
Induló é le t
Válogatás újabb Nógrád megyei dokumentumokból

A  történelmi sorsforduló, a demokratikus forradalom első hó
napjainak, az élet megindulásának eseményeit, legfontosabb kérdé
seit tükröző dokumentumokból jó néhányat idéztünk a Palócföld 
korábbi számaiban. Most a Nógrád megye járásainak akkori életét 
bemutató szemelvényekkel szeretnénk kiegészíteni ezt a váloga
tást. (A közölt dokumentumok, részletek a Nógrád megyei Levéltár 
anyagában a nógrádi, a salgótarjáni, a szécsényi és a Sziráki járási 
főjegyzői iratokban találhatók.)

1.

A szécsényi járás katonai parancsnokságának felhívása
1945. február 18.
1. Minden polgári hatóság folytassa kötelessége teljesítését.
2. Minden kereskedelmi és iparvállalat tulajdonosa folytassa te

vékenységét. Az áruk, élelmiszerek árai olyanok maradnak, amilye
nek voltak a szovjet csapatok bevonulásáig. A  szeszes italok árusí
tása további intézkedésig tilos.

3. A helyi hatóságok és a polgári lakosság minden eszközzel se
gítse elő az iskolák, kórházak, orvosi segélyhelyek és egyéb kultu
rális közintézmények és vállalatok szabályszerű működésének biz
tosítását.

4. A  lakosság köteles a birtokában levő fegyvert, lőszert, hadi
anyagot, rádiókészülékeket a katonai parancsnoknak beszolgáltatni.

5. Minden raktár és raktárhelyiség, amely a német és magyar 
katonai hatóság tulajdonában volt, az összes benne található javak
kal együtt, a szovjet parancsnokság rendelkezése alá kerül.

6. Az utcai közlekedést 5.00-tól 21.00 óráig engedélyezem.
7. Éjjel, kötelező a város elsötétítése!

2.
A futárszolgálat megszervezésének módosítása a szécsényi járás

ban
1945. február 20., április 26.
A  főszolgabíró a küldöncszolgálat lanyhulását tapasztalva, az 

alábbiakat közli a járáshoz tartozó jegyzőkkel: „ . . .a  küldöncöt min
dennap indítsa útba azzal az utasítással, hogy a főszolgabírói hiva
tal postájának átvétele után a honvéd bevonulási központ parancs
nokságánál és a járásbíróságnál is a posta átvétele céljából jelent
kezzen.”

3.
Alispáni leirat a főszolgabírókhoz a közbiztonság megszervezése 

érdekében
1945. február 7.
A  belügyminiszter 5005/1945. sz. rendelete értelmében „ . . .  a köz

biztonság megszervezése, a rendőrség, illetve a polgárőrség tagjai ré
szére a megkülönböztethető karszalag beszerzése és jelzéssel ellátá
sa iránt haladéktalanul intézkedjék, egyben a közbiztonsági szervek_ 
re vonatkozó adatokat hozzám terjessze be. Utasítom, hogy a jelen
legi rendkívüli viszonyok mellett is a közrend és közbiztonság meg
őrzése, a garázdálkodások és vagyonrongálások megakadályozása ér
dekében a szükséges eszközök felhasználásával azonnal intézkedjék, 
s eljárásáról tegyen jelentést minden hét végén.”

4.
Intézkedések a Sziráki és a nógrádi járásban a közbiztonság meg

szervezéséért
1945. március 5.
A  kállói körjegyző jelenti a főszolgabírónak: „ ...K á lló  és Erdő

tarcsa községben a közrend, közbiztonság megőrzése, a garázdálko
dások és vagyonrongálódások megakadályozása érdekében a soros 
éjjeli őrséget szerveztem meg. Ez az eljárás ez ideig jól bevált.”

1945. április 5.
„ . . .  Ecseg és Kozárd községekben a megalakított községi rendőr

ség állandó éjjel-nappali szolgálatot tart. Az utóbbi napokban a köz- 
biztonsági viszonyok javultak . . . ”

1945. április 10.
„Tereske községben 1944. december 25-én lett felállítva a rendőr

ség. Létszám 1945. április 1-ig 7 fő, április 1-e óta 10 fő és egy pa
rancsnok. ...Javadalmazásban nem részesülnek, fegyverrel ellátva 
nincsenek. ...A  felállított szervnek fegyverre és felszerelésre lenne 
szüksége és a személyzet javadalma is megállapítandó lenne.”

5.
Főispáni leirat a politikai pártok megalakulásának kötelező be

jelentéséről
1945. március 26.
Szabó József Nógrád-Hont k. e. e. vármegyék főispánja kéri a 

politikai pártok városi és járási vezetőségét, hogy az „eddig meg
alakult és működő politikai pártokról készítsenek két példányú ki
mutatást és annak egy példányát hozzám, a másik példányát a pol
gármesternek, illetve a főszolgabírónak haladéktalanul küldjék meg. 
A jövőben megalakuló pártok adatait hasonló eljárással kell beje
lenteni.”

6.

Néhány adat a Sziráki és a szécsényi járásban megalakult politi
kai pártokról

1945. március 26.
A palotási körjegyzőség területén megalakult pártok: Palotás

községben: Magyar Kommunista Párt, Szociáldemokrata Párt, Nem
zeti Parasztpárt, Független Kisgazdapárt, Polgári Demokrata Párt. 
Héhalom községben: Független Kisgazdapárt. Egyházasdengeleg köz
ségben: Független Kisgazdapárt. Kisbágyon községben: Független
Kisgazdapárt.

1945. május 19.
Szécsény községben a Magyar Kommunista Párt 1945. január 

12-én megalakult és működését megkezdte. Párthelyisége Szécsény, 
Rákóczi u. 68. szám alatt. — Ezen bejelentés már egyszer megtör
tént.

1945. május 4.
Tisztelettel bejelentjük, hogy a mai napon a Nemzeti Paraszt

párt szécsényi szervezete megalakult.
1945. május 22.
. . .a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt ságújfalui 

szervezete a mai napon megalakult. Kérjük ennek tudomásulvéte
lét.

1945. május 25.
. . .A  szécsényi járás területén a következő községekben alakult 

meg és működik a Szociáldemokrata Párt: Szécsény, Ludány, Pös
ténypuszta, Kishartyán, Egyházasgerge, Nógrádmegyer, Magyargéc, 
Benczurfalva, Sóshartyán, Nagylóc, Rimóc, Varsány, Nógrádsipek és 
Litke.

7.
„A közigazgatás ideiglenes rendezéséről szóló 14/1945. M. E. sz. 

rendelet végrehajtásáról
1945. május 3.
A  Sziráki főszolgabíró jelenti az alispánnak, hogy járása összes 

községében „a működő pártok megalakították a községi nemzeti bi
zottságokat, azok pedig létrehozták az új képviselőtestületeket, va
lamint az új elöljáróságokat.”

8.
A rétsági nemzeti bizottság megalakulása; első intézkedései
1945. március 27.
Jegyzőkönyv. Készült Rétság községben a megalakítandó nem

zeti bizottság tárgyában.
A  Rétságon működő politikai pártok elhatározták a nemzeti bi

zottság megalakítását, mely végül a Kommunista, a Szociáldemokra
ta, a Nemzeti Parasztpárt, valamint egy pártonkívüli részvételével 
alakult meg.

„A  bizottság tagjai tudatában vannak feladatuk fontosságának, 
a földreform sürgősségének és általában mindannak, ami az ország 
új életre keltéséhez szükséges.. . ”

1945. március 29.
1. Éjjeli őrség megszervezése és rendőrparancsnok kinevezése.
2. A  kórház tej. és tojásellátásának megszervezése.
3. Cukorrépa-vetőmag biztosítása.
4. Az adóhivatal megkezdi működését (vezetőjét a közmunka

kötelezettség alól felmenti a nemzeti bizottság).
5. A férfi- és női munkaerők összeírása stb.

9.
A főispán egyes nemzeti bizottságok jogköri túllépéséről
1945. április 25.

„...egyes községekben a nemzeti bizottságok az önkormányzati 
ügyek vitelébe ténylegesen bekapcsolódnak, és hogy az önkormány
zati testületek mellőzésével községi alkalmazottat (jegyzőt stb.) vá
lasztanak; jóllehet, a ma is fennálló jogszabályok e jogokkal a köz
ségi elöljáróságokat, illetve a képviselőtestületeket ruházzák fel. ...a 
nemzeti bizottságoknak községi alkalmazottat választó joga nincs.”

10.

Községi elöljáróság-választás a szécsényi és a salgótarjáni járás
ban

1945. június 14.
Jegyzőkönyv. Készült a varsányi képviselőtestületnek f. évi jú

nius hó 14-én a róm. kat. iskolában tartott rendkívüli közgyűlésé
ben...

Az előadóként felkért h. jegyző ismerteti a képviselőtestülettel 
az 1030/1945. M. E. sz. rendeletnek 2. fejezetét, az önkormányzati ál
lások betöltésére vonatkozó szakaszait. . . .az elnök felkéri a képvi
selőtestületet, határozzanak abban, hogy a jelenlegi elöljáróságot ál
lásában megerősíti-e vagy új választást ejtsenek meg? — A képvi
selőtestület meghozta az alábbi véghatározatot:

„Varsány község képviselőtestülete, hárommal szemben tizenha_ 
tos szótöbbséggel, kimondja, hogy a képviselőtestület az elöljárósági 
állásokat ...új választással töltse be.... ”

1945. június 20.
A  nagybárkányi közjegyző jelenti a járási főjegyzőnek, hogy a 

körjegyzőséghez tartozó községekben, um. „Nagybárkány, Kisbár
kány, Sámsonháza és Lucfalva községekben a képviselőtestületek 
megalakultak és ugyancsak az előljáróság választása is megtörtént. 
Márkháza községben a képviselőtestületet, valamint az elöljárók 
megválasztását keresztül v inni nem tudtuk.. . . ”
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11.
A kisterenyei Szociáldemokrata Párt panasza az SKB RT kiste

renyei bányaüzemeinél működő üzemi bizottság ellen
1945. május 12.
„Hivatkozással az 50100/1945. Ip. M. sz., az üzemi bizottságok 

tárgyában kiadott rendeletre, tisztelettel jelentjük, hogy Kisterenye 
bányaüzemeinél működő üzemi bizottság megválasztása, összetétele 
és működése ellenkezik a fent idézett rendelet szellemével, minek 
folytán kérjük a kisterenyei üzemi bizottság megalakulásának, ösz
szetételének, működésének körülményeit kivizsgálni és új választást, 
a vonatkozó rendelet szellemében, elrendelni. . . .  A  választást egy 
kis csoport meglepetésszerűen ejtette meg, hogy a vezetést magához 
ragadhassa. . . .  A  bizottság munkás tagjainak száma.. .  nem lehet 
4—5 tagnál több, ezzel szemben itt 25 tagból áll a bizottság. Műkö_ 
dése is szabályellenes, mivel működéséről jegyzőkönyvet nem vesz. 
nek fel.”

12.
Alispáni leirat Balassagyarmat, Hugyag, Őrhalom és Szécsény 

villanyvilágításának biztosítása ügyében
1945. február 9.
„A  Hungária Villamossági RT vezetősége a meginduló helyre- 

állítási munkálatokhoz megfelelő számú munkaerőt kér rendelkezés
re bocsátani. . . .  Ezért felhívom az érdekelt Balassagyarmat m. vá
ros polgármesterét, a balassagyarmati, illetőleg a szécsényi járás fő
szolgabíráját s ennek útján Hugyag, Őrhalom, Szécsény községek 
elöljáróit, hogy a Hunnia Villamossági RT munkálatait a lakosság 
érdekében hathatósan támogassák, . . .  a szükséges, megfelelő szá
mú munkaerő kirendelése iránt azonnal intézkedjenek.”

13.
Közellátási gondok a megyében; intézkedések
1945. május 28.
A  nőtincsi körjegyző Szendehely község ellátatlanjai részére 

40 q, Nőtincs községnek 30 q kenyérgabonát kér. „A  helybeli gaz
dáktól nem sikerült összeszedni, ezért kérem, hogy az ellátatlan la
kosság részére a fenti mennyiséget kiutalni szíveskedjék.”

1945. május 10.
A  szécsényi főszolgabíró jelenti az alispánnak, hogy „népkonyha 

felállítására nincs szükség a járáshoz tartozó községekben.”
1945. február 8.
Az alispán felhívja a főszolgabírók figyelmét a tenyésztésre al_ 

kalmas állatok vágási tilalmát kimondó 30.033/1945. F. M. sz. ren
deletre.

1945. március 15.
A Sziráki főszolgabíró „a Sziráki gőzmalom vámkeresetének 

50%-át Szirák község ellátatlanjai” részére utalja ki. Utasítja „Szi
rák község elöljáróságát, hogy az ellátatlanok nyilvántartását sür
gősen készítse el.”

14.
A megyei szovjet katonai parancsnok a katonaság ellátásáról 
1945. március 19.
„A  megyei orosz katonai parancsnok kijelentette” — közli az al

ispán a szécsényi járási főszolgabíróval —, „hogy az orosz katona
ság erőszakkal elvinni semmit sem akar, és ha marha és termények 
nem állnak rendelkezésre, elvinni nem is akarja; sőt megtiltja, hogy 
az igavonó marhákat, vagy fejős, hasas teheneket elvigyék. Ha a 
fentiekből felesleg nincsen, azokból kiszolgáltatni nem szabad. Ha 
van felesleges vágómarha, csak az orosz parancsnokság által látta
mozott és bélyegzővel ellátott engedélyre szabad a fenti marhákat, 
illetve terményeket kiadni” . .. Közölte a parancsnok úr azt is, hogy 
a gazdákat közmunkára elvinni nem szabad.

Az orosz katonai parancsnokság ezen rendelkezése folytán „most 
már a tavaszi mezőgazdasági munkálat teljes erővel megindulhat és 
azt azonnal meg is kell indítani! . . . ”

15.
A vármegye területén levő gyárak, üzemek és egyéb vállalatok

ról adatok beszerzése 
1945. április 5.
Alispáni leirat alapján a nógrádi járás főszolgabírájának felhí_ 

vása a körjegyzőség valamennyi jegyzőjéhez.
„ . . . postafordultával jelentse, hogy hatósága területén milyen

gyárak, üzemek és egyéb vállalatok vannak.
A kimutatás külön a 20 munkás létszámon aluli és külön a 20 

munkáson felüli gyárakra stb. terjedjen ki az alábbi kérdőpontok fi
gyelembevételével:

Megjelölendő: 1. Kié a gyár, üzem, iparvállalat; 2. Ki a gyár, 
üzem tulajdonosa; 3. A gyárban, iparvállalatnál és egyéb üzemben 
hány munkás dolgozik; 4. Mit termelnek a gyárban; 5. A  vállalat, 
gyár, üzem munkában van-e; 6. Szünetel-e, 7. Mennyi az üzem, gyár, 
vállalat napi termelése, terméke; 8. Ha az üzem, gyár dolgozik, k i
nek szállítják a termékeket?”

16.
A Nógrádvidéki Kőbánya RT jobbágyi kőbányájának üzembe 

helyezése
1945. február 24.
A Sziráki járási főszolgabíró felhívása az üzemvezetőhöz: „A  

közutak igen rossz állapotban vannak, ezért felhívom, hogy a kőbá
nyát sürgősen helyezze üzembe és a bánya termeléséről havonként 
tegyen hozzám jelentést. Megkérem a szovjet hadsereg parancsnok
ságait, hogy munkájában támogassák. Aki munkájában gátolja, nép
törvényszék elé állítom. Közmunkára nem fogható!!”

17.
A Szécsény és Vidéke Általános Ipartestület, Szécsény jelentése 
1945. április 6.
„ . . .tisztelettel jelentjük (a járási főszolgabírói hivatalnak), hogy 

az évi rendes közgyűlést f. évi április hó 22. napjának délután 3 órá_ 
jára tűztük ki. . . .  Határozat-képtelenség esetén az új közgyűlés f. évi 
április 29. napján lesz megtartva.” Ekkor kerül sor az ipartestület 
önkormányzati szerveinek újraválasztására — közli az ipartestület 
elnöke és jegyzője.

18.
Szécsény iskoláiban megkezdődött a tanítás 
1945. március 3.
„ . . .  a polgári fiú_ és leányiskola, a róm. kat. fiú- és leány elemi 

iskola, valamint az ág. hiv. ev. elemi iskola a tanítást megkezdte. A 
polgári iskola a Kossuth utcai iskolaépületben két tanteremben na
ponkénti váltással folytatja a tanítást. Az elemi iskolákban heten
kénti váltással délelőtt, délután folyik a tanítás akként, hogy egyik 
héten délelőtt a leánytanulók és délután a fiútanulók látogatják az 
iskolát. . . ”

19.
Információ a Sziráki körjegyzőségből 
1945. március 19.
A Sziráki jegyző jelenti a főszolgabírónak: „ . . .a volt moziban 

a mai napon a tanítás megkezdődött.”
1945. március 22.
„ . . .Ecseg községben az elemi iskolai tanítás 1945. január 12-től 

folyik.
Kozárd községben január 24-től február 24-ig volt tanítás. A to

vábbiakban a munka tanerőhiány miatt szünetel.”

20 .
Közegészségügyi intézkedés a nógrádi járásban 
1945. május 14.
A  kétbodonyi körjegyzőség községeiben „ . . .a katonai holttestek 

megfelelően a hősök részére fenntartott helyeken lettek eltemetve. 
Hantolatlan és temetetlen holttestek sem belterületen, sem külterü_ 
leten nincsenek.”

Összeállította: Leblancné Kelemen Mária
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