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DR. KISS KÁLMÁN:

A kisújszállási progresszió történelmi előzményei
Az új élet szervezése, a demokratikus fejlődés kibontakozása

Senki sem vitathatja, hogy a felszabadulással induló forradalmi átalakulás
gyökeres és éles szakítást hozott a tőkés földesúri múlttal szemben. Azt viszont
semmiképpen nem fogadhatjuk el — amit esetenként szélsőséges elemek han-
goztatnak —, hogy „nagyon kevés olyan mába nyúló hagyomány volt, amire a
népi demokratikus forradalomért küzdő erők támaszkodhattak volna". Ellen-
séges megfogalmazás szerint: „a szocializmus nem hazai talajból nőtt ki, hogy
szocialista rendszerünknek nincs „legitimációja", történelmi illetékessége".

Tágabb és szűkebb hazánk történelmi múltját vizsgálva, határozottan vála-
szolhatunk mindazoknak, akik a felszabadulás utáni átalakulás gyökereit meg-
kérdőjelezik, hogy voltak olyan forradalmi hagyományok történelmünkben,
amelyekre az új élet, a demokratikus átalakulás, majd a szocializmus is épített.
Kétségtelen tény, hogy a történelemkutatásnak még nagyon sok feladatot kell
elvégezni annak érdekében, hogy a szocializmus hazai előtörténetét a közvéle-
ménnyel, az ifjúsággal megértessük, elfogadtassuk, s a felszabadulással elkez-
dődött forradalmi minőségváltást a múlt forradalmi hagyományaival dialek-
tikus egységben értelmezzük!

Az 1967 óta fellendülő helytörténeti kutatás jelentős mértékben hozzájárult
a magyar nép haladó, demokratikus, forradalmi és szocialista hagyományainak
feltárásához. Ügy vélem, hogy ezen a téren még sok a tennivaló.

A Nagykunság e kisvárosában Kisújszálláson, de a szomszédos városokban,
községekben, s nem utolsósorban megyénk székhelyén Szolnokon is megszer-
veződtek azok az erők, amelyekre az új, demokratikus hatalom építhetett.
Megyei szinten is nyomon követhetjük a korábbi progresszió létezését. Eredeti,
hiteles jegyzőkönyv bizonyítja, hogy Kisújszálláson 1944. október 10-én — 2
nappal a város első felszabadulása után, amikor tulajdonképpen még nem is
sikerült a város teljes területét megtisztítani az ellenséges német csapatoktól —
megalakult az Ideiglenes Városi Tanács. Tagjai kubikosok, agrárproletárok, tör-
pebirtokosok, Kisújszállásnak sokat próbált, üldözést is szenvedett vezetői
közül kerültek ki, s beválasztották ebbe a Városi Tanácsba azokat a közigaz-
gatási vezetőket, akik nem hagyták itt a várost, s korábban nem kompromit-
tálták magukat.

Az Ideiglenes Városi Tanácsban a földmunkásokat: Bakó Kálmán és Földi
István; a szervezett iparosokat: Földi Endre és Vígh Elek; a baloldali értelmi-
séget: Herpai Sándor tanító (aki polgármester lett); a 19-es kommunistákat:
Szűcs Elek képviselte. A volt tisztviselők közül: dr. Rácz Kálmán, Szűcs Albert
és dr. Vajda Béla kerültek be.

A 9 tagú tanács későbbiek során tovább bővült: dr. Pólya Lászlót, Varga
Sándort, Váróczi Áront, dr. Szeremley Gyulát, dr. Kovács Kálmánt, Turbacs
Mihályt, Kovács Józsefet, J. Kovács Imrét, Juhász Imrét, Sibelka Ivánt, Borok
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Albertet és Janó Lajost választották még be a Városi Tanácsba. Végül is 21
tagból állt ez a sokirányú munkát végző testület.

Az Ideiglenes Városi Tanács megalakulásáról készült jegyzőkönyvben e
szerv létrejöttének szükségességét, az előttük álló feladatokat így összegezték:
„A háború következtében harctérré vált Kisújszállás Város is, mely körülmény
az ideiglenes rend, közbiztonsági és egyéb feladatok ellátására az Ideiglenes
Városi Tanács megalakulását — intézkedő hatóság hiányában — szükségessé
tette".

A felszabadulást követő kisújszállási események igazolják dr. Kovács Kál-
mán megállapítását: „Az új népi demokratikus államiság első elemeit a Szov-
jetunió hadserege által felszabadított magyar nép forradalmi alkotóereje alulról
teremtette meg, a Horthy-rendszer ellenforradalmi állama és a Szálasi-féle
nyilas rémuralom gépezetének romjain. 1944. szeptember végétől a sorra fel-
szabaduló, egymástól elszigetelt falvakban és városokban a nép forradalmi és
demokratikus erői — nem várva az új központi államhatalom létrejöttéig —
a negyedszázadon át illegalitásba kényszerített kommunisták gyorsan megala-
kuló legális szervezeteinek vezetésével önmaguk azonnal kezükbe vették saját
sorsuk irányítását, az ügyek intézését".

1944-re olyan forradalmi bázis alakult ki ebben a városban, akik képesek
voltak — központi irányítás nélkül is — a legnehezebb helyzetben megfontoltan
intézkedni, a város lakosságáról gondoskodni, s az itt élő embereket a demok-
ratikus fejlődés útjára vezetni.

Kik voltak azok, akik a nehéz időben vállalták a város ügyeinek felelősség-
teljes szervezését, intézését? Többek között a volt agrárszocialisták, baloldali
szociáldemokraták, akik a 20-as évektől nehéz körülmények között is vállalták
a szervezkedéssel járó veszélyeket. Köztudott, hogy vidéken a szociáldemokra-
tákat a hatóság állandóan szemmel tartotta, s olykor-olykor kommunistákként
emlegették őket. A 30-as években a kisújszállási szociáldemokraták illegális
keretek között, téli estéken a marxista irodalom tanulmányozásával is foglal-
koztak. Zsidó származású értelmiségiek segítségével — Darvas László és Strasz-
szer Gyula — gondoskodtak a marxista művekről — Marx, Engels életével, a
Kommunista Kiáltvánnyal, a történelmi materializmussal ismerkedtek. Később
kapcsolatot építettek ki az illegális kommunista sejtekkel. 1942-ben a kisúj-
szállási szociáldemokrata szervezetet betiltották, s még ebben az évben Darvas
Lászlót és Strasszer Gyulát munkaszolgálatra bevonultatták. Mindketten kap-
csolatban álltak az illegális kommunista sejtekkel. Strasszer Gyula magánkönyv-
tára volt — többek között — a kisújszállási szocialisták egyik szellemi forrása.
Erős baráti szálak fűzték mindkettőjüket az agrárproletárok és szegényparasz-
tok szocialista érzelmi elemeihez. 1942 végén érkezett egy levél a frontról Dar-
vas Lászlótól, amelyben azt írta: „Messze Oroszországból, ahol az ember élete
igen olcsó". Mindkettőjüket a háborúban pusztították el, sírhelyük ismeretlen.
1944. április 4-én Kisújszálláson letartóztatták a baloldali szociáldemokratákat.
Bakó Kálmánt, Turbacs Mihályt, Földi Endrét, Földi Istvánt, Kovács Józsefet
és Váróczi Áront Budapestre a toloncházba hurcolták, ahol embertelenül bántak
velük. Innen majd Nagykanizsára irányították a letartóztatott politikai foglyo-
kat. Ebből a fogolytáborból végül is sikerült kiszabadulniuk.

A 19-es forradalmi hagyományok is táplálták a reményt több volt vörös-
katonában, az 1918/19-es forradalmakban aktívan közreműködő, a kommunis-
tákkal szimpatizáló emberekben. A volt kenderesi direktórium tagja; Turbacs
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Mihály, — akit többször is bebörtönöztek — végül is Kisújszálláson telepedett
le. ö is a szociáldemokrata szervezet keretein belül igyekezett agitálni, s a föld-
munkásokat a szocialista eszmének megnyerni. Máté Endre egykori vöröskatona
egyik terjesztője volt a „Gondolat", „Üj harcos", „Űj március", „100%" c. ille-
gális folyóiratoknak. Társaival rendszeresen hallgatták a moszkvai rádió magyar
adását. Az internálás elől az utolsó pillanatban menekült el.

Nánási László — aki a kisújszállási agrárszocialista mozgalom egyik elis-
mert alakja, nemrég megjelent „Emlékezetből" c. könyvében fiatal tanárok és
felsőbb éves diákok, egyetemi hallgatók soráról (Juhász Imre, Harsányi Zoltán,
Gyáni Sándor, Szabó Kálmán, Rákosi Zoltán, Kiss Tamás, Szeremley Gyula,
É. Kiss Sándor, Kovács Kálmán, Barla Szabó Ödön, Antal Károly, Ari Sándor,
Szabó Gergely stb.) tesz említést, mint akik határozottan szálltak szembe a
Horthy-ellenforradalmi rendszert kiszolgáló, a nincstelen és szegényparasztsá-
got sanyargató vezetőkkel, szélsőséges elemekkel.

A központi hatalom megalakulásáig a helyi MKP-szervezet támogatását
élvező Ideiglenes Városi Tanács — amely több volt közigazgatási szervezetnél
— állt a város élén. A központi hatalom megalakulása után kétségtelen, hogy
Debrecen közelsége is potenciális segítséget jelentett a városban kibontakozó
demokratikus fejlődés számára.

Az 1944. október 10-én megalakult Ideiglenes Városi Tanács az év végéig
ezen a néven működött. A testület kezdettől fogva túllépett a közigazgatási fel-
adatokon, s a város társadalmi-politikai életének, a közrend fontos letétemé-
nyesévé vált. A jegyzőkönyvek egyértelműen alátámasztják, hogy az Ideiglenes
Városi Tanácsnak széles osztálybázisa volt, élvezte a város lakosságának bizal-
mát. A lakosság érdekében cselekedett; nem ösztönösen, tudatosan irányította a
közügyek intézését. Politikus intézkedései és állásfoglalásai alapján nyugodtan
mondhatjuk, hogy megszületésétől kezdve forradalmi, hatalmi szervezetként
tevékenykedett.

Ismeretes, hogy a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 1944. december 3-án
meghirdetett programjában — többek között — a nemzeti bizottságok megala-
kítását is sürgette: „A nemzeti bizottságok a Magyar Nemzeti Függetlenségi
Front helyi szervei, melyek egyesítik a demokratikus és hazafias erőket és
vezetik a harcot a népi Magyarországért". Hajdú, Bihar, Szabolcs, Szolnok
megyében a pontos névhasználat is bizonyítja, hogy csak decemberben kezdtek
szerveződni a nemzeti bizottságok. A rendelkezésünkre álló források alapján
megállapíthatjuk, hogy a közigazgatási hivatalok — így a kisújszállási Ideigle-
nes Városi Tanács is megfeleltek — az adminisztratív feladatok ellátása mellett
— a politikai kívánalmaknak is. Az első hónapokban főként kommunisták vál-
laltak funkciót, ill. kaptak helyet a meginduló élet egy-egy posztján. A kom-
munisták az első hetekben, hónapokban, hivatali ténykedésükbe semmilyen
pártpolitikai színezetet nem vittek. Tevékenységük megfelelt a demokratikus
elvárásoknak. Megyei és nyilván kisújszállási sajátosság tehát, hogy a spontán
demokratizálódási folyamat hónapjaiban itt nem alakultak külön népi bizott-
ságok, s hogy e mögött nem politikai érdektelenség húzódott meg, hanem a
közigazgatási hivatalok megújulása. Politikailag megbízható munkájukat bizo-
nyítja az is, hogy a nemzetgyűlésbe küldendő képviselők kijelölése szintén
általuk történt. így a nemzeti bizottságok létrehozása Szolnok megyében átte-
vődött 1945 januárjára. Somlyai Magda „Történelemformáló hétköznapok" c.
munkájában olvashatjuk: „A kisújszállásiaknál — akik a mintát adták — ez
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nem volt véletlen. A munkába állt kommunisták egy része a „Márciusi Front"
ifjaiként lettek kommunisták, tanulták meg a nemzeti összefogás tartalmi és
formai követelményeit. Mellettük, attól ahogyan ők csinálták a politikát, a köz-
életi tevékenységbe bekapcsolódó, magukat más politikai párthoz tartozónak
érző demokraták, politikai nyugtalanság nélkül nézték az eseményeket, s így
jó együttműködés alakult ki".

A kommunisták — mint erre utaltunk — meghatározó szerepet töltöttek be
a Városi Tanácsban. A felszabadult városok sokféle feladatainak megoldásában
kezdeményező, gyakorlatban is érdemi munkát végeztek.

A demokratikus fejlődés és a város további sorsának alakulása szempont-
jából is jelentős eseményként tarthatjuk nyilván a Magyar Kommunista Párt
helyi szervezetének megalakulását. Kisújszálláson is — mint a már felszabadult
helységek többségében — központi intézkedés bevárása nélkül, elsőként kom-
munista pártszervezet alakult — a források szerint — 1944. november 1-én.

A volt baloldali szociáldemokraták, a 19-es kommunisták és a politikailag
képzett marxizmust korábban rendszeresen tanulmányozó, kommunista eszmék-
kel szimpatizáló értelmiségiek játszottak fontos szerepet a Magyar Kommunista
Párt helyi szervezetének megalakításában.

1944 decemberéig — az írásos források tanulsága szerint — dr. Kovács
Kálmán állt a pártszervezet élén, majd igazságügyi államtitkárrá történt kine-
vezése után Földi István lett a pártszervezet titkára. 1944-ben még csak egy
alapszervezettel működött az MKP. Előbb a Nemzeti Kör, majd a volt Űri Ka-
szinó lett a pártszervezet központja.

Az eredeti elképzelést Kisújszálláson is feladták, azt, hogy közvetlenül a
felszabadulás után kis létszámú helyi szervezetet hoznak létre, amely a későb-
biekben a párt politikailag szilárd gerincét képezheti, melyre nagyobb létszámú
párt épülhet. Varga Sándor, akit a szervezési feladatokkal bíztak meg, a követ-
kezőket jegyezte fel: ,,Rövid idő alatt Kisújszálláson 900 tagja lett a pártnak.
Csináltattunk a nyomdában belépési nyilatkozatot és egy-egy tagsági lapot,
amit 1 pengő ellenében adtunk át a belépőknek. Volt bélyegzőnk is. Kiss Sándor
nevű nyomdász csinálta rá az ötágú csillagot, a betűket előbb gipszbe formál-
tam, majd ólomból kiöntöttem. Kopott nagyon a bélyegző, alig győztük pecsé-
telni az igazolványokat."

Kovács Kálmán decemberben a debreceni pártközpontban említést tett a
kisújszállási pártszervezet létszámának feltűnő emelkedéséről.

Erre így reagáltak: „Ha ennyi párttagunk van, és azok mind kommunisták,
akkor áttesszük Kisújszállásra a Párt Vezetőségének székhelyét. Debrecenből
Tariska István és Dobó István ellátogatott Kisújszállásra, hogy személyesen is
tapasztalatokat szerezzenek a pártszervezet munkájáról és meggyőzzék a kis-
újszállási pártvezetőket a nagylétszámú párttal kapcsolatos aggályaikról. Ezután
elrendelték a párttagok igazolását. Csak azt hagyhatták a pártban, aki igazolni
tuS'ta, hogy a felszabadulás előtt is aktív munkát végzett a baloldali mozgalom-
ban. Végül is 29 párttagot igazoltak, ül. hagytak meg az MKP helyi szerve-
zetében. Nagy volt a felbolydulás a túlzottan szigorú tagrevízió miatt. Varga
Sándor visszaemlékezésében olvashatjuk: „870 embertől bekértük a tagsági
lapot, és visszaadtuk az 1 pengőt. Azt mondtuk a volt párttagoknak, menjetek
a szakszervezetbe, dolgozzatok ott kommunistaként". (Nehéz 40 év távlatából
eldönteni az igazságot.) A túlzottan magas taglétszám realitása, de a 29-re csök-
kentett pártszervezeti lészám is erősen megkérdőjelezhető! Minden bizonnyal
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szükségszerű lépés volt a párttag-felülvizsgálat, bekerültek ugyanis olyan egyé-
nek az MKP-ba, akiket nem a meggyőződés, hanem egyéb okok késztettek a
pártba való belépésre. Ez a tagrevízió nem törte meg a demokratikus fejlődés
lendületét, s nem távolította el az embereket a párttól és annak politikájától.

Szolnok megyében a felszabadulást követő hónapokban még nem működtek
a többi demokratikus pártok. Az Ideiglenes Városi Tanács 1944. december 19-i
jegyzőkönyve tanulsága szerint, Kisújszálláson a kommunista párton kívül más
demokratikus párt nem működött. 1945 elején az MKP kezdeményezte Kisúj-
szálláson is a demokratikus pártok megalakítását. 1945 januárjában a Nemzeti
Parasztpárt alakuló ülésén Nánásí László és dr. Pólya László a földosztást sür-
getlek. 1945 végén a református népiskola tornatermében tartotta meg alakuló
ülését a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt. A párt vezetői kife-
jezték, hogy részesei kívánnak lenni a jövő Magyarország kialakításának. A
háborús bűnösök megbüntetését követelték. A Szociáldemokrata Párt — csak
úgy, mint a megye más helységeiben — legaktívabb tagjai, a szegényparasztság
jelentős része, a felszabadulást követően a kommunistákhoz, a kommunista
párthoz vonzódtak. Ezt kisújszállási vonatkozásban különösen jól érzékelhetjük.
Az ellenforradalmi rendszer idején nehéz körülmények között működő szociál-
demokraták az MKP szervezését szorgalmazták. így viszonylag későn (1945
tavaszán) szervezték meg a Szociáldemokrata Szervezetet.

1944 decemberében az Ideiglenes Nemzetgyűlés, az Ideiglenes Nemzeti
Kormány összehívása, ül. megalakítása jelentős változást eredményezett a kis-
újszállási közigazgatási hivatal munkájában, a város politikai életében. Két
változásra kell irányítani figyelmünket: létrejött a központi hatalom és a helyi
közigazgatási, ill. politikai élet közvetlen kapcsolata. Ezt a kisújszállási nem-
zetgyűlési képviselők és dr. Kovács Kálmánnak igazságügyi államtitkárrá tör-
tént kinevezése tette lehetővé.

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés szervező bizottságának tagjai dr. Vajda Benő
és Szilágyi József elfogadta a Városi Tanács elnökének, Kovács Kálmánnak a
javaslatát, s az eredetileg tervezett két jelölt helyett Kisújszállás 3 képviselőt
küldhetett az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. Ezt azzal indokolták, hogy a többi
kun városban a politikai élet, a közigazgatási munka szervezettsége még nem
éri el a kisújszállásit, s így a Kisújszálláson megválasztott képviselők (dr. Ko-
vács Kálmán (MKP), Bakó Kálmán (földmunkásszakszervezet) és dr. Pólya
László (NPP) a Nagykunság minden demokratikusan gondolkodó és dolgozni
akaró rétegét képviselik. Mint ismeretes, az Ideiglenes Nemzetgyűlés elfogadta
a Városi Tanács javaslatát, s így mindhárom kisújszállási küldött részt vett a
Nemzetgyűlés történelmi jelentőségű ülésén. Rajtuk kívül Szolnokról 4-en, Jász-
berényből még 1 küldött képviselte Jász-Nagykun-Szolnok vármegyét.

1944. december 27-én került sor a kisújszállási Városi Tanács újabb rend-
kívüli ülésére. Ezen az ülésen döntöttek a kisújszállási Nemzeti Bizottság meg-
alakításáról. 1945 január 3-án történt meg a határozat végleges hitelesítése. A
január 3-i ülésen a Városi Tanács elnöke köszönetet mondott a maga, valamint
Bakó Kálmán és dr. Pólya László nevében, amiért a városi tanács őket küldte
ki a Nemzetgyűlésbe. Beszámolt a nemzetgyűlés lefolyásáról, annak légköréről,
amit a „debreceni ősrégi kollégium tradíciós oratóriumában tartottak, ahol
Kossuth Lajos egykori ülőszékét üresen hagyva, azt virágokkal díszítették".
Megnyitó beszédét a következőkkel fejezte be: „a most megalakult Nemzetgyű-
lés lesz a jogforrás, és a megalakított Kormány lesz hivatva Magyarország
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demokratikus alapon való újbóli felépítésére". Ezek után javaslatot tett arra,
hogy a városi tanács oszlassa fel önmagát, alakuljon át Nemzeti Bizottsággá,
ismerje el a Nemzeti Bizottságot jogutódjának. A javaslatot a jelenlevő városi
tanácstagok egyhangúlag elfogadták.

A demokratikus pártok és szervezetek (bár ezek még csak elvben működ-
tek) küldöttei létrehozták a kisújszállási Nemzeti Bizottságot. Ebben MKP, NPP,
Független kisgazdapárt, Földmunkásszövetség, Ipartestület, Kisipari Munkások
Szakszervezete, Szellemi Munkások Szakszervezete, ref. egyház, róm. kat. egy-
ház és a pártonkívüliek képviselői foglaltak helyet.

A megalakított, ill. megválasztott Nemzeti Bizottságot elsőként dr. Kovács
Kálmán államtitkár üdvözölte. Kérte a Nemzeti Bizottságot, annak minden tag-
ját, hogy „tegyék lehetővé az ország újjáépítését"... „A Nemzeti Bizottság egy-
hangú határozattal kimondja, hogy az országnak népi demokratikus alapon való
felépítésén és a város közönségének érdekében akar dolgozni és mindenben tá-
mogatja a Nemzetgyűlést és a Kormányt". Az Ideiglenes Nemzeti Kormány
megalakulása után Kisújszálláson gyakran rendeztek ún. népgyűlést, ahová az
MKP vezetői is ellátogattak, s a környező helységekből, városokból Kisújszál-
lásra érkező tömeg előtt tartottak beszédet. Első nagyobb szabású népgyűlésre
1945. január 1-én került sor. A Himnusz után Herpai Sándor a kisújszállási
Nemzeti Bizottság elnöke köszöntötte Tariska Istvánt az MKP debreceni szék-
hellyel működő területi titkárát, Kovács Kálmán államtitkárt, aki beszédében
méltatta az Ideiglenes Nemzetgyűlés szerepét. Belpolitikai célként a demokra-
tikus fejlődés kibontakozását jelölte meg. Bakó Kálmán nemzetgyűlési képvi-
selő sürgette a földreformot. A kisújszállási népújság dr. Tariska István beszé-
dét így jellemezte: „ragyogó szónoki képességével valósággal elkápráztatta a
népgyűlés közönségét: „Kisújszállás leégett romjai között, úgymond nehéz ki-
mondani, hogy „Boldog Üj Évet"! Az MKP nevében azt hirdetjük, hogy „Lesz
magyar újjászületés"!

A debreceni Néplap 1945. január 5-i számában megjelent „Kunsági riport"
a következőképpen jellemezte a kisújszállási állapotokat, s a környező helysé-
gekben kialakult politikai hangulatot: „Kisújszállás romokban hever. Egész
utcasorok égtek le. Egymás mellett meredeznek a kiégett falak. A városka fő-
utcája, főtere, a Kossuth utca, Nagy Imre utca, mind csupa üszkös rom". . .
„az élet azonban annál pezsgőbb... Már 10 órakor megkezdődik a felvonulás.
Az MKP és NPP mellett a szabad szakszervezetek, iparoskör tömegei vonulnak
fegyelmezett sorokban zászlók alatt a gyűlés helyére, hitet tenni az új, demok-
ratikus rend mellett. A zárkózott nagykun ridegség mögött a reményteljes vára-
kozás feszültsége csillog. Bíznak, várnak, remélnek... és cselekednek. Fegyel-
mezett érdeklődéssel és lelkesedéssel hallgatják a nemzetgyűlés képviselőinek
beszámolását. Különösen élvezik saját parasztszónokukat Bakó Kálmánt. Meg-
éljénzik a demokráciát, a függetlenséget, a nácik elleni háborút, a Szovjetuniót,
tüntetnek a fasizmus, az elnyomás ellen.

A város szocialista világnézetű kubikosai és értelmisége a felszabadulás első
napjától kezdve tudták, miről van szó. Azonnal politikai kérdésként kezeltek
mindent: személyi és vagyonbiztonságot, a zsírt, a búzát. Mindent. Ma rend
van és bizalom. Mert mindezt ők maguk teremtették. Helyesen fogták fel a
Nemzeti Bizottságok szerepét, a demokráciát, a saját és a közösség szükségleteit.
„Kisújszállás a Kunságban példát mutatott". Eredmény: népgyűlésükön közle-
kedési eszköz hiányában, 15 fokos hidegben ott vannak Mezőtúr, Túrkeve,
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Törökszentmiklós, Karcag küldöttjei, meghallgatni, megtanulni az új idők
szavát..."

1945 elején erőteljes lendületet vett a szakszervezetek szervezése is, és meg-
kezdte működését a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének helyi szervezete
is. Sok szép kezdeményezés fűződik az MNDSZ-hez: napközi otthont szerveztek,
hogy a dolgozó anyák gyermekei jó helyen, felügyelet alatt legyenek. Télen
összegyűjtötték az asszonyokat és lányokat, ahol beszélgetés közben csuhéjból
szatyorfonásra tanították az érdeklődőket.

1945-ben megalakult a Magyar—Szovjet Művelődési Társaság, melynek
elnökéül Győri Ferencet választották meg.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 1945 március—április hónapokban
alakultak meg a MADISZ-szervezetek. A „nyitányt" a Nagykun városok és kör-
nyékbeli községek MADISZ-szervezeteinek alakuló nagygyűlése jelentette. Ezt
1945. március 6-án Karcagon tartották meg. A debreceni ifjúság üdvözletét
Csatári Dániel (akinek apja Csatári Endre 1918/19-ben igazgatója volt a kisúj-
szállási gimnáziumnak, a forradalom lelkes híve volt, ezért váltották le)
tolmácsolta.

A karcagi gyűlésen felszólalt Kiss József a MADISZ országos titkára, aki
hangsúlyozta: „Dolgozva, tanulva, harcolva akarunk résztvenni a demokratikus
nemzetépítésben". A karcagi gyűlés után alakult meg Szolnokon a MADISZ 300
taggal, melynek elnökéül Sipos Károlyt választották meg. Kisújszálláson Fekete
Józsefet és Varga Sándort bízta meg az MKP az ifjú-kommunista csoport szer-
vezésével. Szabó Gergelynek a kisújszállási népújságban 1045-ben megjelent
cikkei méltatják a MADISZ jelentőségét: „A most kiépülő demokratikus Ma-
gyarország egyik fontos pillére az ifjúság! Ezért kell hozzáfognunk az ifjúság
szervezéséhez!''

Városunkban — a történelmi tények tanulsága szerint — a haladó, prog-
resszív erők helyes irányba vezették a város társadalmát, s pozitív hatást gya-
koroltak a környező településekre is. Nem véletlen az sem hogy a történelem
többeket is megyei és országos vezetői posztokra emelt. Dr. Kovács Kálmánt a
Magyar Kommunista Párt májusi konferenciáján a Párt Központi Vezetőségé-
nek tagjává választották. Közben kinevezték Szolnok vármegye főispánjává és
közellátási kormánybiztosává. 1946-tól a Közlekedésügyi Minisztérium elnöki
főosztályának lett vezetője. A kisújszállási Városi Tanácsban dr. Szeremley
Gyula orvosként fáradozott a város egészségügyi helyzetének javítása érdekében.
1945-ben belépett a demokratikus hadseregbe, ahol a 6-ik honvéd gyalog-
hadosztály nevelőtisztjeként teljesített szolgálatot. Nánási László — aki Kisúj-
szálláson 1944/45-ben rendőrkapitányként segítette a demokratikus fejlődést, s
az MPP helyi szervezetének titkára volt, — a kormány Pestre költözése után —
a Nemzeti Parasztpárt központjába került. Kezdettől fogva — mai napig is —
országgyűlési képviselő, s tagja az Elnöki Tanácsnak. Szabó Gergely a NÉKOSZ
főtitkára lett, később felelős miniszteri posztot töltött be.

Sorolhatnánk tovább is, de néhány példa alapján is láthatjuk, hogy nem-
csak helyi, hanem megyei és országos szintű feladatok ellátására is alkalmassá
váltak többen azok közül, akik 1944/45-ben helyi szinten szervezték és irányí-
tották az újjáépítést, egyengették a demokratikus fejlődés útját.

őrizzük példájukat, ápoljuk forradalmi hagyományaikat!
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