
V A L Ó S Á G U N K

A demokratikus átalakulás néhány kérdése 
a felszabadult Salgótarjánban

Városunkban is érezhető volt, hogy 
a fasisztabarát kormány a háborúba 
lépéstől kezdve egymás után fokozta a 
 munkásellenes intézkedéseket. A  had
bíráskodást kiterjesztették a „szabotá
lok” és sztrájkolók ellen is. A gyárak 
és bányák élére hadüzemi parancsno
kokat neveztek ki. A Salgótarjáni Acél
gyárat már 1939. szeptember 1-én hadi
üzemmé nyilvánították, a gyár munká
saiból és alkalmazottaiból üzemi mun
kászászlóaljat létesítettek. Az üzemben 
felállított katonai parancsnokságok fel
adata volt a folyamatos termelés biz
tosításán túlmenően az elégedetlenke
dők fékentartása is.1 Ezt a célt hang
súlyozottan bizonyítják a hadiüzemek
ben létesített fogdák. Bővítették a csen
dőrség és rendőrség állományát, nagy 
gondot fordítottak a besúgó hálózat 
kiterjesztésére. Külön intézkedéseket 
hoztak a kommunisták és kommunista 
gyanús személyek ellen. Salgótarjánt 
nagyobb katonai erőkkel is megerősí
tették.

A dolgozók helyzete is nagymérték
ben rosszabbodott. A  hadi gazdálkodás 
költségeit, a háborús terheket a dolgo
zókkal fizettették meg. A legkülönbö
zőbb címeken fogták vissza a munká
sok fizetésének jelentős részét. A nyug- 
bér és betegsegélyző járulékon kívül

kereseti, hadfelszerelési, rokkant és kü
lönadókat vontak le a dolgozóktól.

Mindezek érthető módon hozzájárul
tak a város dolgozói tőkés és háború
ellenes hangulatának erősödéséhez. A 
német és fasisztaellenes közhangulat 
kialakítását a szovjet hadsereg növekvő 
sikerei — különösen a sztálingrádi győ
zelem — és a városban működő kom
munista és baloldali erők tevékenysége 
is elősegítette, erősítette. A háború 
alatt ugyanis igen sok bánya és ipari 
üzemünkben újjászerveződtek a kom
munista pártsejtek.

Jól működő kommunista sejtek vol
tak Baglyasalján, az üveggyárban, a 
tűzhelygyárban Ezek a pártsejtek — 
főleg 1943. után — dolgozók nevelése, 
állandó politikai tájékoztatása mellett 
egyre nagyobb sikerrel oldottak meg 
szabotázs akciókat is. Baglyasalján a 
Bányatársulat műhelyében hajtószíjakat 
vágtak el, a tűzhelygyárban nagyobb 
mennyiségű cínt rejtettek e l.2 (A cín 
eladásából nyert összeget a mozgalom 
céljaira használták fel.) A párt befo
lyása ugyan kisebb volt az acélárugyár
ban, mégis már 1941. nyarán kommu
nista ellenes intézkedést kellett hoznia 
a katonai parancsnokságnak. 1941. ok
tóber 2-án ismeretlen tettes felgyújtotta 
a hadiüzem területén a famintákat. A
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hasonló esetek meggátlása érdekében 
még ez év december 29-én a hadiüzem 
összes dolgozójára kiterjesztették a 
rögtönitélő bíráskodást. 3

A kommunista pártsejtek és balol
dali munkások erőfeszítései, a nagy
fokú terror, a besúgórendszer kiépítése, 
a jobboldali áruló szociáldemokraták te. 
vékenysége miatt csak 1944-ben vezet
tek nyílt ellenállásra. Az ellenállás a 
Karancslejtős aknán robbant ki, miu
tán a bánya dolgozói megtagadták a 
frontvonal mögé és Szécsénybe való be
vonulásukat. Az elvonulás helyett a 
bányába vonultak. November 27-én 
azonban túlnyomó többségük — a fa
siszták igérgetéseire is — kijött a bá
nyából. A csendőrök — szavukat meg
szegve — a második csoport kiérkezé
sekor 2 bányászt, december 6-án ezek 
közül a salgótarjáni laktanyában ismét 
3 bányászt agyonlőttek. Az aknában 
maradt 6 bányász november 28 és 29- 
én szerencsésen kitört, és a Karancs 
erdeiben várta a felszabadító szovjet 
csapatokat.

A salgótarjáni iparmedence kialaku
lóban lévő ellenállását segítette a Nóg
rádi Sándor vezette partizánosztag is. 
Szervezett akcióikkal, tevékenységük
kel ellenőrzésük alá vonták az iparvi
dék északi és keleti kijáratát, megza
varták az ellenség összeköttetési vona
lait, megrongálták azok katonai be
rendezéseit. Munkájukat nagyban elő
segítette, hogy állandó kapcsolatban ál
lottak a lakossággal, akik híranyaggal 
látták el őket, segítették élelmezésüket 
is. 4

A szovjet hadsereg erőteljes, gyors 
akciói következtében a város 1944. de
cember 25-én 22 óra 40 perckor fel
szabadult. 5 Így a csoport nem tudott 
résztvenni a várost felszabadító konk
rét harci tevékenységben. Tevékeny
sége azonban e nélkül is országos je
lentőségű volt.

Az egész iparmedencére kiterjedő el
lenállás nem bontakozott ki, de az em
lített események — az ipari üzemek
ben lévő szabotázsakciók, munkameg
tagadások, röplapterjesztések, a bevo
nulási parancs megtagadások, a háború
val szembeni közömbösség, nem utolsó 
sorban a partizánakciók és a karancs- 
lejtősi ellenállás — azt bizonyítják, 
hogy a dolgozók felismerték: a háború 
nem az ő érdekeiket szolgálja, leg- 
jobbjaikban pedig megvolt az eltökélt
ség a német fasiszták és nyilas cinko
saik elleni következetes harcra.

1944. év végén pedig — amikor a 
német és magyar bizottságok megkezd
ték tevékenységüket, a gyárak leszere
lésére, az öntudatos munkások és ér
telmiségiek a kommunisták felhívására 
földbe ásták és elrejtettek igen sok gé
pet és berendezést, megakadályozták a 
gyárak teljes leszerelését.6 Mindezek 
nagymértékben elősegítették a felsza
badult városban az új élet megindítá
sát, a demokratikus átalakulást.

Városunk felszabadulása döntő vál
tozást hozott Salgótarján dolgozó népé
nek. A szovjet hadsereg csapása, és a 
számonkérés elől nyugatra szöktek a 
tőkések és kiszolgálóik, az államapa- 
rátus tagjainak nagy része. A fasiszta 
államgépezet jelentős részben széthul
lott.

Lehetővé vált a munkásosztály aktív 
részvételével a megbénított nemzet- 
gazdaság új alapokon történő megin
dítása, a demokratikus átalakulás meg
kezdése.

A fasizmus rabságából felszabadult 
város — a munkásságnak a Tanács- 
köztársaságban és a II. világháború 
ideje alatti munkásmozgalomban szer
zett tapasztalataira is támaszkodva a 
kommunisták segítségével, azok útmu
tatásai alapján — az országos helyzet
hez képest gyorsabban állt talpra. A 
munkában aktív segítséget nyújtottak 
a megalakuló pártszervezetek, az új



üzemi bizottságok, a szakszervezetek, 
a Nemzeti Bizottság, a különböző tö
megszervezetek: a MADISZ, az MNDSZ, 
a Nemzeti Segély stb.!

Az üzemekben a termelő munka 
megindítása, szervezése, segítése, ellen
őrzése és irányítása a város területén 
a kommunista párt befolyása és ve
zetése alatt álló üzemi bizottságok ke
zébe került. Fő feladatuknak tekintet
ték a termelés és munkás felvételek 
ellenőrzését, a dolgozók szociális ügye
ivel való foglalkozást, az élelem be
szerzést, lábbeli ellátást stb. Legfonto
sabb feladatként jelölték meg az üze
mek helyreállítási munkálatainak ve
zetését, irányítását.
A város gazdasági—politikai—kultúrá
lis életében nagy szerepet betöltő acél
árugyárban szinte a felszabadulás pil
lanatában megalakult Rusznyák Lajos 
vezetésével az üzemi bizottság. Kez
detben ezt a szervet az 1919-es tapasz
talatok alapján Munkástanácsnak ne
vezték el. (A salgótarjáni üveggyárban 
is.)7 (E szervezetet a dolgozók „hetes 
bizottság”-nak is nevezték.) Munkás- 
tanács február 14-én hivatalosan is át
alakul üzemi bizottsággá, paritásos ala
pon a Szociáldemokrata Párttal. (Ko
rábban teljesen MKP tagokból állt.) 
Az MKP 8, az SZDP 3 mandátumot 
kapott.8

A gyár újjáépítése, a termelés meg
indítása érdekében már december 28- 
án mozgósították a kommunistákat. Az 
üzem megindítása azonban az áram
szolgáltatástól nagymértékben függött. 
Mivel a vízválasztói közerőművet a né
metek megbénították, az egyetlen le
hetőség az acélgyári centrálé megin
dítása volt. Ennek megvalósítása cél
jából az üzemi bizottság elnöke össze
hívta az elérhető dolgozókat, hogy a 
munkát mielőbb megindíthassák. A lel
kes, odaadó tettek eredményeképpen 
egy héttel a felszabadulás után már 
áramot tudott adni az üzemnek, sőt a

salgótarjáni szénmedencének is. A gőz- 
és áramfejlesztés 1945. január 2-án, a 
gáztermelés 11-én indult meg. (Egy el
rejtett 1600 HP-os gőzturbina adta az 
áramot a városnak, a vízválasztói erő
mű csak február 2-án lépett be a 
termelésbe.)

Az áramszolgáltatás megindulása 
után a termelés fokozatosan beindult. 
Eleinte csak különböző javításokat vé
geztek a Vöröshadsereg részére, vala
mint az üzemben maradt berendezé
seket tették használhatókká. A termelt 
cikkek nagy része a Vöröshadsereg 
utánpótlásául szolgált. A gyár profiljá
nak megfelelően kapákat, csavarokat, 
lapátokat és lópatkókat készítettek. A 
termelés beindítása láttán, egyre több, 
a város közvetlen környezetébe tartozó 
munkás kapcsolódott be a termelésbe. 
Január elején már mintegy 300 ember 
állt munkába.

Egyre többen értették meg: a felsza
badulás új lehetőségeket nyújtott szá
mukra, megteremtődött gazdasági és 
politikai felemelkedésük lehetősége. 
Ennek is a következménye, hogy a 
munkához való új viszony eddig soha
sem látott és tapasztalt lelkesedésben 
jelentkezett. Nem egy esetben használ
ható munkagépet úgy hoztak mozgásba 
hajtómotor híján, hogy saját kezükkel 
fejlesztettek energiát. Gyakori eset volt, 
hogy a korábban kiselejtezett gépeket 
is visszahozták és üzemeltetni kezd
ték.9

A salgótarjáni tűzhelygyárban (aze
lőtt Hirsch-gyár) hasonló körülmények 
között indult meg a munka. A párt
sejtek tagjai és több helybeli munkás 
már 1944. december 27-én megjelent az 
üzemben. Tevékeny részvételükkel 
megindult a karbantartási munka. Az 
új év első napjaiban megérkezett az 
első komolyabb megrendelés is. A  Vö
röshadsereg részére puska-tisztító vesz- 
szőket kellett készíteni. Később na
gyobb mennyiségű dugattyú-gyűrű gyár
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tására kaptak rendelést. A munkások 
lelkes hozzáállására itt is jellemző, 
hogy a villamos áram szolgáltatásáig 
kézzel hajtott erőgépeken láttak hozzá 
a dugattyú-gyári minták esztergálásá- 
hoz. A Vöröshadsereg konkrét segítsége 
révén 1945. január végén megindulha
tott az öntés is. Ők hoztak transzfor
mátort és motort is a kupló üzemel
tetéséhez. Februárban már több észak
magyarországi üzemnek gyártottak al
katrészeket. A zagyvapálfalvai üveg
gyár beindulásához is jelentős segítsé
get adtak. 10

A munkásszolidaritás nagyszerű pél
dájával találkozunk a salgótarjáni 
üveggyárban is. A gyárban tevékeny
kedő kommunisták és baloldali érzelmű 
munkások igen sok motort és meghaj
tó-szíjat rejtettek el. A  berakodást vég
ző dolgozók a vagonokba ugyanis a 
generátorok helyett megrongálódott, 
vagy teljesen hasznavehetetlen anya
gokat tettek, s az új alkatrészeket és 
használható berendezéseket pedig a 
gyár pincéjében és kanálisokban rej
tették el. A nagy kapacitású Owens-gép 
alkatrészeit is elrejtették. A felszaba
dulást követő első napokban a 11 tagú 
”Munkástanács” határozata alapján a 
többi salgótarjáni nagyüzem, elsősor
ban az acélárugyár, a zagyvapálfalvai 
üveggyár és a bányák részére bocsáj- 
totta gépei, motorjai egy részét, hogy a 
termelés azokban az üzemekben is fo
kozottabb mértékben beinduljon.

Az üzemben az élet először a gázge
nerátor helyreállítása érdekében in
dult meg. Az elrejtett gépalakatrésze- 
ket előszedték, beépítették és a gene
rátorokat üzemképes állapotba helyez
ték. Külön gondot okozott a szén biz
tosítása a generátor működtetéséhez, 
tekintettel arra, hogy a széntermelés 
akkor még teljes mértékig nem indul
hatott meg. Az üveggyári dolgozók 
csoportokat szerveztek Mizserfára és

más bányatelepekre, hogy a külszínen 
tárolt szénből megfelelő mennyiségű 
fűtőanyagot biztosítsanak az üzemel
tetéshez. Itt legelőször a 4-es kádke
mencét indították be 1945. március 
8-án. Hogy a gyár többi dolgozóját is 
foglalkoztatni tudják, tégla, tetőcserép 
gyártással, táblaüveg készítéssel is fog
lalkoztak. Később bőrcserző és szappan
főző műhelyt is létesítettek, részben, 
hogy munkalehetőséget biztosítsanak, 
részben pedig, hogy a dolgozók ellátása 
érdekében élelmiszerért cseréljék el.11

Az üzemi bizottságok és a szakszer
vezetek fontos feladatát képezte a Vá
rosi Nemzeti Bizottság ilyen irányú 
hathatós tevékenysége mellett __ a dol
gozók élelemmel való ellátásának biz
tosítása. A Salgótarjáni Acélárugyár
ból 7 tagú küldöttség kereste fel az 
Ideiglenes Kormányt Debrecenben. Az 
MKP akkori központjában Gerő Ernő 
és Révai József fogadták a küldöttsé
get. Révai elvtárs közbenjárására kap
tak is egy tehergépkocsit az Ideiglenes 
Kormánytól, a másikat a Pártközpont 
bocsátotta rendelkezésükre.

A kapott teherautókon vasárut és 
szenet vittek vidékre, elsősorban Kis
újszállásra, Karcagra és Tiszafüred kör
nyékére. A vasanyagért és szénért 
élemiszert kaptak cserébe. 12

A közvetlen termékcsere formájában 
szervezte meg a többi ipari üzem is 
az élelemellátást. A Salgótarjáni Üveg
gyár üvegkészletéből több vagont szál
lított az Alföldre. Késztermékeikért 
elsősorban olajat, lisztet, burgonyát 
és hagymát kaptak. A napraforgó 
helyi feldolgozására az Üveggyárban 
présgépet állítottak fel. 13 A tűzhely
gyár dolgozói ócskavasból és roncsok
ból állítottak össze tehergépkocsit, hogy 
az élelmiszer szállítását megoldják.

A gyár tűzhelyeket, kályhákat vitt el 
és cserébe élemiszer kapott. A tűz
helygyári MKP szervezet kezdeménye
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zésére létrejött a helyi élelemtár, így 
lehetővé vált a nagycsaládosok élelmi
szer ellátásának biztosítása is. 14

Az üzemi bizottságoknak a kezdeti 
időszakban igen sok problémával, ne
hézséggel kellett megküzdeni. A be
szerzések, a rendszeres anyagellátás 
biztosítása mellett a politikai meggyő
ző munkából is ki kellett venni részü
ket. Igen sok téves, helytelen nézettel 
kellett szembeszállniuk. Egyes dema
gógok. jobboldali szociáldemokraták, 
destruáló megjegyzéseikkel hangulatot 
igyekeztek kelteni az üzemi bizottság 
intézkedéseivel szemben. A fizetések és 
a bérek emelését követelték olyan hely
zetben, amikor a lakosság ellátása 
amúgy is nagy nehézségekbe ütközött. 
Nem egy ipari üzemünkben ”a miénk 
a gyár, magunknak építjük” elvet úgy 
értelmezték, hogy itt az ideje, hogy ki
vegyék „végkielégítésüket”. 15. A szociál
demokrata pártszervezetek tagjai több 
beadvánnyal fordultak felsőbb párt- 
szervezeteikhez, de a városi nemzeti 
bizottsághoz is, hogy részükre nagyobb 
arányt biztosítsanak az üzemi bizottsá
gokban. 16

A munka megindítását hátráltatta 
az is, hogy igen sok adminisztratív és 
műszaki vezető nyugatra szökött, az 
itthon maradók közül egyesekben pedig 
pánik-hangulat lett úrrá, nem bíztak 
az újjászületésben, többen ezt úgy fe
jezték ki, hogy nem érdemes dolgozni, 
mert ebből a gyárból úgysem lesz 
semmi. 17

Az üzemi bizottságok és a tőkések 
között az ellentét csakhamar kiélező
dött. A harc azonban — főleg kezdet
ben — nem volt olyan éles és nem je
lentkezett mindennapos feladatként, 
mivel a részvényesek és az igazgatóság 
a fővárosban tartózkodott. A Rima— 
Murány Salgótarján Részvénytársaság 
vezetői az első időszakban nem sokat 
törődtek salgótarjáni üzemükkel. Ennek 
is a következménye, hogy az üzemi bi_

zottság Papi József főmérnököt bízta 
meg a gyár vezetésével, aki bár lénye
ges szerepet nem töltött be, de ő tar
totta a kapcsolatot a vezérigazgatóság
gal.18 Az üveggyárban is csak helyre- 
állítási munkák után jelentkezett Zol
tán Frigyes igazgató, aki az üveggyá
rat, annak fontos berendezéseit Csepel
re akarta szállítani ,hogy nagyobb be
folyást tudjon gyakorolni az üzem me
netére.19 A tűzhelygyárban már je
lentősebb gondot okozott, hogy igazga
tóságuktól igen csekély önállóságot 
kaptak. A központ által kapott fela
datokat kellett maradéktalanul végre- 
hajtaniok, ami az üzemi bizottság és 
munkásság nemtetszésével találkozott 
nem egy esetben. 20

A felszabadult városban a pártszer
vezet megalakulása igen gyorsan tör
tént. A pártszervezet megalakítói ta
nácsért, útmutatásért felkeresték a vá
rosban tartózkodó szovjet parancsnokot, 
ki a Pécskő utca 5 szám alatt tartóz
kodott. A tábornok meghallgatta a kül
döttség kérését és tanácsokat adott a 
párt megszervezéséhez.

A pártszervezet megalakításához 
nagy segítséget adott az a két párt
vezető is, aki Debrecenből érkezett 
Salgótarjánba. Tóth Mihállyal haza
érkezett Kilczer Béla lakásán alakult 
meg a városi pártvezetőség. A város 
vezető pártszervében Kerekes Sándor, 
Szoó Pál, Herrman Ferenc, Balga An
tal, Alics János, Gólián András, Faze
kas Sándor foglalt helyet.

A héttagú pártvezetőség megkezdte a 
párt szervezeti kiépítését.21 A párt ez
után tevékenysége fő területének a 
helyi hatalmi szervek kiépítését te
kintette. Javaslatukra tette le az es
küt a polgármester, a rendőrparancs
nok. A városi pártvezetőség nagy gon
dot fordított a városi nemzeti bizottság 
megalakítására, s ott a kommunisták 
megfelelő arányának kialakítására. Az 
üzemekben dolgozó kommunisták és
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baloldali munkások pedig aktívan részt 
vettek azokon a küldöttválasztó gyű
léseken, amelyek a nemzeti bizottság
ba való jelölést fogadták el. Fontos fela
datuknak tekintették, hogy a nemzeti 
bizottságba a legalkalmasabb munká
sok, alkalmazottak, értelmiségiek ke
rüljenek a jelölő listákra.

A vállalati, hivatali és egyéb helye
ken megválasztott küldöttek közül 1945. 
január 28-án választották meg a nem
zeti bizottság 40 rendes és 20 póttag
ját. A városi vezetőség arra is gon
dolt, hogy a különböző termelő üze
mek megfelelően kapjanak képvise
letet. Ennek is az eredménye, hogy a 
nemzeti bizottságban 4 rendes és 7 pót
tag képviselte a bányászatot, 10 rendes 
és 5 póttag az acélgyári munkásokat, 
2 rendes és 1 póttag az üveggyári dol
gozókat, 3 rendes és 1 póttag a salgó
tarjáni tűzhelygyárat. Ezen kívül a 
Hungária Vállalatot 2 rendes és 1 pót
tag ,a kereskedőket 1 rendes és 1 pót
tag, az iparosokat 1 rendes és 1 póttag, 
a polgári társadalmat (az önállókat) 
7 rendes és 3 póttag képviselte.22

Egy pártközi megbeszélésen álla
pították meg a különböző pártok 
képviselőinek részarányát a nem
zeti bizottságban. A kommunista 
párt szervezeti ereje, tömegbefolyása 
akkor már olyan nagy volt, hogy a 
legtöbb mandátumot ők kapták meg. 
Az azon napon megtartott nemzeti bi
zottsági alakuló ülés jegyzőkönyve sze
rint február 13-án a Kommunista Párt 
taglétszáma 2384 fő volt.* A kisgazda- 
párt csak 70 fővel, a Polgári Demok
rata Párt pedig csak 50 taggal rendel
kezett. A Szociáldemokrata Párt szer
vezetei ekkor még nem alakultak ki. 
Erre utal az a tény is, hogy a párt 
kiküldötte kijelentette, hogy taglétszá
mukról még hozzávetőlegesen sem tud 
nyilatkozni.

A pártok különböző képviselői — fő
leg a Szociáldemokrata Párt — ennek

ellenére a nemzeti bizottságba való 
részvételt nem a politikai életben be
töltött szerepükhöz, szervezeti erejük
höz képest kívánták biztosítani, hanem 
egyenlőségi alapon. A kommunista 
párt képviselői erélyesen rámutattak, 
hogy az egyenlő képviselet nem a nem
zeti, hanem az igazoló bizottságra vo
natkozik. A városi pártvezetőség kép
viselője nem tartotta helyesnek a Pol
gári Párt képviseletét sem, mivel azok 
a „régi reakciós rendszernek is a kö
vetői voltak”. Több MKP tag a Szociál
demokrata Párt tagjait bírálta korábbi 
magatartásukért. Varga Gábor a Szo
ciáldemokrata Párt egyik küldötte el
ismerte a Kommunista Párt munkáját, 
eddigi tevékenységét, megállapította, 
hogy „azok a legválságosabb időkben 
olyan önzetlen tevékenységet fejtettek 
ki, a város érdekében, amiért a kom
munista pártnak csak elismerés jár
hat.”

E hozzászólás helyesen fejezte ki és 
tükrözte a város haladó társadalma vé
leményét is, megnyugvással és egyet
értéssel vették tudomásul, hogy a Kom
munista Pártot 13 tag, a Szociáldemok
rata Pártot 5,míg a Független Kisgazda 
Pártot egy fő képviseli a nemzeti bi
zottságban. A  városi felekezetek közül 
a Róm. Kat. Egyház és a Protestáns 
Egyházak szintén kaptak egy-egy man
dátumot.23

A Nemzeti Bizottság megfelelő össze
tételének biztosításáért folyó harc fon
tos feladata volt, hiszen az abban he
lyet foglaló választott személyek az ál
lamhatalom helyi megbízottjai voltak. 
A már korábban felszabadult területe
ken megalakult Nemzeti Bizottságok 
betöltötték hivatásukat, irányították, 
vezették a demokratikus újjászületés 
útját. Városunkban csak úgy ,mint me
gyénk községeiben a Nemzeti Bizottság 
munkájához nagy segítséget nyújtott 
Révai Józsefnek a debreceni Néplap
ban megjelent cikke is, amely felvázol
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ja a Nemzeti Bizottságok legfőbb fela
datait. és a tennivalók végrehajtásának 
módját.

Ennek is, valamint a pártmunkások, 
szervezett dolgozók, volt direktóriumi 
tagok tapasztalatainak, valamint annak, 
hogy a Nemzeti Bizottság vezetői szo
ros kapcsolatban álltak a Debreceni 
Ideiglenes Kormánnyal, köszönhető, 
hogy megyénkben megalakuló Nemzeti 
Bizottságok is megalakulásuktól fogva 
a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 
programja alapján dolgoztak. Az 1944. 
decemberében elfogadott program sze
rint összefogták a fasizmus ellen tömö
rült erőket. Vezető erejük a munkásság 
volt. Tevékenységük általában politikai 
jellegű, de sok esetben közigazgatási 
feladatokat is megoldottak.

Városunk Nemzeti Bizottsága tevé
kenységében is politikai, hatalmi jel
legű intézkedések voltak a dominálóak, 
annak ellenére, hogy sok tekintetben 
közigazgatási funkciót is betöltött. Mun
kájában nagy gondot fordított a fasisz
ta elemek elleni harcnak. A március 
9-én megtartott ülésen saját kebeléből 
öttagú bizottságot választott annak meg
állapításra, hogy a város lakói közül 
kik tartoznak a „megbízhatatlan ele
mek” közé.24

A március 17-i keltezésű jegyzőkönyv 
a városi német fogolytábor fokozottabb 
ellenőrzésére hívja fel a figyelmet. 25 
Az április 24-i N. B. ülésen Kilczer 
Béla polgármester kifogásolta, hogy 
Róth Flóris nincs letartóztatva.26 Fel
szólítja a rendőrség vezetőjét, hogy az 
összes fasiszta multú személyt tartóz
tassa le, s ezeket, valamint a már le
tartóztatott személyeket a rendőrség 
április 26-án reggel 9 órakor indítsa el 
fegyveres kiséret mellett Balassagyar
matra a Népbírósághoz.

Április 25-én őrizetbe is vették eze
ket a személyeket. A letartóztatottak 
között volt Róth Flóris bányaigaz
gató is.27

A Balassagyarmaton tevékenykedő 
és sok esetben a Kisgazda Párt befo
lyása alatt álló Népbíróság egyes itéle
tei ellen is erélyesen állást foglalt a 
salgótarjáni Városi Nemzeti Bizottság. 
A május 5-i ülésen dr.Barra Károly 
meghívott jogi tanácsadó javasolta 
ezért a Nemzeti Bizottságnak, hogy a 
kormányhoz intézett feliratban kérni 
kell, hogy a balassagyarmati Népbíró
ság időnként szálljon ki Salgótarjánba 
és a helyi ügyeket — gyorsított eljá
rással — itt tárgyalja. Erre annál is 
inkább szükség van, mert félő, hogy 
a salgótarjáni tanúk kihallgatására nem 
került sor az eddigiek folyamán, ami
nek következtében igen sok vádlottat 
már eddig is szabadon bocsátottak. 28

A Nemzeti Bizottság még február 
14-én hoz javaslatot a városban műkö
dő 3 párt képviselőiből az igazoló bi
zottság tagjaiul. A 15 főből a főispán
nak kellett volna kijelölni az 5 főből 
álló bizottságot. A Nemzeti Bizottság — 
mivel a főispánnal nem tudta felvenni 
az érintkezést — saját tagjai közül 
sorsolással megválasztotta a 15 sze
mély közül az 5 főnyi Igazoló Bizott
ságot március 9-i ülésén. 29

Igen nagy gondot fordított a Nem
zeti Bizottság a politikai pártok műkö
désének elősegítésre is. Mivel a járás 
területéről egy-két községben kezdet
ben panaszkodtak a bírókra és jegy
zőkre, hogy nem akarják engedni a 
pártok működését, a bizottság megbí
zottat küldött ki az eset kivizsgálá
sára. 30

1945. február 20-i határozatában fe
lülvizsgálta a szabályellenesen megvá
lasztott ipartestületi elnök ügyét, a 
választást megsemmisíti és az ipari te
rületi önkormányzat vezetését 3 tagú 
bizottságra ruházza. A határozat ren
delkezéseit az is indokolja, hogy az el
nökké választott és az azóta letartóz
tatott vezető a nyilasokkal való együtt
működésben alaposan gyanúsítható.31
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Fellépett a munkarend megbontói és 
az árdrágítók ellen is. 1945. április 13- 
án felkérik a helybeli rendőrséget, hogy 
valamennyi üzletben tartsanak szigorú 
ellenőrzést, s ha olyan személyeket 
találnak, akik a munkából magukat ki
vonják, azokat utasítsák a munkaügyi 
hivatalhoz.32 A Nemzeti Bizottság 
1945. szeptember 19-én kelt határozatot 
hozott az árdrágítók, feketézők és az 
újjáépítést szabotálok ellen. Október 
29-i ülésükön a gomba módra elszapo
rodó u. n. „kereskedők” ügyével fog
lakoznak.33

A N. B. elitéli a nyerészkedőket és 
kinyilvánítja: „aki pedig az országot 
csak a meggazdagodás színterének 
tekinti, nem magyar és nem becsüle
tes.”

Ugyanezen a Nemzeti Bizottsági ülé
sen megkereséssel fordul a kormány
hoz és határozott megtorlást követel az 
árdrágítókkal szemben. ”Az árspe
kulánsokkal szigorú eljárást, súlyosabb 
esetekben azonnali halált kér eszközölni, 
mert nem kevésbé bűnösök ezek a 
nyilasoknál. 34

A Nemzeti Bizottság tevékenységében 
igen jelentős helyet foglal el különösen 
tevékenységének első évében: a közel
látási szociális kérdésekkel való fog
lakozás.

A városi képviselő testület megala
kulásáig igen sokat kellett intézkedniök 
közellátási kérdésekben. 1945. február 
21-én az alábbi táviratot intézték az 
Ideiglenes Magyar Kormányhoz:

„Dálnoki Miklós Béla 
Miniszterelnök Ú r!

Debrecen

Kétségbeejtő helyzetünk kényszerít 
rá, hogy Miniszterelnök Úrhoz fordul
va teljhatalmú kormánybiztos kikülde
tését kérjük, akinek a legfőbb orosz 
hatóságokkal hathatós kapcsolatai van
nak.

Különben városunk, iparvállalataival 
együtt teljes csődbe kerül.

Balanár s. k.
a Nemzeti Bizottság Elnöke

A fenti távirat egy-egy pédányát az 
Iparügyi Miniszternek és az MKP Köz
ponti Bizottságának is elküldték.

Az egészségügyi és kultúrális- ideo
lógiai szervezeti kérdésekkel is sokat 
foglalkoztak.

A szociális- egészségügyi terület leg
inkább a lakosság testi épségének meg
óvását legjobban fenyegető élelmezési 
és segélyezési kérdésekre korlátozódott. 
A Nemzeti Bizottság II. hó 14-i ülésén 
javasolja az élemezési és segélyezési 
akciók megindítását. (Egyes Nemzeti 
Bizottsági tagok — helytelenül — a 
Nemzeti Segélyakciót kereskedelmi 
szervvé akarták átalakítani. (A Nem
zeti Segélyakciók keretében kívánták 
kiosztani az első szállítmányt is (60 
vagon élelmiszer), amelyet az Ideigle
nes Kormány fog kiutalni a városnak, 
a Nemzeti Bizottság kérésére.

Határozatot hozott arról is, hogy a 
salgótarjáni gyárak a szabadforgalom
ban eladott számlaértékének 20%-át kö
telesek a Nemzeti Segélyakciónak át
utalni. 35

Igen sok gondot okozott a Csehszlo
vákiából kiutasított emberek élelme
zése és lakással való ellátása is. A se
gítségadás nehézségekbe ütközött, mert 
a legtöbb esetben lakások és élelmiszer 
helyett csupán jótanácsokat tudtak 
adni.

A kultúrális- ideológiai területtel csak 
igen korlátozott mértékben tudtak fog- 
lokozni. A munka megindításáért foly
tatott küzdelemben a konszolidációban 
nagy szerepet kapott a Nemzeti Bizott
ság egésze alatt működő „Munkás" c. 
hetilap. Blanár Sándor a Nemzeti Bi
zottság elnöke N. B. áprilisi ülésén tá
jékoztatta a tagokat a „Munkás” c. 
heilap kezdeti tevékenységéről,
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a szerkesztő bizottság munkájáról. 
Kezdetben a lapot a rendőrség cenzu
rálni akarta, de az ezzel kapcsolatos 
válaszra a rendőrség lemondott erről. 
A lap finanszírozásához a Városi Kép
viselő testület is hozzájárult negyed
évenként 6,000 P-vel.

Igen sokat tett a Nemzeti Bizottság 
az iskolák helyreállítása érdekében is. 
A február 28-i Nemzeti Bizottsági ülé
sen arról számolnak be, hogy az isko
lákat közmunkával hozták rendbe, az 
ülés napján a tanítás már folyt. A 
Nemzeti Bizottság felkérésére a bányá
szok elvállalták, hogy az iskolák fűté
sét vasárnapi széntermelésből fogják 
biztosítani. A Nemzeti Bizottság Örsi 
Károlyt bízza meg az összes helybeli 
iskolák feletti tanfelügyelői teendők el
látásával. Örsi Károly a helybeli gim
názium és kereskedelmi középiskola 
igazgatója, tanfelügyelő a Debrecen
ből kapott instrukció alapján kezdte 
meg munkáját.

A város későbbi sorsára is jelentős 
határozatot hozott a Nemzeti Bizottság 
1945. augusztus 8-án. A Városi Nem
zeti Bizottság úgy döntött, hogy az 
iparmedence 45,000 főnyi munkástöme
gének szellemi felemelkedését szolgál
ja, ha döntést hoz a gimnázium áthe
lyezéséről a csendőriskola épületébe. Az 
ott működő rendőrséget az u. n. kis
laktanyába helyezi el. A határozat in
doklása: „A Nemzeti Bizotságnak így 
kellett határozni, mert a felszabadult 
munkásrétegekben, a tanulási és tanít- 
tatási vágy elemi erővel jelentkezik, 
továbbá a felvidéki magyar iskolák 
pótlására, a legénynevelés kédésének 
megoldására feltétlenül szükséges eb
ben a határvárosban egy modern kö
zépiskola létesítése és méltó keretben 
való elhelyezése. 38

Nagyon pozitív állást foglal a Nem
zeti Bizottság a szénszünettel kapcso
latban is. „Nem lehet megengedni, hogy 
a salgótarjáni szénmedencében az is

kolák bezáródjanak. Minden szülőnek 
érdeke, hogy gyermekeik zavartalanul 
továbbtanulhassanak.” Felkéri a szak- 
szervezet elnökét is, hogy járjon el 
az ügyben. A Nemzeti Bizottság remé
li, hogy megértik a helyzetet és „még 
keményebben dolgoznak mint eddig.”

A Nemzeti Bizottság elnöke május 
5-i ülésén olyan helyes javaslatot tesz, 
amellyel még ma is adósak vagyunk 
és csak most történik ebben előrelépés 
— hogy a partizánharcok emlékére 
emlékművet kell állítani. 37

A Nemzeti Bizottság javaslatot ter
jeszt a Képviselő Testület elé az utca
nevek megváltoztatásáról. Kéri, hogy 
az utcákat, magyar demokratikus sza
badsághősökről nevezzék el. 38

Több demokratikus mozgalom és if
júsági szervezet kérte az időben a 
Nemzeti Bizottságot, tegye lehetővé 
működésüket.39

1945. április 24-én a város polgármes
tere bejelenti, hogy működésbe léptek 
a közigazgatási szervek, a Nemzeti Bi
zottság többé ilyen kérdésekkel ne fog
lalkozzon, utalja azt a polgármester 
hatáskörébe tartozó közigazgatásnak.40

A fent vázoltak is mutatják, hogy a 
felszabadulás első hónapjaiban létre
jött városi Nemzeti Bizottság, mint a 
legfőbb helyi hatalmi szerv méltóan 
képviselte az átalakulásban érdekelt 
társadalmi osztályokat, rétegeket, biz
tosította demokratikus forradalom vé- 
gigvitelét, kedvező lehetőséget nyújtott 
a forradalom szocialista szakaszába va
ló áttéréséhez városunkban is. A Nem
zeti Bizottságok munkájáról Balázs 
Béla történész által adott értékelés vá
rosunkra is teljes mértékig jellemző: 
. . . csak a legnagyobb elismeréssel 
lehet méltatni szerepüket, azt a hatal
mas országépítő munkát, amelyet a 
Nemzeti Bizottságok becsületes demok
rata tagjai népi demokráciánk létre
hozásában és megszilárdításban ki
fejtettek. A Nemzeti Bizottságok azért
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tudták betölteni hivatásukat, azért vál
hattak a nép akaratának, törekvéseinek 
megtestesítőivé, mert többségükben 
elejétől fogva a kommunisták, a helyi 
kommmunista pártszervezetek vitték 
a vezető szerepet, a nép érdekeit szol
gáló javaslataikkal, kezdeményezéseik
kel maguk mellé állították a Nem
zeti Bizottságok többségét. 41

A demokratikus átalakulás viszony
lagos gyors menete azért is volt első
sorban erőteljes, mert városunk dol
gozóinak jelentős többsége bízott a tör

ténelmi átalakulás vezető erejében, a 
Magyar Kommunista Pártban, mert an
nak szavai és tettei egyaránt a dolgozó 
nép felemelkedését célozták. A  párthoz: 
való hűségükről az 1945/47-es, valamint 
az ezután következő választásokon, a 
szocializmus építése idején éppúgy 
meggyőződhettünk, mint most a 20. 
évfordulóra emlékezve, amikor pár
tunk és népünk egységbe forrva dol
gozik az emberek boldogulásáért, né
pünk jólétéért, a szocializmus teljes 
felépítéséért.
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18 U. o.

19 Pauchli Rudolf visszaemlékezése. N. M. M. adattára.

20 Gáspár János visszaemlékezése. N. M. M. adattára.

21 Becski György és Jakab Sándor: A pártszervezés tapasztalatai Nógrád megyében. 
Párttörténeti Közlemények. A pártot területi elvek alapján szervezték újjá. 
A városi pártvezetőség volt később a járási- megyei párt vezető szerve is.

22 Pest- Nógrád megyei Levéltár. Nemzeti Bizottság jegyzőkönyve. 1945. I. 28.

23 U. o.

24 U. o. 1945. március 9.

25 U. o. 1945. március 17.

26 U. o. 1945. március 24.

27 U. o. 1945. április 25.

28 U. o. 1945. május 5.

29 U. o. 1945. március 9.

30 U. o. február 14.

31 U. o. február 20.

32 U. o. április 13.

33 U. o. szeptember 19.

34 U. o. szeptember 19.

35 U. o. február 14.

36 U. o. augusztus  8.

37 U. o. május 5.

38 U. o. augusztus  8.

39 Pest- Nógrád megyei Levéltár. Nemzeti Bizottság jegyzőkönyve. 1945. április 6.

40 U. o. április 24.

41 Tanulmányok a Népi Dem. Tört.-ből: A  Nemzeti Bizottságokról.

* Ebben a környező községek párttagsága is benne szerepel.


