NÓGRÁDI SÁNDOR VEZÉREZREDES
1894—1971
Alig néhány hete, hogy a Magyar Televízió egy ország népét hívta
meg a vele folytatott beszélgetésre. Még fülünkben csengenek halk,
töprengve formált szavai, ahogy egy élet értelmét próbálta kincsül
hagyni ránk röpke félórában. Arca már megtört, mozdulatai félbe
szegültek, csak beszédes szemei, a szellem tisztaságával kifejtett gon
dolatai árulkodtak egy nagy lélek utolsó lobogásáról.
Mi volt a szakmája? Esztergályos, újságíró, diplomata, katona? Hi
vatásos forradalmárnak vallotta magát, akinek élete három nagy tör
ténelmi korszakon vezetett át. Az elsőben Lenin eszméit plántálja
Európa-szerte, majd fegyvert ragadva Szlovákia és Magyarország
hegyei között harcol a fasizmus ellen, ezt követően a győztes szocia
lista forradalom állítja mind magasabb beosztásba, ad kezébe hatal
mat, ruház rá fontos tisztséget.
S mielőtt kilobbanna a láng, odaáll 2 millió ember elé: itt vagyok,
megítélhettek. Számot ad egész életéről, amelynek iránytűjére a for
radalmi hűség és a tiszta emberiesség jelszavai voltak felírva.
Füleken született, majd Szécsényben nevelkedett, ahol apja pékmesterséget folytatott. Pesten a rézesztergályos, Losoncon a villany
szerelő szakmát ismeri meg. Közben tanul, képezi magát, megcsapja
az első világháború utáni nagy forradalmi áramlat szele. 1918 tava
szán behívják a közös hadseregbe, tisztjelölt lesz, a háború végén
tizedesi ranggal szerel le.
Visszatérve a losonci gyárba főbizalmivá választják, részt vesz a
KMP helyi szervezetének megalapításában. 1919 februárjában egyik

szervezője a megszálló csehszlovák burzsoá hadsereg elleni dél-szlo
vákiai általános sztrájknak. A statárium elől Budapestre távozik.
A Tanácsköztársaság idején részt vesz a szakszervezeti munkában,
majd május derekától a Vörös Hadsereg Bebel-laktanyai kiképző ala
kulatánál tevékenykedik mint szakaszparancsnok. Századát a frontra
vezénylik, de bevetésre már nem kerülnek.
A fehér terror elől Losoncra menekül. Részt vesz a szlovákiai mar
xisták megszervezésében, majd Prágában a Cseh Kommunista Ifjú
sági Szövetség egyik titkára lesz. A letartóztatás elől a párt Berlinbe
menekíti. A forradalmi tevékenység újabb állomása Moszkva, Bécs,
majd Bukarest. Megjárja a sziguranca börtöneit, ott van a kommu
nisták ellen indított nagy terrorper vádlottai között. Román elvtársai
szöktetik meg és segítik át a szabadság földjére: Szovjet-Oroszor
szágba.
1926 őszétől a párt újra Csehszlovákiába küldi. A Szudéta-vidéken
— illegalitásban — szerkeszti a kommunista Vorwärts-t. A cseh rend
őrség átteszi Szászországba, majd onnan Ausztriába toloncolják. A
forradalmár Nógrádi azonban pár hónap elteltével újra Prágában
dolgozik. Csehországban és Kárpátalján végez fontos pártmunkát.
Berlinben tanúja Hitler hatalomátvételének. Az emberiségnek, a
békének szörnyű ellensége támadt: „A vész közeledését minden porcikám érezte" — írja visszaemlékezésében. Titkára lesz a „Fasizmus
és Háború Ellenes Világbizottságnak". Párizsban Henri Barbusse-szel,
Francis Jourdainnel, Albert Nordennel szervezi a politikai tömegakcikókat a béke, az összefogás, a Népfront jegyében. Kapcsolatot te
remt Romain Rollanddal is. Svájctól Belgiumig járja Nyugat-Európát.
Spanyolországban háromszor is megfordul. Forradalmi munkát végez,
majd Franco lázadása után szervezi a „Fegyvert Spanyolországnak"
mozgalmat.
1936-tól újra Moszkvában van, ahol a Kommunista Internacionálé
munkatársaként gyümölcsözteti a nyugat-európai
munkásmozgalom
ban, a Népfront szervezésében gyűjtött tapasztalatait.
A második világháború idején katonának jelentkezik, de frontszol
gálati kérését elutasítják. A Szovjetunióban életre hívott Kossuth rá
dió szerkesztője, bemondója lesz. Ezekben az években a magyar nép
lelkiismeretének felrázásáért, a háborúból való kiválásáért, az anti
fasiszta harc kibontakoztatásáért
tevékenykedik.
1944 tavaszától a párt külföldi bizottsága megbízásából a magyar
partizánmozgalom megszervezésével foglalkozik. Vezeti az obarjovi
szabadságharcos kiképzőtábor magyar részlegét, politikai nevelőmun
kát folytat, részt vesz az osztagok bevetésének harcászati előkészítésé
ben. „Ha pontosan meg akarom határozni saját szerepemet a parti
zánmozgalomban, azt kell mondanom, hogy a táborban a magyar par
tizániskola parancsnoka voltam és egyben a magyar ejtőernyős par
tizánmozgalom törzsparancsnoka" — írja visszaemlékezésében.
Október 8-án — saját kérésére — hatodmagával mint partizánt ve
tik be a Szlovák Nemzeti Felkelés területén. Amit korábban elmélet_
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ben tanított, most átülteti a gyakorlatba. Megszervezi osztagát, részt
vesz a felkelés harcaiban, a fasiszták megszállta területeken át Salgó
tarján vidékére vonul, ahol a szénmedence forradalmi bányászaiból
hozza létre a közel 100 fős partizáncsoportját.
Ott van Debrecenben az új élet kibontakozásánál, tagja az Ideigle
nes Nemzetgyűlésnek. Az újjáépítés, a népi demokratikus forradalom
kibontakozásának évei jönnek. Az MKP észak-magyarországi területi
bizottságának titkáraként megindítja a termelést a borsod-nógrádi
iparvidéken. Később az Iparügyi Minisztérium politikai államtitkára,
s az ő nevéhez fűződik a híres „széncsata" megszervezése. A bányád
szók munkája nyomán életre kelt a vasút, megindultak a gyárak, a
gépek.
Ezután — 1947-től — az MKP Agitációs és Propaganda Osztályát
vezeti, majd átveszi a Miniszterelnökség politikai államtitkári funk
cióját. Irányítása alá kerülnek a sajtóügyek, ő jelenti be a 100 mun
kásnál többet foglalkoztató üzemek államosítását.
Amikor megkezdődik a népi hatalom fegyveres erőinek kiépítése, a
párt a Magyar Néphadseregbe küldi dolgozni. Altábornagyi rendfoko
zatban, a miniszter helyetteseként átveszi a Politikai Főcsoportfőnök
ség vezetését. „A feladat nem volt kicsi: a semmiből új, erős, forra
dalmi szellemű népi demokratikus hadsereget kellett felépíteni" —
olvashatjuk egyik munkájában.
Elévülhetetlen érdemei vannak az új magyar tisztikar megteremté
sében, a katonák erkölcsi-politikai nevelésében. Vezetésével épülnek
ki a hadseregben a párt- és ifjúsági szervezetek, nevelkedik fel a
politikai munkások sokezres serege.
Nógrádi Sándor elvtárs szüntelenül magyarázta az emberekkel, az
egyszerű katonákkal való törődés, a hétköznapok politikai munkájá
nak szükségességét. „A néphadsereg politikai munka nélkül olyan,
mint az ágyú irányzék nélkül; lehet vele lőni, de nem lehet vele célba
találni" — tanította beosztottait. Nehéz időkben, a személyi kultusz
időszakában, amikor barátai, harcostársai hullottak el mellőle, meg
maradt tiszta embernek, elvhű kommunistának.
1955 decemberében ismét átveszi korábbi munkakörét — a párt
agitációs és propaganda osztályának vezetését. Kétségbeesetten látja,
hogy a tétova politikai vezetés, a revizionista erők szervezkedése nyo
mán hogyan indul meg az ideológiai bomlasztás, majd az ellenforra
dalmi támadás. November 4-ét megelőzően már Szolnokon van, segíti
a forradalmi munkás-paraszt kormányt, a párt újjászervezését.
A konszolidáció után diplomáciai szolgálatba lép, Pekingben és
Hanoiban nagykövetként
képviseli hazánkat. Tiszta jelleme, hite,
embersége, félévszázad osztályharcában szerzett politikai tapasztalata
tette őt a Központi Ellenőrző Bizottság elnökévé. 1963 és 1967 között
a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának is tagja, országgyűlési
képviselő.
Az utóbbi években már nyugdíjasként, betegen, de mindvégig részt
vesz a politikai munkában. Alig pár hónapja az MSZMP X. kong— 5 —

resszusa még beválasztja a Központi Bizottságba. 1971 első napján,
77 éves korában, súlyos betegség után ragadja el a halál.
Kötelességünknek érezzük, hogy a magyar hadtörténészek nevében
is tisztelegjünk a nemzetközi forradalmár, a partizán alezredes, a
Magyar Néphadsereg tábornoka emléke előtt. Nem feledjük, hogy sze
mélyes gondoskodásával indult meg folyóiratunk felszabadulás utáni
új sorozata. Az első szám első cikkét — „A Rákóczi-évfordulóra" —
az ő neve fémjelezte. Később tanulmányban számolt be a Sálgótar
ján környéki partizánharcokról, majd közzétette a csoportjára vonat
kozó okmányokat. Az utóbbi években megjelent memoárkötetei je
lentős történelmi, hadtörténelmi források. „Történelmi
lecké"-nek
szánta őket, hogy segítsen eligazodni a múlt és jövő ösvényein.
A nagy munkásmozgalmi harcosnak, a bátor partizánnak, a Magyar
Néphadsereg egyik megteremtőjének kijáró megbecsüléssel tisztelgünk
Nógrádi Sándor vezérezredes emléke előtt.

— 6—

