. A gyáripari jelleg erősödése a munkatermelékenység 
színvonalában is érvényesült. 1950-ben a gyáriparban a termelékenység szintje 28%-
kal magasabb volt, mint 1938-ban. Az iparban ugyanezen időszak alatt 35%-kal nőtt 
a termelékenység. Az 1950-es évek indulását dinamikus ipari fejlődés jellemezte. 
Az ipar 1953-ban 79%-kal többet termelt, mint három évvel korábban. Ez a folya-
mat azonban erőltetett volt, a túlhajtott mennyiségi növekedés meghaladta az ország 
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teherbíró képességét, és feszültségeket okozott a gazdaságban és a társadalomban 
egyaránt. Ennek hatására 1953 és 1954 között az ipari termelés nem bővült tovább, 
stagnált, majd 1956-ig emelkedő tendenciát mutatott ugyan, azonban belső feszült-
ségekkel, aránytalanságokkal terhelten. Számottevően növekedett az ipar szakmai 
utánpótlása, egyfelől az ipari tanuló képzés útján, másfelől a korábban képzetlen 
felnőtt korú munkások átképzése segítségével. A gyáripar különböző ágazataiban 
a létszám növekedése az 1960-as években eléggé eltérő volt. Jelentősen változott 
az ipar ágazati szerkezete is ebben az időszakban, és egyre inkább közelítette – az 
európai középmezőnyön belül – a nálunk fejlettebb iparú országok szerkezetét. Nö-
vekedett a modern technológiát jobban közelítő ágazatok és termelési folyamatok 
aránya. Ez elsősorban a kemizálásban, a vegyipar arányának növekedésében volt 
érzékelhető, de emellett nőtt a gépiparon belül a híradás- és vákuumtechnikai ipar, 
valamint a műszeripar aránya is. Változott, bár nem az igényeknek és a keresletnek 
megfelelően az ipar mikrostruktúrája; termelésének termékszerkezete, gyártásának 
technológiai szerkezete is. Ezen a területen nem tartottunk lépést az európai közép-
mezőnnyel; például ebben az időszakban még a műszál- és műanyaggyártás aránya 
lényegesen alacsonyabb volt nálunk, mint a hozzánk hasonló nagyságú és fejlettségi 
fokú országokban.1

Kiskunhalas – mint rendezett tanácsú, aztán, mint megyei város – a kapitalizmus 
idején fejlődő agrárvárossá vált. Hatalmas kiterjedésű határával elsősorban mező-
gazdasági jellegű volt a gazdasága, de a dualizmusban elindult iparosodás kétségkí-
vüli nyomokat hagyott rajta. A céhekből, kis műhelyekből kifejlődött ipari és keres-
kedelmi cégek és vállalkozások határozott fejlődést adtak a városnak.

1. táblázat. Országos és a kiskunhalasi földbirtok eloszlás, 1941 
Magyarország Kiskunhalas

0-5 kat. hold 51,1% 37,5%
5-10 kat. hold 21,7% 15,8%
10-50 kat. hold 24,8% 33%
50- kat. hold 2% 13,7%

Forrás: Ránki 1976, 789. illetve 1941. évi népszámlálás. I. 1975, 206-207.

Bár a lakosság többsége gazdálkodásból élt, de az iparban, pénzügyben, szolgál-
tatásokban és kereskedelemben tevékenykedők száma is növekedett. A nagygazdák 
és a középparasztság mellett a földnélküli parasztság volt a legnagyobb számban 
jelen a mezőgazdasági életben. Az állandóan halogatott, „kijátszott” földosztás el-
maradása miatt a szegény rétegek alig tudtak kitörni rossz körülményeik közül. A 
város lakosságának fele külterületen élt. Ennek ellenére a kiskunhalasi mezőgaz-
daság igen jól működött. A gyümölcs- és szőlőtermesztés, a bortermelés, a kertgaz-
dálkodás valamint az állattartás jövedelmező volt. Az ipar kapcsán a kézműipar és a 
céhes jellegű iparosság a jellemző ekkor. Néhány nagyobb vállalkozás viszont nagy 
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vagyonhoz tudott juttatni pár családot. Így darálómalmok, szikvízgyártók, szeszfőz-
de, ecetgyár, kocsigyártó, gépjavító, olajütő stb. üzemek jól működtek. Műmalom, 
mészhomokkő-téglagyár és néhány nagyobb üzem is foglalkoztatott munkásokat. 
A kereskedelmi életben kiemelkedő volt a Schneider Ignác és Utódai Cég, amely 
az ország egyik legnagyobb kereskedő vállalkozása lett. Ám igen jól működött a 
Horthy-korszak végére a nem kevés állami segítséget kapott Hangya Szövetkezet 
is, amely a kisemberek bolthálózata szlogennel igen népszerű volt. Boltos kereske-
dők Kiskunhalason 1934-ben szám szerint: fűszer- és vegyeskereskedő 66 fő, rőfös 
kereskedő 12 fő, cipő- és divatáru kereskedő 9 fő, épület- és tűzifa kereskedő 5 fő, 
borkereskedő 5 fő, vasáru kereskedő 5 fő, terménykereskedő 4 fő, bőrkereskedő 2 fő, 
papír- és írószer kereskedő 2 fő, így összesen 110 fő dolgozott.2

Újrakezdés 1944/45-ben 

Az 1944 előtti eredményeket igen megakasztotta a német és a szovjet megszállás, 
valamint a második világháború okozta ember- és anyagi veszteségek. Az állatállo-
mányt és a felhalmozott terményeket is nagyobb károsodások érték. Ezek rendbeho-
zása kezdetben igen komoly tehertétel volt. A közigazgatás felállítása mellett 1944. 
novembertől Kiskunhalason a magyar állami szervek és a szovjet katonaparancsnok-
ság elsődleges feladata és felszólítása az volt, hogy a gazdasági és kereskedelmi élet 
újra elinduljon. A bombázások, rongálódások és egyéb károk helyrehozása azonnal 
megkezdődött, de a katonai beszállásolások tovább tetézték a problémákat. A rekvi-
rálások és a Vörös Hadsereg okozta veszteségeket, gyárlefoglalásokat a város több 
év után tudta csak kiheverni. A közellátás, leginkább az önellátó gazdaságoknak kö-
szönhetően, az országos körülményekhez képest jól működött. 1945 végéig nagyobb 
nélkülözések előfordultak, amiket például ingyen konyhák felállításával próbáltak 
csillapítani. Ezeket a terheket csak növelték az 1944 után hazatérő munkaszolgálato-
sok, zsidó deportáltak, hadifogságot szenvedett katonák ellátása, segélyezése.

A társadalmi és közélet mellett a gazdaság átszervezése, valamint a kommunista 
párt irányító szerepe vált hangsúlyossá. A politikai csatát már az elején megnyerő 
baloldali szervezet adta a polgármestert, és szerzett többséget a képviselőtestületen 
belül minden fontosabb szerv és hivatal élén. Amíg a kisgazdapárt a törvényességért 
emelt szót, addig Kiskunhalason megkezdődött a gazdaság átállításának illetve a 
társadalom fokozatos átalakításának tervszerű folyamata. 

Városunkban elsősorban a mezőgazdaság területén történtek radikális változá-
sok. 1945 tavaszán felállították a földosztási bizottságokat. A város nagy kiterjedésé-
re való tekintettel több bizottságra volt szükség. Külön-külön földosztási bizottságok 
működtek: Felsőkisteleken, Rekettyén, Füzesen, Alsószálláson, Zsanán, Göböljárá-
son, Balotán, Fehértón és Bodogláron. A bizottságok 1945. március és április folya-
mán végrehajtották a földosztást. Május elsején a Szociáldemokrata Párt és a Magyar 
Kommunista Párt átvette a Hegyközség irányítását is. A tervgazdálkodás felé vezető 
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első lépések érdekében Kiskunhalas város vezetése 1947 tavaszán városfejlesztési 
programot adott ki. Célja a szovjet tervgazdálkodásra való átállás mellett azoknak 
a kiemelt területeknek a fejlesztése, amelyek a kommunista párt propagandájában 
hangsúlyosak voltak. Legfontosabb pontjai: a várost övező mocsarak lecsapolása, 
a gyümölcs és szőlőtelepítés fokozása, csatornázás, fürdő korszerűsítése, modern 
piactér létrehozása, új ipari üzemek megalakítása, a meglévő üzemek fejlesztése. 

Az 1947-ben Kiskunhalason működött 41 vállalat elsősorban családi vállalkozás 
volt. A Schneider Cégen kívül nagyobb vállalat nem működött. Még az 1949-ben be-
vezetett, az önálló kisipar felszámolását célzó, 10 főnél nagyobb üzemekre vonatko-
zó intézkedések is csak néhány céget érintettek Kiskunhalason. 1949. március 1-jén 
felszámolták a Hangya Szövetkezetet, és a Népbolt Vállalatnak adták át ingatlanait. 
Az ipart, a kereskedelmet és a szolgáltatást érintő államosítások betetőzésére 1949 
decemberében, immár a kommunista hatalomátvétel után került sor. Ekkor minden 
10, sőt egyes esetekben 5 főnél több munkást alkalmazó, valamint külföldi tulajdon-
ban lévő vállalatot államosítottak. 

A hároméves terv időszakára uralkodóvá vált a kommunista párt, mely magába 
olvasztotta a szociáldemokrata párt tagságának nagy részét is. Kialakult az állam-
igazgatási apparátus, amely az állami üzemeket kezelte, de legfőképpen a Szovjet-
unió katonai hatalma biztosította a megszállt országai számára a „szocialista fejlő-
dés” lehetőségét. 

Kiskunhalas gazdasága a Rákosi korszaktól  
az új gazdasági mechanizmusig (1950–1967)

Magyarországon 1949-től megkezdődött a párt és a kormány által nyíltan meg 
nem hirdetett szövetkezetesítés gazdasági előkészítése. Az ún. stabilizáció a lakos-
ság egészének jövedelmét a háború előttinél jóval alacsonyabb szintre szorította, a 
parasztságét fokozott mértékben. Következő lépésként a kisparcellára is vetéster-
vet szabtak. A termelőket a cséplőgépnél elszámoltatták, gyakran a család élelmét 
is veszélyeztető szigorral, állami kézbe vonták a gabonát. Az élőállatok forgalmát 
korlátozták. Magánszemély egy-egy hízót is csak engedéllyel vághatott, ami után 
beszolgáltatásra, köznyelvi formában zsírdézsmára kötelezték. Az 1947 és 1948 kö-
zött feléledő, a háború előtti körülményekhez hasonló agrárpiac árai az elégtelen 
termelés miatt nőttek. A kötelező beadás árai ennek töredékét tették ki. 1949-től az 
agrárpolitika nyílt „osztályharcot” hirdetett, 63 ezer gazdát – a 25 kataszter holdnál 
nagyobb területtel rendelkezőket – kuláknak minősítették. Őket földjük arányában 
növekvő mértékű adóval és beadási kötelezettséggel terhelték, elkezdték gazdasági 
likvidálásukat. Napirenden volt az adminisztrációs zaklatás és a végrehajthatatlan 
szabályok számonkérése.3

Az 1956-ig némi kitérőkkel szabdalt, de szinte töretlenül érvényesülő agrárpoli-
tika társadalmi hatása nem kis mértékben hozzájárult a forradalomhoz. A mezőgaz-
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daság szocialista jellegű tervezhetőségét a valóság megcáfolta. A beadási rendszer 
nem teremtett ellátási biztonságot, az alapvető élelmiszerek jegyre voltak kaphatók, 
tartósan hiánycikkek lettek. A beadási rendszer eredménytelenségét jelzi, hogy meg-
szüntetése után, az 1960-as évek első felében 50–70%-kal több termék került állami 
kézbe, mint a begyűjtés „legsikeresebb” éveiben. Főként az állati termékek felvásá-
rolt mennyisége nőtt meg. A szövetkezetszervezés az 1957–1958. évi ún. konszoli-
dáció után ismét napirendre került. Megváltozott viszont számos korábbi módszer.4

A parasztság érdekei ellenében folytatott szervezést a munkás-paraszt szövetség 
megerősítésének jelszava váltotta fel. A legnépszerűbb gazdák megnyerését tekin-
tették a legfontosabbnak, s helyi kezdeményezésnek nyitottak utat. Az agrárpolitika 
a parasztság jövedelmi helyzetének javítását irányozta elő. A munkásság színvona-
lához közelítése kis lépések sorozatával másfél évtized alatt valósult meg. Egy-egy 
település egészét szövetkezetbe tömörítették, így elkerülhető volt a tagosítás. A régi-
ónként folyó, három évig tartó erőszakos kollektivizálás befejeztével a nagyüzeme-
sített mezőgazdaságnak csak a szervezeti keretei jöttek létre.5

Állami segítség nélkül a gazdaságok többsége életképtelen lett volna. A támoga-
tás, a szövetkezetek megszilárdítása további, csaknem egy évtizedig tartott és súlyos 
milliárdokat emésztett fel. Földtörvény, szövetkezeti törvény, a szövetkezeti tagok 
szociális körülményeinek rendezése tett pontot az új struktúrára. Ezek nyomán a 
termelőszövetkezetek vállalati jegyei, önállóságuk foka alapvetően más lett, mint a 
szovjet kolhozoké, de eltért az állami vállalatokétól is. A szövetkezeti háztáji gazda-
ság egyre nagyobb termelési fontosságra tett szert. Noha szocialistának minősítették, 
a magántulajdon és az egyéni kezdeményezés határozta meg működését. A termelési 
struktúra létrehozását követően az állam gazdaságszervező, sőt üzemszervezési fel-
adatokat is magára vállalt. Központilag szóltak bele a gazdaságméret, a tevékenységi 
kör, az áruforgalom, a vállalati jövedelem, a bérek és keresetek kérdéseibe is. A ter-
melés fejlesztését Nyugatról átvett termelési eljárásokra alapozták.6

Kétségtelen eredménye volt ennek a termékbőség, a kielégítő élelmiszer-ellátás, 
a növekvő külpiaci forgalom.7 A vizsgált időszakban a mezőgazdaság két szocialista 
átszervezési szakaszát is megkülönböztetjük. Az első 1945-től a Rákosi rendszer 
erőszakos agrárpolitikájáig, majd következett a Nagy Imre, 1956-os, radikálisabb 
változásokat előtérbe helyező korszaka mellett a Kádár időszak első pár éve 1961-ig. 
Ezek hozták el a valódi változást. 1958-ban még 1,4 millió önálló paraszti gazdaság 
működött az ország összterületének 51,1%-án. Ez utóbbi szám 1961-ben már csupán 
3,7% volt.8 A termelőszövetkezeti rendszer 1967-re gyakorlatilag megszilárdult és 
egyeduralkodóvá vált. Jelentős gépesítés folyt (traktor, tehergépkocsi, munkagépek 
stb.), amik erre az időszakra mindenképpen megerősítették a szocialista mezőgaz-
dasági berendezkedést.9 Ez a megerősödés azt is jelentette, hogy koncentrálódott a 
szocialista típusú agrárium, és ez a termelés koncentrációja mellett a megfelelő sza-
kosodásokat és specializációkat is elindította.10 A gazdasági egy helyben állás, illetve 
a politikai erőszak miatt viszont az 1950-es évek közepére a társadalom szinte min-
den rétege változást szeretett volna. Ám az erőszakszervezetek, illetve a nagyhatalmi 
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elnyomás miatti kilátástalanság okozta helyzetben sokan már nem bíztak komoly 
változásokban. Ez eredményezte az 1956-os forradalmat. Ennek leverése után a ma-
gyar társadalom egy része a passzív ellenállásba, majd az önfeladásba kényszerült. 
A Kádár-korszak viszont a gazdasági fellendülés ígéretének, a világ átalakulásának 
és az ezzel együtt járó életmódváltozásának a kihasználásával fokozatosan felőrölte 
az ellenállást.

A kiskunhalasi mezőgazdaság kollektivizálásának kísérletei

A mezőgazdaság szövetkezesítésének kísérletei a földosztással és a politikai ha-
talom erőszakszerveivel tudtak ekkor igazán kiteljesedni. Egyelőre nem sok ered-
ménnyel. Bár a termelőszövetkezetek és csoportok létrejöttek, de elsősorban a 
földosztással ingatlanhoz jutottak álltak be a „közösbe”. 1949-től 1950 végéig Kis-
kunhalason és határában az Alsószállási pusztarészen a Vörös Szikra, a Göböljárási 
pusztarészen Petőfi, az Inokai és Füzespusztarészen Vörös Október, a Tajói pusz-
tarészen Micsurin, a Bodoglári pusztarészen Szabadság, az Eresztői pusztarészen 
Vörös Csillag, a Fehértói pusztarészen Vörös Hajnal, a Felsőszállási pusztarészen Új 
Élet neveken alakultak termelőszövetkezetek, összesen 597 fővel és 364 családdal.11 
Nagyon kevés, rossz minőségű homokterületen gyakorlatilag elenyésző tagszámmal 
kezdték meg a munkát.12 Városi Tanács vezetőinek mégis állandó és visszatérő célja, 
hogy a szövetkezesítés mellett a begyűjtés és a kulákkérdés megfelelően rendeződ-
jön.13 A kulákok, birtokos parasztok megfélemlítése, bekényszerítése folyamatosan 
zajlott. A begyűjtéseknél alkalmazott retorziók hivatali szinten folytak.14 Az önkén-
tes földfelajánlások 1950-től 1956-ig évente több száz ügyet jelentettek a Kiskun-
halas Város Tanácsa Végrehajtó Bizottság Mezőgazdasági Osztályának.15 Viszont az 
is egyértelműen látható az 1950-es évek erőltetett szocialista típusú mezőgazdasági 
termeléséből, amelyet a város felügyelt, hogy rengeteg hiányosság és hiba fűződött 
ehhez az időszakhoz. A városi végrehajtó bizottságba állandóan érkeztek a jelenté-
sek a termőterületeken tapasztalt problémákról.16

2. táblázat. Horváth István polgármester jelentése az alispánhoz  
Kiskunhalas város „szociális” összetételéről, 1950

Ipari munkások   1.410 fő   (4.36%)
Mezőgazdasági munkások   2.120 fő   (6,55%)

Kisiparosok   2.980 fő   (9,21%)
Kis- és középparaszt 21.980 fő (67,91%)

Értelmiség 1.570 fő   (4.86%)
Kulákok  1.160 fő   (3,58%)
Egyéb  1.142 fő   (3,53%)

Forrás: BKML-Kiskunhalas, XXIII. 627.) b Kiskunhalas Város Tanácsa Végrehajtó Bizottságának, 
elnöki 78/1950
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1952 elejére, a tanyaközpontok önálló községekké alakítása (Pirtó, Balotaszállás, 
Kunfehértó, Zsana) után Kiskunhalas határa felére csökkent. 23.890 kataszter hold 
szántó, 2.674 kataszter hold szőlő, 25.570 kataszter hold egyéb földterület maradt a 
településé. A város nagy részén, 53%-án, kisparasztok 7.371 gazdaságban művelték 
a földet.17 A forradalom és szabadságharc okozta zavarok ellenére 1956 végén a ter-
melőszövetkezetek már eredményekről számolhattak be. A gyenge minőségű homo-
kos területek betelepítését szőlővel és gyümölcsfával kezdték meg. Az új termelési 
ágak bevezetése a figyelmet az árutermelésre irányította. Viszont az állattenyésztés-
ben 1959-ben, még az egyéni gazdaságok sokkal jobb eredményeket mutattak fel. A 
Termelőszövetkezetek még nem rendelkeztek megfelelő törzsállománnyal.18 A ter-
melőszövetkezetekbe való bekényszerítés és az önálló gazdaságok ellehetetlenítése 
különféle állami és helyi módszerekkel lassan felőrölte az egyéni gazdákat.

3. táblázat. Mezőgazdasági üzemek létszáma Kiskunhalason, 1964

Termelőszövetkezet 
vagy állami gazdaság neve Szakmunkások száma Segédmunkások száma

Kiskunhalas Állami Gazdaság 316 fő 86,8% 1.183 fő 40,0%
Vörös Október Tsz. 4 fő   1,1% 444 fő 15,0%
Vörös Szikra Tsz. 15 fő   4,1% 367 fő 12,3%

Szabadság Tsz. 9 fő   2,4% 229 fő   7,7%
Új Élet Tsz. 10 fő   2,7% 449 fő 15,1%

Paprika Antal Tsz. 2 fő   0,6% 118 fő   4,0%
Kinizsi Pál Tsz. 8 fő   2,2% 174 fő   5,9%

Forrás: Fekete 1984, 126.

A mezőgazdaság nagyobb átszervezésére a városban 1961 őszén került sor. Eb-
ben az időben a város határában 6 termelőszövetkezet is gazdálkodott. Az 1961-ben 
mindinkább megszilárduló munkafegyelemnek és a fokozatosan javuló vezetésnek 
tulajdonítható, hogy a termelőszövetkezetek áruértékesítési terve ez évben 5.335.000 
Ft. volt, az 1958-as áruértékesítésnek közel háromszorosa. Az 1961-ben kettő és fél-
millió forintnyi beruházásnak több mint 40 %-át saját erejükből fedezték.19

4. táblázat. Mezőgazdasági népesség Kiskunhalason 1949-ben és 1960-ban

Év Mezőgazdasági  
népesség száma

Mezőgazdasági népesség 
aránya a teljes lakossághoz képest

Egyéni 
gazdálkodók száma

1949 20.388 fő 63,2% (?)
1960 10.608 fő 40,4% 6.582 fő

Forrás: 1949. népszámlálás, 229. illetve 1960. népszámlálás, 124.
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A város területén a termelőszövetkezetekkel egy időben jött létre az Állami Gaz-
daság és az Erdőgazdaság. Az 1950 évi tagosítások során alakult a Sertéstenyésztő 
Vállalat és a Tangazdaság. Ugyanakkor önálló gazdaságként működött a Tajói Álla-
mi Gazdaság is, melyhez 1960-ban csatolták a Sertéstenyésztő Vállalatot (Sernevál). 
Az új üzem Kiskunhalasi Állami Gazdaság néven működött tovább.20 A begyűjtési 
rendszer 1956. novemberi eltörlése, az erőszakosnak és elsietettnek minősített szö-
vetkezetszervezés és ennek elismerése a szövetkezetek feloszthatóságáról szóló ren-
delkezésben 1957-től kezdődően újabb lendületet adott az agrártermelésnek. A me-
zőgazdaságból élők száma 1949 és 1960 között jelentősen csökkent, ennél már csak 
az egyéni gazdálkodók számának visszaesése figyelemreméltóbb.21 Természetesen 
a számoknál figyelembe kell venni, hogy Kiskunhalas határát lényegesen megcson-
kították a tanyaközpontok és a pusztarészek elcsatolásával. Ám ennek tudatában is 
világosan látható a mezőgazdasági népesség fogyása. A kollektivizálás állami támo-
gatottsága és az egyéni gazdák ellehetetlenítése szisztematikusan, fokozatosan meg-
történt. A termelőszövetkezetek ennek ellenére továbbra sem feltétlenül életképesek. 
Vagy megszűntek, vagy egyesültek a fennmaradás érdekében. 1964-ben egyesült 
a Micsurin a Szabadság Termelőszövetkezettel, Szabadság Termelőszövetkezet né-
ven.22

Kereskedelem és ipar

Az 1945 előtti években a város kereskedelmi tevékenységét a Schneider Cég és a 
Hangya Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet mellett kereskedők mozgatták. Ez az 
állapot az államosítások miatt 1948/49-re szinte teljesen felszámolásra került. 1948-
ban indult el a Munkások és Parasztok Szövetkezete, majd kiépült a földműves-szö-
vetkezeti bolthálózat. 1949-ben a Hangya Szövetkezetet átvette a Csongrád megyei 
Népbolt Nemzeti Vállalat. 1950-ben jött létre a TÜZÉP Vállalat, amelynek feladata 
a lakosság tüzelőellátásának biztosítása és épületanyagok árusítása volt. 1950-ben 
alakult a Szálloda és Vendéglátó Vállalat, mely a városi szállodát és az italboltokat 
üzemeltette. 1952-ben létrejött a Kiskunhalas és Környéke Kiskereskedelmi Válla-
lat, mely 1960-ig működött önálló vállalatként. 1960-tól a megye kiskereskedelmi 
vállalatait a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi Vállalat vette át.23

A város kereskedelmi életét kettősség jellemezte ekkor, egyfelől a kiskereske-
delmi vállalatok, másfelől a szövetkezeti hálózat volt jelen. 1961-től három nagy 
kereskedelmi vállalat kezébe került a kiskunhalasi kereskedelmi élet: Bács-Kiskun 
Megyei Kereskedelmi Vállalat (méteráru, konfekció, maradékáru), Kiskunhalas és 
Környéke Földműves Szövetkezet másképpen FÖLDSZÖV (fűszer, ital, élelmiszer), 
Szálloda és Vendéglátó Vállalat.24

A belső kereskedelmi hálózatot szervesen egészítették ki a külterületek létfon-
tosságú földműves-szövetkezeti boltjai (bodoglári, tajói, füzesi, felsőszállási és re-
kettyei). A kereskedelmi szövetkezetnek, amely nagyrészt a Hangya Szövetkezetet 
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másolva kezdett működni, 1946-ban már 1260 tagja volt. Ekkor 9 gazdasági osztály-
ból állt: központi üzemcsoport; őstermelés mezőgazdaság; borászat, gyümölcster-
melés, pincészet; kertészet; mezőgazdasági ipari: aszalók, szeszfőzdék, feldolgozók; 
beszerző csoport; értékesítő csoport; gépcsoport, gépállomás; szakoktatás.25 1949 
tavaszán egyesült a Munkás és Paraszt Szövetkezettel. Igazgatóságában Évin Ist-
ván, Zacsik János, Vörös János, Takács János, Szűcs Imréné, Miskei Vendelné, Piac 
Lajosné, Gyevi János, Papp Ferenc és Rácz István foglalt helyet.26 1957-ben a Kis-
kunhalas és Vidéke Földműves-szövetkezet átvette a Bor és Szeszfőzdét a várostól.27 
Számos boltot, tanyaellátókat nyitott az 1950-es és 1960-as években, így a Kiskun-
halasi járás területén is a legjobban prosperáló szövetkezeti vállalat lett. 1964-ben 
jéggyárat nyitott.28

1949. januárban az Államépítészeti Hivatal átvette a városon keresztül haladó 
műutakat. A város kereskedelmi létesítményei közül a vásárcsarnok és a piac emel-
kedett ki. 1959-ben épült a vásárcsarnok és az azt körülvevő piactér.29 1961-ben 42 
belterületi és 5 külterületi élelmiszerbolt volt Kiskunhalason. Ebből 6 húsbolt és 
hússzék, 4 zöldséges-, 2 kenyér-, 35 vegyes vagy fűszerkereskedés.30

5. táblázat. Kereskedelmi és ipari üzemek munkás létszámai Kiskunhalason, 1964
Vállalat neve Szakmunkások száma Segédmunkások száma

Baromfifeldolgozó Vállalat 280 fő  24,0% -    0,0%
Vastömegcikk-ipari Vállalat 53 fő    4,6% 244 fő 21,9%
Lakatosipari Vállalat 68 fő    5,9% 82 fő   7,4%
Sütőipari Vállalat 78 fő    6,7% 38 fő   3,4%
Kisipari Termelőszövetkezetek 274 fő  23,6% 188 fő 16,9%
Földműves-szövetkezet 150 fő  12,9% 8 fő   0,7%
Vendéglátóipari Vállalat 54 fő    4,6% 20 fő   1,8%
Dohánybeváltó üzem 15 fő    1,5% 175 fő 15,7%
Vízmű Vállalat 190 fő  16,4% 358 fő 32,2% 

Forrás: Fekete 1984, 126.

A kereskedelmi élet a 19. század második fele óta több változáson ment át. A Sch-
neider Ignác és Utódai Cég óriás exportcég, 1948-ban az államosítás után a Baromfi-
ipari Nemzeti Vállalat néven üzemelt. 1950-ben a Mezőgazdasági Minisztérium, 
1964-ben a Baromfiipari Országos Vállalat irányítása alá került. A vállalat vezetését 
1948-tól Szabó Géza munkásigazgató vette át. Az igazgató az egyszemélyes vezetés 
elvének fenntartása mellett, a párt és szakszervezet vezetőjével közösen – üzemi 
háromszögben – végezte munkáját. Véleményük alapján vettek fel, vagy bocsátottak 
el dolgozókat, küldtek tanfolyamra vezetőknek kiszemelteket. A termelést irányító 
szakemberek képzése az Élelmiszeripari Szakközépiskolák és Főiskolák baromfiipa-
ri szakán történt. A cég régi épületeinek egy részét a városrendezéskor az 1950-es 
években kisajátították és lebontották. A vállalat korszerű épületegyüttesét a Vasút 
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utcában, a régi telekhatárokon belül építették fel. Az 1960-as években a baromfi-
termelés gyorsütemű fejlődésnek indult. Az igényeket nem teljes mértékben kielé-
gítő munkaerő-kínálat miatt a műszaki fejlesztés elsőrangú kérdésként jelentkezett. 
Minden üzemágban megindult a lassú, de a termelés nagyságának növelését célzó 
modernizálás.31 1965-ben öt tárcaipari vállalat működött a városban. 1964-ben 269 
millió forint volt a termelési értékük, ebből a baromfifeldolgozó 77 millió forintot 
teljesített.32

Az 1959-es városi pártértekezlet után jelentős erőfeszítéssel kezdődött az ipar fej-
lesztése, az ipartelepítés. A 1960-as években a munkamegosztás legkülönbözőbb te-
rületeiről érkeztek az iparba: elsősorban a mezőgazdaságból és a háztartásból. A má-
sodik világháború utáni években az ipari áram jelentette az ipari létesítmények első 
feltételét. A nagyfeszültségű áram bevezetése lehetővé tette a már meglévő üzemek 
fejlesztését, újabbak létesítését. Városi üzemek voltak ekkoriban: a Dohánybeváltó 
Üzem (1952), a Szikvízüzem, a Kertészeti Vállalat, a Motor- és Gépjavító Vállalat 
(későbbi nevén: Kiskunhalasi Vastömegcikk Ipari Vállalat) (1957), a Vegyesipari 
Vállalat, Községgazdálkodási Vállalat (1950), Töltelékáru Gyártó Üzem (1952), a 
Kenyérgyár és a Temetkezési Vállalat. Megyei tanácsi vállalatok voltak: a Bács-Kis-
kun Megyei Faipari Vállalat (kezdetben ládagyár majd nyílászáró és konyhabútor 
gyártó), a Bács Megyei Tatarozó Vállalat, a Délmagyarországi Áramszolgáltató 
Vállalat és a Szervestrágyagyűjtő Vállalat. Minisztériumi irányítás alá a következő 
vállalatok kerültek: Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalat, az Építésügyi Minisz-
térium Fémmunkás Vállalata és a Mészhomokkő Téglagyár és a Tejipari Vállalat 
(1950).33 Ezek a cégek, üzemek számtalan alkalommal cseréltek gazdát, vagy egye-
sültek, szűntek meg és olvadtak be esetenként megyei vagy országos vállalatba.34 
Összetett és helyenként kusza vállalattörténetük tanúsítja, hogy a szocialista gazda-
ság tervszerűségébe igen sok hiba eshetett. Korrigálások, egyesülések, névváltozta-
tások, profilváltások próbálták a rosszul átgondolt elképzeléseket javítani. 

Kiemelten fontos volt az 1957-ben létesült Kiskunhalasi Vastömegcikk Ipari 
Vállalat, amely 300-400 embert foglalkoztatott, első igazgatója Modok Balázs volt. 
Gépjavítást végzett, valamint utcai hulladékgyűjtőket, szőlőporozó készülékeket 
gyártott. 1962-től a város az Építésügyi Minisztériumnak adta át. A vállalat profilja 
az Ikarus busz alvázkészítés, valamint röntgenszűrők, aggregátor kocsik gyártásával 
bővült. De az átszervezéssel sok gyártás átkerült más cégekhez.35 A Vastömegcikk 
Vállalat 1964-ben 20%-os termelési értéknövekedéssel számolt. Az 1965. évi terv 
600 millió forint volt, melyből 50%-ot a kiskunhalasi üzemnek, 33%-ot az izsáki, 
15%-t a kunszentmiklósi telepeknek kellett megtermelnie. A munkások átlagkerese-
te meghaladta az 1600 Ft-ot.36

Hasonlóan fontos volt Kiskunhalason az 1950-ben létrehozott Községgazdálko-
dási Vállalat, amely később a szikvízüzemet, a kertészeti vállalatot és a temetkezési 
vállalatot is magába olvasztotta. Városi házak karbantartó, járdaépítő, bitufakészítő 
(burkolólap) részlegei, városi virágkertészete és faiskolája is volt. 1958-ban a szik-
vízüzem levált róla.37
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2. A Vastömegcikkipari Vállalat gyáravató ünnepsége.
Vendégek és dolgozók a gyártócsarnok előtt, 1958. augusztus 20. TJM EF2019.9.1.

1. A Vastömegcikkipari Vállalat épületei, 1960-as évek. TJM F7259
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A Sütőipari Vállalat kezdetben városi, aztán megyei, majd ismételten tanácsi 
üzem (1959) volt. A vállalat a Kiskunhalas járásban fejtette ki tevékenységét, és 
nevet is váltott: Kiskunhalas és Vidéke Sütőipari Vállalat lett.38

1962-ben indult el a Vegyesipari Szolgáltató Vállalat, amely autószereléssel, au-
tógumi javítással, épület-karbantartással, órajavítással, bádogos munkákkal, vízve-
zeték-szereléssel és elektromos motorok tekercselésével foglalkozott.39

Az Építésügyi Minisztérium Lakatosipari Vállalata kecskeméti üzemegységének 
kiskunhalasi telepe 1964-ben önálló volt. Neve Kiskunhalasi Fémmunkás Vállalat 
lett. Profilja közé tartozott: nyílászárók vasszerkezetének, záraknak, ajtóknak, abla-
koknak gépipari vasalása.40 Utóbbi üzem létrehozását indokolta, hogy a megyében 
megnövekedett az építkezések száma, és szükséges volt minél szakszerűbb, vasz-
szerkezetgyártó profillal rendelkező vállalatra. Első igazgatója dr. Judák Imre volt.41

A tanácsi és minisztériumi ipari üzemek termelését a különböző foglalkozási ága-
kat egyesítő kisipari termelőszövetkezetek szolgáltatásai egészítették ki. Ennek ke-
retében létesültek Kiskunhalason is ezek a gazdasági vállalatok. A Fa- és Építőipari 
Termelőszövetkezet 1951. május 2-án alakult, létszáma 18 főre bővült év végére. 
1952-ben kárpitos, kőműves, famegmunkáló részleggel bővült. 1953-ban üveges, 
1954-ben villanyszerelő, 1955-ben betonáru készítő, 1959-ben bádogos és kovács, 
1960-ban géplakatos, 1961-ben vegytisztító részlegekkel egészült ki, majd 1962-
ben magába olvasztotta a mezőgazdasági termelőszövetkezetet is. 1956-ban 100 fős 
létszáma mellett közel 6 millió Ft termelési értéket mutatott fel. A taglétszám és a 
termelési érték évről évre emelkedett. 1959-ben a termelési érték 12 millió Ft volt. 
1961-ben 300 fős létszám mellett 20 millió Ft, 1963-ban 335 tag 23,4 millió Ft ér-
téket termelt. A cég 1955, 1959 és 1964 években Kiváló Szövetkezet címet kapott. 
1964-ben 440 fő dolgozott a cégnél.42 A szövetkezet fő feladata az építőipari tevé-
kenység, bútorkészítés, cementipari gyártmányok készítése volt. Faipari termékeit 
külföldre is szállította: vállfát, kempingasztalt, fatálcát, gyermekszéket, kerti széket. 
Bútoripari termékei révén országszerte jó hírnevet szerzett.43

A Cipész Kisipari Termelőszövetkezet 1948. novemberben alakult 15 taggal. 
Alakulásától kezdve konfekciótermékeket gyártott. 1948-tól Újszászi József, majd 
1949-től Paré József, 1951-től Nyilas Lászlóné, 1955-től Balogh Ferenc, 1957-től 
Dolejsi József, 1968-tól Egyed István lett az elnök. 1950-től cipész- csizmadia és pa-
pucsos részlegekkel működött. 1955-től 5 javító részlege volt. Nyugdíjas szakmun-
kásokat is foglalkoztatott. 1956-ban áru- és nyersanyaghiány miatt szabálytalanul 
jutottak bőranyaghoz. Ez sokáig rányomta a bélyegét az üzem kollektívájára. 1968 
után sem rendeződtek zökkenőmentesen a ktsz-nél ezek a viszonyok.44

A Szolgáltató Kisipari Termelőszövetkezet 1951. április 18-án alakult 21 taggal. 
Elnöke kezdetben Csatári Sándor volt. Férfi és női fodrász részleggel rendelkezett, 
ami később kiegészült kozmetikai szolgáltatással. Fényképész részlege is alakult. 
1963-ban a Szolgáltató Ktsz-nek már 26 részlege működött 82 taggal. Szolgáltató 
részlegeit kiterjesztette a járás területére is.45
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A Ruhaipari Szövetkezet 1951. január 1-jén 12 szabóval alakult meg a mai Árpád 
és Dr. Nagy Mór utcák kereszteződésében. Elnöke Detrik Dezső lett. Főként városi 
és a településen állomásozó katonaság megrendeléseiből tudtak profitálni. Több vál-
ságos évet is átvészeltek.46 1952-ben női részleget állítottak fel. 1963-ban 80 termelő 
taggal dolgozott.47

A főként a Halasi Csipke eredményeire alapozó Háziipari Termelőszövetkezet 
1952-ben 50 taggal alakult. 1955-től a tanácselnök felesége, Reile Gézáné vette át 
a szövetkezet irányítását. Kezdetben, helyiség hiányában csak bedolgozókkal mű-
ködött. Áruféleségeiket (varrott áru, gyermekruha, kézimunka, kesztyű stb.) csak 
belföldre készítették. 1956-ban a szövetkezet felújította a volt Csipkeház épületét. 
Ebben már központi műhely is létesülhetett, ahol külföldi megrendelésre is készí-
tettek termékeket. A Szövetkezet a város központjában háziipari és népművészeti 
boltot rendezett be, a Csipkeházban pedig állandó Csipkemúzeumot. 1963-ban a 
szövetkezetnek 36 állandó dolgozója és 487 bedolgozó tagja volt. A második világ-
háború után az Országos Háziipari Szövetség a hatáskörébe utalt Csipkeházat csak 
1954-ben tudta rendbe hozatni, üzemképes állapotba helyezni. Az újjászervezéstől 
a csipketervezők új sikereket értek el a Halasi Csipkével. Molnár Béla, az Iparmű-
vészeti Főiskola tanára terveinek nagy része volt abban, hogy az 1958-as brüsszeli 
világkiállításon a halasi csipkét ismételten Grand Prix díjjal tüntették ki.48 1976-tól 
Oláh Györgyné lett a szövetkezet vezetője.

A Vegyesipari Vállalat Majsai úti ipartelepére került a későbbi papíripari mun-
kákkal foglalkozó vállalat. Először a kecskeméti Nyomdaipari Vállalat telepített ide 
Budapesten megszűnt dobozkészítő gyáregységet. 1963-tól Petőfi Nyomda Doboz-
készítő Telepe a neve, irányítója pedig Bodrogi Tibor lett. 1965-ben kezdte meg 
tényleges működését.49 Ez a gyár is a város foglalkoztatási gondjait igyekezett meg-
oldani. 100-150 főt foglalkoztató gyár volt, és profiljába irattartó- és cigarettapa-
pír-gyártás is került. 1966 júliusával a Bács-Kiskun Megyei Csomagolóeszköz Vál-
lalat nevet vette fel, mivel a csomagológyártás Jánoshalmáról ide jött át. Időközben 
szemüveg-törlőpapír és nyomdaipari munkák is kerültek ide. 1968-ban a Papíripari 
Vállalat 13 gyára közül az egyik lesz, amelyik felvette a Papíripari Vállalat Kiskun-
halasi Gyára nevet.50

1950-ben jött létre a Középmagyarországi Tejipari Vállalat kiskunhalasi üzeme 
a Dózsa György utcában, ami a Kalocsai Tejüzem alá tartozott. Vezetője Nagyapáti 
Sándor volt kezdetben. A felvásárló- és begyűjtőhelyekkel szoros kapcsolatban, a 
piactól nem messze lévő telep volt. A tejet Kiskunhalason kívül Hajós, Császártöltés, 
Jászszentlászló, Kiskunmajsa településekről gyűjtötték. Helyenként 50.000 liter tej 
is összegyűlt, amit az üzemben dolgozó 20 fős munkás gárda fogadott, és készített 
elő szállításra Kecskemét, Kalocsa vagy Nagykőrös palackozóüzemeibe.51

1946-ban a Magyar Dohányjövedék Központi Igazgatósága egy dohánybeváltó 
létesítését kezdeményezte, amely a Szegedi út menti laktanya egy részén alakult 
meg. A telep igen jól működött a kezdeti időszakban, Kiskunhalas egyik fontos kis 
üzeme lett.52
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1948-ban hozták rendbe a Vágóhidat, aminek az épületét még 1929-ben húzták 
fel. 1950-ben kezdte meg városi fennhatóság alatt a működését a Vágóhíd Vállalat. 
1954-ben a vágóhíd régi épületében megszűnt a húsfeldolgozás és vágás. 1956-ban 
önállósították a vállalatot, és Takács Sándort bízták meg a vezetésével. 1957-ben a 
Bács-Kiskun Megyei Vágóhíd Vállalatba olvasztották be, de 1959-ben felszámolták 
veszteséges működése miatt.53

A város területén élő magánkisiparosok száma évről évre csökkent. A magánipar 
ellehetetlenítése és felszámolása központi intézkedésekkel több ütemben valósult 
meg. Jelentőségüket nem szabad lebecsülni mindaddig, míg a lakosság igényli őket. 
1965-ben számuk a következőképpen alakul szakmánként: vasöntő 1 fő, műszerész 
6 fő, órás 2 fő, késes 1 fő, kovács 14 fő, lakatos 8 fő, fazekas 3 fő, asztalos 11 fő, bog-
nár 3 fő, kádár 2 fő, kárpitos 1 fő, könyvkötő 1 fő, köteles 1 fő, faesztergályos 2 fő, 
szíjgyártó 2 fő, fehérnemű-készítő 3 fő, férfiszabó 18 fő, női kalapos 1 fő, női szabó 
28 fő, sapkakészítő 1 fő, cipész 31 fő, szűcs 6 fő, darálós 1 fő, sütő 3 fő, kefekötő 1 
fő, kosárfonó 4 fő, szitakészítő 1 fő, szabadiparos 50 fő, vándoriparos 3 fő, ács 3 fő, 
bádogos 3 fő, kőfaragó 2 fő, kőműves 12 fő, mázoló 1 fő, szobafestő 1 fő, tetőfedő 1 
fő, üvegező 2 fő, fényképész 3 fő, fodrász 16 fő, fogműves 3 fő, és kelmefestő 1 fő.54 
A kiskunhalasi Ipartestület tagjai 1949-től fokozatosan mondtak le önálló iparukról 
és jogviszonyukról a szervezetnél. Ennek az érdekérvényesítő egyesületnek a felszá-
molásával gyakorlatilag az 1945 előtti kisiparos élet is véget ért.55

6. táblázat. Ipari népesség Kiskunhalason 1949-ben és 1960-ban
Év Ipari népesség száma Ipari népesség aránya a teljes lakossághoz képest

1949 3.879 fő 4,3%
1960 4.462 fő 17%

Forrás: 1949. népszámlálás, 242. illetve 1960. népszámlálás, 124.

A város iparának fejlődése ebben a szakaszban felgyorsult, de a termelt áruk mi-
nősége és mennyisége mindig elmaradt a tervektől. 1949-től fokozatosan duzzasz-
tották az ipari népesség számát. 1958-ban a dolgozók összlétszáma az iparban 1474 
fő volt, ez a létszám 1968-ra 4200 főre emelkedett. A termelési érték ugyanebben 
az időszakban 463%-os emelkedést mutatott. Az iparterjesztési politika hatására ki-
alakult helyi ipar igen gyenge lábakon állt. A megyei és minisztériumi segítségek, 
átvételek mentették csak meg sokszor a koncepció nélküli, és a csupán munkaerő 
felszívására létesített gyárakat és üzemeket. Már ekkor látható, hogy a piaci igé-
nyeket figyelmen kívül hagyó termelés miatt bizonyos vállalatok léte folyamatosan 
bizonytalan lesz a szocializmusban. A sztahanovista „termelési lázat” mesterségesen 
generáló versenyeztetés a munkások, brigádok és vállalatok között a selejtes áruk 
és termékek, valamint a gazdasági mutatók viszonylagos, időközönként előfordu-
ló korrigálásához is vezettek. A statisztikák szerint a városban 1960–1965 között 
127%-kal (2500 fővel) nőtt az iparban dolgozók száma, a nők létszáma megkétsze-
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reződött, 1960-ban 264 millió, míg 1965-ben 689 millió Ft értékű árut termelt.56 A 
könnyűipar bekapcsolásával, illetve a világháború okozta férfi munkaerőhiánnyal a 
nők szerepe a foglalkoztatásban is megnőtt. Kiskunhalason 1965-ben a nők közül: 
2425 fő a mezőgazdaságban, 1272 fő irodai vagy egyéb munkahelyen, míg 671 fő 
az iparban dolgozott.57

Kiskunhalas gazdasági élete az új gazdasági mechanizmustól  
a rendszerváltásig (1968–1989)

A Nyers Rezső nevével fémjelzett „új gazdasági mechanizmus” 1968. évi be-
vezetése az ipar hatékonyabb működését célozta meg. 1968-ban a hazai ipar 5%-
kal többet termelt, mint az előző évben, és körülbelül hasonló mértékben nőtt az 
iparból származó nemzeti jövedelem is. Az ipar extenzív fejlődése még az új gaz-
dasági mechanizmus körülményei között is folytatódott, mivel a termelés növelése 
a létszámemelésre támaszkodott. Erre lehetőséget adott az is, hogy megszűntek a 
létszámbővítési korlátozások, és önállóbbá váltak a vállalatok munkaerő-gazdálko-
dása terén. Ennek hatására az állami iparban foglalkoztatottak száma 4,2%-kal nőtt. 
Lassan, de annál nagyobb erők megmozgatásával zajlott az ipartelepítés vidéken. 
Így egyre többen tudtak elhelyezkedni a korábban munkát keresők közül az ország 
különböző megyéiben. Az új termelési struktúra létrehozása után az állam gazda-
ságszervező, sőt üzemszervezési feladatokat is magára vállalt. Központilag szóltak 
bele a gazdaságméret, a tevékenységi kör, az áruforgalom, a vállalati jövedelem, a 
bérek és keresetek kérdéseibe is. A termelés fejlesztését Nyugatról átvett – gyak-
ran igen korszerű – termelési eljárásokra alapozták. Kétségtelen eredménye volt 
ennek a termékbőség, a kielégítő élelmiszer-ellátás, a növekvő külpiaci forgalom. 
A mezőgazdasági nagyüzemek fejlődése a gazdasági erő és a jövedelem nagyfokú 
polarizálódásához vezetett. Állandósult mintegy 500 gazdaság életképtelensége. A 
másik póluson a gazdasági fölény és a magas jövedelem koncentrálódott mintegy 
200–300 gazdaságban, ahol a vezetők tőketartalékuk birtokában nagyobb önállóság-
ra tartottak igényt. A gazdaság más ágazataiban is hasonló volt az állapot. Az 1980-
as években az agrár-protekcionista jogokat felszámolták, a kötelezettségeket a többi 
vállalattal azonossá tették. Az évtized végén már a gazdasági rendszer reformja piaci 
hatásoknak tette ki a szövetkezeteket és az állami gazdaságokat.58

A magyar gazdaság „reformkényszerben” élt, amit a szovjet felső vezetés hol 
engedett, hol korlátozott, hol tiltott. Kádár János MSZMP első titkár és kormányai 
az 1980-as évekre már csak egy haldokló magyar gazdaság életben tartását tűzhették 
ki célul. Az 1989/1990-es évek pedig a totális összeomlás réme fenyegetésében telt 
nem csak a hazai, hanem a kiskunhalasi gazdasági szereplők egy részénél is. Az 
életképtelen vállalatok, és a gazdasági struktúra életben tartására felvett adósságál-
lomány terhe alatt végül a politikai rendszer is összeesett.59
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A termelőszövetkezeti mezőgazdaság korszaka Kiskunhalason

Az 1960-as évektől közel három évtizedes konszolidációs gazdasági fordulatok-
tól mentes korszak jött el a mezőgazdaságban. Ezekben az években is előfordul-
tak a termelés közgazdasági viszonyait, az állami irányítottság jellemzőit változtató 
rendelkezések. A nagyüzemek nem mezőgazdasági tevékenységét tiltó, tűrő, majd 
támogató gazdaságpolitika; vagy a háztáji gazdálkodást korlátok közé szorító, át-
menetinek tekintő, később szorgalmazó határozatok; valamint az állami gazdaságok 
és mezőgazdasági termelőszövetkezetek koncentrációját erőltető irányítás, a mind 
nagyobb termelést, a rekordok hajszolását, majd a hatékony termelést előtérbe ál-
lító tervutasítások. Az állam elvonó pénzügyi politikájának erősödésének hatására 
a támogatott mezőgazdaság az ipar utáni második legnagyobb befizetőjévé vált az 
államnak. Ezek az esztendők a termelés szinte töretlen, még a természeti tényezők 
által is egyre kevésbé befolyásolt növekedését hozták. Az 1968. január l-jén beveze-
tett gazdasági reformok a mezőgazdasági szövetkezetekben különböző ipari terme-
lést folytató ágazatokat létesítettek. Az itt dolgozó mérnökök és technikusok jóval 
magasabb bért kaptak, mint az ipari munkavállalók. Megindult a fent említett kép-
zettséggel rendelkező munkaerő áramlása az iparból a mezőgazdaságba. A szövetke-
zetekben nemcsak a „hiánygazdaság” által generált tevékenységet folytattak, hanem 
olyan ipari munkát is végeztek, mellyel konkurencia lett az ipari nagyüzemeknek. A 
70-es években váltak a mezőgazdasági szövetkezetek és az állami gazdaságok igazi 
nagyüzemekké. A gépvásárlási tilalom feloldása lehetővé tette a szövetkezetek szá-
mára gépek, géprendszerek megvásárlását, s ezzel a nagyüzemi termelés megalaku-
lását. A szövetkezetek és az állami gazdaságok a szántóföldi termelést gépesítették, s 
a felszabadult munkaerőt hasznosították az állattenyésztésben, hamarosan létrejöttek 
a nagyüzemi telepek. Elterjedtek az új növényfajták és a nagyüzemi módszerek.60

Kiskunhalason a Vörös Október Termelőszövetkezetben is megkezdődtek az át-
alakítások az 1968-as új mechanizmusnak megfelelően. Három alkalommal kiváló 
címet, egy alkalommal pedig elismerő oklevelet kapott a Mezőgazdasági Minisz-
tériumtól. 1973-ban egyesült a Paprika Antal Termelőszövetkezettel,61 amely még 
1968-ban az Új Élet Termelőszövetkezettel lépett hasonló fúzióra.62 Területe ekkorra 
meghaladta az 5000 hektárt. A főágazathoz tartozott a gabona, a tömegtakarmány, a 
dísznövénytermesztés és az erdészet. A szántóföldi növénytermesztés a búza és a ku-
korica termesztésére szakosodott. A főágazaton belül szoros összhangban tevékeny-
kedett a pecsenyecsirke, a törzslúd és a pecsenyelúd ágazat. A háztáji gazdaságokból 
a termelőszövetkezet több ezer darab hízott sertést és kb. száz darab hízott marhát 
vásárolt meg, amit az Állatforgalmi Vállalaton keresztül értékesített. A szarvasmarha 
tenyésztésben nagy testtömegű magyartarka állománnyal rendelkeztek. A Műanyag 
Feldolgozó üzem a működését 1981-ben kezdte meg. A Kalocsai Kaloplasztik Válla-
latnak bérmunkajelleggel termelt. A kalocsai üzem gondoskodott a kapacitás folya-
matos lekötéséről, biztosította a technológiai, gyártási dokumentációt, ellátta az üze-
met alapanyaggal, és piackutatást végzett. A vállalat megrendelői voltak az Ikarusz 



445

3. Vörös Október Tsz. Palántázás, 1964. TJM 2010.16.98

4. Vörös Október Tsz. Betakarítás kombájnnal. Füzes puszta, 1966. TJM 2010.16.102.
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5. Juhász és nyáj. Vörös Október Tsz., 1981 körül. Vörös Október, 1981. áprilisi szám 3.

6. A Vörös Október Tsz. szarvasmarha telepe a volt Baki-tanyán. Vörös Október, 1981. áprilisi szám 2.

7. Asszonyok a Vörös Szikra Tsz. kacsatelepén. 
Vörös Szikra, 1981. áprilisi szám 3.

8. Rausch István a Vörös Szikra Tsz. 
szarvasmarha és lótenyésztő brigádvezetője. 

Vörös Szikra, 1981. áprilisi szám 2.
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Karosszéria és Járműgyár, a Hajdúsági Iparművek Szerszámgépipari Művek és a 
Mezőgép Tröszt.63 A téesz keretei között 1982 körül kezdődött a hibrid kukorica ve-
tőmag nemesítési és előállítási tevékenység. 1986-ban ebből alakult ki a Kiskun GT.

A Kiskunhalasi Vörös Szikra Termelőszövetkezet új termelési ágazatokat vezetett 
be az 1968-as reform következtében. A baromfinevelés és a szállítórészleg ipari te-
vékenységgé alakult. 1974-ben a Kiskunhalasi Kinizsi Termelőszövetkezettel, 1979-
ben a Szőlőskert Szakszövetkezettel egyesült. Ettől kezdve a területe meghaladta az 
5000 kataszter holdat. A szövetkezet folyamatosan változott, ami a műszaki fejlesz-
tés eredményességét jelezte. A szövetkezetben búzát, rozst, őszi árpát és kukoricát 
termeltek. Az ipari kukoricatermelés teljesen gépesített volt az 1970-es években. A 
tömegtakarmány termelése a húsmarhatartást szolgálta. Szőlő- és gyümölcstermesz-
tés folyt még nagyobb részt a szövetkezetben. A termés egy részét a konzervgyárak 
vették meg, más részük piaci értékesítésre került. Az állattenyésztés volt a szövetke-
zet legnagyobb ágazata. A szarvasmarha-állomány célja a húsmarhatartás volt. Saját 
szaporulatból dollár elszámolású exportra termeltek. A sertésállomány létszámát a 
piac határozta meg. A lóállomány létszáma meghaladta a 200-at. A termelőszövet-
kezet sportlovakat is tartott, kettes és négyes fogat versenyzésre. 1985-ben a kettes 
fogat az Európa Bajnokságon második helyet ért el. A baromfi ágazat tevékenysége 
lényeges volt a szövetkezetnek. A szállítórészleg és az erőgépek jobb kiszolgálására 
működött a szervizrészleg, amely a csúcsmunkák idején gyors karbantartást bizto-
sított. A melléktevékenység meglehetősen széles körű volt: forgácsolás, tekercselő 
részleg, lakatos ágazat, téglagyártás, nehézgép üzem, szállítórészleg, valamint be-
dolgozók. A háztáji beszállítás jelentette a szükségletekre való termelést, jövedelem 
kiegészítést és a hagyományos paraszti élet továbbélését. Ebben a szövetkezetben a 
helyi hagyományok és adottságok képezték az alapját a háztáji gazdálkodás virág-
zásának.64

A Kiskunhalasi Állami Gazdaság az 1970-es évek elején jelentősen előrehaladt 
a koncentráció és a szakosodás területén. Korszerű géprendszerek kerültek alkalma-
zásra a búza-, a kukoricatermesztésben és a szénabetakarításban. A sertéstelep bőví-
tésével, rekonstrukciójával egy időben takarmányszárító és keverőüzem is épült. A 
szőlőtermesztésben új, nagy teljesítményű gépek kerültek alkalmazásra (helikopter, 
szüretelőkombájnok), és nagy ütemben folyt a korszerűsítés. A dolgozók szociális 
ellátottsága és munkakörülményei javultak. Búzából az átlagtermés 1975-ben 38 
mázsa volt. A kukoricatermesztés több mint 14 mázsával haladta meg az addigi leg-
magasabb átlagtermést. A lucernatermesztés a magfogás kivételével sikeres volt. Az 
állattartásban fő cél lett a húskibocsátás fokozása, a tejtermelés hozamszintjének 
megtartása. A sertéságazat hozama megyei szinten is a legjobbak között volt. A szar-
vasmarhatartás domináló volt a gazdaságban, mely főként húsirányú szakosodást va-
lósított meg. A tejtermelés is átlagosan rendezett körülmények között zajlott. A gyü-
mölcstermelésre leginkább az időjárási viszonyok változékonysága hatott. A szőlő 
és borászati főágazat a gazdaság össztermelési értékének 44,9 %-át adta 1975-ben. 
A bor értékesítése az állami gazdaságok között a legmagasabb volt. 1973 és 1975 
között megháromszorozódott a belföldi palackos bor értékesítése. A borkősavüzem-
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9. Az Állami Gazdaságban szüretelő kombájn és szőlőgyűjtő tartály, 1973. szeptember.
Engi József felvétele. TJM EF2017.4.7/310  

10. A Kiskunhalasi Állami Gazdaság Tajói borászati üzemének alumínium és vasbeton tárolói 1981.
Engi József felvétele. TJM EF2017.4.10/87



449

ben folyt a borászati mel-
léktermékek feldolgozása. 
Ezzel igen magas szintű 
vegyipar is megjelent. A 
VI. ötéves terv idősza-
kában a fejlesztés volt a 
fő szempont, amelynek 
következtében jó eredmé-
nyek születtek. Az ered-
ményszint 1983-tól ugrás-
szerűen emelkedett. Ezzel 
párhuzamosan az eszköz, 
élőmunka és költséghaté-
konysági mutatók jelen-
tősen javultak, majd sta-
bilizálódtak. A termőalap 
korszerűsítéséhez és a 
bővített újratermeléshez nélkülözhetetlen fejlesztések érdekében a nyereségi és az 
amortizációs fejlesztésen felül az eredmény terhére 77 millió forintos állóeszköz 
selejtezés történt. Ezzel együtt 460 millió Ft volt a beruházásokra és forgóalap fel-
töltésre szánt összeg. Innovációs fejlesztés révén a termékszerkezet korszerűsödött, 
és olyan termék jelent meg a piacon, amely nagyfokú érdeklődést váltott ki (Ca-
sanova fürjtojás likőr).65 A mezőgazdasági termelés időszakossága miatt az állami 
gazdaságban is rendszeres volt a nyári és szüreti időszakokban az időleges munkaerő 
bevonása. Az építőtáborok mellett fontos kiemelni a lengyelországi kapcsolatot, ami 
havonta akár 40 fő külföldi munkába állítását is jelenthette kilenc éven keresztül.

A fakitermelés a következőképpen alakult: 1975-ben 2573 kitermelt fa/köbmé-
ter, 1980-ban 4032 kitermelt fa/köbméter, 1985-ben 9362 kitermelt fa/köbméter. A 
Kiskunhalasi Állami Gazdaság országosan is úttörő feladatot látott el a technológia 
fejlesztésében, a gépi szüret és annak kiszolgálása, a helikopteres növényvédelem 
területén. A racionálisan végrehajtott gépesítés mellett szükség volt kézi munkákra 
is. A részes és szakcsoporti művelők között a saját gazdaság mellett egyéb üzemek 
dolgozói is munkálkodtak. A technológia tervezését és kivitelezését segítette a saját 
laboratóriumban végzett munka. A borászati termékek volumene ezekben az évek-
ben jelentősen emelkedett. Gyógyszergyártás terén a Chinoin gyárral kooperáltak.66

7. táblázat. Mezőgazdasági népesség Kiskunhalason, 1970-1990

Év Mezőgazdasági népesség száma Mezőgazdasági népesség
aránya a népességhez képest

1970 6.997 fő 29,8%
1980 4.317 fő 18,4%
1990 2.042 fő 15,3%

Forrás: 1970. népszámlálás: 19. 1980. népszámlálás: 518. 1990. népszámlálás: 268.

11. Katona István a Kiskunhalasi Állami Gazdaság igazgatója 
átveszi az „Európai Élelmiszeripari Díj” oklevelet, 1985 körül

TJM T2019.16.1.
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A mezőgazdasági népesség folyamatos csökkenése 1970 és 1990 között egyér-
telmű. Az életmódváltással  megtörtént az eltávolodás a föld megművelésétől és az 
állattartástól. Ez a 20. század második fele szövetkezetesítésének egyértelmű hoza-
déka. Másik visszafordíthatatlan mozzanata, az elvándorlás, ami Kiskunhalas me-
zőgazdasági jellegének a részleges elvesztését is jelentette. A termelőszövetkezetek 
mesterséges fenntartása révén a helyi szocialista agrárium 1990-ben gyorsan ösz-
szeomlott.67

Kereskedelem és ipar a Kádár-korszakban

Az új gazdasági mechanizmus a Kiskunhalasi Baromfifeldolgozó Vállalatnál az 
1970-es évek elején első lépcsőként a gépház és kazánház rekonstrukciójával kez-
dődött meg. A korszerűsítés elsődleges feladattá vált a cégnél. Ezt követte a fel-
dolgozó és a broiler feldolgozó vonalak, a gyorsfagyasztó, a műszaki anyagraktár 
és karbantartó műhely, a hűtőtároló és a jéggyár építése. A kompresszorokat és 
kondenzátorokat kicserélték, áttértek a kazánházak olajjal való üzemeltetésére. A 
kombinált feldolgozót valamennyi baromfifajta feldolgozására alkalmassá tették. A 
broiler feldolgozó vonal magas fokú gépesítettségekkel rendelkező gépsor, mely tel-
jes automatizálással rendelkezett. Fagyasztás és tárolás, az anyagmozgatás síneken 
gördülő eszközök segítségével történt, fagyasztó kocsikon. Az 1980-as évek elejé-
től a felvásárolt baromfit a kövér liba kivételével szinte kizárólag a nagyüzemi és 
háztáji gazdaságok adták. A felvásárolt baromfi mennyisége: 1970-ben: 3460 tonna, 
1975-ben: 16.584 tonna, 1982-ben: 29.989 tonna volt. A vállalat a nagymértékben 
megnövekedett baromfi tenyésztési volumen és a vállalati kapacitás összehangolása 
érdekében profiltisztítást hajtott végre, melynek keretében egyes állatok felvásár-
lási jogát átadta a termelőszövetkezeteknek. A tyúk és kakas feldolgozása a csir-
kéhez hasonlóan történt. A pulykafeldolgozásra egy új vonalat építettek. A libafel-
dolgozásnál bevezették a gőzös kopasztást. 1982-ben a feldolgozott 30.000 darabos 
mennyiség lényegében az ún. lábon hizlalt kacsák közül került ki. A pecsenyeliba 
feldolgozás 1982-re elérte a 250 000 darabot. A nyúl és a galamb feldolgozás felső 
vezetékes pályán történt. A tojásfeldolgozásnál a régi gépeket kicserélték Ben-Hill 
típusú gépekre. Az osztályozó gépek ebben a rendszerben már a tojások bélyegzését 
is elvégezték. A gépesítés a termelékenységet nagymértékben növelte. A baromfifel-
dolgozó vállalat termékeit a következő országokba szállították: Szovjetunió, NDK, 
NSZK, Ausztria, Svájc, Olaszország, Franciaország, Kuvait, Kuba, Lengyelország, 
Románia, Bulgária és Egyesület Arab Emirátusok.68 A Kiskunhalasi Baromfifeldol-
gozó Vállalat életében az 1990-es években mélyreható változások történtek. 1992 
januárjában elbocsátották a munkások több mint felét, 500 dolgozót. Ugyanebben az 
évben, márciusban csődöt jelentett a vállalat. A hitelezők kétharmad részét a csődel-
járás során vagyonrésszel elégítették ki, akik így részvényesekké váltak.
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A Kiskunhalas és Vidéke Földműves-szövetkezet időközben Kiskunhalas és Vi-
déke Általános Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet (ÁFÉSZ) néven működött 
tovább. Az új mechanizmus következtében még inkább próbálta a kornak megfelelő 
és helyi igényeket kielégíteni. Tovább folyt a bolthálózat kiépítése ebben az időszak-
ban is. A legtöbb üzlet és a legnagyobb kereskedelmi szövetkezet még mindig az 
ÁFÉSZ volt a környéken. 1977-ben 8.000 tagja volt, Kiskunhalason kívül: Pirtón, 
Harkakötönyben, Bodogláron, Zsanán, Balotaszálláson és Kunfehértón is. 1977-ben 
az árbevétele mintegy 500 millió forint volt, aminek többsége kiskereskedelemből 
folyt be. 71 kiskereskedelmi bolt, 17 vendéglátóipari egység, 11 felvásárló telep és 
8 üzem volt ekkor a szövetkezet fennhatósága alatt. A húsfeldolgozás és a vágóhíd 
üzemeltetése jelentett kiemelkedő bevételt ebben az időben. 1978-ban Kiváló Szö-
vetkezet címet kapott.69 Mészáros Imre 1989-ben több évtizedes igazgatói posztjáról 
nyugdíjba vonult. A rendszerváltással átalakult a szövetkezet. 

Kiskunhalason az alábbi iparszervezetek kerültek ide az 1968-as változás, re-
form kapcsán: a könnyűipar terén: Kiskunhalasi Kötöttárugyár, Papíripari Vállalat, 
Pamutnyomóipari Vállalat; az építőipar területén: Kiskunhalasi Építőipari Vállalat; 
a gépipar kapcsán: GANZ-MÁVAG, Ikarus; a bányászatban: olajbányászati válla-
latok. 

Az új gazdasági mechanizmus előkészítése hívta életre és bocsátotta útjára a 
Kiskunhalasi Építőipari Vállalatot, közismert nevén a KUNÉP-et. A Kiskunhalasi 
Községgazdálkodási Vállalat - mivel átadta a temetkezési, ház- és ingatlankezelőség 

12. Baromfifeldolgozó üzem, 1980. Somfai István: Kiskunhalas. Fotóalbum, 1980. 63. alapján
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jogokat a Kiskunfélegyházi Községgazdálkodási Vállalatnak, a kertészeti ágazatot 
az Új Élet Termelőszövetkezetnek – 1967-től új néven működött tovább.70 Többek 
között azért volt rá szükség, mert az 1960-as évek elején sok csoportos magánépítke-
zés kezdődött Kiskunhalason. A település fokozódó iparosodása, a nagyszámú laká-
sigény szükségessé tette, egy nagy beruházások megvalósítására is képes építőipari 
vállalat létrehozását. Ezt mérlegelve a Városi Tanács határozata alapján megalakult 
a Kiskunhalasi Építőipari Vállalat, Csapó István irányítása alatt. A vállalat az elő-
döktől átvette a létesítmények építési feladatait. Az új gazdasági mechanizmusban 
a cégnek még inkább alkalmazkodnia kellett a piaci viszonyokhoz. Kapcsolatépítés 
területén új szemléletet vezettek be, hogy a beruházókkal még jobb üzleti viszony 
alakulhasson ki. 1972. január 1-jén került sor a Kiskunfélegyházi Építőipari Vállalat 
beolvasztására. Ennek eredménye, hogy az első negyedévi tervet 4%-kal túlteljesí-
tették, ami 1,3 millió forintos növekedést jelentett a termelésben a tervhez képest. 
1976 januárjában a termelés területi koncentrálása érdekében a KUNÉP átvette az 
ÉPSZER kiskunhalasi építésvezetőségét. A KUNÉP működési köre jelentősen bő-
vült a Vegyesipari- és Javító Szolgáltató Vállalat bevonásával. Az azonos jellegű 
vállalati kapacitások összevonásával javult az erőforrások irányíthatósága és az el-
lenőrizhetősége. A vállalat állóeszköz-állománya 1978-ra kritikussá vált. A Tanács-
tól kapott anyagi támogatás és a saját források együttesen sem tudták biztosítani a 
fejlesztés ütemét, ezért pályázatokat nyújtottak be.71 Ennek ellenére 1979-ben 325 
millió forintos termelési értéket értek el, a cégelőd 1968-as 28 millió forintos terme-
lési értékéhez képest.72

Eleinte kisebb munkákon dolgoztak, a létesítményeket határidő előtt adták át. A 
vállalat erősödésével nagyobb beruházások megvalósítására is vállalkoztak. Emlí-
tésre méltó a 12 tantermes iskola és az állomás melletti 100 lakásos épület felhúzása. 
1969-ben a vállalat dolgozóinak száma már 450 fő körül volt. 1976-ban tevékeny-
ségük már a megye egész területére kiterjedt. Legsikeresebb ténykedésük a piaci 
értékesítésű lakások építésének a befejezése volt. 1987-el lezárult a vállalat műkö-
désének 20 éve. A két évtized során kialakultak a KUNÉP-stílusú épületek, kedves 
színfoltjai az alföldi városoknak. A téglából épült lakóépületek, intézményeik, ipari 
és kereskedelmi létesítményeik harmonikusan illeszkednek a kisvárosi környezet-
be, és maximálisan elégítik ki az ott lakók, dolgozók és a városszépítők igényeit 
is. 1990-ben a vállalat államigazgatási felügyelet alá került, az országban az elsők 
között jelölték ki privatizálásra. 1990. november 30-án a termelés leállt, a dolgozók 
hét kft-t alakítottak. 1993 volt a hivatalos felszámolás éve.73

A második világháború után a Ganz hat cégre oszlott: a későbbi MÁVAG-gal 
együtt GANZ-Mávag, Ganz Villamossági Művek, Ganz Hajó- és Darugyár, 
Ganz Áramerőgyár, Ganz Kapcsoló- és Készülékgyár, Ganz Mérőműszergyár. A 
Ganz-Mávag Mozdony- Vagon- és Gépgyár 1968-ban megvásárolta a Kiskunhalasi 
Gépipari Vállalatot és a Mezőgazdasági Gépjavító Vállalatot. A két vállalat 1969-től 
a Ganz-Mávag kiskunhalasi gyáregységeként működött. A két vállalatnak különbö-
zött az addigi munkaterülete, az eszközállománya és a szakemberek felkészültsége. 
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Az első időben a gyár fő feladata a vasúti járműgyártáshoz szükséges vasszerkezetek 
gyártása volt. Majd elkezdték gyártani a már korábban kifejlesztett termékeket: az 
áramfejlesztőket, az árvízvédelmi járműveket és a világítási egységeket. Az egyesü-
lés miatt sokan távoztak a vállalattól. A volt Gépipari Vállalat ipari tanulói és oktatói 
igyekeztek pótolni a szakmunkáshiányt, de ez nem volt elég, ezért a vállalat betaní-
tott szakmunkásképzést indított el. A feladatok sokrétűek voltak, a gyáregységekben 
párhuzamosan készültek az áramfejlesztők, acélszerkezetek, vízgépek, tolózárak 
és légsűrítők. A gyártmányok változtak. A gyártóeszközök használata, kezelése kö-
vetelmények elé állította a gyár szakembereit. A sokoldalú gyártási folyamatok, az 
értékesítés és szállítás gondjai a vezetőktől és a dolgozóktól egyaránt önfeláldozó 
munkát, alapos szaktudást igényeltek. 1972-ben megkezdődött a légsűrítők gyártá-
sa. Az 1980-as évek elején a gyár vezetői elhatározták, hogy a dugattyús légsűrítők 
gyártása mellett megkezdik a csavarlégsűrítők rendszerbe állítását. Mialatt a légsűrí-
tők fejlesztésével volt elfoglalva a gyár, adóssága egyre halmozódott, és elvesztette 
piacait, majd 1987 végén összeomlott. Az Ipari Minisztérium Kiskunhalast jelölte 
meg jogutódként. A gyár új neve Ganz Kiskunhalasi Gépgyár Vállalat lett. A halasi 
gyár tovább próbált gazdálkodni, de a fokozódó gazdasági terhek veszteségessé tet-
ték.74 A GANZAIR Kft. gyár igazgatója 1990-től Gidai János villamosmérnök. 

A kiskunsági olajbányászat első sikere a Szank-I. számú kút fúrása volt (1964). 
Az első jelentős felszíni létesítmény pedig a Szank-I. gyűjtőállomás és a hozzákap-
csolódó vagontöltő állomás volt.  A város északkeleti részén kimutatott mélyszer-

13. A GANZ-ban Rékasi László csapózárperselyt esztergál, 1976. EF 2019.2.1.-34
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14. A Kiskunhalasi Bányászati Üzem irodaháza, 1990 körül.
Király Gábor (szerk.) Kiskunhalasi Kalauz, 1993. alapján

15. Olajbányászok a Kiskunhalas ÉK 67 kútnál munka közben, 
1982. január 11. Ferincz János felvétele
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kezet fúrásos kutatására 1974-ben került sor, amikor jelentős vastagságú kőolaj- és 
földgáztelepet találtak. A 2021-2061 méter közötti nyitott lyukszakasz vizsgálata-
kor 6 milliméter átmérőjű fúvókán át napi 68 köbméter kőolaj jött a felszínre. A 
Kiskunha lasi Kőolaj- és Földgázipari Létesítmények megvalósításával kapcsolatos 
elképze lések kidolgozása 1976-ban kezdődött. 1978 márciusában megkezdődött a 
kísérleti termelés. Mind az ipar, mind a város számára szerencsés adottság a vá-
ros és a szén hidrogénmező közelsége. Ennek eredménye, hogy a város ellátásába is 
bekapcsoló dott az olajmező, 1978 szeptemberében elindulhatott a földgáz a felhasz-
nálókhoz.75

1968 után a Papíripari Vállalat is jelentős változásokon esett át. Polietilén és ce-
lofántáskák gyártása mellett hengerdobozok készítése volt a főprofil. A csomago-
lóeszközök gyártása is nagyobb minőséget követelt. Ezzel egy időben a bedolgo-
zói termelés, főként a női munkaerő növekedésével járt. Az országosan is elismert 
minőséget produkáló gyár új igazgatója 1982-től Novok Rostás László lett, majd 
Bodrogi József. Már 1989-ben felmerült az rt-vé, kft-vé való átalakulás. Ekkor már 
a létszámleépítés és a korszerűsítés volt a menekülési út a túlélés felé.76 A Papíripari 
Vállalat helyén 1990-ben megalakult a Halaspack Rt. A részvények 50%-a a Pa-
píripari Vállalaté, 50 %-a az ausztriai Mosburger tulajdona. Majd utóbbi még 1 % 
részvényt vásárolt, így többségi tulajdonossá vált.77

A Kiskunhalasi Fémmunkás Vállalat is jelentős eredményeket tudott elérni az 
1968-as reform útján. 1968-ban még csak 82 millió forint, míg 1972-ben már 132 

16-17. A Fémmunkás dolgozói. Halasi Hírek, 1974. június 19. 8.
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millió forint termelési értéket tudott elérni. Ez utóbbi évben a tiszta nyereség 20 
millió forint felett volt.78 1970 és 1980 között az országos Fémmunkás Vállalaton 
belül a kiskunhalasi Fémmunkás hatszor volt a kiváló gyár cím nyertese. 1974-ben 
ún. FILLOD épületszerkezeti panelek gyártása is megkezdődött. Az 1980-as évek 
közepére a cég felszámolása, beolvasztása (KUNÉP), megvétele (RÁBA) lett a na-
pirendi kérdés, de 1984-ig még nem veszteséges a cég. 1985 után végül az IKARUS 
gyár vette meg a vállalatot, és kezdett el hosszú távú beruházásokat. A világhírű cég 
idetelepülésével néhány évig még tudta húzni a gyár haldoklását, de megszűnését 
1990 után már nem.79

A Szolgáltató Kisipari Termelőszövetkezet a kor kihívásainak megfelelően pró-
bálja szolgáltatásait bővíteni. A kor divathullámait is figyelembe véve bővíti dolgo-
zóinak számát és a szolgáltatások minőségét is. Az 1970-es években Harmath Ró-
zsa lett az elnök. A szolgáltatások bővültek: építőipari tevékenység és tévéjavítás is 
bekerült a profilba. Az ország több pontján végeztek javító és bádogos munkákat. 
Az 1980-as évekre 600 fős dolgozói kollektívával rendelkeztek. Már ekkor megkez-
dődött a magánszférába való vándorlás és másodmunka-vállalás. 1989-ben Kovács 
Gyula lett az elnök, akinek irányítása alatt lassan, 1992-re végleg megszűnt a Ktsz.80

A Ruhaipari Szövetkezet 1969-ben két részlegre vált. Az új elnök, Kovács Fe-
renc vezetése alatt egyenruha és polgári szabóságokra osztották fel. Több helyre is 
bedolgoztak. 1989-ben még szűcs, női szabóságot is vállalt a szövetkezet. 1990 után 
szűnt meg a cég.81

A Tejipari Vállalat kiskunhalasi telepén az 1968-as változások nem hoztak újat. 
Az 1970-es évektől Németh László, majd 1981-től Temesvári Antalné, majd 1982-
től Erdősi Tibor lett az új vezetője az üzemnek. 1983-tól Marton Elek vette át a 
vezetést, aki külföldi kapcsolatokat is kiépített. Ám távozásával az üzemet, ami va-
lószínűleg veszteséget termelt, 1985-ben felszámolták.82

A Halasi Kötöttárugyár a kiskunhalasi könnyűipar egyik nagy túlélője, és sok-
szor került az országos figyelem középpontjába. A vállalatnak többször is mentőövet 
kellett dobni, hogy fennmaradjon. Már az indulás sem volt könnyű. 1975 nyarán 38 
fővel kezdte meg a szervezést a vállalat. Megyei és városi fennhatóságú lett. 1975 
őszétől 280 dolgozóval indult meg a működése. A cég kötödéből, varrodából, rak-
tárból és szociális blokkokból állt.83 Igen nyereséges lett rövid idő alatt, amihez a 
külkereskedelmi tevékenysége segítette hozzá. Fejlesztések is folyamatosan történ-
tek a cégnél, például itt jelent meg Kiskunhalason az elsők között a számítógép.84 A 
cég híres, helyenként hírhedt lett, mivel a nyugat-európai piacra is termelt. Moldova 
György író könyve (A szent tehén. Riport a textiliparról. 1980) és több szociográfiai 
írás is foglalkozott a gyár „fejlődésével” és körülményeivel. A politikai vezetés a cég 
átvilágításával kívánta csillapítani az indulatokat. Végül 1983-tól szövetkezeti tulaj-
donba került a vállalat, a Skála-Coop lett a tulajdonosa. Elsősorban USA-ban kívánt 
piacot kialakítani a kiskunhalasi termékeknek.85 A fejlesztések elmaradtak, a gyár 
lassú, biztos elhalása következett be. 1988-tól a Levi’s magyarországi gyára kezdett 
el itt működni. A Halasi Kötöttárugyár 1989 után több kft-re bomlott.86



457

A Pamutnyomó Ipari Vállalat az újpesti Panyova Vállalat kiskunhalasi telepeként 
kezdte meg munkáját. 1968-ban a városi tanács felmérte a szabad munkaerőben rejlő 
tartalékokat, és megkezdődött a Kőrösi és Széchenyi utak kereszteződésében egy 
új gyár létesítése. 1969-ben 13 fős gárdával indult a vállalat, Karácsonyi György 
igazgatósága mellett. A fonó- és szövőipari szakmunkásképzés rövid idő alatt még 
40-50 munkás beállítását tette lehetővé. A gyorsan népszerűvé vált munkahely 1973-
ban már 300 főt foglalkoztatott. 1974-ben Ván József lett az igazgatója a cégnek. 
1976-ban a Szegedi Szövőipari Vállalaté lett a kiskunhalasi telep, mivel az újpesti 
cég tönkrement. Az 1980-as évekre a vállalat, egyre inkább veszteséget termelt. A 
szovjet piac megszűnése miatt a termelt nyers szövet eladhatatlanná vált.87

Az új gazdasági mechanizmustól kezdve látható, hogy az iparfejlesztés lendületet 
adott több helyi cégnek is. A szocialista tervgazdálkodásban több vállalat, gazdasá-
gi szerv és termelőszövetkezet is megtalálta a helyét. Helyenként igen látványosak 
voltak a szocialista állami irányítás „reformjai”. A Papíripari Vállalat kiskunhalasi 
üzeme például 1968-ban 45 millió forint, 1970-ben 89 millió forint termelési értéket 
ért el. A Fémmunkás kiskunhalasi gyára 1970-es terve 91 millió forint helyett 95 
millió forint lett.88

18. Halasi Kötöttárugyár, 1980. Somfai István: Kiskunhalas. Fotóalbum,1980. 65.
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8. táblázat. Ipari népesség Kiskunhalason, 1970-1990

Év Ipari népesség száma Ipari népesség aránya 
a népességhez képest

1970 7.734 fő 32,9%
1980 8.051 fő 34,3%
1990 4.581 fő 34,4%

Forrás: 1970. népszámlálás: 19. 1980. népszámlálás: 518. 1990. népszámlálás: 268.

Mindenképpen pozitív eredmény volt ebben az időszakban az a szakoktatá-
si intézményrendszer kiépítése, ami gyakorlatilag fenntartotta és ellátta szakmun-
kásokkal a kiskunhalasi gazdaság munkavállalói részét. Az ipari és kereskedelmi 
iskolában szerzett képesítések több ezer fiatalnak segített helyben álláshoz jutni.89 
Az erőltetett iparosítás emiatt az egykori agrárvárosban súlyos buktatókat is rejtett 
magában. Több nagyobb cég is tönkrement az itteni viszonyokba. A kisebb üzemek 
sem feltétlenül tudtak alkalmazkodni a kialakult helyzethez. Hiába történtek a szinte 
minden évtizedben bevezetett reformok és korrekciók, bizonyos területeken a szoci-
alista ipar és kereskedelem Kiskunhalason is elbukott 1990-re. 1970-ben még közel 
nyolcezren dolgoztak az iparban, de ez a szám a szakmákon belüli, illetve a hazai 
migráció miatt hamarosan majdnem a felére lecsökkent.

Összegzés

A lakosság társadalmi rétegződésében a 20. század második felében jelentős át-
rendeződés ment végbe a városban. A korábban a lakosság nagyobb részét kitevő 
paraszti réteg gyakorlatilag megszűnt. Termelőszövetkezeti és állami gazdasági dol-
gozók lettek, egy részük pedig ipari munkássá vált. Az 1960-as évek elejéig az ipar-
fejlesztés lassú üteme miatt munkaerő-felesleg jött létre. Könnyűiparra volt szükség. 
Az iparfejlesztés miatt az olaj- és gázfeltárás beindulásának eredményeként megnőtt 
a város vonzereje, több ezren költöztek Kiskunhalasra. A város és környéke iparának 
és kereskedelmének fejlődési kereteit nagymértékben a mindenkori országos szintű 
gazdaságirányítás, gazdaságpolitika határozta meg, így azok fő állomásai: 1950-től 
a szocialista gazdasági átalakítás, az államosítás voltak.

1968-tól az új gazdasági mechanizmus bevezetésének évétől indult ipartelepítés. 
A rendszerváltás utáni privatizáció az alföldi kisvárosokra jellemző tipikus vonások-
kal rendelkezett. A helység speciálisan agrár jellemzőinek lebontása, az ipartelepí-
tések sokszor átgondolatlan, erőltetett üteme sok torzulást okozott a gazdaságban, 
társadalomban, életmódban, de még a városkép átalakulásában is.

Kiskunhalas gazdasága, és ezzel társadalma teljes mértékben átformálódott. Ez 
részben a világgazdasági hatások miatt is bekövetkezett volna, de a szocialista terv-
gazdálkodó államvezetés révén ez a folyamat radikális és viszonylag gyors lefolyású 
volt. A szocialista típusú gazdaság öröksége a mai napig meghatározza a város min-
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19. Kiskunhalasi klisék és logók az államszocialista korból. TJM 18103

den szegmensét. Az 1990 előtt szétvert és átformált paraszti rétegből alig maradt. 
Helyüket mára nagyüzemi magángazdaságok, és néhány elöregedett tanyai lakos 
vette át. 

Az ipar területén Kiskunhalas gazdasága kezdetben alig tudott változtatni. A kis- 
és középvállalkozások helyett legtöbb esetben a nagyvállalatok maradtak itt, sok 
embert foglalkoztattak. Ez a szocialista típusú ipari jelenség a foglalkoztatottságra 
jó hatással volt, de válságosabb időszakokban kárt okozott, ami a munkavállalókat 
sújtotta a leginkább.
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A kiskunhalasi városkép és városszerkezet  
változásai 1945–1990*

Szűcs Károly

Építési korszakok Magyarországon 1945–1990 között

A szakirodalom az 1945-90 közötti időszakot négy részre osztja.1 Az első, gya-
korlatilag a világháború harci cselekményeinek befejezését követő éveket és az első 
hároméves terv (1947-49) időszakát foglalja magába. Ebben a peridusban azonban 
nem csak egyszerű újjáépítésről, a háborús károk felszámolásáról beszélhetünk, de 
városképi szempontból fontos tényező, hogy a háború kitörését megelőző építkezé-
sek is ekkor fejeződnek be. Stiláris értelemben a modernista és a Lechner-Kós-féle 
népi-nemzeti motívumokat felhasználó építészet egyaránt jelen van. 

A második korszak 1950-nel indul, és gyakorlatilag 1955-56-tal zárul. 1950-ben 
megalakulnak a tanácsok, és rajtuk keresztül a közvetlen állami irányítás és elosztási 
rend érvényesül. 1950. január 2-án indul az első ötéves terv, amelynek fő célkitűzése 
a magyar népgazdaság újjászervezése, az ország szocialista iparosítása, a honvéde-
lem, illetve a mezőgazdaság fejlesztése, az életszínvonal emelése volt. Építészeti 
stíluskorszak tekintetében az időszak megfelel a szocialista-realista irányzatnak. A 
korszak azonban több is volt ennél. Az állami szervek és a Magyar Dolgozók Párt-
ja által megtervezett és irányított iparszerű lakásépítés és a szocialista városmodell 
kialakításának időszaka. Stiláris értelemben az archaizálás, a klasszikus építészeti 
elemek önkényes és tisztán a díszítő reprezentációt előtérbe helyező alkalmazása 
jellemzi  ezt a felfogást. A modernizmusban első helyre került funkcionalista  logika 
háttérbe szorul, a történeti forrásokból való merítés és a klasszikus és római ókor er-
kölcsi és esztétikai magasságait idéző, mindenáron fenségességre törekvő neoeklek-
tika érvényesül. Ez a 20. század közepén is érvényesülő és továbbélő neoeklektika 
kapta a szocialista realista stílus nevet. Előzménye már az 1930-as évek totalitárius, 
magát abszolútummal mérő társadalmi rendszereiben is fellelhető. Így az 1930-es 
évek nemzetiszocialista Németországában és a sztálinista Szovjetunióban.

A harmadik korszak 1956-ot követően indul. A Kádár János-féle időszak jóléti 
ígéretekkel kívánja megnyerni magának a levert forradalmat követően továbbra is 
csalódott magyar társadalmat. Ennek egyik legjelentősebb következménye az 1961-
ben induló II. ötéves terv lakásépítési programja, amely 250.000 lakás építését irá-
nyozta elő. Ez óriási előrelépés volt az előző tervidőszak mintegy 158.000 új lakásá-
val szemben. Mindez az iparszerű, előregyártott elemeket alkalmazó és típustervek 

* Szakál Györgynek a szerkesztők itt köszönik meg segítségét, mert a szerző halála 
után ellenőrizte a tanulmány szövegét és pontosította a kiskunhalasi épületkronológiát a 
polgármesteri hivatal műszaki osztályán található „Építési nyilvántartó könyvek” alapján.
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alapján készülő – esetenként a lakótelepi rendszerű – építőipar műszaki és szerve-
zeti feltételeinek megteremtését kívánta meg.2 A harmadik korszak egészen 1975-ig 
tart, és magába foglalja a II-III-IV. ötéves terv időszakát. Ez a periódus rendkívül 
színes volt, és országos viszonylatban is párját ritkító fellendülést hozott mind a 
lakások építése, mind a városok és településének építészeti megújítása tekintetében. 
Vonatkozik ez természetesen Kiskunhalasra is azzal a különbségtétellel, hogy egy 
átlagos kisvárosi növekedés üteméből 1966-ot követően a város magasabb fejlődési 
sebességre kapcsol, másrészt azonnnal egyéni utat és egyéni megoldások sokaságát 
produkálja. Ez az időszak egyébként a kezdődő  III. ötéves terv időszaka. Ekkor az 
országépítés sebessége is fellendült, és egy életigenlő, ideológiamentes szemlélet-
mód elterjedése jellemzi. Nagyon fontos tényező, hogy az önálló ifjúsági kultúra 
(zene, öltözködés stb.) is ekkor nyer teret Magyarországon, mint ahogy az ország ve-
zetése is egyre inkább arra kényszerül, hogy a fiatalok önálló igényeit és elvárásait is 
kielégítse a lakásépítés, az üzletek építése során, és egyre inkább figyelembe vegye a 
fiatalok speciális szórakozási és szabadidő eltöltési igényét. 1968-ban kerül sor az  új 
gazdasági mechanizmus bevezetésére, amely közvetett és direkt módon ezeknek az 
igényeknek az érvényesülését is elősegítette. A következőképp ír erről az időszakról 
a Heti Világ Gazdaság 2007-ben: „A hatvanas évek közepétől, Nyers Rezső keze 
alatt formálódó új elképzelések fontos pontja volt a vállalati önállóság megteremté-
se: vagyis, hogy a gazdasági döntések ott szülessenek, ahol az információ és az érdek 
is jelen van. A szocialista piacgazdaság megteremtésére kissé szabadon engedték az 
árakat, a lakosság ezen keresztül érezte meg először a reformokat... A pluralizmus 
csírái is megjelentek, az állami, a szövetkezeti, az ipari és a kereskedelmi vállalatok, 
az egyéni kisgazdaságok, a magánkisipar egyenjogúságát nemcsak papíron, hanem 
a gyakorlatban is érvényesítették.” 3 A reform fontos eleme volt az életszínvonal 
emelése. Az építőanyag-ipar legfontosabb célkitűzése a korszerű építőanyagok irán-
ti igény, a növekvő minőségi választék kielégítése volt, míg az építőipar feladata 
300.000 lakás, ebből 100.000 állami felépítése. 

Mint már említettem, jó néhány országos tendencia megkésve vagy nagyság-
rendjüknél fogva egyáltalán el sem ért Kiskunhalasig. A hatvanas évek második fe-
létől Halas önálló útja egyre karekterisztikusabb jelleget kapott. A IV. ötéves terv 
(1971–75) időszakában indul az előregyártott elemekből készült lakótelepi építke-
zés, éppen akkor, amikor a nyugati világban a lakótelepi építkezés kudarcai egyre 
nyilvánvalóbbá váltak. Az 1973-as olajválságnak, valamint az 1968-as jogi, piaci és 
irányítási liberalizációnak köszönhetően Kiskunhalas már nem jutott el odáig, hogy 
a nagy lakótelepi projekteket a városra erőltessék. Ugyanakkor a IV. ötéves terv 
egyik alapvető célkitűzése következtében – amely a tervidőszak végére a építőipari 
tevékenység teljes iparosítását kívánta elérni – Kiskunhalason, az Erdei Ferenc téren 
is megkezdődtek a lakótelepi építkezések. Az építőipari tevékenység teljes iparosí-
tása nemhogy nem ment végbe, hanem éppen ellenkező tendenciák felerősödése, 
az egyéni tervezésű és kivitelezésű épületek iránti igény növekedése jellemezte a 
tervidőszakot. Ez pedig a helyi lehetőségekre, Kiskunhalas esetében pedig a helyi 
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érdekeket figyelembe vevő városarculat kialakítására adott esélyt. Ebben a történel-
mi helyzetben a feladathoz óriás léptekkel felnövő Kunép Vállalatban pedig jó és 
ösztönző partnert talált a halasi városvezetés. Érdekes, hogy a tervidőszak sarokszá-
mait megadó törvényben már nem határozták meg a felépítendő lakások számát. Va-
lószínűleg, már a központi tervek elkészítésekor is előre nem látható, azaz előre nem 
tervezhető világgazdasági hatásokat sejtettek. 1973-at követően már nyilvánvalóvá 
lett, hogy ebben a tervidőszakban nem lesznek képesek az előző korszakban felépí-
tett új lakások számát felülmúlni. Kiskunhalason is ez volt a helyzet. Azonban itt is 
és országszerte is nagyobb mértékben nőtt a magénerős lakások, egyéni tervezésű 
társasházak száma, mint amilyen mértékben csökkent a típustervek alapján készülő 
állami, lakótelepi lakások száma. Ez lehetővé tette az egyéni kivitelű, igényesebb 
otthonok építését. Mindez történelmi esélyt biztosított Kiskunhalas és a Kunép szá-
mára egyaránt. 

A negyedik korszak 1975-től 1990-ig tartott. Ebben az időszakban, az V-VI-VII. 
ötéves terv idején, egyértelműen háttérbe szorul és a korszak végére gyakorlatilag 
felbomlik a tervutasításos rendszer. Véleményem szerint Kiskunhalas ebben az idő-
szakban is egyéni utat jár. Az egyértelmű minőségi váltás, majd a folyamatos és 
következetes irányú fejlődés korszakhatár vonala valahol 1966-70 körül kap egy-
re határozottabb karaktert. Kiskunhalason a központi rendelkezések által kialakuló 
korszakhatárok nem pontosan, némi csúszással következtek be, és jó néhány vo-
natkozásukban nem estek egybe az országos tendenciákkal és irányelvekkel. Mivel 
az országos tendenciák kevésbé érvényesültek, Kiskunhalas bizonyos értelemben 
önálló városfejlesztési és városépítési utat járt be, amely bizonyos pontokon találko-
zott az országos trendekkel, de a város több esetben a központi város- és iparpoliti-
ka látóteréből kieső helyzetét, a megkésettségéből adódó lehetőségeit meglehetősen 
jól kamatoztatta. A várospolitika gyakorlásában – legalábbis hosszú távon – olyan 
képességekre és fejlesztésekre, átalakításokra tesz szert, ami országszerte párját rit-
kító volt. Gondolok itt a kis, pár munkást számláló tanácsi KÖFA brigád (1959) 
előbb Kiskunhalasi Építőipari Vállalattá (1967), majd Kunép vállalattá alakulásá-
ra, amely az egyéni tervezéstől az egyénre szabott belsőépítészeti megoldásokon át 
az ingatlanfejlesztésig, piaci kötvények kibocsátásáig jutott el. Ez a cég meghatá-
rozó formában hagyta ott tevékenységének nyomát korszakunkban a kiskunhalasi 
városképen. 1966-ban a Városi Tanács új városközpont tervét készítteti el4 ,,amely 
alapjául szolgált a későbbi változásoknak, valamint új telek nyilvántartási rendeletet 
hoz, immár a városfejlesztési elképzeléseknek megfelelően.5 A korszakhatár kijelö-
lésének másik fontos támpontja lehet, hogy 1968-ra városunkban az újonnan épített 
családi házak száma magasabb, mint az állami építésű lakásoké. További egyéni 
adottság és a hosszú távon érvényesülő gondos tervezés eredménye, hogy 1970-ben 
elkészül a VÁTI által 30 évre, 2000-ig megtervezett Általános Rendezési Terv, ami  
az 1966-os városközpont terveiből indul ki, és hosszú távon meghatározta a város-
kép alakulását. Ezek a tendenciák vezettek oda, hogy húsz év múltával, 1988-ban 
Kiskunhalas az ország települései közül 28-dikként elnyerte a Hild-érmet, a Magyar 
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Urbanisztikai Társaság elismerését a városkép alakítása és a várostervezés igényes 
megoldásai eredményeként. A továbbiakban röviden felvázolom az 1945-90 közöt-
ti időszak helyi korszakolását a kiskunhalasi városkép és városszerkezet alakulása 
szempontjából. 

Kiskunhalas építési korszakai 1945 és 1990 között  

A II. világháború miatt félbe maradt építkezések  
és a károk helyreállítása

Kiskunhalason a háború előtt már megjelentek a minőségi lakóvillák, amelyek 
jellegzetes képviselője a Grósz Ferenc által tervezett két Schneider villa (1934 és 
1935) a Kossuth utcán, a kuruc szoborral szemben.6 A mai Szövetség  tér sarkán 
található ún. Vasút utcai óvoda (1939) szintén Grósz Ferenc tervei alapján készült. 
A háborút megelőzően a Schneider-cég dolgozóinak napközis gyermekeit fogadták 
itt.7 Ezek a tervek jellemző keverékét adják az art-deco és a harmincas évek új népi-
es irányzata építészeti felfogásának. Az árkádíves tornáccal ellátott népi épületek 
formai hagyományait viszi tovább a Csipkeház két épületszárnya. Ez Mallász Gitta 
budapesti iparművész látványterve alapján készült, s inspirálója talán a Végh-kúria 
árkádíves tornáca lehetett. 1935-ben épült meg a Csipkeház első szárnya, melyet 
szimmetrikus formában 1939-ben bővítettek. Kunfehértón, amely akkor még Kis-
kunhalashoz tartozott, 1942-ben avatták fel az Árkay Bertalan tervei alapján épült 
Mezőgazdasági Iskolát.8 Ez az épület a Kós Károly-féle nemzeti iskola hagyománya-
it a harmincas évek derekán kibontakozó új népies irány szellemében viszi tovább.9 

Több olyan épület volt, amelynek építése közvetlenül a háború előtt, vagy a há-
ború alatt kezdődött, de befejezni már csak a harcok lezárulását követően tudták. 
1942-ben kezdték építeni a polgári iskola épületét, amelybe a háborút követően a 
Mezőgazdasági Technikum költözött (1952). A MABI épülete, az első modern stílu-
sú halasi emeletes bérház építése még 1936-ban indult, de befejezni majd csak 12 év 
múltával, az újjáépítés periódusában, 1948-ban tudták. 

A második világháború alatt Kiskunhalast két alkalommal érte bombatámadás. 
Ezek közül a jelentősebb az 1944. december 24-én este 8 után lezajlott bombázás 
volt. Ennek következtében több száz épület ablaka betört, de súlyosabb, a falak le-
omlásával járó kár csak 83 épületet ért. Közülük 43 összeomlott. Többségük a vasúti 
sínek mentén fekvő Bükkönyös városrész lakóépülete volt. Kiskunhalason ekkori-
ban 3183 épület volt, így az épületeknek csupán 1,5 százaléka semmisült meg.10 

A háború alatt viszonylag csekély kár érte Kiskunhalast. Bár négy laktanyával 
rendelkezett, a hadi célpontnak minősülő objektumokat sem a szövetségesek, sem 
később a németek nem bombázták. A nagyobb hadműveleti zónák is elkerülték a 
várost, így az ágyúzások és az utcai harcok sem tettek kárt az épületállományban. 
A háború alatt Magyarország sok települése súlyos károkat szenvedett, ezért első-
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ként  az újjáépítés, a háborús károk helyrehozatala, a mindennapi élet feltételeinek 
biztosítása volt a cél. Ez Kiskunhalast kevésbé érintette. A város meglevő két tégla-
gyárában a termelés még a háború alatt leállt. A téglagyárak újraindítása az újjáépí-
tési beruházások egyik előfeltétele volt. 11 A két gyár beüzemelésére azonban mégis 
1948-ig kellett várni. További helyi jellegzetesség volt a város lakásállományának 
alacsony száma és a lakások alacsony komfortfokozata. A komfortfokozat bővítésé-
ről kezdetben szó sem lehetett, új lakások építése pedig a megfelelő anyagi erő és az 
építőanyagok hiánya miatt nem volt lehetséges. Ezt az állapotot foglalta törvénybe 
az 1948-ban kiadott lakásrendelet, amely törvénybe vési, hogy két személyt csak egy 
lakószoba illet meg.12

Kiskunhalason a magánemberek saját anyagi lehetőségeikhez mérten helyreállí-
tották sérült lakásaikat, új, magánjellegű építkezésekre azonban az 1945-49 közötti 
időszakban csak elvétve volt lehetőség. Az állami beruházásokat pedig az ideológiai 
alapú újraelosztás logikája vezette, és Kiskunhalas mint agrárváros, ebből a szem-
pontból sem volt jó helyzetben. Mindebből az következett, hogy a munkásosztály 
hatalmára és az ipari termelésre alapozott szocialista városépítési akciók alapvetően 
elkerülték Kiskunhalast. A város egyedüli lehetősége a központi források igénybevé-
telére az 1947-ben beindított első hároméves terv volt. 

A hároméves terv az első szovjet mintájú gazdasági terv volt Magyarországon. 
Célja az 1947. évi XVII. törvény szerint: „Magyarország gazdasági és szellemi fele-
melkedésének meggyorsítása, valamint demokratikus rendjének megszilárdítása cél-
jából és a lakosság életszínvonalának javítására”, valamint „a termelőerők fokozását, 
okszerű felhasználását és a különböző termelési ágak összhangját a nép egyetemes 
érdekében biztosítja.” 1949-ben a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetősége ki-
mondta, hogy „a hároméves terv az újjáépítésnek, a háborús károk és pusztítások 
sújtotta magyar gazdaság talpra állításának terve volt.”  Ez utóbbi Kiskunhalason is 
teljesült, de városképi szempontból ezen kívül sok nem történt. 

Az első városfejlesztési terv 1948-ban látott napvilágot, és az MDP jegyezte. 
Ennek célja az utak javítása, fásítás, parkosítás, kórházbővítés, új fürdő létesítése 
a Népszigeten, valamint egy városi könyvtár felállítása volt. A kor szemléletének 
megfelelően mindezzel össze kívánták kapcsolni a munkanélküliség enyhítését.13 A 
város agrárjellegéből következő kívánalom volt egy konzervgyár létesítése is, ami 
azonban végül nem valósult meg.14

A háborús eseményeket követően a lakosság jelentős részének nem volt munkája. 
A kormány éppen ezért az újjáépítést és a közmunkaprogramot összekapcsolta egy-
mással. 1947 elején a város 30.000 Ft-ot kapott a közmunkaprogram megvalósításá-
ra.15  Az egyik első és legfontosabb volt a megrongálódott mentőállomás helyreállí-
tása, és egy mentőautó beszerzése a háborúban eltűnt autó helyett. 16 A közbiztonság 
érdekében pedig a volt csendőrlaktanyát lovas rendőr laktanyává alakították át.17  
Nagyobb forrásokhoz lehetett jutni az első hároméves terv során. A kiskunhalasi 
Városi Tanács 1947 augusztusában arról döntött, hogy saját hároméves tervének első 
lépéseként az iskolák és óvodák helyreállítását végzi el.18  A Tervbizottság megtár-
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gyalta a város saját hároméves tervjavaslatát is, és kitűzte a fejlesztés irányvonalait. 
A 960.000 Ft-os állami költségvetési keretből 400 hold nádas lecsapolását, a Dong-
ér bővítését, további öntözőcsatornák létesítését és 4000 hold mezőgazdasági mű-
velésbe való bevonását tervezték. A Nagytó mélyítésével pedig víztározót kívántak 
létrehozni.19

1950-re részben megvalósultak ezek a tervek. A Harangos tótól a várost nyugat-
ról határoló, gyakorlatilag a városközpontig benyúló vízrendszer, illetve a nádasok 
lecsapolása alapvető jelentőséggel bírt. Ezeken a területeken korábban és az 1950-es 
évek végétől jelentős városfejlesztések (például a piaccsarnok és a strand építése, 
a Semmelweis tér kiépítése, a Kórház új tömbje, Csipke Hotel, Csetényi-park stb.) 
valósultak meg. Kiskunhalas az egy főre eső lakószobák számát tekintve változatla-
nul a megye legrosszabb helyzetben levő városa volt. Ha nagy előre lépésről nem is 
beszélhetünk, az tény, hogy a háború előtt elkezdett, majd félbe maradt építkezéseket 
ekkorra befejezik. 

1948 elején a városképet befolyásoló jelképes változás történt az Országzászló 
emlékmű átalakításával. Az emlékműről eltávolították a szentkoronás címert, vala-
mint a turulmadarat, és a valaha volt irredenta emlékművet Szabadság emlékművé 
keresztelték át.20 

1949 áprilisában arról számolt be a Hírek c. helyi hetilap, hogy gyakorlatilag az 
összes, a hároméves tervben célul kitűzött helyreállítási munkát elvégezték.21 Ez 
év októberében már arról számol be ugyanez a hetilap, hogy „gyűlnek a téglák az 
ötéves terv épületeihez”, azaz felkészülten várja a város az első ötéves terv 1950. 
január 2-i indulását.22

 Az 1950–1956 közötti időszak

1948-ban államosították az építőipart. Kiskunhalason ekkoriban két téglagyár 
működött, de mellettük csak kisebb építőipari vállalkozások voltak. Az, hogy a vá-
ros nem tartozott a kiemelten fejlesztendő szocialista városok közé, valamint az a 
tény, hogy nem volt jelentős építőipara, fontos következményekkel járt a jövőre vo-
natkozóan. Részben ebből, a központi, kormányzati városfejlesztési szándékoktól 
távol eső, hátrányos helyzetből következett az, hogy Kiskunhalas az 1950-es évek 
második felétől, a saját múltjára alapozva felépíthette saját, egyéni városarculatát. 
Ugyancsak ennek a helyzetnek a következménye volt az a helyi cselekvésre ösz-
tönző megoldás is, amely alapján a városvezetés létrehozhatta a saját, speciális és 
sokoldalú építőipari tevékenységre képes vállalatát (a KÖFA Brigádból 1967-ben 
alapították meg a Kunépet, amelyet majd 1993-ban privatizáltak). 

További jelentős változás volt még 1950-ben a tanácsok megalakulása. Meg kell 
jegyezni, hogy amennyiben a városkép változásáról beszélünk, az 1949-től 1953-56-
ig terjedő időszakra esik az úgynevezett szocialista realista építészeti stílus megje-
lenése Magyarországon. A stíluselőzmény az 1930-as évek totális társadalmi rend-
szereihez vezethető vissza. Ezekben a társadalmakban az ókori görög és római világ 
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fenséges, klasszicista stíluselemeinek heroizáló és neoeklektikus módon való újra-
alkalmazása a hivatalos kultúrpolitika szintjére emelkedett. Mindennek hátterében a 
hitleri Németország fajelméletre alapozott magasabbrendűség ideológiája állt, míg a 
sztálini Szovjetunióban a munkásosztály történelmi küldetéstudatának megjeleníté-
sét vélték ilyen módon építészeti és művészeti stílussá formálni. Hasonló álláspont 
érvényesült a magyar kultúrpolitikában 1949-1953 között. Az úgynevezett szocia-
lista stílus, ha nem is a központi kultúrpolitika szintjén, nyomaiban azonban tovább 
élt egészen az 1960-as évek elejéig. Ennek nyomai néhány kiskunhalasi épületen is 
érvényesültek. Bár direktívák és építési elvárások szintjén Kiskunhalason 1949 és 
1953 között sem hatott számottevő módon a szocialista realista felfogás.  

Ennek alapvető oka az lehetett, hogy Kiskunhalas nem tartozott a kiemelt te-
lepülések közé, így az 1940-es évek legvégén induló látványos állami lakás- vagy 
gyárépítési kurzus is elkerülte. Dókáné Vető Ágnes így ír erről: „Az 1950-es évek 
városépítési politikáját megszenvedte Kiskunhalas is, mivel nem ipari, hanem ag-
rárváros volt, központi támogatásra nem számíthatott… Ezért a helyi vezetés olyan 
városépítési munkákat kezdeményezett, amelyekkel kapcsolódni tudott nagy orszá-
gos programokhoz, hiszen egyedül ettől remélhetett támogatást. Ilyen látványos és 
politikai erőt is demonstráló esemény volt az elmocsarasodott tavak lecsapolása. Ez 
igazán jól illett a kor nagyszabású országos természetátalakítási munkálataiba.”23 

 1953-tól kezdve, a korábbi, személyi kultuszra alapozott, központosított po-
litikai szigor enyhülni kezdett. Az enyhülés egyik első, bár alapvető fontosságú jele 
volt, hogy 1955-től egy kormányrendelet alapján a tanácsok lehetőséget kaptak arra, 
hogy Községfejlesztési Alapot (KÖFA) hozzanak létre, és annak felhasználásáról sa-
ját hatáskörükben döntsenek. A KÖFA a helyi vállalkozások, termelőszövetkezetek 
és kistermelők helyi adója volt. Ettől az időponttól kezdve a tanácsok, a korábbiak-
tól eltérően, önálló, saját anyagi forrással is rendelkeztek. Kiskunhalason a Városi 
Tanács azonnal megalakította a KÖFA Brigádot, egy helyi, karbantartási munkákat 
végző, néhány embert foglalkoztató kőműves csapatot.

 Ugyancsak 1955-ben megszületett az első városrendezési terv is, amely teljes 
egészében független volt a nagy tervezőirodák által tervezett, és a központi kor-
mányzat által finanszírozott lakótelepi vagy szocialista iparvárosi urbanisztikai el-
képzelésektől. Ez a Grósz Ferenc városi főmérnök által elkészített terv gyakorlatilag 
egy szolid, a történelmi városszerkezetet érintetlenül hagyó, de a feltöltött területe-
ken végrehajtott fejlesztéseket megvalósító elképzelés. Ha felidézzük az 1948-ban 
az MDP által jegyzett városfejlesztési tervet, akkor látható, hogy a Népszigeten ta-
lálható strand fejlesztése már ott a kívánalmak közé tartozik, amit majd a Grósz-féle 
városrendezési terv alapján valósítanak meg.

A lakosság régi óhaja volt, hogy a város mezőgazdasági jellegének megfelelően 
a városi utcákon és tereken történő kereskedés helyett egy külön erre a célra épült 
csarnokot kapjanak az őstermelők és kerekedők. Éppen ezért, 1956-ot követően a 
Városi Tanács egy piaccsarnok építését határozta el, amelyhez alaptőkeként a KÖ-
FA bevételek szolgáltak. Mivel az 1955-ös városrendezési terv a Piaccsarnok előtt 
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buszpályaudvar létesítését is előirányozta, ennek építésére is a KÖFA pénzeket és a 
KÖFA Brigádot bízták meg. Az 1956-ot követő városrekonstrukciós terv egy har-
madik nagy beruházást is tartalmazott. Ez pedig a termálvíz feltárásán alapuló új 
strandkomplexum felépítése volt. A piaccsarnok, a buszmegálló és a strand épülete-
inek terveit egyaránt Grósz Ferenc főmérnök készítette.24  

Az a tény, hogy a város nem tartozott a kiemelten fejlesztendő szocialista városok 
közé, és az a tény, hogy nem volt jelentős építőipara, fontos következményekkel 
járt erre az időszakra nézve, valamint a jövőre vonatkozóan is. Részben ebből, a 
központi, kormányzati városfejlesztési szándékoktól távol eső, hátrányos helyzetből 
következett az, hogy Kiskunhalas az 1950-es évek első felében kimaradt az intenzív, 
központi irányítású városfejlesztési politikából. Nem települtek a városba új ipari 
üzemek, nem épültek munkás lakótelepek. Az utak javítása, a csatornahálózat és a 
villanyhálózat bővítése gyakorlatilag az összes fejlesztési forrást kimerítette. Ebben 
az időben saját és önállóan felhasználható forrásokkal a tanácsok nem rendelkeztek. 
A mezőgazdasági kisárutermelők kegyetlen mértékű megadóztatása és az elvoná-
sok mértéke semmilyen helyi tartalék képzésére nem adott lehetőséget. Minden a 
központi elosztó rendszeren keresztül és politikai-ideológiai megfontolások alapján 
történt. Kiskunhalas mint agrárváros egyértelműen a hátrányos megkülönböztetés 
terhét cipelte magával ezekben az években. Talán éppen ez a negatívum ösztönözte 
a város vezetését arra, hogy később, az 1950-es évek második felében önálló tarta-
lékokat képezzen és önálló fejlesztéseket kezdeményezzen. Ennek a negatív meg-
különböztetésnek a következménye volt annak a helyi jellegű, innovatív kezdemé-
nyező erőnek a megjelenése, amelyre alapozva az 1950-es évek végétől Kiskunhalas 
elkezdhette felépíteni saját, korszerű városarculatát. Valószínűleg szintén ennek a 
helyzetnek köszönhető, hogy az idők folyamán megteremtődött egy helyi erőkre 
és érdekekre alapozott, amellett sokoldalú építőipari tevékenységre képes építőipari 
vállalat kialakulásának esélye (Kunép). A helyi érdekre alapozott gondolkodásmód 
első képviselője Reile Géza tanácselnök (1954–1960) és munkatársai voltak, akik 
1955-ben megalkották az első városrendezési tervet, majd létrehozva a KÖFA Brigá-
dot a volt nádasok helyén egy új, nyugati irányba terjeszkedő városközpont horizont-
ját jelölték ki a strandfürdő, a piaccsarnok és a buszpályaudvar felépítésével. 

1957–1966 közötti évtized. A tervezés és kibontakozás első lépései

Az 1956-os forradalmat követően a helyi erők, helyi kezdeményezések, a helyi 
innovációk azonnal kulcsfontosságú szerepet kaptak. Kiskunhalas a korabeli váro-
sok között nem csupán egy átlag alatti szintű, elmaradott infrastruktúrával és lakás-
állománnyal rendelkezett, de a szocializmus építésének kezdeti szakaszában újabb 
hátrányokat kellett megélnie. Mint agrárváros, kimaradt a központi fejlesztésekből, 
amivel mind a lakosság, mind a város vezetése tisztában volt. A rossz és központi-
lag hátrányos helyzetben tartott termelési- és életkörülmények, a személyi kultusz 
és a politikai diktatúra együttes következménye volt az 1956-os forradalom kitö-
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rése. A politikai diktatúra igazságtalanságai iránti lázadás mellett az 1956-os őszi 
események másik kiváltó oka a lakossági elégedetlenség, az életkörülmények és a 
gazdálkodás leépülése voltak. Az 1954 óta tanácselnöki funkciót ellátó Reile Géza 
rugalmassága már a forradalom napjaiban is megmutatkozott, amikor együttműkö-
désre vállalkozott a helyi kisgazdákkal, és a demokratikus helyhatósági választások 
lebonyolításában partnere volt Nagy Szeder István helyi kisgazda vezetőnek. Reile 
számára valószínűleg nem mindennapi tanulsággal jártak az 1956. őszi események, 
és egyik lényeges következtetése az lehetett, hogy a helyi erőkre támaszkodva, a 
helyi lakosság érdekeit képviselő programokkal kell a városvezetésnek előállni. 

Az egyik régóta húzódó megoldatlan kérdés a halasi piacok helye volt. A város 
története során a kisállat- és terménypiacok, a zöldségpiacok folyamatosan vándo-
roltak. 1945 előtt a református templom és a mai Bethlen Gábor tér környékén ösz-
szpontosultak a hetipiacok. A lecsapolt Nagytó városközponti oldalának gazdasági 
hasznosítását határozta el a Városi Tanács Közgyűlése. 1956-ot követően Reile a he-
lyi erőforrásokra támaszkodó, helyi kivitelezésű és helyi érdekeket felkaroló nagy-
vonalú vállalkozást tervezett: a városközponttól nyugatra, párszáz méterre fekvő 
mocsaras nádas terület helyén piaccsarnokot, előtte buszmegállót tervezett, és ezzel 
egy időben a strand kiépítését is szorgalmazta. A piaccsarnok régi óhaja volt a helyi 
őstermelőknek, míg a strand a termálvízben rejlő, életszínvonal javító lehetőségeket 
volt hivatva kihasználni. A buszpályaudvar pedig Halas városiasodásának és a kör-
nyező, vasúton csak nehezen elérhető településeivel és a tanyákkal való kapcsolat, 
lehetőségét teremtette volna meg. Az elképzelések alapjául az 1955-ben, még a Nagy 
Imre kormány idején, megalkotott KÖFA rendelet szolgált. A Községfejlesztési Alap 
megteremtése lehetőséget adott a tanácsoknak, hogy a központi költségvetéstől füg-
getlen, a helyi szövetkezetek, iparvállalatok és a magánszektor által fizetett, önálló 
bevételre tegyenek szert. 

Reile vezetésével 1959-ben (a strand építésénél 1958-ban még kisiparosként 
közremű ködő személyekből) megalakult az úgynevezett KÖFA Csoport, Mucsi Jó-
zsef kőműves mester vezetésével. Ennek a pár főből álló építőbrigádnak az önkor-
mányzati ingatlanok, lakások helyreállítása volt a feladata. A brigád feladatai azon-
ban hamarosan túlnőttek az eredeti elképzeléseken. A Városi Tanács döntése alapján 
helyi tervezésű és kivitelezési projekt keretében egy piaccsarnok, egy buszmegálló 
és egy termálvizes strandfürdő felépítését bízták rájuk. 

A strandfürdő öt terasszal ellátott öltözőházból, három sor 40-50 kabint magába 
foglaló kabinsorból és három medencéből állt. Ezek közül az egyik egy szabályos 
50 x 25 méteres úszómedence, emellett egy 1,3 m mély és egy 90 cm mély termál-
medence lett. A komplexumok terveit Grósz Ferenc főépítész készítette. A strand 
épületeket helyi kőműves iparosok építették, az U alakú, fedett piaccsarnok kivite-
lezését valamint a buszmegálló felépítését is a KÖFA létszámban felduzzasztott épí-
tőbrigádja végezte. Reile Géza tanácselnök a korabeli lehetőségekhez képest nagy-
vonalú beruházást vezetett le. A városközpont nyugati irányba való kiterjesztésével 
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1. A Piaccsarnok felülről, 1959. Ternyák Jenő felvétele. TJM

2. Buszpályaudvar, 1960-as évek. Szakál György felvétele. TJM
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3. A Piaccsarnok, 1960-as évek. TJM 2010.16.5.

4. A kiskunhalasi strand megnyitója, 1958. Ternyák Jenő felvétele. TJM
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egy új, modern belvárosi térszerkezet kialakulását, és a későbbi Semmelweis tér 
létrejöttét segítette elő. 

Reile innovatív városfejlesztő politikája nemcsak a helyi emberek tetszését nyer-
te el, de a megyei pártvezetését is. Ennek következtében a halasi tanácselnöknek fel-
ajánlották a megyeközpont hasonló pozícióját. Reile 1961-ben Kecskemétre költö-
zött, ahol szintén nagyvonalú városfejlesztési munkát végzett a következő években. 

Kiskunhalason Vincze Ferenc tanácselnök 1961-től folytatta a Reile által meg-
kezdett munkát. A telepszerű lakásépítés terén több fontos kezdeményezés indult az 
1960-as évek elején. Az egyik a KISZ-lakótelep építésének kezdete 1961-62-től.25 A 
kétlakásos, kétszintes, 2-3 szobás, összkomfortos ikerházak a város északi részén a 
Bajza utca és a későbbi Fazekas Gábor utca által határolt területen  – a régi városi 
kertészet helyén – telepszerű, kertvárosi rendszerben épültek. A KISZ-házak egyik 
jellegzetessége az volt, hogy a költségek csökkentése érdekében jelentős mennyi-
ségű társadalmi munkával építették fel őket, másrészt az elkészült lakásokat, a hoz-
zájuk tartozó kis kerttel, sorsolás útján kapták meg tulajdonosaik.26 A másik, város-
képet alakító, telepszerű lakásépítési program a Semmelweis téren valósult meg. Itt 
négylakásos, egyemeletes társasházakat építettek a város felé eső oldalon két sorban, 
míg a tér nyugati oldalán kisebb lakásokat tartalmazó emeletes házakat építettek 
egyenként hat lakással.27 A kivitelező mindkét esetben a KÖFA Csoport, míg a terve-
ket a Városi Tanács Ipari és Műszaki Osztályának építészei készítették.28 

A telepszerű lakásépítés jelenik meg a Kossuth utca vasútállomás előtti részén. 
Itt a 12 lakásos háztömbökből álló épületekből először 6 lakótömb készül el.29 Ez 
az első, a köznyelv szerint lakótelepnek nevezett lakásépítési forma megjelenése 
Kiskunhalason. Az Alsóvárosban, a Cserepes utcán szintén telepszerű beépítésben 
készülnek a lakások. Kiskunhalason a KISZ-lakótelepi építő közösségeket követően 
itt már a kilencedik lakásépítő közösség alakul meg, amit ezúttal a Népfront szerve-
zett.30 Az építőközösségben történő lakásépítés az 1956-ot követő társas építkezési 
forma lesz, amely a magánerős, de államilag támogatott lakásépítés egyik jellegzetes 
és rendkívül produktív formája. Megjelenik az első társasház is a városban. A Garbai 
Sándor utcán, a Szilády gimnázium tornacsarnokával szemben 24 lakásos emeletes 
társasházat adnak át 1966-ban. Itt a földszinten az IBUSZ és Állami Biztosító irodái 
nyílnak meg.31 1966-ban vagyunk. Városunkban is megjelennek a szabadidőt és az 
életminőséget javító intézmények. Ez nagyon fontos lépés lesz a belváros sokszínű-
ségének, a szolgáltatások változatosságának is helyet adó építészeti arculat megje-
lenésében. Mindez már az 1964-ben elfogadott új, távlati városfejlesztési terv szel-
lemében készült. Az 1964-es városfejlesztési terv már folyamatos építkezésekkel 
számol, és a város arculatának lassú változását tervezi meg. A folyamatos arculat 
formálódás egyik legfontosabb eleme a szolgáltató egységek tervezése. Az urba-
nisztikai keretbe ágyazott szolgáltatások tervezése és ezek irodáinak megjelenítése 
ekkor válik ismét alapvető és fontos városarculat formáló tényezővé. Építészeti ér-
telemben egyfajta váltásként jellemezhető ez az állapot, amikor az architektonikai 
tagozatok és homlokzati elemek mellett már a szolgáltatások esetleges, nem ter-



477

5. A KISZ-lakótelep I. ütem építésének kezdete, 1962. TJM EF2019.8.4.

6. Fazekas Gábor utcai KISZ I. lakótelep, 1970-es évek. Szakál György felvétele. TJM
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7. A Népfront szervezésében megvalósult házak, 1970. körül. Szakál György felvétele. TJM

8. A Garbai Sándor utca 1970 körül. Szakál Aurél: Üdvözlet Kiskunhalasról, 2016. 145. kép alapján. 
TJM 19247



479

vezhető és véletlenszerű utcaképet produkáló reklám és egyéb képeit is a városkép 
szükséges részének tekintik. Ezzel a felfogással harmonizál a Dunai Péter tanács-
elnök-helyettessel készült beszélgetés, amelyben a politikus a városfejlesztés és az 
idegenforgalom növelésének összefüggéseiről beszélt.32

A foghíjbeépítések során is jelentősen változik a belvárosi utcák arculata. A Kos-
suth utcán 12 lakásos társasház épül a Vasbolt mellett, s ugyancsak 12 lakásos társas-
ház a Köztársaság u. 6. sz. alatt.33 A nem állami építkezés egyre nagyobb lendületet 
kap a hatvanas évek közepétől. Egyre többen építkeznek, írja a Halasi Hírlap 1965 
márciusában.34 Nagyban hozzájárul az építkezési kedv fellendüléséhez, hogy újabb 
kedvezményeket kapnak a lakóházépítők. Kamatmentes kölcsönökkel csábítja az 
OTP azokat az építkezőket, akiket a Városi Tanács a kedvezmények igénybevételére 
feljogosít.35

Egyre másra jelennek meg a társasházépítés vagy a sorházban levő lakások elő-
nyeit taglaló újságcikkek.36 Egyértelmű, hogy a várospolitika úgy ítéli meg, hogy 
a társasház építésé a jövő. Bakonyi Dezső főépítész és Raduly Piroska telekkarton 
programot dolgoztak ki, amely feltüntette a magán- és társasház építésre, valamint 
az állami lakásépítésre alkalmas telkeket.37 

1961 és 1965 között 550 új lakás épült Kiskunhalason. Ebből 200 állami, 350 
magánlakás. „Az építési engedélyek kiadásakor a Városi Tanács arra törekedett, 
hogy az új létesítmények a korszerű követelményeknek megfelelő, egészséges ott-
hont nyújtsanak a családoknak, az építési költség alacsony legyen, azon kívül jól 
illeszkedjenek a fejlődő városképhez.” – mondta Vincze Ferenc tanácselnök.38 A 
rendkívül előnyös OTP kölcsönökkel az állam bátorítani kívánta a magánépítkező-
ket, azonban egyúttal korlátozni is akarta választási lehetőségüket. Sok magánerős 
építő már ekkor is családi házat szeretett volna építeni, ezt azonban költségesebb és 
pazarló építkezési formának vélték, mint a társasházat, ezért kevésbé támogatták. A 
KISZ-lakótelep és a Népfront-ikerházak esetében helyi típusterveket alkalmaztak. 
Az építkezőknek nem sok beleszólásuk volt lakásuk belsejének, alapterületi elrende-
zésének kialakításába. 

Nem így történt azonban a családi házak esetében. Azok a jobb módú emberek, 
akik a hatvanas évek elején megengedhették maguknak, hogy családi házat építse-
nek, meglehetősen kevesen voltak. A családi házak, villák között találjuk meg eb-
ben az időben az építészeti értelemben is kiemelkedően nívós megoldásokat. Két 
példa erre: Mindenképp figyelemre méltó a Dózsa György utcán 1962-ben épült 
Makay-villa, amely a tiszta, modernista villaépítészet legjobb iskoláit követi. Vellay 
István debreceni építész tervei alapján épült.39 A másik családi ház a Makay-villa 
közvetlen szomszédságában áll. Ezt a kétszintes épületet Kovács József építész ter-
vezte maga és családja részére.40

1966. augusztus 20-i beszédében Vincze Ferenc tanácselnök kiemelte, hogy 708 
lakás épült az elmúlt öt évben, több, mint a megelőző időszakokban bármikor. Leg-
utóbb a KISZ-lakótelepen (Fáy András-lakótelep) adtak át 44 darab 3 szoba, fürdő-
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szoba összkomfortos lakást, melyet a Népfront által létrehozott lakásépítő szövetke-
zet épített fel.41

A középületek sorában három jelentős építkezés fejeződött be ebben az időszak-
ban. 1964-ben új szárnnyal bővül a Szilády Áron Gimnázium épülete. A háromszáz 
éves iskola négy új tanteremmel, szertárakkal és politechnikai teremmel gazdago-
dott.42 Szintén ebben az évben avatják fel a Mezőgazdasági Technikum új épületét. 
1963-ban a strand mellé költözik a Dél-Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vállalat. Mo-
dern irodaházában a földszinten étterem és konyha is helyet kapott.43

A városfejlesztés szempontjából alapvetően fontos volt a lakosság megfelelő jö-
vedelmi viszonyainak biztosítása. Ehhez elsősorban az iparosítás vezethetett. A város 
ebben az időszakban hét új vállalattal gazdagodott, többek között ekkor alakult meg 
a Fa- és Építőipari Ktsz, vagy a Vastömegcikk Ipari Vállalat. 1964-ben ide telepíti 
egyik üzemét a Bács-Kiskun Megyei Nyomdaipari Vállalat. 1966-ban korszerűsítik 
a téglagyárat, ezáltal évente 150 lakásnak megfelelő mennyiséggel nő a termelése.44 
1967-ben átadják a 600 vagon gabona tárolására alkalmas gabonasilót a halasi ma-
lomban.45„Sikerült létrehozni azokat az ipari bázisokat, amelyek a lakosság zömének 
a foglalkoztatását biztosítják.” – mondta egy újságírónak Vincze Ferenc tanácsel-
nök.46 1958-ban 1474 ipari munkás volt a Halason, 1964-ben már 4212. A városi 
üzemek termelése 600 millió Ft volt ekkor, ami három és félszerese az 1958-asnak.  
A lakosság komfort érzetét és az ipari termelés biztonságát segítette az 1965-ben 
átadott új víztorony. A tornyot csúszó zsalus technológiával készítették, ami akkor 
hazánkban még nem terjedt el. A modern külsejű halasi víztorony példaértékű volt, 
ugyanis ezt követően hasonló típusú torony készült többek között Kalocsán, Kiskun-
félegyházán, Sopronban, Tolnán, Százhalombattán és az ország több más városában.

Településszerkezeti szempontból lényeges, hogy 1964-ben nagyarányú útépítési 
programba fognak a Brinkus Lajos utca – Fenyő utca környékén.47 Az útfelújítási 
programhoz kacsolódva elkészül a vasúti gyalogos felüljáró.48 A városközpont to-
vábbi lakályos átalakítása érdekében már urbanisztikai tervet dolgoztak ki, amely-
ben a mai Semmelweis tértől a Hősök terén és a Bethlen Gábor téren át a Garbai 
Sándor utca, Mátyás tér vonalán egységes térsort szerettek volna létrehozni, amely-
ről kitiltották volna a gépkocsiforgalmat. Ez a terv később jelentős részben megva-
lósult. Ugyancsak ebben az urbanisztikai koncepcióban vetődik fel, hogy a korábbi 
tervekkel  ellentétben a vasúti felüljáró nem az Átlós útnál, hanem jóval beljebb, a 
Batthyány utca folytatásában épülne fel.49 

Városszépítő célokat szolgált, hogy 1966-ban húszezer facsemetét ültettek ki a 
közterekre,50  míg a Városi Kertészet 80-100.000 virágpalántával kívánta a köztere-
ket díszíteni.51 A város utcáinak, tereinek hangulatát a fák és virágok mellett sokban 
javíthatják, a lakosság önazonosság tudatát nagyban befolyásolhatják a közterekre 
kihelyezett szobrok, emléktáblák. De éppen ilyen öntudat erősítő hatással lehetnek a 
műemléki jelleggel megóvott történelmi épületek is. 1964-66 között Mendele Ferenc 
vezetésével restaurálták a Sáfrik-szélmalmot, majd az Országos Műemlékvédelmi 
Felügyelőség országosan védett műemlékké nyilvánította.52 1967-ben nyilvánították 
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9. KISZ-lakótelep, 1966. TJM 2010.16.9.

10. A Magyar Nemzeti Bank fiókja, 1966 körül. Szakál György felvétele. TJM
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védett műemlékké az akkor még a régi helyükön (Lomb u.) álló kálvária szobrokat 
is.53 

1967–1977 közötti évtized. A lakótelepek kora és a Kunép  
lokális építési filozófiájának kialakulása

1967 több alapvető, a városépítés, városkép alakulás szempontjából meghatáro-
zó eseményt hozott. Az új gazdasági mechanizmus szellemében a KÖFA Csoport-
ból megalakul a Kiskunhalasi Építőipari Vállalat, a későbbi Kunép, amely vállalat 
kulcsszerepet játszik a következő huszonöt év építkezéseiben. A Városi Tanács ha-
tározata a következőképp fogalmaz: „Az átszervezés után, tekintettel a nagyarányú 
lakásépítések megsegítésére – fő tevékenysége a városban és a járásban elsősor-
ban mindennemű építőipari vállalkozás és munka, utcák, járdák építése, felújítása 
és karbantartása.”54 A másik alapvető változás, hogy a Városi Tanács megalkotja 
hároméves lakásépítési intézkedési tervét, amely során 1000 új otthon felépítését 
tervezik.55 Ebben a tervben azt fogalmazzák meg, hogy lakástermelési szempontok 
érvényesítésével valósulhatnak csak meg a nagyarányú célkitűzések (378 emeletes, 
200 földszintes lakóház építését tervezik). Ennek szellemében szervezték át a KÖ-
FA Csoportot, de ugyancsak a termelésszerű lakásépítés, az olcsóbb, és gépesített 
technológia alkalmazása került előtérbe. Éppen ezért a telepszerű lakásépítés és a 

11. Az épülő Víztorony, 1965.
Szakál György felvétele. TJM

12. A Víztorony, 1965 körül.
Szakál György felvétele. TJM
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foghíjak beépítése, magasabb lakásszámú épületekkel való feltöltése, azaz a városz-
szövet sűrűségének növelése is alapvető szempont lett. A víztorony mellé tervezett 
91 lakásos emeletes társasházban először alkalmaznak Kiskunhalason nagyblokkos, 
előre gyártott elemekből épített technológiát. A technológiával egy időben megje-
lenik a házgyári építőszervezet, a Bács-Kiskun Megyei Építőipari Vállalat, majd 
később, a teljes paneles rendszerű építkezésnél a DUTÉP. Mindkettő az iparszerű 
lakásépítés képviselője. A panel technológiák alapján, lakótelepeket felépítő nagy 
cégek mellett valódi alternatíva volt a halasi illetőségű, de egyéni kiviteli módokat is 
teljesíteni tudó, szép lassan közepes nagyságúra fejlődő, de változatlanul rugalmas 
megoldásokra képes építőipari cég, a Kunép.

Városépítés 
Ezek után térjünk át a városépítés konkrét történetére. A belvárosban a legtöbb 

egyéni megoldást a foghíjak beépítésénél találhatjuk. 1974-ben adták át a Szilády 
Áron utca 20. szám alatt 30 lakásos társasházat.56  Majd a következő években a Béke 
és a Köztársaság utca sarkán álló, 31 lakásos társasházat,57 valamint a Kossuth L. –  
Bokányi D. utca sarkán az OTP 33 lakásos társasházát. A foghíjbeépítések jellemzik 
ekkoriban a Dózsa György utcát, a Köztársaság utcát és a Cserepes utca környékét 
is. A Sziklai Sándor téren 28 lakásos garzonházat építenek, 

Városunk két, tisztán paneles lakótelepe is ebben az időszakban épül. A Kos-
suth-lakótelep tizenkét darab, nyolc-tíz emeletes és négy emeletes paneles épületek 

13. Bokányi Dezső utcai társasház, 1970. Szakál György felvétele. TJM
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egyvelegéből áll, az épületekben 434 lakás található.58 Nizák Imre a Városi Tanács 
osztályvezető főmérnök nyilatkozata: „A KISZ-II. lakótelep a Bajza utca – Lindhart 
Antal utca – Vadkerti út és a budapesti vasútvonal mellett helyezkedik el. A vasút-
vonal mellett egy ötven méteres sávot védő zöldterületté kell alakítani. Nem szabad 
figyelmen kívül hagyni azonban, hogy a terület déli részét már részben beépítették 
társasházakkal. A területre elnyújtott gyűrűs útszerkezetet terveztek. Erre való te-
kintettel határozták meg az emeletes, iker- és a sorházak, valamint a középrészen a 
kétszintes társasházak telkeit. A terület rendezési tervét a Városi Tanács a Megyei 
Tervező Irodánál már megrendelte.”59 A másik nagyblokkos lakótelep az Erdei Fe-
renc téren kerül felépítésre, ahol négyemeletes épületekben 1975-től 320 lakást ad-
nak át.60 Akkoriban ezt a lakótelepet még Csipkeházi lakótelepnek nevezték.61 Nizák 
Imre a lakótelep építésével kapcsolatban megemlíti, hogy a tervezés egyik alapvető 
szempontja volt az 53-as főút Széchenyi utcai szakaszának déli irányú megnyitása. 
Biztosítva ezáltal, hogy a várost átszelő Észak-Dél irányú átmenő forgalom teljes 
egészében elkerülje a belvárost.62 1976-ban átadják az utolsó lakásokat is az Erdei 
Ferenc lakótelepen,63 és még ebben az évben indul a Kuruc Vitézek tere négyemele-
tes panelházainak építése.64

Folytatódik a kertvárosi jellegű KISZ lakótelepi építkezés is,65 és az északi város-
rész megújítása keretében 19 kétlakásos lakóépület készült a Zöldhalom és a Korvin 
utcák között.66 

14. Az Erdei Ferenc tér és lakótelep 1981-ben.
Szakál Aurél: Üdvözlet Kiskunhalasról, 2016. 160. kép alapján. TJM 13003
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15. Vasút utcai lakások az Élelmiszer bolttal, 1970 körül. Szakál György felvétele. TJM

16. Állomás utcai 100 lakás, 1970-es évek. Szakál György felvétele. TJM
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A víztorony melletti 91 lakásos társasház mintájára néhány újabb társasház jele-
nik meg ebben az évtizedben. Az Állomás utcán 1973-ban készül el a 100 lakásos, 
középblokkos emeletes ház.67 Ezt követi 1974-ben a Vasút utcai társasház, amely 
130 méter hosszú, a négyemeletes épületben hét lépcsőház és 42 lakás található.68 
Ezek az épületek akkoriban a város legnagyobb lakóházai. 

Lakáspolitika
Már az új gazdasági mechanizmus indulásakor megfigyelhető Kiskunhalason is, 

hogy az újonnan épített családi házak száma folyamatosan növekszik, míg a tár-
sasházaké csökken. Kiskunhalason az 1966-68 között épült 817 lakásból 247 ál-
lami, 147 OTP társas és 423 volt a családi ház. A hivatalos lakáspolitika számára 
probléma, hogy „városunk igen-igen kezd elterpeszkedni. Bár a családi házépítők 
nagyobb anyagi terheket vállalnak, de egyúttal több gondot is okoznak: a közműve-
sítés nehézkes, több építőanyag és munkaerő kell.”69 Ezek a családi házak ekkori-
ban az egyéni igények, egy másfajta életmód iránti vágy megnyilvánulásai voltak. 
Anyagi értelemben családi házat építeni látszólag hátrányos. A hivatalos lakáspoliti-
ka a lakótelepi és társasházak építését kedvező hitelekkel a családi házakénál sokkal 
jobban támogatja. Sajátos társadalmi támogatási forma volt ezen kívül az úgyneve-
zett társadalmi munka. A társadalmi munka megjelenik a városszépítő akciókban, 
a kulturális és szociális célú építkezések során, de jelen van a KISZ és a Népfront 
által szervezett lakásszövetkezeti építkezéseken is. A társadalmi munka jelentőségét 
és nagyságrendjét mutatja egy 1968-ban íródott korabeli újságcikk: „A KISZ és a 
Hazafias Népfront városi bizottsága szervezésében indult a lakásépítő akció, amely 
a lakosság nagy egyetértésével találkozott. Az építtetőkön kívül üzemek, intézmé-
nyek, vállalatok is kivették részüket a társadalmi munkából. Az elmúlt 10 évben 13 
millió Ft volt a társadalmi munka, míg a községfejlesztési hozzájárulás 12 millió.”70 
A társadalmi munka jelentősége azonban hamarosan háttérbe szorul, amint az új 
gazdasági mechanizmus hatására a piaci alapú szemlélet kerül előtérbe.71 

A társasház építésekkel szemben a családi házak építése egyre inkább előtérbe 
kerül. Itt már nemigen van társadalmi munka, illetve azt a kollektív segítséget, ami 
a családtagok, munkatársak részéről itt is megvan, már nem társadalmi munkának, 
hanem kalákának hívjuk. A családi házaknál megjelenik egy másik munkaforma 
is, ez pedig a fusi, a feketén, vagy szürkén végzett munka. A mérleg nyelve tehát 
egyre inkább a családi házak építése felé billen, amint a piaci szemlélet és az egyé-
ni igények teljesítése kerül előtérbe. Az ebben az időben tervezett és kivitelezett 
családi házak a társasházaknál nagyobb komfortot kínáltak, és az önálló életvitelt 
tették lehetővé. Ebben az értelemben egyfajta autonómiát jelentettek az állami és 
az OTP lakásépítésekkel szemben. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, hogy a 
kaláka, a családi segítség és a saját munka mennyisége is itt a legnagyobb. Olyan 
felmérés ugyan nem készült, amiből kiderülhetett volna, hogy a családi házak építé-
sében mennyi a „fekete” munka, de közismert, hogy a családi házak építése jelentős 
mértékben a korabeli szürkegazdaságban történt. Sokat számított az is, hogy a köz-
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ponti ösztönzésekhez mennyien és hogyan kapcsolódtak, illetve az is, hogy a halasi 
építkezők többsége gyakorlatilag az állami, központi irányelvekkel szemben, az alig 
támogatott, megtűrt építési módokat részesítette előnyben. Ugyanakkor ennek az 
építési módnak az építtető által vállalt hozzáadott értéke nagyobb volt a többi építési 
formánál. A családi, baráti, munkatársi és fusizó segítség minden másnál nagyobb 
volt itt. Azt is tudjuk, hogy az építkezés kiegészítő fázisait az üzemekben, gyárakban 
dolgozó építtetők gyakorlatilag fusizó formában is végezték, gyakran a munkahely 
munkaeszközei és anyagai felhasználásával. Minderről az egész korabeli magyar 
társadalom tudott és hallgatólagosan tudomásul vette. A lakossági építési hajlam-
nak ellenállni nem sok értelme lett volna. A kertvárosi szemlélet érvényesüléséhez 
a szabad utat a lakáspolitika részéről az életszínvonal emelésére hivatkozó szlogen 
adta meg részben. Ez annyit jelent, ebben az időben, hogy mindenki maga emelheti 
a saját életszínvonalát. Párhuzamosan ezzel a jelenséggel a városképi reprezentáció 
is egyre inkább a magánszféra prezentációjává alakul át. Decentralizáció, az állam 
szerepének csökkenése áll e mögött a jelenség mögött. A házgyári lakótelep mint a 
modernitás és a jövőorientált megjelenés reprezentátora ekkorra már elveszti súlyát. 
Ez az időszak az V. ötéves tervben megfogalmazott egyik szemléleti váltás. A kert-
városi lakótelep építésének gondolata azonban már az 1970-es Általános Rendezési 
Tervben, sőt korábban megjelenik egy, a  Dong-ér csatornán túl fekvő, új kertvárosi 
lakónegyed képében. A Kertváros az 1970-es évek második felében, 1976-tól kezd 
kiépülni a lakótelepi és társasházi építkezések és az iparszerű építkezés kudarcainak 
beismeréseként. Kiskunhalas új lakónegyedeként számolnak be az újságok az (Áp-
rilis 4.) Kertváros épüléséről.72 A tervek szerint 185 családi ház és hat- és tizenkét 
lakásos társasházakban 306 társasházi lakás épül itt fel.73  

Nem segítették a társasházak térhódítását az 1971-ben megjelent lakástörvények 
sem.  Az év februárjában látott napvilágot az Építésügyi és Városfejlesztési Minisz-
térium, valamint a Pénzügyminisztérium közös rendelete, amely a tanácsi értéke-
sítésű lakások árának növekedését jelentette be. Emellett némi gyógyírként meg-
könnyítette az emeletráépítéseket, és lehetővé tette a tetőtéri beépítéseket.74 1971 
áprilisában látott napvilágot az új lakás- és bértörvény.75 Ennek nyomán Kiskunha-
lason is revíziózzák a jogos lakásigényeket. Összesen 857 lakást mértek fel és ezt 
követően 630 lakás lakbérét emelték meg. Ezen kívül az állami lakásra váróknak 
meg kellett újítaniuk az igényüket, ami szintén többletköltséggel járt. 

Mindent összefoglalva Kiskunhalason 1960-70 között 1824 új lakás épült. 1000 
lakosra 45 új lakás jutott, míg az országos arány csak 30 új lakás volt. Ennek elle-
nére a város lakáshelyzete az országos átlagnál még mindig kedvezőtlenebb volt, 
mert a lakások állaga (alap nélküli tanyák, vályogfalas épületek stb.) meglehetősen 
rossz. Mindennek megfelelően a IV. ötéves tervben az 1971-75 közötti tervidőszakra 
1326 új lakás építését tűzték ki célul, évi 100 lakással többet, mint 1960-70 között.76  
1973-ban azonban az olajválság a szocialista világ gazdaságait is visszavetette, így 
1975 végéig  Kiskunhalason, a tervidőszak végéig prognosztizált lakásszámot nem 
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érték el, mivel 1330 helyett csak 1163 lakás, azaz 15 százalékkal kevesebb épült 
meg.77  

Oktatás, egészségügy, művelődés és szolgáltatások
A városi életminőség javításának egyik fő kérdése a lakások minősége és mennyi-

sége. Mellettük a másik kitörési pont az oktatás, az egészségügy és a szolgáltatások 
fejlesztése. Az 1967-77 közötti dekádban jelentős iskolaépítések voltak. Boltokat, 
áruházakat adtak át, növelték az óvodák, a bölcsődék és a kollégiumi férőhelyek szá-
mát. 1971-ben fedelet kapott a strand termálvizes medencéje, így a téli zimankóban 
lehetővé vált a gyógyvíz használata.78 1972 júliusában húszmillió forintos beruhá-
zással elkészül az új sporttelep.79

1968-ban adták át a 700 tanulót befogadó 618. számú Szakmunkásképző Intézet 
első épületét.80 Ezt bővítették 1973-ban.81 A 12 tantermes Fazekas Gábor Utcai Álta-
lános Iskolát 1972-ben adták át.82 Az utca túlsó oldalán elhelyezkedő, 192 férőhelyes 
Bernáth Lajos kollégiumot pedig 1976-ban.83 A Felsővárosi Általános Iskola 1976-
ban egy új, 8 tantermes szárnyat és tornatermet kapott.84 

Az új, 600 ágyas kórház épület építését már 1967 óta tervezték,85 és rendszeres 
sajtóhír volt a kórház építésének, paramétereinek ismertetése. Végül az 1974-ben 
átadott központi épület több, mint 100 millió forintba került. A 900 új ággyal ren-
delkező intézményt 130.000 ember egészségügyi ellátására tervezték. Kiskunhalas 
ezzel a 10.000 lakosra eső 70-72 ágyszámmal felzárkózott az országos átlaghoz.86 

17. Tanyai kollégium, 1987. TJM 2010.16.60.



489

18. A kórház alapozása, 1970.
TJM 2006.34.13.

19. A kórház építése
TJM 2006.34.14.
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A tízemeletes épületet mint a szocialista egészségügy fellegvárát említette a helyi 
sajtó.87  A Kórház építésével egy időben egy 30 fős nővérszálló építését is megkezd-
ték.88 A szállót a 15 kétágyas szobával, mosdófülkével végül 1971-ben adták át.89 
Szintén az egészségügy helyzetét javította az új, 6 kocsiállással rendelkező mentőál-
lomás 1975-ben.90

1976-ban készült el a 75 személyes Alsóvárosi Óvoda,91 és egy évvel előtte ad-
ták át a Székely Utcai Óvodát.92 Egy patinás kúria, a Zseni-kúria épületének he-
lyén 1970-ben épült meg az MSZMP új halasi pártháza a Köztársaság utcán.93 1970 
decemberében avatták fel az új Városi Könyvtárat a Szövetség téren. A korábban 
a város több pontján szétszórt könyvtári gyűjtemény ezzel egy helyre került, ahol 
olvasóterem, folyóirat olvasó segítette a művelődni vágyó halasikat.94 1972-ben új, 
modern épületet kapott a MÁV Szakszervezeti Művelődési Központ is az Állomás 
utcán, szemben a 100 lakásos szalagházzal.95 

Több áruház és csemege bolt nyílt meg ebben az időszakban. A városközpontban, 
a mai Bethlen Gábor téren 1971-ben adták át a kétszintes Halasi Áruházat, az Ipar-
cikk Kiskereskedelmi Vállalat áruházát.96 Szintén ebben az évben kapott élelmiszer 
és csemege boltot a KISZ-lakótelep.97 A következő évben, a Halasi Áruházzal átelle-
nesen, az akkori Lenin tér túlsó oldalán az ÁFÉSZ nyitotta meg a szintén kétszintes 
Kiskun Áruházat.98

20. A Béke utcai emeletes házak és a Városi Pártbizottság székháza, 1975. TJM 2010.16.53.
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21. Városi Könyvtár, 1970-es évek. Szakál György felvétele. TJM

22. Halasi Áruház, 1970-es évek. Szakál György felvétele. TJM
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Városfejlesztési tervek. Az Általános Városfejlesztési Terv  
Valószínű, a halasi városépítés önálló tradícióinak és helyi megoldásainak kö-

szönhető, hogy 1967. szeptember végén kétnapos városfejlesztési értekezletet tartot-
tak a Tanácsháza üléstermében. Az ország különböző részéből 14 tanácselnök, nép-
front titkár és építész vett részt a konferencián, ahol a fejlesztési eredményekről és 
módszerekről volt szó.99 A halasi városfejlesztés eredményeire tehát már ekkor felfi-
gyeltek. Valószínűleg a Reile Géza által megtalált egyéni út és annak folytatási lehe-
tőségei keltették fel más városok vezetőinek a figyelmét. 1968-ban, az új gazdasági 
mechanizmus indulásakor sokan óriási mértékű fejlődést vártak a városépítés terén 
is. „Ha egy évtizeddel ezelőtt a kiskunhalasi strandfürdő megnyitása, vagy a vásár-
csarnok megnyitása évében valaki azt mondta volna, hogy tíz év múlva még az is 
lehetséges, hogy új könyvtár, új iskola, új napközis konyha, és 1000 lakás épül majd 
Kiskunhalason, senki nem hitte volna el, még azzal a derűlátással sem, amivel akkor 
az említett két létesítményt ünnepélyesen megnyitották. Pedig ezekben a napokban 
is, szerte a városban tíznél is több helyen, a strandfürdő és a vásárcsarnok együttes 
értékét ötszörösen meghaladó beruházási összeggel folynak az építkezések.”100

1970-ben a Városi Tanács elfogadta az Általános Rendezési Tervet, melyet a Vá-
rostervező Intézet (VÁTI) munkatársai Nagy Ágnes vezetésével készítettek el. Ez 
a terv gyakorlatilag 2000-ig, három évtizedre előre megtervezte Kiskunhalas urba-
nisztikai fejlődésének irányát. Ez a terv nagyon hatékonyan magába építette a ko-
rábbi városfejlesztési elképzeléseket, mintegy folyamatosságot teremtve az 1950-es 
évek második felében indult városfejlesztési tendenciák és az évtizedekkel később 
megvalósult megoldások között. Végül ennek a tervnek a szellemében bontakozott 
ki Kiskunhalas urbanisztikai fejlődése az 1970-es évektől kezdve, és ez a terv a Hild-
érem időszakán át (1988)  máig alapvetően meghatározza Kiskunhalas városszerke-
zetét és városképének alakulását.101 Az új városrendezési tervet közszemlére tették a 
Hősök terén lévő 20. számú csemegebolt kirakatában102 és a lakosság véleményét is 
megkérdezték. Erre azért volt szüksége a városvezetésnek, mert a központi fejlesz-
tésekkel szemben egy helyi, a halasi viszonyokat nagy mértékben figyelembe vevő 
városfejlesztést kívántak megvalósítani. Vincze Ferenc tanácselnök így nyilatkozott 
erről a közvélemény-kutatásról: „A Városi Tanács  1963-ban gyűjtötte össze ilyen 
széles körben városunk lakosságának véleményét. Azóta a városfejlesztésnek szinte 
egyetlen olyan mozzanata sem volt, ahol ne érvényesültek volna a lakosság javasla-
tai… A felhívás 3500 példányban, tanácstagok, vállalatok, intézmények, szocialista 
brigádok… segítségével eljut valamennyi felnőtt lakoshoz.”103 1972-ben felülvizs-
gálták a városrendezési tervet, de csak annyi történt, hogy az 1970-es terv prognó-
zisait és urbanisztikai elképzeléseit 2040-ig terjesztették ki.104  Bizarrnak tűnik ez a 
ma már kissé elhamarkodottnak tűnő megoldás, de ha elolvassuk a Városi Tanács 
döntését megalapozó alábbi érveket, világossá válik, hogy ez a döntés elsősorban a 
városfejlesztés hosszú távú folyamatosságára kívánja felhívni a figyelmet: „A terv 
alapvetően megtartja a kialakult városmagot, közlekedésszerkezetet és a település 
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szerkezetét, valamint a jelenleg már kialakult ipari övezetet, a meglévő és megvaló-
suló új lakótelepeket.”

A fejezet bevezetőjében említett lakásintézkedési terv kétirányú fejlődés lehető-
ségeit foglalta magába. A foghíjbeépítés, és a kertvárosi jellegű társasházak építése 
volt a tervezett városfejlődés egyik vonala.105 A belváros városképének változása 
nem egységes koncepció alapján, hanem foghíjbeépítéssel alakult. Ez az anyagi le-
hetőségekből adódó kényszer bizonyos értelemben pozitív következményekkel is 
járt. Nem volt grandiózus városközpont terv, de voltak egyedileg kivitelezett, fog-
híjbeépítés alapján készült épületek. Ebben a perspektívában és a kertvárosi jellegű, 
egyedi társasházak építésének perspektívájában bontakozik majd ki és lesz jelentős 
építőipari cég a Kunép.106 A másik irány a paneles lakótelepek építése volt, amely-
nek halasi képviselői az előbb már említett, nagy Bács-Kiskun megyei építőipari 
cégek voltak.  Azt is mondhatjuk, hogy a városban egy központi, állami elváráso-
kat megtestesítő, iparszerű lakástermelés folyik, és vele párhuzamosan egy tanácsi 
irányítású és szervezésű, egyéni városarculat megteremtése történik. A Városi Ta-
nács és a helyi Pártbizottság kezében lévő városkép alakítás preferenciái sok esetben 
felülírják, illetve alapvetően meghatározzák a központi, állami lakásépítési terveket. 
Ennek következtében a belváros városarculata, illetve az általános rendezési tervek 
alapvetően a helyi városvezetés elképzeléseinek és nem kis részben a lakosság aka-
ratának megfelelően alakultak. A főtérrendszer kiterjesztése ebben a periódusban 
tovább tart. Immár a Semmelweis tértől a Hősök terén és a Bethlen Gábor téren át a 
Garbai S. utca – Mátyás tér – Bem utcán át a Hősök ligetéig tart. Ezzel egy új, közel 
egy kilométer hosszú kelet-nyugati gyalogos tengelyt kiépítve a belvárosban.107 Ez 
a tengely majd a városi és a távolsági autósforgalmat lebonyolító 53-as úthoz csatla-
kozik. A keleti záró pontján hangsúlyos objektumok kapnak helyet, így Szabó Iván 
Női lovas szobra, majd mögötte a 91 lakásos, közép blokkos társasház és mellette a 
víztorony. 

Városszépítés
A városfejlesztés egyik fontos részének tartották a városszépítő kezdeményezé-

seket is. Ezek egyike a Virágos Halasért kezdeményezés, amelynek eredete még a 
két világháború közötti időre vezethető vissza. Az 1950-60-as években szintén sokat 
tettek a virágok és fák kiültetése érdekében. Ez a folyton megújuló kezdeményezés 
az 1970-es évek elején ismét életre kelt.108 „Kiskunhalas az ország egyik legszebben 
parkírozott városa. Nemcsak a parkok méretei, hanem az utcák, terek bokrai, fái s 
virágainak sokfélesége is párját ritkítja. Az Élet és Irodalom egy-két évvel ezelőtt 
riportjában az alföldi mezővárosok mintaképének nevezte Kiskunhalast.” – írja a 
Halasi Hírek újságírója a város 170.000 négyzetmétert meghaladó parkjairól.109 A 
Semmelweis tér parkosítása a kórház központi épületének átadásával egy időben fe-
jeződik be, 1974-ben.110 A következő évben a tér középpontjában állítják fel Marton 
László szobrászművész és Kerényi József építész monumentális kompozícióját, a 
Hírnök szobrot és a Három tavasz című emlékművet.111 Nemcsak a városi parkokra 
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fordítanak figyelmet, de 1976-ban a várostól 3 kilométerre fekvő Törökerdő terüle-
tén létrehozzák a parkerdőt is. Itt fából készült játékok várták a gyerekeket, a felnőt-
tek pedig bográcsban főzhettek, piknikezhettek.112 Az 1970-es évek elején, amikor 
a Kuruc vitézek terén megindult a lakótelepi építkezés, sokan attól tartottak, hogy 
a régi református temető teljes egészében áldozatul esik. A temető területét koráb-
ban – 1947 és 1970 között – a villasor, a víztorony, a vasúti étkezde, a bérház és a 
benzinkút építésekor már jelentős mértékben csökkentették. 1972-ben még további 
jelentős területet sajátítottak ki és sok régi sírkövet áthelyeztek.113 A társadalmi tilta-
kozás eredményeképp azonban a megmaradt területet a református egyháznak 1975-
ben sikerült védett kegyeleti emlékhellyé, temetőkertté nyilváníttatnia.114 Ebben az 
évtizedben fokozott figyelem irányul a város épített történelmi emlékei, épületei felé 
is. Vorák József múzeumigazgató cikket ír 1968-ban a feltűnően romos állapotban 
levő Végh-kúria megmentése érdekében.115 1967-ben helyezik át a katolikus temető 
közeléből az alsóvárosi római katolikus templom déli oldalára az ebben az évben 
védettséget nyert Kálvária szobrokat: „A Kálvária szoborcsoportját 1813-ban emelte 
a Király-Gyenge család. A Kálvária (…) közepes tehetséggel megformált megváltó 
alakja mellett meghökkentően művészi erővel alkotott a két lator alakja. A Váci Egy-
házmegye és az Országos Műemléki Felügyelőség szakértői közösen, egyértelműen 
állapították meg róla, hogy a középső szoboralak által képviselt korszaknál jóval 
régebbi, sajátosan magyar kőfaragó hagyományokat örökítették át számunkra.” Az 
OMF az Alföldön szinte páratlan értékűnek nevezte és védendő műemléknek java-

23. A Három tavasz emlékmű és a Hírnök szobor felavatása, 1975. április 4. Ternyák Jenő felvétele. TJM
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solta. Arról is döntöttek, hogy a római katolikus templom mögött állítják fel, miután 
új alapzatot kapott – írta Vorák József.116 

A városrendezési terv véleményezése során 1971-ben az Országos Műemlékvé-
delmi Felügyelőség nyilvánosságra hozta a védendő kiskunhalasi műemlékek lis-
táját. Ebben a Sáfrik-malomtól a Szűts József iskolán át a szecessziós városházáig 
bezárólag 9 műemléket és egy műemlék jellegű épületet soroltak fel.117 

Több új szoborral is gazdagodott a város. Szebényi Imre Kiskun tudomány című 
szobrát a Szilády Áron Gimnázium új épületének nyugati homlokzatán állították 
fel 1973-ban.118 Szintén ekkor helyezték el Szabó Iván Női lovas című alkotását a 
Hősök ligetében a Bem utca torkolatánál.119 1973-ban avatták fel a Városi Könyvtár 
előtt, a Szövetség téren Simon Ferenc Nő galambbal című bronzszobrát,120 1976-ban 
adták át Papanikosz Andreasz szobrászművész II. Rákóczi Ferencet ábrázoló portré-
ját.121 A Semmelweis téren álló Hírnök és Három tavasz az 1848 márciusi, az 1919 
márciusi és az 1945 áprilisi eseményeknek állított emléket.122  

1978–1990. Ellentétes tendenciák kibontakozása

Ez az időszak furcsa ellentmondásoktól hemzseg. Ennek egyik tünete, hogy a 
korábbi, kurzusszerű lakáspolitika átalakul. Nagy iramban bár, de befejeződik a la-
kótelepi, házgyári  lakások építése (Kossuth II.), tendenciózusan szorul háttérbe a 
társasház építés. Ezzel párhuzamosan nő a családi házak szerepe, az Április 4. kert-
városban egyre több telket jelölnek ki családi ház építésre. Olyannyira nő a kertvá-
rosi jellegű, telepszerű építkezések iránti igény, hogy az 1980-as évek végére a Ku-
nép sóstói mintalakótelep építését tervezi. Mindemellett nő az egyedi, foghíj jellegű 
beépítések jelentősége, és ebben szintén a Kunép jár az élen. A szolgáltató, építő és 
ingatlanfejlesztő koncepció részeként a Kunép már 1978-tól megszervezi a lakásépí-
tési tájékoztató irodát. A koncepció teljes kibontakozása időszakában, 1984-ben fel-
épül a Kunép szolgáltató háza, és még ugyanebben az évben lakossági kötvényeket 
bocsájt ki lakásépítés vagy csak szimplán befektetési céllal. A lakásépítés az 1980-as 
évek közepére már alapvetően elindult a mind teljesebb körű piaci szabályok alkal-
mazása felé. 

Lakásépítés
Az átmeneti időre jellemző módon egyszerre jelennek meg a minél olcsóbb, ala-

csony komfortfokozatú lakások építését segítő programok és a magánerős, egyedi 
igényű, magas szintű társaházi és egyedi beruházások. Alapvetően szociális célból 
épültek 1978-ban a Polgár utcában az úgynevezett cs-lakások.123 Hasonló célt szol-
gált a Sziklai Sándor téren épített nővérszálló is. Folytatódik a házgyári lakások épí-
tése is. A Kurucz II.-lakótelep mellett ekkoriban, 1986-ban készülnek el a manzárd 
tetővel ellátott Széchenyi utcai épületek. Társasházak esetén immár hagyományosan 
a foghíj beépítés hozza a legjobb megoldásokat. Városképi szempontból kiválónak 
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minősíthetők a Mátyás tér 1988-ban készült új épületei, a Jósika utca–Kossuth utca 
sarkán átadott 44 lakásos társasház pedig az év legjobb alkotása címet nyerte el. 

A lakáspolitika is követni kívánta a mindinkább piaci alapú lakásgazdálkodást, 
éppen ezért minél többféle lakástípust alkalmaztak, és minél többféle igényt igye-
keztek kielégíteni, miközben az állami lakásépítés jelentősége mindinkább háttérbe 
szorult. Ennek szellemében 1983-ban a Városi Tanács új lakásrendelete kimondta, 
hogy a rendelet célja „a lakásszükségletek kielégítésében a fokozatosság érvényesí-
tésével a lépcsőzetes lakáshoz jutás gyakorlatának bevezetése.” További fontos cél 
volt a lakáscserék ösztönzése, az emelet ráépítések és a tetőtér beépítések elősegí-
tése.124 Az intézkedések a differenciált minőségű, változatos esztétikai megjelenésű 
és magas komfortfokozatú lakások építését kezdeményezik. Ez is alapvető váltás a 
lakáspolitikában, aminek városképi kihatása is van.

A középületek közül fontos megemlíteni a Városháza tatarozását 1979-ben, a Ku-
nép szolgáltató ház átadását 1984-ben, valamint a Vasútállomás részleges átépítését 
1988-ban. 

Fontos városszerkezeti fejlemény volt a Kossuth utca teljes közművesítése és 
szélesítése, valamint az 53-as útnak a várost észak-dél irányban való teljes átszelése 
és kiszélesítése. A városszerkezet korszerűsítése keretében épült fel a régen várt vas-
úti felüljáró 1987-ben a Batthyány utca folytatásában.125

Újabb oktatási intézményt és új, korszerű fedett csarnokot kapott a város 1984-
ben az ÁMK átadásával. Míg az előző időszakot az óvodák, iskolák és kollégiumok 

24. Sétáló utcai lakások, 1990-es évek. Szakál György felvétele. TJM
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25. A Csipke Hotel 1987-ben. Szakál Aurél: Üdvözlet Kiskunhalasról, 2016. 160. kép alapján.
TJM 12859

26. Olajos munkásszálló, 1983 körül. TJM 2019.22.2.
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27. A Ganz-Mávag irodaháza és ebédlője, 1978. TJM EF2019.2.2/445.

28. A Papíripari Vállalat irodaépülete, 1972. Szakál György felvétele. TJM
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építése jellemezte, most a szolgáltatások és az idegenforgalom előtérbe kerülésével 
több új szálloda épült a városban. 1906 óta – a Városháza, színház, szálloda tömb-
jének átadása óta – nem bővültek Kiskunhalason a szállodai férőhelyek. 1983-ban 
adták át a Csipke Hotelt a Semmelweis téren. Ezt követte ugyancsak 1983-ban az 
úgynevezett Olajos Szálló, 1986-ban a Sóstó Motel, majd 1987-ben a Malom Pan-
zió. 1979-ben adták át a Park Áruházat, a Kussuth I. és II., valamint az Erdei Fe-
renc-lakótelep kiszolgálása érdekében.

Az ipari építmények közül meg kell említeni a Ganz Mávag új irodaházát, ét-
kezdéjét (1977) és a Papíripari Vállalat új csarnokát, amit 1972-ben adták át. A Fű-
tőműüzem 1979. decemberi átadása az épülő Kossuth II. panelházainak ellátásáról 
gondoskodott. 1990-ben a Szabadkai úton épült fel a kenyérgyár új sütőüzeme.

Városszépítés 
A városszépítés szempontjából fontos fejlemény volt jó néhány köztéri szobor át-

adása. 1978-ban három új köztéri alkotással gazdagodott a város. A Semmelweis tér 
középpontján helyezték el a Kommunális Üzem munkatársainak alkotását, a Halas 
szökőkutat. A kórház parkjában avatták fel Péter Zsuzsa Halasi Vénusz című bronz 
szobrát, majd a Szász Károly utca és a Hősök tere találkozási pontjánál Mihály Gá-
bor Pefőfi-szobrát. A tanácsköztársaság mártírjainak állít emléket a Mártírok útján, 
a téglagyártól nem messze felállított Mártírok emlékműve, melyet a Tanácsköztár-
saság 60. évfordulóján, 1979-ben avattak fel. Az esztétikai nevelés és tájékozódás 
szempontjából fontos esemény volt a Szilády Galéria megnyitása 1979-ben, majd 
Szemerédi Lászlónak a KISZ-lakótelepen nyílt Lakás Galériája 1986-ban. 1979 és 
1981 között Veszprémi Imre szobrászművész szabadtéri tárlata állt az Erdei Ferenc 
lakótelepen. Ennek eredményeképp 1981-ben a város megvásárolta Veszprémi Imre 
Ősanya című nagyméretű mészkő szobrát. 1981-ben megalakult a Hazafias Népfront 
mellett működő Városszépítő Bizottság. Pajor Kálmán a bizottság elnöke elmondta, 
hogy céljuk a városkép tudatos alakítása: „Nagy segítségünkre van a városi pártérte-
kezlet határozata is… Be kell fejezni a Lenin tér, a Hősök tere megkezdett korszerű-
sítését, elsősorban a Jósika – Kossuth – Köztársaság  utca – Lenin tér által meghatá-
rozott tömbben.” – mondta a Halasi Hírek tudósítójának.126 Ez a kezdeményezés már 
csíráiban mutatja a civil és a közérdek együttes működtetésének útkereséseit. Egy 
kvázi civil kezdeményezés integrálódik itt egy társadalmi szervezetbe, ugyanakkor 
pártellenőrzéssel és a párt által megadott szempontokat előtérbe helyezve. Egyre 
inkább a lakossági öntudat, a városlakó identitása került előtérbe a városszépítés 
kapcsán. Egyre fontosabbak lesznek a lakossági javaslatok is. 

1985-ben megnyílt a Gyűjtemények Háza Váci György, halasi származású 
könyvkötő gyűjteményének bemutatásával. 1987-ben a felújított Végh-kúriában 
megnyílt Diószegi Balázs állandó kiállítása, és az ÁMK is egyre több kiállítást foga-
dott be a 80-es évek vége felé. 1988-ban Kiskunhalas városa Hild-érmet kap. Ebből 
az alkalomból adják át a Városháza tanácstermében Berki Viola Halasi pannó című 
nagyméretű murális munkáját.  Ez az évtized a kulturálisan és idegenforgalmi szem-
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pontból civilizálódó, a múltjára, épített történeti környezetére büszke város képét 
hozta el. Ezt a városképet a gondos és igényes, több évtizeden át következetesen fej-
lesztett általános rendezési tervnek, a város vezetőinek, és nem utolsó sorban a Ku-
nép építési filozófiájának is köszönhette. 1981-ben Kiskunhalas fogadta az ICOM, a 
nemzetközi múzeumi szervezet küldöttségét. 1984-ben pedig a népi iparművészeti 
emlékekről szóló törvény alapján a Sáfrik-malom ismét a közérdeklődés középpont-
jába került. 1987 októberében Kiskunhalas elnyerte a szőlő és bor városa címet, ami 
az évszázados kertészeti kultúra elismerése volt.  

Csapó István a Kunép igazgatója, a korszak lezárulásakor a következőket mond-
ta: „A város fejlődésének kezdete egybeesett a Kiskunhalasi Építőipari Vállalat ala-
pításának időpontjával a hatvanas évek végén. A kölcsönhatás vitathatatlan, mert hi-
szen mi megrendeléseket kaptunk, a város pedig megbízható partnerre lelt bennünk. 
Így a város ipari épületeinek, közintézményeinek bővítését – pl. iskolák – kivétel 
nélkül mi végeztük. Emellett természetesen lakásokat is építettünk a Kossuth II-őn, 
az Erdei Ferenc-lakótelepen, vagy a Kertvárosban. (…) A 70-es években az ágazat 
évi 4-5 százalékos termelésnövekedésével szemben mi 18-22 százalékot értünk el. 
Mindezt úgy, hogy közben nem építettünk két egyforma házat.”127 Ez az építési filo-
zófia nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 1988-ban a Magyar Urbanisztikai Társaság, 
a magyar települések közül 28.-ként Kiskunhalasnak adta a Hild-érmet. Ez Magyar-
országon a legnagyobb urbanisztikai elismerés volt addig és azóta is. Kiskunhalas, 
a meglehetősen előnytelen ipari kapacitással és leromlott lakásállománnyal rendel-
kező város a vezetők és a lakosság igyekezetével – felhasználva az épített törté-
nelmi örökség értékeit – olyan városfejlesztési programot valósított meg 1956-ot 
követően, ami párját ritkította a magyarországi viszonyok között. Mondhatni, hogy 
Kiskunhalas az állami, a központi elképzelésektől és a nagy állami beruházások-
ból csekély mértékben részesülve vált egy élhető és példamutató modern várossá, 
amely egyben megőrizte történelmi értékeit is. A Magyar Urbanisztikai Társaság 
június 23-i ülésén az 1988. évi Hild-érmet a következő indoklással ítélte városunk-
nak: „Kiskunhalas város tanácsának és társadalmának tervszerű, harmonikus és a 
környezetkultúrát magas színvonalon megvalósító városfejlesztési tevékenységért.” 
Szabó Károly tanácselnök a következőt fűzte a díj odaítéléséhez: „A díjat nem csak 
építőművészi elismerésként értékelem. Kétségtelen, hogy több olyan lakóház, köz-
épület épült az utóbbi években, amit az ide látogatók őszintén megcsodáltak. Elég 
az ÁMK többcélú épületét, a Kunép-irodaházat, az évről évre gyarapodó Sóstót és 
több foghíjas építkezést említenem. A tanács műszaki osztálya, élén Szabados Já-
nos osztályvezetővel, valamint Dókáné Vető Ágnes városi főépítésszel féltő gonddal 
és szigorral őrködik a városrendezési terv megvalósításán. Külön köszönet a VÁTI 
munkatársának, Nagy Ágnesnek, akinek vezetésével készült el Kiskunhalas város-
rendezési terve, amelynek végleges elfogadását széles körű, többcsatornás nyilvános 
vita előzte meg. A városban zajló építkezések fő kivitelezőjét, a Kunép Vállalatot is 
meg kell említenem.”128
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Következtetések és értékelés 
Vidor Ferencről így ír életrajzírója: „1968-tól 1974-ig a Városépítési és Tervező 

Intézet Kutatási Irodáján dolgozott, ahol számos tanulmányt készített az urbaniszti-
ka tágabb elméleti és gyakorlati összefüggéseit, nem kevésbé a szorosabban vett és 
hazai problémákat illetően.”129  Miután Vidor a VÁTI-nál dolgozott, és a VÁTI urba-
nisztikai szemléletének egyik nagy hatású építésze volt, hatással lehetett a Nagy Ág-
nes által 1970-től kidolgozott Kiskunhalas város Általános Rendezési Terve elméleti 
sarokpontjainak kialakítására is, melyek máig meghatározzák Kiskunhalas arculatát. 
Vidor az urbanisztika és a helyi érték kapcsolatáról többek között a következőket 
írja napjaink urbanisztikai értékrendjével kapcsolatban: „Az első problémaként az 
acceleráció – egyes folyamatok, akciók gyorsulásának – jelenségét ismerhetjük fel. 
E jelenség másik pólusa köré – jóval kevesebbet beszélünk erről – azok a lassítási 
törekvések, társadalmi és egyéni ellenállások, idegen szóhasználattal retardálások 
csoportosulnak, amelyek fékezni igyekeznek a gyorsuló tempót, tompítani szeretnék 
az ebből előálló bizonytalanságokat.”130 Az általa kidolgozott további ellentétpárok 
éppen ezt a gyorsítást és lassítást erősítő illetve gyengítő erőhatásokat írják le. Ezek 
pedig a következők: automatizálás és a mechanikus életforma elleni lázadás, sza-
badság és függés, a bizonytalanság kockázata és a biztonságra törekvés, az absztrakt 
téridő fogalma és a tapasztalati tér és idő életszerűsége.131 Ezen dinamikus kategó-
riák alapján fogom összegezni a kiskunhalasi városkép és városszövet, az élettér és 
az utcahálózat strukturális változásait és a városi élettér sűrűsödésnek, léptékének 
változásait. Számomra ebben az értékelésben egyik alapvető kérdés az volt, hogy 
Kiskunhalas városi terei megőrizték-e az emberi érzékekkel ellenőrizhető és biz-
tonságosan bejárható mivoltukat, a természet és a város szimbiózisa tovább él-e az 
utcák, terek városszövetében? Ehhez az értékalapú vizsgálódáshoz Léon Krier: Az 
európai város rekonstrukciója című tanulmány értékszempontjait vettem figyelem-
be.132 Ebben a tanulmányban Krier azt írja, hogy „csak egy teljes körű filozófiai, 
technikai, kulturális, erkölcsi és gazdasági tervvel, egy ökológiai tervvel előzhető 
meg a természet, a város és a kultúra totális elpusztítása.” Tehát ezeknek az ele-
meknek nem az egymás alá rendelése, hanem harmonikus együttműködése adhat 
csak alternatívát a mai városépítés problémáinak megoldásaira. Véleményem szerint 
Kiskunhalas az 1945-90 közötti időben egy ilyen alternatív, valódi megoldások ígé-
retét hordozó városfejlődésen ment keresztül, ezért vélem indokoltnak mind Vidor 
Ferenc, mind Léon Krie alapjában véve nagyon erős érték premisszákból építkező 
elemzési szempontjainak alkalmazását. 

Város és várostudat, a helyi identitás
A városképet a lakók teremtik, tartják életben és ők újítják meg. A városképet a 

városlakók identitása, várostudatossága határozza meg. A várostudat, a város iden-
titás spotjai, gyúpontja illetve az ezekkel kapcsolatos értékváltozás is alapvetően 
fontos. A városkép tekintetében jelentősek a városképi szempontból kiemelkedő 
épületek és kulturális emlékek.
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Sáfrik-malom  
Ipari termelőeszköz volt egészen az első világháborúig. Ekkorra a szélmalmok 

ipari jelentősége elvész, haszontalan tárggyá váltak. Hamarosan többségüket elbont-
ják, és másodlagosan használják fel anyagaikat. A Nagy tó partján és a város szélén 
korábban volt idő, amikor egyszerre 19 szélmalom vitorlája forgott, igencsak bi-
zarr látványt nyújtva a korabeli Halasról. 19 hatalmas torony, miközben a városnak 
a városháza torony megépüléséig, 1906-ig csak két egyéb tornya volt. A Főtéren 
álló református templomé és az Alsóváros központjában álló katolikus templomé. 
A Nagy-tó lecsapolásának tendenciája és az ipari szempontból korszerűtlen épít-
mények eltűntek a város életéből. Egyedül a Felsővárosban található Sáfrik-malom 
vészelte át a két világháború közötti időt folyamatosan termelve. Ez a tevékenysége 
1945 után gyakorlatilag és tervszerűen megszűnt, csak alkalmanként indították be 
a malmot, és őröltek vele. Gazdasági jelentősége azonban már nem volt. Csordás 
János molnár még az 1970-es évek végén is megforgattatta a vitorlákat, és tartott 
bemutató őrléseket. 

A malom néprajzi, antropológiai jelentőségére először Lakatos Vince hívta fel a 
figyelmet, az utolsó halasi szélmolnárokról írt cikkében az 1930-as évek közepén. 
Ugyancsak ő volt az, aki a paraszt-polihisztorság műhelyének és emlékművének 
írja le a szélmalmot.  Az egyetlen épen maradt halasi szélmalmot, a Sáfrik-malmot 
1966-ban ipari műemlékké nyilvánították. A szélmalmok esztétikája, ezek az óriási, 
mozgó szobrok már Cervantes Don Quijote c. regényéből jól ismertek. Petőfi Kis-
kunság c. verséből szintén.

A szélmalmok mint műemlékek, mint ipari műtárgyak az utóbbi években egy-
re nagyobb figyelemben részesülnek Magyarországon is. Hollandiában az 1970-es 
években indult a szélmalmok rekonstrukciós programja, amelynek során lakások-
ká alakították vagy aktívan működő vízkiemelő malmokként állították őket helyre. 
A közeljövő tendenciája Magyarországon is ez lehet, a kisszámú, viszonylag épen 
maradt szélmalmok (10-15 lehet belőlük) időszaki beindítása és megvilágítása. Vá-
rosképi szempontból és múzeumpedagógiai szempontból is pótolhatatlan érték Kis-
kunhalason a Sáfrik-malom, amely többszöri leomlása, sérülése ellenére is máig az 
ország egyik legjobb állapotban megmaradt szélmalma. A malom vitorláinak újrain-
dítása lehet a következő lépés, amelytől a helyi identitástudat erősödését várhatjuk, 
és a helytörténeti oktatás figyelmét is rá kívánjuk irányítani. Nem mellékes szem-
pont ugyanakkor a Sáfrik-malom idegenforgalmi látványosságként való bemutatása 
sem.133 

Csipkeház 
Kiskunhalas akkor lett a csipke városa, amikor az első, 1935-ös Csipkeház fel-

épült, valamint megjelent az első halasi csipke történetét feldolgozó könyv S. Csorba 
Tibor tollából. Ezt a városképi státuszt erősítette meg 1939-ben a Csipkeház bővíté-
se. A halasi csipke a politikai reprezentáció célját jól szolgálta az 1930-as évektől, de 
talán kevésbé a halasi öntudat építését. A csipkeváros koncepció, miután a Csipke-
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ház mint háziipari szövetkezet és nem mint egy műtárgyakat előállító manufaktúra 
működött, az ötvenes évek közepéig háttérbe szorult, mivel a halasi csipke elkészí-
tése művészi tervezést és nagyon sok munkát igényelt. A csipke a polgári életmódot 
és értékrendet képviselő drága tárgy, és ez  nem illett az 1950-es évek elejének ideo-
lógiai palettájára. Ekkoriban a halasi csipke a megtűrt kategóriába került. 1954-ben 
meghalt Markovits Mária, és még ebben az évben a csipkevarró technikát feltaláló 
és fejlesztő halasi varrónő arcvonásait megörökítő dombormű került a Csipkeház 
előtt felállított emlékműre. Ez a tény a csipkével kapcsolatos szellemi teljesítményre 
és a tehetségben rejlő értékre hívta fel a figyelmet. Szintén sokat lendített a csipke 
megítélésén az 1958-as brüsszeli világkiállításon elnyert nagydíj.

Megjegyzendő, hogy a későbbiekben sokat lendített a csipke megítélésén, hogy 
1995-ben Farkas Gábor építész tervei alapján tovább bővítették a Csipkeházat. Így a 
Csipkemúzeum is méltó és modern környezetet kapott. Ugyanakkor a „csipkeváros” 
titulus elég nyilvánvalóan nem kevés jelentőséggel bírhatott a Hild-érem odaítélé-
sekor, ugyanis Ajka Hild-díjához is sokat hozzátett az ajkai üveg hírneve. A Halasi 
Csipke Közalapítvány ma is termelő üzem. A Csipkeház három részből áll: a csip-
kevarró műhelyből, a csipke múzeumból és a vendéglátó ipari vállalkozásba kiadott 
Stepanek Ernő- és Dékány-termekből. A Csipkeház élő voltát a múzeum és a csipke-
varró műhely működésén kívül igazolja az évi egy-két reprezentatív csipkekiállítás 
is. A csipke műtárgyként kezelése más szemléletet és felfogást kívánna. A művészeti 
piacra kellene bevezetni a csipkét, amit a régi csipkék, illetve az új, attraktív, egyedi 
csipkék aukcionálásával kellene elindítani. Ehhez jelentős hazai aukciós házakkal kel-
lene együttműködési szerződést kötni. Például néhány régi csipkét, amelyek helyi tu-
lajdonban vannak iparművészeti aukciókon kellene indítani. Az árakat emelni kellene.

A további kiemelkedő jelentőségű városképi elemek közül elsőnek kell említeni 
a Búsuló kuruc-szobrot. A helytörténeti múlt és a nemzeti szabadságeszmény emlék-
műve, amely egy igazi főtéri szobor híján gyakorlatilag ma Kiskunhalas egyik első 
számú önazonosság-képző emlékműve. A Központi Iskola, a Városháza, a reformá-
tus templom és az eklektikus polgárházak, klasszicizáló és szecessziós elemek. Ezek 
az építészeti emlékek jelentős részben az utolsó két évtized során nyerték el igazi 
helytörténeti megbecsülésüket. A helyi építészet történeti korpuszának alapjait ké-
pezik, amelyre építhet minden újabb építészeti kor, megreformálva és egyúttal meg 
is őrizve a város épített történelmi múltját, éppen a Hild-díj szellemében építhet 
rájuk. Maga a város hangulata, a fákkal, virágokkal és emberléptékű terekkel építke-
ző városszövet is olyan városképi elem, amely folyamatos gondozást és megújítást 
igényel. 

Városképi és identitási szempontból legnagyobb adósság a gyógyvíz és a kórház 
lehetőségeinek kiaknázatlansága, valamint a Sóstóval kapcsolatos, több évtizede tar-
tó tanácstalanság. A Sóstó valószínűleg soha nem lehet csupán jó horgásztó. A ter-
mészetvédelem és a szabadidős turizmus valamilyen együttes koncepcióját kellene 
itt megvalósítani. 
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ÉPÜLET KRONOLÓGIA 1945–1990

Előzmények
1. Schneider-villák
2. Schneider-óvoda
3. Vanyiska-villa
4. MABI (Magánalkalmazottak Biztosító Intézete) bérház építésének kezdete
5. Mezőgazdasági Iskola, Kunfehértó (Árkay Bertalan, 1942) 

1947
1. Az első hároméves terv városszerkezeti változása (mocsár lecsapolás, 
 Dong-ér bővítés stb.)

1948 
1. MABI-bérház épületének befejezése (1936-48 között, Vasvári László, 
 Knezsek Gusztáv)
2. Városfejlesztési terv: utak javítása, fásítás, parkosítás, kórházbővítés, új 
 fürdő a Népszigeten, 
3. Városi könyvtár felállítása. Cél a munkanélküliség enyhítése. MDP halasi 
 szervezete  programja
4. Új lakásrendelet. Két személyt csak egy szoba illet meg. 

1952 
1. A Mezőgazdasági Technikum épületének átadása

1954
1. A református temető déli, illetve Kossuth utcai részén házhelyek osztása 
 és az épületek építése

1955 
1. Városrendezési terv. Tervezete Grósz Ferenc városi főmérnök 
2. Törpe vízmű építése a Székely utcában
3. Sernevál-irodaház (később Ezerjó Étterem) átadása

1957  
1. A Natkai-sziget felé (Dózsa György utca) 17 házhely osztása

1958
1. Strandfürdő (Kiskunhalasi kőművesek)



505

1959 
1. Vásárcsarnok (KÖFA brigád első nagy munkája)
2. Buszmegálló (KÖFA brigád)

1960
1. Fa és Építőipari Ktsz. Szász Károly utcai gépműhely. emeletes raktár
2. MÁV Igazgatóság száz fős légó óvóhely az állomásnál
3. Vastömegcikk Ipari Vállalat szerelőcsarnok, konyha, étterem a Szegedi úton

1961
1. Lenin téri (Bethlen Gábor tér) három szintes bérlakások
2. Városrendezési terv készítése (Bakonyi Dezső főépítész)

1962
1. Makay-villa a Dózsa György utcában (Vellay István)
2. Vasút utcai emeletes ház, 24 lakás

1963
1. 28 új KISZ-lakás átadása (KÖFA brigád)
2. Kossuth utca 45. 16 lakás
3. Vasút utcai emeletes ház, 24 lakás

1964
1. Semmelweis tér keleti oldal 24 (6x4) új lakás, társasházban („Káder dűlő”)
2. Mezőgazdasági Technikum új épülete
3. Szilády Áron Gimnázium új épületszárnya
4. Elkészül a gyalogos vasúti felüljáró
5. Újra indul a Virágos Halasért mozgalom
6. Elkészül Kiskunhalas Távlati Fejlesztési terve (lakótelepek, ipartelep stb.)

1965
1. Új víztorony
2. Kovács József háza a Dózsa György utcában
3. Nő az egyéni építkezők száma, újabb kedvezmények a lakásépítők számára 
4. Semmelweis tér nyugati oldal 32 (4x8) új lakás, társasházban (KÖFA brigád)
5. Hazafias Népfront-féle Dobó utcai hat lakás
6. KISZ I. lakótelep 2., 3. ütem: Linhardt Antal utca, Dénes Marcell utca
7. KISZ I. lakótelep 4. ütem (10x4 lakás): Dénes Marcell utca 

1966 
1. Gimnázium tornacsarnokával szemben új sorház, 24 lakással
2. Új teleknyilvántartás (Városi Tanács)
3. Új városközpont tervek
4. MNB fiók és társasház a Hősök terén
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5. A Sáfrik-féle szélmalom műemlékké nyilvánítása
6. Táncsics Mihály utcai 8 lakás
7. Szabó Ervin utcai 2x8 lakás (KÖFA)
8. Hazafias Népfront-féle Cserepes utcai, Népfront utcai 10x2 lakás

1967
1. Megalakul a Kiskunhalasi Építőipari Vállalat (korábban KÖFA Építőbrigád, 
 később KUNÉP)
2. Elkészül a lakásépítkezés intézkedési terve
3. Kálvária szobrok műemlékké nyilvánítása, áthelyezése
4. 600 vagonos gabonasiló a malomnál
5. 32 újabb KISZ-lakás átadása, KISZ II. lakótelep
6. Hároméves lakásintézkedési terv
7. Gázcseretelep a Jókai utca végén
8. Városfejlesztési értekezlet Kiskunhalason

1968
1. 618.sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet (Kunép)
2. Víztorony melletti 91 lakás (Bács-Kiskun Megyei Építőipari Vállalat)
3. A családi házak építése minden mást megelőz

1969
1. KISZ-II lakótelep lakásai (Kunép)
2. Semmelweis tér 27 lakás (Kunép)

1970 
1. Közvélemény kutatás a városfejlesztésről
2. Módosítják a városfejlesztési tervet
3. VÁTI városrendezési tervei 2000-ig
4. Elindul a Csipkeházi lakótelep építése
5. Városi Könyvtár 
6. Új pártház
7. Járási Tanács-féle Bokányi Dezső utcai 6 lakás
8. Városi Tanács-féle Szabó Ervin utcai 6 lakás

1971
1. MÁV Művelődési Ház (Kunép)
2. Vízmű műhelycsarnok (Kunép)
3. Mezőgazdasági Technikum tanműhelye (Kunép)
4. Szilády Áron Gimnázium tormaterme (Kunép)
5. Halas Áruház (Kunép)
6. Nővérszálló (BKM ÉV)
7. Baromfiipari Vállat üzemcsarnoka
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8. Kossuth I. lakótelep. Ifjúság 72 Lakásépítő Szövetkezet 
 (Szervező: Babud Imre, BIK vezető) első 28 lakás a Kuruc vitézek terén
9. 60 taggal megalakul az első Ifjúsági Lakásépítő Szövetkezet 

1972
1. Kiskunhalasi Általános Rendezési Terv: I. ütem 1985-ig, II. ütem 2040-ig
2. Papíripari Vállalat új irodaháza
3. Papíripari Vállalat új műhelycsarnoka
4. Fazekas Gábor Utcai Általános Iskola (Kunép)
5. MÁV Szakszervezeti Művelődési Központ (Kunép)
6. Kiskun Áruház átadása
7. Sporttelep átadása, további bővítési tervvel
8. A KISZ-lakásépítési akciók vége
9. 75 férőhelyes óvoda, Szabó Ervin utca és Bajza utca sarok

1973
1. 100 lakásos téglablokkos szalagház az Állomás utcában (43. ÁÉV)
2. Kossuth II. lakótelep tervei: a gimnáziumtól a Kuruc szoborig
 (Bács-Kiskun Megyei Tervező Vállalat)
3. 618.számú Szakmunkásképző Intézet új épülete (Kunép)
4. Szebényi Imre: Kiskun tudomány c. szobra avatása
5. Szabó Iván: Női lovas c. szobor felavatása 
6. Simon Ferenc: Ülő nő madárral c. szobor avatása.

1974 
1. Az új 900 ágyas kórház
2. Vágóhíd korszerűsítése
3. Semmelweis tér parkosítása
4. Szilády Áron u. 20. OTP társasház, 30 lakás (Neuhauser László, Kiskunhalasi 
 Építőipari Szövetkezet)
5. Városi Tanács-féle sziklai Sándor téri 28 lakás
6. Vasút utca 42 lakás
7. Ganz-Mávag új forgácsoló üzemcsarnoka

1975 
1. Béke u. – Köztársaság u. 31 lakásos OTP társasház
2. Vízmű-irodaház
3. 6 kocsiállásos új mentőállomás
4. Három tavasz és a Hírnök szoborkompozíció átadása
5. Székely utcai óvoda átadása 
6. Erdei Ferenc (Csipkeházi) -lakótelep, az első 28 lakás átadása
7. Kötöttáru gyár III. ütem
8. Régi Református Temető maradék része kegyeleti emlékhely lesz
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1976 
1. Alsóvárosi Óvoda, Lomb utcai óvoda
2. Felsővárosi Óvoda bővítése
3. Felsővárosi Iskola bővítése, 8 tanterem
4. Parkerdő átadása
5. Rákóczi-szobor átadása
6. Kertvárosi kistársasházak és családi házak építésének kezdete
7. Bernáth Lajos Kollégium átadása
8. Az Erdei Ferenc-lakótelep építésének befejezése 

1977 
1. Barnevál irodaépület
2. OTP fiók irodaháza és lakások (Kunép)
3. Kossuth I-en (Kuruc Vitézek tere) 60 új lakás átadása
4. Kötöttáru Gyár épülete 
5. Ganz-Mávag új irodaháza, 1000 fős konyhája és 250 fős étkezdéje
6. Szűts József Általános Iskola új tornaterme
7. 618. számú Szakmunkásképző Intézet 240 fős kollégiuma
8. Indul az Április 4. kertváros építése

1978 
1. A Kiskunhalasi Építőipari Vállalat szolgáltató irodát hoz létre (OTP kölcsön 
 stb. intézés).
2. Alsóvárosi 8 tantermes iskolaszárny
3. Halas szökőkút a Semmelweis téren
4. Petőfi-szobor felállítása
5. Indul a Kossuth II. építése 
6. Képzőművészeti világhét rendezvényeit először tartják meg Halason
7. „Cs” (csökkentett típusú) lakásépítő akció kezdete

1979 
1. Parkáruház átadása
2. Keceli úti Tanácsköztársasági mártír emlékmű
3. Fűtőmű üzembe helyezése

1980 
1. Az első tisztán házgyári panel átadása (Kuruc vitézek tere) 
2. Volán telephely új öltözője
3. Köztársaság utcai társasház (Neuhauser László, Kunép)
4. 50 fős idősek otthona a Baky kastélynál
5. 25 férőhelyes óvoda, Átlós út
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1981 
1. A KUNÉP lakásépítési tájékoztató irodát hoz létre.
2. Tízemeletes, 60 lakásos lakóépület átadása a Kossuth II. lakótelepen
3. Olajbányászok lakótelepi lakásai
4. Veszprémi Imre Ősanya c. szobra

1982 
1. A Kossuth utca kiszélesítése és közművesítése
2. Mihályi Gábor Gömbszökőkút kútszobra
3. Mozgássérültek Rehabilitációs Intézete (Farkas Gábor)
4. KUNÉP Kéve utcai telephely (Kunép)

1983 
1. Csipke Hotel
2. Olajos szálló (Kunép)
3. Fazekas Gábor Utcai Iskola tornaterem

1984
1. Jósika u. – Kossuth u. sarok 44 lakás és üzletek átadása (Sebő László, Kunép)
2. A Kunép az országban az elsők között befektetési, illetve lakásvásárlási céllal  

     évi 10 százalékkal kamatozó kötvényt bocsát ki.
3. Az ÁMK felépítése (Roszik Gábor, Kunép)
4. KUNÉP székház átadása (Kunép)

1985 
1. Muskátlis ház átadása, Kossuth utca 27. (Fülöp Péter, Kunép)
2. Református Gyülekezeti Ház (Farkas Gábor, Kunép)

1986 
1. Széchenyi úti paneles társasházak átadása
2. A Sóstó Motel és a 2000 fős sóstói strand átadása (Kunép)
3. Szakmunkásképző Intézet bővítése, 6 tanterem

1987 
1. Mátyás téri lakások első ütemének átadása, 17 lakás
2. Elkészülnek az utolsó házgyári, paneles lakások a Kossuth II lakótelepen
3. A vasúti felüljáró átadása
4. A Végh-kúria felújítása, a Diószegi-gyűjtemény megnyitása
5. Az új Tűzoltólaktanya átadása, 7+1 kocsiállással
6. Vasútállomás felújítása (Kunép)
7. A sóstói lakótelep építési teveinek kezdete
8. Sziklai Sándor téri lakások építése
9. Malom Panzió megnyitása
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1988 
1. Kiskunhalas városépítészeti elismerésül a Magyar Urbanisztikai Társaságtól 
 megkapja a Hild-érmet
2. Mátyás téri lakások második ütemének átadása, 18 lakás
3. A vasútállomás új épületének átadása
4. Kiskun GT kukoricaszárítója, Füzes puszta

1989 
1. MÁVüzemi konyha, orvosi rendelő
2. HATISZ lakóakció indul a Schölfeld udvarban

1990
1. Tulipános házak 28 lakásának átadása, a Bokányi D. utcában, 
 (Birkás Gábor, Kunép)
2. K&H  Bank épületének átadása (Vasznyik Csaba, Kunép)
3. A 12 tantermes Kertvárosi Általános Iskola átadása (Tóth Cifra Tamás, 
 Kunép)
4. A Szabadkai úton elkészül a Kenyérgyár új épülete
5. A Főtérrendszer új struktúrájának átalakítása (Átmenő forgalom megszűnt
 a Bokányi – Eötvös u. vonalában)
6. Elindul a Szép Ház mozgalom, a Városvédő Egyesület keretében
7. Fedett termál fürdő építése

Irodalom
Dókáné Vető Ágnes – Gszelmann Ádám 
 1990 Hild-érmes városok. Kiskunhalas. Építésügyi Tájékoztató Központ, Budapest
Körner  Zuzsa – Nagy Mária 
 2006 Az európai és a magyar telepszerű lakásépítés története 1945-től napjainkig. TERC
Krier,  Léon 
 2000 Az európai város rekonstrukciója (1978-84). In: Kerékgyártó Béla (szerk.): A mérhető  
  és a mérhetetlen. Építészeti írások a huszadik századból. Typotex, Budapest, 257-263.
Merényi Ferenc 
 1970 A magyar építészet 1867-1967. 2. változatlan kiadás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 
Szűcs Károly 
 2005 A kiskunhalasi városkép alakulása 1849 és 1945 között. In: Ö. Kovács József – Szakál  
  Aurél (szerk): Kiskunhalas története 3. Tanulmányok Kiskunhalasról a 19. század  
  közepétől a 20. század közepéig. Kiskunhalas, 9-26.
Szűcs Károly – Szakál Aurél 
 2001 Kiskunhalas építészeti emlékei 1770-1945. Thorma János Múzeum, Kiskunhalas 
Vidor Ferenc 
 2004 Urbanisztika és regionalizmus. In: Képek és képtelenségek a városok világáról.  
  TERC Kft., 213-231.
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1990. Az első szabad választás Kiskunhalason
Komáromi Szilárd

Az 1990-es esztendő a rendszerváltozás éveként került be a történelemkönyvek-
be. Sokan érezhették akkor, hogy 1989–1990-ben elérkezett a cselekvés ideje. Az 
évtized végén érezhető volt: változás lesz. Valamint az is, hogy iránya most valóban 
a választókon múlik majd. A békés átmenet új lehetőséget kínált az állampártnak 
a háború utáni évtizedek után. A négy évtizednyi keményebb és puhább diktatúrát 
megélt magyar társadalom várakozása beigazolódott. A Szovjetunióban és Kelet-Eu-
rópában lezajló politikai és gazdasági erózió következtében felgyorsult a politizáló 
civil társadalom újjászerveződése is. Az egypártrendszerű struktúra egyre látványo-
sabban bomlásnak indult.

Az 1980-as évek végére jelentős változások következtek be mind a világpolitiká-
ban, mind a hazai politikai és gazdasági életben is. A két szuperhatalom, az Amerikai 
Egyesült Államok és a Szovjetunió katonai és gazdasági versenyében egyre inkább 
az USA meggyőző fölénye érvényesült. A térség további sorsára nézve meghatáro-
zó jelentőségű volt a Szovjetunó és az USA megegyezése, amelyben a Szovjetunió 
lemondott korábbi erőszakos befolyásáról, mintegy szabad utat biztosítva a régió 
országainak önálló útkereséséhez. A világméretű változások egyik elindítója Mihail 
Gorbacsov, a Szovjet Kommunista Párt fiatalon megválasztott új főtitkára volt. Ez a 
hullám Kelet-Európában azonban csak lassan, igaz visszavonhatatlanul érvényesülni 
kezdett. A Szovjetunió lassú összeomlása és a Gorbacsov szovjet elnök-pártfőtit-
kár által folytatott politika, az ún. peresztrojka és a glásztnoszty, már amúgy sem 
volt képes a „szövetségi” rendszer összetartására. A térség szocialista államai sorra 
gazdasági, társadalmi és politikai válságba kerültek. Lengyelországban az 1981-es 
rendkívüli állapotból tárgyalásos úton tértek át a többpártrendszerre, amely egy át-
meneti parlamenti ciklusban még biztosította a korábban kormányzó párt megha-
tározó parlamenti jelenlétét. 1989 őszén a szocialista tábor merev pártjai is sorra 
a hatalom feladására kényszerültek. Ennek eredménye volt előbb az NDK-ban a 
Honecker vezetés bukásához vezető sorozatos tömegdemonstrációk, majd a prágai 
bársonyos forradalom, ezt követően a bolgár vezetés bukása, s végül decemberben 
a romániai forradalom.

Az 1980-as évek végére mindenki előtt nyilvánvalóvá vált Magyarország gazda-
sági, társadalmi, politikai válsága, amelyet a kádári vezetés egyre kevésbé volt képes 
kezelni, sokáig annak nyílt beismerését sem vállalta. Az életszínvonal szakadatlan 
emelésére, de legalább megtartására alapozott politika csődbe jutott, az ország a be-
ruházások és a gazdaságilag nem megalapozott szociális kiadások miatt mindinkább 
eladósodott. Az új demokratikus mozgalmak megjelenése szélesre tárta az ajtót az 
emberek előtt, azt azonban nem lehetett előre látni, hogy az „együtt jobbra vagyunk 
képesek” optimista érzése meddig tart. Mára néhány akkor elfogadott társadalmi ér-
tékről kiderült, hogy illúzió volt. Hazánk fejlettsége ugyanis csak a szocialista tömb 
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többi országához képest állt fenn, a sokat emlegetett „szocialista vívmányok” való-
jában a lemaradás intézményesülését jelentették. 

A tömeg társadalmi változásokat követelt, de a látványos tömegdemonstrációk 
– az erdélyi falurombolás, a vízlépcsőellenes megmozdulások, az 56-os mártírok új-
ratemetése – mellett az átlag magyar polgár valójában Gorenje hűtőszekrényt, nagy 
képernyős színes tévét, személyi számítógépet, nyugati autót és árubőséget – egy 
szóval jobb életkörülményeket és valódi politikai jogokat akart. Hazánkat sokáig a 
szocialista blokk legvidámabb barakkjaként tartották számon. Ennek ellenére az em-
berek együtt éltek azzal, hogy minden munkahelyen volt jelentéseket készítő BM-
es ügynök. A megfigyelési hálózat terjedelme és a megfigyelések intenzitása, vagy 
a szolgálatok aktivitása nem volt ismert. De mindenki tisztában volt vele, hogy a 
rendszer rövid pórázon tartotta a magyar egyházakat is. Mindez egy idealizált Nyu-
gat-képpel társult. Az Európához-tartozás nyugaton egyszerű ténykérdés, nálunk po-
litikai program, nemzeti cél vagy éppen végtelen csalódások forrása volt. A Nyugat-
ról alkotott kép tele volt a rettenetesnek talált hazai viszonyokkal szemben felállított 
vágyképekkel.

A nemzetközi és hazai eseménysor generálta azt az erőteret, amely elvezetett 
hazánkban 1988–89-hez, az alternatív csoportok, majd pártok színrelépéséhez, meg-
szerveződéséhez, lényegében a többpártrendszer újjászerveződéséhez.

Ez a dolgozat arra keresi a választ, hogy miért és hogyan zajlott le az első szabad, 
többpárti országgyűlési választás 1990-ben Kiskunhalason, mennyiben jelent újat 
ez a választás a város jelenkori történetében. Továbbá kitér arra is, hogy a rend-
szerváltozás pillanatában mely politikai áramlatoknak volt helyük, elfogadottságuk 
a városban, milyen társadalmi csoportokat kívántak a frissen alakult pártok a kortes-
kedés során megnyerni, valamint ehhez milyen módszereket találtak alkalmasnak. A 
dolgozat a téma politikatörténeti, és részben szociológiai értelmezésére vállalkozik. 
A helyi társadalom véleményének, tevékenységének változása remélhetőleg tetten 
érhető a két választás körülményeinek vizsgálatából. Kutatásom során a Petőfi Né-
pe mint megyei napilap, a helyi lapok, valamint a pártok által készített szórólapok, 
falragaszok feldolgozására, a résztvevőkkel készített interjúkra támaszkodtam. Igye-
keztem feltárni a résztvevők kampány tevékenységének hátterét, a választott mód-
szereket, valamint az esetlegesen elkövetett tévedések hatását is.

Történeti áttekintés a redemptiótól az 1956-os egyedi helyi 
népszavazásig

Kiskunhalas alapításától kezdve központja volt a térség polgári közigazgatásá-
nak, törvénykezésének, katonai szervezettségének, a kulturális cserének. A kunok 
jogszabályban rögzített önállósága a feudális fennhatóságokkal való viszonya túl-
mutat a magyarországi általános gyakorlaton, hiszen nyugat-európai mintára a pat-
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rónus-kliens viszony alapján jóval korábban kezdett a társadalom egészéhez viszo-
nyítva communitasként viselkedni.

A korlátlan hatalmakkal szemben századokon keresztül kialakította és védte a 
maga szabadságjogait. Ennek lehetőségét erős hadképessége és önkormányzati dön-
tései alapozták meg. Kiskunhalas közössége megadta tehát magának a választás 
szabadságát, az elkülönülés, az önállósulás alternatíváját. Így saját szabadsága kép-
viseletében ellenzéki maradt minden központi hatalomhoz képest, amely szabadsá-
gában korlátozni akarta. Ugyanakkor segítette is a nemzeti mozgalmakat, amelyek a 
független létért indultak. Így volt ez Rákóczi és 1848. esetében is. 1

Kiskunhalas történetén végigvonul az a tendencia, hogy a civilizációs örökség 
szembenállása a birodalmi integrációval itt sajátos alakot öltött. A redemptió meg-
kötésével az uralkodóhoz fűződő viszony egyfajta szerződéses formát kapott, amely 
kölcsönös elfogadottsághoz, és egyben sajátos autonóm önérzet kialakulásához ve-
zetett. A törzsi-nemzetségi szervezet, a székek közigazgatási rendszere és az ural-
kodó viszonya a következetességen alapult, és mint elsődlegesen megőrzendő ha-
gyomány maradt a következő generációkra. Így kialakult majd hagyományozódott a 
helyi társadalomban a mindennapi élet önigazgatását igénylő identitástudat, amely 
máig ható törekvés a halasiakban.

A feudális hierarchia ellenpéldája jött ezzel létre. Ennek kapcsán, a kun területen 
megvalósul a korábbi jobbágy mint gazdasági egység helyébe lépő a redemptus sze-
mélyében a parasztpolgár, mint az újkori társadalom alapja. Mindez egy olyan kör-
nyezetben, amelyben a szabadság nem ajándékozható jelkép volt, hanem ahogyan 
azt Bibó István olyan szemléletesen fogalmazza meg: objektív technika.2

A közösség gazdasági, később politikai polarizálódását mutatja az a tény, amikor 
a redemptióban részt venni nem tudó gazdákat kizárták a politikai jogok gyakorlásá-
ból. 1848-ban közigazgatási szempontból felszabadítják a Kiskunságot, de Halas így 
is megkapta az önálló képviselőválasztás jogát. 

A legnagyobb változást az 1872-es közigazgatási átalakítás jelentette, amely a 
kiegyezéssel a modern polgári államrendszer alapjait helyezte le az európai felzár-
kózás esélyét megszerző Magyarországon. Halast a rendezett tanácsú város rangjára 
emelte a jogszabály, és a hagyományos kun önkormányzati szervek, a bíró helyett 
polgármestert választhattak. Ezzel helyben szétválasztották a közigazgatást a tör-
vénykezéstől. Az a tény, hogy 1882-ig, a Pest-Zimonyi vasútvonal átadásáig jelentős 
elzártságban élt a város, erősítette a lokálpatriotizmus érzését. 

Az ilyen módon jogilag megerősödött kun közigazgatásban gyökerezik tehát egy 
sajátos gondolkodásmód, amely a helyiek gazdasági, politikai szemléletében a 20. 
században is határozottan megjelent. Jellemző Erdei Ferenc álláspontja az 1930-as 
évekből: Halas törzsök helyi társadalma a reformáció kezdete óta református, és ma 
számbeli kisebbségük ellenére is fő tényezője a város életének.3

Ebből fakadóan a mindenkori választások – legyen akár polgármester-, képviselő-
testületi-, vagy parlamenti választás – az ellenzéki magatartást tanúsító református 
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őshelyi társadalom és a másképpen politizáló, így szükségképpen a kormánypárttal 
tartó katolikus helyi társadalom véleménykülönbségének ütközése is volt egyben.4

A második világháborút követő ún. koalíciós időkben a legnagyobb taglétszá-
mot nyilvántartó Független Kisgazdapárt heterogén összetétele lehetővé tette, hogy 
a vagyonos gazdák a szegény paraszti csoportokkal együtt keresztül tudták vinni az 
akaratukat a csekély számú ipari munkásságra építő baloldali pártokkal szemben, 
igaz, hogy az olyan erőként jelent meg a választás után, amivel mindenképp számol-
ni kellett. 

A rövid történeti visszatekintés azt kívánta érzékeltetni, hogy miként alakult ki 
a város sajátos fejlődése közben a tartós ellenzéki politika gyökere. Ez utoljára az 
1947-es, utolsó többpárti rendszerű választáson volt érzékelhető. Ezt követően év-
tizedeken keresztül a pártállami közigazgatási rendszer miatt a választók előtt igazi 
alternatívák nem álltak. A kommunista hatalom az esélyét sem őrizte meg annak, 
hogy a látszat-ellenzékiségi szelep a demokratizmus létét jelképezze.

Egy különleges népszavazási folyamat eseménytörténete szintén kihagyhatatlan 
a választások történetének láncolatából.  Kiskunhalason 1956-ban a forradalom ha-
tására rövid időre ismét a nép dönthetett sorsáról a városunkban. A forradalom és a 
rövid időre újra alakuló pártok helybeli megjelenése után október végén az ország-
ban egyedül itt írtak ki népszavazást, amelyet a Kisgazdapárt fölényesen megnyert. 
A forradalmi események alternatív fordulatot vettek az önkormányzatiság révén. A 
kommunista városvezetés, a forradalmárok és a Kisgazdák egyezségének megfe-
lelően kompromisszumos megoldás született.  Helyi tragédiaként egy véres sortűz 
gyakorolt hatást a helyi közéletre. Ahogy országszerte, úgy Kiskunhalason is mun-
kás- és katonatanácsok alakultak a gyárakban, a hivatalokban és a laktanyákban. 
Október 28-án már a Nemzeti Forradalmi Tanács vezette a várost – a pártok és tár-
sadalmi szervezetek képviselőivel a soraiban. Másnap Reile Géza tanácselnök Nagy 
Szeder Istvánt is meghívta a városházára. Azzal a céllal fordult hozzá, hogy segít-
ségével megakadályozzák, a városban az indulatok elszabadulását. Nagy Szeder az 
együttműködés fejében komoly feltételeket szabott. Népszavazás megtartását szor-
galmazta, mivel jogérzéke azt súgta: jogszerűen nem lehet nemzetőrséget szervezni, 
a forradalmi intézmények helyett a konszolidálás érdekében jogalappal rendelkező 
önkormányzatiságra van szükség. 

A feltételeit elfogadták, így megkezdődtek a választás előkészületei. Újjáalakul-
tak a pártok, ezek nagygyűléseket szerveztek (bár igazán csak a Kisgazdapárt bi-
zonyult működőképesnek). Nagy Szeder István az úgynevezett „halasi norma” (az 
általa kidolgozott pártszervezési és szavazási technika) révén mozgósítani tudta az 
„alvó” kisgazdákat, így 31-én már több ezres tömegdemonstrációt tartottak.

Fölényüket tükrözte a november 1-én megtartott választás eredménye is. A 16 
ezer szavazó 76 százaléka a kisgazdákra voksolt, miközben a Szociáldemokrata Párt 
14, a Parasztpárt 6, a Kommunista Párt mindössze 4 százalékot ért el (utóbbiakra 
mindössze 551-en szavaztak, holott a beszámolók alapján 1300 kommunista párttag 
volt a városban). Az országos eseményekhez hasonlóan november 4-én hajnalban a 
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szovjet tankok Kiskunhalasra is bevonultak, ezzel lezárult a rövid életű demokra-
tikus korszak, és következett az országos folyamatoknak megfelelően a megtorlás 
időszaka.

A különleges „kétjelöltes” 1985-ös választás

Ez a választás jelentős lépcsőfok a magyar politika történetében. Azért nem mi-
nősül mérföldkőnek, mert a rendszerváltoztatás folyamata nem ezzel kezdődött, sőt 
nem is ez indította el a folyamatot, de jól jellemezte a válságok miatt gyengülő, 
megújulni csak korlátozott mértékben képes pártállami rendszert.

A jelölés joga az 1949. évi XX. törvény, a sztálini „alkotmány” alapján korábban 
a Magyar Dolgozók Pártja (MDP) jogosultsága volt. Ez a jogkör 1966-ban került a 
Hazafias Népfront kezébe, és ekkor vezették be az egyéni kerületi rendszert is. 1970-
től a jelölőgyűlések résztvevői maguk is állíthattak jelöltet. A Magyar Népköztársa-
ság Alkotmánya 1972-óta rögzítette a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) 
vezető szerepét.5 Ezt az alkotmányos egypártrendszert törölte el az 1989. október 
31-i alkotmánymódosítás. Az 1983. évi III. törvény már kötelezővé tette a kettős 
jelölést. A törvény szerint a jelölőgyűlések résztvevői a Hazafias Népfront két hiva-
talos jelöltjén kívül újabb személyt is javasolhattak. Jelölt az lett, akit a minimum két 
jelölőgyűlés összes résztvevőjének legalább harmada támogatott.

Ez a „kétjelöltes” választás volt az első, amikor a diktatúra több okból történő 
gyengülésének köszönhetően teret nyert a közigazgatás intézményrendszerének re-
formja. Ennek jegyében a jogszabály kötelezően kettős jelölést írt elő. Természete-
sen ez is csupán csak látszatkedvezmény volt a pártállam részéről, hiszen az állam-
polgárok tökéletesen formálisnak tartották a jelölőgyűléseket. 1983-ban kötelezővé 
válik a kettős jelölés. Ennek köszönhetően az 1985-ös választások révén a 74 „spon-
tán” jelölt közül 32 másodjelölt képviselő bekerül a Parlamentbe.

Kiskunhalason Katona István, a város gazdasági életét jelentősen meghatározó 
Állami Gazdaság igazgatója volt az egyik jelölt, a másik Tóth Istvánné, aki családi 
helyzetéből adódóan az értelmi fogyatékosok és mozgássérültek életkörülményének 
javítása érdekében végzett munkája által szerzett ismertséget a városban. A szavaza-
tok megoszlási aránya: Katona István 46,7 %, Tóth Istvánné 52,5 %.6

Kijelenthető tehát, hogy amikor a városban a párton belüli – az akkori szóhasz-
nálat szerint – másként gondolkodók számára a választási törvény változása lehe-
tőséget kínált, a párton belüli ellenzék kapott támogatást a helyi társadalomtól. Az 
eredmény azt mutatja, hogy a nem az MSZMP által favorizált jelölt megválasztása 
mögött több ok is állhat. A több évtizede színlelt demokráciában élő választópol-
gár a magához közelebb lévőnek érezhette a hétköznapi bajok megoldásán fáradozó 
asszonyt, mint az erős, sok munkavállalót foglalkoztató Állami Gazdasági vezető 
menedzsert. Második ok, hogy Tóth Istvánné jó kapcsolatokat épített ki a reformá-
tus egyházközség vezetésével, akik istentiszteletek és egyéb alkalmak felhasználá-
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sával segítették a bemutatkozását.7 Tehát az egyház látta annak a lehetőségét, hogy a 
rendszerrel némileg szembe helyezkedve, a javarészt megváltoztathatatlannak tartott 
politikai viszonyokat befolyásolja.  Harmadik ok, hogy ismét felbukkant a párt által 
megszűntnek hitt 19. századi redemptus református ellenzékiség.

A történelem játéka következtében a képviselőnő a reformfolyamat felgyorsulása 
miatt 1990-re elveszítette kezdeti ellenzéki jellegét. A parlamenti felszólalásai, sajtó-
ban megjelent nyilatkozatai hangvétele nem változott lényegesen, sőt sikeresen foly-
tatta humanitárius küldetését is.8 Ennek ellenére az egyre inkább a többpárti fejlő-
dés egyik gátló jelképévé, a bírálatok célpontjává vált. A megváltozott körülmények 
miatt a tárgyalt választáson nem az MSZMP utódpártjában, az MSZP-ben, hanem a 
baloldali értékrendet képviselő Agrárszövetség színeiben jelöltette magát újra egy-
ben lidércnyomásnak minősítette a törvényhozásra gyakorolt állampárti nyomást. 
Az új pártok többször lemondásra szólították fel.9

A többpárti rendszer kialakulásának folyamata Kiskunhalason 

Az új illetve újjá alakult történelmi pártok létrejötte zökkenőmentesen zajlott le. 
A Szabad Demokraták Szövetségét a korábban megalakult Magyar Demokrata Fó-
rumból kivált tagjai alapították. A pártok alakulásának időrendje:

1988. november 9.    MDF
1989. március 17.     SZDSZ
1989. október 9.       MSZP
1989. november 19.  MSZMP
1989. december 4.    MSZDP
1990. január 27.       FKgP
1990. február 12.     NKgP
1990. február 15.     KDNP
1990. április 5.         Fidesz
Magyar Néppárt (csak szervezési iroda működött)
Vállalkozók Pártja (központ Kunfehértón volt)10

A demokratikus átalakulás menete Magyarországon

Az MSZMP 1988. májusi értekezletén egy fiatalabb vezető csoport került a párt 
élére. Már ekkor sokan felismerték, hogy a szocialista rendszer keretei között ma-
radó reformok önmagukban alkalmatlanok a válság kezelésére. A politikailag aktív 
csoportok jó része ekkor már nem részmegoldásokat célzó reformokban gondolko-
dott, hanem a rendszer egészének megváltoztatását tűzte célul. Az egymás után lét-
rejövő ellenzéki alakulatok egyöntetűen a polgári demokrácia, a többpártrendszer és 
a piacgazdaság bevezetését tartották az egyetlen járható, a válságból kivezető útnak.
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A változás és a változtatás egyik mérföldköve volt az, amikor 1989. január 28-
án Pozsgay Imre államminiszter, az MSZMP KB Politikai Bizottságának tagja egy 
rádió interjúban bejelentette, hogy 1956-ban népfelkelés volt.11 Az MSZMP KB 
mellett létrehozott ún. történelmi munkacsoport eredményein alapuló megállapítás 
a rendszer legitimitásának alappillérét kérdőjelezte meg. Az MSZMP KB 1989. feb-
ruár 10-11-i ülése heves viták után elfogadta ezt az értékelést. Határozatot hozott a 
többpártrendszerről, ami az állampártban a reformerő felülkerekedését jelezte töb-
bek közt a kiskunhalasi helyi társadalom számára is.12

Az ellenzék azt a megoldást választotta, hogy a politikai átalakulást jogi ese-
ménysorozatként jeleníthető meg legkönnyebben az állampolgárok előtt. Ezért 
1989. március 22-én a Független Jogász Fórum kezdeményezésére nyolc ellenzéki 
szervezet: a Bajcsy-Zsilinszky Társaság, a Fiatal Demokraták Szövetsége, a Függet-
len Kisgazdapárt, a Magyar Demokrata Fórum, a Magyar Néppárt, a Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt, a Szabad Demokraták Szövetsége és megfigyelőként a Füg-
getlen Szakszervezetek Demokratikus Ligája létrehozta az Ellenzéki Kerekasztalt. 
Ezt követően június 7-én csatlakozott hozzá a Kereszténydemokrata Néppárt is.13

A tavaszi időszak jelentősen felgyorsította az eseményeket. Április 19-én az El-
lenzéki Kerekasztal elhatározta, hogy tárgyalásokat kezd az MSZMP-vel a demok-
ratikus átmenettel kapcsolatos jogszabályokról. Az egyeztetés legfontosabb kérdése 
az országgyűlési képviselő-választások időpontjáról folyt. Az MSZMP KB 1989. 
május 8-9-i ülése két fordulat értékű döntést hozott. Betegségére való tekintettel 
minden tisztségéből felmentette Kádár János pártelnököt, valamint őszre országos 
pártértekezletet hívott össze és politikai egyeztető fórum létrehozását javasolta.

Grósz Károlynak, az MSZMP akkori főtitkárának a The New York Times-ban 
május 15-én megjelent nyilatkozata lassította a tárgyalások megkezdését. A pártfő-
titkár egyebek között azt mondta, hogy az MSZMP azért is hatalmon akar maradni, 
mert nincs kinek átadnia a vezetést. Grósz álláspontja szerint a többi pártnak nincs 
konstruktív programja, ezért az igazi parlamenti választásokat csak 1994-ben vagy 
1995-ben fogják megtartani.  Alig három hónappal korábban a Sportcsarnokban még 
az egypártrendszer előnyeiről és az állítólagos fehérterror veszélyéről értekezett. Így 
a pluralizmus eszméjét zászlajára tűző ellenzék elbizonytalanodott a békés átmenet 
lehetőségét illetően.

1989. június 13-án az Országház épületében megkezdődtek a Nemzeti Kerekasztal-
nak keresztelt politikai egyeztető tárgyalások az Ellenzéki Kerekasztal és a Magyar Szo-
cialista Munkáspárt, valamint a társadalmi szervezetek és mozgalmak, az ún. harmadik 
tárgyalófél között a demokratikus átmenet politikai és jogi feltételeiről, a többpárti de-
mokratikus jogállam kialakításáról. A tárgyalások végeredményben egy új, demokra-
tikus, az állampolgárok szabadságjogait széles körben biztosító alkotmányos rendszer 
létrehozásához vezettek, s ennek fontos lépéseként 1989. október 23-án kihirdették az 
alkotmány módosítását, ünnepélyes keretek közt kikiáltották a Magyar Köztársaságot. 
Az Ellenzéki Kerekasztal egysége gyakorlatilag a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásait 
lezáró 1989. szeptember 18-i megállapodás aláírásakor bomlott fel. Ez abban nyil-
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vánult meg, hogy a doku-
mentumot a Magyarorszá-
gi Szociáldemokrata Párt 
(MSZDP) külön záradék-
kal látta el, az SZDSZ és 
a Fidesz viszont nem írta 
alá, mert elfogadhatatlan 
volt számára a köztársasá-
gi elnök nép általi, a parla-
menti képviselőválasztá-
sok előtti megválasztása. 
A „négy-igenes” népsza-
vazásként elhíresült vok-
soláskor – melyben az 
FKGP és az MSZDP is a 

két liberális párthoz csatlakozott – alig hatezres többséget kapott a köztársasági el-
nök parlamenti úton történő megválasztása. Az 1989. november 26-án lebonyolított 
szavazás tulajdonképpen a néhány hónap múlva esedékes parlamenti választások 
főpróbáját is jelentette. Ekkorra már kialakultak azok a politikai pártok, amelyek 
néhány hónap múlva küzdöttek az országgyűlési mandátumokért. Kommunistaelle-
nes licitálás kezdődött az MDF és az SZDSZ között a népszavazási kampány alatt. 
Ez azt volt hivatott eldönteni, hogy a nép válasszon-e köztársasági elnököt még az 
új parlament felállása előtt, vagy utóbb a képviselők. Az akció nem csupán a köz-
ismert államminiszter, Pozsgay Imre népszerűségének csökkentését célozta, hanem 
az MDF hitelességének aláásását is. Azzal vádolták az MDF-et, hogy kiegyezett a 
múlt erőivel: az SZDSZ-szel ellentétben aláírta a kerekasztal-megállapodást, ráadá-
sul közjogi méltósággá emelne egy volt vezető kommunistát. A négy együttműködő 
szervezet november 8-án kibocsátott közös felhívásában úgy fogalmazott: „Aki ott-
hon marad, a múltra szavaz!” 

 A licitet végül az SZDSZ nyerte, mivel a bojkott-felhívást választotta. Az embe-
rek 58,03 százaléka így is elment szavazni, és az MDF felszólítása ellenére a köz-
társasági elnök megválasztását az új parlamentre ruházta. Tehát kijelenthető, hogy 
a választók szemében az SZDSZ lett az antikommunistább. A többség szimpátiáját 
viszont egyebek mellett később épp e radikalizmus miatt veszítették el a liberálisok. 
Ennek jeleit a kiskunhalasi folyamatokban később e dolgozat kapcsán szintén tetten 
érhetjük.

Az első szabad kétfordulós országgyűlési képviselő választás időpontját 1990. 
március 25-ére tűzték ki.  Hivatalosan az Ellenzéki Kerekasztal 1990. április 27-én 
eredményesen befejezte működését.

1. Az SZDSZ szórólapja az 1989. november 26-i 
„négyigenes” népszavazásról. TJM T2019.20.3.
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Az 1989. évi XXXIV. választójogi törvény újításai  
és jellegzetességei

A törvény első részében az aktív és passzív választójogról, a választójoggal nem 
rendelkezőkről, a szavazásban akadályozottságról van szó, valamint – mintegy ga-
ranciális elemként – arról, hogy a részvétel szabad elhatározáson alapul. A második 
rész a választási rendszert tartalmazza: 386 országgyűlési képviselői hely kerül ki-
osztásra, melyből 176 képviselőt egyéni választókerületben, 152-t megyei (fővárosi) 
listán választanak (kombinált választási rendszer), további 58 helyet pedig országos 
listáról töltenek be. (Az országos listáról bekerülő képviselők száma felfelé elto-
lódhat és el is tolódott.) A jelöltállítás feltétele 750 kopogtatócédula összegyűjtése. 
Egyéni választó-kerületben az első fordulóban érvényes a szavazás: ha a választó-
kerület választópolgárainak több mint fele szavazott; eredményes a szavazás: ha a 
jelölt megkapta az érvényes szavazatok többségét (50% +1; ezt nevezzük abszolút 
többségnek). Amennyiben nem szavazott a polgárok több mint fele, úgy érvénytelen 
az első választási forduló, és a másodikban mindazok a jelöltek indulhatnak, akik az 
első fordulóban indultak. Ebben az esetben érvényes a szavazás: ha a választópolgá-
rok több mint egynegyede szavazott (25%+1). Eredményes a szavazáskor az lesz a 
képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta, ezt relatív többségnek nevezzük.

Szintén második fordulót kellett tartani akkor is, ha az első forduló érvényes volt 
ugyan, de eredmény nem született, mivel egyik jelölt sem érte el a szavazatok több 
mint felét (50%+1 voksot). Ilyenkor a második fordulóban azok a jelöltek indulhat-
nak, akik az érvényes szavazatok legalább 15%-át megkapták (ez a százalékarány a 
kerekasztal-tárgyalások kompromisszumaként alakult így); illetve ha nincs legalább 
három ilyen jelölt, akkor a legtöbb szavazatot elért három fő indulhat. Ezt a lehető-
séget is a Nemzeti Kerekasztal tárgyalások eredményeként tarthatjuk számon.  Ez 
az MSZMP érdekeit sérti: ha ugyanis csak két jelölt, vagyis egy ellenzéki és egy 
MSZMP-s jut tovább, ez utóbbi hiába szerez az első fordulóban relatív többséget, a 
második fordulót nagy valószínűséggel elveszti. Arra a tényre alapozták ezt a véle-
kedést, hogy az 1989 nyarán tartott időközi választások eredménye erről tanúskodik. 
Míg ha a három legtöbb voksot elért, azaz egy szocialista és két ellenzéki mérettetik 
meg a második fordulóban, úgy az ellenzékiek tulajdonképp egymás ellen harcol-
nak, és ezzel elveszik egymás szavazatait, s ez pedig az egykori állampárt győzelmét 
eredményezi. Érvényes a szavazás: ha a választók több mint egynegyede szavazott, 
valamint az lesz a képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. 

A területi listák összeállításánál a kötött listák módszerét alkalmazták. A pártok 
által megállapított sorrenden a választók nem változtathatnak; a jelöltek a szavazó-
lapon szereplő sorrendben jutnak mandátumhoz. Az érvényesség feltétele mindkét 
fordulóban ugyanaz, mint az egyéni kerületben: 50%+1 fő, illetve 25%+1 fő, s ha az 
első fordulóban nem született eredmény, akkor a második fordulóban ugyanazok a 
pártlisták indulhatnak, mint az első fordulóban, s mandátumhoz pedig az a pártlista 
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jut, amelyik elérte a parlamenti küszöböt, ami 4%-os eredményességet jelentett. A 
törvény szól még a területi, illetve országos listaállítás feltételeiről, a mandátumel-
osztásról (2/3) és a töredékszavazatok sorsáról, valamint az időközi választásról is.  
A törvény Választási eljárás című részét 1997. november 6-án hatályon kívül he-
lyezték. A választással kapcsolatos jogszabályt az 1997. évi C. törvény tartalmazza.14

A választáson részt vevő pártok

A választásokra a nyíltan és szabadon versengő pártok által meghatározott körül-
mények között került sor. Az MSZMP a társadalmi nyomás hatására, belső reforme-
reinek segítségével az önkorlátozás útjára lépett, és 1988 őszétől fel- és elismerte a 
politikai pluralizmus pártszerű körülmények közötti működését.

A számottevő társadalmi támogatottsággal fellépő pártok három nagyobb cso-
portot alkottak, melyben az alapvető strukturáló tényezőt a Kádár-rendszerhez és 
annak állampártjához, az MSZMP-hez való viszony jelentette. A rendszerkritikát 
legalább társasági szinten gyakorló személyiségek fokozatos aktivizálódása a tár-
sadalmi nyilvánosságban teret nyert, és szervezetszerű megjelenéssel behozhatatlan 
előnyre tettek szert az így megalakuló pártok: az MDF, az SZDSZ és a Fidesz. A 
pártok másik csoportját a második világháború utáni rövid koalíciós időszak vé-
gén megszűnt-felszámolt alakzatok újrajelentkezése jelentette. E történelmi pártok 
negyven év kihagyás után is lehetőséget láttak a korábban betiltott politikai szán-
dékok újbóli felélesztésére. Minél hosszabb ideig létezett egy párt 1948 előtt, annál 
optimistább kilátásai lehettek a támogatottságra: az FKGP, a KDNP és az MSZDP a 
Nemzeti Kerekasztal ellenzéki oldalán voltak tárgyalópartnerek, míg az FMDP, az 
SZP és az MFP késői startja csak alkalmi esélylesést jelentett. Maga az MSZMP is 
többféle politikai törekvés mentén szakadt szét. A politikai pluralizmust természe-
tesként elfogadók nagyobb részt az MSZP-ben összpontosultak, a kádári törekvések 
konzervatívjai újjászervezték az MSZMP-t, a vidék fontosságát hirdette az ASZ, a 
Hazafias Népfront pedig Hazafias Választási Koalíció néven igyekezett társadalmi 
bázist kovácsolni a korábban is a népfront kompetenciakörébe tartozó kisebbségek 
összegereblyézésével.

A Kiskunhalason listát állító pártok és szervezetek

Agrárszövetség (ASZ). Az MSZMP agrár-reformköreinek 1989. májusi talál-
kozóján szerveződött egyesület december elején alakult párttá. Agrárértelmiségiek, 
elsősorban termelőszövetkezeti vezetők szervezték meg a szövetkezetek érdekvédel-
mére, az agrárérdekek hangsúlyosabb képviseletére. 

Fiatal Demokraták Szövetsége (Fidesz). A felsőoktatási hallgatók politikailag ak-
tív csoportjainak egy része a szakkollégiumi formában keresett és talált közéleti-po-



525

litizálási lehetőséget. Radikális képviselőik 1988. március végén megalakították a 
Fideszt. Az újonnan alakult szervezetek közül a Fidesz volt az első, amely magát 
nyíltan politikai szervezetként határozta meg. Célként a politikailag aktív, radikális 
és reformer ifjúsági csoportok összefogását hirdette. Ezzel a Kádár-korszak egye-
düli ifjúsági szervezetének, a KISZ-nek kívánt politikai alternatívája lenni. Ifjúsági 
szervezetként a tagság felső korhatárát 35 évben határozták meg. Kezdetben a po-
litikai küzdelem alapvető terepe a Magyar Ifjúsági Szervezetek Országos Tanácsa 
(MISZOT) lett, amelyben a két szélső pólust a KISZ és a Fidesz jelentette. A szerve-
zetben nem választottak elnököt, a kollektív vezetést a választmány látta el. 

Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (FKGP). A párt a nagy ha-
gyományú és azonos nevű párt jogutódjaként és politikájának folytatójaként 1988. 
novemberében szerveződött újjá. A párt újjáalakításában és a kezdeti időszak vezeté-
sében az 1945 utáni időszak olyan neves kisgazda parlamenti képviselői szerepeltek 
(Futó Dezső, Pártay Tivadar, Vörös Vince), akik 1947 után visszavonultak a közéleti 
szerepléstől. A politikai útkeresés, a szövetségesek felkutatása, valamint a személyi 
ambíciók összeegyeztethetetlensége miatt egymást követték a pártból való kizárások 
és a szintén nehezen követhető visszavételek.

Halasi Területi Ifjúsági Szövetség (HATISZ). A területi alapon szervezett, Kis-
kunhalas és térsége felvevőterülettel létrehozott korosztályos szervezet a KISZ fel-
bomlása után kívánta tömöríteni a városban élő fiatal generáció baloldali érzelmű 
tagjait. Létrejöttét a városban elindult társasházépítés körüli bonyodalmak felgyorsí-
tották. Vezetője Kristóf Imre felvállalta a Schönfeld udvari lakások építésének prog-
ramját.

Hazafias Választási Koalíció (HVK). Választási pártként különböző társadalmi 
szervezetek együttműködési koalíciójaként alakult meg 1989. decemberében. Leg-
fontosabb tagjai: Hazafias Népfront, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek 
Szövetsége (METESZ), a nemzetiségi szövetségek, a nyugdíjasok szövetségei, stb. 

Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP). Az 1947-es választások legnagyobb el-
lenzéki pártjának, a Demokrata Néppártnak utódaként alakult 1989. májusában. A 
KDNP újjáalapításában aktívan részt vettek a DNP 1947 utáni parlamenti képviselői: 
az elnökké választott Keresztes Sándor, Varga László, Ugrin József és Kovács K. 
Zoltán.

Magyar Demokrata Fórum (MDF). A politikai ellenzék népies szárnya 1987. 
szeptember 27-én Lakitelken megalakította a Magyar Demokrata Fórumot. Az MDF 
ekkor független szellemi-politikai mozgalomként elutasította mind a kormánypárti-
ság, mind az ellenzékiség címkéit. A mozgalom szervezetté alakulását – ugyancsak 
Lakitelken – 1988. szeptember 3-án határozták el. A mozgalom vagy párt éles vitája 
lényegében az 1989. október végi kongresszuson dőlt el, amikor fél éves működés 
után Bíró Zoltán helyett Antall Józsefet választották a szervezet elnökévé. Antall az 
MDF-et mint a nép-nemzeti irányzat, a kereszténydemokrácia és a nemzeti liberaliz-
mus három alappillérén nyugvó pártot határozta meg. 
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4. Az MDF választási plakátja 
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3. A Független Kisgazdapárt választási szórólapja
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5. Az MDF választási plakátja 
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Magyar Néppárt – Nem-
zeti Parasztpárt (MNP). Az 
II. világháború után mű-
ködött Nemzeti Paraszt-
párt, illetve ennek utóda, 
az 1956-os Petőfi-párt po-
litikájának folytatójaként 
lépett a politikai porond-
ra. Közvetlen elődje a Ve-
res Péter Társaság, amely 
1988 elejétől a Hazafias 
Népfont keretén belül kí-
vánta elérni Veres Péter és 
a népi írók (Kovács Imre, 
Szabó Pál) szellemi hagya-
tékának ápolását és megis-
mertetését. A párt vezetői között néhány régi NPP politikus és a harmadik út agrár és 
faluközpontú felfogásával rokonszenvező közéleti személyiség szerepelt. 

Magyar Szocialista Párt (MSZP). Az MSZMP 1989. október 6-7-én tartott kong-
resszusának küldöttei elsöprő többséggel határozatot hoztak a Magyar Szocialista 
Párt megalakításáról. Az MSZMP-t az év nyarától vezető négyesből nem lépett be 
a pártba Grósz Károly főtitkár. Németh Miklós miniszterelnök pedig december kö-
zepén kilépett a párt elnökségéből, a Minisztertanács pedig mint nem egyetlen párt 
kormánya működött. A pártvezetést Nyers Rezső pártelnök, Pozsgay Imre (állammi-
niszter) és Horn Gyula (külügyminiszter) jelentette. Az új párt – amelybe jelentkezni 
kellett – rövid idő alatt megszerveződött, tagsága még tizedét tette ki a korábbi 7-800 
ezres MSZMP taglétszámának. 

Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP). Az MSZMP októberi kongresszusá-
nak döntéseit el nem fogadó, a régi párttal való kontinuitást hangsúlyozó kádárista 
pártvezetők és tagság az új körülmények között, a régi politika nyomvonalán kívánt 
politizálni. 1989. december közepén megtartották az MSZMP XIV. kongresszusát, 
ahol Thürmer Gyulát választották a párt elnökévé. A Központi Bizottságban helyet 
kapott a párt két korábbi jellegadó politikusa, Grósz Károly és Berecz János is. 

Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP). A nagy múltú párt újjászer-
veződve a régi rendszer tagadásaként a hagyományos szociáldemokrata értékrend 
hangsúlyozásával lépett a politikai porondra. Folytonosságát az 1890-ben alakult 
párttal a nevében is vállalta. A pártelnök Petrasovits Anna fő szövetségesként az 
SZDSZ-t és a FIDESZ-t határozta meg, míg az MSZP-vel és az MSZMP-vel szem-
ben erős antikommunista ellenzékiségét hangsúlyozta. A párt 1989. november elején 
tartott kongresszusán Petrasovits Annát választották elnöknek. A jobboldali irányult-
sággal és Petrasovits személyi politikájával elégedetlenek egy része 1989. november 

6. Az SZDSZ választási szórólapja. TJM T2019.20.7.
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elején kilépett a pártból és Független Szociáldemokrata Párt néven új pártot alapí-
tottak. 

Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ). A Kádár-rendszerben magát demok-
ratikus ellenzéknek definiáló csoport csaknem egy évtizedes működés után 1987 ta-
vaszán a Társadalmi Szerződés című dokumentumában követelte az államszocialista 
berendezkedés gyökeres átalakítását. A szamizdat-irodalom féllegális állapotából ki-
lépő liberálisok az ötvenhatosok egy részével közösen 1988. május elején alakítot-
ták meg a Szabad Kezdeményezések Hálózatát. Az önmeghatározás dilemmája az 
MDF-hez hasonlóan itt is pártalakítással végződött, 1988. november 13-án a hálózat 
túlnyomó többségének határozatával megalakult az SZDSZ. A párt elnökévé Kiss 
János filozófust választották.

Vállalkozók Pártja (VP). A párt a vállalkozók különböző helyi vagy kistérségi 
szerveződéseiből alakult, néhány ilyen vidéki unió összefogásával 1989. október vé-
gén kezdtek rendszeres politikai tevékenységbe.

Az ajánlószelvény-gyűjtés és jelölés időszaka Kiskunhalason

Az ajánlószelvény-gyűjtés időszakában a jelölt aspiránsok közül többen nem ad-
ták le határidőre a cédulákat. Ebben közrejátszott időközben megváltozott szándé-
kuk, a háttérszervezet hiányos működése, illetve hiánya. Sajátos volt a HATISZ-nak, 
a KISZ utódszervezetének a helyzete. Nem állt érdekében a jelöléssel tovább osztani 
a baloldali szavazótábort, így az ajánlószelvényeiket nem adták le. 

Kiskunhalason is tapasztalható az országosan jellemző szemléletmód. A helyi 
pártok szóhasználatában a pártállami rendszer válságából adódó csalódásérzésre ala-
poztak. Ez könnyen elhelyezhető üzenetnek bizonyult, hiszen ezzel párhuzamosan 
az MSZP a Kádár-korszak viszonylagos anyagi jólétével állította párhuzamba a sok 
bizonytalansággal járó időszakot. Ez kiegészült azzal a szocialista reménnyel, hogy 
a baloldalon kívül a többi új párt viszonylagos szervezetlensége miatt nehezen ala-
kítja ki a tömegbázisát.

Így a rendszerváltó pártok számára nem maradt más, mint az országos gyakorlat-
nak megfelelő, vad antikommunista programmal előállni és ezzel elhelyezni magu-
kat a település politikai palettáján. Ennek a folyamatnak lett emblematikus figurája 
Tóth Istvánné, hivatalban lévő országgyűlési képviselő. Az ellenzéki pártok a helyi 
sajtóban folyamatos kritika alá vették a tevékenységét, így a helyi társadalom előtt a 
többpárti átalakulás egyik gátló jelképévé vált. Többször lemondásra szólították fel. 
Az SZDSZ helyi szervezete kritizálta, hogy az 1989. augusztus 20-i ünnepségen az 
állampártot támogató képviselő asszony legyen a szónok.15

Az említett antikommunista hangvételtől remélték a pluralista pártok azt, hogy 
ezzel meg tudják előzni azt, hogy túlzottan megnőjön a választástól távolmaradók 
tábora. Ez ugyanis feltételezhető volt, hiszen azzal, hogy a pártállam már nem képes 
„kötelezővé tenni” a demokratikus jogok gyakorlását, sokan úgy érezhetik: a poli-
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tika elhagyta őket. Mivel nem tudnak eligazodni a több, mint száz új párt között, a 
médiából csupán veszekedő értelmiségieket látnak, akik érthetetlen idegen kifejezé-
sekkel dobálóznak, ezért nem fognak elmenni a szavazófülkébe.

Az bizonyos, hogy a kampányt a helyi társadalom nagy része a jelenlegi demok-
ratikus átmenetet a csendes többség részeként élte meg. Hiszen nem a többség ro-
hanta meg a pártokat, hanem a pártok rohanták le az állampolgárokat. Bizonyíték 
erre a Magyar Televízió választási sorozata, amelyben új és reinkarnálódott pártok 
tucatjai 5-10 perces blokkokban mutatkoztak be végeláthatatlan és megjegyezhetet-
len tömegben az ajánlócédula-gyűjtés idején.

A bizonytalanságtól nem voltak mentesek Kiskunhalason maguk a jelöltek sem. 
Önértékelési és tapasztalatlanságukból eredő gondok fedezhetők fel szinte valameny-
nyi jelölt esetében. Személyes ambíciókkal kellett rendelkezniük, a pártok ugyanis 
aktívan politizáló, szerepvállalásra hajlandó jelölteket kerestek. Másrészt az indulni 
kívánó jelölteknek olyan jelölő szervezeteket kellett találni, amelyek hajlandók vol-
tak a személyes céljaikat felkarolni. 

Ebből a szempontból is jó példa Tóth Istvánné helyzete. A kampány elején füg-
getlen jelöltként mutatkozott be a Halasi Tükör hasábjain, majd a következő szám-
ban már teljesen új profillal az Agrárszövetség jelölését vállalta magára.16

Pajor Kálmán helyzete a helyi társadalom alulról jövő kezdeményezésére jó pél-
da. Egy csoport kérte fel arra, hogy független jelöltként induljon. Pajor a Halasi 
Tükör következő számában írást jelentetett meg, amelyben közzé tette nemleges vá-
laszát.17 Érvelésének két sarkalatos pontja volt. A Magyar Demokrata Fórum tagja-
ként nem kívánt független jelölt lenni, miközben a pártnak már volt egy kiválasztott 
jelöltje: dr. R. Kiss Sándor. Másként hangoztatta azt a szempontját, hogy a mostani 
önjelöltek, illetve jelölők „lapítottak” az eddigi időben, s ma nem törődnek a hite-
lesség kérdésével.  

A HVK jelöltje a pártoktól független, küzdelmükben semleges jelöltként pozíci-
onálta magát a hetilapban megjelent bemutatkozó írásában. Programjában a helyiek 
segítése, a föld mélye kincseinek helyi felhasználása, a tanyasi és idős helyi társa-
dalom, a cigányság gondjainak felvállalása az egyházakkal való együttműködés, a 
fővárosi és vidéki közötti ellentmondásos energiaárak megoldása, környezetbarát 
energia erdők telepítése, a jobb telefonellátottság, a falusi turizmus fejlesztése állt.

 Az MDF helyi szervezetének programjában a gazdaság modernizálása, a tulajdo-
ni szerkezet átalakítása, a piacgazdaság a fiatalok lehetőségeinek növelése, a farmer-
gazdaság kialakítása és halasi képviselői iroda felállítása szerepelt.

Az MSZP jelöltje a demokratikus Magyarország megteremtését, a kisember 
tisztességes megélhetését, a jövedelem és adóreform fontosságát, a mezőgazdasági 
nagyüzemi rendszerének megőrzését, a működő felvásárlási rendszert szorgalmazta. 
A Halasi Tükör következő számában az MDF közleményben tiltakozott az önkor-
mányzati választást megelőző, a végrehajtó bizottsági titkár végleges jellegű  kine-
vezése ellen.
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Az MSZMP közleményt adott ki, miszerint Csáki Ferenc volt párttag független 
jelöltként indul, illetve várják a szervezetben feladatot vállalók jelentkezését. Prog-
ramjukat az újság következő száma tartalmazza. Ebben az szerepel, hogy a politikai, 
gazdasági reformot a munkások ellenőrzésével kell végrehajtani. Hitet tesz a na-
gyobb vállalati önállóság mellett a marxizmusból fakadó szocializmus mellett. Az 
iskolákat, sportlétesítményeket a gyerekek tulajdonába kívánja adni.18 Az említett 
Csáki Ferenc független jelölt a négy évszak logikája alapján vázolta fel rövid élet-
rajzát.

Az MSZDP a programját nem mutatta be, csupán a Városért kitüntetéssel díjazott 
jelölt részletes életrajzát közölték.19 Ezt később a lap kétoldalas, csak a jelölt és a 
párt programját tartalmazó a többihez képest kiváló színvonalú pótlap tartalmazta.

A HATISZ jelöltje a fiatalok érdekében vállalja a megméretést. Programját a mű-
ködő gazdaság, a földosztás, a 3 évig tartó GYES, az életkezdéshez szükséges lakó-
hely alkotja.20

A KDNP jelöltje a hiteles keresztény alapon létrejött pártformát tartja a legfonto-
sabbnak. Bírálja a kijáró rendszerű politizálás módszerét.21

Az MDF tagsága válaszút elé került az SZDSZ országos vezető személyiségeinek 
jelenlétével rendezett helyi gyűlés után.22 Kivált belőle egy markáns politikai irány-
vonalat képviselő csapat, akik megalakították az SZDSZ helyi szervezetét, és saját 
kiadású EllenTÉT című folyóiratán keresztül kezdte el hallatni a jellegzetes liberális 
hangját.23 A hetilapban megjelent bemutatkozóban a társadalom fejlődését az egyén 
és a család biztonságos alapjára helyezte. Az állampolgári jogok, az igazságos teher-
viselés, a magántulajdonra épülő gazdaság a feltétele a diktatúrától mentes szabad 
nemzetnek. Szociális intézkedésként a nyugdíjak növelését szorgalmazta.

A rendszerváltozás időszakának bizonytalanságát, a Független Kisgazda Párt he-
lyi történetén keresztül lehet legjobban felidézni, amely az újraélesztés jeleit mutatta. 
Az 1948 előtti ún. koalíciós időkben, valamint az 1956-os kiskunhalasi események 
kapcsán meghatározó volt Nagy Szeder István mérnök-helytörténész személye. Idős 
kora ellenére magának vindikálta a pártelnöki címet. Közleményben az ajánlószel-
vények rendszerét demokrácia-ellenesnek, és a választások tisztasága megsértésé-
nek minősítette.24 Végül az FKgP akkori irányítói elhatárolták magukat Nagy Szeder 
István véleményétől, mire az említett élére állt az eltérő véleményt hangoztató má-
sik kisgazda tömörülésnek. A Nemzeti Kisgazda Párt helyi szervezetének szakadást 
jelentő megalakulása már megmutatja azt, ami országosan csak a választások után 
válik országos problémává. A bemutatkozó programjukban az élelmiszerárak csök-
kentése érdekében az agrárolló összeszorítását, a vállalkozás szabadságát, a közsé-
gek és tanyák ellátásának javítását, az öntudatos adózás zálogaként önkormányzat 
megvalósítását, a szociális védőernyő kialakítását sorolták fel.25

A Magyar Néppárt jelöltjének módszere említésre méltó. A Halasi Tükörben 
megjelent bemutatkozó írása túlzottan terjengős stílusú lett. Írása széles társadalmi 
bázist célzott meg. Ő azt a megoldást választotta, hogy minden társadalmi réteget 
megszólított a programjában. Ennek következtében az esetleg helyes elképzelései 
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kevéssé jutottak el hitelesen a választókhoz. Jellemző, hogy írása még a fénykép 
alatt sem tartalmazta a jelölt nevét.26

 A hetilap következő számában ismét saját írásában a szerkesztőséget vádolta a 
mulasztással, amely azonban sem elnézést nem kért a tévedésért, és el sem ismerte 
azt saját hibájának. A jelölt hosszabb programját a Szép Szó című országos párt-
lapban jelentette meg, illetve a párt megyei szervezési központja is Kiskunhalason 
volt.27

Tóth Istvánné, az Agrárszövetség jelöltje, aki hivatalban lévő képviselőként a 
térség számára szerzett támogatásokkal kampányolt.  

A Vállalkozók Pártja Bor Gyulát, az ismert jogászt kérte fel jelöltnek nem sok-
kal az ajánlószelvény-gyűjtés lezárása előtt. Ettől függetlenül gond nélkül adták le 
a kellő mennyiségű szelvényt annak ellenére, hogy a helyi lapban nem jelent meg 
bemutatkozó írás a jelöltről.

A politikai élet mozgalmasságát két sajtóban visszatérően jelentkező téma hatá-
rozta meg. Az egyik az Állami Gazdaság földeladási ügyével foglalkozott, a másik 
pedig az 1956-os mosonmagyaróvári sortűz akkoriban Kiskunhalason élő volt lakta-
nyaparancsnokának felelősségével foglalkozott.

Összefoglalva: 10 párt és 3 szövetség, illetve választási szövetség állított jelöl-
tet. Egy állampolgár pedig függetlenként gyűjtötte a szelvényeket. A jelöltek isko-
lai végzettsége a következőképpen alakult: középfokú végzettségű 5 fő; felsőfokú 
végzettségű 9 fő. Szintén jól mutatja a helyi társadalom egypárti rendszert leváltó 
szándékát, hogy korábbi MSZMP tagsággal csak két jelölt vállalta a megméretését.

A Halasi Tükör nyilvánosságra hozott adata szerint a Kiskunhalas centrummal 
kialakított Bács-Kiskun megye 8. számú választókörzetben lévő 9 községben a vá-
lasztásra jogosultak száma 39.673 fő volt. Ebből Kiskunhalason élt 22.136 fő. 

Az 1. és 2. táblázat a jelölési folyamat eredményességét foglalja össze. A leadott 
nyomtatványok számának titkossága miatt nem lehet számszerű sorrendet közölni.

1.táblázat. Eredményesen szereplők az ajánlószelvény-gyűjtésben
Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. dr. R. Kiss Sándor MDF
2. Király György MSZP
3. F. Nagy József MSZDP
4. Kollár Károly MSZMP
5. dr. Horváth László FKgP
6. Tóth Istvánné ASZ
7. dr. Besesek Béla KDNP
8. dr. Farkas László MNP
9. Tóth Zoltán SZDSZ
10. dr. Bor Gyula VP
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2.táblázat. Eredménytelenül szerepelők az ajánlószelvény-gyűjtésben
Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet

1. Rácz-Fodor Mihály HVK
2. Csáki Ferenc független
3. Rokolya Péter HATISZ
4. Nagy Szeder István NKgP

A jelöltek által kiadott közleményekből megállapítható, hogy azok az aspiránsok, 
akik nem adták le határidőre a szelvényeket nem folytattak markáns, és mondani-
valójukban központi helyet elfoglaló kommunistaellenes propagandát. Valamint az 
eredménytelenül szereplők mögött nem állt anyagi alapokkal rendelkező, országos 
kampányt folytató párt. Országos eredményeket vizsgálva egyébként leszögezhető, 
hogy a rendszerváltozás közepette a tízezer lakos feletti városokban nehéz helyzetbe 
kerültek a függetlenek. Jó szereplésükhöz hiányzott a személyes kapcsolat a jelöltek 
és a választópolgárok között, amely a kisebb településeken könnyebben nyomon 
követhető volt.

A sikertelenek közt szerepel az átalakulása közepén tartó HATISZ. A változóban 
lévő politikai közhangulat mellett az eredménytelenség annak is betudható, hogy a 
szervezésében akkoriban épülő, fiataloknak készülő lakások körüli panamagyanús 
esetekkel a helyi hetilap rendszeresen foglalkozott.28

A 3. táblázatnál tovább vizsgálva a sikeres aspiránsokat, az életkorukat tekintve 
jelentős különbségeket tapasztalhatunk az adott pártok megyei egyéni körzeti jelölt-
jeinek átlagos életkorához képest.

3.táblázat. A jelöltek átlagos életkora
Jelölő szervezet megyei átlag halasi résztvevő

FKgP 58 év 66 év
MSZDP 57 év 65 év

ASZ 48 év 49 év
KDNP 43 év 46 év
MSZP 43 év 42 év
Váll.P 34 év 38 év
MDF 40 év 46 év

SZDSZ 42 év 41 év
MSZMP n.a. 41 év
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Jelentősen magasabb az életkor az FKgP és az MSZDP jelöltje esetében. Ez arra 
utal, hogy Kiskunhalason a megyei irányzattól eltérően azzal kívánták a történelmi 
arculatot magukra ölteni, hogy a régi ismert személyekkel szándékozták újra moz-
gósítani a négy évtizeddel korábbi szimpatizánsaikat.

4.táblázat. Kiskunhalasi jelöltek a megyei területi listán
Jelölő szervezet Jelöltek száma Jelölt neve

ASZ 1 fő Tóth Istvánné
HVK 1 fő dr. Új Zoltán
MDF 1 fő Zsellér Pál
MNP 1 fő dr. Farkas László
MSZP 1 fő Király György

MSZMP 1 fő Kollár Károly
SZDSZ 1 fő dr. Szabó Erika
FKgP -
Fidesz -
KDNP -

MSZDP -
VP -

 A 4. táblázat alapján megállapítható, hogy az úgynevezett történelmi pártok közül 
csupán a Nemzeti Parasztpárt jogutódjának területi listájára került fel kiskunhalasi 
jelölt, ez két okkal magyarázható. Valószínű, hogy nem sok jelöltaspiráns választotta 
ezt a pártot, illetve az egykori pártnak a nagy tanyavilággal rendelkező városokban 
volt nagyobb támogatottsága, és Kiskunhalas ezek közé tartozott.

Megjegyzendő, hogy a HVK, az SZDSZ és az MDF nem az egyéni jelöltjét tette 
a listára. Ez annak tudható be, hogy jelentős létszámú szervezetek voltak, ahol több 
esélyesnek tartott jelölttel számolhattak és minden lehetőséget ki akartak használni a 
mandátummaximálás reményében.

A kampány jellegzetességei

A Petőfi Népe című megyei napilapban rendszeresen jelentek meg a kampánnyal 
kapcsolatos rendezvényeket beharangozó és kommentáló írások. Fizetett hirdetés a 
kampány időszakában csak a Petőfi Népében jelent meg. Az 5. táblázat az első for-
duló előtt megjelent fizetett hirdetések számát tartalmazza. A megyei lap összevont 
mellékletben hozta nyilvánosságra a megyében induló jelöltek életrajzát és fényké-
pét.
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5.táblázat. Az első forduló előtti fizetett hirdetések
Jelölő szervezet Megjelent hirdetések száma

MNP 5
FKgP 3
HVK 2

MSZDP 2

A Halasi Tükör törekedett arra, hogy megjelenési lehetőséget biztosítson a vé-
leménykülönbségek ütköztetésére. Eközben igyekezett minden jelöltnek egyenlő 
felületet adni. Itt az első forduló előtt fizetett politikai hirdetés nem jelet meg, csak 
életrajzokat, interjúkat és nyílt leveleket közöltek.

6.táblázat. Az első forduló előtt megjelent cikkek száma
Jelölő szervezet neve újságcikkek száma

MDF 13
SZDSZ 11
MSZP 10
FKgP 9
KDNP 4
MNP 3

MSZDP 3
VP 1

A Halasi Tükör 1990. 5. számában közölte a helyi pártszervezetek által elfogadott 
etikai kódexet. A lap a saját szerkesztőségét ajánlotta fel a megegyezés helyszínéül. 
Meghatározták a párt fogalmát, a kampány időtartamát a választás kiírásától a válasz-
tás napját megelőző napig határozták meg. Ezen belül a valódi küzdelem időszakát 
az utolsó 30 napban szabták meg. A konszenzussal elfogadott helyi szabályzat tiltot-
ta a negatív kampány folytatását, de lehetőséget adott a hamis állítások cáfolatára. 
Rögzítették az egyes lapszámban megjelentethető írások terjedelmét. Ezeket a szer-
kesztőség sem tartalmilag, sem stilisztikai szempontból nem módosíthatta, valamint 
nem adhatta tovább más lapnak további megjelenés céljából. Az utolsó 30 napban 
csak a rendezvényekről szóló előzetes híreket és fizetett hirdetéseket közölhettek.

A médiát tekintve a legelőnyösebb helyzetben az SZDSZ volt, hiszen a többi 
szervezet által is használt szórólapok, plakátok nagygyűlések mellett, a már említett 
EllenTÉT című saját kiadvánnyal 1989 októberétől kezdve eredményesen eljutottak 
az új hangvételre nyitott szimpatizánsaikhoz. A kampány alatt az EllenTÉT című 
periodikának 1990. január 24-től kezdve 6 száma jelent meg. Szerény mértékben 
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ugyan, de a pártlap szerkesztője, aki a helyi jelölt Tóth Zoltán volt, lehetőséget adott 
más pártok cikkeinek megjelenésére is.

7.táblázat. Az EllenTÉT-ben megjelent cikkek pártkötődése
Jelölő szervezet Megjelent újságcikkek száma

SZDSZ 22
FKgP 2
MSZP 1

Mivel ebben az időben sem helyi rádió, sem televízió nem működött Kiskun-
halason, a jelölő szervezetek többsége a személyes meggyőzés eszközét találta a 
legcélravezetőbbnek, ezért választási gyűlések szervezésével kereste a kapcsolatot 
a választókkal.

8.táblázat. A sajtóban bejelentett gyűlések száma
Jelölő szervezet Bejelentett gyűlések száma

MNP 13
SZDSZ 11
MSZP 8
HVK 7
ASZ 6

KDNP 1
MSZDP 1

A Magyar Néppárt a legtöbb bejelentett gyűlés mellett minden hétfőn politikai 
vitafórumot tartott érdeklődők, tájékozódni kívánók részére. A felsorolásból kitűnik, 
hogy a Független Kisgazdapárt nem hirdetett meg nagyszabású gyűléseket. 

A kampány tartalmi elemzése

A kampány az országos tendenciáknak megfelelően a rendszerváltó pártoknak te-
kintett szervezetek dominanciáját hozta. A nagy pártok a korábbi sorozatos lemondá-
soknak köszönhető pótválasztások révén már jelen voltak a parlamentben. Ugyanak-
kor nagyobb ráfordítást áldoztak a kampányra, hiszen nem lehettek biztosak abban, 
hogy a választók véleményalkotása megfelelően stabil-e, és a pluralista alapon álló 
pártok mellett tartós lesz-e. 

Egyrészt a válság okozta csalódottság érzésének terjedése miatt számíthattak a 
szavazási kedv csökkenésére is. Az állampolgár úgy érezhette, hogy eddig egy párt, 
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az együttműködő szakszervezettel a feje felett intézte a sorsát, most pedig csak any-
nyi változás várható, hogy ezután több párt fog marakodni a hatalomért. Feladatként 
jelentkezett a politikai tapasztalattal nem rendelkező választók megismertetése a de-
mokratikus alapjogaival, a többpártiság lényegével és a pártoknak meg is kellett kü-
lönböztetni magukat a riválisaiktól. Emiatt tehát valóságos választási hadjárat indult 
Magyarországon.

Az 1990-es választás még nem arról szólt, hogy a pártok hogyan tudják más 
pártok lehetséges szavazóit elbizonytalanítani vagy elvonni, hanem arról, hogyan 
lehet reaktiválni a csendes többségnek mondott politikától eddig távol lévő állam-
polgárokat.

Az alternatív pártok kommunikációja megegyezett abban, hogy határozottan épí-
tettek a többségben meglévő elégedetlensége, amely az MSZMP gazdaságpolitikájá-
val szemben az emberek zömében kialakult. Így hangsúlyosan a változás igényének 
meglétére és a hagyományos polgári értékek biztonságába vetett reményre építettek.

Az országos médiában egyértelműen a kádárizmus bírálatának központba állí-
tásával helyezték el magukat a politikai palettán a plurális pártok, és ez megjelent 
a helyi szinten is. Általánosságban megfogalmazható, hogy a család hagyományos 
értékére alapozva a történelmi pártok, így az FKgP, a régi jelszavaikat örökítették 
át egyfajta modernizált formában. Ezzel azt az üzenetet közvetítették a választók 
felé, hogy a régi értékeket akarják újra fontossá tenni. Ennek a mondanivalónak az 
is a következménye, hogy annak a korosztálynak, amely gyermekkorát élte a negy-
venes évek koalíciós idejében, vagy még nem is élt, ezek a módosított jelszavak 
elavultnak, túlhaladottnak tűnhettek az újkonzervatív, vagy újonnan alakult liberális 
pártok szóhasználata mellett. Az SZDSZ határozott, feltűnő tevékenységével vette 
fel a versenyt a párt legitimitásáért. Elérte – szemben a történelmi pártokkal, akik a 
negyven évvel ezelőtti párttagságok megújításával viszonylag gyorsan szert tettek 
egy jól körülhatárolható bázisra – a szamizdatos időszakban gyökerező Szabad Kez-
deményezések Hálózata néven indult mozgalom párttá szervezését.

Az első forduló előtt a pártok tevékenységéről elmondható, hogy a helyben indí-
tott jelölteket szerepeltető, mégis központi fotókat felhasználó plakátokat alkalmaz-
tak. Ez a pártközpontok aktív szervezőmunkáját bizonyítja.  

Kiskunhalason a kampány alatt szót érdemlő politikai támadás csak az MSZP 
fal- és járdafeliratai ellen történt. A szöveget és a szegfűt, mint új emblémát még a 
felfestésük napján ismeretlenek átfestették.29 Valamint a helyi kerekasztal február 
elején tárgyalta meg az SZDSZ-es dr. Papp László kérésére egy általa meg nem 
nevezett párt kitöltetlen ajánlószelvények határidő előtt elkezdett gyűjtésének ese-
tét. E témában az állásfoglalás született, hogy a panaszos párt hívja össze a pártok 
találkozóját.30 Ezen kívül a választások idején a választási törvényt sértő cselekmény 
nem történt.
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Az első forduló eredményei az országos eredmények fényében

A 9. és 10. táblázat mutatja az 1990. évi országos képviselőválasztás 1. for-
duló (1990. március 25.) országgyűlési egyéni választókerületi eredményeket. A 
Bács-Kiskun megyei 8. számú egyéni választókerületben a választás eredménytelen 
lett.

9. táblázat. A szavazás adatai
A B C D

Előző nap 16 óráig a 
névjegyzékbe felvett vá-

lasztópolgárok száma

A szavazás napján a 
névjegyzékbe felvett 

választópolgárok száma

A szavazás napján 
a névjegyzékből 
törölt választó-
polgárok száma

A választópolgárok 
száma a névjegy-
zékben a választás 

befejezésekor
  39 423    179     6   39 596

 F G H I J

Szavazóként meg-
jelentek száma

Urnában lévő sza-
vazólapok száma

Eltérés a meg-
jelentek számá-
tól (többlet:+ 
/ hiányzó:-)

Érvénytelen 
szavazatok 

száma
Érvényes sza-
vazatok száma

  22 669   22 624    -45    458   22 166

10. táblázat. A jelöltek szavazatszámai
Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes 

szavazat % Man-
dátum

1 Besesek Béla Kereszténydemokrata Néppárt   1 890 8.53 - 
2 dr. Bor Gyula Vállalkozók Pártja   1 463 6.6 - 
3 F. Nagy József Mo-i Szociáldemokrata Párt   1 351 6.09 - 
4 dr. Farkas László Magyar Néppárt    544 2.45 - 
5 dr. Horváth László Füg. Kisgazda Földm. Polg. Párt   4 727 21.33 - 
6 Király György Magyar Szocialista Párt   1 291 5.82 - 
7 Kollár Károly Magyar Szocialista Munkáspárt    671 3.03 - 
8 dr. R. Kiss Sándor Magyar Demokrata Fórum   2 770 12.5 - 
9 Tóth Istvánné Agrárszövetség   2 149 9.7 - 
10 Tóth Zoltán Szabad Demokraták Szövetsége   5 310 23.96 - 

A 9. és 10. táblázat adatai önmagukban is meglepő jelenségekről árulkodnak. 
Helyesnek bizonyult az a feltételezés, miszerint az országgyűlési és helyhatósági vá-
lasztásokat külön érdemes megtartani. Nagy táboruk volt a választás előtt azoknak, 
akik az egy időben való lebonyolítással kívánták biztosítani a megfelelő részvételt. 
A viszonylag magas érdeklődés ellenére az állampolgárok egyharmada már az első 
fordulóban is a távolmaradásával „szavazott”. Nem összehasonlítható a megjelenési 
adat a korábbi választásokkal, hiszen azokon a megjelenés kötelezősége miatt 98-99 
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százalékos eredmény tapasztalható. A demokrácia gyakorlatában a magyarországi-
nál jártasabb országok eredményeihez képest azonban nem szignifikáns a különb-
ség. A távolmaradók aránya közel 5 százalékkal magasabb az országos átlagnál. A 
Bács-Kiskun megyei adatok szerint a megyében 60,65 százalékos volt a részvételi 
hajlandóság.31

Szoros összefüggést feltételezek a biztos pártválasztás és a szavazási szándék 
között. Akiket a választási hadjárat során valamely párt meggyőzött – akár tagi, akár 
szimpatizánsi minőségben – azokban kialakították a szavazási hajlandóság szándé-
kát. Az ún. bizonytalanok esetében két kérdés adódott. Elmenjen-e szavazatát leadni, 
és ha igen, akkor mely pártot, vagy személyt támogassa? Ma már megfelelő közvé-
leménykutatás nélkül nem állapítható meg, hogy a választók inkább pártszimpátia, 
vagy inkább a jelölt személye iránti bizalomból választottak. Ha az utóbbit részesítik 
előnyben, akkor a parlament többségében olyan emberekből állna, akik megszerez-
ték a helyi közösségek bizalmát, de kérdéses, megvan-e bennük a kitartás a népsze-
rűtlen intézkedések vállalásához. Valamint rendelkeznek-e azzal a látókörrel, amely 
az ország nemzetközi és belpolitikai ügyeinek intézéséhez elengedhetetlen. Ha pedig 
pártra szavaznak, akkor melyik élén látják azt az energikus, és gyakorlott vezetőt, 
aki egy államférfi képességével eredményesen vezetheti majd tovább a rendszervál-
tó országot.

Tehát azt a következtetés vonható le, hogy a helyi társadalom azon része mozdult 
meg, amelyik figyelemmel kísérte a pártpropagandát, és azok közül valamelyiket 
szimpatikusnak találta. Illetve amelyik markánsan pozícionálta magát a korábbi pár-
tállam elveihez és gyakorlatához képest. Természetesen nemcsak a bizonytalanok 
közül kerültek ki a szavazástól távolmaradók, hanem jelentős számban voltak olya-
nok is, akik egyszerűen féltek a voksolás esetleges későbbi számonkérésétől. 

A szavazás első fordulója érvényes, de eredménytelen volt.  Tóth Zoltán 2,63 
százalékkal előzte meg dr. Horváth Lászlót, aki 8,83 százalékkal végzett dr. R. Kiss 
Sándor előtt. A táblázatból megállapítható, hogy a többi jelölt jelentős hátránnyal 
fejezte be a küzdelmet. 

Ha az egyéni választókörzet adatait szavazókörökre bontjuk le, akkor 34 sza-
vazókört találunk a 08. számú választókerületben. Ebből csupán 12 szavazókörben 
előzte meg dr. Horváth László Tóth Zoltánt, valamint 4 szavazókörben 6, vagy annál 
kevesebb szavazat különbséggel nyert az SZDSZ-es jelölt.32

Érdekes megvizsgálni, kik kerültek be az egyéni választás során a három legjobb 
közé. A 11. táblázatból kitűnik, hogy a hivatalban lévő képviselő választók általi 
pozitív megítélése a negatív kampány ellenére is jelentősnek mondható a választók 
szemében. Megállapítható, hogy a baloldalinak mondott pártok támogatottsága ösz-
szességében nagyobb a városban, mint a konzervatív oldalé. Ez mindenképp a helyi 
társadalom jelentősnek mondható megosztottságáról árulkodik.
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11.táblázat. További jelöltek a három legjobb között
Jelöltek neve második helyezés harmadik helyezés

dr. Bor Gyula 1 1
F. Nagy József - 4
Király György 1 1
Kollár Károly 1 1
R. Kiss Sándor 1 4
Tóth Istvánné 5 16

A bevezetőben említett történelmi hagyományoknak köszönhetően, a helyi tár-
sadalom jelentős része a mezőgazdaságból élt, hiszen az Állami Gazdaság mellett 
több mezőgazdasági termelőszövetkezet is sokaknak munkát adott. Bennük még élt 
a tagosítás előtti tulajdonosi szemlélet. Ők az újkonzervatív irányt képviselő MDF 
helyett az állatorvosi munkájáról ebben a körben jól ismert dr. Horváth Lászlót ré-
szesítették előnyben. Tehát többek közt ez magyarázza, hogy a jobboldali irányultsá-
gú választók az országos trendtől eltérően az FKgP jelöltét támogatták.

Jellemző az is, hogy a korábbi évtizedekben erőltetetten iparosodó város mun-
kásrétege azt tapasztalhatta, hogy elpolitizálták tőle a korábban gyakorolt „mun-
kás-paraszt” hatalmat. Ugyanakkor a helyi ipari vállalatok egyre nagyobb gondokkal 
küzdöttek. Ha összeadjuk a korábbi MSZMP-ből kihasadt pártok összeredményét, 
akkor az MSZMP-MSZP-MSZDP trió 14,94 százalékot ért el. Ha ezt kiegészítjük 
a baloldaltól nem messze álló Agrárszövetség eredményével, akkor a szavazatok 
24,64 százalékát kapták meg. Ez 0,68 %-kal előzte volna meg az SZDSZ jelöltjének 
eredményét. Megállapítható, hogy az eredménytelenségük egyik oka az, hogy az 
állampárt korábbi tagjai nem vállalták a közösséget az utódpárttal. Így viszont a vá-
rosi értelmiség, valamint a mezőgazdaságból élő vidék helyi társadalom és a magát 
nyugodt erőnek mutató népnemzeti irányzat mögött végzett.

A másik teret vesztett csoportot a nők alkotják. A korábbi két ciklusban hölgy 
képviselte a várost, most pedig férfi vette át a képviseletet. Ez a kisváros redemptus 
parasztpolgárának több mint százéves sajátos politika felfogásában is gyökerezik. 
Természetesen a legmeghatározóbb szempont a jelöltet ért több hónapos támadás-
sorozat volt.

A helyi társadalom következő vesztese a magánvállalkozók ekkor még szűk kö-
re volt. A jelentős beágyazottsággal nem rendelkező Vállalkozók Pártja nem volt 
képes a széleskörű propagandával rendelkező SZDSZ-szel, és a fentiekben vázolt 
jobboldallal felvenni a versenyt. A vállalkozók igénye a „politika-csinálásra” jelen 
esetben megelőzte a párt kiépítését, illetve a választók számára felismerhető prog-
ram elkészítését. Ugyanakkor a mezőgazdász, pedagógus, egészségügyben dolgozó 
értelmiségi reformpolitizáló liberális csoport összességében a népnemzeti irányzat 
mögött végzett. Ez a kampányuk intenzív folytatását indokolta a részükről.
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A MNP annak ellenére szerepelt gyengén, hogy a sajtóban a legösszehangoltabb 
propagandát folytatta. Az átalakulás időszakában programja túl általános volt. 

A KDNP mint egyetlen vallási alapon szerveződő politikai csoportosulás szerep-
lése mögött a korábbi állampárt több évtizedes tudatos romboló tevékenysége állhat. 
Az MDF és a KDNP egyéni jelöltjeinek gyenge szereplését az is magyarázza, hogy 
a jelöltek nem kiskunhalasi lakosok voltak, így bár saját környezetekben nagyobb 
elfogadottságra tettek szert, de Kiskunhalason jobbára ismeretlenek maradtak. Itt is 
meg kell említeni a korábbi kun székhelyből és a redemptus hagyományokból meg-
maradt tudati hatást, amely markáns különbséget tett a város és a tanyavilága között.

12.táblázat A megye 8. választókerület egyéni körzeti szavazatai
(Kiskunhalas nélkül)

Jelölt neve első helyezés száma második helyezés 
száma

harmadik helyezés 
száma

Besesek Béla 3 2 3
dr. Bor Gyula 2 - -
F. Nagy József 1 - 1

dr. Farkas László - 1 -
dr. Horváth László 10 13 2

Király György - - 1
R. Kiss Sándor 5 7 9
Tóth Istvánné - 1 3
Tóth Zoltán 6 4 8

A 12. táblázat a választókerületi kistelepülések szavazati adatai alapján elért he-
lyezések erőviszonyait mutatja. Világosan látszik, hogy az MDF és a KDNP vidéki 
lakóhellyel rendelkező jelöltjei saját szűkebb területükön jobban szerepeltek, mint 
a városban, míg a két győztes közül dr. Horváth László felülmúlta Tóth Zoltánt, de 
mindketten jobban szerepeltek, mint amilyen eredményt magukénak mondhattak az 
újkonzervatív jelöltek Kiskunhalason.

Jelzésértékű a Vállalkozók Pártjának jó szereplése Kunfehértón. Ennek egyik 
magyarázata, hogy a településen az Állami Gazdaság feldolgozó üzeme régóta jelen-
tős eredménnyel büszkélkedő, a piacgazdaság módszereit alkalmazó vállalkozóbarát 
módszer alapján működő nagyszámú munkatársi csoporttal rendelkezett. A táblázat 
alapján egyértelmű tendenciát fedezhetünk fel a győztes Tóth Zoltán esetében. A 
vidéki közepes szereplése miatt nem valószínű, hogy két hét alatt gyökeresen meg 
tudja változtatni a választók róla alkotott véleményét. Nincs tehát választási háttér-
bázisa az SZDSZ-nek a város vonzáskörzetében. A kialakult helyzetben két lehetsé-
ges megoldás kínálkozott: a rendszerváltó MDF, illetve a rendszerváltásban érdekelt 
új pártok támogatásának megszerzése.

Vizsgáljuk meg a Bács-Kiskun megyei listás választás eredményét a 13. és 14. 
táblázat segítségével, ahol érvényes lett a választás! 
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13. tábla. A Bács-Kiskun megyei listás szavazás adatai 
A B C D

Előző nap 16 órá-
ig a névjegyzékbe 
felvett választó-
polgárok száma

A szavazás napján a 
névjegyzékbe felvett 

választópolgárok száma

A szavazás napján a 
névjegyzékből törölt 

választópolgárok száma

A választópolgárok 
száma a névjegyzékben a 
választás befejezésekor

 417 742   2 246     81  419 907

F G H I J

Szavazóként 
megjelentek száma

Urnában lévő sza-
vazólapok száma

Eltérés a megjelen-
tek számától (több-
let:+ / hiányzó:-)

Érvénytelen 
szavazatok száma

Érvényes sza-
vazatok száma

 254 660  254 306   - 354   8 634  245 672

14.tábla. A Bács-Kiskun megyei listás választás eredményei

Sorszám Lista neve
Kapott 

érvényes 
szavazat

% Mandátum

1 AGRÁRSZÖVETSÉG   11 836 4.82 0
2 FIATAL DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE   18 075 7.36 0
3 FÜGG. KISGAZDA FÖLDM. POLG. P.   47 106 19.17 2
4 HAZAFIAS VÁLASZTÁSI KOALÍCIÓ   3 293 1.34 0
5 KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT   11 454 4.66 0
6 MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM   57 077 23.23 2
7 MAGYAR NÉPPÁRT   2 908 1.18 0
8 MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT   6 867 2.8 0
9 MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT   19 385 7.89 1
10 MO.-I SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT   8 174 3.33 0
11 SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE   48 823 19.87 2
12 VÁLLALKOZÓK PÁRTJA   10 674 4.34 0

A megyei területi listára leadott szavazatokat tekintve jelentős különbségek ta-
pasztalhatók a megyei eredményekhez képest. Ha megvizsgáljuk a területi listára 
leadott szavazatok arányát az első fordulóban, akkor szembetűnő, hogy a pártlistákra 
leadott szavazatokban az SZDSZ fölénye érezhető. A konzervatív pártok támoga-
tottsága tehát jelentősnek mondható a városban, a helyezéseket tekintve megelőzik a 
baloldali pártok elfogadottságát.

Az első fordulót legjobb eredménnyel befejező három párt teljesítményét vizs-
gálva megállapítható, hogy az FKgP kissé elmarad a megyei eredményhez viszo-
nyítva. A másik két párt esetében meghatározó különbség van a helyi és a megyei 
eredményességük között.  Míg az MDF kiskunhalasi támogatottsága jelentősen el-
marad, addig az SZDSZ-é meghaladja a megyei adatokat. Ez mindenképp jelentősen 
hozzájárult ahhoz, hogy az SZDSZ dr. Szabó Erika listás jelölt személyében az első 
forduló végén egy helyi képviselőt küldhetett a parlamentbe.



542

Jelzésértékű még a Fiatal Demokraták Szövetsége 6,28 százalékos eredményes-
sége is. Az így tapasztalt támogatottság igényének a kielégítése érdekében 1990. áp-
rilis 5-én létrehozták Magyarország első korosztályos politikai elvek alapján alakult, 
liberális alapon működő párt kiskunhalasi helyi szervezetét.

Megállapítható, hogy amíg az új megosztottságban szereplő baloldal épp a meg-
osztottsága miatt nem jutott a második fordulóba, addig a magújulási folyamaton 
frissen átesett történelmi jobboldali pártok és az újkonzervatív pártok összefogása 
feltételezhető volt a második fordulóra nézve. Ebből az következik, hogy az SZDSZ-
nek nincs háttér szövetségese a körzetben, tehát a második forduló előtt jelentős 
mozgósító kampányra kényszerült, hogy a győzelem érdekében az eddig távol ma-
radókat, illetve az első fordulóban más jelöltet választókat megszerezze támogató-
jának.

A második forduló előtti kampányidőszak,  
1990. március és április

Az érvényes, de eredménytelen első fordulót követően három egyéni jelölt ma-
radt versenyben. A jelöltek közül az érvényes második fordulóban a legtöbb szava-
zatot gyűjtő jelölt szerez majd mandátumot. 

Országos jelenségként értékelhető, hogy a továbbjutó jelöltek egy része vissza-
lépett a második megméretéstől. Legjelentősebb számban a pártoknak kedvező vá-
lasztási rendszer és a közhangulat miatt esélytelennek ítélték a további szereplést. 
Visszalépések másik nagyobb csoportját jelentette, hogy akkorra már a fő választó-
vonal jobbára a konzervatív és a liberális tábor között alakult ki. A két blokk egyes 
jelöltjei egymást segítendő álltak el a további szerepléstől. Ennek jeleit fedezhetjük 
fel a kiskunhalasi választási kerületben is.

15.tábla. A pártok megyei helyezései a listás választáson
Jelölő szervezet első helyezés második helyezés harmadik helyezés

ASZ - 1 2
Fidesz - - 3
FKgP 13 9 3
MDF - 8 14
MNP - 1 -

MSZDP - - 3
MSZMP - - 1
MSZP - 5 6
SZDSZ 21 11 1
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A kampányidőszak sajtó tevékenységét értékelve megállapítható, hogy az élen ál-
ló pártok két-két sajtóközleményt hoztak nyilvánosságra a Petőfi Népében, és egyet-
egyet a Halasi Tükörben. A két hét azonban nem telt el eseménytelenül a városban. 
A megyei sajtó 1990. március 13-i számában az MDF-FKgP-KDNP választási szö-
vetség lehetőségét tette közzé. A kampány udvarias jellegére példa, hogy a vezető 
pártok megköszönték a szavazatokat. Az FKgP 1990. április 6-i nagygyűlésre hívta 
az érdeklődőket.33 Jelen van tehát az ő esetükben is a szavazatmaximálási késztetés. 
Egyébként a későbbi választások gyakorlatát nézve már szokatlan – sőt amatőr je-
lenségnek tűnhet – a szavazó befolyásolásának ezen a módszerét csupán a két for-
duló közé korlátozása.

A megyei napilapban 1990. április 2-án megjelentetett közlemény alapján meg-
állapítható, hogy az SZDSZ már a választás éjszakáján megkereste az MSZDP és 
az MDF helyi szervezeteit. Ennek ellenére az MDF megyei egyeztető tanácsa az 
országos gyakorlatnak megfelelően a 8. egyéni választókerületben harmadik helye-
zést szerzett jelöltjét visszaléptette az FKgP-vel hosszú távú megyei együttműködés 
reményében.34

Ezzel sajátos folyamat indult el a városban és a 8. számú választókerülethez tar-
tozó településeken. Az első fordulót megnyert SZDSZ az EllenTÉT 1990. április 4-i 
számában – nem véletlen, hogy a megjelenést a „felszabadulás ünnepére” időzítették 
– a korábbinál is markánsabb antikommunista hangot ütött meg. A szemmel látha-
tóan az idő rövidsége miatt kapkodva összeállított kiadásban támadóan lépett fel az 
MSZP, az MSZMP és az Agrárszövetség ellen.35

Ha az első forduló eredményeit vizsgáljuk a győztes SZDSZ-es jelölt számára két 
út vezethetett a győzelemhez. Az első a lehetséges választási koalíció létrehozása, 
a másik a kamatadó, a volt pártemberek, mint „ejtőernyősök”, civil állásokba he-
lyezése, stb. miatt kialakult országos légkört markánsan kiszolgáló antikommunista 
hang felerősítése. Ezt igazolja az a tény, hogy az EllenTÉT megjelenésekor már 
tudott volt az FKgP-MDF választási szövetsége. Ennek következtében az agresszív 
hang kettős hatást váltott ki a kiskunhalasi közvéleményben. A baloldali érzelmű 
választók csalódást érezhettek amiatt, hogy az SZDSZ bár a munkavállalók érdekét 
egyedül képviselőként tüntette fel magát, most a megszokott, kádári létbiztonságot 
jelentő, politikát bírálta. Mivel a liberális irányzatnak nem volt korábbi beágyazott 
támogatottsága, főképp az ingadozók megszólítására törekedett. Kétséges volt, hogy 
a bizonytalan pártválasztók soraiból az eddigieknél lényegesen radikálisabb szó-
használat, a hirtelen megjelenő szélsőséges hang, vonzó vagy taszító hatást vált-e 
ki? Ugyanezzel a kérdéssel találjuk szemben magunkat a másodpreferencia szerint 
pártválasztók esetében is. Képes-e az SZDSZ az első fordulóból kiesett jelölteket 
támogatókat újra urnához szólítani, illetve megszerezni a támogatásukat. Ennek kö-
vetkeztében az SZDSZ korábbi kerekasztal partnerét, az FKgP jelöltjét megvádolta 
azzal, hogy a liberálisokat szélsőségesnek minősítette. Tóth állítása szerint a létrejött 
választási szövetség csupán a választópolgárok megtévesztését szolgáló mondvacsi-
nált egység. A megyei napilapban így fogalmaz: „Az SZDSZ számít az őt támogató 
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sok ezer polgárra, akik tudják, hogy mit tettünk azért, hogy bízhassanak bennünk. Ez 
pedig többet ér a pártvezetők egyezkedésénél, bármekkora rózsaszínű koalíciónál.”36

Kimondható, hogy az SZDSZ mindent egy lapra tett fel. Az SZDSZ-Fidesz 
együttműködésen kívül minden más politikai csoportot a lebontandó rendszerrel 
kapcsolatban állónak minősített, és annak tovább vitelében érdekeltnek nyilvání-
totta. Tehát a kampányfolyamat második felében a negatív kampánytechnikáé lett 
a főszerep. Ez a be nem járódott választási mechanizmusban felettébb kockázatos 
megoldásnak minősíthető. 

A második forduló eredménye Kiskunhalason

A 16. és 17. táblázat alapján az 1990. évi országgyűlési képviselő választás 2. for-
duló (1990. április 8.) országgyűlési egyéni választókerületi eredmény a Bács-Kis-
kun megyei 8. számú választókerületben eredményes lett.

16.tábla. A második forduló adatai
A B C D

Előző nap 16 óráig a 
névjegyzékbe felvett 

választópolgárok száma

A szavazás napján a 
névjegyzékbe felvett 

választópolgárok száma

A szavazás napján a 
névjegyzékből törölt 

választópolgárok száma

A választópolgárok 
száma a névjegy-
zékben a választás 

befejezésekor
  39 474     94     2   39 566

 F G H I J

Szavazóként meg-
jelentek száma

Urnában lévő sza-
vazólapok száma

Eltérés a megje-
lentek számától 

(többlet:+ / 
hiányzó:-)

Érvénytelen 
szavazatok száma

Érvényes sza-
vazatok száma

  15 047   15 032    -15    254   14 778

17.tábla. A jelöltek szavazatszámai
Sorszám Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvé-

nyes szavazat % Mandá-
tum

1 dr. Horváth László Füg. Kisgazda Földm. Polg. Párt   8 649 58.53 Igen
2 Tóth Zoltán Szabad Demokraták Szövetsége   6 129 41.47 - 

A szavazóképes helyi társadalom túlnyomó része nem ment el másodszorra a 
választásra. Az első fordulóban 22 669 fő, a másodikban 15 047 fő jelent meg a 
szavazáson. A szavazási szándék csökkenése ellenére mindkét jelölt lényegesen több 
voksot kapott. Amíg Tóth Zoltán 819 szavazattal kapott többet, addig dr. Horváth 
László 3 922 vokssal növelte támogatottságát.

Kiskunhalason bebizonyosodott, hogy a második fordulóban az elmúlt négy év-
tizedes hibák miatti kárhoztatása nem bizonyult elegendőnek a választási győzelem-
hez. A szavazók azon része, amelyik biztos pártválasztóként elfogadta a pátfelhí-
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vásokban közreadott kérést, a választási 
együttműködés óhajának megfelelően 
elment szavazni, és a kisgazdákat tá-
mogatta. A város és vidékének vélemé-
nyösszhangja nyilvánvaló. Tóth Zoltán 
csak 12 szavazókörben előzte meg dr. 
Horváth Lászlót. Emlékezzünk az első 
forduló eredményére; akkor épp fordított 
volt az arány. Ebből 3 esetben találunk 
Tóth Zoltán javára csupán 5 vokson be-
lüli különbséget. Érdekes a kiskunha-
lasi 34. szavazókör eredménye, ahol az 
SZDSZ jelöltje egyetlen szavazatot sem 
kapott. Ennek véleményem szerint töb-
bek közt az is az oka, hogy a városban 
is érzékelhető volt, hogy a peremkerü-
leteken lévő szavazókerületekben élők 
esetében is nyomon követhető volt a vá-
ros-vidék ellentétének tudata. 

A körzethez tartozó kistelepülések 
eredményeit vizsgálva megállapítható, 
hogy Kisszállás kivételével jelentősen 
polarizálódtak. Dr. Horváth László Ba-
lotaszállás, Kelebia, Kunfehértó, Szank, Tompa, Tázlár, Zsana települések szava-
zóinak többségét tudta maga mellé állítani. Tóth Zoltán pedig Harkakötöny és Pirtó 
voksainak többségét tudhatta magáénak.

A vidéki jelölttel indult MDF a vidéki nemzeti gondolkodású konzervatív, föld-
művelésből élő választópolgáraira alapozva mandátumhoz segítette a FKgP-t. 
Hozzájárult a földcsuszamlásszerű eredményhez, az a politikailag meglepő fordu-
lat, hogy a korábban baloldali orientáltságú Agrárszövetség helyi szinten megva-
lósíthatónak tartotta azt a földrendezési tervet, amelyet az FKgP javasolt.37 Ezzel a 
gyakorlatlan, a sok párt között nehezen tájékozódó választók elbizonytalanodtak, 
teljessé vált a helyi, saját föld reményét dédelgető paraszti réteg megosztottsága. A 
bevezetőben taglalt kun érzelemvilághoz, és a magát megváltott mezővárosi jelleg-
hez kapcsolódó konzervatív világszemlélet, a földszeretet a valódi oka a megyében 
szinte páratlan fordulatnak. Az első fordulóban még a piacgazdaságot hangsúlyosan 
támogató Kunfehértó község helyi társadalma is a második fordulóban a Kisgazda 
jelölt mögé sorakozott fel. A kistelepülések szoros eredményei közt kell megemlíteni 
egy kunfehértói és egy kisszállási szavazókört, ahol 1 illetve 3 voks volt csupán a 
két jelölt között.

A 18. táblázat a megyei választókerületek pártpreferenciáit mutatja. Jól látszik, 
hogy a 8. számú választókerület mellett csak a 6. számú – Kiskőrösi – választó-

7. Dr. Horváth László (Független Kisgazdapárt) 
Kiskunhalas országgyűlési képviselője

TJM F23909
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kerületben nem az első forduló győztese jutott be a parlamentbe. Jellemző, hogy 
a függetlenként országosan is hátrányosabb helyzetben lévő jelölt Morvai Ferenc 
milliárdos vállalkozó botrányszagú választási kampánya is nagyban hozzájárult a 
vereséghez. 

18.táblázat. A megyei választókerületek pártpreferenciái
Bács-Kiskun megye választókerületei I. forduló       II. forduló

1. MDF MDF

2. MDF
(érvényes) -

3. MDF MDF
4. FKgP FKgP
5. MDF FKgP
6. független FKgP
7. SZDSZ SZDSZ
8. SZDSZ FKgP
9. SZDSZ SZDSZ

10. MDF MDF

Összegzés 

Országosan a csaknem 8 millió választásra jogosult közel kétharmada vett részt 
a szavazás első fordulóján. Jellemző a kelet-európai diktatúrákra, hogy az 1927 után 
születettek először vehettek részt olyan választáson, ahol valóban több, különböző 
politikai alternatívát megjelenítő jelöltre voksolhattak. A választások előtt nyilván-
tartásba vett 58 párt közül 6 lépte át az akkor még 4 százalékos érvényességi küszö-
böt, és ezzel bejutott a Magyar Országgyűlésbe. Az első fordulóban országos szin-
ten a jogosultak 65,11 százaléka, a másodikban 45,54 százaléka szavazott. Az első 
forduló pártlistájának eredménye: MDF 24,73, SZDSZ 21,39, FKGP 11,73, MSZP 
10,89, Fidesz 8,95, KDNP 6,46 százalék. A két forduló között az MDF az FKgP-
vel, a KDNP-vel, a Fidesz pedig az SZDSZ-szel kötött megállapodást, az alkalmi 
szövetségesek néhány választókerületben vissza is léptek egymás javára. A második 
fordulóban az MDF felé billent az egyéni választókerületek zöme, mivel a második 
fordulóra megnőtt a győzelemre esélyes jelöltek szavazótábora. A másodlagos párt-
preferenciák a nyugodt átmenetet ígérő MDF irányában erősebben hatottak annak 
ellenére is, hogy az MDF hangneme is jelentősen radikalizálódott. Így a parlament 
összetétele a 19. tábla adatai szerint alakult.
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19.tábla. Az 1990-es választás országos eredményei

Szervezet

Szava-
zatok 
száma 

(I. fordu-
ló)

Szava-
zatok 

aránya 
(I. fordu-

ló)

Szavaza-
tok száma 
(II. fordu-

ló)

Szavaza-
tok aránya 
(II. fordu-

ló)

Man-
dátu-
mok 

száma

Man-
dátu-
mok 

aránya

Parla-
menti 

szerepe

Magyar De-
mokrata Fó-
rum (MDF)

1 213 825 24,72% 1 406 269 41,24% 164 42,49%
Kor-

mány-
párt

Szabad Demok-
raták Szövetsége 

(SZDSZ)
1 050 452 21,40% 1 045 920 30,68% 93 24,09% Ellenzék

Független 
Kisgazdapárt 

(FKGP)
576 256 11,74% 355 112 10,42% 44 11,40%

kor-
mány-
párt, 
majd 

ellenzék
Magyar Szo-
cialista Párt 

(MSZP)
534 898 10,89% 216 496 6,35% 33 8,55% Ellenzék

Fiatal Demok-
raták Szövet-
sége (Fidesz)

439 481 8,95% 63 064 1,85% 21 5,44% Ellenzék

Keresztényde-
mokrata Nép-
párt (KDNP)

317 183 6,46% 126 6362 3,71% 21 5,44%
Kor-

mány-
párt

Magyar Szocia-
lista Munkáspárt 

(MSZMP)
180 899 3,68% 8 640 0,25% — — nem ju-

tottak be
Magyarországi 

Szociáldemokra-
ta Párt (MSZDP)

174 410 3,55% 9222 0,03% — — nem ju-
tottak be

Agrárszövet-
ség (ASZ) 154 004 3,14% 21 923 0,64% 1 0,26% Füg-

getlen
Vállalkozók 
Pártja (VP) 92 689 1,89% 5 292 0,16% — —

kor-
mány-
párt

Hazafias Vá-
lasztási Koa-
líció (HVK)

91 910 1,87% 31 526 0,92% — — Nem ju-
tottak be

SZDSZ-Fidesz 29 113 0,59% 29 017 0,85% 2 0,52% Ellenzék
SZDSZ-Fi-
desz-KDNP 6 473 0,13% 7 856 0,23% 1 0,26% Ellenzék
Független 
jelöltek 312 997 6,31% 62 543 1,83% 5 1,3% Változó

Más pártok 
(17db) 83 764 1,70% 28 190 0,83% — — nem ju-

tottak be
Összesen 4 911 241 100% 3 424 800 *100,44% 386 100% —

* A pontatlanságot a magyar választási rendszer számítási módja okozza.

Az első szabad választás eredményeként MDF-FKGP-KDNP koalíció alakult. 
Antall József kormánya 1990. május 23-án tett esküt az első szabadon választott 
Országgyűlés előtt.
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1990-ben, a választás során kiderült, hogy Kiskunhalason és környékén a helyi 
társadalom nem kívánt tovább a negyven év során megszokott – ráerőltetett – módon 
élni, és változtatást akart. Egyben távolságtartónak mutatkozott mindenféle szélső-
ségtől. Az atomizált rendszerű magyar politikai élet helyi szinten is kitermelte a ma-
ga vezető erejét. Ám ez még nem valódi társadalmi bázisra támaszkodva, hanem bár 
érzékelhetően megalapozott, de eseti jellegű szimpatizánsok és szavazók rendszeré-
re építve érte el. A szavazóképes helyi társadalom 37,3%-a döntötte el, ki legyen a 
képviselője, egyben kifejezte milyen irányt vár el az új rendszertől, kormánytól. A 
kampány és a szavazás során bebizonyosodott, hogy az eddig szavazógépnek hasz-
nált helyi társadalom felelősségteljes, döntéshozó állampolgárrá vált. A demokrácia 
startjánál nyilvánvalóvá vált, hogy a választók megértették a képviselői választás 
két alapvető követelményét. A pártok támogatottságuk mértékét le tudták mérni a 
területi és országos listás szavazás során, másrészt a helyi tradícióknak megfelelő, 
a helyi adottságokat ismerő, a lokális célokat szem előtt tartó egyéni képviselőt vá-
laszthatott magának a helyi közösség.

Ez a két feltétel Kiskunhalason maradéktalanul megvalósult 1990-ben. A terüle-
tet jól ismerő Kisgazda képviselő egyéni, a pártok közti szavazataránynak megfele-
lően második legerősebb párt, az SZDSZ pedig területi listán juttathatott képviselőt 
a magyar országgyűlésbe.

Felmerülhet a kérdés: milyen folyamatok játszódtak le 1990-ben a kiskunhalasi 
politikai életben az országgyűlési választások és a helyhatósági választások között? 
Mennyiben volt országos jelenség a liberális többségű önkormányzatok létrejötte? 
Mi eredményezte a konzervatív hagyományokban gyökerező kiskunhalasi közélet 
radikális irányváltását?

Az 1990-es esztendő politikai eseménytörténetének elemzését a helyhatósági 
választások vizsgálata teheti teljessé. A Tóth Zoltán vezette SZDSZ megszerezte a 
tanácsrendszer demokratikus átalakításának vezető szerepét. Jelen tanulmány terje-
delmi okok miatt nem vállalkozhatott ennek részletes feltárására.
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Azok a 90-es évek, Kiskunhalason – külföldi szemmel
Hann, Chris 

A címet Horn Gyulától kölcsönöztem, aki kulcsfontosságú személy volt a rend-
szerváltás idején és az azt követő években az országos politikában, úgy is, mint az 
MSZP elnöke és mint Magyarország miniszterelnöke 1994 és 1998 között.1 Szá-
momra Horn egész pályafutása a Kádár-rendszer relatív rugalmasságát jelképezi. Ez 
tette lehetővé a békés átmenetet, a „vasfüggöny” gyors megszüntetését, a „kerek-
asztal” tárgyalásokat és a 1990-es évek választásait, amelyeket kiskunhalasi szinten 
Komáromi Szilárd elemez ebben a kötetben. Ugyanakkor minden elismerés mellett 
sokan voltak, akik számára Horn soha nem lehetett szimpatikus, akik őt éppúgy elí-
télték, ahogyan Kádárt is; hiszen végsősoron felelősek voltak az 1956-os forradalom 
leveréséért. Az ilyen, és ehhez hasonló feszültségek és áthidalhatatlan ellentétek a 
kiskunhalasi lakosság körében is megfigyelhetők.

De nem az a célom, hogy állást foglaljak olyan kérdésekben, amelyek országszer-
te a mai napig vitatottak és érzékenyek. 1972-ben jártam először Magyarországon, 
mindössze háromnapos budapesti tartózkodás után utaztam tovább Kelebián ke-
resztül egészen Athénig: az akkor még teljesen új Interrail vasúti jegy csodaszámba 
ment! Néhány évvel később valamivel többet láttam Kiskunhalasból, amikor buda-
pesti néprajzos tanácsadómmal, Sárkány Mihállyal meglátogattuk a Thorma János 
Múzeumot. Akkor alig beszéltem magyarul, de lassan belejöttem. Korábban Cam-
bridge-ben olvastam már angol nyelvű cikkeket a Duna-Tisza közéről. Budapesten 
konkretizálódtak kutatási céljaim, amikor felfedeztem a mezőgazdasági szövetkezet 
„egyszerűbb” típusát, a szakszövetkezetet. Sokan azt gondolták, hogy azért akartam 
egy szakszövetkezettel rendelkező községben terepmunkát végezni, mert ott jobban 
megőrződött a régi paraszti hagyomány. Pedig a társadalomnéprajz művelője (ango-
lul social anthropologist) inkább az aktuális fejleményekkel foglalkozik. Számomra 
az volt elsősorban érdekes, hogy a termelőszövetkezetnél lazább keretet megjelenítő 
szakszövetkezet mekkora teret hagyott az egyéni kezdeményezésnek és a piaci racio-
nalitásnak. Egy terepmunkára alkalmas települést keresve több faluba is eljutottam 
a kiskőrösi járásban, de a döntésem végül egy véletlenen múlott. Egyik nap, ami-
kor gyalog indultam a vasútállomás felé, a tázlári háztáji agronómus, Dúl Sándor, 
felvett a Trabantjába. Ezt követően tíz hónapon keresztül (1976-1977-ben), tázlári 
terepmunkám során, kollégáival együtt, rengeteget segített nekem. Akkoriban Kis-
kunhalasra csak ritkán jártam be – és nemcsak azért, mert Tázlár közigazgatásilag 
Kiskőröshoz tartozott; akkor még nem volt meg az aszfaltút, azonkívül a kutatási en-
gedélyem nem volt érvényes a városra; kerültem a hatóságokat, amennyire lehetett, 
számomra már az is sok volt, hogy időnként szovjet harckocsikat láttam, amikor a 
tázlári Vigyázó erdőbe mentem futni. Tudtam, hogy Tázlárról elég sokan ingáznak a 
halasi Fémmunkás gyárba, de én nem kísértem el őket; a halasi moziba is alig jártam.
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Az első postszocialista évtizedekben sem végeztem kutatást a városban. Amit 
itt leírok, többnyire a 2015 óta eltelt néhány év során Halason szerzett személyes 
ismereteimen alapul. Kutatási témám elsősorban gazdasági jellegű, a családi vállal-
kozások fogllalkoztatnak.2 Így természetes, hogy sokat hallottam a 90-es évekről. A 
legtöbb információ nem lepett meg, hiszen folyamatosan olvasom az erre vonatkozó 
médiát és szakirodalmat, továbbá tartom a kapcsolatot tázlári barátaimmal. A falu-
ban végbement változásokról sokat publikáltam.3 Kiskunhalashoz éveken keresztül 
tázlári szemszögből viszonyultam. Ez elsősorban néhány látványos sikereket elért 
vállalkozónak volt köszönhető, akiknek üzleti érdekeltsége Halasra is kiterjedt: az 
egyiknek nagy sikere volt a dohányiparban;4 a másik olajügyekkel foglalkozott, a 
harmadik építkezett, és később benzinkutakra specializálódott, a negyedik éttermet 
nyitott, stb. Ezek a példák híven tükrözték az országos tendenciákat. Ezek a vállal-
kozók többnyire  szakközépiskolát végeztek, és kiváló üzleti érzékkel rendelkeztek, 
amelynek kibontakoztatását nagyban elősegítette az országos szintű privatizációs 
politika. Sikerükhöz számos helyi tényező is hozzájárult, köztük a szovjet laktanyák 
felszámolása és ennek anyagi körülményei, a jugoszláv polgárháború és a borha-
misítás körüli botrányok. 

Érdekes és tanulságos visszatekinteni húsz év távlatából a tázlári sikertörténetek-
re, amelyek legalább részben a városban zajlottak. Van olyan vállalkozó, aki egyfoly-
tában gyarapodni tudott egészen a mai napig. De akadt olyan is, aki a bűncselekmény 
elkövetésével túllépett egy bizonyos határon. Volt több üzleti kezdeményezés,  amely 
egy pár évi virágzás után hanyatlásnak indult, majd csődbement. Ebben a fejezetben 
nem térek ki konkrét, közismert esetekre. A látványos változások ellenére inkább azt 
szeretném hangsúlyozni, hogy a mindennapi életben mégis vi szonylag ritka volt a 
komoly konfliktus. Sok ember számára a rendszerváltással járó érzelmi és szimboli-
kus elégedettséget korábban alig tapasztalt egzisztenciális gondok kezték megzavar-
ni. A gazdasági kérdések részletes tárgyalását rövid statisztikai leírással és a város 
politikai történetének 1990 és 2000 közötti áttekintésével fogom bevezetni.

Statisztika

A szocializmus évtizedeiben Kiskunhalas népessége folyamatosan nőtt. Csúcs-
pontját1989-ben érte el 32.078 fővel. 1990-ben a lakosság száma 29.891-re csökkent, 
de azután stabil maradt (komolyabb hanyatlás csak az új évszázadban tapasztalható). 
A természetes szaporulat viszont 1993 után negatív tendenciát mutat. A betelepülés 
fontos szerepet játszott a város demográfiájában; a szovjet katonák visszavonulását 
(ők persze nem szerepeltek a statisztikákban, mint ahogy a magyar katonák sem) 
ellensúlyozta a szomszédos országokból történő bevándorlás (elsősorban magya-
rok lakta területekről). A 60 év felettiek aránya megnövekedett, és a termékenység 
visszaesésével párhuzamosan lényegesen csökkent az aktív keresők száma. A 90-es 
évek elején a férfiak elhalálozási aránya jelentős növekedést mutatott, amely aligha-
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nem összefüggésben állt a kor gazdasági válságával, az egészségügyi helyzet romlá-
sával, valamint az életmód megváltozásával.

1. táblázat: Kiskunhalas néhány statisztikai mutatója5

1990-ben a munkanéküliek aránya 2,4% volt, 2000-ben „mindössze” 4,9%,  de 

1992-ben a privatizáció nyomán 12,5%, 1993-ban 11,1%. Ezek a számok azonban 
nem tükrözik azt a teljes bizonytalanságot, amit a legtöbb halasi lakos érzett. Az ipari 
foglalkoztatásban folytatódott az a csökkenés, amely az 1980-as években kezdődött 
(több mint 50%-ra ugrott 1989 és 1997 között). A Kiskunhalasi Állami Gazdaság is 
összeomlott. Erre a témára az alábbiakban még visszatérek, de előbb vizsgáljuk meg 
a helyi politika alakulását 1990 után.    

Politika

A jelen kötetben Komáromi Szilárd részletesen elemzi a 1990-es választásokat, 
amikor a választókerület a Független Kisgazdapárt jelöltjét, Horváth Lászlót küldte 
az Országházba. A szűkebb városi lakosságon belül a Szabad Demokraták Szövetsé-
ge örvendett a legnagyobb népszerűségnek. Szabó Erika az SZDSZ megyei listájáról 
került be a parlamentbe. Az immár átkeresztelt Polgármesteri Hivatalban az ő halasi 
vezetőjük, Tóth Zoltán vette fel a polgármesteri tisztséget. Az első fordulóban az 
SZDSZ-FIDESZ koalíció több mint 2200 szavazatot kapott, miközben egyetlen más 
párt sem volt képes 1000 szavazat elérésére.

Most vizsgáljuk meg röviden, mi történt Kiskunhalason 1994-ben és 1998-ban, 
a többpártrendszer intézményesítése folyamán. A helyi eredmények értékeléséhez 
elengedhetetlen az országos kép szem előtt tartása, valamint a város és a városhoz 
tartozó falvak közti különbségek figyelembevétele. 1994 májusában országszerte 
győzött a Horn Gyula által vezetett MSZP. Kiskunhalason már 1992-ben győzött 
az MSZP-s Horváth Etelka egy időközi városi képviselőválasztáson. Most Várnai 

1989 2000
Összlakosság 32.078 29.787
60 éven felüliek 17,7% * 18,7%
Foglalkoztatottak 44,5% * 36,7% ▲

Ipari dolgozók 16,7% 8,7% ■

Munkanélküliek 2,4% * 4,9%
Általános iskolában tanulók 3.584 3.196
Házasságok 191 * 106 ▲

Születések 469 * 288 ▲

Jelmagyarázat: * Adat az 1990-es évből; ▲ Adat a 2001-es évből; ■ adat az 1997-es évből
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László (MSZP) lépett Horváth László helyére. A helyi választásokon decemberben 
ismét győzött Tóth Zoltán, most nem az SZDSZ színeiben, hanem az általa alapított 
Városi Polgári Kör (VPK) képviseletében. Az országos pártnevek háttérbe kerültek 
a jobboldalon is: a VPK legjelentősebb ellenfele a konzervatív Választási Szövetség 
volt (Magyar Demokrata Fórum, Kisgazdapárt, Keresztény-Demokrata Néppárt). 
A halasi lakosság, amely 1990-ben döntő többséggel az SZDSZ-FIDESZ koalíciót 
megszavazták, valamint polgármesterét, úgy tűnik, hamar kiábrándultak a saját párt-
hátterükből. Sokan úgy vélekedtek, hogy az SZDSZ-t egy olyan fővárosi értelmiségi 
elit irányította, amely a kisváros érdekeit aligha képes képviselni.6 A végén a VPK 
koalíciót kötött a Választási Szövetséggel. 

1998-ban másként alakultak a dolgok. Míg a májusi országgyűlési választásokon 
az első fordulóban Várnai László (MSZP) és Szabó Erika (most már FIDESZ) majd-
nem ugyannyi szavazatot szerzett, a második fordulóban könnyen nyert az utóbbi, 
mert számíthatott (elsősorban a falusi lakosság körében) a nagyobb jobboldali pártok 
támogatására (Magyar Demokrata Fórum, Kisgazdapárt). Helyben viszont néhány 
hónappal később Tóth Zoltán ismét fölényes győzelmet aratott, és új együttműkö-
dést alakított ki az MSZP-vel. Ezt követően komoly konfliktusok robbantak ki Tóth 
Zoltán és hajdani SZDSZ-es kolléganője Szabó Erika között, amelyek hatása még 
sokáig volt érezhető.

Érdemes megjegyezni, hogy ekkor került a parlamentbe az MSZP országos lis-
tájáról Zuschlag János, az országgyűlés legfiatalabb tagjaként (1977-ben született). 
Ugyanabban az évben került be a Kisgazdapárt megyei listájáról a 1949-es szüle-
tésű Csatári József is. Így Kiskunhalas a rendszerváltás utáni évtized végén három 
országházi képviselővel dicsekedhetett. Erősen különböztek egymástól, nemcsak 
politikai elképzeléseik szempontjából, hanem korban és iskolai végzettségben is. 
Kiskunhalas politikailag immár független polgármestere kihez forduljon bizalmas 
kérdésben a fővárosban, kitől kérjen támogatást beruházásokra? Minden egyes cik-
lusban helyi koalíciót kötött olyan pártokkal, amelyek akkor nem játszottak szerepet 
a központi kormányban. Ilyenfajta komplikációk nem léteztek az egypártrendszer-
ben 1990 előtt (bár nyilván akkor is sok minden múlt a tanácselnök ügyességén és 
kapcsolatrendszerén).

A választási eredmények azt mutatják, hogy a politikai átalakulás nem volt zök-
kenőmentes, az új preferenciák még nem stabilizálódtak, és sokan azért nem mentek 
el szavazni, mert egyik párt se tetszett nekik. Két évtized távlatából nehéz általáno-
sítani az akkori közhangulat minőségét illetően. A Halasi Tükör éveken keresztül 
cikkezett a képviselőtestület heves vitáiról. Gyakran elhangzott a vád, hogy a helyi 
politikusok saját pártjuk érdekében cselekednek (vagy akár saját meggazdagodá-
sukért), ahelyett, hogy a várost szolgálnák. A retorika néha aggresszív formát öl-
tött: volt aki szidta „a vörös Halast”, miközben mások Torgyán József beszédeinek 
szélsőséges hangnemét, maradi, és gazdasági szempontból veszélyes voltát hangsú-
lyozták. Ennek ellenére ritkaságszámba ment, hogy politikai nézetkülönbség alapján 
emberek elfordultak volna szomszédaiktól vagy kollégáiktól. Még azok se tapasz-
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taltak ilyesmit, akik egyébként az új elit részéről megbélyegezve érezték magukat. 
Természetesen mindenkinek megvolt a véleménye arról, hogy kik azok, akik hasznot 
húznak az új körülményekből, és ki minősíthető köpönyegforgatónak. De a szovjet 
csapatokon kívül szinte senki nem kényszerült visszavonulni vagy elköltözni Halas-
ról a rendszerváltás miatt. A legtöbb volt MSZMP tag átigazolt az MSZP-be, és nem 
vesztette el állását. Ez mutatja, hogy – más volt szocialista országgal szemben – a 
Kádár-rendszer kompromisszumai és a rezsim mérsékeltsége hogyan formálták az 
átalakulást, amely folyamatot A. Gergely András egy elavult rendszer varázstalaní-
tásaként jellemzett.7

Gazdaság

A gazdasági fejleményeket az iparban, a mezőgazdaságban és a kereskedelemben 
1990-ig bezárólag Végső István részletesen elemzi e kötetben. Bizonyos értelemben 
Halason hamarabb kezdődött a rendszerváltás, hiszen a privatizáció, sőt, a külföldi 
tőke térnyerése már a 80-as években megkezdődött. Végső úgy érvel, hogy az  „eről-
tetett iparosítás ... az egykori agrárvárosban súlyos buktatókat is rejtett magában.” 
(458. oldal) Szerinte az alapprobléma a szocialista tervgazdaság „mesterséges” mi-
volta. Ez nem változott meg gyökeresen 1968 után, az új gazdasági mechanizmus 
bevezetésével, mert továbbra is láthatjuk, hogy „a piaci igényeket figyelmen kívül 
hagyó termelés miatt bizonyos vállalatok léte folyamatosan bizonytalan.” (442.  
oldal) Miközben a 90-es évek tapasztalatai látszólag alátámasztják ezt a kritikát, a 
következőkben ennek az állítás nak létjogosultságát szeretném megkérdőjelezni.

A témát érdemes a mezőgazdasággal kezdeni, már csak azért is, mert a Kiskun-
halasi Állami Gazdaság 1990-ben még mindig messze a legnagyobb munkaadónak 
számított, nemcsak a vidéki, hanem a városi lakosság körében is. Az ÁG-nak nagy 
problémái keletkeztek az 1980-as évek végén mert a szovjet piac hanyatlásnak indult 
a kormány alkoholellenes politikája nyomán.. Kezdettől fogva világos volt, hogy a 
Magyar Demokrata Fórum  (a Kisgazdapártról nem is beszélve) a régi tulajdonjogo-
kat helyezi előtérbe. Ugyanakkor nyilvánvaló volt az is, hogy a földek szétosztása a 
sikeres nagyüzemi mezőgazdaságot alapjaiban rázná meg. Kevés embernek tetszett 
az a kompromisszum, amely szerint bizonyos földterületek és gazdasági egységek 
érintetlenek maradtak, miközben, más  esetekben, licitálni lehetett a szocializmus 
előtt családi kézben lévő birtokok visszaszerzéséért.8 Az eredmény: nemcsak ka-
tasztrofális visszaesés a nagyüzemi termelésben, hanem komoly törés a kisüzemi 
szektorban is. A szocialista mezőgazdaság egy olyan szimbiózisra épült, amely a 
60-as évektől kezdve híven tükrözte a magyar piaci szocializmus modelljét. Ettől 
kezdve a nagyüzemektől nem jött az olcsó takarmány, a kistermelőknek nem volt 
hová leadni sem a hízót, sem a kerti szőlőt és gyümölcsöt, mivel az egész értékesítő 
rendszer tönkrement. 
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A mezőgazdasági szövetkezetekben és az ÁG-ban végbemenő elbocsájtások 
minden társadalmi réteget érintettek, de leginkább a roma kisebbséget, hiszen ők 
általában nem rendelkeztek se szakmával, se egyéb tőkével, és így nemigen tudtak 
más munkát találni. Néhány vezető még néhány évig sikerrel fenntartotta a borászati 
ágazatot a Halasvin formájában (1993-tól). Ez azonban 1997-ben az orosz rubel-vál-
ság következtében, más új, az ÁG-ből alakult fiatal részvénytársasághoz hasonlóan, 
végképp elvesztette legfontosabb piacát, és csődbe ment. A tajói és balotaszállási 
nagy pincészetek már a század vége előtt hanyatlásnak indultak. Más ágazatokban 
valamivel jobb volt a helyzet, mert hozzáértő vezetők meg tudták menteni az üze-
met, a termelőszövetkezetekhez hasonló módon. De mindenütt csökkent a termelés 
és nőtt a munkanélküliség: ez volt az ára annak a néhány év alatt végbemenő folya-
matnak, amelyet a szocialista termeléscentrikus rendszer új tulajdoncentrikus rend-
szerré való átalakulása jellemzett.

Térjünk át az iparra, amelyet Ván Lajos 1985-ben megjelent írásában még egyér-
telműen sikertörténetként könyvelt el.9 Annyiban igazat adhatunk Végső Istvánnak, 
hogy az ipari foglalkoztatottság gyors tempójú visszaesést mutatott már az 1980-as 
években, amikor több nagy halasi vállalat is komoly gondokkal küszködött. Ezek 
között a Kötöttárugyár esete a legismertebb. Texcoop név alatt nem gazdálkodott jól, 
1988-ban a gyár egy részét a Levi-Strauss cég vásárolta meg. Ez jobban működött, 
bár a munka intenzitása megnövekedett, amivel nem minden varrónő tudott lépést 
tartani.10 Ennek ellenére, elsősorban a jó munkabérek miatt, a Levis egészen a 2008-
ban bekövetkezett váratlan bezárásáig megőrizte népszerűségét.

A Ganz-Mávag 1988-ban került felszámolásra.11 Először egy angol, később egy 
osztrák cég kezébe került. Miközben több ágazatban hamar megszűnt a termelés a fel-
oszlás után, Kiskunhalason fennmaradt két üzem. A sikeresebb utódcég a GANZAIR 
volt, ahol egy elkötelezett vezetőnek rövid időn belül sikerült a vállakozást átori-
entálni a szovjet piacról a világpiac felé. Kitűnő szakembereinek köszönhetően a cég 
napjainkban is folytatja működését. Kérdés, hogy lett volna-e alternatív megoldás, 
amely itt is lehetővé tette volna az elbocsájtások elkerülését. Ahol nem jött egy új, 
elkötelezett vezető, aki ügyesen élt az új helyzet adta lehetőségekkel (a kárpótlási 
jegyek felvásárlásával, a minisztériumokkal és bankokkal folytatott tárgyalásokkal), 
ott reménytelen volt a helyzet. Ez volt az Ikarusz (korábban a Fémmunkás Vállalat) 
sorsa. A magyar buszokat világszerte ismerték, a szakképzett munkások dolgoztak 
volna tovább, de mindez nem számított az új, „vad kapitalista” körülmények között. 
De vajon tényleg életképtelen volt ez a vállalat, versenyképtelen a Mercedes bu-
szokkal szemben? Nem lehetett volna akkoriban éppen a német cégekkel tárgyalni, 
és amíg ez nem történt meg, nagy gyárakat üzemeltetni a közösség érdekében? A 
privatizációs politika ezt a lehetőséget kizárta.     

Hasonló sémák figyelhetők meg más nagyvállalatoknál is. Az építési ágazatban 
a Kunép volt messze a legnagyobb cég. Ahogy Végső István e kötetben írja, ez a 
vállalkozás az új gazdasági mechanizmus rugalmasságát fémjelezte. Sok kíváló tel-
jesítménye is volt. Már 1983-ban kötvényt bocsájtott ki, de a gazdasági gondok korai 
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jelentkezése következtében 1990-ben ezt is privatizálták, holott világos volt, hogy 
ebben az ágazatban hosszabb távon szükség lesz ilyen nagyszabású vállalatokra.12 
Ráadásul a Kunép sikeresen működött együtt nyugatnémet partnerekkel. Egy fia-
tal GMK vezető kinti tartózkodása alatt 1990-ben két kollégájával céget alapított. 
Néhány évvel később, hazatérése után az NSZK-ban szerzett tőkével sikerült a 
Merk bau tevékenységét a város határain túlra is kiterjesztenie, amely mind a mai 
napig hatékonyan működik. A központi épületeket kezdetben egy tázlári vállalkozó 
vásárolta meg. Egyéb ingatlanüzletekkel kapcsolatosan a vezérigazgatót az a vád 
érte, hogy képes volt saját szülővárosát is becsapni. A feltételezést az igazgató vehe-
mensen visszautasította.13 Ennek ellenére, néhány hónap elteltével, a polgármesteri 
hivatal pert indított a Kunép ellen. 

Az új kapitalista világban az alapproblémák a hazai tőke hiányában és a külföldi 
tőke távolmaradásában keresendők (igaz ugyan, hogy a 90-es években néhány emig-
ráns visszatért szülővárosába, közöttük azonban vállalkozó nem volt). A budapesti 
kormányok, pártállástól függetlenül, nem nyújtottak segítséget a halasi iparnak: a 
helyi hatalom minden választási periódusban eltért az országban éppen domináló 
párttól, ami nyilván nem használt a halasi problémák megoldásában. A külföldi tőke 
nagyobb mennyiségű beáramlása csak az új évszázadban kezdődött, akkor is csak a 
fogyasztási szektorban (ez alól mindössze a Shell benzinkút képezett kivételt, ami 
már 1991-ben megjelent a város központjában). A Halaspacknál szerepet játszott az 
osztrák Mosburger cég, de jelenléte rövid ideig tartott – 2002-ben már túladtak rajta. 

A fogyasztás terén csak lassan indultak el a változások. Több új bolt és kisven-
déglő nyílt ebben az időben, de a 90-es években a halasiak többnyire még a régi 
ABC-ékben és a Coop-ban vásároltak. Némelyik új kezdeményezés gyökerei a 80-as 
évekre nyúltak vissza, példa erre az állami Iparcikk Vállalat, amely már akkor meg-
engedte dolgozóinak, hogy önállóan tevékenykedjenek. Papíron megnőtt az ipari 
vállalatok száma. De a sok kis családi vállalkozás nem volt elegendő a nagyvállala-
tok pótlására. Akinek sikerült családi vállalkozását bővítenie, egyre nehezebb volt 
megfelelő szakmunkásokat találni, mert a szocialista szakoktatási intézményrend-
szer nem működőtt már (volt olyan vállalkozó, aki emiatt toborzott a határontúli 
magyarság vidékeiről).

A városi strand 1990-ben került felújításra, és jól működött. De más környékbeli 
városokhoz képest a turizmus területén nem történt komoly fejlesztés. A fogászat 
szinte az egyetlen, amely mind a mai napig Halasra csábítja a külföldieket. Ha nem 
lett volna a strand mellett az 1974-ben megnyílt, több, mint 700 ággyal rendelkező 
kórház, valamint több más közszolgáltató intézmény és közigazgatási szerv, túlzás 
nélkül állíthatjuk, hogy a laktanya-korszak (illetve a laktanyák bezárása) után Kis-
kunhalas gazdasága teljesen tönkrement volna. 1994 nyarán a Halasi Tükör így is ar-
ról számolt be, hogy a város 8.500 családjából kb. 3.000 igényelt szociális segélyt.14
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Polgárosodás, vagy polarizáció és kiágyazottság?

A társadalomtudósak sokat foglalkoztak a Kádár-rendszer idején végbemenő 
folyamatokkal, mint például a szocializmus új rétegződésével, vagy a fogyasztói 
társadalom, valamint az individualizmus növekvő hatásával. Sokáig az volt az ál-
talános kiindulópont, hogy a „piaci szocializmus” kísérletei elősegítik és megköny-
nyítik a rendszerváltást. De sok befolyásos közgazdász szerint erre nem volt soha 
esély. Ellenkezőleg, éppen a reformszocialista félmegoldások gördítettek akadá-
lyokat azon mélyreható változások útjába, elsősorban a tulajdonviszonyokéba, ame-
lyek szükségesek lettek volna egy funkcionáló piacgazdaság és polgári társadalom 
kialakulásához.15

A szakirodalomban klasszikus fogalom a polgárosodás. Szelényi Iván elemzése 
különösen meggyőzően hangzott, miszerint elsősorban vidéken, a gazdasági re-
formok következtében az 1970-es és 1980-as években egy sajátos „szocialista pol-
gárosodás” vette kezdetét, amely sok tekintben felelevenítette a szocializmus előtti 
időszakra jellemző társadalmi tendenciákat.16 Mit jelentett a polgárosodás konkrétan 
Kiskunhalason? Az 1950-es és 1960-as évek belvárosi lakótelepei és a Kertváros 
valamivel később épült társasházai között voltak ugyan lényeges különbségek, 
de mindkettőre jellemző volt a különféle társadalmi rétegek jelenléte. Ez idővel 
fokozatosan megváltozott. Egyre több önálló családi ház épült, egészen az 1990-
es évek derekáig. A házak és a kertek egyre nagyobbak lettek, nőtt a „kivagyiság”: 
az „újgazdagok” házaik mellett látványos nyugati autóikkal is mutatták a világnak, 
 hogy mennyivel tehetősebbek szomszédaiknál. 

Ugyanakkor sok ember számára nehezebbé vált a házépítés, részben a mun ka-
nélküliség, részben a hitelhiány miatt. A külföldi emigráció ekkor még nem játszott 
nagy szerepet (ez csak a 2004 ben bekövetkezett EU csatlakozás után vette kez-
detét), de sok fiatal kezdte szerencséjét Budapesten és más nagyvárosban keresni. 
Egy kisebb város tapasztalatai alapján talán túl merész dolog a társadalmi réteg-
ződésről általánosítani, mégis, véleményem szerint Kiskunhalas példája híven 
tükrözi az országos tendenciákat. Szaporodtak a bankok és az ingatlanközvetítő, 
valamint ügyvédi irodák. Míg az újgazdagok szép villákat építettek maguknak, a 
munkanélküliek alig tudtak megélni. Egyesek nehezményezték, hogy jóval többet 
kell dolgozniuk, mint szerettek volna, mások viszont amiatt panaszkodtak, hogy 
megszűnt a veteményesben és a háztájiban megszokott „másodműszak,” mert ezek 
a tevékenységek elvesztették gazdasági racionalitásukat.

Az idő észlelése más szempontból is átalakult. A nemzeti ünnepek természetesen 
megváltoztak – április 4-ét és november 7-ét eltörölték, március 15-ét ismét kie-
melt ünnepnappá nyilvánították, október 23. pedig új nemzeti ünneppé lett kikiáltva. 
Május 1., valamint augusztus 20. továbbra is pirosbetűs ünnepek maradtak. Május 
6-át Tóth Zoltán kezdeményezésére kezdték a város napjaként ünnepelni. A Halasi 
Napok sorozatának bevezetése 1996-ban Rémán János nevéhez fűződik. Ez az ün-
nepségsorozat kezdetben  augusztus és a Szüreti Napok között zajlott, később pedig 
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augusztus elejétől rendezték meg. Érdekes, hogy ez utóbbi a város egyetlen igazi 
nemzetközi fesztiváljává nőtte ki magát, annak ellenére, hogy az Állami Gazdaság 
kezdeményezte, és annak dolgozói tették hagyománnyá még a rendszerváltás előtt. 
1990-től a város vezetői vállalták szervezését, néhány évvel később pedig egy, külön 
erre a célra létrehozott alapítvány kapott megbízást a feladatra.

A legnagyobb társadalmi problémát a cigányság helyzete jelentette. Már a szocia-
lizmus alatt voltak konfliktusok, elsősorban a kényszerbetelepítésekkel kapcsolatban. 
De legalább mindenkinek volt munkahelye és biztos jövedelme. A 90-es években a 
cigányság zöme szociális segélyekből élt, és fokozatosan nőtt a feszültség köztük és 
a többségi társadalom között. Ezen az  újonnan alakult cigány önkormányzat sem 
tudott segíteni. Az új évszázad elején (még Tóth Zoltán vezetősége idején) a Szüreti 
Napok alatt külön ünnepi programot kezdtek rendezni a cigányoknak: mindkét oldal-
nak jobb volt a szegregáció, még az ünnepnapokon is. Ez a tendencia az iskolákban 
is szembetűnő. Persze, hiba lenne a cigányságot homogén egységként kezelni: a dif-
ferenciálódás a kisebbségen belül is megnőtt. A szakképzetlenek segédmunkásként 
való munkavállalása egy tehetősebb cigány informális munkacsoportjában ugyan 
elősegíthette a cigány elit polgárosodását, de csak a saját csoporton belüli, egyre 
erősödő kizsákmányolás árán.

A polgári társadalomban nagy szerepet játszanak a civil szervezetek. 1988 vé-
gén újdonságnak számított a Városi Ifjúsági Műhely (VIM) megalapítása. Ez egy 
értelmiségi kezdeményezés volt olyan befolyásos emberek részéről, akik a 70-es 
és 80-as évek folyamán kulturális alternatívák bevezetését sürgették (például nyári 
olvasótábor formájában).  A VIM engedélyezése azt jelentette, hogy a hatóságok már 
a KISZ átszervezése előtt tolerálták egy független, nem kommunista vezetés alatt 
álló polgári szervezet létrehozását. 1990 után több ilyen jellegű egyesület jött létre 
(lásd Miheller Hajnalka írását ebben a kötetben). Feltűnő  volt a hazafias szándék a 
honismeret ápolásában, amelyet kíválóan példáz a Magyar Garabonciás Szövetség 
programja, amelyet még 1989 szeptemberében Lukács László, a fiatal halasi nép-
művelő indított országos szinten. Ő volt a VIM mozgatóereje is; 1992-től mint a 
Rendezvény- és Programiroda igazgatója ő vezette a város kulturális életét. Lukács 
olyan polgári társadalomnak a híve, ami a város civis hagyományaira valamint a ma-
gyar identitásra épült. Ettől jelentősen eltért Tóth Zoltán polgármester liberalizmusa. 
Így többszörös vitát követően senki nem csodálkozott azon, hogy amikor 1999-ben 
Lukácsnak újra meg kellett pályáznia posztját, nem kapta meg.     

De vizsgáljuk meg közelebbről a halasi civil társadalom fellendülését a 90-es 
évek folyamán. Kétségtelen, hogy az egyesületek és alapítványok száma jelentős 
növekedést mutatott; a 2002-es Kiskunhalas Almanach szerint majdnem száz ilyen 
szervezet volt nyilvántartva.17 De a civil társadalom minősége nem mérhető pusz-
tán számokkal.18 A legtöbb „új” egyesületnek vagy volt már elődje a szocialista 
vagy a szocializmus előtti időszakban, vagy vajmi kevés köze volt a szabad polgári 
reményekhez. A Munkanélküliek Klubja és a Vállalkozók Klubja egyaránt új, de főleg 
a sportklubok, hobbi egyesületek, vagy kormányzatinak mondott szervezetek száma 
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nőtt, tehát olyan egyesületeké, amelyek „valójában minimális szinten vesznek részt a 
város közösségi kulturális életében” (Micheller Hajnalka, e kötetben, 398. oladal).19 
 Ahogy Micheller megjegyzi, a VIM először egyéb szervezetekkel olvadt össze, és 
végül eltűnt, mivel képtelen volt a rendszerváltás idejének lendületét fenntartani. 
Ironikusnak tekinthető, hogy a korábbi évtizedek alatt a színvonalas művelődésre 
irá nyuló polgári igények kielégítése sokkal nagyobb mértékű volt, amikor szocia-
lista intézmények adtak otthont olyan népszerű kezdeményezéseknek, mint a Forrás 
és Új Tükör Klub, vagy a Csillagászati Baráti Kör.  

Az anyagi dimenzió kulcsfontosságú: azt a pénzt, amit korábban egy központi 
terv keretén belül fentről kaptak, most már pályázni kellett. A pályázati elv nem-
csak gazdasági, hanem kulturális és művelődési területen is elterjedt. Az alternatív 
finanszírozási lehetőséget a magánszemélyektől kapott támogatás jelentette: cserébe 
egy kis reklámért, a sikeres vállalkozók szívesen fordítottak pénzt kulturális célokra. 
A helyi nyelvhasználatban ekkor terjedt el a szponzor szó. Lukács László szerint 
ezzel párhuzamosan egy új „osztályozás” is elterjedt: ő maga bírálta a már a Horn- 
kormány idejére is jellemző törvényeket, amelyek a politikai osztálynak a helyi pol-
gári társadalomtól való szétválasztását célozták, és gátolták a „harmadik szektort”.20 

Minden kiábrándulás és kritika mellett sem szabad elfeledkezni arról, hogy a 
többség boldogan és elégedetten szívta magába a szabadság levegőjét. Az elhagyott 
szovjet laktanyák a megszállást jelképezték; a főtér Lenin térből ismét Bethlen Gá-
bor tér lett; az orosz nyelv eltűnt az iskolákból ugyanúgy, ahogy a szovjet szocializ-
mus jelképei is eltűntek a közéletből; a nyugati utazás lehetővé vált a többség szá-
mára. A város új nyugati testvérvárosa a  bajorországi Kronach lett. Az itthoni sajtó 
megélénkült, a korábbihoz képest jóval többféle és színesebb lett. A maga módján 
még a Halasi Tükör is éles társadalmi kritikát gyakorolt. A helyi sajtóban csökkent 
a tabu témák száma (pédául a magazinok rendszeresen közöltek női aktfotókat és 
hirdették a kunfehértói masszázs lehetőségeit). A fiatalok számára új klubok és or-
szágszerte ismert diszkók biztosítottak szórakozási lehetőséget, amelyek nagyobb 
vonzást gyakoroltak rájuk, mint az egyesületi összejövetelek, tekintet nélkül arra, 
hogy ezek állami keretben, vagy éppen új civil szervezet formájában működtek.

A rendszerváltás után az egyház szerepe mind a közoktatásban, mind az életcik-
lus rítusait illetően megnövekedett. Ennek ellenére a szocializmus idején beindult 
szekularizációs folyamat nem mutatott jelentős változást. A református egyház visz-
szakapta a Szilády Áron Gimnáziumot, és egy új, világi oktatási intézmény építése 
állami támogatással vált lehetségessé. Ennek ugyan nem volt gazdasági racionalitá-
sa, mivel az iskolás gyerekek száma egyfolytában csökkent, de a Bibó István Gimná-
zium rövid időn belül nagy népszerűségre tett szert. A templomi esküvők és keresz-
telők száma megugrott, de a nagyszabású, költséges lakodalmak száma a gazdasági 
helyzet hatására csökkenést mutatott, és hagyományos színhelyei eltűntek.

Rövid időn belül kedvezőtlen gazdasági körülmények között nehéz a civil társa-
dalom ideáljait megvalósítani, és lehetetlen a háború előtti struktúrákat úgy felele-
veníteni, mintha a négy évtizednyi szocializmus nem is létezett volna. Tehát ez a fo-
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galom nem nagyon segít a rendszerváltás utáni változások megértéséhez. Mindenki 
számára világossá vált, hogy a piaci elvek, valamint a magántulajdon nem elegendők 
a demokratikus szabadság megvalósításához. Ezen a ponton  alkalmazható Polányi 
Károly tézise a „piaci társadalom” (market society) fogalomról, valamint a gaz-
daságnak a társadalomból való „kiágyazásáról” (disembedding).21 Röviden: Polányi 
kiindulópontja az, hogy a gazdaság minden emberi társadalomban összefonódik más 
intézményekkel, azaz beágyazódik azokba; ez vonatkozik a politikára éppúgy, mint 
a jogrendszerre; továbbá a vallás, az értékrend, a rokonsági és nemek közötti kapcso-
latok is  befolyásolják a gazdasági életet. Polányi szerint a világtörténelem során ez a 
beágyazottság akkor szenvedett először radikális törést, amikor Nagy-Britanniában 
a 19. században a klasszikus liberalizmus kiszakította a gazdaságot hosszú időn át 
kifejlődött társadalmi környezetéből. Az iparosítás következményeként mégis új osz-
tályviszonyok jöttek létre, a föld és a munkaerő piaci áruvá vált, a piaci elv, a pénz és 
a haszon kerültek az új értékrendszer középpontjába. Mindez bizonyos hasonlóságot 
mutat a posztszocialista folyamattal. Nagy különbség azonban, hogy amíg Angliában 
az újonnan megjelenő kapitalizmus többé-kevésbé egy évszázadokon keresztül ki-
kristályosodott jogrendszerre épült, tehát a kiágyazottság hosszan tartó folyamatként 
ment végbe, a volt szocialista országokban ez rövid idő alatt, az egész társadalmat 
alapjaiban megrázó változásként valósult meg, amely az élet szinte minden területén 
új intézmények kialakítását vonta maga után. Megjegyzendő,  hogy Polányi tézise, 
miszerint a kapitalizmus megjelenése nem organikus folyamat, és politikai inter-
vencióval kell bevezetni, Kelet-Európa esetében fényesen beigazolódott. 

Polányi szerint a laissez faire kapitalizmus valójában illuzórikus, mivel a tiszta 
piaci „utópia” megvalósítása lehetetlen. Az ilyen kísérletek előbb-utóbb ellenmoz-
galmakhoz vezetnek, a társadalom nem tűri a kiágyazottságot, védekezik a piaci el-
vek ellen. Ilyen típusú reakciók váltották ki a 20. század nagy tragédiáit, amelyeknek 
legjellemzőbb példája a fasizmus. Polányi részletesen foglalkozott ezzel a témával, 
erre vonatkozó legfontosabb műve az 1940-es évek elején íródott.22 Egy ehhez ha-
sonló kettős dinamika (double movement) érezhető manapság is a világgazdaságban, 
amelynek gyökerei az 1970-es évek óta eluralkodó neoliberális tendenciákban kere-
sendők. Kelet-Európában a legtöbb közgazdász úgy érvelt, hogy csak így oldhatók 
meg a szocialista hiánygazdaság alapfeszültségei. A piaci társadalom létrehozása  
szükségszerűen új ellentmondásokhoz vezetett. Polányi szerint általában a gazdaság 
be van ágyazva a társadalomba. Ez esélyt ad arra, hogy egy társadalom részben a 
gazdaságitól eltérő eszmények szerint éljen: az árucsere mellett más alapintegrációs 
formák a reciprocitás, a redisztribúció és a háztartás. Akkor kerül sor kiágyazásra, 
amikor a szükséges egyensúly e formák között felborul, például mert dominálni kezd 
az újraelosztás (redisztribúció) eszméje a sztálinizmus alatt, vagy éppen az árucsere 
elve a rendszerváltás után.

A piaci ideológia dominanciája korántsem azt jelenti, hogy az állam visszavonul 
a gazdasági ügyekbe való beavatkozástól, éppen ennek ellenkezőjét: a politikai bea-
vatkozások száma nő, ennek következményeként a gazdasági élet politizálódik. Kis-
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kunhalason az új piaci társadalom korántsem mentes az ilyesmitől. Koholt vádak és 
rágalmazó kampányok néha nemcsak a vállalkozót érintették, hanem családtagjaira 
is kiterjedtek, akiknek semmi köze sem volt a céghez. Kétségtelen, hogy Kiskun-
halas polgármestere városi szinten próbálkozott a liberális ideálok megvalósításával, 
de szinte azonnal rákényszerült a gazdaságba való beavatkozásra, hogy mérsékelje a 
„vad kapitalizmus” társadalmi következményeit. A változó viszonyok a városházban 
azt mutatják, hogy a halasiak nemigen tudtak védekezni az újonnan érkező kapitalis-
ta tendenciákkal szemben, kétségbeesett próbálkozásaik eredménytelenek maradtak. 
Ez így folytatódott az új évszázadban is, mindaddig, amíg 2010-től kezdve Orbán 
Viktornak és pártjának sikerült egy bizonyos stabilitás megteremtése. Ez a gazdaság 
országos színtű új beágyazottságát vonta maga után. Sok más vidéki településhez 
hasonlóan, Kiskunhalason is a helyi választásokon már 2006-ban győzött a FIDESZ, 
de a jobboldali konszolidáció csak jóval később, 2014-ben, egy Fideszes polgárm-
ester megválasztásával teljesedett ki. 

Végezetül: „Halas nem siet,” a 90-es években sem

Erdei Ferenc közismert megjegyzése az 1930-as évek közepéről származik, kér-
dés, mennyire alkalmazható a 20. század végi állapotokra.23 Erdei korában Halas 
szinte semmiféle iparral nem rendelkezett: egyetlen komolyabb cég volt kereske-
delmi jellegű, a Schneider-cég. A szocializmus a Kádár-korszakban radikális vál-
tozásokat hozott. A halasi fejlődés lépést tartott az országos változásokkal, iparosí-
tásban pedig felülmúlta Kecskemétet, a megyei fővárost.24 A 80-as évek végén egy 
bizonyos megtorpanás érzékelhető. Az addig sikeresen működő Állami Gazdaság 
hanyatlásnak indul a szovjet alkoholellenes politika következtében, és több ipari 
vállalat gazdasági nehézségekkel küszködik. Budapesti társadalomtudósok akkor-
tájt ebben az addig tipikusként számon tartott szocialista kisvárosban a kulturális 
élet stagnálásáról írtak.25 Ez a megfigyelés alátámasztja Végső István fent említett, 
a gazdasági helyzetre vonatkozó véleményét is. Az összbenyomás egy olyan fiatal 
szocialista várost mutatott, amely a kezdeti nagy lendület után lelassult, és kimerült-
ségében képtelen volt követni a saját maga által megszabott tempót. Elterjedt az a 
vélemény is, amely szerint mindez zsákutca volt, a gazdasági kudarcok pedig bizo-
nyítékul szolgáltak arra, hogy a piaci szocializmus sajátos magyar modellje mind 
Halason, mind országszerte kudarcot vallott.

Én nem így látom. Szerintem ez a magyar modell, nehéz születése 1956 után és 
az 1980-as évek feszültségei ellenére, sok szempontból óriási teljesítményeket mu-
tatott fel, amelyek komoly tanulsággal szolgálnak. Nagy kár, hogy a 1990-es évek 
elején hiányzott a politikai akarat az állami ipar és mezőgazdaság stabilizálásához, 
a közjó érdekében. Számomra feltűnő, hogy napjainkban még a legsikeresebb vál-
lalkozók is helytelenítik a szélsőséges privatizációs politikát, amely olyan nagy kárt 
okozott üzemeknek és embereknek egyaránt. Még a rendszerváltás nyertesei, az „új-
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gazdagok” is gyakran kétségbe vonják, hogy az új demokráciában a fővárosi dönté-
sek mennyivel szolgálják jobban a kisváros lakosságának érdekeit, mint a korábbi 
szocialista beavatkozások. Ha ilyen hangokat lehet hallani a győztesektől, ne cso-
dálkozzunk azon, hogy szélesebb körökben nagy a nosztalgia az elveszett munkahe-
lyek és a szocializmus nyújtotta biztonság iránt. Végül is az a Kádár-féle társadalmi 
kompromisszum, legalábbis az új gazdasági mechanizmus idején, egy innovatív, ki-
egyensúlyozott, beágyazott rendszer volt.26  

Úgy tűnik, hogy Kiskunhalas 1990 után nem siette el az új rendszerbe való be-
illeszkedést. Sok volt az ellentmondás. Mint mindenütt, az emberek megismerked-
tek a szabadság rákfenéjével is: a posztszocialista sajtó valóban olvashatóbbá vált, 
de megszaporodott benne az alaptalan becsületsértések száma is. Halason a Szüreti 
Fesztivál méreteiben és nemzetközi jelentőségét tekintve is nőtt, ugyanakkor a város 
egyetlen nemzeti kisebbsége egyre több gondot okozott a többség számára; ennek 
eredményeként eltávolították a cigányokat a városközponti fesztiválról.

Mindent összevéve, a korszakra jellemző demográfiai változások, politikai zűr-
zavarok és gazdasági válság ellenére a helyi társadalom meglepően stabil maradt. 
Noha joggal beszélhetünk politikai és intézményes forradalomról, amely véget vetett 
az egypártrendszernek, és a szovjet katonák kivonulását eredményezte, a társadalmi 
élet legtöbb területét inkább a folytonosság jellemezte. Sok új egyesület létrejött, de 
ezek nagy része csak formálisan nevezhető civilnek. Sok ember vált munkanélkülivé, 
de ennek legtöbbször gazdasági és nem politikai oka volt. Ki merte volna 1990-ben, 
amikor a Kisgazdapárt jelöltje bekerült a budapesti Országházba, azt jósolni, hogy 
a város képviselője a következö ciklusban az MSZP jelöltje, az Állami Gazdaság 
volt jogtanácsosa lesz? Az átmenet fokozatos mivoltát tükrözi az is, hogy ugyanez 
az ember az új évszázadban nyolc éven át polgármesterként szolgálta városát. Az 
igazi gyökeres változások, egy új beágyazottság, itt és országszerte, csak 2006 után 
kezdődtek. Ennek további tárgyalása azonban már nem ide tartozik.

A rendszerváltás után Kiskunhalas új Képviselőtestülete elsőként Nagy Szeder 
Istvánnak adományozta a díszpolgári címet. Annak a halasi polgárnak, aki a 40-es 
években a Kisgazdapárt országgyűlési képviselője volt, akit 1956 után bebörtönöz-
tek, és akinek 1989-1990-ben még a helyi választások színtjén sem sikerült beszáll-
nia újra a politikai életbe. Az 1990-es évek utolsó díszpolgárát 2000-ben avatták, 
amikor a város vezetője még mindig a liberális Tóth Zoltán volt. Vincze Ferenc 
(1916-2004), egy másik köztiszteletnek örvendő személy a múltból, nem volt ha-
lasi születésű, csak 1956 után került ide Bajáról, 1960 és 1973 között Kiskunhalas 
tanácselnökeként szolgált. A díszpolgári címet „Kiskunhalas város iparosítása, in-
tézményrendszerének megújítása érdékében kifejtett magas színtű munkásságáért” 
kapta. Ez a kitüntetés jelképesen is értelmezhető: amíg a 90-es évek elején még 
fontosabb volt a szocializmus ellenfeleit és áldozatait méltányolni, az évtized végére 
a hangsúly inkább a posztszocialista nosztalgiára tevődött.
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Köszönetnyilvánítás

Mindenekelőtt Szakál Aurél kollegámnak szeretnék köszöntetet mondani buz-
dításáért, számos javaslatáért és baráti tanácsaiért. Segítséget kaptam több halasi 
intézményben, egyebek között a Thorma János Múzeumban, a Martonosi Pál Városi 
Könyvtárban, és a Polgármesteri Hivatalban. Halasi tartózkodásaim alatt igyekez-
tem különböző körökben mozogni és különféle társadalmi csoportokat megismerni. 
Ugyanakkor úgy érzem, hogy a hosszú évek során kialakult személyes kapcsolataim 
nagy mértékben hozzájárultak az átalakulás megértéséhez. Bár 2017-ben egy egy-
szerű kérdőív segítségével kezdtem a családi vállalkozások kutatását, az antropo-
lógiai terepmunka legfontosabb felismerései nem interjúkból vagy statisztikákból, 
hanem közvetlen, informális kapcsolatokból származnak. Különösen hálás vagyok 
Demeter Gábornak, Édes Árpádnak, Forner Attilának, Konkoly Lászlónak, Lukács 
Lászlónak és Pintér Imrének munkámban nyújtott segítségéért. Melegh Attila és Sár-
kány Mihály meglátogattak 2019 nyarán, és segítettek a szöveg értelmi csiszolásá-
ban. Nigel Swainnek a vidéki Magyarországra vonatkozó munkái mind a mai napig 
inspirálnak. Hangsúlyozni szeretném, hogy az elemzésekért, következtetésekért, va-
lamint esetleges hibákért kizárólag engem terhel a felelősség. A nyelvi szerkesztésért 
Bellér Ildikót illeti köszönet. 
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Kiskunhalas történetének kronológiája 1987–2000
A rendszerváltás és a 20. század utolsó évtizedének eseményei

Szakál Aurél

Az írás utolsó dátuma a 20. század záró napja: 2000. december 31. A kezdő dátum 
már magyarázatra szorul. A magyarországi rendszerváltás jelképes dátuma 1989. ok-
tóber 23. Ez a köztársaság kikiáltásának napja és az 1956-os forradalomnak, illet-
ve első napjának méltó rangra emelése. Az országban ezt számos ezzel kapcsolatos 
történés előzte meg és követte. Az egypárti uralom és a belpolitikai szovjet befolyás 
végét eredményező folyamat főbb állomásairól az alábbiakban következzen néhány 
példa:1 

1987. szeptember 27. A lakiteleki találkozón megalakult az Magyar Demokrata 
Fórum.

1988. május 20-22. Az MSZMP országos értekezletén felmentették Kádár Jánost 
pártfőtitkári tisztségéből.

1988. november 24. Németh Miklós lett a miniszterelnök.
1989. január 28. Pozsgay Imre 1956-ot népfelkelésnek nevezi a rádióban.
1989. március 15. Az 1848-as forradalom ünnepe alkalmából százezres tüntetés 

Budapesten. Jelképesen elfoglalták a Magyar Televíziót és felolvasták a független 
szervezetek Mit kíván a magyar nemzet című 12 pontját.

1989. március 22. Megalakult az Ellenzéki Kerekasztal (EKA).
1989. június 13. és szeptember 18. között politikai egyeztető tárgyalások az 

MSZMP, az EKA és a „harmadik oldal” (társadalmi szervezetek, mozgalmak) kö-
zött az un. sarkalatos törvények megalkotásáról, azok országgyűlési elfogadásáról, a 
rendszerváltás jogi kereteiről. 

1989. június 16. Nagy Imre és mártírtársai újratemetése.
1989. augusztus 19. A Páneurópa piknik alkalmából három órára megnyílt a vas-

függönyt.
1989. november 26. A „négy-igenes”országos népszavazás.
1990. március 10. Moszkvában a magyar és a szovjet külügyminiszter megálla-

podtak a szovjet csapatok teljes kivonásáról.
1990. május 23. A szabadon választott Antall-kormány megalakulása.

Kiskunhalason is történtek a rendszerváltást elősegítő, azt jelző események. 
Ezekből adódtak az alábbi kronológia első dátumai.

A tanulmány fő forrásai a korszakban létezett helyi sajtó, az 1989-es évtől egyre 
növekvő számú média: Halasi Hírek hetilap (1989-ig), Halasi Tükör hetilap (1987-
től), Műhely Napló kulturális folyóirat (1989-1995), Ellentét (1989-1992), Hat-lap 
(1990), stb.
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Itt mondok köszönetet az újságokban megjelent adatok gyűjtéséhez, válogatá-
sához nyújtott segítségért családomnak és barátaimnak: Árendás Rozáliának, Hor-
váth Gábornak, Rozonics Péternek, Rozonics Péternének, Szakál Eszternek, Szakál 
Mártának. Köszönettel tartozom javaslataikért Lukács Lászlónak, Szalai Sándornak, 
Tóth Zoltánnak és dr. Ván Lajosnak.

1987

október 23. – A Garbai Sándor szobor avatása jelkép értékű ünnepség. Ekkor már 
lehetett szociáldemokrata politikusnak szobrot állítani, és még áldoztak egy baloldali 
személyiség emlékének. Az államszocializmus és a Magyar Szocialista Munkáspárt 
(MSZMP) gyengülése jeleként értelmezhető az eseményt. Az alkotást Garbai vitatott 
megítélése miatt 2013-ban lebontották és a Thorma János Múzeumban helyezték el.2 

1988

március 5. – Az MDF első vidéki fórumát Kiskunmajsán, Kozma Huba lakásán 
tartották meg 65 résztvevővel. Kiskunhalasról ott volt Nagy Szeder István (1956-ban 
fontos szerepet játszott a forradalom idején és megszervezte a demokratikus válasz-
tásokat), Bodor Géza néprajzos és Tóth Attila történész (a Thorma János Múzeum 
dolgozói), Ö. Kovács József levéltáros. Utóbbi hívta el a találkozóra Izsákon élő ro-
konát Rácz Sándort (1956-ban a Nagy-Budapesti Központi Munkástanács elnöke). A 
kiskunmajsai fórum eseményét másnap bemondta a Szabad Európa Rádió is.3

április 29. – Felhívás jelenik meg a Halasi Tükörben a Hazafias Népfront (HNF) 
keretei között szerveződő városvédő egyesületbe való jelentkezésre.4

május 17. – Beszélgetés Ráday Mihály televíziós műsorvezetővel városszépí-
tésről és a városvédő egyesület alapításának módjáról a művelődési központi Forrás 
– Újtükör Klubban.5

június 1. – A városvédő egyesület a szervezésben eljut a tagsági igazolványok 
kiadásáig.6

szeptember 16. – Társadalmi vita a HNF Városi Bizottsága szervezésében az 
egyesülési és gyülekezési jogot szabályozó törvénytervezetről.7

szeptember 16-17. – Erdélyi szolidaritás estek a Sóstói Csárdában: műsor és 
erdélyi ételekből vacsora. Tiltakozás az erdélyi magyarok kiszolgáltatottsága, a 
magyarlakta falvak tervezett lerombolása ellen. Pajor Kálmán felhívást intézett a 
magyarországi városokhoz és falvakhoz erdélyi testvér települési kapcsolatok lé-
tesítése érdekében. Ezt a felhívást két nap alatt kb. 300 résztvevő írta alá. A halasi 
kezdeményezésről említés történt novemberben a Kossuth Rádió Kopogtató című 
műsorában.8

szeptember 30. – A későbbi Városi Ifjúsági Műhely (VIM) kulturális egyesület 
létrehozásáért 11 személy aláírásával írásos bejelentést küldenek a Városi Tanács 
Végrehajtó Bizottság Igazgatási Osztályának, hogy helyi egyesület szervezését kí-
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vánják megkezdeni. A VIM előzménye volt a Gózon István Művelődési Központban 
működő Kiskunhalasi Középiskolás Klub, VIM Hontörténeti csoport és a Filmkör. 
Előzmény még a Négy Évszak Olvasótábor közössége is. 1986 őszén toborzás, szer-
vezés, majd 1987 nyarán Sástón, a Mátrában és 1988 nyarán Salgóbányán táborozás. 
(Ezek az alkalmak 1996-ig folytatódtak évente más-más helyszínen.)9

október 14. – A Magyar Urbanisztikai Társaság városfejlesztési tevékenységet 
elismerő Hild János emlékérmének átadása Kiskunhalason a moziban. Az ünnepi 
beszédet Pozsgay Imre államminiszter, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a 
magyarországi reform egyik leghatékonyabb szószólója tartotta. Az ünnepség után 
került sor Berki Viola Boldogság felé című festményének és a Hild emlékoszlopnak 
az átadására.10 

október 19. – Megalakult a Kiskunhalasi Városvédő és Városszépítő Egyesület 
57 taggal a Hazafias Népfront székházában. A közgyűlés első és legfontosabb fel-
adataként felvállalta a második világháború áldozatainak tiszteletére tervezett em-
lékmű állítását, mert addig – 43 évig – nem volt rá lehetőség.11

október – A református egyház, a városvédő egyesület és a vízmű vállalat dolgo-
zói társadalmi munkában szépítették a régi református temetőt. Az 1975-ös temető 
kisajátításkor felszámolt és iderakott sírkövek felállítására és fásításra került sor.12

november 9. – Magyar Demokrata Fórum (MDF) Kiskunhalasi Csoportjának 
megalakulása a Sóstói Csárdában. A lakossági kapcsolattartás felelősei: Ö. Kovács 
József, dr. Papp László, Tóth Zoltán, Vas Benő.13

1. Erdélyi szolidaritási est a Sóstói Csárdában, 1988. szeptember 16. Ternyák Jenő felvétele. TJM
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november 9. – A VIM kulturális egyesület alakuló közgyűlése 44 fővel a könyv-
tárban.14

november 10-15. – Társadalmi vita a HNF Városi Bizottsága szervezésében a 
választójogi törvény módosításáról.15

december 5. – A VIM nyilvántartásba vételéről határozat a Városi Tanácstól.16

december 10. – Az MSZMP városi pártértekezletén 30 felszólaló és néha szen-
vedélyes vita volt a megújulás jegyében. A küldöttgyűlésen Simon Gábor korábbi 
első titkár helyére Szabó Károlyt a városi tanács elnökét választották meg. A vezetés 
jelentős részének változása a reformot akarók előretörését jelentette.17

1989

január 16. – A HNF Városi Bizottságának döntése: A HNF egyetért az MSZ-
MP és a városi tanács vezetésének javaslatával, figyelemmel az MDF felhívásában 
foglaltakra is, hogy a tanácsválasztásokig városi tanácselnök választására, illetve 
megbízására ne kerüljön sor.18

február 17. – Megjelent a VIM „Műhely” című kiadványának mutatványszáma. 
Ez az első MSZMP-től független kiskunhalasi lap. A VIM megkapja az engedélyeket 
(Városi Tanács, Rendőrkapitányság, Tűzoltóság, stb.) a Portéka nevű könyvesbolt 
és antikvárium (Köztársaság u. 11.) megnyitásához. Ott később szamizdatokat is 
terjesztettek.19

2. Szavazás a városi pártértekezleten, 1988. december 10. Ferincz János felvétele
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február 17. – Emlékmű az áldozatoknak címmel felhívást jelentetett meg a Ha-
lasi Tükörben a HNF Városi Bizottsága. A készülő II. világháborús emlékműhöz 
kértek anyagi támogatást és segítséget az áldozatok felkutatásához.20

február 18. – A Bács-Kiskun megyében működő MDF szervezetek gyűlést tar-
tottak a kiskunhalasi moziban.21

március – A Kommunista Ifjúsági Szövetség (KISZ) városi bizottsága küldöttér-
tekezlete. A KISZ kongresszusra készülve elhatározzák, hogy a jogutód Demokrati-
kus Ifjúsági Szövetség (DEMISZ) keretei között folytatják tevékenységüket.22

április 20. – A Bács-Kiskun Megyei Bíróság az 1989. évi II. törvény alapján 
nyilvántartásba veszi a VIM-et.23

április 25. – Megkezdődött a szovjet csapatok kivonása Magyarországról, első-
ként Kiskunhalasról. Az itt állomásozó harckocsiezred egyik zászlóalját, harminc 
T-64-es harckocsit indítottak útnak. A hazai és nemzetközi sajtó nagy létszámban 
tudósított az eseményről. Megjelent a bevagonírozáskor Staller Ilona (Cicciolina) 
az olasz parlament radikális párti képviselője is. A béke pillanatának nevezte az ese-
ményt és felröppentett egy fehér galambot.24

május 16. – Az MDF a Gózon művelődési központban Bős-Nagymaros vitát 
szervezett. Meghívott vendégek a Duna Kör szakértői és kormánypárti vízügyi szak-
emberek.25

május 22. – MDF rendezvény a művelődési központban. Az SZDSZ programját 
ismertette két közismert vezetője: Magyar Bálint szociológus és Tölgyesi Péter al-
kotmányjogász. A beszélgetés végén megalakult az SZDSZ kiskunhalasi szervezete 
15 taggal.26

május 24. – A VIM lapalapítási engedélyt kap a Minisztertanács Hivatalától.27

3-4. Megkezdődött a szovjet csapatok kivonulása Magyarországról, 1989. április 25.
Halasi Tükör 1989. május 12. alapján
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június 3. – A DEMISZ első helyi küldöttgyűlése. Elhatározzák a Halasi Területi 
Ifjúsági Szervezet (HATISZ) megalakítását, ami a DEMISZ keretein belül önálló 
szervezetként működik.28

június – Az MSZMP városi bizottsága és az MDF kiskunhalasi szervezete meg-
beszélést folytatott.29

június 26. – Az MDF által szervezett Mosonmagyaróvár – 1956 tanulságai című 
fórumon legalább ötszázan szorongtak a moziban. A „Dudás-ügy” és az 1956-os 
mosonmagyaróvári sortűz kivizsgálását valamint a jelenkori fegyverhasználat alkot-
mányos garanciáit követelték.30

június 30. – A VIM kulturális lapja a Műhely Napló megjelenése.31

szeptember – A Dimitrov Téri Általános Iskola 1/A. osztálya beköltözött az 
MSZMP székházába, mert a Brinkus Lajos Munkásőregység által használt földszinti 
termek megüresedtek.32

szeptember 19. – Kiskunhalasi kerekasztal megbeszélés a HNF székházában. 
Jelen voltak: MSZMP Városi Bizottsága, HATISZ, Városi Tanács, HNF, Evangéli-
kus egyház, VIM, MDF, SZDSZ, sajtó (Halasi Hírek, Halasi Tükör). A résztvevők 
megállapodtak a tárgyalások szükségességéről, ügyrendi kérdésekről és a legfonto-
sabbnak ítélt kérdések összeállításáról.33 

5. A Mosonmagyaróvár – 1956 tanulságai fórum a moziban, 1989. június 26. 
Balra: Dudás István. A jobb szélen halasi ellenzéki vezetők: dr. Nagy Lajos, 

Pajor Kálmán, Németh-Buhin László.  Ternyák Jenő felvétele. TJM
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szeptember 29. – Meg-
jelent az EllenTÉT, a helyi 
SZDSZ újságja. A Halasi 
Szüret rendezvényei alkalmá-
ból mutatták be.34 

október 9. – A Magyar 
Szocialista Párt (MSZP) kis-
kunhalasi szervezetének meg-
alakítása.35

október 10. – Kiskun-
halasi kerekasztal megbe-
szélés a HNF székházában. 
Jelenlévők: HATISZ, Városi 
Tanács, HNF, Evangélikus 
egyház, Református egyház, 
VIM, MDF, SZDSZ, Magyar 
Néppárt (MNP). Felmerült az 
október 23-ai ünnepség meg-
tárgyalása a Városi Tanács, a 
HATISZ és a HNF részéről, 
de az MDF és az SZDSZ ott 
nem kívánt erről tárgyal-
ni. A kerekasztal résztvevői 
egyhangúlag elfogadtak egy 
felhívás hogy az a Halasi Hí-
rekben és Halasi Tükörben je-
lenjen meg: „Felhívás! A Halasi Kerekasztal résztvevői felhívják a város polgárait, 
intézményeit, gazdálkodó szervezeteit, hogy épületeiket az 1989. október 23-ától 
november 4-áig terjedő időszakra a nemzeti zászlóval lobogózzák fel. Városunk így 
fejezze ki tiszteletét az 1956-os forradalom emléke előtt.” A felhívás azonban nem 
jelent meg a helyi sajtóban. A megbeszélésen jelen lévők „egyetértettek abban is, 
hogy a Városi Tanács körlevélben kezdeményezi intézményeknél, gazdasági egysé-
geknél a vörös csillag levételét, javaslat formájában.”36

október 16. – Az MSZP első kiskunhalasi alapszervezetének megalakulása.37

október – Az országos választásra készülve egyeztette elképzeléseit a városi ta-
nács a helyi pártokkal a szavazókörök beosztásáról és a szavazatszámláló bizottsá-
gok személyi összetételéről.38

október 23. – 17 órakor emlékünnepség az 1956-os forradalom tiszteletére a Hő-
sök terén közel ezer résztvevővel. A halasi 1956-os eseményekre emlékezett Kurdics 
József a halasi 1956-os forradalmi tanács vezetőségi tagja, a Szilády Áron Gimná-
zium egykori tanára. Majd beszédet mondott dr. Nagy Lajos, Pajor Kálmán és Tóth 
Zoltán a helyi MDF illetve SZDSZ vezetői.39

6. A Dimitrov Téri Iskola egyik osztálya a pártházban 
tanul. 1989. szeptember. Ferincz János felvétele
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október 29. – 10 óra 30-kor Nagy Szeder István a Független Kisgazdapárt elnöke 
a városházánál elmondta 1956. október 31-én elhangzott beszédét mintegy 150 fős 
hallgatóságnak.40

november 3. – Az MSZP kiskunhalasi szervezetének alakuló ülése.41

november 4. – Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc leve-
résének évfordulóján. Nagy tömeg vonult fel a Kuruc szobortól a Hősök szobráig. 
Beszédeket mondott Pajor Kálmán, Szabó Erika, Németh László, Tóth Zoltán. Az 
ország legnagyobb november 4-i demonstrációja Kiskunhalason volt.42

november – Vita a Jurinovics Miklós Úttörőház sorsáról. Felvetődik a névváltoz-
tatás kérdése is. Négy terembe már városi tévéstúdiót telepítettek.43

7. Megemlékezések az 1956-os forradalomról. Plakát, 1989. október.
TJM T2019.22.1. 
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8. Kurdics József beszéde, 1989. október 23. Ternyák Jenő felvétele. TJM

9. Emlékünnepség az 1956-os forradalom tiszteletére a Hősök terén, 1989. október 23.
Ternyák Jenő felvétele. TJM
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10. Tiltakozás az 1956-os szovjet megszállás miatt, 1989. november 4. Ternyák Jenő felvétele. TJM

11. Gyásszalagok tűzése a lyukas zászlóra, 1989. november 4. Ternyák Jenő felvétele. TJM
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november 8. – Kiskunhalasi kerekasztal megbeszélés a HNF székházában. Je-
len voltak: MSZP, HATISZ, Városi Tanács, HNF, Evangélikus egyház, Katolikus 
egyház VIM, Általános Művelődési Központ (ÁMK), FKgP, MDF, MNP, SZDSZ. 
A napirenden szereplő témák: tömegkommunikáció (Halasi Tükör és az ÁMK-ban 
működő, kísérleti adásra kész tévé); a katolikus egyház elvett ingatlanainak kérdése; 
választási szavazatszedő bizottságokkal kapcsolatos megbeszélés.44

november 22. – A kiskunhalasi pártok (FKgP, MDF, MSZDP, SZDSZ) közös 
közleménye. A népszavazáskor a 2-4. pontra igen szavazatot ajánlottak.45 

november 26. – A „négy-igenes”országos népszavazás.46

november – A HATISZ lakásépítési akciójáról (a későbbi Schönfeld udvar), a 
tervvázlatokról ismertetés a lakásigénylőknek.47

december 5. – A pártszékház átadása a Városi Tanács tulajdonába. Az MSZMP 
október 7-i megszűnése után az egész országban ez történt a párt ingatlanaival. A 
halasi pártházban ekkor öt szervezet működött: a megyei tanács kihelyezett részlege; 
HATISZ; a Halasi Hírek és a Halasi Tükör szerkesztőségei; a Dimitrov Téri Általá-
nos Iskola két alsó tagozatos osztálya.48

december – A munkásőr vagyon felszámolásának a kezdete.49

december 23. – Az első halasi segélyszállítás a forradalmi Romániába, Temes-
várra az SZDSZ szervezésében. 1990 januárjában a pénzfelajánlások összege meg-
haladta az egymillió forintot.50

12. Gyertyagyújtás a Hősök szobránál, 1989. november 4. Ternyák Jenő felvétele. TJM
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december 24. – Megemlékezés a temesvári áldozatokról. A Hősök terén kb. 200 
fő hallgatta Nagy István református lelkész szívszorító szavait.51

december 27. – A Halasi Hírek utolsó számának megjelenése. A lap 1963-tól az 
MSZMP kiskunhalasi újságja volt.52

1990

január 24. – A városi kerekasztal megbeszélések keretében a Kiskunhalason mű-
ködő pártok etikai kódexet fogadtak el a választási kampány időszakára.53 

január 27. – A Független Kisgazdapárt (FKgP) kiskunhalasi szervezetének meg-
alakulása.54

március 13. – A Kiskunhalasi Református Egyházközség Presbitériuma határo-
zata, hogy visszakérik iskoláikat, közöttük a Szilády Áron Gimnáziumot.55 

március 25. – Az országgyűlési választás első fordulója.56

április 5. – A Fiatal Demokraták Szövetsége (FIDESZ) kiskunhalasi szervezeté-
nek megalakulása.57

április 8. – Az Országgyűlési választás második fordulója. Mandátumot szerez a 
kiskunhalasi (Bács-Kiskun megye 8. számú) választási körzetben dr. Horváth László 
(FKgP) és listán dr. Szabó Erika (SZDSZ).58 

13. Dr. Horváth László országgyűlési képviselő mandátumának átadása, 1990. április 13. 
Balról Somogyi Antal tanácselnök helyettes, dr. Horváth László képviselő,

Zs. Szőke László a választási bizottság elnöke. Ferincz János felvétele
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április 22. – A Dr. Monszpart László cserkészcsapat 53 tagjának ünnepélyes fo-
gadalomtétele.59 

május 24. – Megjelent a Hat-lapnak a HATISZ újságjának a próbaszáma.60

augusztus 30. – A Ganz Kiskunhalasi Gépgyárról döntés. Négy kft. folytatja a 
tevékenységeket: Ganz-Acélszerkezet Kft. (jármű acélszerkezetek), Ganzair Kft. 
(kompresszorok), Ganz-Set Kft. (áramfejlesztők), Ganz-Vízgép Kft. (szivattyúk, ar-
matúrák).61

szeptember 1. – A nyárra felépült Kertvárosi Iskolában elkezdődött az első tan-
évét.62 

szeptember 14. – Újsághír, hogy Boróka Gyermekház lett az új neve a korábbi 
Jurinovics Miklós Úttörőháznak.63

szeptember 30. – Az önkormányzati választás első fordulója. A részvételi arány 
26,5 %.64

október 14. – Az önkormányzati választás második fordulója. A részvételi arány 
27,5 %. A győztes az SZDSZ és a FIDESZ választási koalíciója lett. Az egyéni vá-
lasztókerületek képviselői: 1. dr. Kövecs Gyula (MDF), 2. Pajor Kálmán (MDF), 3. 
Regős Gyula (SZDSZ-FIDESZ), 4. dr. Kecskés István (SZDSZ-FIDESZ), 5. Tóth 
Istvánné (MDF), 6. Nagy István (független), 7. Nagy-Czirok László (SZDSZ-FI-
DESZ), 8. Réz István (SZDSZ-FIDESZ), 9. Horváth Mihály (SZDSZ-FIDESZ), 10. 
Németh B. László (SZDSZ-FIDESZ), 11. Tóth Zoltán (SZDSZ-FIDESZ), 12. Vili 
Gábor (SZDSZ-FIDESZ), 13. Rostás László (MSZP), 14. Nagy Péter (FKgP). Lis-

14. Évnyitó és iskola avatás a Kertvárosban, 1990. szeptember 1. Ferincz János felvétele
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16. Megalakult az új képviselőtestület, 1990. október 29. Ferincz János felvétele

15. A kiskunhalasi taxis blokád, 1990. október 26. Ternyák Jenő felvétele. TJM
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tán került a képviselőtestületbe 13 fő: Wicker Erika (SZDSZ-FIDESZ), Vas Benő 
(SZDSZ-FIDESZ), dr. Papp László (SZDSZ-FIDESZ), Marton Elek (SZDSZ-FI-
DESZ), Almási Géza (SZDSZ-FIDESZ), Juhász György (SZDSZ-FIDESZ), Kántor 
András (SZDSZ-FIDESZ), dr. Nagy Lajos (MDF), dr. Gszelmann Ádám (MDF), 
dr. Heródek Bálint (FKgP), Csatári József (FGgP), dr. Kövesdi László (KDNP), dr. 
Várnai László (MSZP).65 

október 26-28. – A benzin árának emelése miatt a kiskunhalasi taxisok is csatla-
koztak az országos taxisblokádhoz.66

október 29. – Megalakult az új képviselőtestület. Tóth Zoltánt (SZDSZ) válasz-
tották meg polgármesternek.67 

november 30. –A KUNÉP Építőipari Vállalat leállításának napja. Az Állami Va-
gyonügynökségnél a KUNÉP privatizációja 1990. júniusában kezdődött és 1992. 
február 28-án került sor a csődeljárás bejelentésére.68

december 21. – Megnyílt az új, fedett termálfürdő három feszített tükrű meden-
cével.69

1991

január – Munkanélküliek Klub alakult. A Szakszervezeti Művelődési Házban 
hetente egyszer szakoktatást és elhelyezkedést segítő tájékoztatást szerveztek a több, 
mint 1200 munkanélküli halasi közül jelentkezők számára.70

17. Nagy Szeder István díszpolgári kitüntetése, 1991. augusztus 20. Ternyák Jenő felvétele. TJM
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március 4. – Ünnepélyesen átadták az új Shell üzemanyagtöltő állomást.71

április – Lebontották a szovjet hősi emlékművet.72

április 19. – A Papíripari Vállalat Kiskunhalasi Gyárából létrejött a Halaspack 
Rt. 50-50 %-os tulajdonrészű magyar és osztrák cég. Az alapító dokumentumot a 
városházán írták alá.73

augusztus – Tönkrement és felszámolás alá került a kiskunhalasi Panyova (Pa-
mutnyomóipari Vállalat, ill. PNYV).74

augusztus 20. – Nagy Szeder István építész, politikus életműve alapján a Kis-
kunhalas város díszpolgára elismerésben részesült. Ezzel az államszocializmus ül-
dözöttje kapta az első díszpolgári címet a rendszerváltás után.75

november 1. – A II. világháborús emlékmű felavatása. Pogány Gábor Benő 
szobrászművész alkotásán 1046 áldozat neve olvasható. Az adatokat három évi 
munkával Vass Lajos gyűjtötte össze. Az emlékművel kapcsolatos tevékenységet 
a Városvédő Egyesület fogta össze. Az avató beszédet Tóth Zoltán polgármester 
mondta.76 

november 11. – A Lenin tér helyett Bethlen Gábor tér elnevezés a képviselő-
testület határozata alapján. Az államszocializmus korából származó további le-
gkirívóbb közterület nevek is ekkor változtak.77

november 21. – A Városi Ifjúsági Műhely kulturális egyesület, illetve Lukács 
László kezdeményezésére ismét sor került (1979 után először) a Nemes Tanács 
ülésére a könyvtárban. A rendezvényen megjelentek azok a szociológusok is (Var-

18. A II. világháborús emlékmű felavatása, 1991. november 1. Ternyák Jenő felvétele. TJM
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ga Csaba, Kamarás István), akik korábban képviselői és szenvedő alanyai is lettek 
kezdeményezésüknek. Az újjáalakult Nemes Tanács megjelent tagjai elhatározták, 
hogy rendszeresen találkoznak és segítő szándékkal támogatják a városvezetés szak-
mai munkáját. (1993. december 8-án üléseztek utoljára.)78

december – Megállapodás született az önkormányzat és a református egyház 
között a Gagarin téri óvoda átadásáról.79

1992

február 21. – A Kiskunhalasi Állami Gazdaság vállalati tanácsa felmentette Ka-
tona István vezérigazgatót beosztásából, és Kószó Jánost bízta meg a vezérigazgatói 
teendők ellátásával. Ezután kezdődött az állami gazdaság csődeljárása.80

március 9. – A képviselő testület létrehozta a Rendezvény- és Programiroda kul-
turális szolgáltató intézményt több helyszínnel: Közösségek Háza, Boróka Klubház, 
Filmszínház, Végh-kúria, Szélmalom, csillagvizsgáló és a néptáncoktatást a refkör-
ben. Az intézmény 1994-től a Kézműves Iskola szakmai fenntartója is lett, 1999-ig 
Lukács László vezetésével működött.81

március 31. – Felszámolási eljárással az IKARUS Rt. helyi gyára végleges 
bezárásának napja.82

március 26. – Kiskunhalasi Cigány Kulturális és Sportszövetség alakult.83

április 1. – Bejegyezték a Halas Tv Alapítványt. Augusztus elején kábeltelevíziós 
adásba került a Kossuth Lajos utcai stúdió első önálló műsora.84

április 30. – Döntés születet arról, hogy Kiskunhalas és az érintett önkormányza-
tok tulajdonába kerül a Dél-Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vállalat.85

július 10. – A KUNÉP-nek sikerült egyezséget kötni a csődeljárási egyeztetésen.86

augusztus 10. – Az önkormányzat megalakította a Földrendező Bizottságot.87

augusztus 30. – Időközi önkormányzati választáson az MSZP jelöltje Horváth 
Etelka győzött körzetében.88

szeptember 28. – Kiskunhalas Város Képviselőtestülete rendeletet alkotott az új 
városi címerről, melyet Rácz Fodor Katalin grafikusművész tervezett.89

október 24. – Az 1956-os mosonmagyaróvári sortűz túlélői eljöttek Kiskunhalas-
ra és Dudás István házánál tüntettek, igazságszolgáltatást követelve. Kb. 250 részt-
vevő volt a megemlékezésen.90

december 1. – Az önkormányzat létrehozta a Halasi Csipke Alapítványt. Ez a 
dátum az Országos Bírósági Hivatalnál a Civil Szervezetek nyilvántartásába történt 
bejegyzés kezdetének időpontja.91

december 14. – A képviselőtestület döntést hozott az utcanévváltozásokról.92
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1993

január 2. – Hatalmas tűzben leégett az Alsóvárosi Általános Iskola tetőszerke-
zete.93

január – A Rekettyén kialakított új szeméttelep megkezdte működését.94

március 19. – A református egyház visszakapta a Szilády Áron Gimnázium tu-
lajdonjogát.95

március 21. – Az időközi önkormányzati képviselő választáson Gál István, az 
MDF jelöltje győzött.96

május 16. – A megyei elme és szociális otthon ünnepélyes átadása. A volt szovjet 
laktanya főútvonalra néző, felújított épületébe költözött az intézmény.97

május 30. – A Füszért Kézilabda SE NB I. B-t megnyerő női csapatának éremá-
tadása. Vasas József vezetésével a halasi csapat négy év alatt a megyei első osztály-
ból az országos első osztályba küzdötte fel magát. (Bár 1993-ban nem neveztek az 
NB I.-be.) Ezután még évekig eseményszámba mentek a halasi kézilabda mérkőzé-
sek a sportolók és szurkolók számára.98

június 15. – A Szilády Áron Társaság megalakulása a református imaházban. Két 
héttel később, június 29-én történt a tisztségviselők jelölése, majd Szilády születés-
napjának évfordulóján, november 3-án a vezetőség megválasztása. Az elnök Bödecs 
Pál református lelkipásztor és a társelnök F. Nagy József díszpolgár lett.99

augusztus 29. – A református templomban tartott évnyitóval megindult az ok-
tatás a Szilády Áron Református Gimnáziumban. 45 évi szünet után újból megkez-
dődhetett az egyházi nevelés az intézményben. A gimnázium ünnepélyes évkezdő 
istentiszteletén dr. Hegedűs Lóránt, a Dunamelléki Református Egyházkerület püs-
pöke hirdette az igét.100 

szeptember 1. – A katolikus egyház birtokába került Alsóvárosi Általános Is-
kolában szentmisével egybekötött évnyitót tartottak. Ünnepi beszédet mondott dr. 
Dankó László, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye érseke.101

december 2. – Megalakult a PARITÁS – Kulturális Szolgáltató Társulás civil er-
nyőszervezet. A célja, hogy olyan társadalmi érdekegyeztetés legyen Kiskunhalason, 
ahová bármely jogképes szerveződés alanyi jogon társulhat, annak érdekében, hogy 
a helyi művelődési, szolidaritási törekvések megvalósulhassanak. (1999-ig műkö-
dött, jelentős erőforrásokat mozgósítva kb. 17 civil egyesület, alapítvány számára, 
továbbá 8 művelődési közösségnek.)102
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19. A református templomban tartott tanévnyitó, 1993. augusztus 29.
Ternyák Jenő felvétele. TJM

20. A katolikus tanévnyitó az Alsóvárosi Általános Iskolában, 1993. szeptember 1.
Ternyák Jenő felvétele. TJM
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1994

január 14. – Megalakult a Vállalkozók Klubja.103

február – A kiskunhalasi kórház röntgenosztályát új, világszínvonalú orvosi mű-
szerekkel szerelték fel, melyeket dr. Surján László népjóléti miniszter adott át a vá-
rosnak. A halasi korszerű CT a második volt az országban.104

május - Városi tulajdonba került a Sóstó part, illetve a strand.105

május 29. – Az országgyűlési választáson mandátumot szerzett a kiskunhalasi 
választási körzetben dr. Várnai László (MSZP).106

június 12. – A holocaust áldozataira emlékeztek az 50. jubileumi emlékünnep-
ségen. 

A rendezvényen beszédet mondott Szabad György a Magyar Országgyűlés elnö-
ke.107

június 12. – A Pro Juventute díj első átadása. A Szilády Áron Társaság által pe-
dagógusok részére alapított elismerésről az egyes iskolák végzős diákjai döntenek.108

július 26. – Meghalt Nagy Szeder István építészmérnök, politikus.109

augusztus 20. – A Csipkevarró szobor avatása a Csipkeház kertjében. Barth Ká-
roly és Mozer Ilona szobrászművészek alkotása Dékány Árpádot és Markovits Má-
riát ábrázolja.110 

augusztus 31. – A kerékpárút tovább épült a sóstói strandtól a Sóstói Csárdáig és 
a Vasút utcától a Batthyány utcáig.111 

október – Városi Polgári Kör megalakulása.112

október 22. – Háromoldalú partnervárosi szerződést írtak alá a Gyűjtemények 
Házában. A németországi Kronach részéről Manfred Raum, a lengyelországi Nowy 
Sacz részéről Leszek Zegzda és Kiskunhalasról Tóth Zoltán polgármesterek látták 
el kézjegyükkel az egyezményt. (Kiskunhalas első testvérvárosa Magyarkanizsa. A 
kapcsolat 1967-ben kezdődött.)113

október 28. – Átadták a forgalomnak a felújított Szilády Áron utcát.114

december 5. – A város visszaszerezte a Csipkeház tulajdonjogát.115

december – Elkezdődött a Dong-éri csatorna várost érintő szakaszának kitisz-
títása, a meder 4,5 km hosszban beton elemekkel burkolása. Első ütemben a Szász 
Károly utca és az emlékpark közötti szakasz készült el. Az ambiciózus terv három 
évet vett igénybe.116

december 7. – A Városi Polgári Kör (VPK) elsöprő sikerrel szerepelt az ön-
kormányzati választáson. Tóth Zoltán (VPK) majdnem 4000 szavazattal nyerte el a 
polgármesteri széket. A képviselőtestület összetétele: VPK 9 fő, 7 egyéni és 2 listás 
képviselő (dr. Kövecs Gyula, dr. Hajdú László, Pősz Miklós, Tóth Zoltán, Vas Benő, 
Vili Gábor, dr. Kecskés István, Horváth Mihály, dr. Komáromi Szilárd); Választási 
Szövetség (MDF, FKgP, KDNP, EKgP) 7 tag, 5 egyéni és 2 listás (Szőke László, dr. 
Ván Lajos, Gál István, Bartek Sándor, Módra István, Pajor Kámán, dr. Nagy Lajos); 
MSZP 5 fő, 2 egyéni és 3 listás (Bozár Ferencné, Szabó Károly, dr. Várnai László, 
Kószó János, Horváth Etelka); Fidesz egy képviselő (Elek János); Köztársaság Párt 
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egy fő (Nagy Péter); Cigány Érdekvédelmi Szervezet egy képviselő (Rostás Lász-
ló).117

december 22. – Az új önkormányzati testület alakuló közgyűlése.118

1995

május 6. – A redemptio, a Jászkun kerület önmegváltása 250. évfordulóján ün-
nepelt és emlékezett a város, a jászkunsági települések vendégül látott képviselőivel 
együtt.119

július 1. – Átszervezéssel Kiskunhalason is létrejött az önkormányzati tűzoltó-
ság.120

szeptember 2. – Ünnepélyes tanévnyitón átadták az új Bibó István Gimnáziu-
mot.121

október 1. – 35 km-es körzetben kezdték sugározni a Halas TV adását.122

szeptember 28. – Megtartották a Halasi Hegyközség alapító közgyűlését.123

november 13. – Az EMITEL elkészült épületében megnyílt az ügyfélszolgálati 
iroda és kezdett üzemelni a digitális telefonközpont. A cég fejlesztései lehetővé tet-
ték, hogy decemberben a 77-es hívószámú körzetben bekapcsolják az új telefono-
kat.124

21. Polgármesterek a háromoldalú partnervárosi szerződés aláírásakor, 1994. október 22.
Ternyák Jenő felvétele. TJM
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1996

február 26. – Elkezdődött a Kiskunhalasi Állami Gazdaság utódjának a Halasvin 
Rt.-nek a felszámolása.125

május 4-5. – Május első hétvégéjén számos rendezvényt tartottak Halason az 
először megrendezett város napja ünnepen. Az önkormányzat döntése szerint a város 
napja május 6.,  

a redemptio évfordulója, de a kapcsolódó programokat a hozzá legközelebbi hét-
végén tartják.126

szeptember 6. – II. János Pál pápa halasi csipkét kapott Pannonhalmán a magyar 
állam hivatalos ajándékaként. A szentatya a millenniumát ünneplő Pannonhalmi 
Bencés Apátságot látogatta meg. Itt vehette át a Bodor Miklós által tervezett Koro-
názási palást című halasi csipke terítőt.127 

szeptember 15. – Megnyílt a Merkbau Építőcenter.128

október 23. – 1956-os emlékoszlop, kettős kopjafa avatása a forradalom 40. év-
fordulója alkalmából.129

december – Halas térítésmentesen megkapta a volt orosz laktanya lakóépületeit. 
A későbbi felújítás után több, mint 200 lakást vehettek át az új tulajdonosok.130

december 18-22. – Az első Halasi EXPO gazdasági kiállítás és vásár.131

22. A redemptio 250. évfordulóját ünneplő 25 jászkunsági település vezetői a városházánál,
1995. május 6. Ferincz János felvétele
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1997

február – A mezőgazdasági termelők Kiskunhalas környékén is több alkalommal 
útblokáddal tiltakoztak a kormány szigorításai miatt.132

április 1. – Megalakult a Kiskunhalasi Lovas Bandérium. A bandérium zász-
lajának ünnepélyes szentelését május 3-án tartották a város napi rendezvényekhez 
kapcsolódóan.133

április – Az önkormányzat és a kalocsai érsekség megállapodása szerint katoli-
kus iskola lett az alsóvárosi. Ősztől Szent József Katolikus Általános Iskola néven 
működött. A beiratkozások már ennek ismeretében történtek.134

április 25. – A testvérvárosi kapcsolat kezdete Sepsiszentgyörgy és Kiskunha-
las között. Albert Álmos és Tóth Zoltán polgármesterek aláírták az erről szóló ok-
mányt.135

június 23. – Az EMITEL székházánál tüntettek a telefontársaság tartozásai miatt 
az 1995-1996. évi fejlesztéseket kivitelező alvállalkozók. Az EMITEL egy héttel 
később közölt nyílt levelében késésekre és hiányosságokra hivatkozott.136

október – A Sepsiker Rt. milliárdos adósságokkal beszüntette dohány nagykeres-
kedelmi tevékenységét.137

november 6. – Halas és környéke egyértelmű többséggel támogatta a NATO-csat-
lakozást az országos népszavazáson.138

november 8. – A Csipkeház ünnepélyes átadása a felújítás és bővítés után.139

december 1. – Megvalósult a Köztársaság és Szász Károly utca felújítása (köz-
művek, világítás, burkolatok).140

december – Elkészült a kórház közel egymilliárd forintos nagyszabású fejlesz-
tése: új műtőblokk, sürgősségi betegellátó ambulancia, diagnosztikai berendezések, 
bakteriológiai laboratórium, stb.141

1998

január 31. – A kórházi műtőt ünnepélyes keretek között adta át Cser Ágnes az 
Országos Egészségbiztosítási Pénztár főigazgatója.142

május 2. – A hódmezővásárhelyi testvérvárosi kapcsolat kezdete. Az erről szóló 
szerződést Novák Imre vásárhelyi alpolgármester és Tóth Zoltán halasi polgármester 
írta alá.143

május 2. – A Thorma János Múzeumban ünnepélyes átadás. Az intézmény az 
1848-as forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából restauráltatta 
Thorma János két hatalmas történelmi festményét és felújította a bemutatásukra 
szolgáló Thorma Galériát.144

május 24. – Az országgyűlési választáson dr. Szabó Erika (Fidesz-MDF) győ-
zött.145

szeptember 13. – Megnyílt a 12 ország részvételével megrendezett első Csipke 
Világkiállítás.146
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24. A képviselőtestület alakuló ülése a Csipkeházban, 1998. november 2. Ferincz János felvétele

23. A kórházi műtő átadása, 1998. január 31. Az emelvényen Tóth Zoltán polgármester, 
dr. Kövecs Gyula kórházigazgató, Cser Ágnes OEP főigazgató. Ferincz János felvétele
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október 18. – Az önkormányzati választáson Tóth Zoltán és a VPK győzelme.147

november 2. – A képviselőtestület alakuló ülése. A testület összetétele: (VPK) 
Tóth Zoltán polgármester, Gáspár István, Horváth Mihály, dr. Kecskés István, dr. 
Komáromi Szilárd, Nagy Kálmán, Vas Benő, Vili Gábor; (Fidesz-FKgp)-MDF) Csa-
tári József, Gyöngyi László, Horti István, Molnár Ferenc, Nagy Czirok Jenő, dr. 
Nagy Lajos, Nagy Péter;(MSZP)  Csáki László, Gép Károlyné, Horváth Etelka, Kó-
szó János, dr Várnai László; (Független Egység) dr. Horváth László; (MIÉP) Patocs-
kai Tamás; (Kisebbségi képviselő) Rostás László. A 8. körzetben a Gregó Sándor 
(MSZP) és Saár László (VPK) közötti szavazategyenlőség miatt 1999 áprilisában 
időközi választást tartottak. Ez Saár László győzelmét eredményezte.148

1999

február 2. – Elhunyt Diószegi Balázs festőművész.149

március 24. – A NATO Szerbia elleni bombázásainak kezdetétől (több mint két 
hónapig) a szerb gazdasági, katonai, közlekedési célpontok elleni támadásokból Kis-
kunhalason is lehetett érzékelni az állandó repülőgépzajt. Ezzel kapcsolatban április-
ban és májusban magas rangú vezetők (a honvédelmi miniszter, a belügyminiszter, 
a Magyar Honvédség főparancsnoka, a Határőrség vezetője, az Országgyűlés Hon-
védelmi és Külügyi Bizottságainak elnökei) is jártak városunkban és a térségben.150

május – A Helyi Televíziók Országos Egyesülete különdíját elnyerte a Halas 
Tv.151 

május 15. – A Thorma János Múzeum kapta az Év múzeuma 1998 díjat.152 
május 20. – Megkapta az Európa Tanács Európa Diplomáját Kiskunhalas, a test-

vérvárosi kapcsolatok elismeréseként, a jó kulturális együttműködésért és a diákcse-
re-kapcsolatok támogatásáért.153

május 21. – Göncz Árpád köztársasági elnök kiskunhalasi látogatása. A Bibó Ist-
ván Gimnázium Bibó István Emléknapot szervezett a tudós halálának huszadik év-
fordulója alkalmából. Ezen vett részt az államfő és leleplezte a Bibó emléktáblát.154

június – A volt szovjet laktanyában kialakítandó 250 lakásos Esze Tamás lakóte-
lepen az első 14 lakás átadása.155

augusztus 11. – Megnézhették a teljes napfogyatkozást a halasiak és az ideláto-
gatók.156 

október 3. – Az Év könyvtára elismerésben részesült a Martonosi Pál Városi 
Könyvtár.157

december 3. – Dr. Gógl Árpád népjóléti miniszter „Az egészségügy aktuális kér-
dései” címmel tartott előadást nyilvános lakossági fórumon, a Szilády gimnázium-
ban. A miniszter az egészségügy tervezett átalakításáról, a készülő kórháztörvény-
ről beszélt. Gógl a Semmelweis Kórház ellenőrzéséről készült OEP jelentéssel és a 
város közéletét hónapok óta zavaró vitával kapcsolatban reményét fejezte ki, hogy 
tisztázódnak az ellentmondások, feltárulnak a tények és a hibák.158
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2000

február 1. - A Belügyminisztérium elrendelte a Határőrség lovasiskolájának jú-
nius 1-ig történő megszüntetését.159 

március 27. – Az önkormányzat a tiltakozások ellenére, demográfiai és gazdasá-
gi okok miatt, a Székely Utcai Óvod bezárásáról döntött.160

április 6. – Búcsú a világszámtól. Szegedi Gábor pusztatízesének utolsó halasi 
futása az április 11-i határőrségi lóárverés előtt.161

április 16. – A baptista templom alapkőletétele a Kertvárosban.162

augusztus 20. – A millennium, az ezeréves magyar államiság megünneplése al-
kalmából átadták a Sóstó-Zöldhalom kilátót.163

augusztus 20. – Megjelent a Kiskunhalas története sorozat első kötete.164

október 1. – Elkezdődött a halasi 36. Gábor Áron Páncéltörő Tüzérezred felszá-
molása.165

november 2. – A második világháborús hősi halottak sírkertjének és emlékművé-
nek felavatása a katolikus temetőben.166

december 31. – A 20. század utolsó napján a kiskunhalasiak vidáman szilvesz-
tereztek és abban bíztak, hogy a 21. század jobb lesz, mint a 20. volt.
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Utószó

A kutatómunkát csak abbahagyni lehet, befejezni nem. Mi, akik az 1993-ban in-
duló halasi kutatásban részvevők voltunk, jól tudjuk, hogy több mint 25 év alatt hány-
szor kellett felfüggesztenünk a munkát elsősorban azért, mert külső nehézségekbe 
ütköztünk. Az első három kötet szakmai koncepciójának megfelelően igyekeztünk 
a több szempontból legkényesebb korszak, az 1945 utáni történésekről írt fejezetek 
tematikai rendjét alakítani. Szerzőinket itt is arra kértük, hogy vegyék sorra azokat 
a meghatározottságokat, a második világháború traumáiból kikerülő halasi társa-
dalomban történteket, amelyek az egész ország történetében az újabb megszállás 
alatti alkalmazkodás kényszerét jelentették. A politikai hatalom, az állami erőszak, 
a szovjetizálás, a társadalmi és gazdasági átalakulás/átalakítás egyéni és kollektív 
történeteit igyekeztünk megragadni a rendelkezésünkre álló szakirodalom, az írott 
és szóbeli történeti források alapján. A mindenkori jelenkortörténet egy jégpályához 
hasonlítható, könnyen elcsúszhatunk, hiszen a múltról különböző a tapasztalatunk 
és nézőpontunk. Egymással természetesen versengő emlékezetformák, törekvések 
között kell megtalálnunk azokat a tényezőket, amelyek a helyi társadalom életét 
alapvetően befolyásolták. Sokan másként emlékezhetünk a történések okaira, lefu-
tásaira, és másként értelmezhetjük a következményeket. Mindez természetes, nem 
is akarunk egyetlen igazságot kimondani, mert tudjuk, hogy több „igaz történet” 
elmondható a múlt kutatása során. Arra törekedtünk, hogy minden szerző fogalmaz-
zon meg kérdéseket, amelyek alapján vizsgálja a történeti forrásokat és ezek alapján 
válaszolja meg, hogy milyen változásokat, következményeket tud megnevezni.

Kötetünk kéziratainak jelentős része több mint tíz évig várt kiadásra, időnként 
már lemondtunk a megjelenésről. Szerkesztőként örülünk annak, hogy ezt a munkát 
egyáltalán a magunk részéről lezárhatjuk. Persze nem lehetünk teljesen elégedettek 
ebben az esetben sem. Mi jól tudjuk, hogy mit és hogyan kellene másként megírni, 
a történéseket ábrázolni. Ugyanakkor azzal is tisztában voltunk, hogy erőforrásunk, 
időnk elfogyott, és inkább vállaljuk az Olvasó ítéletét ebben az esetben is. Bízunk 
abban, hogy a szövegek olvasása közben mindenki talál fogódzót a helyi identitás-
keresésben, a történtek okainak megválaszolásában. Az újabb kérdések megválaszo-
lása már egy másik nemzedék feladata lehet.

A szerkesztők
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