
folyamatos befolyást és ellenőrzést az állami vezetés egész területén. A PB politikai előkészítő 
szerepe mellett lehetővé tette a legfőbb államhatalmi szerv munkájának folyamatosságát, és 
annak hatalmát testesítette meg. Az 1945. évi XI. tv. 4. §-a a PB hatáskörét abban jelölte meg, 
hogy beletartozik a fontos politikai döntések előkészítése, úgyszintén a törvény és más jogsza-
bályok szerint ráruházott egyéb feladatok ellátása. 

A Bizottság tevékenysége eredetileg arra az időre volt előirányozva, amíg a Nemzetgyűlést 
nem lehet összehívni. Jelentős munkájával azonban bebizonyította, hogy további működésére 
is szükség van és lényegében az a lkotmány életbe léptetéséig működött. Már az 1945. március 
12-én tartott ülésén úgy határozott, javasolja az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek, hogy a PB az 
Ideiglenes Nemzetgyűlés kiegészítése után újraválasztassék. Az 1945. augusztus 31-én tartott 
pártközi értekezlet is úgy döntött, hogy a PB-t újraválasztva tovább kell működtetni. Ennek 
megfelelően 1945. szeptember 6-án (a Nemzetgyűlés 4. ülésén) a Politikai Bizottság újjáalakult . 
A Nemzetgyűlés minden pártja helyet kapott benne, illetve a pártonkívüliek és a szakszerve-
zet is képviselve voltak. 

Dr. Gergely Ernő 

Források: 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés Naplója. Hiteles kiadás. Athenaeum 1946; — MSZMP KB 
Párttörténeti Intézet archívuma; — Országos Levéltár. Belügyminisztériumi iratok; — 
Országos Levéltár. Miniszterelnöki iratok; — Országgyűlés irattára. A Politikai Bizott-
ság jegyzökönyve; — Minisztertanács Titkársága központi irattár. A Minisztertanács 
jegyzökönyve. 

Pápa város felszabadulásának 
történetéből 

1985. március 26-án lesz negyven esztendeje, hogy Pápa város felszabadult Horthy 25 éves 
ellenforradalmi rendszere és a nyilas uralom alól. A történelemben negyven év igen rövid idö 
ahhoz, hogy a helytörténetíró a lezajlott polgári és katonai eseményekről teljes, mindenki számá-
ra elfogadható és objektívnek elismert tanulmányt készíthessen. Ez a körülmény és a katonai 
felszabadítás történetének közismert megyei publikációi hozzásegítettek ahhoz, hogy tanulmá-
nyomban ne vállalkozzam többre, csak az államigazgatás, a katonai hatóságok tevékenységének, 
az ellenforradalmi ideológia terjesztése és a nyilas uralom eseményeinek áttekintésére, jellem-
zésére. 

Gátolta a tel jességre való törekvést, hogy a polgármesteri hivatal irat tára és levéltára — a 
nyugatra való menekítés közben — megsemmisült. Sok segítséget jelentettek a feldolgozás-
hoz a rendelkezésre álló pápai hetilapok. Arra törekedtem, hogy minél több szemtanú és háborút 
átélt személy visszaemlékezését meghallgassam. Az emlékek gyűjtése során azt tapasztaltam, 
hogy az idö múlásával némely események vagy megszépültek és — esetenként — a jelentőségük-
nél is fontosabbá váltak, vagy ellenkezőleg: a háború okozta sebek, az átélt izgalmak nyomai 
olyan elevenek, hogy meggátolták a visszaemlékezöket abban, hogy a szovjetellenes német, ma-
gyar katonai és politikai szervek erőfeszítéseiről, az irányítást végző vezető személyiségekről 
tárgyilagosan, őszintén beszéljenek. Sok volt az olyan személy, aki — a személyes sérelmek miatt 
— hallgatott. Több személlyel találkoztam, akiről a beszélgetés során kiderült, hogy pl. a nyilas 
propaganda hatásáról, a Huszár laktanya udvarán történt kivégzésekről, és a terror következté-
ben szerény, de tiszteletre méltó antifasiszta ellenállásról se nem tudott, se nem hallott. 

Pápa város felszabadulásának történetéről és az azt megelőző háborús évek eseményeiről nem 
lehet anélkül sem írni, sem megemlékezni, hogy azokat ne hozzuk összefüggésbe Horthy ellenfor-
radalmi rendszerének születésével, az 1919. augusztusi hatalomra jutásával. Miért? Egyrészt 
azért, mert a helyi lapok számtalan cikke — mint negatív és elriasztó példákat — idézte az 1918— 
1919-es forradalmi eseményeket, olyan módon, hogy párhuzamot vont a „nemzetet és a hazát-
vesztő" forradalmi és az „országgyarapitó" 1938—1941-es évek eseményei között. Másrészt, 
mert az államigazgatás, a társadalmi és egyházi egyesületek, körök, a politikai pártok, az isko-
lák stb. vezetőinek, a honvédség és a szellemi élet irányitóinak jelentős része vagy 1919—1920 
óta töltötte be a funkcióját , vagy: a proletárdiktatúra leverésében szerzett érdemeinek elisme-
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réseként azóta kapta. Ezeken túl azért is, mert ezeknek a vezetőknek szellemi és politikai be-
folyása alatt felnevelkedett ú j vezetői garnitúra is hűséges és alázatos kővetője lett Horthy 
Miklós kormányzónak, a „Legfelsőbb Hadúrnak". 

Amikor még a fanatikus németbarátok előtt is nyilvánvalóvá vált, hogy a hitleri Németország 
napja leáldozóban van — és a keleti front elérte a Kárpátokban 4 történelmi magyar határt —, 
a város politikai, közigazgatási, katonai és egyházi vezetőinek — keserű, és kényszerű módon 
— számot kellett vetni el lenforradalmár múltukkal, eddigi szerepükkel, azzal a felelősséggel, 
amely elől a munkásosztály felszabadulása és hatalomra jutása esetén nem térhettek ki. A há-
ború elvesztése feletti aggodalom, a kialakulóban lévő ú j történelmi helyzet visszatükröződött 
a politikai, vallásos és hazafias formát öltött akciókban, erőfeszítésekben. 

A város a Szovjetunió Vörös Hadseregének Bécsért, 1945. március 16-án indított hadművele-
tei során, viszonylag rövid idő alatt szabadult fel. A katonai akciók közben áldozatul esett 
csaknem 500 polgári és katonai személynek az elvesztésén, a bombázások okozta anyagi káro-
kon túl a lakosságnak az volt a legfájdalmasabb és a legelviselhetetlenebb, amit a több mint 
két és fél ezer zsidó polgárának a gettóba zárása, majd deportálása, az apáknak és fiaiknak 
frontra való küldése, haláluk vagy sebesülésük, valamint a leventék százainak nyugatra hurco-
lása okozott. A felszabadulást megelőző esztendő tragikus eseményei a város történetének leg-
sötétebb és legszomorúbb napjaira emlékeztetik nemcsak a 40. évfordulót megért átélőket, a 
szenvedőket, hanem bennünket, az események felidézőit is. 

Pápa a II . világháború utolsó hónapjaiban — becslések szerint — csaknem 70 000-re felduz-
zadt lélekszámával fontos közigazgatási szerepet töltött be. A nagy viharban katonai bázissá és 
stratégiai csomóponttá vált. A keletről nyugatra menekülőknek, valamint a Wehrmacht és SS 
német katonai alakulatok útvonalába eső fontos településsé nőtte ki magát. Ez a szerep óriási 
gondot, sok nehézséget okozott az ellátási, elhelyezési problémákkal küszködő városi hatósá-
goknak, és a menekülő családokat, beszállásolt katonákat befogadó lakosságnak is. 

A pápai, a vaszari magyar és német repülőterek, az ejtőernyős háziezred és a Szent László had-
osztály megalakulása, az iskolákban felállított hadikórházak (cca. 2500 sebesülttel), valamint a 
német katonai repülőszállitó egységek jelenléte — magával hozta és — állandósította a diák-, 
a katona- (a front-) városok jellegzetes köz- és politikai hangulatát, méginkább annak fellazult 
erkölcsét, az egyik napról a másikra való élést, valamint az egyéni és a családi tragédiákat. 

Többször helyet adott a vasútállomáson áthaladó, ki- és berakodó, 1941/42-ben még vidám 
„énekes" német katonai szerelvényeknek, később a városon keresztül lehangoltan, és nótaszó 
nélkül átvonuló, kiábrándult katonatömegeknek. El kellett viselnie a közeli Bakonyalján lévő 
német nemzetiségű községekben pihenni letelepült SS-alakulatokat, akik a Volksbund segítségé-
vel — igen gyakran — békétlenséget szítottak német és német, német és magyar lakos között. 
Elszenvedte a városon keresztül nyugatra menekülők között érkező és vezetőkké előlépett nyila-
sokat, velük együtt a Nyilaskeresztes Párt — Hungarista Mozgalom pápai tagjainak, az antibol-
sevista szervezeteknek politikai és fegyveres te r ror já t : az üldözés és a zaklatás minden válfaját a 
garázdálkodástól, a megfélemlítéstől az utcán való felkoncolásig. 

Az ügyesen titkolt nagy emberveszteség, amely a 2. magyar hadsereg pusztulása következtében 
az országot érte, sok pápai családot is gyászba borított . Ez a tragédia megdöbbentette a józanul 
gondolkozó embereket. Ezenkívül a pápai Várkastélyban ápolt, a keleti fronton megsebesült, 
lábadozó betegeknek a városban való jelenléte is nap mint nap emlékeztette a lakosságot arra, 
hogy háború van, ahol idegen érdekekért pusztulnak a magyar fiatalok. 

1944 tavaszától mind sűrűbben érkeztek a f ront ra katonát adó családokhoz a gyászkeretes, a 
halálhírt közlő táborilapok. Üj témával bővült a pápai hetilapok eddigi általában derűs, Honvé-
deink üzennek! című rovata. A város lakossága a díszes keretbe foglalt Pro pátria! című rovatból 
értesült a f ronton elesett fiatal polgárainak haláláról. A „hősi halot tak" adatai — propaganda-
célokból — hazafias, méltató szöveg kíséretében kerültek ismertetésre. Pl.: „Nagy Lajos karpa-
szományos őrmester, postatiszt, a sztyeppék barbár hordái ellen hitünk, hazánk és kul túránk vé-
delmében folytatott gigászi küzdelemben, a Kárpátok előterében hősi halált halt." A f ront köze-
ledtével és a halottak számának növekedésével mindkét újság beszüntette a „hősi halottak" 
nevének közlését. 

Sajnos a városnak a keleti f ronton és a háborús események (bombázások stb.) során elpusztult 
lakosainak a névsora még nem készült el. Üdvös volna — ha másért nem, legalább a számontartás 
érdekében — az elhunytak adatait összegyűjteni, és ezzel a minden elhaltnak ki járó köteles 
tiszteletet megadnánk. A nyilas uralom alatt a csapattestüktől leszakadt, a felhívásokra a be-
vonulást megtagadók, a „katonaszökevények" passzív ellenállása elősegítette a magyar hadsereg 
demoralizálását. Alkalmas ez az ösztönös, de bátor magatartás arra, hogy a jelenlegi ismereteink 
alapján a közülük kivégzettek halálának színhelyén vagy az Alsóvárosi temetőben a tömegsí-
rok között emléket állítson az őket tisztelő és megbecsülő utókor. 

A történelmi adatok, események ismeretében vált szép hagyománnyá, hogy Pápa város lakos-
sága minden évben, bensőséges keretek között, nagy tisztelettel és hálával adózik a Vörös Had-
sereg hősi halált halt katonáinak, a szovjet népnek és megemlékezik az ellenforradalmi és a nyi-
lasrendszer lezárását jelentő aranybetűs ünnepéről: 1945. március 26-ról, a város felszabadulá-
sának napjáról. 

Rácz István 
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