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„Azon na li ha tállyal…”
Tisz to ga tá sok a Vá ros há zán 1945–1949

R
OMELTAKARÍTÁS. Elő re dö cö gő ro zo ga pes ti vil la mos. Gép pisz tolyt he gesz -
tő pisz toly ra cse ré lő szov jet hi dá szok. Majd ké sőbb lel kes tö meg kö ré ben
mun kás pár ti mi nisz te rek, újra ter me lő gyá rak, eset leg, ing uj jas tiszt vi se -

lők: az ost ro mot kö ve tő idő szak is mert hír adó ké pei…
A vá ros tár gyi vi lá gá nak re ha bi li tá ci ó ját be mu ta tó ko ra be li lel kes kép so rok

mel lől azon ban el ma rad egy mind ez zel pár hu za mo san zaj ló má sik fo lya mat áb rá -
zo lá sa. En nek cél ja ko ránt sem a re konst ruk ció – ép pen el len ke ző leg: a múlt ból itt
ma radt sze mé lyi ál lo mány le épí té se volt, egy faj ta me ne kü lés a múlt em be ri rek vi -
zi tu ma i tól. A be avat ko zás-so ro zat nyo mán – az Eu ró pá ban más hol is le bo nyo lí -
tott iga zo ló el já rá so kat kö ve tő en – a fő vá ros ese té ben is a köz igaz ga tás po li ti kai
szem pon tú, mond hat ni ál lan dó su ló jel le gű tisz to ga tá si fo lya ma ta bontakozik ki.

Az iga zo ló el já rá sok kal együtt össze sen há rom ak ció zaj lik le a szé kes fő vá ros -
nál a po li ti kai-tár sa dal mi szem pont ból ká ros elem nek te kin tet tek el tá vo lí tá sá ra.
1949 ta va szá ra – becs lé sem sze rint – a régi al kal ma zot taknak hoz zá ve tő leg egy ne -
gye de tá vo zik kény sze rű en a tör vény ha tó ság kö te lé ké ből.1 A ko a lí ci ós idő szak -
ban te hát a sze mé lyi ve tü le tek a meg ha tá ro zó ak, míg maga a köz igaz ga tá si
gé pe zet – ép pen a szov jet pa ci fi ká lá si igé nyek, a ha té kony köz igaz ga tás biz to sí tá -
sá nak szük sé ges sé ge foly tán – csak nem érin tet len ma rad. A har cok el ül te után a
fő vá ros leg főbb po li ti kai el len őr zé sét egy új párt kö zi csúcs szerv, a Bu da pes ti
Nem ze ti Bi zott ság lát ta el.2

Csor ba Já nos, az új kis gaz da pár ti pol gár mes ter ezen szerv ha tá ro za tai alap ján
füg gesz ti fel a Vá ros há zán és az üze mek nél a nyi las tiszt vi se lő ket, ha tály ta la nít ja a 
né met meg szál lást kö ve tő ki ne ve zé se ket.3

Már 1945 ta va szá ra szin te a fő vá ros tel jes ve ze tő sé ge ki cse ré lő dik. Az ügy osz -
tály- és üzem ve ze tő ket ko ráb bi ala cso nyabb be osz tá sú alá ren delt je ik vált ják fel,
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1 Az igazolóeljárások meg in dí tá sá ról a 15/1945. M. E. (ja nu ár 4.) sz. kor mány ren de let ren del ke -
zett, mely nek vég re haj tá sá ról a pol gár mes ter 1945. már ci us 15-ével in téz ke dett. Ezt kö ve tő en
1946. már ci us 4-én adott ki a pol gár mes ter ren de le tet a fő vá ro si köz igaz ga tás meg tisz tí tá sá ról;
majd má jus 1-jén kor mány ren de let lá tott nap vi lá got (5000/1946. M. E. sz.) az ál lam ház tar tás
egyen sú lyá nak hely re ál lí tá sa tár gyá ban. Vé gül egy 17.400/1948. ikt. sz. pol gár mes te ri ha tá ro zat
alap ján ke rült sor pon to san nem meg ha tá roz ha tó szá mú, de az ügy irat ok ter je del me alap ján ez -
res nagy ság ren dű al kal ma zott ren del ke zé si ál lo mány ba he lye zé sé re, majd a kö vet ke ző év ele jén, 
el bo csá tá sá ra.

2 GÁSPÁR, 1990. 184. skk.
3 A BNB ha tá ro za ta a szél ső jobb ol da li tiszt vi se lők nek ál lá suk ból való fel füg gesz té sé ről, a kor mány

Bu da pest re köl tö zé sé ről, a tör vény ha tó sá gi bi zott ság meg ala kí tá sá ról. 26. sz. dok. FBM IV. 51.



né hány előljáróság élé re pe dig a pár tok de le gál nak sok szor köz igaz ga tá si ta pasz -
ta la tok kal nem is ren del ke ző, új em be re ket.4

Az azon nyom ban meg in dí tott iga zo lá si el já rá sok szű rő in a fő vá ro si al kal ma -
zot tak mint egy 10%-a akad fenn; ez azt je len tet te, hogy 4 832 al kal ma zott volt va -
la mi lyen for má ban el ma rasz tal ha tó 1939 és 1945 kö zött ta nú sí tott po li ti kai ma ga-
tar tá sa okán.

E szám fő ként ak kor tű nik ked ve ző nek az al kal ma zot tak ra néz ve, ha fi gye lem -
be vesszük az el ma rasz ta ló ha tá ro za tok bel ső ará nya it is: az el já rás so rán nem iga -
zol tak nak ugyan is csak ne gyed ré sze ré sze lett tény le ge sen is el tá vo lít va ál lá sá ból;
40%-a pe dig csak úgynevezett fed dés ben ré sze sült. 

Noha a két mun kás párt szó szó lói nem győz ték han goz tat ni, hogy mi lyen mé -
lyen be it ta ma gát a fastiszta mé tely a tiszt vi se lői kar so ra i ba, a nem iga zolt fő vá ro si
al kal ma zot tak szak ágan kén ti ada tai ezt elég ne héz ke sen tá maszt ják alá. A szá -
mok ugyan is azt mu tat ják, hogy míg a köz igaz ga tá si al kal ma zot tak, va gyis a köz -
pon ti és ke rü le ti hi va ta lok hoz be osz tott kü lön bö ző szin tű ad mi niszt ra tív be osz -
tá sú tiszt vi se lők, a tá gabb ér te lem ben vett „hi va tal no kok” kö ré ben a nem iga zol -
tak ará nya csu pán 8% volt, a zö mé ben mun kás-al kal ma zot ti több sé gű fő vá ro si
rész vény tár sa ság ok ese té ben ez a szám ugyan ak kor an nak több mint két sze re sét
tet te ki, 18%-ot. Az is igaz vi szont, hogy a fe gyel mi bün te tés sú lya is for dí tot tan
ará nyos e két cso port ban. A nem iga zolt köz igaz ga tá si ak nak ugyan is majd nem fe -
lét el is bo csá tot ták, míg az el bo csá tot tak ará nya a rész vény tár sa sá gi ak nál csak
17%-os volt. A rész vény tár sa sá gi al kal ma zot tak több mint há rom ne gyed ének a
bün te té se csu pán fed dés, át he lye zés és elő lép te tés ben való kor lá to zás volt.5

Mi lyen tény ál lás ok hú zód tak meg egyes konk rét ese tek ben a szél ső jobb ol da li
esz mék ál tal hír he det ten fer tő zött egyik üzem nél, a BSZKRT-nál?

En nél a fő vá ro si több sé gű rész vény tár sa ság nál a leg több, az el já rás so rán nem
iga zolt al kal ma zott a lát szó lag ár tal mat lan fed dést kap ta. Ezt a fe gyel mi bün te tést, 
úgy tű nik, leg in kább csak va la mely szél ső jobb ol da li, vagy an nak te kin tett szer ve -
zet hez tar to zás té nye mi att osz to gat ták; ugyanúgy meg fedd ték az egy sze rű nyi las 
párt tag ka la u zok szá za it, mint az éb re dő-egye sü le ti pá lya őrt, vagy az asz ta lost,
aki a Nem ze ti Mun ka köz pont nak volt a tag ja. Töb bek nél sze re pel in dok lás ként
egy sze rű en annyi, hogy jobb ol da li be ál lí tott sá gú; és csak rit kán va la mely cse lek -
mény, mint pél dá ul az egyik ka la uz ese té ben, ami ért az ócsár ló ki fe je zé sek kel il -
let te az oro szo kat.

En nél sú lyo sabb fe gyel mi bün te tést je len tett az elő lép te tés el ha lasz tá sa, mely
több nyi re va la mely meg győ ző dés re uta ló szél ső jobb ol da li meg nyil vá nu lá sért járt.
Ugyan ak kor sok eset ben eny hí tő kö rül mény ként ér té kel ték azt is, ami kor a né met -
ba rát nak is mert vagy nyi las se gí tett va la mely ül dö zött nek, vagy ép pen né met el le nes
ki je len té sek re ra gad tat va ma gát össze kü lön bö zött az üzem nyi las pártve ze tő jé vel.

Ál lás vesz tést – leg alább is a BSZKRT-nál – ak kor mond tak ki, ha meg győ ző dé -
ses és kö vet ke ze tes vagy el tit kolt szél ső jobb ol da li ma ga tar tás ra uta ló bi zo nyí té -
kok ra akad tak.6

A fenn ma radt do ku men tá ció és a hi vat ko zá sok alap ján úgy tű nik, a szél ső -
jobb ol da li be fo lyás, a nem ze ti szo ci a lis ta kor esz me a fő vá ros mun kás-al kal ma zot ti 
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4 A Bu da pes ti Nem ze ti Bi zott ság vi tá ja a mi nő sí té si tör vény ha tá lyon kí vül he lye zé sé ről, a volt
fő vá ro si al kal ma zot tak re ha bi li tá lá sá ról. 1945. áp ri lis 11. 42/a. sz. dok. FBM IV. 79.

5 Pol gár mes te ri je len tés a bel ügy mi nisz ter hez a fő vá ro si al kal ma zot tak iga zo lá sá nak ered mé -
nyé ről. 1946. feb ru ár 5. 81. sz. dok. FBM IV. 228–230.

6 BFL XVII.401.



ré te ge i ben elég szé les kö rű tá mo ga tás ra lelt. Ez a kö rül mény, és az ad mi niszt ra tív
kö vet kez mé nyek bi zony elég kel le met len voltak a mun kás párt ok szá má ra, és
meg nyil vá nu lás ra kész tet te a vá ros po li ti ku so kat a kü lön fé le fő vá ro si fó ru mo kon.
A köz gyű lés kom mu nis ta frak ció ve ze tő je, Föl des Mi hály pél dá ul til ta ko zott a
Köz tisz ta sá gi Hi va tal és a Fer tőt le ní tő In té zet, mint fo gal ma zott, „de mok ra ti kus ele -
me i nek” el tá vo lí tá sa el len.7

A bal ol dal ér tel mi ség-, il let ve tiszt vi se lő-el le nes be ál lí tó dá sá ra jel lem ző ugyan -
ak kor a szé kes fő vá ro si ta ná rok iga zo lá sá nak ügye. Noha a kor szak do ku men tu ma i -
ban sú lyos passzu sok ol vas ha tók a ta ná rok zö mé nek nép el le nes és antidemokra-
tikus vol tá ról – Kál lai Gyu la a Nem ze ti Bi zott ság egyik ülé sén pél dá ul ki je len tet te,
hogy „a tor na ta nár ok 100%-a nyi las” –; en nek da cá ra 1946-ban a tan erők orosz lán -
rész ét iga zol ták, és csu pán 4%-uk akadt fenn a po li ti kai szű rőn.8

Mi vel az iga zo lá si el já rá sok csu pán az 1939 és az 1945 kö zöt ti po li ti kai ma ga -
tar tás ra kor lá to zód tak, és tár sa da lom po li ti kai ho za dé kuk tú lon túl prob le ma ti kus
volt a bal ol dal szá má ra, az ered mé nyek a leg ke vés bé sem elé gí tet ték ki a mun kás -
párt ok, s kü lö nö sen a kom mu nis ta párt igé nye it. Az el já rá sok ugyan is jó részt a he -
lyén hagy ták a régi vá ros há zi ap pa rá tus zö mét, mely nek men ta li tá sá ról és tár sa-
dalmi ta golt sá gá ról a kom mu nis ta ve ze tők ugyan ak kor meg le he tő sen se ma ti kus
és torz kép pel ren del kez tek.9

Ahogy a kor mány ban a bel ügy mi nisz té ri um, a Vá ros há zán az el nö ki ügy osz -
tály ke rült lé nye gé ben kom mu nis ta irá nyí tás alá az 1945. ok tó be ri tör vény ha tó sá -
gi vá lasz tá so kat kö ve tő ko a lí ci ós vá ros ve ze tés ben, és erre tá masz kod va a bal-
ol dal 1946 ele jén át fo gó of fen zí vá ba is kez dett.

Et től fog va egy mást ér ték az ap pa rá tus le épí té sét rend kí vül ha tá ro zot tan kö ve -
te lő, és azt a to váb bi fej lő dés és a költ ség ve té si egyen súly hely re ál lí tá sa ér de ké ben
nél kü löz he tet len nek fel tün te tő be szé dek.10

Mi vel a har min cas évek kö ze pe óta rend re fel me rült a vá ros há zi ad mi niszt rá -
ció ra ci o na li zá lá sá nak igé nye, szer ve sen kap csol ha tó volt ebbe az „egy sze rű, a nép
ér de ké ben vég zen dő köz igaz ga tást” jel szó. En nek meg kö ze lí té se it és hang sze re lé sét
ér zé kel te ti Bechtler Pé ter al pol gár mes ter ki je len té se, mely a lét szám csök ken tés
elő est éjén hang zott el: „saj nos a bü rok rá cia olyan be épí tett, hogy más képp nem le het egy -
sze rű sí te ni, csak erő sza kos hoz zá nyú lás sal. Úgy lát szik eh hez kell majd fo lya mod nunk. Ha
fon tos köz jo gi kér dé sek ben el le het in téz ni egy ak tát 48 óra alatt, ak kor ugyan úgy el le het ne
in téz ni a töb bi ügy ben is.”11

Ha son ló köz gyű lé si fel szó la lá sok és a Bal ol da li Blokk ál tal szer ve zett tö meg -
gyű lé sek nyo mán a kis gaz da pol gár mes ter 1946. már ci us 4-én vé gül ren de le tet
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7 Fel szó la lá sa a Köz igaz ga tá si Bi zott ság már ci us 1-i ülé sén. 83/c. sz. dok. 1. sz. láb jegy zet. FBM
IV. 243.

8 A Bu da pes ti Nem ze ti Bi zott ság vi tá ja a mi nő sí té si tör vény ha tá lyon kí vül he lye zé sé ről, a volt
fő vá ro si al kal ma zot tak re ha bi li tá lá sá ról és a köz ok ta tás de mok ra ti zá lá sá ról. 1945. áp ri lis 11.
42/a. sz. dok. FBM IV. 1973. 79–83.

9 Ká dár Já nos elő ter jesz té se a la kás adó és a vá ros há zi le épí té sek tár gyá ban. FK 57. (1946) 7. sz.
(feb ru ár 14.) 158–159.
10 Amint Rajk Lász ló ki fej tet te: „… ad dig nem be szél he tünk Ma gyar or szá gon de mok rá ci á ról,
amíg meg nem szün tet jük, amíg nem de mok ra ti zál juk azt a má sik fe u da liz must, ame lyet a bü -
rok ra ti kus ál la mi gé pe zet je lent …” A Bu da pes ti Nem ze ti Bi zott ság ál lás fog la lá sa az ál lam ap pa -
rá tus le épí té se és meg tisz tí tá sa mel lett. Vö. to váb bá Vas Mik lós, Szentiványi Sán dor és Bechtler
Pé ter hoz zá szó lá sa it. 1946. feb ru ár 14. 83/a. sz. dok. FBM IV. 234–241.
11 A Bu da pes ti Nem ze ti Bi zott ság ál lás fog la lá sa az ál lam ap pa rá tus le épí té se és meg tisz tí tá sa
mel lett. Bechtler Pé ter el nök hoz zá szó lá sa. 1946. feb ru ár 14. 83/a. sz. dok. FBM IV. 241.



adott ki a fő vá ro si köz igaz ga tás meg tisz tí tá sá ról.12A Sza bad Nép öröm mel nyug táz ta a
pol gár mes ter ke mény in téz ke dé sét, és a kom mu nis ta al pol gár mes ter is úgy ér té -
kel te, hogy a ren de let nyo mán a „fő vá ros el ső ként kezd he ti meg tiszt vi se lői ka rá nak a
re ak ci ó sok tól való meg tisz tí tá sát”. Ám a bal ol dal örö me ko rai volt, mert a ren de let
ha tá lya alá a „re ak ci ó sok” csak ak kor es tek, ha az iga zo ló bi zott sá gi ha tá ro zat fed -
dést, vagy en nél szi go rúbb bün te tést mon dott ki rá juk.13

Hogy a Bal ol da li Blokk ak ci ói va ló já ban ki ket jut tat tak sú lyos hely zet be, ar ról
az a tény árul ko dik, hogy a ren de let ere de ti for má ban tör té nő vég re haj tá sa ese tén
csak a BSZKRT-nál 1000-nél több, jó részt mun kás em ber ke rült vol na azon nal ut -
cá ra. Ezek kép vi se lői alap pal is tet tek azu tán szem re há nyást a pol gár mes ter nek,
hogy azo kat az em be re ket akar ják be bi zo nyí tot tan csu pán passzív nyi las vagy
egyéb szél ső jobb ol da li szer ve zet hez tar to zá suk mi att most tö me ge sen ki rúg ni,
akik pe dig nem me ne kül tek el az or szág ból, el len ke ző leg: „az ost rom után azon nal
be kap cso lód tak a vas út vál la lat új já épí té sé be és be le il lesz ked tek az új kor szel le mé be, te hát a
fő vá ros vil la mos for gal má nak gyors hely re ál lí tá sa rész ben a mi mun kánk ered mé nye” – áll
be ad vá nyuk ban.14

Föl des Mi hály kom mu nis ta frak ció ve ze tő a pol gár mes ter in téz ke dé sét ké sőbb
za vart kel tő nek is nyil vá ní tot ta, mert mint mond ta: „az iga zo lá si el já rás so rán ügyes -
ke dő re ak ci ós tiszt vi se lők a he lyü kön ma rad hat tak, míg az iga zo lá si el já rás ban já rat lan
mun ká so kat [most] el bo csát ják”. A bel ügy mi nisz ter pe dig két hét múl va csak az zal
hagy ta jóvá a ren de le tet, hogy az el bo csá tott fi zi kai mun ká so kat sze mé lyes el bí rá -
lás alap ján a szol gá lat ba azon nal vissza kell he lyez ni.15

Ezek után ke rült sor 1946. má jus 1-jén an nak a kor mány ren de let nek a ki adá sá -
ra, amely most már nem a nyi las mi vol tot, a né met ba rát sá got fir tat ta, ha nem im -
má ron tág le he tő sé ge ket biz to sí tott a szé les kö rű tisz to ga tá sok hoz. A ren de let a
köz al kal ma zot tak lét szá mát az 1938-as szint ki lenc ven szá za lé ká ban ha tá roz ta
meg, és azo kat ítél te el bo csá tan dó nak, „akik nek hi va ta li mű kö dé se az or szág de mok ra -
ti kus szel le mű ujjáalakítását te vő le ge sen nem szol gál ja, il le tő leg akik a hi va ta luk kal járó
fel ada tok ki fo gás ta lan el vég zé sé hez szük sé ges rá ter mett ség vagy szor ga lom hi á nya mi att
szol gá la tu kat a meg kí vánt mér ték ben nem lát ják el.”16

A sze mé lyi ügyek in té zé sé ben kez det től fog va szá mot te vő kom mu nis ta be fo -
lyás ered mé nye ként a szé kes fő vá ros 1946 kö ze pén oly mér ték ben tel je sí tet te túl
az el bo csá tá so kat, hogy egyes te rü le te ken (pél dá ul az adó ügy in té zés ben) ko -
moly fenn aka dá sok mu tat koz tak, és még az év fo lya mán kb. 700 főt vissza is kel -
lett ven ni.17

Az ön ké nyes ke dő hi va tal ve ze tők nek ki szol gál ta tot tak le he tet len hely ze tét, a
szin te tet sző le ge sen al kal maz ha tó ren de let de mo ra li zá ló vol tát csu pán az ak ko ri
köz gyű lés leg job bol da libb tag jai, az ost rom előt ti bá tor ki ál lá suk mi att ak kor még
tá mad ha tat lan Schlachta Mar git és Payr Hugó tet ték szó vá. Payr Hugó egy szol -
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12 Fő ka pi tá nyi je len tés az 1946. feb ru ár já ban le zaj lott tö meg meg moz du lás ok ról. 1946. feb ru ár.
83/b. sz. dok.; Pol gár mes te ri ren de let a fő vá ros köz igaz ga tá sá nak meg tisz tí tá sá ról. 1946. már ci -
us 4. 83/c. sz. dok. FBM IV. 241–244.
13 SzN 1946. már ci us 6.
14 B-listára he lye zett BSZKRT-alkalmazottak kül dött sé gé nek be ad vá nya a pol gár mes ter hez.
1946. már ci us 12. BFL XVII. 401.
15 177.154/1946-III/10-2. B. M. sz.; Pol gár mes te ri ren de let a fő vá ros köz igaz ga tá sá nak meg tisz tí -
tá sá ról. 83/c. sz. dok. 1. sz. láb jegy zet. FBM IV. 243.
16 5000/1946. M. E. (má jus 1.) sz. kor mány ren de let.
17 Pol gár mes te ri elő ter jesz tés a bel ügy mi nisz ter hez a fő vá ro si al kal ma zot tak lét szám csök ken tés -
ének fe lül vizs gá la tá ról. 1946. au gusz tus 14. 83/g. sz. dok. FBM IV. 248-250.



gál ta tó jel le gű köz igaz ga tás nak ép pen a sze gé nyebb ré te gek szá má ra elő nyös vol -
tá ra kí ván ta fel hív ni a fi gyel met, ami kor em lé kez tet te a túl buz gó vá ros ve ze tést:
„Eb ben a te rem ben mon dot tam né hány év vel ez előtt, h. min den zsi dó or vos, akit mun ka tá -
bor ba visz nek, sok száz és száz ke resz tény fi ú nak az éle té be ke rül het. Most pe dig azt mon -
dom, h. min den jó tiszt vi se lő, akit az urak el bo csá ta nak, sok száz sze gény em ber nek a sor sát 
fog ja meg ne he zí te ni.”

Schlachta Mar git pe dig gú nyos és fe nye ge tő be ki a bá lá sok tól kí sért fel szó la lá -
sá ban („Fel leb bez zen a ki rály hoz!” – ki ál tott rá pél dá ul Ma jor Ta más) igen kor sze rűt -
len nek ható szem pont ok ra igye ke zett fel hív ni a fi gyel met, ami kor azt em le get te,
hogy a köz igaz ga tás szak mun ka, mely tu dást igé nyel és gya kor la tot té te lez fel, és
fi gyel mez tet ve a di let tan tiz mus, és a rossz spó ro lás ve sze del mes vol tá ra, ame ri kai 
pél dá ra, a jól meg fi ze tett city managerek al kal ma zá sá nak be vált gya kor la tá ra hi -
vat ko zott. Éle sen til ta ko zott a B-listák össze ál lí tá sá nál al kal ma zott mód szer el len,
mely sze rint: „Ha nem vé tett va la ki a mos ta ni po li ti kai rend szer el len, ak kor azt hoz zák fel 
a B-lista oká ul, hogy akt íve nem vesz részt a mos ta ni po li ti ká ban”.18

Ezek után ér de mes kö ze lebb ről szem ügy re ven ni, hogy ki ket is bo csá tot tak el a 
fő vá ros szol gá la tá ból 1946 és 1947 fo lya mán, és hogy mi lyen mo ti vá ci ók vol tak
jel leg adó ak?

A vé let len sze rű en ki vá lasz tott mint egy fél száz ügy irat be ha tó vizs gá la ta tar to -
gat meg le pe té se ket. Ezek kö zül az egyik, hogy noha a mun kás pár ti ér ve lés ál lan dó -
an az el nyo mott tár sa dal mi ré te gek fel eme lé sé nek szük sé ges vol tát em le get te, az
el bo csá tot tak igen te kin té lyes ré sze ugyan ak kor al tiszt, ke ze lé si szak ba osz tott na -
pi dí jas, il let ve egy sze rű be osz tott szak al kal ma zott: vé dő nő, óvó nő, adó sze dő, akik
kö zül töb ben hi vat koz nak is arra, hogy ala csony sor ból szár maz nak.19 Az el bo csá -
tot tak má sik je len tős ré szét vi szont két ség kí vül a jól kva li fi kált, magasállású tiszt vi -
se lők ké pe zik: fő könyv tá ros, ke rü le ti mű sza ki ta ná csos, adó hi va ta li fő tiszt.20

El gon dol kod ta tó az a kö rül mény is, hogy mi cso da meg rö kö nyö dés sel fo gad -
ták az ala csony be osz tá sú ak el tá vo lí tá su kat. Az egyik idős női al tiszt pél dá ul ke se -
rű en így fa kadt ki: „Nem hi szem, nem aka rom el hin ni, h. épp most a de mok ra ti kus
Ma gyar or szá gon meg tör tén he tik az, h. egy mun kás, aki 30 éven ke resz tül be csü le te sen dol -
go zott, ki nek mun ká já val a mun ka adó ja min dig meg volt elé ged ve, aki be csü le tes mun ká já -
nak rok kant ja is, öreg nap ja i ra min den nél kül le gyen ki ta szít va az élet be, éhen ha lás ra
ítél ve, azért, mert 30 éven át hű sé ge sen szol gál ta gaz dá ját, aki az or szág fő vá ro sa”.21 Az
egyik ke ze lő se géd nek pe dig az nem fért a fe jé be, ho gyan tá vo lít hat ja el most
ugyan az a kor mány zat, mely még né hány hó nap pal ko ráb ban al tiszt ből tiszt vi se -
lő vé mi nő sí tet te át.22 Szin tén po li ti kai, vi lág szem lé le ti za va ro dott sá got, csak ez
eset ben szár ma zá si te ma ti ká val is szí ne ző dőt idé zett elő a vá ros ve ze tés a zsi dó
ere de tű na pi- dí jas asszony el tá vo lí tá sa al kal má val. Sugárné a vele szem be ni el já -
rást egy faj ta iden ti tás vál ság ként is kény te len volt meg él ni, amely nek fel fo lya mo -
dá sá ban han got is adott. Hisz, mint szemrehányólag val lot ta: „… szár ma zá som nál
fog va is bal ol da li ma ga tar tá sú le he tek csak…”.23 Akadt olyan is, aki bel ső, mo rá lis vál -
ság ként élte meg a vele szem be ni el já rást, és ki fe je zet ten meg szé gye ní tés ként fog -
ta fel ki rú gá sát: „Min den ok nél kül tör tént el bo csá tá so mért szé gyell nem kell ma gam,
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22 BFL IV.1409.c 13.615/1946–I. lvt. sz.
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ami kor a de mok ra ti kus Ma gyar or szág új já épí té sé ben min den mun ka bí ró em ber -
nek dol goz nia kell, [és] én a leg na gyobb nél kü lö zé sek kö ze pet te tét len ség re va gyok ítél -
ve.”24 Má sok – mint pél dá ul egy vé dő nő –, csu pán sze mé lyes okok, a
ki ke rül he tet len int ri ka té te le zé sé vel tud ta fel ol da ni az új rend szer hez kap cso ló dó
po zi tív ér zel mei és az an nak vele szem be ni ne ga tív meg nyil vá nu lá sa kö zött fe szü -
lő el len té tet: „Le he tet- len nek tar tom a mai de mok ra ti kus vi lág ban, h. ko moly csa lád fenn -
tar tó ál do za tul es sen egy fe le lőt le nül és meg gon do lat la nul, csu pán em be ri hi ú ság ból és
bosszú ból cse lek vő sze mély nek”25 – há bor gott be ad vá nyá ban.

Azért is él ték meg ne he zen az el tá vo lí tott al kal ma zot tak a ve lük szem ben al -
kal ma zott sé rel mes el já rást, mi vel ek kor még nem ját szott je len ték te len sze re pet a
kor szak köz al kal ma zot ta i nak tu da tá ban az ún. szolgálatéthosz. Az a fel fo gás,
hogy az adott kö zü let ér de ké ben nem csak szor gal mas és oda adó, de egye ne sen
ön fel ál do zó mun kát kell az al kal ma zott nak vé gez nie, bár mi lyen be osz tás ban le -
gyen is. Kü lö nö sen ne he zen el vi sel he tő volt ezért a mo rá lis in dít ta tá sú hoz zá ál lás
el le né ben amo rá lis nak ér zett és an nak is bi zo nyu ló ha tal mi/tár sa dal mi vá lasz re -
ak ció. Az ost rom, va la mint az azt kö ve tő idő szak meg pró bál ta tá sai bő ven ad tak
al kal mat az ön fel ál do zás do ku men tá lá sá ra; a bé lis tá zot tak hi vat koz tak is arra,
hogy mun ká ju kat hosszú időn át ki fo gás ta la nul és oda adó an vé gez ték, és arra is
utal tak, hogy nem hagy ták el a fő vá rost, ha nem azon nal je lent kez tek szol gá lat té -
tel re az ost rom után, és min den ener gi á juk kal a mun ka fel té te lek új bó li meg te rem -
té sén fá ra doz tak, töb ben az egész sé gü ket sem kí mél ve.26

Erő tel je sen ér zé kel he tő a ké rel me zők be ad vá nya i ban az eti kai-em be ri es sé gi
elem is. Ez fő ként a zsi dó ül dö zé sek kel kap cso lat ban ke rül elő; so kan egy ko ri ül -
dö zöt tek írá sos tanuvallomásait is, oly kor ket tőt-hár mat is, csa tol tak kér vé nyük -
höz; vagy ‘19-es múlt tal ren del ke ző házmegbizottét, – aki nem mu lasz tott el pi ros
tin tát hasz nál ni rö vid ke ok má nyá hoz.27

A meg jegy zé sek má sik ré sze ál ta lá nos ság ban utal a mun ka be csü le tes és hű el -
vég zé sé nek normatív igé nyé re, erő tel je sen ki dom bo rít va a sok szor sze mé lyes el -
len té tek ből fa ka dó ne héz sé ge ket. Egye sek an nak meg jegy zé sét ér zik szük sé ges-
nek, hogy so ha sem vol tak kor rum pál ha tók és sza bály ta lan sá go kat sem kö vet tek
el, míg má sok fel jebb va ló juk nak ve lük szem be ni in kor rekt ma ga tar tá sát ecse te lik
– be pil lan tást en ged ve a kor szak hi va ta li lég kö ré be. Ezek ből oly kor ba sás ko dó és
vér szom jas fő nö kök, va la mint ki szol gál ta tott, ám ál lá suk meg tar tá sa ér de ké ben
min den re kész be osz tot tak kafkai küz del me tá rul elénk. Az egyik vé dő nő be ad vá -
nyá ból pél dá ul egy faj ta haj sza képe bon ta ko zik ki, mely nek egyik sa já tos sá ga ként 
az ül dö ző (a fő nök) ma gát a vé de ke zé si ké pes ség fenn tar tá sá nak igé nyét is már
pro vo ka tív gesz tus nak mi nő sí tet te: „az osz tály ve ze tő sze mé lyes ke dé si vi szony ban ál -
lott ve lem, s azt mond ta: hi á ba re mény ke dik, úgy is el in té zem, hogy b-listára ke rül; ha to -
vább ku tat ja a dol ga it és to vább kel le met len ke dik ne kem, meg mu ta tom ma gá nak, egy 24 óra 
alatt kirugatom a vá ros tól (ezt ak kor mond ta ami kor a b-listázásom tu do má som ra ju tott és
azt első eset ben si ke rült vissza csi nál nom, ez után egye ne sen meg til tot ta sa ját sze mé lyem
vé del mét)”.28

Ér de kes jel lem ző je az 1946-os el bo csá tá sok nak, hogy vi szony lag kor lá to zot tan
for dul nak elő di rekt párt po li ti kai ér vek a be ad vány ok ban. A po li ti kum – egy-egy
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vér sze gény SZDP-tagság fel em lí té sén túl me nő en – ek kor még egy részt ne ga tív
for má ban, szél ső jobb ol da li irá nyult ságként és a múlt ta ga dá sa ként je le nik meg;
más részt a hir te len is mét idő sze rű vé vált nagy, új esz me, a de mok rá cia fo gal mi
mag ja köré cso por to sí tott po zi tív uta lá sok ban. Egyik leg szem be öt lőbb vo ná sa
ezek nek a do ku men tu mok nak, hogy – a meg vál to zott po li ti kai-tár sa dal mi nor -
mák hoz és ér té kek hez való vil lám gyors al kal maz ko dás je le ként – mi lyen ma gá tól
ér te tő dő en nyúl min den ki az em lí tett ér ték-de ter mi náns hoz. Lé nye gé ben már a
ko rai idő szak ban is a tör vény előt ti egyen lő ség és a ha gyo má nyos jog ál la mi ság
korlátain túl lép ve, „ki ter jesz tett ér te lem ben” hasz nál ják a fo gal mat, s már ek kor
be le ér te nek bi zo nyos ple be jus-vo ná so kat is.29 Így a ke ze lő tiszt szük sé ges nek tart ja 
an nak fel em lí té sét, hogy „a szé kes fő vá ros nak min den kor val lás és tár sa dal mi rang kü -
lönb ség nél kül ál lott szol gá la tá ban, kü lön se gít ve a sze gé nye ket és az ül dö zöt te ket, te hát a
bal ol da li ál lá sú kö zön sé get, mely re szám ta lan ta nú ja van”;30 a fő or vos vi szont bár szűk -
sza vú an, de fon tos kö rül mény ről tá jé koz tat va az il le té ke se ket meg je gyez te, hogy
min den kor el ítél te „az an ti de mok ra ti kus moz gal mak tény ke dé sét”, va la mint azt is,
hogy hi va ta li be osz tá sa alatt „elő moz dí tot ta a mun kás ság ér de ke it”.31

Az 1946-os kor mány ren de let vég re haj tá sa so rán –, mely ről a kom mu nis ta
párt kép vi se lő cso port já nak be szá mo ló já ban bal jós la tú an ez ol vas ha tó: „gon dunk
van arra, hogy a tisz to ga tás va ló ban tisz to ga tás le gyen”, „a köz igaz ga tás meg tisz tí tá sa
az oda nem való, an ti de mok ra ti kus ele mek től” – végülis össze sen 3 532 fő el tá vo lí tá -
sá ra ke rült sor. Ez az összes al kal ma zot tak kb. 7%-át je len tet te. A ma ga sabb ran -
gú (I–V.) fi ze té si osz tá lyok ba so rolt tiszt vi se lők kö ré ben ez az arány vi szont több 
mint 30%-ot tett ki.32

A Kis gaz da párt köz sé gi frak ci ó já ban 1947-ben vég be ment át ala ku lá sok, és Bog -
nár Jó zsef, az új pol gár mes ter 1948 késő őszén azu tán el há rí tot ta az aka dá lyo kat a
har ma dik el bo csá tá si hul lám le bo nyo lí tá sa elől. Amint Kéry Já nos kom mu nis ta vá -
ros atya a köz vé le mény meg nyug ta tá sá ra meg je gyez te: „a fő vá ros ve ze tő sé ge kel lő gon -
dos ság gal és ala pos meg fon tolt ság gal cse le ked ve, még egy szer kö rül né zett”.33

A vá ros há zi fó ru mo kon ez zel kap cso lat ban el hang zott meg nyi lat ko zá sok tel -
jes egy ér tel mű ség gel vissz han goz ták a kom mu nis ta párt ká der po li ti kai té zi se it, és 
tük röz ték azt az új sze rű szem lé le tet, amely a sze mély ze ti ügyek ke ze lé sé nél a
szak mai szem pont ok mel lő zé se mel lett nem is csak egy sze rű en párt szem pon to kat 
he lye zett elő tér be, ha nem a vég be ment ha ta lom vál tás hoz való fel té te le zett em be ri 
vi szo nyu lást mér le gel te min de nek előtt.34

Fel buk kan tak a jól is mert, tra gi ko mi kus, haj szolt po li ti kai pa ra no ia tü ne tei:
„Na gyon ké rem a fő vá ros ve ze tő sé gét, ta lál ja meg a mód ját an nak, hogy a fő vá ros dol go zói
ne le gye nek itt a sut to gó pro pa gan da köz pont jai és ne ter jesszék a rém hí re ket”; „nincs
szük sé günk azok ra az em be rek re, akik nem lát ják be a nagy össze füg gé se ket”; „aki csak lát -
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34 Vesd össze: 1949. évi ülés jegy ző köny vek. Bog nár Jó zsef pol gár mes ter meg nyil vá nu lá sai. BFL
IV.1416.a 6. nagy do boz.



szat ra vesz részt új tár sa dal mi ren dünk ki ala kí tá sá ban […] an nak nincs he lye a vá ros dol -
go zó i nak tá bo rá ban.”35

Az ek kor vég re haj tott újabb tö me ges el bo csá tá sok kal egyidőben de monst ra tív
cél zat tal fi zi kai dol go zó kat is ve ze tő posz tok ra ál lí tot tak; – amint Fo dor Gyu la al -
pol gár mes ter gú nyo san meg je gyez te: a „ki vá ló régi szak em be rek, a tör vény le xi ko nok”
he lyé re. A meg jegy zés ér zék le te sen mu tat ja, hogy a sze mély cse rék egy ben szem -
lé let vál tást, a for ma li zált jogi nor ma rend szer és az arra épü lő vá ro sigaz ga tá si gya -
kor lat ki ik ta tá sát is cé loz ták. 1949 feb ru ár já ban 103 ve ze tő ál lás ból 29-et töl töt tek
be fi zi kai mun ká sok kal. A tiszt vi se lői kar ezen fel fris sí té sét a bü rok rá cia el le ni –
amúgy régi idők re vissza nyú ló – harc te kin te té ben is per sze ko moly elő re lé pés -
ként ér té kel ték. A kom mu nis ta hi va tal szer ve zés a fi zi kai mun ka vég zés bi zo nyos
vo ná sa it, a cse lek vés di rekt és a pro duk tu mot köz vet le nül meg je le ní te ni ké pes
mód ját sze ret te vol na a hi va ta li mun ká ba is át ül tet ni, az ered mé nyes ség és a ha té -
kony ság áb ránd já tól űzve. Az al pol gár mes ter sza va i val: „ha az üzem ben egy em ber
meg kap ja a maga mun ká ját, ak kor azt nem to lo gat ja ide-oda, nem jár kál vele vé gig a szo bá -
kon, nem kül döz ge ti min den fe lé, ha nem ne ki fog a mun ká já nak és azt vég re hajt ja.”36

Szó se róla, az 1948 és 1949 for du ló ján ut cá ra tett fő vá ro si al kal ma zot tak zöme
– mi ként a két év vel ko ráb ban ki rú got tak java ré sze is – más po li ti kai vi szo nyok
kö zött hosszú vá ros há zi szol gá lat tal di cse ked he tett vol na. Ez azon ban, a hosszú
szol gá la ti idő, ek kor már sem mi kép pen sem szá mí tott jó pont nak, ame lyet vi szont 
a népi de mok ra ti kus ér té kek hez, szer ve ze tek hez és in téz mé nyek hez fű ző dő po zi -
tív sze mé lyes vi szony bi zony ga tá sá nak kény sze re vál tott fel.

A fenn han gon hir de tett el vek el le né re most is szá mos bal ol da li val ta lál ko zunk
a ki rú got tak kö zött, MDP-tagokkal is, akik nek sor sa egy va la mi ben fel tét le nül kö -
zös, re ak ci ós nak te kin tett kon zer va tív-jobb ol da li tár sa i ké val: va la mennyi en régi
vá ros há zi szak em be rek vol tak.

A ki épü lő dik ta tú ra kö rül mé nye i ből ere dő en a be ad vány ok kö zött szá mos
olyan adat ra aka dunk, amely nem csak a hi va tal nok passzív párt tag ság ára utal,
ha nem az – mi vel a vá ros há zi al kal ma zot tak kö zött vi szony lag szép szá mú szo ci -
ál de mok ra ta párt tag volt – a ‘45-ös be lé pé sek től da tál ha tó „moz gal mi múlt” rész -
le te ző do ku men tá ci ó ját is kí nál ja.37

E mel lett fel buk kan a fe gyel me zett párt ka to na őszin te és ke gyet len tí pu sa is,
aki hi va ta li elöl já ró já nak sze mé lyé ben is már fő ként a párt ve ze tőt lát ja, ám ez sem -
mi kép pen sem aka dá lyoz za meg ab ban, hogy köz ér de kű ügy ben is akár sze mé lyes
han got üs sön meg. Így for dul a kom mu nis ta al pol gár mes ter hez az iro da fő tiszt is:
„Jól fel fo gott ér de ke men kí vül hű sé ges párt tag sá gom is kö te lez, hogy a vá ro si hi e rar chi á ban 
párt vi szony lat ban első ve ze tő met tá jé koz tas sam azok ról az okok ról, ame lyek ered mé nye -
képp – leg jobb tu do má som sze rint – ve lem kap cso lat ban a ren de let ke let ke zett. Át he lye zé -
sem után az új hi va tal fő nök egy ben párt ve ze tőm is volt. Ele in te jó elv tár si vi szony volt
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köz tünk, majd ki fo gá sol ni kezd tem bi zo nyos szál lí tá so kat, mire az párt vo na lon rossz vé le -
ményt ter jesz tett elő.”38

Az el bo csá tott ko ráb bi szoc dem párt tag ok több sé ge job bá ra szük sé ges nek lát ta 
párt tag sá ga meg ma gya rá zá sát. Mi ért nem lé pett át a párt fú zió előtt az MKP-ba? –
mert „a hi va ta li mun ka nem ha gyott időt a po li ti kai el mé lyü lés re”; ha át lé pett, nem mu -
lasz tot ta el e tényt an nak ki eme lé sé vel il luszt rál ni, mi sze rint „több szoc dem ta got
meg győ zött az MKP ál tal kö ve tett út he lyes sé gé ről”; ha pe dig már mint MDP ta got me -
nesz tet ték, em lé kez tet te az il le té ke se ket, hogy az egye sü lés ide jén – mi köz ben sok
jobb ol da li ele met ki zár tak – őt át vet ték.39

A rá sze dett kis gaz dák sor sá ra, a szin te hó nap ról-hó nap ra vál to zó ko a lí ci ós
erő vi szony ok hoz, fel té te le zett po li ti kai igé nyek hez al kal maz ko dó lo já lis párt tag
hely ze té re vi lá gít rá az el tá vo lí tott ta nács jegy ző ese te. Egy részt a párt hű ség fon tos
kö ve tel mé nyé nek téve ele get lát ta jó nak tu dat ni a for má li san kis gaz da pol gár mes -
ter rel, mi sze rint „min den egyes vá ros há zi FKGP gyű lé sen, össze jö ve te len, a párt prog -
ram já val való együtt ér zé sem nek ki fe je zé se ként részt vet tem”. Más részt vi szont, érzé-
kel ve a párt alá ren delt hely ze tét, a ko a lí ci ós part ner irán ti bi za lom ki nyil vá ní tá sát
is jó nak vél ve hoz ta azt is a pol gár mes ter tu do má sá ra, hogy „az együtt mű kö dé si cél -
zat do ku men tá lá sá ra az MDP ál tal ren de zett nem egy párt gyű lé sen, ren dez vé nyen is je len
vol tam”. Az alap ve tő mo rá lis nor mák po li ti kai ér de kek ál ta li meg kér dő je lez he tet -
len sé gé nek igé nyé re utal az a ki je len té se is, mely sze rint az adott hely zet ben is biz -
to sít va lát ta „ha la dó szel le mű mun kás sá ga ki fej lő dé sét”, hi szen „úgy az FKGP, mind az
MDP fe le lős sze mé lyi sé gei is mé tel ten ki je len tet ték, hogy egy be csü le tes dol go zót sem ér het
hát rány azért, mert nem az MDP tag ja, ha nem más de mok ra ti kus pár té, eset leg pár ton kí -
vü li.”40

De ta lán még en nél is meg ren dí tőbb az el bo csá tá sa mi att tel je sen meg ha son lott 
fő ál lat or vos-asszony nak az ese te, aki csa lád ja és a maga bal ol da li gyö ke rei do ku -
men tá lá sá ra má so lat ban mel lé kel te a sze ge di ta ná ri kar 1919-ből kelt azon tan tes -
tü le ti ha tá ro za tát, amellyel a ta ná rok az ap já val – an nak fel fo gá sa mi att – megsza-
kították a tár sa dal mi érint ke zést, és csa lád ja az egész Hor thy -kor szak ban mel lő -
zés ben ré sze sült. A fő ál lat or vos-asszony ese te jól pél dáz za a po li ti kai meg győ ző -
dés re ala po zó jo gos presz tízs-igénnyel („…a de mok ra ti kus ál lam for ma irán ti sze re tet
ná lam egye ne sen csa lá di örök ség”) szem ben ér vé nye sü lő, pusz tán a kö zép osz tá lyi
rétegemeghatározottság alap ján diszk ri mi ná ló po li ti kai lo gi ka ir ra ci o ná lis vol tát
és tö rek vé sét.41

Úgy tű nik, ál ta lá ban is sok nőt, köztük több fel ső fo kú vég zett sé gű, dok to rá tus -
sal ren del ke zőt bo csá tot tak el. A je lek sze rint a mű velt sé gé vel nem csak a női, de a
fér fi át lag fölé is ma ga so dó, önál ló íté let al ko tás ra ké pes és kri ti kus szel le mű asz-
szonyt az új vá ros ve ze tés nem hogy nem te kin tet te a „dol go zó nők” csa lád já ba tar -
to zó nak, ha nem ki fe je zet ten ve szé lyes elem ként ke zel te. Eb ben nyil ván sze re pe
volt an nak az is mert tény nek is, hogy a nők ek ko ri ban na gyobb arány ban sza vaz -
tak jobb ol da li pár tok ra.42

Egyi kük, az el len zé ki Vé szi Má tyás fe le sé ge, dr. Wágner Lil la könyv tá ros pél -
dá ul kü lö nö sen ön ér ze tes for má ban, nyílt le ve le ző la pon, az aláb bi sza vak kal kér -
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38 BFL IV.1409.c 942/1949–I. lvt. sz.
39 BFL IV.1409.c 1107, 1123, 1189/1949–I. lvt. sz.
40 BFL IV.1409.c 931/1949–I. lvt. sz.
41 BFL IV.1409.c 1113/1949–I. lvt. sz.
42 A Szé kes fő vá ro si Statisztikiai Hi va tal je len té se a pol gár mes ter hez a köz sé gi vá lasz tá sok ered -
mé nyé ről. 5. Nők sze re pe a vá lasz tás ban. 1945. no vem ber. 65/e. sz. FBM IV. 175–176.



te ki ma gá nak az el bo csá tá sa utá ni utó la gos zak la tást: „A mai na pon Önök »azon -
nal« jel zés sel be hi vat tak, ami vel ne kem Ft 4.60 fe les költ sé get okoz tak. Fi gye lem mel arra,
hogy én azt a pol gár mes te ri ha tá ro za tot, amellyel ren del ke zé si ál lo mány ba he lyez tek, majd
utóbb min den igény nél kül el bo csá tot tak, nem tar tom igaz sá gos nak, ép pen ezért min den
eb ből fo lyó ren del ke zést ha son ló kép pen nem ve he tek tu do má sul. Fel ké rem te hát Önö ket,
hogy a jö vő ben ne kem sem fe les le ges idő-, sem pénz po csé ko lást ne okoz za nak.”

Ne ve zett a bel ügy mi nisz ter nek sem ke gyel me zett, aki től az aláb bi, fér fi as, ám
avítt jog ér zék ről árul ko dó sza vak kal ké rel mez te a jog sze rűt len pol gár mes te ri ha -
tá ro zat meg vál toz ta tá sát: „mint hogy pe dig egy soha meg nem in do kolt ren del ke zés sel
szem ben a sé rel met szen ve dő iga zát nem bi zo nyít hat ja, a fent írt in do kok ép pen ele gen dők
ah hoz, hogy Mi nisz ter Úr a sé rel mes ha tá ro za tot meg vál toz tas sa.”43

Az ilyen ha tá ro za to kat azon ban a bel ügy mi nisz ter ter mé sze te sen igen ki vé te -
les eset ben vál toz tat ta csak meg, és azt az ano má li át, mely a fő vá ros fe gyel mi sza -
bály za tá nak ér tel mé ben ere de ti leg va ló ban nem tet te le he tő vé a fe gyel mi el já rás
nél kü li el bo csá tást, 1949 ele jén kü lön ren del ke zé sek kel küsz öböl ték ki.44

Mind ez né mi leg ér zé kel tet he ti ta lán, hogy az iga zo lá si el já rá so kat kö ve tő en
két fá zis ban vég re haj tott vá ros há zi le épí té sek mi lyen mér ték ben zúz ták szét a vá -
ros há zi igaz ga tá si kul tú ra hu mán bá zi sát: hogy ho gyan rom bol tak le ér ték őr ző és
ér ték te rem tő eg zisz ten ci á kat, és hogy ho gyan aka dá lyoz ták meg egy adott kö zeg -
ben hosszú táv ra a nor má lis mun ka he lyi lég kör, és a va ló ban de mok ra ti kus és kol -
le gi á lis szel lem ki ala ku lá sát.

Fel hasz nált iro da lom és rövidítések

BFL Bu da pest Fő vá ros Le vél tá ra
IV.1409.c Bu da pest Szé kes fő vá ros Pol gár mes ter ének ira tai. Pol gár mes te ri
Ügy osz tály ok Köz pon ti irat tá ra.
IV.1416.a Bu da pest Szé kes fő vá ros Köz igaz ga tá si Bi zott sá ga, al bi zott má nyai, 
vá laszt má nyai és kül dött sé gei ülé se i nek jegy ző köny vei.
XVII. 401. A Bu da pes ti 121. szá mú Iga zo ló Bi zott ság (BSzKRt) ira ta i nak gyűj -
te mé nye.

FK Fő vá ro si Köz löny

SzN Sza bad Nép

FBM IV.
1973 For rá sok Bu da pest Múlt já ból IV. 1945–1950. Szerk.: GÁSPÁR Fe renc. Bu da pest, Bu da -

pest Fő vá ros Le vél tá ra, 1973.

GÁSPÁR

1990 GÁSPÁR Fe renc: A fő vá ros ön kor mány za ti köz igaz ga tá sa 1945 után. In: Össze ál lí tás a
bu da pes ti köz igaz ga tá si ön kor mány zat múlt já ból. Ta nul mány gyűj te mény. Szerk.: 
LŐRINCZ La jos. Bu da pest, [Főszinform], 1990. 183–226.
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