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BEVEZET 	S. 

Miskolc város a Bükk he g ység tövében terül el az al-

földi rónaság szélén. Szerencsés földrajzi fekvése nemcsak 

gazdasági, fejlődésére van ősidők óta kedvező hatással, ha-

nem a várost változatos természeti szépségü környékkel is 

gazdagitotta. 

A város relet-nyugat irányban 25 km hosszuságu, szé-

lessége nagyobb részénél 1-2 km, azonban a bükk hegység pe-

remét elhagyva, szélessége minte gy 7 km-re terjed.'- z az 

adat  Nagy-Miskolc  területére vonatkozik. 

Miskolc városnak a területi növekedése 1945-ben ve-

szi kezdetét, amikor a Nemzeti Bizottság határozata alap-

ján hozzákapcsolják Diósgyőrt, Hejőcsabát és Tapolcafürdőt, 

majd 1950-ban a területrendezés folyamán Szirmit, Görömbölyt, 

Hámort és Lillafüredet. Igy alakul ki a mai 170 ezer lakosu 

nagyváros. Ezen területrendezéssel felszabadulás után Mis-

kolc  Debrecent me„előzve, az ország második varosa. 

A második viligháboru befejezéséig Diósg;;őr tehát 

közigüzgatzsilag nem tartozott :Miskolc városhoz, azonban 

a munkásmozgalom szinte összeolvadt a városéval. Közösek 

voltak a gondok, a szervezkedés feltételei. Igy a város tör-

ténetével foglalkozva, nem lehet mellőzni, vagy elkerülni 

a Diósgyőr-i munkásság mozgalmában végbemenő eseményeket, 

amelyek a város mozgalmának is fontos mozgató elemei vol-

t ak és legtöbbször összekapcsolódtak vele. Hiszen a gyár 

dolgozóinak egy része Miskolcon lakott ás a város közelsé-

ge miatt Diósgyőrben nem épUlt ki nagyobL üzlethálózat,sem 

kulturális központ, igy gyakorlatilag, a különálló közigaz-

gatís ellenére, a két terület szinte egységet képezett. 

zen feldolgozásnál célul tüzte m a város történe-

te egy sza.aszak feltárását, mely a második világháboru 

időszakának ellenállási mozgalmit, a felszabadulást ás a 
felszabadulási időszak első szakaszát, az élet beinditását 

tartalmazza. 
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A rnunká.nmozgalom alakulásának leirása előtt azonban  

rövid áttekintést szeretnék adni a város demográfiai adata-

iról.  

1./ Miskolc varos gazdasáli-tárcadalni helyzete a  

számok tükrében:  

'(épesAg alakulása a századfordulótól 1949-14;  

.aegosz- 
;Iiskolc város  

Jssz-népesség: 
Az össz népesség kor szerinti 

lása:  >✓v: 

0-1 	2-14 
éves éves 

15-39 
éves 

40-59. 
éves 

60 év  
felett  

1900 43.096 - 13.423 20.057 7.084 2.532  

1910 51.459 - 16.141 23.463 8.799 2.056  

1920 56.982 - 15.281 27.522 10.265 3.914  

1930 61.539 - 14.193 28.897 13.119 5.350  

1941 114.711 1.976 23.905 53.628 24.800 10.4)2  

1949 109.146 /1./ 2.134 23.794 46.479 26.067 10.672/2.,  

Diósgyőr népességének alakulása  

1910 	17.221 	Tényleges szaporodás 1931-1941 között  

1930 	20.854 	5.681 fő 	27,2  

1941 	26.535  
/3./  

A  statisztikai évkönyvben az 1941-es népszámlálási  

adatoknál, a szerzők, mivel az összesitő 1947-ben jelent :.eg,  

már a kialakitott Nagy-Riskolc adatait tüntették fel. Igy az  

L Ir  

1941-es és 1949-es adatoknál már Diósgyőr adatai is benne fog-

laltaknak. A régi :íLiskolc lakóinak sz is 1941-ben 77.290 fő  

olt. Az adatok sz rint a tényleges szaporodás Al kol vároa-sa vonatkozóan 13.377 fő volt 193) és 1941 között. /4./ moh  4 0 4 ~ c 1- ~ i• - a 
_Ytiskolc és Diósgyőr már a h.íboru előtt is az ország  

egyik le,jelent'sebb ipari centruma volt. Az ipar vonzotta  

a araunkát keresőket, igy egyre többen telepedtek le a v_Iros-

ban. Ezt bizonyitják a fenti adatok is. i íiszen .2iskolc va-

ros lakossága a sz.,zadfordulótól 1941 -ig 34.194 fő ,-el növe-

kedett.  



Diósgyőr lakóinál pedig 30 év alatt, 1910 - 1941-ig,9.314 

fő volt a növekedés. 

A korszerinti :Hegoszlásnál a statisztiriai adatoknAl 

1930-ig 0-1 éves korig adat nem állt rendelkez.sre. A meg-

lévő adatok.á1 különösen megfigyelhető, hogy 1941 és 1949 

között főleg a 15-39 éves korosztálynál van l nyeges csök-

kenés, ami elsősorban a háborus emberveszteség következté-

ben történt. 

A h zborus időszakban Nagy-Miskolc lakossága minteg -L; 

70.154-re csökkent. Legnagyobb arányban a régi v_irosrész 

lakóinak csökken ő se figyelhető meg, hiszen az 1941-es nép-
számlálásnálmeglévő 77.920 lakosból a h :áboru vég ére csak 
43.428 fő tartózkodott Aiskolcon. A lakosságnak 43,8 %-a 

hiányzott. A háboru befejezése után mintegy 8-10.000 lakos 

visszatért, azonban a háborus veszteség igy is körülc,e1ü1 

30.000 főre tehető. /5./ E nagy arányu csökkenés adódik a 

frontokon meghaltak, vagy fo_,sagba esett katonák szimából, 

az ellenséges propagandának a hatására Nyugatra aenekültek 

sz • ni ból és felelős: é,;revonas alól Nyugatra szökött szemé-

lyek számából. A la osság ilyen arányu csökkenéséhez nem 

kis mértékben járult hozzá, hogy a németek 1944. juniusában 

több mint 13.000 zsidót elhurcoltak /6./, ezeknek csak kis 
része tért haza. 

Foglalkozás szerinti megosz4.1s:  

A népesség foglalkozására-vonatkozóan is 1900 óta 

állnak adatok redelkezésünkre. A népszámlálás adatai alap-

j _in a város la:cosságának foglalkoz xs szerinti megoszlása 

a szzadforduló óta a következőképen alakul: 



Foglalkozási 
Lakosság sz imának megoszlás: foglalkozási 
főcsoport szerint /kereső+eltartott/ 

főcsoport megnev. 1900 1910 1920 1930 !f 1949 

- Ipar,bányászat 17.809 20.721 22.074 22.310 59.019 
- 	Iezőgazdasg 3.201 2.540 2.897 2.597 5.253 
- Kereskedelem, 

hitel 4.369 5.760 6.816 7.650 6.097 
- Közlekedés és 

pósta 4.690 7.124 6.390 4.887 8.857  
- Közszolgáltatás 3.137 3.871 4.962 6.463 8.196 
- Egyéb 9.890 11.443 13.870 17.652 21.742 

JSSZESE1y: 43.096 51.459 56.892 61.559 109.146 
i7 ./ 

Ieg kell ;;egyeznem, hogy 1900-1930-ig az adatok a régi Mis-
kolcra, az 1949-es adatok Nagy-Miskolcra vonatkoznak. 

A keresők számának foglalkozási ágankénti megoszlssa jel-

zi, hogy már a század elejétől az ipari és bán,ászati foglalko-
zós foglalja el a vezető helyet. A félszzad alatt az iparban 
^s bányatban dol,ozók sz •ma 41.210 fővel növekedett. Az 1920 
és 1930-as éveknél meglévő csökkenés, illetve stagnálás a gazda-
sági válság hatásira vezethető vissza. A szánok azt mutatják, 

hogy a sz:zad eletől a kereskedelem 5s hitel területén dolgo-

zók száma növekszik. A felsz_badulás utáni adatok a foglalkoz á si 

arányok :hegváltozását mutatják. Ez a fokozódó iparositás, az ál-

lanositás, a magánsze_tor visszaszoritásából adódik. 

Az ipar és a bdny..szat ter ón a varos felszabadulása uj kor-

sza._ot nyitott meg a város iparainak fejlődésében. Ezt a fejlődést 

az aláobi számadatok mutatják: 

Liskolcon ,működő gyáripari ipartelepek: 1938-ban 
1946-ban 
1949-ben 
1957 -bk n 

29 
40 
79 

124 
/8./ 



1938-ban a  régi  Miskolc ipari vállalatainál 1413 

pari munkus dolgozott. Ez a sz.m 1949-re 23.298-ra emel- 

edett. fiig 1938-ban egy ipartelepre 48,7, addig 1949-ben  
189,5 dolgozó jut. 1938-ban a város gyáriparinak évi ter- 

elési ért e ke alig haladta meg a 16 :nillió pengőt, ez az  
/ország össz ter_nel,:si értékének 1,1 %-a volt. Az 1413 mun- 

kás mellett közel 2.300 fő volt a nyilvntartott íllAske- 

esők száma, akiknek évente csak 50-60 o-t tudtuk eliie - 

yezni.  

A m .isodik viiághiboru óriási méretü pusztétása el-
lenére az ipari élet hamarosan megélénkül. redig a terme-

lés beinditsakor alig volt más rendelkezésre élló ténye-

zője, mint a szil -.érd akaraterő, re::dbehozni a h-boru alatt  
okozott pusztit .:st, meginditani a teret,   ést.  

A munk -ísosztily hamarosan felisAerte a termel >erők  
államositssának szUkségesaégét és :;diskolcon is, az orsz íg-
hoz hasonlóan, mir 1945.óvben a bányák  •illamosit-asával 
kezdetét veszi a termelőeszközök társadalmi tulajdonba vé-

tele, mely folyamat 1949.év v ,,én fejeződik be.  

Az államositás hatása a termelésben hamar jelent-

kezett. A miskolci bányaüzemek termelése az .i11•mositást 

követen ugrásszerüen növekedett. Pl. a diósgyőri szénme-

denc:ben mir 1947-ben 5,5 %-kal tö.,b szenet ter:neltek,min ~ 

a -híborut megelőző békeévben. 

Az 1946-ban állami kezel sbe vett, mai Lenin Kohá-

szati ,füvek 1947.évi termelése mUr elérte,  sőt  helyenként 

tul is szárnyalta a hát,oru el , ttiterinelést. Igy például az  

1947.6vi termelés: a martinacélmü 100 ö-kal utólérte, a 

nagyolvasztó 115 %-os termeléssel tullépte az 1938.évi  

szintet.  

A felszabadulás után az iparban egyre több nő he-

lyezkedik el. 1938-ban 233, 1949-ben már 3.164 nő dolgozik  
a város ipari üzemeiben.  



A felszabadulás előtt a v,rosban nagyszámu kisipa-

ros rnüködik, melyre vonatkozóan az 1939-es adatok az aláb-

biakat tartalmazz-ik: 

- segéd nélkül dolgozik 	1.307 kisiparos 

- 1-2 segéddel dobozik 	679 " 

- 3-5 	" 	n 	242 " 

- 6-10 " 	" 

- 11-20 " 	" 

- 20-nál több se j; ddel dolgozik 

78 " 

29 " 

25 " 

sszes kisiparos száma: 	2.360 r." 

/9./ 

Az önálló kisi,:arban kiemelkedő szakmák az alábbiak 

voltak: 

- cipész, csizmadia 337 önálló iparos 

- asztalos 	124 " 

- szabó 	236 " 

- kőmüves 	71 " 

- cukrász 	11 " 

441 	személyzettel 

575 " 	" 

670 " 	" 

270 " 	" 

It  

111 

If 

tl 

/10./ 

A kisiparosok ilyen nagy szma ellenre a tevákeny-

séüket megkivánta a város lakóinak nagy szarna, ugyanak .or 

a környező községeklakói is igénybe vették a szo13 - áltatáso-

kat. A felszabadulás után számuk jelentősen csökien és a 

kisiparosok nagy része Kisipari Termelőszövetkezetekbe tö-

mörül. 

A kereskedelem 	terén az 1940-es év adatai szerint 

a következő számokat lehet emliteni: 

- üzletek szma 1.128 

- alkalmazottak száma 2.299 
- üzleti forgalom /l000 p/ 52.983 

- egy üzletre jutó átlagos forgalom 
/l000 l/ 45,2 



Miskolc vros már a felszabadulás el tt is szak-

ma,_;yarország legfontosabb kereskedelmi központja volt, je-

lents&,e vessze tulhaladta a város határait. A városba i-

rányuló utak ős vasutak nagy száma,  vásár ős piacközpont 

kialakulása, ipariközpont jelle,e előmozditotta iga skolc ke-

reskedelmének rohamos fejlődését. 

A  felszabadulás ut<..ni :övek kereskedelmére vonatko-

zóan adatok nem mollnak rendelkezésre, ebben az időben azon-

ban míg ne.n beszélhetünk döntő mértékü állami kereskedelem-

ről. Az állami ,cereskedelem lassan kezd kifejlődni. A kis és 

nagy-kereskedelmi vállalatok nagyrésze az 1949-es, 1950-es 

években alakul ki. 

azdasá hel,-zete:  

A  mezőgazdasági terület müvelósi ágankónti megoszlá- 

sa: 

',iüvel  ~ si 	ág: üssz terület megoszlása: 
Ka t .holdban : 	%-ban:  

1935 1958 1935 1958  

- szántó 10.107 8.504 26,0 22,4  
- kert 1.925 2.167 5,0 5,7  
- rét 2.436 1.887 6,3 5,0  
- szőlő 942 729 2,4 1,9  
- legelő 2.836 2.672 7,3 7,0 
- erdő 17.313 17.783 44,6 46,8  
- földadó alá nem 

eső terület 3.280 4.282 8,4 11,2  

ÖSSLESE4: 38.844 38.024 100  % 100,%  
/12./  

A földterület adatai az 1935. évinél is a későbbi 
Nagy-:'iiskolcra átszámitott adatokat tartalmazzák, ugyanis a 

régi _a skolc területe az 1941-es népszmlálási összesitő 

alapján csak 10.000 katasztrális hold. 
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_zen Számoknál a felszabadulás utáni időszakban 
jelentősen csökken a rét és szántóterület na"ysága,mely 
a város területen beindult nagyarányu épitkezésekkel,be-
épitésekitel van összefüggésben. 

A város művelés alatt álló területe az alábbi bir-
tok kategóriákra oszlik: 

„irtok 
kategória 

Az egyéni gazdaságok 

számának  területnek  
megoszlása %-ban 

,iiegi:evezrése 1935 1958 1935 1958 

1 kh-n_11 kisebb 75,6 82,9 5,1 33,1 
1-5 kh 19,0 15,1 11,4 44,7 
5-10 kh 2,8 1,6 5,3 16,8 
10-20 kh 1,6 0,4 6,2 5,4 
20-50 kh 0,7 - 5,4 - 

50-100 kh 0,1 - 2,5 - 

100-200 kh 0 	,1 - 3,9 — 

200-500 kh - - 5,9 -- 
500-1000 kh 0,1 - 8,9  - 

1000 kh-tól nagyobb - - 45,4 — 

ÖSSZESEIN: 100 % 100 100% 100% 

/13./ 

liskolcon a felszabadulás előtt alig néhány nagybir-
tokos volt. A második világháboru el:;tt a ragi :Iiskolc te-
rületét figyelembe véve 13 földbirtok területe haladta meg 
az 50 kh-t, .nagy- diskolc területén pedig 39 volt az 50 kh-n 
felüli területek sz 1ma. A birtokmegoszlás aránytEi1ans.ága faég 

igy is nagy, hiszen ínig a gazdaságok több mint háromne gyed 
részének 1 kh-nál kisebb földterülete volt, az összes föld-
területeknek alig 5,1 i-a volt birtokukban, addig két nagy-
birtokosnak a kezén volt a földterületnek közel a fele. 



Az 1958-as adatok a földreform utáni helyz,tet tUk-

rözik. Az 1945-ös földosztásnál: 

- 	364 személy lett földhöz juttatva, 

- 1.672 személy kapott házhelyet, 

22 személy kapott lakóházat. 

Ezzel a változással alakult ki az uj birtokkategória. 

A ,nunk.-íssg anyagi helyzetnek alakulása a felsza-

oadul3s el-tti id:Jszukban. 1938-ban a munkások ítla kere-

sete miskolci viszonylatban 81,71 pengő volt. Az árak ala-

ku_ásával azonban a kereset nem állt összhangban. A havi 

fizetésből egy munk.snak az alábbiakra tellett: 

egnevezés: 1938 1964 

lakbér /havi/ 35, oo pE-ngő 70,00 forint 

villany /10 KW/ 7,90 " 13,70 " 
villamos hetijegy /4 db/ 9,60 " 24,00 " 
0,50 kg. sza l pan 1,44 " 22,00 " 
1 q tüzifa 3,50 " 44,60 " 
1 q barnaszén 2,30 " 21,90 " 
15 kg kenyér 5,70 " 45,00 " 
1 kg sertishus 1,74 " 30,00 " 
3 kg liszt 1,14 " 13,80 " 
1,5 kg  zsir 2,43  " 37,50 " 
2 kg  cukor 2,12 " 21,20 " 
10 kg burgonya 0,90 " 15 , 00 " 

450 db cigareta 9,00 " 63,00 " 
Egyszeri hajvágás 0,60 " 3,50 " 
1 doboz cipőkrém 0,34 " 2,60 " 

ÖSSZESE-A: 83,71 pengő 427,80 forint. 

/14./ 

1964-ben az állami iparban egy munkás átlagkeresete 

1704,- Ft. volt. A  mai  munkás keresetnek egy  negyedéből 

aegvdsárolhatja mindazt, amire a multban egy egész havi 
kereset sem :aindig futotta. 
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A háborus felkszülés időszakában a bérek tovább 

eaelkedtek, de ezzel az árak is. U,yanak or a munkásság 

sérelmezi és kéri, ho_y az órabéreket hozzák egy szintre 

a fővárosi munkások órabérével. A fontosabb szakmákban az 

alábbiak szerint alakultak az órabérek 1941-ben Budapesten 

és vidéken: 

Fogla l kozás 
negr.evezÉSe: 

itlagos órabér fill érben 
Budapesten 	vidéken 	a Up-i 	&-óban 

Vasöntő 122 96 78,6 

Fém- és acélöntő 116 103 8B,7 

Egyéb öntödei munkás 81 52 64,1 

Vasszerkezeti kovács 104 77 74,3 

Vasesztergályos 115 87 75,6 

Szerszámlakatos 107 77 71,9 

Géplakatos 98 79 80,6 

Kö : zörüs 131 79 60,3 

Napszxmos 56 41 73,2 

ATLAGOSAN : 103 76 73,8 

/15./ 

A háborus konjunktura időszakban a bérek növekedése 

messze  elmaradt az drak növekedi s től. Az árak indexe 1941-

ben 30 	növekedett, ezzel szemben a szakmunkások évi 

átlagkeresete 24,14 `/o--kal, a betanitott és gépmunkások ke-

resete 27,6 %-kal növekedett. 

/16./ 

Kultura, hépmüvelés helyzete:  

A felszabadulíe előtt a skolc a nagyvárosok sorába 

tartozik, ipari és kulturális központnak szánit, azonban 

a kulturális élet területén számottev3en elmarad a töL'bi 

városi kultmcentru_nok /Szeged, DeLrecen, Pécs/ mögött. A 

felszabadul 1st követő évek nehéz gazdas : gi problémái,az 

ipari fejlesztést követő népgazdasági érdekek .nellett, né-

pességben rohamosan gyar ;;odó városunkban a kulturális élet 

csak lassu, fokozatos fejlődéssel alkalmazkodhatott a tár-

sadalmi igényekhez. 



Az ovodák, napköziotthonos ovodak befogadó képes-

sge a felszabadulás óta több mint háromszorosára nőtt. 

Az 1)41-es népszámlálás adatai szerint a város 9 

ovodával rendelkezett, melyből 1 állami, 7 községi, 1 

alapitványi ovodaként működött. A müködést 18 okleveles 

vezető és 34 óvósze_n,:ly zet biztositotta. 1.038 gyermek 

vett reszt ovodai gondozusban, az egy fő ,,ondozóra eső 

gyermekek  szá,aa 57,7 fő. /17./ 

A felszabadulás után a munkalehetőségek alakulásá-

val az ovodával kapcsolatos igények is növekzenek. Ezt 

bizonyitja, hogy  1960-ban  már  az 1941-es 1.038  gyermek-

kel szemben 1.640, 1964-ben pedig m_ír 3.578 gyermek vesz 

részt ovodai gondozásban, azonban a férőhelyi igények i gy 

is csak körülbelül 80 %-ban vannak biztositva./18./ 

Iskolák terület<n a városban 1941-ben a következő-

képpen alakul a helyzet: 

- Elemi iskola müködik 19, ebből: 

- 6 állami iskola, 

- 5 római katolikus, 
- 3 református, 
- 1 evangélikus, 

- 3 izraelita, 

- 1 magán iskola. 

- TovábLképző általános iskola 6, gazdaszgi tov-ouk pző 1 

- Tanitó személyzet: 137 fő 

- Tanulók száma: 6.170 

- Egy tanítóra jutó g ;;  erekek száma: 46,5 fő. 

/19./ 

A felszabadulás után qóg a felekezeti iskolák indul-

nak be 1945-ben, majd az iskolák államositásával taegszünnek 

a feleke:eti iskolák és egyeges tanterv alapján működő ál-
tal.nos iskol ík működnek. 
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A városban az elesni isko1 k helyzete  a  következőképpen 

alakul: 

1947/48 1955/56. 
- Iskolk száma 67 31 
- Tanerők száma 143 614 
- Tanulók száma 13.128 15.720 
- Egy tanerőre jutó tanulók száma 91 25 

- Osztálytermek sz íma 108 233 
- Egy osztályteremre jutó óyerekek 

száma 121 67 

Középiskolák az 1941.6vi népszá:nl-ills 

/20./, 	/21./ 

alapj ,zn: 

- Tanitóképző 1 

- Tanitónőképző 2 

- Gimnázium 2 

- Leánygimnázium 1 

- Liceum 1 

- Leányliceum 3 
- r,ereskedelmi középiskola 2 

l') s s z e s e n : 12 középiskola. 

Felsőoktatás:  

- Egyéb főiskola 1. /Evangélikus Jo,aKadómia/ 

Szakoktatás:  
- Gazdasági szakiskola 	1 

- Ipari bányászati szakiskola 2 

- E,yéb szakiskola 	1 

Ipari ós  kereskedő tanonciskola:  
- iskol ík száma 

- tani tók sz íma 

- tanulók r z áma  

5 /ebt31 1 állami 
4 községi keze -

49 	lésben van./ 

1.208 fő. 

/22./ 
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Az 1341-es adatokkal szemben az  1955/56.tanévben 
az alábbi középiskol . lk működtek Miskolcon: 

- Gimnázium 	 4 
- Szakközépiskola 	2 

- .Cözgazd. technikum 2 

- Ipari technikum 	4 

r s z e s e n: 	12 középiskola :nükádik. 

- Tanerők száma: 	262 
- Tanulók száma: 4.653 
- Egy tanerőre jutó tanulók sz ána: 18 fő. 

/23./ 

fel szabadulás ut ín jelentős ered.:i 'nyként könyve-
lendő el a :eh:zipari .lUszaki Egyetem lrtrehozasa 1949 -ben, 
mellyel  Askolc város e yete ui várossá is vált. Az egyetem 
az 1949/50-es évben 407 fővel kezdte az oktatást "s a hall-
6z7tók száma az 1955/56-os tanévre :n.xr 1.604 főre növekedett. 

/23./ 

Népmüvelésüey  területé a felszabadul is előtti idő-
szakra je lemző, hogy a v.Iros vezetői kevés gondot fordi-
tottak, ezt bizonyitja, hogy Aisi{olc varosnak az 1938.évi 

költségvetésben 348.868 P.volt betervezve. Ebből az 1 főre 
eső álszeg :é vi 6,- Pengő volt, ezzel sze _.ben az e gy főre 
eső összeg Budapesten 30,- P., Pécsett, Debrecenben, Győ-
rött 10,-P. összeget tett ki. /24./ 

A népmüvelési munka for:n i az 1931-1944 közötti 
időszakban főlett a kulturestek, :nüsoros estek, felolva-
sások, tanfolyamok, is.aeretter„E szt.% el Dadások területére 
terjedtek. A  munka  ir:.tnyitását lelkészek, tanitók, tanárok, 
tisztviselők végezték. Az 1940-es években terdi,;szetesen a 
népmüvel5dósi előadások a ne:nzety_delmi minisztérium ha-
táskörébe is tartoztak. Igy azok tartalmi, nevelési cél-
jait a ne.zetvéídelem és a propagandaügy érdekei határoz-
tik ,aeg. /25./ 
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1934-től minden évben megrendezték a "iskolci iiét" 
áru mintavásárral egybekötött rendezv ényeit, mel,,•nek kere- 
tében reprezentativ müsorokat biztositottak a recldezvényre 
érkezőknek. 

Az 1939/40-es évben az iskolán kivüli népmüvelés 
áiskolc város  ban  az aliboiax szerint alakult: 

- DaliCrök, énekkarok száma 	 12 
- Kulturházak, el 1adói  terek 9 
- Közkönyvtárak 	 4 
- Vetitőgépek 	 8 
- Népmüvelnsi eladók száma 	 316 	fő, 

ebbőL: 
- tanitó 	 63 fő 
- tanár 	 73 fő 
- lelkész 	 47 fő 
- orvos 	 28 fő 
- egyéb 	 105 fő 

- Iseretterjesztő előadások száma 	458 
- Iükedvel3 előadások, alkalmi ünnep-

s ? e k 	 142 

/26./ 

A könyvtárak terén meg  kell emliteni, ho,_,y a l3orsod-
üskolc-i közkönyvtárat, :nely a nai iterman Ottó :nuzeumban 

volt elhelyezve, 1929-től 1944-ig a 12.000 kötetről mind-
össze 20.000 kötetre gyarapitották. /27./ Az ezen kivül 
lévő könyvtárak állománya is hasonlóan lett fejlesztve,ezen 
könyvtárak, intézmények, e,;yesületek tulajdonban voltak 
és csak saját tagjaik használhatták. 

Felszabadulás után a népmüvelés területén is lé-
nyeges változások következnek be. A filnszinh_zak a Nem-
zeti Bizottság dEjntése alapján 1945-ben váro si kezelésbe 
kerülnek. A könyvtarak terén 1949-ig a nyilvános közkönyv-
tári teendőket továbbra is a ..iuzeu rii Könyvtár látja  el, 
azonban 1949-tél e téreh is lényeges változás áll be a 
Városi rönyvt:ir létrehozásával. 
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1959-re a könyvtárak száma 6-ra emelkedik. A könyvállo-

n Ly 34.000 kötetre növekszik, 2.235 kölcsönző az év fo- 

lyamán 109.776 cönvet kölcsönöz. Az ismeretterjesztés fel-

adatát a Tudom xnyos Is.:.eretterjesztő Társulat végzi, Hely 

a virosban, mintegy  120 :íves multra tekint vissza. 

A felszabadulás után jelentős fejl3désnek indult a 

Iiskolci Nemzeti Szinház, a filmszinhizak, a zenei élet, 

az irodalom, a képző:nüvészet és a müvel:dé i otthonok te-

vckenysége. 

Lakásviszonyok a város területén az állandóan növek-

vő lakos •ág száma miatt u,y a felszabadulás el itt, mint után 

komoly gondot okoztak.A felszabadulás el`tti időkre jellemző 

volt a nyomortanyák, a c'zükséglakxsok igénybev.:tele. 1941-

ben a lakisinség megoldásának rendezés-re a polgármester 

3 millió pengő támogatást kér. /28;/ A lakáshelyzettel kap-

csolatos problémákat fokozta, hogy a bombázás és hadmüvele-

tek következtében 6.799 lakás, a lakásállomány 46,2 /0-a 

sérült meg. Felszabadulás után közvettei; megindult ; lakások 

helyreállitása és épitése. 1949-től 1953-ig 30.101 lakás 

épült. /29./ 

2./ Az ellenállási mozgalom alakulása  a felszaba-

dulás előestéjéi . 

Az 1930-as évek végefelé :iskolcon és a környéki 

ipari üzemekben nem volt szervesett kommunista mozgalom. 

Az itt élű kommunistáknak nem volt kapcsolata az illegális 

koaaunista vezetéssel. A _munkásmozgalom a SZDP helyi szer-

ve'Leteiben, valamint a szakszervezetekben boktakozitt ki, 

melynek a korábbi időkbe nyuló jelentős hagyományai vol-

tak. /30./ 

:dint az els5 fejezetben emlitette,m, az árak és bérek 

alakulása, illetve a foglalkoztatottak száminak növekedése 

folytán elért jövedelememelkedés nem nyugtatta me„ a mun-

kás. ágot. 
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A munkásság gazdasági helyzetének romi sa figyelhető meg,  

mely megteremtette az alapfeltételeit a : ►unkísmozgalom ki-

terjedésének. A harmincas években, a 40-es évek elej n, 

mint az előző fejezet számadatai ,autatjdk, az ipari mun-

kásság száma jelentősen növekedett. A győri program követ-

keztében a hadiipar rohamos fejlédésnek indul. Ez tapasz-

talható a diósgyőri gy orrnál is, ami azzal járt, hogy fel-

higult a munkisosztály, mivel faluról is elég sokan kerül-

tek az üzembe dolgozni, ugyanakkor az uj munkásokkal együtt 

olyan személyek is kerültek az üzemekbe, akik már jelentős  

munkásmozgalmi tapasztalatokkal rendelkeztek. Az uj munká-

sokkal való kapcsolat felvétele, kialakitása időt vett 

igénybe. Természetesen azzal, hogy tapasztalt mozgalmi em- 

berek is bekerültek az üzemekbe, a "felhigitás" pozitiv 

eredményekkel j.írt. 

Az uralkodó körök mindent megtettek, hogy propa-

gandájukkal, főleg az "orsz.ággyarapitas" jelszavíval félre-

vezessék a :munkásságot. Ez főleg a kevésbé fejlett munkások 

között időlegesen eredménnyel járt. A nacionalista, sovi-

niszta uszitás nem sokáig járhatott eredménnyel, hiszen a 

munkásság gazdasági helyzEte nem  javult a propaganda által. 

A nyilt szervezkedés veszélyes volt, azonban a szak-

szervezeti mozgalom lehetőséget nyitott a baloldali ellen-

zéki csoport szervezésére. Ilyen csoport jött létre 1939-

ben Oszip István, Urbancsok Mihály és Barbai Ferenc veze-

tésével, mely csoport a h-áboru előtti, illetve az első 

háborus években igyekezett hangot adni a munkásosztály 

tényleges érdekeinek, sőt háboruellenes hangulatának is. 

A háLoru első éveiben azonban a mozgalom, elsősorban a ter-

ror, a hazug propaganda és a csekély mértékben megnövekvő 

kereseti lepetőségek /hááborus konjunktura/ következtében 

hanyatlani kezdett. A nehéz körülmények ellenére Fekete 

.:ihály és néhány társa központi utasitás és kapcsolat nél-

kül önálló kommunista sejt szervezésébe kezdett. Erre bá-
toritást a Moszkvai rádió és a Kossuth Rádió felhivásából 
meritettek. /31./ 
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Az üzenek vezetői a munkismozgalom ellen a terror-

intézkedések sorozatit hozzák. A baloldali munkásokat bün-

tetőszázadokba vonultatják be. A jobboldali szociáldemok-

rata vezetők önmentő politikája is hozzájárul a háboru el-

ső éveiben a munkásmozgalom visszaeséséhez. A .Miskolci szo-

cialistákból büntetőszázadot szerveznek, a szociáldemokrata 

párt irányitotta szakszervezet taglétszlma a terror követ-

keztében alig felére csökken. Viszonylag jelents befoly:a-

sal kezdett rendelkezni keresztényszocialista szakszervezet 

és a Nemzeti UUnkaközpont. Tern szetesen a szakszervezetek-

ből kilépő szervezett munkások a "visszavonulásukkal" nem 

a keresztényszocialista mozgalmat er"ősitették 5s kilépésük 

nem azt jelentette, hogy közeledtek volna a kormány politi-

kájához. 

1943-ban a kül- és belpolitikai esem nyek alakulása, 

a fronton elszenvedett vereségek hatására a mozgalom fellen-

dülése, az elégedetlenség fokozódása tapasztalható. Erről 

tanuskodnak különböző rendőri és e gyéb jelentések, például: 

"Jelenté : , a diósgyőri hel;, zetről. 

Bizalmas! 

Sajátkezü felbontásra 

Budapest 
A m.kir.Belügyminisztérium VII.Közbiztonsági Osz-

tályinak 

Budapest. 

Ti ztelettcl jelentem a következ3ket 

A  diósgyőri vasgyárban a mai napig a munkásság han-

gulatában semmi nem volt észlelhető a hadihelyzettel kap-

csolatban. A mai napon azonban izgalmas jelentést kaptam 

arról, hogy az egyik üzemben a munkások besz Agettek e,,yrnás 

között harctéri eseményekről s beszéd közben valamelyik 

munkás azt a kérdést vetette fel, "kiváncsi vagyok arra, 

hogy hány ötpengős és hány 4o pen gős családi pótlékos ka-

tona esik el a harctéren?" - .beszédeikből az volt kivehctő7, 
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hogy sérelmesnek tart j xk, hogy a munkisok gyer:aekei után 

pár pen `ős családi pótlékot kapnak, mig a tisztviselők 

gyerekei után jóval magasabb összegű családi pótlékban 

részesülnek. 

Most, amikor bármily csekélységen felfordulhat a 

uunkásság eddigi nyugalma, a köz érdekében sürgős szükség 

volna olyan intézkedésekre, hogy a munkásság megnyugodna. 

Tisztelettel kérem :agyméltóságodat, méltóztassék  

mindent el övet i, hogy a közn , ugalom, a közrend, az or-

szág érdek:ben napokon belül olyan anyagi természetü in-

tzkedu s tört .:nhessék, hogy a munkásság megnyugodjék s 
végezze nyugodtan továbbra is fontos munkáját... 

Diós y őrvasgyir,1943.febr.25. 

A kapitányság vezetője 

/aláirás/ 

rendőrtanácsos. /32./ 

Az 1943-as év a  magyar  munkásmozgalomban, igy vá-

rosunkban is az érlelődés, az utkeres i s éve volt. Növeke-
dett a Moszkvai és Kossuth Rádió adásainak hallgatása. A 

belügyminiszter rendeletileg kénytelen felhivni az alis-

pánok figyelmét, hogy "az ország lakosságának számottevő 

hányada az utóbbi időben a moszkvai rádió ma gyar nyelvü 

adásit fokozott mértékben hallgatja, s az igy hallott pro-

paganda hireket, fontos Illamérdeket veszélyeztető módon 

tovább is ter,; eszti s ezzel az ország közvéleményét k.tro-

san befolyásolja." /33./ 

A kormány, a közigt.zgatás vezetői kezdenek tartani 

a frontról hazatérő katonáktól, ezért a belügyminiszter 

elrendelia figyel ;süket, :vert jelenlétük az agyon reklá-

mozott győzelem ellen szólt, s a kilátástalan háboru meg-

szüntetését követelő törekv:'sek élő alátámasztói voltak. 
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A  kormányzat különös gonddal óvta a hadi üze,.ete-

ket a "káros politikai befolyástól". A belügyminiszter 

1943. március 8-án rendeletet adott ki, melyben közli, 

hogy miután a "hadviselés és a lakosság ellátása szem-

pontjából fontos. ággal biró ter.nelési ágak - főleg a gyár-

ipar - zavartalan menetének biztositIsa elsSrendü állam-

védelmi érdekeket képez, feltétlenül szükséges, hogy a 

korra:nyzati tényezők a munkásmozgalomról, a munk.segyle-

tek tevékenységéről... soronkivül jelentést küldjenek". 

/34./ Ezen rendelet szellemében tartanak értekezletet a 

"vezetők" részére 1943.április 7-gin, ahol a borsodi mun-

kások hangulatának "hazafias" irany ba történő befolyáso-

lása érdekében végzendő tevéke..ysé et beszélték meg. 

A diósgyőri munkások között a kormányzat és a fa-

siszta szervezetek minden erőfeszitse ellenére növeke-

dett és erősödött a balratolódás. 

Borsod megye főisánja 1943. május iban aggódva ir 
a diósgyőri munkások közt kialakult han 'ulatról: "... a 

diósgyőri gyárban dolgozó munkások között hat_.rozottan és 

kétségtelenül megállapithatóan izgató személyek müködnek, 

nyugtalanságot keltenek és állandó bérkövetelésekkel áll- 

nak elő... Nem csak a Munkásság..., de a tisztviselői kar, 

a mérnökök között is igen-igen rossz hangulat uralkodik. 

Vármegyém tele van nagy iparvállalatok kal, de sehol sem 
tapasztalható az az elkeseredett hangulat, amilyen Diós-

győrben van." /35./ 

Amellett, hogy a mozgalom főleg a bérek emelése ér-

dekében f:Ayik,már 1943. május elsején politikai jellegű 

tevékenységgel is találkozunk. Ezt bizonyitja, hogy Kopá-

csi Sándor ifjumunkás és néhány t.irsa a terrortól vissza 

nem rettenve, nagyhat ísu feliratokat festettek a diósgyőri 

üzemek falára: "Világ proletárjai egyesüljetek!", " -ljen 

a felszabaditó dicső Vörös hadsered!". /36./ 
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1943. juniusában a munk.ísok közötti feszülte g 

olyin"rtékben nőtt, hogy sztrájk lehetősége bontakozott 

ki. A koi,aunista sejt junius lo-re tüntetés szervezését 

vette tervbe, elsősorban a bére,aelés jelszavával. . Móricz 

László rendőrkapitány helyettes junius 8T án a következők-

ben számolt be a kialakult helyzetről: "A  diósgyőri D-

gyári /ágyugyári/ inunk ások a folyó hó 10-én esedékes bér-

LizetSssel kapcsolatban, a jelzett napra, vagy pedig az 

ezt közvetlen követő junius 11-re vagy 12-re :aegmozdulst 

terveznek a vé_bűl, hogy órabárjavitást érjenek el... 

yiltan beszélik, hogyha lezetetlen helyzetükön a folyó 

hó lo-én kifizetésre kerülő bérekben javitás nem lesz, el-

keseredésük kirobbanásit f!Á g gépfegyverrel sem lehet majd 

elfolytani." /37./ 

A munkások egys4gesen ne .a mertek fellépni, ezért 
kisebb küldöttségek keresték fel a gyár vezetőit, pont.)k-

ba foglalt követeléseik tolmácsolxaával. Bornemissza Béla 

vezérigazgató fogadta a munkások küldöttcégét és igéretet 

tett arra, hogy tovíbbitja a kérelmet az iparügyi minisz-

terhez, mivel a benne foglaltak:Kal 3 maga is egyet ért. 
Az iparügyi miniszter junius 19-én fogadta a gyár 8 tagu 

küldöttségét. A küldöttséget ugy állitották össze, hogy 

az a munkások egységét demonstrálja. A fontosabb üzemré-

szekből összeválogatott küldöttek között a szocidldemok-

raták, a keresztényszocialisták, a munkaközpontiak és a 

nyilaskeresztesek 2-2 delegitussal rendelkeztek. A szer-

vezett inunk sok öntudatosabL tagjai /például Oszip I^t-

ván/ kezdettől fogva elutasitották a küldöttségben való 

részvételt, els3sa ban a joi,boldali tagok beválasztása 

miatt. /38./ 

Az iparügyi .miniszter igéretet tett a b re_liel sre, 

mely az órabérek rendezésére ,.és junius 26 - tói a 30 o-os 
bérpótlék bevezetésre vo.atkozott. 
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Természetesen az emlitett rendezést a kormány :nxr előbb 

eldöntötte .:s a "küldöttségjárás „  nélkül is bevezetésre 

került volna. A tüntetés szervezésének, valamint a komo-

lyabb béremelési akcióknak elejét véve a gyárak vezér-

igazgatósága, a szakszervezet korrupt vezetőinek bevo-

násával "felkarolta a munkások érdekeit" e látványos ak-

cióval, jelentéktelen béremeléssel ós ig retekel ekkor 

még sikert értek el, levezették a feszültséget, de nem 

hosszu időre. 

A fizetésemelést valóban végre is hajtották, azon-

ban a munkások akkor lepődtek meg, amikor julius 1-én a 

fizetésemeléssel egyidejüleg az árakat is fele.aelték. A 

rendőrségi jelentések ezt jól tükrözik, már e,yes jelen-

tések kiemelik, hogy a követelésekben egyre jobban latszik 

a politikai jelleg kidomborodósa, a munkások ős "urak" 

minduntalan szembeállitása, hasonlóan "az első vilghá-

boru végefelé hangoztatott jelszavakhoz hasonlóak hang-

zanak el". 

Az 6-gyárban /C-gyár/ a munkások sztrájkkal fenye-

getőztek, mert Aucenberger igazgató a munkabére:et nem 

emelte a térvényeknek megfelelően. A rendőrség igy ir er-

ről: "az igazgatóság döntése a "munkásszolidaritás" alap-

ján erős elkeseredést és nagy ellenszenvet váltott ki,... 

s hangoztatják, hogy ha sérelmeik aug.10-ig, mikor is fi-

zetésüket kapják, rendezve nem lesznek, nem riadnak visz-
sza semmitől, m g a sztrájktól sem." /39 ; / 

A munkásság körében egyre inkább a balratolódás 

tapasztalható, és főleg a szakszervezetekben a baloldali 

tendenciák válnak uralkodóvá.A szakszervezet vezetőinek 

egy rísze /főleg Oszip István ős mások/ érzékenyen reagál-

tak a tömegek han,,jóra és mindinkább eltávolodtak a megal-

kuvó vezetőktől. A munkásság elismert vezetői voltak: 

Oszip István, Turóczi László, Poprádi ráf, Xapácsi Sándor, 
Urbancsok Mihály. 
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A tudatos mozgalom szervezését gátolta, hogy a szakszer-

vezeti baloldal nem vált külön, hiszen ebben az időben 

ez a leleplezs veszéylével járt volna. 

Auguszt.Ls végén és szeptember elején - a frontokon 

lezajló események hatására növekedett a munkások németel-

lenes s ége és békeakarata, ez még fokozódik az olaszoknak 

a háboruból való kiválásának kinyilvánitásakor. 

A kialakult helyzet - front alakulása, úérekmiatti 

elégedetlenség, németellenesség, békeakarat- következtében 

a munkásság forradalmasodása egyre :agyobb méreteket öl-

tött. Ennek a oalratolódási folyamatnak volt jelentős ál-

lomása az 1943.  szeptember 9-én kirobbanó vasgyari béke - 

tüntetés, melyre az ürüt,yet Olaszország háborucól való ki-

lépése szolgáltatta. A munkásság nagyrj:sze 1943.közepén 

már egyre világosabban látta, hogy a háborus vérontás tel-

jesen céltalan és felesleges. Ezt a hangulatot a munkásság 

legjobbjai nagyon jól felhasználták egy spontán megmozdulás 

megszervezésére. /40./ 

A tüntetés egyik szervezője Oszip István elvtárs 

volt, aki a következőképpen mondja el a tünteAs előké-

szitését és lefolyását: 

"1915 óta dolgozott a Vasgyárban. A munkásság moz-

galmai a sLakszervezetekben folytak. A Vasas Szakszerve-

zet helyi csoportja jól müködött. 5 volt az e_,yik veze-
tőségi tagja. Az ellenállási mozgalom a gyárigazgatóhoz 

küldött beadványokkal kezdődött, melyekben a munkaviszo-

nyok meg javitásáról, a 12 órás munkaidő csökkentéséről, 

az akkord-bérezés eltörléséről volt szó. A gyár vezetői 

a selejtgyártást, a késést igen szigoruan büntették, a 

h. borul időre való tekintettel háromszoros büntetést szab-

tak ki. Ez anyagiakban jelentős teher volt a gyári munkás-

ságon.Hadigyár volt az Uj-gyár, mindenki tudta, hogy agyu-
csöveket,municiót /tölt ényhüvelyeket/ gyártanak itt. 
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Utóbbi időben - különösen a német 	megkezdése 

után - sok volt a selejt, a németek többször nem vették 

át az ágyukat, pontatlanok voltak a próbalövések. A hibá-

kat elkövetőket nem csak anyagilag, hanem katonailag is 

büntették, hiszen a gyxrnak katonai parancsnoka volt.Ilyen 

körülmények között a dolgozók általános hangulatának kife-

jezője volt a szepte'iber 9.-i béketüntetés. A béketüntetés 

közvetlen előzménye az "olasz kiugrás" volt,  melynek  hatá-

sára érlelidött meg a gondolat: "kövessük az olasz példát!" 

Annál is inkább, mert Kállay miniszterelnök augusztus 20.-i 

beszéde, mintegy biztatásul is szolgált erre. A tüntetést 

a regbeli étkezési időben tervezték meg.  Eddig senkinek sem 

szóltak róla, az étkezési időben adták át a gondolatot a 

bri,,doknak, munkacsapatoknak, melyben segitségére voltak 

Pallai, Venczel, Sárvári elvtársak. Oszip elvtárs a mühely-

csar;iokokat IK - DNY irányban egy munkadarab vitelének ürü-

gyén végigjxrta ás az emlitett elvtársaknak ekxor adta tud-

tul, hogy a tüntetésre mikor és hol kerül sor. Ekkor mondta 

meg,  hogy 9 órára vonuljanak a na,,y-iroda elé. Flőbb csak 
szórvInyosan, egy-két ember indult el, majd egyre növekedve 

a létszám elérte a 2.000 főt. A gyárvezetőség részéről óri-

ási idegesség látszott.A tömeg kiabálni kezdte: "Békét 

akarunk!", "Elég volt az -;hezésből!", "Kövessük az olasz 

példát!" /:ia a gyárban emléktábla őrzi a tüntetés lefolyá-

sának helyét. D. D.: / 

Kazinczi gyárigazgató és Bésler ezredes a tömeg elé állt, 

és kérte, hogy válasszanak bizottságot, akikkel az üzem 

vezetői tárgyalni tudnak. Az 5 fős bizottság szószólója 
Oszip elvtárs volt, aki előadta, hogy a munkásság követeli 

a háboruból való kilépést... 'fire a tüntetésnek vége lett, 

a gyár körül lett véve katonaság&J és elkezdődött a bi-

zottsági ta gok vallatása, a nyomozás. Aásnap Oszip elvtárs 

lakásán házkutatást tartottak, de ott csak étállai minisz-

terelnök ujsgból kivágott beszédét talilták. Ennek elle-

nére letartóztatták, vallatták, majd kienbelése utan SAS 

behivóval íez .lcsátra büntető századba vJnultattik úe. A 

munkásság fellépett az eljárás ellen és követelte hazaen-

gedését, mert különben leállitjak a ter.aelést. A hatóságok 

k`nyteleaek voltak hazaengedni, azonban naponként kellett 

jelentkeznie a rend 5rsé;,en./41./ 
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A diósgyőri munkások azt tették, amire a kommunis-

ták az egész ma,,yar népet ösztönözték. Ezt a szeptember 

9-én a  Kossuth  adó sugározta "Cselekedni!" cimü adásában, 
"nem véltnélküli tanácskozasra van szükség, hanem azonnali 

tettekre... Tudomásunk szerin_ az üzemekben, de az egyete-

meken is utcai tüntetéseket készitenek elv... Azt tanácsol-

juk, a munkásoknak és a diákoknak, hogy a legközelebbi na-

pokban szervezzenek a délutáni és esti órákban szakadatlan 

tüntetéseket." /42./ 

:,Zlkor ez az adás sug ároz 	lett, má t, az adónál nem 

tudták, hogy Diósgyőrben cElelJtt már lezajlott a tüntetés.. 

A tüntetésről tudomást szerezve a Kossuth adó a következő-

ket üzente a diósgyőrieknek: " A  diósgyőri  gépgyár dolgozói 
béketüntetést rendeztek. Fels'.ólitották a gyar katonai  pa-

rancsnokit, hogy továbbitsa akaratukat: a diósgyőri munkások 

békét akarnak. Diósgyőr dolgozói! Harcoljatok tovább az el-

nyomás ellen. A Szovjetunió mindenben segitségetercre van. 

Ujabb és ujabb csapost mér a fasiszta fe.evadakra és a sza-

badság órája mind közelebb kerül hozzátok is. Diósgyőri 

elvtársak, dolgozók! Tartsatok ki, rövidesen megérkezik a 

győzelem!" /43./ 

A tüntetés országos,éőt nemzetközi visszhangra is 

talált. A Kossuth <:dó mellett a Reuter Iroda is közölte a 

tüntetés hirét. /44./ 

A diósgyőri tüntetés nem egyedüli volt az ország-

ban, hiszen szeptember első felében a csepeli dolgozók is 

megmutatták erejüket a sztríjkmoz,_alom szervezésével. A 

tüntetés a diósgyőri munkások között tovább növelte a szar-

szervezet tekintélyét, melyet az a tény bizonyit, hogy a 
juliusi 785 fős taglétsz a szeptember végére m'r 2.200 -

2.500 főre növekedett, sőt a Vasas Szakszervezet novemberi 

ülés n már követelt' a Nagyválasztmány 1. trehozását. k 
is részt kivántak maguknak akaratuk végrehajtásához./45./ 
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A Kisgazdapárt az 1943, azeptenber 10-én kiadott 

deklariciój.ában a rend és törv í nyesséb  védelmének ürügyén 
elitélték az 1943.szepte:nberi diósgyőri tüntetést és a cse-

peli sztrájkot. Ugyanezt tette a SZDP jobboldali vezet"se 

is. /46./ 

k i t legnagyobb hadiüzem /Diósgyőr és Csepel/ meg-

mozdulása és az ezt követő sztrájkhangulatból az illetékes 

minisztériumok azt a következtetést vonták le, hogy az "1918-

1919-es esem:nyekhez hasonlóak kezdetén vagyunk", s ha most 

nem sikerül a sztrájkmozgalnakat ás tüntetéseket :negállitani, 

akkor később ez már lehetetlen lesz... Ezért 1943.őszén kü-

lönaöző intézkedések meghozatalára kerül sor. Ezen intézke-

dések elsősorban a terror tovabbi fokozását szolgálták.Meg-

erősitették a katonai parancsnokságokat, a fontosabb hadi-

üzemeket politikai nyomozók lepték el. Számos me ;,bizhatat-

lannak tartott munkást eltávolitdtak az üzemből, vagy  inter-

náltak. /Ezen intézkedés következ,ében tartóztatják le, majd 

hivjik be katonai szolgálatra Oszip Istv-.ínt is./ A főváros-

ban ás vidéken e gyaránt két-két büntető munkásszázadot állí-

tanak fel ás a Honvédelmi Miniszter intézkedik arra, hogy a 

"csökönyös, rendbontó munkásokkal feltöltött sz'zadok azon-

nal a hadmüveleti területre irányithatóak legenek.U r yanak-

kor a hadiüzemek parancsnokai utasitást kaptak, hogy minden-

féle "tüntető felvonulÁst, fegyelmi kihágást, erőszakos mun-

kaabbaha,yást" kemény fenyitő eszközökkel toroljanak .reg. 

/47./ 

Az események a szeptember 9.-i tüntetés ut 	tovább 

folytak. Alig pár na,pal a béketüntetés után, szepteuber 

12-én a Kisgazdapárt által VTiskolcon a Korona Szálló na,y-

ter:n ben tartott választmányi gyülésen Bajcsy-Zsilinszky 

Endre tett hitet amellett, hogy csak a demokrácia mentheti 

meg az országot ... kiemelte, hogy az orszigra szent önvéde-

lem feladata hárul. Kossuthi szabadságszellemre van szük-

ségünk, hogy önmagunkat megvédelmezzük... Han goztatta a 
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né hetek el eni egység megteremtésének fontossági t. beszé-

dét ezekkel a szavak .al fejezte be: "Fletünket és vérünket 

a szabad, független, demokratikus Magyarországért!" /48./ 

A kormánykörök egyre in;,erültebben figyelték Baj-

csy és a köréje csoportosuló erők tevékenységét. A kormány 

németbarát szárnya és a szélsőjobboldal Bajcsy miskolci 

beszédét használja fel arra, hogy ujabb támadast inditson 

a pártszövetség ellen. A Kisgazdapárt többsége sem értett 

egyet vele és ettől kezdve igyekszik őt távoltartani a nyilt 

politikai fellépéstől. A felső vezetésnek a beszéd tartalma 

annyira ne a tetszett, hogy maga l.állay re .Adel te ,hab íhoz és 

megrótta érte. /49./ 

A ltisgazdapártezeptember 12-én kiadott memoranduma 

határozottan leszögezte: "Feltétlenül minden eszközzel 

fenn kell tartani a belső rendet ... A párt a maga tömege-

iben is határozottan sze_nbenáll a rend ellenségeivel és 

által ában a forradalmi :szellem minden megnyilvánulásával. 

iemcsak a formai rend fen-tartását, de a tiszta magyar jog-

rend feltétlej, biztositását kiv:ínja, lehetetle né tétel t 

vagy megtarláslt minden olyan cselekménynek, amelynek el-

követői tultették, vagy tulteszik magukat törvényeken és a 

törvényes rendelkez ::sek szellefnn..." /50./ 

Ezt az álláspontot fejezte ki Nagy Ferencnek, a 

miskolci aktivaértekezleten elhangzott hozzászdlása is, 

amikor kijelentette, hogy: "a Kisgazdapárt legtermészete-

sebb utja az volt, hogy kinyujtsa kezét a ma,yar ipari 

munkásság felé. A magyar ipari dolgozók az elmult években 

önfegyelemmel megmutatták, hogy nekik nem kell a rendbon-

tás. /51./ 

Ezen kijelentés is azt tiizonyitja, hogy elitélik a 

diós„yőri .unkások béketüntetését. Ezt mutatta, hogy a kis-

gazdapárt azokkal a vezetőkkel kereste a kapcsolatot Diós-

győrben is, akik a munkások határozott fellépése ellen 
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voltak, ugyanakkor a munkástömegekkel megtagadták az együtt-

müködést. A 111.isgazdapárt ezen álláspontja lányegében meg-

egyezett a me gye gazdag parasztjainak, a városi pol gárság 

ős az értelmiség egy részének ebben az időben kialakult vé-

leményével. 

:éiskolc városban  az aktiva értekezlet ha hatással 

is volt bizonyos rétegekre, azonban komolyabb befolyást 

nem tud )tt elérni a Kisgazdap irt. A miskolci kispolgári 

rétegekre / főleg a kiskereskedőkre és kisiparosokra/ er54 

sen hatott a felekezeti ae '  »sztottság. Nagyon sok volt a 

zsidó kereskedő és kisiparos. Ennek volt betudható, hogy 

az antiszemita eszmék ezen rétegbe találtak legjobb talaj- 

ra és ez a rteü támogatta a később kialakult zsidóüldözést, 

Gettózást, mivel ezt remélték, hogy a zsidó üzletek felszá-

molásával 3t: jutnak nagyobb jövedelemhez. 

A kisiparosok kisebb része a nyilaspírt aktív ve-

zetői és tagjai között voltak találhatók, zömük a Baross-

szövetségbe tömörült, mely  ugyan csak fasiszta célokat 
követett, de a jómódu kispolgárs ágot képviselve elhatárol-
ta magát a nyilasoktól. 

Az értelmiség legjobbjai már a baloldali munk&sság-

gal pereste a kapcsolatot, de nagyobb részük a fasiszta 

szervezetek hatása alatt állott. 

A város területén és környékén teh:ít a fasiszta el-

lenes erők kezdtek érlelődni, azonban tevékenységük még 
nagyon gyenge és bizonytalan volt. Természetesen már ebben 

az időben eljutnak a munkásokhoz a Békepárt felhivásai, 

röplapjai és sajtótermkei ia, főleg Fekete aihé,ly és még 

néhány elvtárs közremüködisvel. /52./ 
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Az üzem katonai  ős polgári vezetése ternszetesen 
nem hagyta feledésbe merülni a tüntetést. A iíonvédeLni i-
niszt>érium utasitására a Vezérkari Főnökség 6.osztályánaix 
propaganda tevékenységét egy időre Diósgyőrbe összpontosí-
tották. Egy 1944.elejei jelentésből kitűnik, hogy a munkl-
sok "nevelését" AegkezCték. Részükre minden második ;éten 
félórás sorakozókat rendeltek el, melynek során "erkölcsi, 
hazafias, illetve nemzetvédelmi" előadásokat tartottak. 
/53./ 

Összességében a diósgyőri munk.sok 1943. szeptember. 
9.-i tüntetését ugy tekinthetjük, mint az első határozott 
lépést a jobboldali szociáldemokraták által sug imazott 
tétlen várakozástól az aktiv fellépés irányában, egyben 
bizonyságát annak is, hogy ebben a t rségben a forradalmi 
helyzet érlelődése erőteljesebb, mint az országos fejlődés 
általában. A munkásság fellépésére csak a kom _iiunisták rea-
gáltak pozitivan. A munkások saját tapasztalatai és a 
moszkvai rádió üzenete er;sitette a munkásokban azt a hi-
tet, hogy helyes után járnak. Ez a tüntetés volt az 1943-as 
év, de a háboru alatti első jelentősebb akciója, .mel ' et a 
felszabadulásig még egy sor nagyszerü lépés követett. 

Az ellenállási mozgalom balratolódását fokozta .ia-
gyarországnak 1944.március 19-én a n metek által történt 
megszállása. A tömegbázis er:;s növekedésnek indult, hiszen 
a nemzeti függetlenség elvesztése a korábban tisztín nem 
lótók számára is világossá tette, hogy a né hetekkel való 
szövetség kezdettől fogva egyet jelentett a ne :azeti fiig,et-
lenség gyakorlati feladásával. A német megszállásnak volt 
egy olyan kihat.:,sa is, hogy akarva- nem akarva, egy t xborba 
kényszeritette a különféle polgári, politikai irányzatokat 
és a szociáldemokratákat a kommunistákkal, mivel a németek 
az emlitett pártokkal szemben ugyan ugy alkalmazták  ismert 
módszereiket, mint a kommunistákkal szemben. A német meg-
szál'ással teh.,t minőségileg uj feltételek közé került a 
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magyarországi, ezzel együtt bontakozó miskolci ellenállási  

mozgalom. Ez a tény el;segitette az antiimperialista egy-

ségfront felé vezető ut kiszélesedésót is. 

A fasizmussal szembeni passziv ellenáll.;s gyökerei 

még 1942-43-ra nyulnak vissza. Akkor ennek az ellenállás-

nak a legfőbbformxja a munkaütem lassitása, a szandékos 

selejtgyártás volt. A munkaütem lassitása és a inunkból  

való hiányzás 1944-ben rendkivül nagy méreteket öltött, és 

a hadigazdálkodásból eredő nehézségek mellett kétségkivül 

hozzájárult a termelés csökkenéséhez. A passziv ellenillás 

igen jelentős mozzanata volt a kiüritési rendelkezs meg-

tagadása, amint a honvéd vez érkar belügyminiszterhez inté-

zett jelentése irja: "A ;Miskolc környéki magyar iparmüvek 

német megitél :;s szerint erősen xomnunis a érzelmü munkás-

ságának a zöme a kiüritést és a lakosság elköltözését meg-

akadályozandó kivonult a ,Jliskolc környéki erdős„ekbe." 

/54./  

A terrort, a munkásság elleni fellépést fokozta,  

hogy  1944. április 27-én Jaross Andor belügyminiszter 

Lichtenstein László városi főispánt felmenti és helyére 

kinevezi a megyei főispánt, vitéz Borbély .1aczky Emilt, 

aki egész életében Gömbös .gyula hüséges eszmet lrsa, ba-

rátja és bajtársa, kinek vezérerzméje "a nemzeti iranyu 

szociális fajvédő politika". /55./ 

PolitJ.kai állásfoglalását világosan tükrözi a be-

i ktat4sakor a sz 'kfoglaló beszédének tartalma,  melyben a  
következ.~ket mondotta: 

"Célja, hogy Miskolc városát ebben a rendkivül ko-

moly, vészterhes és nehéz időkben egy szebb, jobb 

és boldogabb jövő felé vezesse."  

A hadseregről, tev ,i4enységéről beszélve kijelenti: "a ma-
gyar határ legyen olyan vár, ahol megtorpan, megáll és  
véres fejjel fordul vissza az az ellenég, anelyik a világ 

civilizációját, a keresztény kultura fennköltségét, a csa- 
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ládi élet otthonainak boldogságát akarja összetörni, zuzni 

és rombolni, lemészárolni és gyilkolni legjobbjainkat, me.,-

semmisiteni gyönyörű hazánkat... Aki  e nehéz helyzetet még 

sulyosabbá akarja, vagy kív;nja tenni, az országromboló és 

pusztitó ... 4a, amikor a varosunkban szövetségeseink, a 

nagy német birodalomnak fe gyveres alakulatai vannak,minden-

kinek felhivom a figyelmét a szövetségi hüségre, a magyar 

önérzetre és büszkeségre... Demagóg kijelentéseket és for-

radalmi lázitó beszédeket és cselekedeteket nen  türök." 

A zsidókérdéssel Kapcsolatban a következéket mondja: "... 

ijelentem, hogy igen is kivétel nélkül valamennyien és 

egyformán 100 %-ig antiszemiták vagyunk... Addig ebben az 

országban meg nem valósithatjuk az egységes keresztény Ma-

gyarországot, amig ut,,nkból a zsidókérdés megoldásával 

azokat az akadályokat el nem háritjuk, amelyekkel szemben 

állunk... ennek a kérdésnek megoldásán k eresztül akarjuk 

megépiteni az uj +1agyarorszgot." /56./ 

A beszéd idézett részéből látható, hogy a vlros 

vezetői a "haza megmentése" érdekében mindent elkövetnek 

a szovjetellenes propaganda fokozására, a munkásmozgalom 

visszaszoritasira, a munkásságnak a forradalmi beszédei-

nek és megmozdulásának megakadályozására. A zsidókérdés-

ben elhangzott kijelentés a város lakóinak összetétele 

miatt is figyelemre méltó, hiszen az 1941-es népsz :émlálás 
adatai alapján a városban 10.8)1 zsidó élt, /57./ számuk 

a felszabadulás idejéig még növekszik, hiszen az adatok 

13.0J0 z idő elhurcolásáról tanuskodnak. 

A terrort, a munkásság nehéz helyzet é t még fokoz-
ta, hogy a német megszállás étán bekövetkezett a város 

első bombázása is. Erről röviden a törvényhatósági bi -
zottság is  megemlékezik:  "Miskolc varos területét 100 
repülőgép junius 2-ái, me g bombázta, lakóházak és a vizmü 

megrongálódtak. A vizmüben keletkezett károkat junius 
14-ig kijavitoták." /58./ 
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Egy kortirs az emlitett időszakra emlékezve a kö-
vetkezőket irja: 
"Március 19-én ... a németek megszállták Miskolcot is. Ezek 
után pár héten belül megkezdődött  a gettózás, de a légi bom-
bázások is. Budapest első nagy légibombázása után általános 
lett a rímület Iiskolcon is, sokan kiköltöztek falura... 

1942.junius 2. -a nevezetes napsnarad iiskolc viros történe-
tében. Ezen a napon délelőtt 9 órakor történt meg a bor-
zalmas első légibombázás diskolc város.:íra... fél 9 óra táj-
ban rossz jelzést kapott a huszárlaktanyában lévő jelzőál-
lomás. A riadót elrendelték. Aki csak tudott, menekült a 
pincékbe. Az Avas tetőn megszólaltak a 13gvédelmi ágyuk. 
Ezek nem igen zavartak a magasabb n szálló ellenséges gé-
peket, amelyek tervszerüen szórták le .)ambaikat nagyobb ré-
szét a rendező pályaudvarra, a Tuszár laktanya, 'AÁV műhely, 
stb. környékre. A bombazls után az utcákon szabadon ha-
gyott fogatok, gépkocsik álltak gazdáik a pincékbe, vagy a 
szabadban huzódtak ineg.A bombázás következtében sok ház 
rombadőlt és maga után temette a pincébe menekülő lakókat. 
Napokon át folyt a romok eltakaritása, közben többmint száz 
halottat ravataloztak fel a Tetemvaron és onnan vitték a 
koporsókat a különböző temetőkbe." /59./ 

Ezekben a nehéz időkben ha nem is rendszeresen, de 
eljutnak a Békepárt kiadványai, melyek ellenállásra azó-
litanak és isllertetik a munkásmozgalom országosan folyó 
tev:kenységát, harcait. Ilyen kiadvány pl. a "Béke és sza-
badsáE," cimen kózin;, omd ban készült kiadvány, melyből 2 
szám talilható: 1944.julius 2.szám van rajta feltüntetve. 
A kiadvány az alábbi főbb fe jezetekbőláll: 

- A munkásság a agyar Front élén. 
- Amiről a fasiszta sajtó hallgat. 
- ;di történt a zsidókkal? 
- it  hoztak a n ícix a mag yar ínunkásságnak? 
- A magyar gestapó uestiális kegyetle1kedései Csil-

laghegyen. 
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- Népek harca a szabads ig,;rt /D nia, Olaszország, 

uugoszlávia/ 

- Iiirek a belső frontról. 

A lap alján az alábbi szöveg van: Lapunk minden szá-
ra életveszélyek között készül. Nem szabad k-marba veszni egy 

példánynak sem! Add tovább! 

A kiadvány másik száma 1944. julius 15.-i dátummal 

lett kiadva és az alábbiakat tartalmazza: 

"Ki a németekkel! Halál a hazaárulókra! „  

A lap a Szovjet hadsereg eredm neit ismertetve 

felszólit Usszefog .sra a németek ellen. A Magyar Front 

/Békepárt, Függetlei Kisgazda Párt, Kettőskereszt Szövet-

ség és Szociáldemokrata Párt/ csatasorba szólit minden ma-

gyart, aki :.usz küzdeni a náci zsarnokság ellen, Lirhol is 

volt, bármit is tett eddig,. ha még mindenki szövetsigesünk 

lehet, aki fe gyvert rrgad ;s harcba száll a német elnyomók-

kal. A lap ig; fejezAik be: 

".riagyar munkás! Tétlensá 'eddel a német elnyomót szolgálod! 

na nem harcolsz velünk, a munkásság árulója vagy.  

A szabotázsról ne fecsegj, hanem csináld meg! 

A fecsegés a te vesztedet okozza, a cselekvés az ellenségt!" 

/60./ 

Az il;en szövegü, illetve tartalmu kiadványok serken-

tőleg hatottak a mozgalomra, mely a német megszáll-ás után a 
terror m.:g nagyobb fokozása közben is tovább fejlődött. A 

gy árakoan :őleg a hadiüzemekben egyre több lett a Belej,, 

az ágyucsövek egyre kevésbé voltak megbizhatóak, nőttek a 

szabotázs akciók. 

A Békepártnak a kiadványai közül az alábbiak talál-

hatók a ;hluzeum gyüjtem ny ben. /70./ l.sz.mellékletnek a 

hitulján térkép is tal.-ílható,melyenfel vannak tüntetve a 

fontosabb vasuti csomópontok. A 2.sz.mellékletként be.au-

tatott röplapokat 1944.VIII.hó folyamán repülőgépről  zór-
t' L le. 
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1944. szepte uber 21-én a Vasgy -.r dolgozói ujabb bé-
ketüntetést szerveznek, melyről a _miskolci csendőrparancs-
nokság a kivetkezőket jelenti: 

"A vasgyár D-9 szereldéje inunk fisainak 2-30 -` főnyi 
csot : ortja, eddig ismeretlen személy kezdeményezése foly-
tán, a gyirigazgatósag épülete felé vonult. Útközben a 
munkások nagy tömege csatlakozott hozzájuk, u gy, hogy mi-
re a tömeg az igazgatóság elé érkezet , már 2000-2200 fő-
re szaporodott... a tömegből senki sem állt elő szónokkint, 
hanem felkiáltásokat lehetett hallani: "Kövessük finn test-
véreink példáját, lépjünk ki a hdboruból, bék.t akarunk! 
Nem akarunk töbué bombázást, mi dolgozunk szivesen, ha béke 
lesz. Le a barna blaskásokkal!" /Az üzemi és gyári tisztvi-
selőket nevezték igy./... A munkásság a tüntetésnél olyan 
módszert alkalmazott, melyből egyes munkásokra hatrány nem 
szarmazhatitt. Ez a me mozdul is baloldali eredetére enged 
következtetii, mivel 1-atszólag a  tömegnek  sem szervezője, 
sem vezetője nem volt. Az igazgatói megnyugtató beszéd köz-
ben  a  bekiabálók ugy foglalták el helyüket, hogy a tömegben 
felisnerhetők ne legyenek." /71./ 

Az ujabb béketüntetés, mely az 1943. szeptember 9-i 
tüntet_:st.ől mer harcosabb jelszavakat hangoztatott bizonyit-
ja, hogy a fokozódó terror, az internálások ellenére a pro-
letáriátus elkeseredettsége, békevagya, antifasiszta beál-
littsága és balratolód.sa egyre fokozódik. Ez után a tün-
tetés után szinte ujabb feje.ete bontakozik ki a miskolci 
mozgalomnak. 

3:/  A  miskolci munkásmozgalom helyzete a varos felszabadu-
lás-it  közvetlen megelőző időszakban:  

A Szálasi klikk hatalomra kerülésével a fasizmus 
m.,;  vadabb terrorja a társadalom demokratikusan gondolko-
dó elemeit - elsősorban a proletáriátust - meggyőzte ar-
ról, hogy ütött a cselekv s órája. 
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"iskolcon erősitette a nyilasokkal való sze.iuenál-

lást az is, hogy a városban a társadalom salakja került 

hatalomra. Erről az egykori szemtanu a következőket irja: 

"Olyan te hetségtelen szürke massza volt ez a társa-

ság, hogy alig sikerült róluk valami érdekeset feljegyezni. 

Vezérük Kóródi testvér a kereskedősegédségen kezdte,testben 

n,; omoronc, arcban Lombroso tipus. A vezérségre sem.i sem 

predesztinálta, mint péld:±tlan komiozslga, a testi satnya-

sággal megjelölt ember kegyetlensége. A polgármester Dr. 

Demes Béla Amerikát jart mérnök olyan ostoba enber volt, 

hogy még America sem tudott rajta segiteni... Pelcsiki An-

tal villanyszerelő szervező testvér valaha szociáldemokrata 

volt." /72./ 

A nyilashatalom átvétele után /1944.október 15./ a 

város)n végigsöp'irt a letartóztatás hulláma. A munkásmoz-

galom vezetőinek jelentős része illegalitásba kényszerült. 

/Rónai Sándor, Oszip István, a két topácsi sto./ Egy ré -

szüknek azonban nem volt ideje, igy a letartóztatás sorsára 

jutottak. /Poprádi Pál, Stepica Lajos, Pléh Sándor és má-

sok/ /73./ 

A nyilas "vészoirósagok" tevékenységéről és aktivi-

tásáról a létrustetői és Görömbölyi tömegcirok vallottak 

a felszabadulás után. A városban minte g y 1600 főt szedtek 

össze, deportáltak, vagy végeztek ki. /74./ Valóban tanus-

kodtak a tömegcirok, mint arról felszabadulás után a Felvi-

déki Népszava e,ik cikke leirja, hogy: "Száz holttestet 

találtak a létrástetői tumegsirban, eddig összeseit 94 ál-

dozatot exhumáltak... A rövidesen feltárásra kerülő cseme-

tekerti sirban a tanuvallomások szerint ujabb 30-40 áldo-

zat van." /75./ 

A visszaemlékezések egyes helyen emlitést tesznek 

arról, hogy 1944. október 15-én .negalakitják Miskolcon a 

komuunista pártot. ::rről a következőket irja "letvenegy 

nap a hiboruból, az Északnagyarorezág cimü cikksorozatában 

,ehóczky Alfréd: 
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"Október 15-e derüs vasárnapot hozott. Az őszi nap-
süt ,;s szinte tavaszinak tünt... A nap re,,el'n - ma.  8 óra 
el";tt - a szüretre sietők között többen is áoncz István 
préháza felé igyekeztek. Koncz bácsi - idős parasztember - 
Ujdiós yőrben lakott. Olyan volt, mint sok más társa.Amikor 
kifelé a szőlőbe ment, végi ',baktatott az utcaín, s mindenre 
figyelve érdeklődéssel beszédbe elegyedett a j_írókelőkkel, 
sőt  az  utjiban akadó katonákkal és csendőrökkel is... Nem 
is gondolták, ho,y az öreg parasztember présházábanvan -a 
kibontakozó miskolci fegyveres ellenállási mozgalom egyik 
bázisa, a kosarat, melyet karján cipel, nem a maga számára 
pakolta meg mindenfajta élelemmel, hanem a közeli munkás - 
századból megszökött öt munkaszolgálatosnak. 

A .mostani megbeszélés különös jelentőséggel birt. 
Itt volt Fekete rilihály, az illegális kommunista csoport 
szervE z:, je, Oszip István, a ,,yári szakszervezet egyik bal-

oldali vezetője. Fészt vett a megbes_élésen Világ liklós 
is, a munkásszázadból megszököttek vezetője. 

A megbeszélésen az elkövetkező idők tennivalóit vi-
tatták meg: a front már közel van, fel kell készülni vá-
ratlan eseményekre. Elhatároztak, hogy Baloldali munkások-
ból és értelmiségiekből létrehozzák a borsodi iparvidék 
koműunista pártját. 	 pártszervezet  ő r , a + • < + 	+ 

H    	1V 1G 1,  , ' - 11 v11Y azt 
határozták meg, hogy ha a hiboru következtében a központi 
vezetés nem tudná betölteni feladatát, a pártszervezet meó-
szervezi a közigazgatást, biztositja az élet normalizálását. 
ilegválasztották a pártszervezet elnökét, :)szip István szemé-
lyében, s a vezetőség tagjaivá Fekete Mihályt, Barbai Feren-
cet, Kopácsi Józsefet és Urbanceok lhályt jelölték. Dél is 
elmult, amikor a présházból egyenként szállingózva eltávoz-
tak a megbeszélés résztvevői. Nem is sejtették, ho6y közben 
mily jelentős események voltak folyamatban." A szerző a 
németek és Horthy között lejátszódó ese -aények_el folytat ' a 
cikkét. /76./ 
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A leirt találkozó valójában lezajlott. A város:3a1 

kapcsolatos feldolgozasok több helyen emlit st tesznek 

kouaunista sejt létezéséről, mely nem pártszervezetként 

müködik, inkább egyes komnunist.ik tevékenységére korláto-

zódik. Arra nem állnak adatok rendelkezésre, hogy a szer-

ző által leirt "borsodi iparvidék kommunista pártja" ha 

megalakult is, ténylegesen élt, tevékenykedett volna. Ha 

ez  a  szerv valóban megalakul, akkor az ellenállási mozga-

lomban a tevé kenységének, :hint partszerv tevékenységének 
mutatkozni kellett volna. Ilyen tevékenysé ggel azonban nem 

találkoztunk, hiszen a :punk zsmozgalom és ellenállas kiemel-

kedő szerve a AOKAN-komite is azt bizonyitja, ho gy a tagok 

megoszlását csoportokba szervezték, az első csoport a kom-

munistákat foglalta magában, de nem pártszervezetként mű-

ködött, annak ellenére, hogy a csoport tagjai több esetben 

megbeszélték a szervezet elétt álló feladatokat. A megje- 

len; különböző röplapokban, kiadványokon sehol sem talál-

kozunk a kommunista párt :tevével. 

A nyilasok hatalomra kerülése utan Diósgyőrben 

- 16-án regkel - Kóródi nyilas varosvezető gyülést akart 

tartani a munkásoknak, azok össze is gy`iltek, de olyan 

nagy zajjal, hogy egyetlen mond tot sem volt képes elmon-

dani. A munkások más módor. is kife7eztéx a fordulattal 

szembe.:i ellenállásukat. 7iiskolc egyik forgalmas helyére, 

az éj folyamán sarlót és kalapácso t festettek és ugyan  

ezt festették a Gestapó autójara is, amit csak 11 óra 

felé vettek észre. 17-én reggelre a diós,,,yőri vasgyár 

hosszu kőkeritésén jelent meg, egy rikitó felirat: "Halál 

Szálasira! Iuxlkások ne dolgozatok Szálasinak!" /77./ 

A jelszavak festése, az apró röpcédulák megjelez 

nése mindennapossá válik. Ellnek egyik aktiv résztvevője 
Barla Aana, diósgyőri fodrász volt, akinek fodrásztnühe-

lye valóságos köziont fává válik a mozgalom sze:apont'ából 

Barla Anna a Követ 	c en 	ékezik v esze az események- 

re: 
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"A német megszállástól kezdve Fekete Mihály elvtárs  

felkeresett, hogy J nem mehet haza, :vert a csendőrök kere-
sik. Természetesen én beleegyeztem. Először  csak arra krt,  

hogy néhány ismerősét nálam fogadhassa. Másnap megbizást  

kaptam, hogy ha egy barátja Keresi távolléte alatt, beszél-

jek vele. Minden nap más ős más elvtársa kereste ős hireket  

ha,,yott számára. Az üzletem ezek szerint hivivő és adóköz-

pont lett.  

Az nap éjjel az összes elvtársak felfegyverkezve  

hazamentek. Akkor éjjel kezdődött a mi munkánk. 17-én /ok-

tóber 17-ről van szó. Szerző/ a leg..agyobb nyilas őrület-

ben Fekete Sándor elvtárss 1 a vasgyárat befestettük sarló-

kalapácsos sablonokkal és a vasgyárba vezető utcákat fasisz-

taellenes feliratokkal diszitettük.  

Jndennek ellenre a város tele lett hintve Sarló-

kalapácsos sablonokkal, feliratokkal ős apró röpcédulák- 

k 1. Sőt! Fe ~zete Sándor elvt  ars még a Gestapó gépkocsijára  
is sarló-kalapácsot fe ' tett. /`:rről ir a szerző az előbbi  
idézett cikkben./  

Egy kis epizód a festéssel kapcsolatban: Fekete Sán-

dor elvtárssal a vasgyári gesztenyefa soron jöttünk ugy 9  

Roma körül 	, 	i 	, 	n • 	, 	,  óra nvi u ~. egy alkalommal. . ~ •ü1uoÍ' a  Sa1'lÚ-KtilLip ACSUB sablont  
hozta ás a fest ket. Hirtelen a sötétből "Állj!" kiáltott  

egy nyilas fegyveres pártszolgálatos és igazolásra szólitott  
fel. Egy sötét fa mögé letettük a dolgainkat és én a kerék-
párigazolványommal igazoltam magunkat. ,4ajd hangos szavakkal  
ránk förmedt: "Nem tudják, hogy 7 óra után nem szabad az  

utcán tartózkodni?" Kérleltem, hogy bocsásson meg, de szü-

leim tudta nélkül találkozom el_zel a férfival, mert tiltják  
és nem találkozhatunk egymással csak sötétben. Erre nagyke-

gyesen elbocsájtott. Qi.ko nyugodtabb helyre értünk, vettük  

észre, hogy a sablon a gesztenye haraszt köztt maradt. Gyü  
a mindenit, már pedig ezeket a bünjeleket el kell hoznunk,  
mert a saját igazolv .Inyoramal igazoltam magam. Sándor vissza-
ment és hosszu, idegölő várakozás után jön, jelkén; halkan  



-39—  

fütyülve: "Elment Szent Péter Rómtba,batyut kötött a há-

tára..." Ez volt a jelszó. /78./ 

Bizony az ellenél isi mozgalomban aktivan dolgozó  

személyek ki voltak téve annak, hogy e t y-egy akció, tevé-

kt;nység közben a letartóztatis sorsára jutnak. Sokszor csak 

a találékonyság menti meg életüket, mint azt Earle Anh,a  éti 

Fekete Sándor esetében az előző vis , zaemlékezésből latjuk.  

Persze Barla Anna még veszélyesebb tevékenységnek, a "tér-

képakciónak" is aktiv r.szese volt, melyről mé ~ a követke- 

é fejezetekbed szó lesz.  

A front közeledtével a városban nyugtalanság, a 

nyilasok részéről lázas pa:colás, készülődés tapasztalható. 

A város lakossága körében november 10-én elterjedt a hir, 

nogy 11-én ,_iüritik a várost. Mindenki távozzon el Bánréve 

felé. Három havi fizetést osztottak ki, /a tisztviselőknek 

ás pedagógusoknak. a szerző/ s a hatóságok, poc-ta, rendőr-

s;g stb. beszüntették müködésüket. A voltokat bez_xták, 

igy valóságai megszűnt az élet. 13-án megszűnt a vizveze-

ték müködése... A visszavonuló fasiszták vonatszámra vit-

t.k a holmikat, s csordákban hajtottak kelet felől nyu 'at 

felé a marhákat. Közben éjjel, nappal robbantgatták a vas-

uti épitményeket. :dovember 16-án megszünt a villany is." 

/79./  

A lakosság körében a város kiürit_:s6vel kapcsolatos 

intézkedés nem talált talajra, hiszen ezt kevesen hajtot-

tak végre, _nErt akinek félnivalója volt, az _ír elmenekült, 

vagy éppen a menekülés stádiumában volt, mc,rt a szovjet 

hadsereg közeledtével a Gestapó Her 	,rü.,ig kapitannyal  
az élen elmenekült a városból, utánuk távozik a csendrőség, 

a nyilaskeresztes párt és a közigazgatási apparitus. "Ide-

iglenesen" székhelyíket Putnokra teszik át. :JíaguKkal viszik 

a város tüzoltó és mentőkocsijait. Ezek után a tábori cseid-
őrség és a rend érség veszi At az uralmat a  város  fölött.  

/80./  
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A féktelen terror, a front közeledése, a nyilas 
c,-;cselék garázdálkodása .pint láthattuk, megmozdulásra 
-észtette a város demokratikus elemeit, végső lökést a-
dott a *i ir korábban megindult balratolódási folja ;.atnak, 
mc:g közelebb hozta az antifasiszta egységfront kialakulá-
st. A fasiszta re.idezer a vesztes háboru következtében 
nemcsak tc : t )nai, hanem politikai és ideológiai vereséget 
sze:ivedett, elveszitve az egyszerü emberek előtt hitelé-
nek utólsó morzsáját is. 

A fasiszta  re, dszer hatalomra jutását követően nem 
eg'szen e' hónappal Askolc v :rost. frontvárossá vált. 
Ilyen körülmények között az antifasiszta harcot két fő  
területre kellett összponositani: 

1. Üzemek leszerelésének megakad,zlyozása, elszabo-
tálása; 

2. kibontakoztatni a :özvetlen fegyveres ellenállást. 

Amikor a német-náci hadvezetés el?tt világossá vált, 
hogy a várost nem tudják soká tartani, megkezdték az üzemek 
lesz(Jrelését és előkészitzsét, nyugatra való elszdllitás-
hoz. Enne': megakadályozásában aktivan részt vettek a gyár 
demokratikus érzelmű :uunk_:sai, mérnökei és müvezet5i. 

Az ellenállás fő szervezője a :TOKA,-komite volt. 

A MOKAN Komite mezalakulása  és tevékenysége:  

A SOKAN-komit : t - a Iayarországi Komnunist ák Anti- 
náci Komitéjét - Tóth E_ la, Budapestről hazatérő szabómun- 
kás kezdte szervezni, akinek budapesti tartózkodása alatt 
kapcsolata volt az illegális kora .unista rnozgalom_:ral. Az 
ellenállási mozgalmat a párt központi szerveivel való kap-
csolat és annak tudta nélkül kezdte szervezni 1944.szep-
te:nber hónapban. ..:int az eddig leirtakból láttuk, a mozga-
lomra főleg a passziv ellenállás volt jellemző. 
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A MOKAN megalakulása bizonyitja, hogy a mozgalom nem ina-
radt meg ezen a fokon, hanem kitermelte magából a tudatos 
aktiv ellenállasi mozgalmat. 

... A OK..,i'-ra jellemző volt, hogy Miskolc és Di-
ósgyőr lakosai közé beágyazva működött, tagjai legtöb'ször 
folytatták mindennapi munkijukat, sőt éppen az ártatlan na-
pi munka kapcsain fejtették ki működésüket, üzemszabotázs, 
üzemki`irités alkalrn fival, hozzá j,irultak fegyverek elrejté-
séhez, partiztnegyságeknek buvónelyet biztositotak. Ősz-
szekötőként szerepeltek, hordták a röpiratokat, szállitot-
tik a fegyverecet a partizjnok titkos szállásaira." /81./ 

A szervezet tevékenysége kezdetben szük körre kor-
titozódott,.aajd a röplapok terjeszt.sével kezdett ismertté 
válni, majd a felszabadulxst megel ;z hE tekben :a. r tagjai-
nak száma 4-500 főre tehető. 

A r.0kji,-komite paral . csnokeága a szervezetet négy 
kategóriába sorolta, er_nek wegfelelően né gy csoportra 
osztotta fel, melyek a következők voltak: 

1. A/1-es kategória. Ebbe sorolták a kommunistákat. 
2. A/2-es kategória. Ez a kategória a németellenes 

mun-eokct és parasztokat fogta össze. 
3. B/1-es kategória. Ebbe a szinpatiz.zns munkásokat 

és haladó polgárokat sor)ltyk. 
4. B/2-es kategria. Ez volt a gyüjtőhelye a német-

ellenes „azdagabb polgároknak. 
/82./ 

A KOKAN-komite osztályhovatartozás szempontjából 
széleskörü antifasiszta szervezet volt, me rnek ideo 
giai__,iagvát az 	es kategóriában lévő személyek képez- 
ték. Ez á 	ort dolgozta ki a feladatokat, szervezte, 
irányitotta a tevékenységet. Ezen csoport tagjai i ;,az 
kommunisták voltak, de ez nela képezett ko ariunista szer- 

Jvezetet. 
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A felszabadulás után ez a csoport volt az, amelyből ujjá-

szervezdött a kommunista párt. A szervezet nem volt párt, 

mint a felszabadulás után sofcszor emle,ették, hiszen tag-

jainak besorolásánál nem a szociális hovatartozás, a va-

gyoni helyzet volt a mérvadó, hanem - foglalkozástól, va-

gyontól eltekintve - a németellenesség. Ez Ljizon,, it ja,ho;y 

Miskolcon az antifasiszta népfront neon a különböző pártok 

szövetsége, együttműködése alapján jött l'tre, hanem a 

110KiI;- • \orrit "n belül a fasizmus elleni ha rc gyakorlatában a 

különféle tirsadalmi osztályhoz tartozó egyéneknek a közös 

cél, a németellenes harc érdekében történő tömöritése révén 

alakul ki a kom:nuniLták vezetésével. 

A kutatásoknál m <cg tisztázatlan kérdés, hogy ar :nak 

ellenre, hogy az A/1-es ketegóriában a kommunisták tömö-

rültek miért nem vették fel a Koaaunista Párt nevet. Fel-

tételezésként arra lehet következtet_i, hogy a csoportnak 

jól bevált módszerei voltak a fasizmus elleni harcra,azon-

ban a népi demokratikus forradalommal kapcsolatosan nem 

voltak egységes elképzeléseik, többen az 1919-es időszak 

megismétlését, a proletardiktaturának 1944-ben való meg-

teremtését tervezgették, mint erről a Kivetkezi fejezetek-

ben még lesz szó. L83./ 

"A MOKAN - Komitének hármas feladatot kellett meg- 

oldani. 

1. Szembe kellett forditani a város lakosságát a 

német megszállókkal és nyilas uérenceikkel. 

2. 'e gy; kellett akadályozni a város üzemeinek, köz-

müveinek leszerelését. 

3. K'zvetlen fegyveres harcot kellett folytatni a 

német me„szállók és nyilas bérenceik ellen."  

/84./ 

A röplapok terjesztését a Szálasi hatalomra jutdsa 

utáni napokban kezdték mega munkahelyeken és a város ut-

cáin. Az első röplapot a 3.sz.melléklet tartalmazza! 



Halál a nemet tnegszá lókra t 

Pelhívast 
Megsztint a tetten Messiásvárás kora. Ütött a 

gyors tettek órája. Minden felszabadulni vágyó ember 
jelszava: Fel a partizánharcra 1 A nemet fasl3zták 
elvesztették rablóhábor•jukat, és most a hazai naoi-
bérsnc nyilas haborne uszitók segitségevel teljesen 
ki akarják fosztani vóresunkst. Ne tiiriétek tovább 
a fasiszta gyilkosok es n.ict-bereno háberus bűnösök 
getazdslkodasit I Vegyote, feí etlentik a harcot, 
MOKAN komité szervezeteiben I Minden beesuietes 
katona, munkás és polgár, csatiak ,  ∎zzon a magyar 
szabadsAgharcosek fegyveres szerveaetenezI 

Pusztuljanak a fasiszta gyilkosok I 
Halal a tiabo: u, btinö.ösre I 

3.sz.melléklet! 
_ 	•  S, r,  ,  • 

Katonák, munkások, polgárok  I 

A munkások és parasztok vörös hadserege itt ill városunk 
falai előtt 

könyörteiennl Iecsap a német fastez•a rablök tömeggyilkos 
hordáira, de nem isme[ könyörületet azokkal a nyilas uszítók-
kal  és magukról n:egteledkezett egvenekkel szemben sem, akik 
kihasználják s zavaros helyzetet es f o s s t o g a t i s a i k k a l 
a  tél nyomomnak ás az éhség gyötrelmeinek teszik ki • varos 
lakossá git. 

Mindenkit fií:yel, mindent szitui ntart • MORAN komité 
a szabadságharcos magyarok szervezete. 

Pusztuljanak a német mészállók I 
Reszkessenek a hábor;:K buntaök 1 

Ha l á ,  a fdsiesta gyiikobokraI 

4.sz.melléklet! 
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A röplap hatására 15o-2oo főre e elkedett az aktiv 

tagok széna, akik irányitották az ellenállást, ha kellett 

fegyveresen is részt vettek egyes akciókban, majd a 4.sz. 

melléklet szerinti felhivdst adják ki a fosztogatások, Ga-

rázdálkodsok me,előz se érdekéten. 

A legkomolyabb eredninyek közé tartozik, hogy a fel-

hivások, röplapok hatására fokozódott az aktivitás a _aun-

kásság részéről a gyárak leszerelésének :negakadályozctsában. 

Ilyenek voltak pl. Kiss János, a D-9 üzem raktárosa elása-

tott 13 tonna gyorsacélt,több ezer köszörükövet, 6000 csiszo-

lókövet, lo.000 extra esztergakést. ács árpád raktári alkal-

mazott a délelőtti szi,,oru ellenőrzés mellett bevagonirozott 

anyagot délután, &mikor lazább volt az ellenőrzés, kipakol-

tatta a vagonokból és elásatta. A C-17-es nagyolvasztónal 

Gönczi fúmüvezető segitségével sikerült félrevezetni a néme-

teket és meggátolni a nagyolvasztó 1elroLLantását./85./ 

A lakosság ás a katonák között kifejtett agitáció-

val is nagyban hozzájárultak a lakosság és katonák forra-

dalmasitásához. A kaszárnyákból egy Köteg röpiratot vittek 

Le  a Gestapónak, melyen ez állt: 

"Olvasd 	add tovább! Segitség a németeknek haza- 

árulás! katonák! Munkások! Polgárok! A munkások és parasz-

tok hadserege itt áll város,nk falai alatt. dalál a fasiszta 

gyilkosokral..." 

A röplapok mellett a fegyveres cselelemányek is meg-

kezdődtek, lefegyverezték a ,yárban és Diósgyőrben a nyilas 

őrségeket. A Gestapo kiadta a parancsot, ho gy fel kell gön-

gyöliteni a MOKAh -t, azonban senki nem tudta hol vannak, 

kik azok. /86./ 

Jelentős tevékenysége volt a MOKAN-nak abban is, 

hogy megakadályozták a Szinvahid, a Martintelepi vasuthid 

és a főposta felrobbantasát. 
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Az ellenallés hivei nemcsak a munkásságból tevődtek 

Össze. Lehet neveket emlitcni pl. "Petrári riislós doktor, a 

háboru alatt magasrangu katonaorvos volt, a miskolci helyőr-

ségi kórház parancs.oka. Ebben a minőségben sok jót tett ... 

Katona kórházi iratokkal látott el illegalitásban lévő kom-

munistákat ás más üldözötteket, a kórházban bujtatta őket 

és megmentette életüket... A miskolci kommunisták büszkék 

voltak rá, ő pedig bizott bennük..." Vagy tovább. "... a 

német megszállás alatt volt ide, awikor Pödör László gim-

náziumi tanár lak ásón találkozott a miskolci MOKAN-komité 

nevü partizinmozgalom vezetősége, melynek a magvát a diós-

győri ás miskolci munkások képezték. A német politikai 

rendőrség, a hirhedt Gestapo ott székelt a"szomszadukban". 

Lehet emliteni Stépán István gyógyszerészt is, akinek Hejő-

csabai patik.ja a legkritikusabb időkben a miskolci kommu-

nista vezetők találkozóhelye volt." 

Nógrádi elvtárs müvében felteszi a kérdőst: ":_i 

füzte ezeket a kiváló polgári értelmiségi embereket a kom-

munistákhoz? Feleletül azt irja: "étségtelenül olthatatlan 

hazask,eretetük. - Aegértették, ho,y van kiut a Horthy-red-

szer teremtette nemzeti kátyuból, s ezt az utat a kommunis-

tákmutatják. Velük kell tehát szövetkezni. Összekötötte 

őket a felszabadulás előtti utólsó napok ellenállási har-

cának,majd a felszabadul ás teremtette 1 :körnek, a felo-

csudásnak, és az első lépése nek a sajátos, felejthetetlen 

romantikája is." /87./ 

A v.-Iros további l a tének szempontjából a MOKkN egyik 

leglényegesebb me gmozdulása az ugyhevezett "térkép-akció " 

volt, melynek keretében feltérképezték a német katonai ob-

jektumokat, majd Barla Anna, Neugewürz va , Fekete lihály 
ás Orosz ±' álmán Oszip elvtárs vezetés vel itvitt` k a fron-
ton  a  szovjet csapatokhoz. Igy sikerült elérzi, ho,y a 
szovjet tüzérségnek nem kellett tapogatóznia a c="lpontok 

után, ami jelentősen megkönnyitette és meggyorsitotta a 
város  ft  lszabadit x. lt ás nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 

a város háromhetes ostrom ellenre is viszonylag kis vesz-

teségeket eze. vedett. /88./ 
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A német megszállók és szövetsgeseik elleni közvet-

len fegyveres harc, jelentősédét tekintve, talán az utólsó 

helyre tehető a i, .OKAA-komite feladatai közül. Az ellenáll í-
si mozgalom mjr azokban a napodban bontakozott ki, amikor 

,iskolc már frontvárossá vált, s igy nem kerülhetett "lát-

ványos" akcióra sor.A felszabadulást megelőző napokban  a 
szervezet vezetői körében felmerült ugyan a fegyveres fel-

kel s kirobuantásának gondolata, ettől azonban a szovjet 

csapatok tanöcs-ára elálltak, vert a Vörös Hadsereg az akkori 

hadihelyzetben nem tudott volna a felkelésnek hathatós tá-

_mogat zst nyujtani. 

Összefoglalva megállapitható, hogy a MUKAh -komite 

munkájának sulypontj.t nagyon helyesen politikai sikra he-

lyezte, hiszen a szovjet csapatoknak .hegvolt az erejük ah-

hoz, hogy a  várost  felszabaditsik, ugyanakkor a MOKAN-ko-

mite olyan feladatokat oldott meg, melyeket csak a városon 

belül lehetett véghezvinni. 

A szervezet tevékenysége nag„ban hozzájárult ahhoz, 

hogy a német Déli Jadseregcsoport parancsnoka, Hans Friess-
ner igy éértékelje a visszaemlékezéseiben a miskolci hely-

zetet: "A Miskolc körüli helyzet kiélez3d sével meglevő 

harci gondjainkhoz még egy j árult, amelyre nem számitottunk: 

Az iparv árosban 2o.000 munkás kelt fel, ,aiközben a harc a 
kapuk előtt tombolt és a szövetséges nemzetek katonái, akik 

na,y részben maguk is a munkássághoz tartoztak, életüket 

kockáztatták. A miskolci munkások fenyegető magatart sít 

tanusitottak a csapatokkal szemben. ;,jjel 1lvöldöztek a né-

met katonákra. Az iparvidéket nyilvánvalóan lehetőleg sér-
tetlenül akarták a szovjetnek kiszolgáltatni. A ma gyarok 

az agyugy írban kitört felkelés ellen csak elégtelen rend-

szabályokat alkalmaztak ugy, hogy végül német utászoknak 
kellett beavatkozni. A civil lakosság felfegyverzett hordái 

az ellenséget támogatták. Ezrével osztogatták a koraur_ista 

röplapokat. A magyar csendőrség passzivan viselkedett. ,"ind-

ez ujabb megterhelést jelentett a harcoló csapatoknak."/89./ 
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A német tíbornok ezen sorai csak megerősitik a 

diósgyőri 	miskolci munk ísság harcának eseményeit.  A 

ae 'szállók nem érezhették biztonságban magukat, a német-

ellenes hangulat e,yre fokozódott és tettekben is  meg-

nyilvnnult. Erről ir Paul Klat német altábornagy is... 

" iskolcon, ebben a nagy iparvárosban a magyar hadsereg-

nek több fegyverraktára volt. A munkásság egy része fel-

kelt ellenünk. A hatóságok javarésze már elhagyta a vá-

rost. A rendet a gyenge magyar csendőrség csak nehezen 

tudta fenntartani... :Mindenütt válságos volt a helyzet, 

különösen a sötét éjszakikon, amikor katonáinkat az ipari 

környéken ismételten felkelők és orosz rohamosztagok tá-

madták. A v ros élelmiszerhiányban szenvedett. ilindenek-

előtt a kenyér hiányzott. Az ellátásban igy nekünk is részt 

kellett vernünk. Ehhez a  város  polgáraiból bizottságot hoz-
tunk létre, egy volt magyar tábornokkal az élen..." /90./ 

A leirtakból láthatjuk, hogy az élelmezési viszo-

nook rosszak voltak, de a harc egy percig sem szünetelt. 

A :».OKAN-komite már november első felében kapcsolat-

ba kerül a szovjet csapatokkal. Ezután ad ki ujabb röpla-

pot, melyben a varos lakóit felhívja, hogy a szovjet csa-

patokat hogyan fogadják. A plakát november végén került ki 

a város lakóihoz. /5.sz.meliéklet!/ 

A város felszabadulását várva és acélból, hogy 

a város lakosságát felkészitsék a felszabadulás napjára, 
a MOKAN-komite az alábbi hadparancsot adja ki:  

"'1jen a felszabaditó dicső Vörös hadsereg 

A :v10KAN-Komite 
Hadparancsa 

A dicső iörös Hadsereg  csapatai a Vasgyárat hatal-

mukba keritették. Rövid időn belül varosunk felszabaditlsa 

is bele jez dik. 
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A vhros lakosságához I  
A Vörös Hadsereg megbizásából a MOKAN komité 

az alábbiakat közli a város lakossígíval 
A munkások és parasz .ok Vörös Hadserege nem 

rabol, nem fosztogat és nem erőszakoskodik az általa 
mezszállott terüle,eken. A Vörös Hadsereg katonái nem 
követnek el semmi olyan visszaélést, amilyet a német 
fasiszta gyi kosok és .szövetségeseik a nácibérenc nyilas 
háborus bűnösök követtek el napról-napra ebben a város-
ban is a lakos ág szemeláttára. 

A Vörös Hadsereg hosszu és fáradságos küzdelmet 
harcolt végig. amig végre most falaink közül is kiüldözi 
a  gyűlölt német megszállókat. Fogadjátok tehát barát-
ságosan a vörös katonákat, ha éhesek osszátok meg veltik 
kenyereteker és ne feledjétek el, hogy nem fasiszta tömeg-
g) ilkosok fo«togató hordaival, hanem egy felszabaditó 
hadsereg tarjaival álltok szemben. 

A Vörös Hadsereg nem kiván egyebet a város 
lakosságátol csak midet. H rend lennlarlesal 
e szabadságbarcos magyarok szervezete, 
a MOLLAN éomllé 'Alja el. Mindenki figyelje, 
adja tovább, és kövesse a MOKAN komité utasitásait 

Pust.u 1 janik a fasiszta gyilkosok ! 
Hal al a háborus bűnösökre ! 

5, es.solifkl•t t 
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leelszólitok aninden öntudatos és hazafias, németel-

lenes munkást, katonát, tisztet, polgárt, hogy azonnal 

csatlakozzék a MOKAN-komite fegyveres csapataihoz, hogy 

méltó fegyveres fogadtatásba részesitsük orszígunkat ki-

fosztó, rabló, felgyujtó naci hordát. 

Mindenki a kiadott utasitásoknak és parancsoknak 

halál büntetés terhe alatt föltétlen ent edelmeskedni tar-

tozik. 

.Iiskolc város területére és környékére kihirdetem 

az ostrom állapotot, amely vonatkozik mindenne:nü rablás, 

fosztogatás, önkényeskedés, magcnlaksértés, nők és bármely 

e gyének elleni erőszakoskodás, által,inos szesztilalom át-

h busa büntettére. 

A fegyverek beszolgáltatása 24 órán belül .megtör-

ténjen. Az utcán a AJKA -komite fegyveres alakulatai' ki-

vél senki nem tartózkodhatik. Felhivom a MOKAii-komite tag-

jait, hogy ezen hadparancsomnak minden vonatkozásban ér-

vnyt szerezzen. 

A felszabadító Vörös Hadsereg fogadtatására felsza-

badulásunk örömének megfelelő ünnepélyes formában történ-

jék. Elrendelem a h szak nemzeti azinü, ':9iskolc v xros szi-

neit viselő és vörös zászlókkal való fellobogózását. 

:ajen a felszabaditó dicső Vörös Hadsereg! 

halál a német megszállókra és Szálasi rablógyilkos 

bandájára. 

Pusztuljanak a hiborus bünösök. 

MOKAN komite megbizásából 

városparancsnok" 

/Mokan pecsét/ 	 /91./ 
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A hadparancson datum nem található, de valószinü, 

hogy 1944. november 17 és 20 között készülhetett, mivel 

az első mondatánál a Vasgyár felszabadulását einliti. A 

Vas F yar pedig először nov.17-én szabadult fel, majd 20-án 

gazdát cserél, a vasgyár másodszori felszabaditást pedig 

megelőzi Miskolc víros felszabadulása. 

Az ellenállást ugy diskolcon, mint Diósgrőrben a 

felszabadulást hegelőző időszakban a üiOKA1-komite szerve-

zi ás irányit ja. Ennek  ellenére Diósgyőrben a visti:zaeialé-

kezések szerint létezett egy ugynevezett "partizan csoport" 

is, mely bizonyos mértékben a IvIOűAN szerven 	is fej- 

tett ki tevékenységet. Ezek a következőkben foglalhatók 
össze: 

A csoport tevékenysége október, november hónapban 
/1944/ ölt nagyobb méreteket. A csoport tagjai gyakran ta-

lálkoznak egymással. Fő találkozóhelyük Kovács Imre h_tza 

volt, mely házat ma  emléktábla diszit ős emlékeztet az 

ellencellás időszakára. 

A csoportnak nem volt kapcsolata a Békepárttal, 

azonban a párt röplapjai, kiadványai hozzájuk is eljut-

nak. Fő tevékenységük a röplapok kószitése és terjesz-

tése volt az első időben, majd fegyverek szerzése és ké-

sőbb a szovjet csapatok megbizásából felderitő tevékeny-

ség vé k,rehajtása. 

A röplapokat Diósgyőrben, Perecesen, a vas .,y.rban, 

Uj 'yőrben és Miskolcon is terjesztették. A röplapokat éj-

jel szórták szét törekedve arra, hogy ez lehetőleg egyi-

dőÜen történjen mindenhol, hogy a készités helyére ne ve-

zessék a nyilasokat. A röplapok az alíbbi szöveggel ké-

szültek: 
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1./ "Figyelmeztetés! 

Az oroszok bevonulása idején mindenki maradjon 

a helyén. Dugjatok el mindent a németek elől. 

Kiadja a Békepárt." 

2./ ":,1unkasok - Tisztviselők. 

A gépek és szerszámok elhurcolása jövőbe vetett 

munkalehetőséged megakadályozását jelenti. 

Csak az rabolhat el gépeket ős szerszámokat,aki 

nem magyar. 

Gondolkozzatok magyarok! Vajon szerszám nélkül 

a jövőben fogtok-e tudni dolgozni. 

Aki most lopásra kén:;szerit, nem törődik veled 

és családoddal, uüy nem törődött a multban sem. 

Védd meg nemzetünk vagyonát. 

Kiadja a Békepárt." 

/92./ 

A röplapok hangjából valóban érezhető a Békepárt 

már előzőekben emlitett kiadványainak hatasa. Azonban a 

röplapokon a "Békepárt" felirás már nem felel meg a tör-

ténelmi hüségnek, mivel ezen röplapok terjesztésére ok-

tóber ős november hónapban kerül sor, holott a Békepárt, 

mint olyan 1944. szeptember 12-én megszünik és koiu_:unista 

párt néven dolgozik tovább. A szerkes ' tők valószinü azért 

alkalmazták ezt az aláirást, mert a Békepárt előző kiad-

ványai nagy hatással voltak a lak x ságra és ezt a folyto-

nosságot nem akarták megszakitani. 

A röpcédulákat Kovács Imre lakásán készitették és 

terjesztésében a  következő  személyek vettek részt: Bátori 

Pál, id.Kovács Imre, Dacza Lajos, Kovács Sándor, ifj. 

Kovács Imre, Frecker Ferenc, Szondi László, Dozsnyák János. 
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A csoport tagjai a november első felében Diósgyő-

rön átvonuló lerongyolódott magyar katon.któl fe gyvereket 

vásároltak, melynek ellenértékeként pénzt, ruht és élel-

met adtak a katonáknak, majd elbujtatták őket és amikor 

arra lehetőség nyilt, a kivetkőzött katonák hazaindultak 

csal  id jaikhoz.  

1ive1 Diósgyőrből a németek november 20-án kiver-

ték a szovjet előőrsöket, a csoport tagjai ott rekedt 

szovjet katonákat bujtattak és élelmeztek, aely tevékeny-

ségért a szovjet parancsnokság köszönetét fejezte ki. 

A nehéz helyzet ellenére az ellenállási mozgalom 

fejlődése nem törik meg. A MOKAN-komite tevékenysége nagy-

ban hozzáj:xrult a lakosság felvilágositásához, a felszaba-

ditás előkészitéséhez. 

4./ Miskolc város . felszabadit3sa.  

Magyarország felszabadit..sa az országot megszállva  

tartó német, valamint a horthysta és németbérenc nyilas  

rémuralom alól, mintegy féléves hősies küzdelem és a szov-

jet hadsereg, valamint a vele e gyüttműködő rom ~n,bolgár, 

jugoszláv csapatok sikeres támadó hadműveleteinek eredmé-

nyeként valósult meg. 

A magyar nép összességében csak ki mértékbe_. tudott 

hozzájárulni felszabadulásához. Hiányzott ehhez a kellő 

szervezett erő. Az antikommunista métely jelentős mérték-

ben hatott az országban és a szovjet hadsereg gyors előre-

törése miatt a haladó erők összefog..sára kevésbé jutott idő. 

Ez alól a megállapitás alól kivételt képez Miskolcén Diós-

győr, ahol a szervezett munkásság a MOK di-komite irányitá-

sával, ha nem is nagymértékben, de a szovjetekkel együtt-

müködve szervezett fegyveres ellenállást fejtett ki,mint 

az előző fejezetben láthattuk. 
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A szovjete:.kel való jó kapcsolatot és együttmüködéct bi-
zonyitja, hogy a szervezet vezetői még felszabadulásun x 

előtt orJsz-magyar nyelvű igazolványokat kaptak a szov-
jetektől, és tagjaikat ezekkel litták el. 

Borsod megye és Miskolc felszabadit.isa a magyar-
országi hadműveletek második szakasziban következett be 
november ás december hónapon. "A megye  ás Miskolc fel-
szabadulásának egész menete összefügg a budapesti hadmü-
velettel." /93./ 

Október végén - november elej én a szovjet hadveze-
tőség terve a magyar főváros elfoglalására, az ellenség 
ottani csoportositásának szétverésére irányult. Ehhez  el 
kellett vágni a Budapestről liskoicra, onnan tov:.bb Kas-
sára vezető utat, hogy igy a Tisza középső és felső folyá-
sánál védekező német és magyar alakulatok összeütközését 
a főváros környékén állókkal megszakitsák. Ennek az elvá-
gásnak a :r;egvalósitása után az arcvonal három szakaszán 
kellett egyidejűleg táiaad.ist kezdeni... /A 2.Ukrin Front 
a Tisza felől ilfiskolc ellen./ . ,szakkelét-Aagyarországon 
a táraadás az ellenség Budapest c diskolc közötti arconala 
összeomlásának kikényszeritsáre, a Mátra és a Bükk hegy-
ség közötti áttörés megvalósit..sára irányult. /94./ 

A Miskolc közvetlen felszabaditására irinyuló tá-
madás 1944. nov.12-én kezdődött, amikor a szovjet 7.gé-
pesitett hadtest ás az 5. gárda lovashadtest Mezőkeresz-
tes és a Tisza között északi irányban támadott, hogy át-
törje a német arcvonalat és délről Közelitse neg Miskolc 
v.rosát. /95./ 
A Cegléd-Szolnok térségében folyó sikeres harcok után a 
Vörös  Hadsereg  északnyugati irányban tört el:.Jre Miskolc 
és a Mátra között. A :;Miskolc elleni észak felé irányuló 
t aimadással kialakult egy masik sulypont. 
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A frontszakaszokon november msodik felében elke-

seredett harcok folytak. A szovjet  hadsereg  a földi ala-

kulatok t xmadás nak támogatására bevetette vadász éc csa-

tarepülő kötelékeit is. A szovjet csapatok előnyomulását 

sem az ellenség ellenállása, sem a rossz időjárás nem tud-

ta feltartóztatni. 

Az időjárásról különben FriessAer német t dbornok 

azt J.11itja, hogy november urasodik felben esett és hava-

zott vég nélkül: ez a mozdulatokat és a harcot nagyon meg-

nehezitette. Leirja azt is, ho gy csapatai élőerőkben és 

fegyverzetben rendkivül nagy veszteségeket szenvedtek. A 

zászlóaljak száma csak loo-2oofő volt, a páncéltörőket nem 

tudták mivel vontatni. Leginkább a páncélos-helyzet okozott 

gondot. A páncélos hadosztályok harckocsi állománya nagyon 

lecsökkent. Különösen aggasztó jel volt,  hogy  a legutóbbi 

időben a gyárból kikerült uj harckocsik csődöt mondtak. 

/96./ 

A 2.Ukrán Front 27.hadseregének magasabb egységei 

nov.lo-én Csincse - tanyánál, 11-én Szihalomnál, 12-én 

Mezőkövesdnél, 15-én Ernődnél is átvágták a Budavst-Áis-

kolc vasutvonalat. A tov'bAakban a 27. hadsereg .Miskolc 

irányába fejlesztette ki támadását, amelyet jobbról a 40. 

hadsereg előnyomulása biztositott. /97./ 

A 2.Ukrm n Front jobbszárnyának t. imadásáról a ..Sagyar 
Ujeag ezeket irja: 

"E nagyszabáau hadmüvelet nagyjából a Budapest-

uiskolc vasutvonal ment.n halad el$re, de szélesség-.ben 

átfogja a magyar fővarostól Tokajig terjedő frontsza-

kaszt. Három fő támadasi irány alakult ki e területen: 

Hatvan, Eger, Miskolc felé. A latvan ellen irányuló tá-

madís közvetlen c;lja az, hogy a szovjet csap-tok Buda-

pest fölé jutva, északról is körülzárják a magyar fővárost, 

ugyanakkor pedig Eger 	s '.iskolc felé haladó elretörés- 

sel együtt az egész vonalon északi irányban Szlovákiába 

verik vissza a ellenséget. 
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E döntő jelentőségű hadmüvelet eredményekéj,pen a Budapest-

:,:iskolc vasutvonal Hatvantól csaknem , iskolcig terjedő sza-

kaszon átlépték a szovjet csapatok. A harcok jelenleg a 

Mátra és Bükk labánál folynak. Ugyanakkor Dél-Zemplén fe-

lől is jelentősen előretörtek a szovjet  erők és Miskolc 

irányába nyomulnak előre. Hatvan és Miskolc  eleste hatal-

mas csap.ast jelent majd az ellei:ség utánpótlására." 

/98./ 

November 2o-ra a szovjet csapatok Yliskolc közvet-

len közelébe jutnak és felszab' dit j zk Hejőcsabát ás Gö-

römbülyt, majd átkaroló manőverrel a _'Yliskolc körzetében 

védő ellenséges csoportositás oldal-ba és hátába mértek 

csapást. Két héten át rendkivül heves harc folyt a város-

ért. .:iskolc is osztozott azoknak a nagyvárosoknak a sor-

siban, amelyet az ellenség a végsőkig való védelemre kó-

szitett elő. A nyilasok razziáztek katonaszökevények után, 

feltörték és fosztogattAk a lakásokat, a németek robban-

t_ísra kszitették elő az üzemeket és a Közmüveket, eközben 

iparkodtak elhurcolni a gépeket és a 	ártm_inyokat. A szov- 

jet csapatok kemény küzdelemben lépésről-lépésre egyre  

összébb szoritották a gyürüt a miskolci ellenséges cso-

portosulás körül. /99./ 

A Yliskolcért folyó harcokban a hónap végef lé a 

várostól keletre elért sikerek voltak a legjelentőseb-

bek; az itt harcoló 16. magyar hadosztály két zászlóalja 

átment a szovjet csapatokhoz. /loo./ Ez nem kismértékben 

tudható be a MOKU -komite agitációjának és röplapjai ha-

t ínának is. 

November 29-én és a következő napokban a Vörös 

Jadseregnek nemcsak keletről, hane,i egyidejűleg délről 

is támadust indit Miskolc ellen. Itt különösen Hejőcsa- 

bán,íl alakul ki elkeseredett harc, ahol a támadó 27. had-

sereg 7. hadtestje szétverte a 8. német vadász hadosztály 

28.ezredét, alig hagyva hirmondót belőlük. 
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A harcok sor_n fogsagba esett egyik zászlóalj parancsnoka, 
Joachim Ott szds., aki épen az előző harcok sor::n szer-
zett "érdemeiért" lovagkereszt kitüntetést kapott, elfo öá-
sa utr..n a következő nyilatkozatot tette: 

"Az én zászlóaljam 5oo eraoerből állott, eb[,ől a 
legutóbbi lo napban 2oo embert vesztettünk. A harcok rend-
kivül elkeseredettek voltak. Az utólsó két nap alatt ujabb 
40 embert vesztettei. Ekkor az oroszok a zászlóalj ualsz_xr-
ny át kezdték szoron,,atA. Déltajban orosz tankok jöttek. 
Zászlóaljamat szétszórták, fogalmam sincs mi maradt meg 
belőle. Azt 'Hiszem hogy senki sem menekült meg."/lol./ 

December 1-én és 2-án a harcok kl5zvetlen :askolc 
körül folytak. A város határában többszörös védelmi rend-
szer volt kiépitve. Keleten a folyómenti védelem több lö-
vészárok vonalból és villamos-irammal telitett drótacadá-
lyokból állt,  melyek  között aknamezőket telepitettek. 
2-án sürü eső esett, ani a köves utakon kivül szinte le-
hetetlenné tette a harckocsik és a ,épesitett csapatok 
mozgasát. A védelem jelent3s tüzérséggel, valamint harc-
kocsikkal rendelkezett és a város körül vont ák össze a 
8.német vadász hadosztály főerejét és a hadtest tartalé-
kot is. A hadtest tartalék harckocsikkal meberősitve a 
reggeli órákban ellentámadassal kivinta visszavetni a tá-
madást a város szélén. Az ellenlökést az éjszakp leple 
alatt rejtetten előrevont szovjet tüzérütegek állitották 
meg, közvetlen közelről, rejtett tüzelőállásból leadott 
lövésekkel. Különösen kitűntek a harcban liedvegyev és 
Szavcsenkó gárda:3rmesterek páncéltörő lövegei, melyekkel 
3, illetve 2 harckocsit lőttek ki egymaguk, s erre a töb-
bi harckocsi sebtében vis s zavonult. A németek tüzérségét 
a miskolci partizmok segitségével pontos-,n irányitott 
tüzzel lőtték ki a szovjetek, annak ellenre, hogy a né-
metek gyakran váltottak tüzelőállásukat. /102./ 
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A korabeli sajtó az alábbiakban közli a v ~:ros ha-

t .irában folyó harcokat:  

"Reggel Trakbevona gárdafőhadnagy sza rtiaszival el-

foglalt egy makacsul védett ellenséges állást ;riiskolc  

előtt. Levonai gardafőhadnagy vadászaival viszont egy má-

sik fontos állásból verte ki a németeket, miután körülke-

ritette azokat és két ágyut, valamint sok hFdianyagot zsák-

mányolt. Másik kötelékük Penkin vezetése alatt egy fontos  

magaslatot foglalt el. Pjotr Kulik gépfegyverével egy szá-

zad németet megsemmisitett, részben megfutamitott. Ivan  

Brovaja Mesterlövő 24 hitleristát lőtt le. Ez a mester-

lövő eddig már 15o hitleristát teritett le.  

Az ellenség a vasuti pályatestnél igyekezett a lá-

bát megvetni és a ;iliskolc előváros aban lévő nagy állomás-

épületben állitotta fel erőit. De tüzérségünk gyorsan se-

gitségére sietett az előrenyomuló gyalogságnak ős csakha-

mar sikerült kiküszöbölni az ellenségnek ezt a védelmi  

pontját. Szlonov kapitány százada négy aknavetőt ragadott  

el az ellenségtől és e gy gépfegyvert zsákmányolt.  Liszov  

hadnagy gépágyujával felgyujtott két házat, ahonnét ellen-

ses golyószórók tüzeltek.  

Az elkeseredett harcok sikerre vezettek és csapa-

taink a déli oldalon elérték Miskolc oejíratát.M3s csapa-

taink a folyón át kelet felől t_unadtak az eliens5gre. A  

németek felfegyverezték a hzidiüzem munkásait és őket is  
harcba  akarták  vetni, de a munkások - magyarok, csehek  

és szlovákok - tulnyomó rsze átment a Vörös dadsereg  
oldalára.  

remény küzdelemben csapataink szétverték az ellen-

séges helyőrsé get ős elfoglalták : iskolc varosát. Sok fe gy-

vert, vasuti kocsit, mozdonyt és hLdianya„,-raktárt zsákmá-

nyoltak." /1o3./  
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December 2-án este a szovjet csapatok behatoltak a 

vrosba. Az ottrekedt hitlerista csoportok felsz--:imolása 

reggelig tartott és közel 2 hetes, szinte lépésről-lépésre 

történő hősies ,arcok után, december 3-án felszabadult Mis-

kolc.  A  szovjet hadsereg főparancsnoksága nagyra értékelte 

Északkelet-agyarorsz:zg legjelen ' ősebb városának felszaba-
dit.lsát..." /1o4./ 

A főparancsnokság az alábbi napiparancsban üdvözöl-

te a 2.Ukrán Front liskolc felszabaditásában résztvett csa-

patait: 

"A 2.likrán arcvonal 27. hadserege ma, december 3-án 

kemény harcok árán rohammal elfoglalta Magyarország egyik 

jelentős közlekedési gócpontját, ás az ellenség fontos vé-

delmi támaszpontját, :Jliskolcot, mely jelentős hadiipari 

központja volt a német-magyar hadseregnek. Az elért győze-

lem emlékére azok a harci egységek, melyek a Miskolc bevé-

teléért folyó harcokban győzelmet arattak és a legjobban 

kitűntek, kitüntetésül a ":'iskolci" elnevezést kapják és 

kitüntetésre terjesztendők elő." /105./ 

L jelentős fegyvertényt dece mber 3-án este _Iloszkvá-

ban 224 ágya 20 diszlövése köszöntötte. Ugyancsak december 

3-án szabadul fel Sátoraljaujhely, melynek tiszteletére 

_lloszkvéban szintén tüzérséfi disztüzet rendeltek el./1o6./ 

A feldolgozásban Diósgyőr felszabadul i.s-tról mar  tet-

tem emlitést, azonban ezzel szükségesnek tartom kissé rész-

letesebben foglalkozni. A különböző - felszabadulással kap-

csolatos - kiadványokban Diós győr felszabadulásának idő- 

pontját 1344. november 2o-ra  jelzik. hzonman ez nem felel 

meg a valóságnak, mivel a személyes beszélgetések é vissza-

emlékezések ezzel ellentmondanak. A város ezer, részének fel-

szabaditása a kivetkezőképpen történt. 
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Ahogy a szovjet csapatok nyomultak előre - novem-

ber közepén, a németek uóy vonultak csoportostól a Bükkön 

keresztül Eger felé. A szovjet előőrsök és felderitők pe-

dig  eljutottak a Vas g yrig, onnan és a Komlóstető, valamint 

a Tatárdomb fenyveseibél figyelték a németek visszavonul.:-

sát. '"ajd amikor a német csapatok elvonultak, a szovjetek 

november 17-én 11-12 óra között lejöttek a hegyekből és 

elfoglaltlk Diós_yőrt. November 20-ig tartózkodtak itt, 

mert a szovjet csapatok ujabb nagyar.nyu támadásra miatt 

a németeknek ujból nenekülni kellett ős az egyedüli ut, 

- mely még szabad volt - Budapest felé, Diósgyőrön veze-

tett keresztül a Bükk hegység és Egeren át. Az átvonuló 

német gépesitett alakulatok támadást intéztek a szovjetek 

ellen, akik ugyan harcba bocsátkoztak a németekkel, de a 

tuleiővel szemben egy-két géppuskival nen tudtak eredményt 

elérni. Igy november 20-án az est legle alatt egyrészük 

visszavonult a homokbányán keresztül a hegyekbe, sajnos 

nagyrészük azonban itt halt hősi halilt. Tehát Diósgyőr 

első felszabadulass 3 napig tartott. 

Nem lehet a felszabadulás időpontja november 20.-a 

azért sem, mert a korabeli sajtó november 26-án etnliti 

hir:.dásában, hogy Diósgyőr töb.,ször gazdát cserélt. No-
vember  20-a után ujból német egységek állom á soztak Diós-

győrben és másodszori felszabadulása csak .«iskolc felsza-

badulása utáni napon, december 4-én következett be. A he-

gyek jó buvóhelyüL szolgáltak a németeknek, ennek követ-

keztében pár kilométerre a hegybe n a papirgyár ős Lilla-

füred környékén még december 16-,:gin is voltak szórványos 

harcok. 

Kutatásom eredményéről tajékoztattam a felszaba-

dulásunk 25.ővével kapcsolatos egyik kiadvány szerkesz-

tőit ős érveimet elfogadva, módositották az előzően be-

irt hel,;telen adatot. /1o7./ 
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Miskolc és Sátoraljaujhely felszabadulásával nem-

csak szakkelet-'6a gyarország, hanem az egész orsz,g fel-

szabadulásának fontos szakasza zárult le. 	területek fel- 

szabaditása után a szovjet hadsereg folytatta hősi harcát 

Budapest, majd az ország teljes felszabaditásáért. A fel-

szabaditott területeken pedig, igy liskolcon is meóindult 

a hiborus sebek begyógyitására, az uj jáépités megszervezé-

sére irányuló nehéz munka. 

5./ Az élet beindulása a felszabaduls után:  

1944. december 3.-át követően a városban a MOKAN-

komite volt az egyetlen szervezett erő, mely Tóth Béla 

ős Fekete ' ihály vezetésével me Jkezdte a korábban szét-

szóródott harci csoportok összegyüjt sót, majd még aznap 

dihajlov szovjet tábornok törvényesitette a MOKAN müködé-

sőt és megbizta a város közbiztonságának védelmével, az 

ujjáépités megszervezésével. 

A szovjet csapatok bevonulása után került sor a 

vörös hadsereg és a MOKAN harcainak első közös katonai 

akciójra. A német védelmi körlet előtt, a majláti pá-

lyaudvaron 8 mozdony és mintegy 70 vagon vesztegelt. Két 

szovjet katona részvételével, Kovács Imre vezetésével 

megindult a kis csoport a feladat végrehajtásira. A front, 

a német állások közelsége miatt a feladat végrehajtása 

veszélyes volt, annál is inkább, mert a közelből a néme-

tek aknavetővel és géppus-.óval lőtték a szovjet állásokat. 

A kapott  feladatot  az éj leple alatt sikeresen végrehaj-

tották és ezért a szovjet parancsnokság elis erését ki-
vivták maguknak. Ugyanakkor több elvtársat beosztottak 

a szovjet felderitők mellé szolgálatra. :vlivel a hegyeken 

a terepet jól ismerték, nagy segitséget tudtak nyujtani 

az  erdőkben ,negbuvó németek felderitésében. 
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A szovjet csapatok parancsnokának a v ros felsza-

baditása napján első ténykedései közé tartozott, ho gy ki-
adta a szovjet hadsereg felhivásít a vAros lakói számára,  
melyben felszólitja őket a munka megkezdésére, a Vörös  
Hadsereg segitre. /Lásd 6.sz.mel1ékleten!/  

A MOKAIN parancsnokság a szovjet hadsereg parancsnok-

ság'al egyetértésben, a tagokat orosz-magyar nyelvű igazol-

vánnyal látja el. /Lásd 7.sz.mell6klet!/  

FELHÍVÁS  
a Vörös Hadsereg által a német- 

fasiszta elnyomás alól fel- 
szabadított magyar lakossághoz!  

Magyarok I  

...0• Iödl. Ny.►  ,  
Ari. • V.6 Ha..lg raw WOW  1/a aa- a a  

at .•akn b  ••• •••17 Irt e.ajy• -p l•o  -s-  
atlo.~ Map.•-y *she III.W Aga  

A a-y•ramy• Naedllt Mb.mat• •.d.a 8- 
bogy  

• ohm aat..k. a Nl.al.aalipt mambas.* Mlp.enaaR  
Ndby• matins at  d-Il  

A VIE  ttaret .+.• ItIIMk M•■•••■ .leeek  
,  I . p.r.aaM kap - Amigo a7•Y• •aM ttl. ••l .  
,erdadg . 4p..kYkIYK .11.-  

A WY.. rabid& is aaap. kY•arai Ilalllprk baffle-
leltet a t'arm  halting  pna.dYwl Msoa-sigka 5..n1  
okolok n l„e 

e  Vora,  ltadreirg  nem mini  hó,111ó Idn Magaredragita . 

nan r m ~ „ 	rep  rrlrzatuJi;.ya a nemet -Innna ig. e 

A rorm Itadxregrmk ninca man a..  mini ara t-.rgr .•  
et<nreger n<md lud.eregat er .eg.mm re 

Seme.raaait ualmt a, Pala  kigaron oraagMi.n 

 

A szostet•alonai halóságok nem szánrlekoznak  
,V1al;carorsz3g mai tarsadalmi rendjén Válluztaml és a  
magnk rendjél meghonosiuni az általuk elloglalt  ta 
ndeteken.  

A rulgaruk maRanwlgdnn, en ntkn maAd ea a oriel. 

kalcrw nnnragoa rédale. Alan all  n  
A hln AAtóagok as a heir  dNormanval ó.m am 

amrlreY a 1'ori» Madxreg keaonolárarg mukddlek. l.lyi,. 
lor. maraanas 

n 

Polgárok   

• Verb.  Iy••••••• rv..e..•ku•• f•l..ena  
k...•Nt•t bull arl 	 ..l •nC.l. 	 
t.rN.te• rod.I  es aaalzAtagnal ra. 

s 	
• .e •  

jet  8•4•••11 kaN.alea ala.t • ■•8...~.  
0a7. 1.. 	160.I tlb•a.alleat rondo! 	  

-ar.11aNa k.Iy.e•. •a fullta..atak t 	 
...kaNkat . 

O..d—tN1aN8 .t 1► ari. 	I.i 86.  
••1 . •ly.k  4...a...I..i.. • bat 	aCoa a.  
•s.tala. .•tN.wrel!  

rlll.k..l•k,f.rfiak •• s... 	 I Jarlate• 
. y.lNU. l.Il••k eta.'  

t•.ks—k .. Ilare.ek tktraa f.lyl.akatJ•  
Nk .a.ksNk.t • llsr.k8.. .. -.k.lytk..  

K 	Uk N .•llalket•k' 	k lll•l  
salmi .I.d.. aggal.- .•Illl I  

ri.a.1..1•k I fI.NJIYNt..la 	yi Si..  
N1 •. Ila.•.N.l .l ts. rtala. .ak•d 	'•t 

• l.uw•k .• 81.68 akadalytal 	 
• 118 .alla.•. —.rt.rt..alt.t  

Magyarok I  
aul.r N•u•ser...g •I 	  •akuret  

• . 	a.0 .wN 8 	 8.1•.1e r•.•.ltele•  
a. •......la. 	 aIl. 

Segusétek mindenben a VOrAs Hadsereget' Srene-
hlek cuel a nhmet.fa>lsda hadireg Ossnninnl. tizd  
pedig kazeledlk az dr at  amikor a háború magfar  tdl-
dOn céget ér és a nemet rablókat cégképpen klúgadk  
orszaktokl '  

A  Vörös Hadsereg  
Parancsnokság  a.  

6.sz.anell ~ klet! 
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7.sz.melléklet! 

A MOKAN-Komite,mint a városért felelős szervezet, 

hadiparancsaiban és felhivásaiban intézkedett a rend és 

a közbiztonság helyresllitására. Az első napokra kihir-

dették az ostromállapotot, int<ízkedtek a fegyverek be -

gyüjtsére, valamint a felszabaditó VörösIadsereg ünne- 

pélyes fogadtatásira. /Teljes szöveget közöltem a 3.r•sz-

ben. A katonákhoz, munkásokhoz kiadott tijékoztatóban a 

szovjet hadsereg méltatása mellett felszólitja őket,hogy 

csatlakozzanak a MOKAN harcos szerveihez. /Lásd 8.sz. 

melléklet!/ 

Több százra növeltek a szervezet létszámát és a 

MOKAN őrségek felügyeltek a rendre Miskolcon kivül Diós-

győrben,Hejőcsabán, Perecesen és még több környező köz-

ségben. A felszabadulás után megjelentették a Szabad :a-

,,yarországot, a MOKh,N-komité, illetve a Ko amunista Párt 

lapját. A lapot Weltmann Aklós szerkesztette és a MOKJ, 

volt illegális nyomdája nyomta, - most dn..tir legálisan -. 

Néhány nap alatt létrehozták a MOK4U katonai századát is. 

/109./ /A lapot lásd a 9.sz.mellékleten!/ 
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ti:áiori á't o 	 pt,ti• ~,ri:):i I  
Végi Ichu!!o•tak ró;unk a fasiszta gvilkosok rab'óhadsercge  

által rink kényszerített rabbüiacsci. !  

A német nácik Es hazai béreneeik . érdekéhen s ágóh'd:a • haj- •  
szolt k  at o n á k, a német fasiszta badirépezet is a hazai háborós  
bűnősök céljaiért szenvedő, nyomorba, né',tülüzé.be döntött  
m  u n k look  és h.` hortitól sttitot t becsületes polgárok  felsza-  
hadultak • a szörnyű nyomás alól, amit az ötéves háboró is a  
nyolchónapo . német-fasiszta megszállás jelentett.  

	

T  u  d i á r o k 	! Nem türregryilkos rablóbanditák fasiszta  
horrtái.a nsm cry zsarroksá•ra rürő hr!diró neni-ret terrorsa osz-
tagai, b•atena a 1 crsnlea-s dolgozók, a mcgkinzott háborús áldo-
zatok fclszabadulásít hozó hadsereg  

tnrtrt s*t.i`' S.;  prrnS7t0'r 	 Lad-  
• sc rv„ • l rlóe, odl:s v irnsuah !alai  l:özőtl  

Katonák. murk'soh, parasztok, polcárok ! Ti láttátok, a  
savár bő ű•ük a éreztétek hn4•y-n puszctottak bennünket „szövet-
ségeseink`; a tasi•zra gyakosok. Biztos pusztulásba zavarták a  
magyar frontkatonák .rz!zézreit. elhurcolták, halálra kinozták. a  
trutnkássáe vezet rétegét  és  a háborús nélkiilözések legszörnyűbb  
szenvedéscinek tették ki a' üzcmrk dolge'óit.A flvakban elrabolták  
a parasa'k trrmhyed, Ahajnvták álla alkat, feldu!ták ház likat.  
Nem ismertek köayürületet a z öntudatos magvar éezésű•polgárság-
gal  •zemben ss•m: wegkinn iák, ellaurco!rík politikai vezetőit, mig  
a  polcú t:ír nagy t' out cit kitetté" az idei  en  érdekekért folyóháboru  
minden megpróbálutáa;nak.  

Nindrn a  „ r y-űzses• rémet hadsereg csetekedtel A vissza-
vonulók felrobbantor'ák gyátait:kar, felgy irtották gabonaraktárainkat.  
lángbabor tot'ák malmainkat, felszakitották a vasutvonalakat és ki-
10  nsnták ae ets'ár;ot amerre elvonulta),.. . 

Mégis lesz él-t ree'n a földön! A munkások és parasztok vörös  
hadr,rcce annyi n.ás m gr.r váro, után, falaink közül is kiüldözi  
a  gyülö't mccszallfd,ar !  

Csatlakc'zza r.1' a N! O li 	N komité harcos sze,vczeteilr,z,  

fegyvereste szá'•Iiatok szembe a német fasisztákkal és a náci-bérenc  
nyilas várrspuszti:ókkal !  

I ogadjá ok 
 

barátsággal a s ovict katonákat, mert amikor meg-
szabsditanak bcntanket a fasiszta .,;yilko'uk rabl6ltaelscregé•WI, mrg-
adi I; nckiink a lehető égsz ari a, bogy a háborus hűnü'ök megbün-
tet•':e után lc'épit,iik  

a . zaisad, 	 demol.raII us  
lNaaverar,a4110111  

Ehhez a harcos építő unkahoz biv minden becsületes igaz  

magyatq katonát, munkást, parasztot, polgárt a  
6lOA'IN Mama  

I'usztul!.:nak a lasiszta gyilkosok, h.i ál a hiborus bsnü_i , lu• I  

• 
B• BSs Mllílclet !  
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9. sz.meliiklet!  

A MOKAN - NŐMOZGALOM megindulásával társadalmi  

szervezetet is hoztak létre, melynek feladatai eltértek  

a fegyveres MOriAN mozgalométól, inkább csak a belső rend  

és meginduló élet első proletár szerve támogatói voltak,  
hogy az adott helyzetben az igen sokoldalu feladatokban  

támaszai és segitői legyenek a még katonai feladatokat is  
ellátó :J!OKAN-nak. /110./ /Első felhivást lásd a 10.sz.  

mellékleten!/  

A Nemzeti Bizottság megalakulásáig a város egész  

terhe a Kommunista Pártra, illetve ennek egyik szervére,  

a MOKAN-komitére nehezedett. A szociáldemokraták az utólsó  

napokban kezdenek bekapcsolódni a tennivalókba, a városban  
a polgári pártok még nemmüködtek. /111./  
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Felhívás a nőkhözl 
A rend helyreállitását célzó mun-

kák mindenütt megindultak s épen 
ideje, hogy a  nők  is bekapcs _ Iód-
janak a munkába. 

A nök munkaköre a házak, 
lakások rendbehozásával kapcso-
latos. A házban lakó nök köteles-
sége a ház üresen maradt lakásait 
rendbehozni a legrövidebb időn  
belül s a nagyobb javitást igénylő 
lakásokról kimutatást készíteni. 
A kimutatásban fel kell tüntetni 
a lakhatatlan lakások (szobát.) ` 
számát és a rongálódás fokát. 

Az elvégzett munkát a Mokan 
megbizott nőtagjai fogják ellen-
őrizni s jogukban áll minden fel-
használható női munkaerőt igény-
bevenni. A dolgozó nők igazol-
ványt fognak kapni, mely mozgási 
szabadságukat biztositja. 

Magyar nők ! Elég volt a féle-
lemből, a semmittevésből ! A fér-
fiak eddig elvégzett munkája 
szolgáljon buzditásul elkezdett 
munkánkban! 

MOKAN nőmozgalma. 

10. sz .melléklet ! 

A MOKAN az élelmezési nehézségek megoldására köz-
ellátási komitét szervezett, fegyveresei az utcákon cirkal-
tak a közbiztonság érdekében. Sok házra felkerült a tábla: 
"A MOKAN védelme alatt all." /112./ /Lásd 11.sz.melléklet/ 

A Kon-nunista Párt a programját szeptembertől kezd-
ve állandóan ismertette a Kossuth Rádión keresztül,Lnely-
ben a nagy hazafias tömegeket egyesitő Nemzeti Bizottsá-
gok megalakitásit tüzte napirendre. Igy ezt a miskolci 
kommunisták is ismerték. Lényegében Miskolcon is a kommu-
nista program által kitüzött feladatokat kellett megoldani, 
azonban annak ellen :re, ho ey az orszig egyik le g jobban for-
radalmasitott városa volt - a népi demokratikus forradalom 
kibontakozIsa késlekedett. 
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MOHAN 
védelme alatt  all 

c7.`.T. í r'o;;..:.7 .'ü;3Tf1 .. •,-.:_., 
11.sz.melléklet! 

^Fig másutt a felszabadult városikban a felszabadulás pi-

lanatában azonnal megalakultak a I'emzeti Bizotts. gok és 

kezdetét vette a népi demokratikus fejlődés, addig .úiskol-

con csak 12-13 nappal a felszabadulás után történtek meg 

az első lépések a kibontakozás irányában. /113./ 

A népi demokratikus forradalom késésének az okát 

a forradalom erőinek bizonyos mérvü "tulfejlettségében" 

lehet keresnünk. A kommunizmus gyermekbetegsége, a "bal-

oldaliság" ütötte fel a fejét és egyesek a hel zet hely-

telen értelmezése következtében azonnal szocialista for- 

radalmat, proletár diktaturát akartak megvalósitani. Eh-

hez azonban éppugy hiányoztak a feltételek, mint szerte 

az országban. Lenin a " Baloldlíság a kommunizmus gyer-

mekbetegsége" cimü munkájában rámutat: 

"Az élcsapattal egymagában győzni nem lehet. Csak 
egyedül az élcsapatot döntő harcba vetni, amikor még a 

széles tömegek nem helyezkedtek arra az álláspontra,hogy 
vagy közvetlenül támogatják az élcsapatot, vagy legalább 

is jóindulatu semlegességet tanusitanak irányában ás tel- 
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jesen képtelene:_ az ellenség támogatás -ira, ne.a csak osto-

baság, hanem bün is lenne. Ahhoz azonban, hogy valóban az 

egész osztály, ho ggy valóban a dolgozók és a tőke elnyomott-

jainak széles tömegei jussanak el erre az álláspontra,ah-

hoz a propaganda egymagában, az agitáció egy:lag.ban kevés. 

Ahhoz a tömegek saját polit_Lkai tapasztalata kell." 

/114./ 

A miskolci tömegek a felszabadulásunk után közvet-

len azonban még nem rendelkeztek saját politikai tapasz-

talatokkal, még nem értették meg a szocialista forradalom, 

a proletárdiktatura szükségességét. Ennek következtében az 

a sajátos helyzet alakult ki, melyben a látszólag "balol-

dali" követelések miatt nem tudott kibontakozni, előreha-

ladni a népi demokratikus forradalom. 

A Koimunista Párt Központi Bizottsága nyujtott se-

gitséget a miskolci mozgalom ezen hibájának felszámolásá-

ban. A munkát két területen inditották be: fel kellett 

számolni a koA4unista mozgalmon belül jelentkező "balol-

daliságot" és ezzel párhuzamosan harcot kellett folytatni 

a fasizmus és a reakció hadállásainak bevételéért. A kom-

munist.::k politikai viták sorozata után, 1945. február vé-

géig tisztázták a helytelen nézeteket és a kommunisták ve-

zetésével ezzel egyidőben folyt a harc a Aagyar Ilemzeti 

Függetlenségi Front progra:..jának megvalósitásáért is. 

/115./ 

A szovjet városparancsnokság már az első napon 

magához kérette a város vezetőit, ahol felkérte őket az 

élet beindulásának elősegitésére, a város előtt álló 

feladatok végrehajtására. Erről tájékoztató a Szabad :;Ia-

gyarország 1944. december 15.-i számában jelent meg. 

/Lásd 12.sz.melléklet!/ 
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hírin 	kihallgata.. in 	Jogadu 

Miskolc varos meguáffó topa 
tainak paranssnolta a várua ve-
zetdségh, köztük GáM),  pol-

ga-nestert •  a  putgsüki kart, 
Tóth Itrla párttitkárt, Szalay 
I il..,r alezredest, a Mokan ka-
tonai karhatalom Arancsnokis, 
Szónyi Sándor tankeruleti 18-
igazgatöt, a villanstelep. 
múvek képviselőit stb. 

A városparancsnok bevezető 
szavaiban  údv  tölte a város 
lakosságát es kijelentette, hogy 
a Vörös Hadsereg célia a, rend 

helyreállitása és ebben a mun-
kában számit a magyar nép 
közremőködésére. Kérte az 
egyházak vezetőit muratájuk 
mielőbbi megkezdésére és toly• 
tatására az eddigi keretekben. 

Kijelentette, hogy a keres-
kedelmi iktben a regi magyar  

i, az 	;i Motu. pengő érvé. 
n+c.. 

lieleNeésul a város lakints-
ginak boldog munka, életet s 
a háború mielőbbi btlgetnét 
k sírisa 

Az alezredes ur lassan után 
Tóth Béla mondott néhány 
sz t. r  hbsáok teluabaditása 
után meg kell induljon az épí-
tő munka. Mutassuk meg.  hogy 
Miskolc valóban a dolgozó ína-
gyarok váron , a ,aro.unk 
szebb lesz, mint volt. Ehhez a 
munkához kerem mindenkinek 
a segitúgét  

,énei. 	.,yen kell dolgoznunk, 
mert ,•most  demokraciaben 
élunk, ahol a kozosség érdekei-
vel együtt érvényesül legjobban 
u egyéni érdek.'• 

Gfh(y polgarniester a Tabu,  
lakn.+agaésa jelenlevők nevében 
koszonetet mondott a város-
parancsnok álezredes szavaiért. 

Ezután  az egyes városi in-
tézmények képviselői kerték a 
ppuancsnuksígtins•sgatását mun-
kejukeredményessége érdekében. 

A vírus aranc.nok a legmesz-
szehbmend nmrtauoggatásat helyez te 
kilaúsba a Mezőgazdasági K a-
mara igazgatójának, a villant -  
telep-és a viznuivek vezetősé-
gének, a kézanuipari munkás-
ságnak további a tanügyek 
vetetőjének, aki kerte, hogy 
legalabb 4-5 iskolai épületet bo-
csássanak a közoktatás rendel 
kezésére. 

A részletkérdések magbeszé-
lése targyíban a vrosparana-
nok külön tá,Aflt az érdekelt 

Miskolc sáros viszonylagos 
megkinsélése részben a Mokan 
szervezetnek köszönhető A Mo- 
kan nemcsak rend(entartd tiers, 
hanem haris alakulat, amely 
d ial Miskolc polgárságának ki 
kill vennie részét a németek el• 
leni fegyv:res küzdelemből. 

- Tóth Bég kérte a jelenle'ó-
ket, támogassák a német taú sz-
ták által okozott erkölcsi és 
anyagi rombolások felbecsulé-felekkel. 

12.sz.melléklet! 

A szovjet segitségről a polgármesteri jelents az 

alábbiakat tartalmazza: "...Avárosba bevonult orosz had-

erő parancsnoksága az első napon felvette városunk régi 

vezetőségével az érintkezés fonalát. Megértő eabertársi 

szivvel kisérte figyelemmel gondjainkat, bajainkat. Se-

gitő kezet nyujtott felénk, helyreállitc,tta az elsűrendui 

közszükségletek kielégitését szolgáló intézmények müködé-

sét, s azóta is minden lehetőt elkövet, ho gy virosunkban 
a közrend, a köznyugalom helyreálljon, a rendes norm ílis 

élet és a termelő .unka ujból meginduljon. 

Az orosz katonai parancsnokság bevonulása után 

tüstént az iránt intézkedett, ho,,y városunkban a gazda-

sági élet induljon meg. A kereskedők és iparosok azonnal 

kezdjék meg kereskedelmi, illetve ipari tevékenységüket, 

mert a városnak a megzavart életrendje csak akkor térhet 

vissza a rendes kerékvé•:;ásba, ha a kereskedelmi és az 
ipari élet ujból megindul." 
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Felhiv ,s lett kiadva, melynek ered.n ,:nyeként janu: r 

29-is 509  kereskedő és 936 iparos jelentette be a tevékeny-
sé-- .nek megkezdését, azonban na,y volt az anya; és áruhi- 
m y. /116./ 

Az élet beindulása, a termelési lehetőségek felmé-

rése érdekében a 10k{AN vezetősége a tagok részére megbi-
zatdsokat ad ki a különLöző üzemek helyzetének, üzemképes-

ségének felülvizsgálatára. /Lásd 13.sz.melléklet!/ Ug, ; an-

akkor például a ládi fürésztelepre a munka beinditása ér-

dekében teljhatalmu me„bizottat küld, ezzel a szervezés-

sel az üzemi bizottságok alapjt veti meg, illetve tevé-

kenységét inditja be. 

:; G H 	_ :: L h: A Z Á S!  

hely szerint Oszip István a diósőri Ujgyár összes Qzemeit 

üzemkékesség helyreállitá sa céljából felülvizsgálhassa. 
Felszólitok mindenkit, hogy őt ebben a munkában 

mé -.•tékben támogassa. 
Miskolc, 1944 december 13 	

qrSi 
K OKA  N szérvezet 

teljhatalma vezetetője 

13.sz. melléklett 

A felszabadulást követő időről, napokról a felsza-

badult Ujdiásgyőr életéről igy számolt be a szabad Magyar-
ország cimü ujság riportere /1)44.dec.18./: 

a legteljesebb 
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"Ujgyőrben talán sohasem volt olyan nagy forgalom, 

.Hint most, a felszabadulás első napjaiban. Autó-autó után 

száguld az utakon, hatalmas szekerek döcögnek egymás után 

hosszu sorban. Amerre megyünk, mindenütt sürgő-forgó embe-

reket látok. A Szinva hid helyin, melyet a "hős náci h:d-

sereg" felrobbantott, hogy zavartalanul tudjon elszaladni, 

készen áll az oroszok által épített fahíd. A sinek mentén 

vasutas egyenruhás emberek dolgoznak, kalauzok, kocsiveze-

tők. Takaritják a pályatestet, javitják a villanyvezetéket. 

Vidáman folyik a munka. Az utakat dolgozó csoportok tisz-

titják a sártól. 

'°dindenki dolgozik Ujgyőrben. Az udvarokon takaritó 

asszonyokat lehet látni. _mindenütt sepregetnek, $rolnak és 

rendezgetnek. Öreg bácsik, akik nem  mentek  ki közmunkára, 

javitgatják a keritéseket, takaritják a romokat. 'Jiintha va-

lamilyen lidércnyomás alól szabadultak volna fel az ujgyő-

riek olyan kedvvel dolgoznak. 

Amint a vasgyár felé tartok, különös látvány tárul 

szemem elé. Egyes épületek előtt hosszu sorokban állnak 

az emberek, illetve a fiatal lányok és asszonyok. Közelebb 

érek és akkor látom, ho ;,y megnyiltak az :ízletek Ujgyőrben. 
Azokat a boltokat, amiket a fasiszta banditáknak nem volt 

ideje kirabolni, megnyitották a vásárló közönség számára. 
... Boldogan viszi{ hazafelé az asszonyok a sokáig nélkü-

löAtt petrnleumot, kávét, szap_ant. Kint az Ógyár előtt 

fegyveres MOKAN őrszolgálatos áll őrt. Ujgyőrben is megala-

kult a MOKAN védelmi alakulat... 

A győri ZOKAN. Elindulok az Otthon mozi felé. Benn 

az épáletben fiatal munkát fiuk állnak... Megkérdem az egyi-

ket: :vondd pajtis, miért jelentkeztél a MOKAN-ba? Keményen 

vilaszol: láttam, hogy a nácik ás a hitlerbérenc nyilasok 

hogyan tették tönkre az országot, hogyan hajtottak minket 
a vágóhidra, ho gyan fosztottak ki mindenünkből és ezt aka-

rom megbosszulni. Amig el nem pusztitjuk teljesen a népek 

ellenségét a fasizmu-_t, addig nem teszem le a fegyvert a 
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kezemből... A parancsnoki irodában nagy a sürgés-forgás... 

jelentéseket intéznek... szerveznek, terveznek Konc Lajos 

bajtárs vezetése alatt tárgyalják az ujgyőri ujjáépitési 

terveet." /117./ 

A fenti kép nemcsak Ujdiósgyőrre jellemző, hanem 

az egész fiskolc területére a pincékből, óvóhelyekről elő-

bujt enberek igyekeznek maguk körül amennyire lehet emberi 

környezetet teremteni. A MOKAN-komité mellett a közigazga-

t_ísi apparátus is munkához lát, ezt bizonyitja a vzros 

pol,ármester.ének felhivása is az üzletek azonnali kinyitá-

sára. "Elrendelem az összes kereskedések kinyitását. Fel-

hivom a kereskedőket, hogy amennyiben üzleteik megrongá-

lódtak, azt azonnal hozzák helyre és mindenre tekintet 

nélkül reggel 8 órítól délután 3 óráig tartsák nyitva. El-

rendelem továbbá, hogy az árukészletek beszerzése iránt 

minden intézkedést tegyenek meg. iskolc,1944. dec.14. 

Polgármester." /118./ 

Az üzletek kinyitására történi-  intézkedés után, 

mivel áruhiány van, szabadközlekedési jogositvánnyal 

látják el a miskolci kereskedőket. Ennek érdekében "A 

miskolci városházán értekezlet volt, melynek eredménye-

ként küldöttség fordult a Városparancsnoksághoz és kér-

ték, hogy a jogositványt adj ik meg. Ennek birtokában a 

kereskedők azonnal megkezdik üzleteikben a helyreállitá-

si, takaritási urunk-fit és röv_desen várható, hogy igen 

sok kiskereskedő megnyitja üzletét."/119./ 

Az élet normalizálása, a v áros problémáinak ren-
dez.se érdekében kiemelkedő tevékenységet fejt ki mega-

lakul .sa után a Jemzeti Bizottság. 
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6./ A miskolci Nemzeti Bizottsá: me 

tevékenysége.  

alakulása és 

 

1944. december 2-án Szegeden a Iagyar Front örökö-

seként a Komiunista Párt kezdeményezésére megalakult a : 1Ia-

_yar Lemzeti 'üggetlenségi Front, mely a Kommunist ik prog-

ramját elfogadta programjául. Ez a program a demokratikus 

átalakulás feladatainak és feltételeinek taglalása mellett 

töboek között megállapitja: 

"A német elnymók és magyar cinkosaik elleni harc-

ban  a fasiszta és feudális reakció szétzuzására, a demok-

ratikus átalakulás biztositására községenként és városon-

ként kipróbált, németellenes hazafiakból, a demokratikus 

pártok megbizottaiból Nemzeti Bizottságokat kell létre - 

hozni. A nemzeti bizottságok a Magyar Nemzeti Független-

ségi Front helyi szervei, melyek egyesitik a demokratikus 

ős hazafias erőket ős vezetik a harcot a népi Magyarorez fi-

ért." /120./ 

A Nemzeti Bizottság megalakitása és az Ideiglenes 

Nemzetgyülés képviselőinek megválasztására az Ideiglenes 

Nemzetgyülés előkészitő bizottsága elküldte képviselőit 

Miskolcra, melyről a korabeli sajtó az alábbiakban ir: 

"Pénteken este /dec.15-én/ érkezett meg városunk-

ba az Ideiglenes Nemzetgyülés előkészitő bizottságának 

két küldötte, dr.Juhász Géza, a Független Kisgazda Párt, 

és Farkas .,Lihály, a :Magyar omaunista Párt részéről. 

...Olyan feladattal érkeztek, hogy megszervezzék az Ide-

iglenesIemzetgyülés képviselőinek delegálását ős megala-

kitsák a „fagyar Nemzeti Füg,;etlenségi Front helyi szerve- 

zetét, a Nemzeti Bizottságot. Az alakuló gyülésre a Kommu-
nista Párt ős a MOKAN hivta össze a  város valamennyi tár-
sadalmi rétegét képviselő embereket. A  polgári  pártok 
ugyanis dec.16-án még nem alakultak ujjá." 

/121./ 
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1944. dec.16-án a po itikai pártok és a tssadalom 

különböző rétegeit képviselő alakuló ülés, mely dr. Gálffy 

Imre polgármester elnökletével meghallgatta Farkas Mihály 

előterjesztésében a Kommunista Párt programját. Itt Far-

kas tihály ismertette a Nemzeti Bizottság feladatait,mely-

nek összetételben képviselni kell a széles néprétegeket. 
Kihangsulyozta: " A Kommunista Párt nem tör politikai mo-

nopóliumra, hanem a többi párttal együtt és egyenlően küz-

deni akar a Független Szabad lagyarországért. A Kommunista 

Párt összeállitotta a programot és azt kisebb zc lényegte-

len módositasokkal országszerte elfogadták. Remélem, ho gy 

el fogják fogadni itt is..." A Felolvasott programmal kap-

csolatban bejelenti, hogy ez a f,.oluunista Párt javaslata 

a nemzet megmenté•ére. A Kommunista Párt ezzel példát mu-

tat a nemzet  megment sére, ezt követni kell mindenkinek, 

- igy a miskolciaknak is." /122./ 

A résztvevők az ismertetett programot elfogadj,k. 

Az elnök bejelenti, hogy az Ideiglenes Nemzetgyülést egy-

behivó Magyar  Nemzeti Függetlenségi Front helyi tagozata-

ként a Nemzeti Bizottság megalakult és az előterjesztett 

javaslatokat a módositásokkal elfogadja. /123./ 

Az Ideiglenes Nemzetgyülés képviselőjelölését dr. 
Juhász Géza terjeszti elő. "liskolc eredetileg 10 képvi-

selő megválasztására kapott jogot, melyek egyben képvi-

selik a vírme,,yét is. Azonban Miskolc hősies magatartása 

őket, mint küldötteket /Farkast és Juhászt/ arra biztatta, 

hogy ezt a számot 12-re emeljék fel." /124./ Diósgyőr kü-
lön küldötteket küld. 

A mandátumok megoszlásával kapcsolatban Tóth Béla, 

a MOKAN szervezője, a miskolci Kom .unista Párt titkára 

tesz javaslatot. Javasolta, hogy MKP 2, az SZDP 1, a MOKAN 

2, a FKP 2, a FDP 1, a szakszervezetek 2, az értelmiség 1 

és  1  mandátumot a .askolcért harcoló partizán-vezető, Nóg-

rádi Sándor kapjon. A javaslatot elfogadták a résztvevők. 
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A Nemzeti Bizottság elnökévé Tóth Bélelt, az KP 

miskolci szervezetének titkárát, titk.írává Pődör László 

tanárt választották, aki a nyilas megszállás alatt bátor 

antifasiszta magatart_íslval tünt ki. 

Az Ideiglenes I'emzetgyülés ösazehivása rendkivül 

fontos feladat volt, mivel a felszabadult orsz.ógrészek 

központi korminyzat nélkül voltak. Igy nem lehetett meg-

várni, mig választások utján kerülnek a képviselők a Nem-
zetgyülésbe. 

1944.dece.nber 17-én Népgyülésen hagyták jóvá a 

Nemzeti Bizottság megalakitását és a ,nanOátumok elosz-

tását. A népgyülés egyhangu lelkesedéssel elfogadja a 

Kommunista Párt programját és jóváhagyja az előterjesz-

tett képviselők: Fekete Mihály, Fülöp József, Kopácsi 

Sándor, Nógr:di Sándor, dr. Petrássy .Iiklós, Pödör Lász-

ló, dr.Rácz Gábor, Racz Zoltánné, Rónai Sándor, Tóth Bé-

la, dr. Váczi József, dr. Zsedényi Béla delegálását. 

/125./ 

A népgyülés nem volt mentes bizonyos zavaró körül-

ményektől sem. Zsedényi Béla FDP képviselőjének beszéde 
alatt "a terem egy része követcini kezdte a proletárdik-
taturát." /126./ 

`'r,int az előzőekben irtam, az ilyen "baloldali" beállitott-

sdg ellen a pártnak komoly elvi vit:kokon kellett bebizo-

nyitani a követelés "időszerütlenségét". 

Az IdeigLnes Nemzetgyülésbe Diósgyőr külön válasz-
totta meg küldötteit. Diósgyőr küldöttei voltak: Dancza 

János vasmunkás, Gergely Sándor iró, Kerner Antal vasmun-

kás - ő volt a diósgyőri Nemzeti Bizottság elnöke - Oszip 

Istváp vasmunkás, Poprádi János vasmurás, dr. Závorszky 
Gyula törvényhatósági bizottsági tag. 

/1 27./ 
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A küldöttek az Ideiglenes Nemzetgyülésről vissza-

térve, december 31-én ismertették a dolgozók előtt az I-

deiglenes Nemzetgyülés pro gramját, melyet a dolgozók nagy 

lelkesedéssel fogadtak. 

Az Ideiglenes Kormány, mely az államhatalom leg-

főbb szerve lett, megalakulása után a rossz közlekedési 

és hirközlési viszonyok miatt január végéig csak nagyon 

bonyolultan és nehezen tudott a várossal kapcsolatot tar-

tani. Ezért a Nemzeti Bizottság 1944. dec.19-én tisztázta 

a hatáskörével kapcsolatos kérdéseket. "... arra az idő-

szakra, mig a megalakulandó Ideiglenes Kormány törvénye-

sen rendezifogja a közigazgatás ügyeit. Mivel a Nemzeti 

Bizottság az állami szuverénitást gyakorolja, a közigaz-

gatásihatóságok alá vanna.c rendelve. A megszállás óta ki-

adott polgármesteri rendeletek bemutatandók a Nemzeti  Bi-
zottságnak." /128./ 

Ilyen körülmények között, ha nem is hosszu ideig, 

de a Nemzeti Bizottság olyan szervvé vált, mely egyesi-

tette magában a törvényhozói és végrehajtási hatalmat. 

A Nemzeti Bizottságnak az első napokban 3 fontos 

feladat .megoldásán kellett dolgoznia: 

1. Romeltakaritás, ujjáépités meüinditüsa. 

2. Közellátás megszervezése. 

3. Reakció kiszoritása a közéletből. 

zen feladatok végrehajtása érdekében több határo-

zatot is hoztak, melyek ismertetésére a fenti feladatok 

bővebb kifejtésénél meg foglalkozni fogok. 

"int látjuk, a Nemzeti Bizottság munkája átfogta 

a város életét, azonban az államhatalom szilárdulásával 

szerepe egyre csökken. 1y45. január 29-én alakul meg Mis-

kolc város Törvényhozási Bizottsága. Ezzel párhuzamosan 

szervezi meg a Nemzeti bizottság a rendőrséget, mely a 
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MOKAN feloszlatása után 1945. január 3-án átveszi a köz-

rend biztositását. 

A köziazgatás létrehozásával lezárult a Nemzeti 

Bizottság történetnek első szakasza. Hogy az első sza-

kasz.an a Nemzeti Bizottság tevékenysége kiemelkedő volt, 

bizonyitja a város Törvényh:-tósági Bizottságának alakuló 

ülésén dr.Gtlffy Imre polgármester alábbi szavai: 

"A város felelés tisztviselő kara nem végezhetett 

volna teljes munkát akkor, ha ... az életrehivott miskol-

ci Nemzeti Bizottság nem állt volna olyan lelkes férfiak-

ból, akik éjt, napot egybevetve dolgoztak, hogy pótolják 

a központi hatalaat, legyenek irányitóink, gondjaink mJz-
gatói. A város lakosságának háláját méltán kiérdemelték 

és legszebb jutalmuk a jól végzett munka felett érzett 

örömük." /129./ 

Ebben a szakaszban a bizottság törvényhozói és 

v4grehajtói hatalom egyesitésével végeredményben állam-

hatalmi funkciókat gyakorolt. A miskolci Nemzeti Azott-

s ág tevékenységének első szakaszában a munkás-paraszt 

demokratikus diktatura szilárd szerve volt. A közigazga-

tás megszervezésével és a normális politikai viszonyok 

kialakulásával azonban a szer-°pe egyre csökkent, majd 

1949-ben a Nemzeti Bizottságok feloszlatásra kerültek, 

mivel teljesitették történelmi feladatukat. Jelentős sze-

repet töltöttek be a népi demokratikus forradalom kibon-

takoztatásában és következetes végrehajtásában. /130./ 
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7./ Romeltakarit ,3sok Ás az ujjáépits beinditása.  

:iskolc - tekintve, hogy a szovjet csapatok nagy-

részt a víroson kívül semmisitettik meg a németeket - vi-

szonyl.g kis veszteségeket szenvedett a háromhetes ostrom 

alatt. A veszteségek azonban igy is jelentősek voltak. 

Bár az üzemek felrobbantását sikerült korlátozni,azonban 

a menekülő fasiszták legalább annyi kárt okoztak a város-

nak, mint maga az ostrom. A Vizmüvekben 2,6 millió Ft. 

kárt okoztak, lerombolták az Elektromos Müvek telepeit, 

elpusztult a légvezetés 50 %--a, felrobbantottak 6 hidat 
és több üzemet. A város gyakorlatilag gáz, villany és viz 

nélkil maradt. /131./ A közlekedés helyzete siralmas volt. 

A sinek felrobantva, a mozdonypark zöme a németek által 
elnurcolva. 

A front elvonulásával a legelső feladat volt az 

élet beinditása, a romok eltakaritasa, a közszolgáltatás 

meginditdsa. Az uj politikai szervezetek létrejöttével uj 

üzemi szervek is jöttek létre. Ezek az "üzemi bizottságok" 

kezdeményezték, szervezték az üzemek, gyárak ujjáépitését, 
a termelés meginditisát. Az iskolák ablalkok nélkül voltak, 

a középéletek berendezéseit széthurcolták, hiszen több-

ször kórhiznak, katonai parancsnokságnak használták ezen 

épületeket. /132./ 

Ahány gyár, annyi nehézséggel találták magukat 

szembe a munkások. zétrombolt üzemrészek, hi.ínyzó anyag-

készlet, széthullott vezetés jellemezte az üzemeket. 

A proletáriátus azonban hősi erőfeszitéseket tett 

az élet, a termelés beinditásdra. Példának emlithetjük: 

A űercz Gépgyárban... "a munkagépek legnagyobbrészt a ro-

mok alatt vannak, s igy csak vélhető, hogy  egyes ;,épe et 

a kibontás után üzewe lehet helyezni kisebb javitással. 

A szakmunkások vélem.,nye szerint a kibontás után azonnal 

üzembehelyezhető 8-10 esztergapad és egyéb munkagép. A 

felrobbantott gyár épületei közül csupán az irodaépület, 

a raktár egyrésze és a tervezi iroda szenvedett kisebb 
rongálódásokat./133./ 
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Az acéldrót és Fémárugyárban sem volt különb a 
helyzet. A gyir itt is vezet é s nélkül maradt. A felsza-
badulás utin a gyár 15 'D munk ísa és tisztviselője ,yorsan 
cselekedett és megalakitotta a "munkások és tisztviselők 
üzemi tanácsát", mely felelő m éggel kezébe vette az üzem 
irányitását. Munkájuk az üzem gyors helyreállitás:t és a 
termelés beinditását eredmb-nyezte. ár december -régén 
büszk a jelentették, hogy a németek által felrobbantott 
és megsemmisitett üzem egy részét helyreállitották és meg-
kezdték a produktiv tercelést. Az üzem fontos terméke ket 
szállitott a Vörös Hadseregnek és támogatást nyujtott a 
többi üzemek helyreállitásához is. /134./ 

Az ujjáépités az üzemek mellett a középoleteknél, 
közoktatási intéz lényeknél is megindul..."megkeződött az 
iskolák readbehozásának munkja. Mivel ::iiskolc mindig kul-
t_:;rközpont volt, most is mindent megtesznek az illetékesek, 
hogy a tanitás minél előbb beinduljon... A takaritási,hely-
reállitási munkálatok 10 iskolában megindultak s körülbe-
lül 35 tantere használható állapotban várja a tanulni vá-
gyó elemi iskolás növendékeket... A német megszállás által 
középiskoláink is sokat szenvedtek. A beszállásolt fasisz-
ták pusztitásait most igyekeznek helyrehozni a tanirok ós 
tanárnők." /135./ 

A Nemzeti Bizottság már 1944.dec.16-i ülésén fog-
lalkozik a közmunka megszervezéséve l,e célból pol'ármes-
ter támogatására kijelöli Kozma Ferenc, Knebel Ferenc, 
Novotny Zoltán nemzeti bizottsági tagokat, majd a dec. 
26.-i ülésen 5 tagu bizottságot választanak ellenőrzés 
és irínyitás céljlból a közmunka megszervezése terén a 
Nemzeti Bizottság határozatainak érvényre juttatása cél- 
jából. /136./ A bizottság kezébe vette a romeltakaritások 
megszervezését, az ujjépités megszervezését. 

A romeltakaritásokba mindenkinek részt kellett ven-
ni közmunka formájában, melyre a polgármester a lemzeti 
Bizottság intézkedése alapján az alábbi intézkedést adja 
ki 1944.december 22 -én: 
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... a közerők által eszközölendő inunkat, illetve 

annak válságát az alábbiak szerint vetette ki: 

- Minden 1 szoba-konyhás ház tulajdonosa 2 k'5zi 

napot szolgál. 

- Földszintes nagyobb ház tulajdonosa 6 kézi nap 
teljesitésére köteles. 

- Emeletes ház tulajdonosa emeletenként tovbbi két 

közi nap teljesitésére köteles. 

- Családtagok és házingatlannal nem rendelkező csa-

1 ádfők 1-1 kézi nap teljesitésére kötelezettek. 

Családonként legfeljebb 3 családtag vehető figye-
lembe. A közmunka megvíltható. A válság árat 20 

pengőben állapitom meg, aminek segitségével a 

közmunkára kötelezettek helyett a munkát mIssal 

végeztetem el. 

- A bombatámadások vagy egyéb hadiesemények követ-

keztében lakhatatlanná vált házak tulajdonosai 

házuk után mentesek a közmunka kötelezettség alól. 

- Testületek, intézmények, jogi személyek ingatla-

nuk után a közmunka válság kétszeres összegét fi-

zetik." /137./ 

A háboruban megsérült  lakások száma 7.125 volt, igy ezek 

tulajdonosai mentesültek a közmunka alól. 

"A közmunkára behivottak egyenlőre napszám /férfiak 

10, nők 8 Pengő/ ellenében végeznek munkát, majd a lehető-

ségekhez képest gondoskodni fog a város a közmunk ra behi-

vottak ter,n.szetbeni ellátására. Igyekszik az illetékes 

ügyosztály állandó munkisszázada kiválasztását és felál-

litását biztositani." /138./ A későbbiek folyamín a köz-

munkára behivottak természetbeni juttatást kaptak. 

A vérkerin gős beinditása érdekében különösen fon-

tos feladat volt a vasut ujjáépitése, a megmaradt vasuti 

kocsik, mozdonyok kijavitása. Erről a korabeli sajtóban 

ilyen cimet olvashatunk: "Emberfeletti erővel hozzák hely-

re a MÁV fűtőház dolgozói a háboru pusztitásait." /139./ 
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Erről a neh:z munkáról Nógrádi Sándor elvtárs visz-

szaemlékezéseiben igy ir: "... Érthető, ha erre a feladat-

ra összpontositotuk figyelmünk nagy részét. Amunkások, vas-

utasok és tisztviselők körében kezdeményezésünk visszhangra 

talált. A diósgyőri két vasgyár párttaggyülésén vetettük 

fel először a kérdést: Mit tud tenni a két gyár az ujjáé-

pités, különösképpen a vasut ujjáépitése érdekében? A tag-

gyiilés lelkesen megszavazott egy határozati javislatot,mely-

ben felvázolták a tennivalókat. A példát követte Iiskolc, 

Ózd... 7aEy kampány indult meg, amelynek sorin pártaktiva-

értekezleteken, tömeggyűléseken és a Szociál Demokrata Párt-

tal tartott közös ;rtekezleten beszéltük meg, hogy hol, mi 

a teendő. Közös nagygyüléseket rendeztünk,amelyeken a szoci-

áldemokraták a kom^lunistákhoz hasonlóan mir az  ujjáépités 

feladatairól beszéltek... I.ne a vállalások és eredm,nyek: 

i.iskolcon a °.1aV m;ihelyekben elhatározták, hogy háromszor he-

tenként két érát dolgoznak ingyen a műhely rendbehozatalán. 

Két hét leforgása alatt 6 mozdonyt javítottak meg és tettek 

futóképessé. 7.000 ingyenes tulórát teljesitettek a munkások 

és tisztviselők. Roncsokból raktak össze mozdonyokat. Sok 

vasuti kocsit  javitott meg a miskolci M V műhely. A diós-

győri vasgyárban elhatározták, hogy 300-as turnusokban na-

ponta 4 órát dolgoznak ingyen a gyártelep rendbehozásán. 

Ebben a :nunkában résztvettek a tisztviselők is. Naponta 

nyolc-tiz vagon ócskavasat gyüjtöttek össze és távolitottak 

el a gyártelepről. A diósgyőriek is vállalták vasuti kocsik 

javitását." /140./ 

Külön ki kell emelni a diósgyőri dolgozók lelkes, 
odaadó .nun;cáját a felszabadulástól kezdve. Hiszen a gyár 

romokban hevert, a légitámadások alatt 720 db 20'D-250 kg-

os bomba nagy rombolásokat végzett, ennek ellenére a gyár-
ban  már "január 22-én napi 3 x 8 órás müszakkal a termelés 

beindult orosz katonai megrendelésre." 

/141./ 
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A városban 1944. november 10-én délutántól megszünt 

a vizszol,;áltatís. A vizmüvek dolgozóinak odaadó munkájá-

val elérték, hogy helyreállitották a berendezéseket és már 

1944. december 29-én megindult a viztermelás és a város viz-

ellátása. 

Az ujjáépités eredményeként a postahivatal január 

13-án már jelenti a Nemzeti Bizottságnak "a posta december 

12-15 között 25 előfizetőt befogadó induktoros kapcsolóval 
kezdte meg munkáját, december 24-én még egy pótszekrény be-

kapcsolásával /ujabb/ 28 előfizetői állomást kapcsolt be. 

December 27-ig az automata központot sikerült üzemképessé 

te. ni és beinditani a helyi távbeszélő forgalmat. A háboru 

alatt a kábel és léghálózat 40 %o--a maradt csak használható. 

A levél és levelezőlap forgalom január 6-án megindult." 

/142./ Különben a posta dolgozói január elején a 259-es 

létszámból 171 fővel bekapcsolódtak a pósta munkájába./143./ 

Az élet beinditásához, a gyárak termelésének meg-

kezdéséhez, az ujjáépités végrehajtásához szénre és fára 

volt szükség. Ezért a Nemzeti Bizottságnak külön intézke-

dést kellett tenni a szénbányák és a ládi fürésztelep felé. 

Ilyen intézkedések voltak: 

1./ "A Ienzeti Bizottság 1945. március 12-én kelt 

határozata. 

...A diósgyőri szénbánya RT. és Mányik Sándor kő-

szén bányatelep szénkészletét és termelését ezennel zár 

alá venni és kötelezi az érdekelt szénbányák üzemvezető- 

ségét, hogy a jelenleg rendelkezésére álló szénkészletet és 

a termelés megkezdésének időpontját a Nemzeti Bizottságnak 

haladéktalanul jelentse be. A bányaüzemvezetőségek kötele-

sek továbbá a Nemzeti Bizottságnak a heti termelési elő-

irányzatot beterjeszteni, mind addig, amig a termelés egyen-

letessé nem válik, amikor is a termelési előirányzatot már 

csak havonként kell majd benyujtani. 
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A zár alá vett sz:n felett a Nemzeti Bizottság, 

askolc város közellátási ü gyosztálya utján fog rendel-

kezni, s a szén csak a közellátási ügyosztaly utalványá-

ra lesz kiszol„altatható. 

A Diósyőri Kőszénbánya RT. - üzemvezetőségével 

már most közli a Nemzeti Bizottság, hogy a termelsből 

elsősorban a Diós ( yőri Papirgyár RT., . ,Iünich 	kel- 

mefestő és ve;,ytiszlitó gyára és a :iattyu Gőzmosoda szük-

sé,lete lesz kiel:gitendó." /144./ 

2./ A helyreállitási munkalatokhoz szükséges fa-

anyag biztositása érdekben szükség van a ládi füvészte-

lep beinditás:ára. Értesiti a ;emzeti Bizottság  az ,rdő-

gazdaságot: "A ládi für5szüzemet Tóth Gyula m.kir. erdé-

szeti tiszt nem inditotta be, pedig ez közérdek volt. A 

IOKAN megbizta Juhász Andrást és Fodor Pált, az üzem meg-

inditásával. Fodor Pál és Juhász András a Nemzeti Bizott-

ság részéről további megbizatást kapott az üzem müködé-

sének biztositása érdekében." /145./ 

A romok eltakaritásához, az ujjáépitéshez pénzre 

volt szükség, azonban a városnak ehhez kevés összeg áll 

rendelkezésére. Ezért a nemzeti Bizottság javaslatára az 

alispan már 1944.december 27-én kiadja az adófizetésre 

vonatkozó rendeletét, azonban ez az összeg nagyon k evés, 

ez;'rt a Nemzeti Bizottság 1945.február 1-éri felterjesztés-

sel él a pénzügyminiszterhez tálriogatást kérve a város 

szére. /146./ 

Az ujjáépitésben a Kommunista Párt programja volt 

az irányadó, mely már 1945 elején kiadta a jelszót:"Lesz 

magyar ujjészületés." Ennek az ujjelszületésnek reményében 

a város dolgozói lelkesen, f.radtságot nem kimélve végez-

ték esetenként szinte emberfeletti mindennapi munkájukat, 

hogy az élet beindulását, a norm ilis életviszonyokat meg-
tere .trék. 
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Az ujjáépitésben különösen kiemelkedett a miskolci ::4ÁV 

műhely, rgelynek dolgozói már 1945 julius 1-én megkapták 

az rK^ vándorzászlaját az ujjáépitésben elért eredménye-
ikért. 

A romok eltakaritása után az ujjáépités Miskolcon 
hivatalosan 1945. julius 25-én kezdődik el. E munka irá-

nyitására hozták létre az Ujjáépitési Központot Uskolcon. 
/147. 

1945.szeptemberében az ujjáépitési munkákra a város ujabb 

5 millió pengő hitelt kapott. /148./ Természetesen az uj-
jáépités ha nehézségekkel is, de az 1946-os övben, majd 

a 3.éves ujjáépitési terv időszakban tervszerüen folyik 

tovább. 

8./ Közellátas megszervezése.  

Miskolc ipari jellegénél és nagy munkáslétsz.imánál 

fogva, ugyanakkor a fasiszta háboru pusztiLásainak követ-

keztében a felszabadulás után szinte teljesen élelmiszer 

nélkül maradt ás nagy nehézségekkel küzdött a város közel-

látásának biztositásában, melyről a Nemzeti Bizotts:4g az 

alábbiakat állapitotta meg: 

"A felszabaditó csapatok bevonulása előtt ugyszól-

ván semmi sem történt a város élelemmel való ellátására. A 

német csapatok kivonulásuk előtt jelentős élelmiszer kész-

leteket vettek igénybe. Minthogy Borsod vármegye más évek-

ben is behozatalra szorult, aa a hi ány olyan nagy, hogy 

nemcsak .dliskolc város ínak, hanem a községek jelentős ré-

szének élelemmel való ellátása nincs biztositva. Sulyos-

bitja a helyzetet, hogy sem teherautó, sem vasuti kocsi 

nem áll rendelkezésre, amennyiben ilyennel a felszabaditó 

csapatok is csak a nekik szükséges mennyiséggel rendelkez-

nek." /149./ 
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A  város a felszabadulás eltt is élelmezési nehéz-
ségekkel küzdött, erről visszaemlékezéseiben Paul Klatt, 
német altábornagy is emlitést tesz: "... A város élelmi-
szerhiányban szeiIvedett. ,Jindenekel"tt a kenyér hiányzott. 
Az ellátásban igy nekünk is részt kellett vennünk..." 

/150./ 

A  munkások a nemzeti vagyon jelentős értékeit meg-
mentették a pusztulástál, azonban az élelmiszerek elszál-
litását nem tudták megakadályozni, igy a felszabadulós 
teljesen kifosztva találta az üzletek élelmiszer-raktára-
it. Sulyosbitotta a helyzetet, hogy a dél-borsodi ás heve-
si területeken a sokáig elhuzódó harcok sorain ugyancsak 
elpusztultak az élelmiszer készletek. Ilyen körülmények 
között a munkásság a legnagyobb nélkülözések közepette 
kezdett hozzá a helyreállitási tevékenységhez. "Sokszor 
szárazkenyérelaés főtt kukoricán dolgoztak a munkások száz-
ezrei. :tlen-szomjan takaritották el a diósgyőri gyárak 
romjait." /151./ 

A város sulyos élelmezési helyzetének rendezésére, 
az élelmezés zavartalan megoldására a emzeti Bizottság 
8 tagból álló közellátási bizottságot szerveztek. "Ez a 
bizottság nem csak tanácsadó, hanem végrehajtó szervként 
vezesse, irányitsa és bonyolitsa le ::iskolc város közel-
látását. A bizottság 1944. december 6 -árt alakul. /152./ 

A &őzellátási helyzet sulyosságáról 1945 január 
26-án az alábbi tájékoztatót ..adja: 

"A közellátási szerv első és legfontosabb feladata 
... a kenyér és főzőliszt ellátás megoldása. Ehhez közel 
napi  5  vagon buzára van szüksége a városnak, hogy a 40 és 
20 dekás  kenyérfejadagot, illetve a havi 2,8o kg főző-
liszt fejadagot kiszolgáltathassa. Ez azt jelenti, hogy 
havonként 150, az uj termés betakaritásáig 1000 vagon 
gabonanemüt kellene beszállitani. Ilyen na'y mennyiségü 
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buzakészletnek biztositása... csak Tiszántulról lehetsé-

ges... ilyen nagy mennyiségü szállit.st csak vasuton le-

hetne megoldani. 

... egyidejűleg sürgetően meg kell oldani a város-

nak a z4.rellátás problémáját is. Köztudomásu, hogy a ser-

tésállomány erősen megcsappant... nem lehet a rendszeres 

zsirellátást biztositani, igy zsir helyett olajat kell a 

háztartási zsirszüksógletet kielégiteni... A munkások ré-

szére havi 1 kg, az egyéb ellátottak részére pedig 6o dkg 

fejadagot számitva, a városnak havi 750-800 mázsa olajra 

volna szüksége ... Ha sikerül biztositani a megfelelő /olaj-

ütő/ kapacitást és az olajos magvak szállitását, ez esetben 

az olajellátás nagyobb nehézség nélkül megoldható lesz. 

Nehezebb a helyzet a husellátással kapcsolatban, 

miután a marhaállománynak a környéken csak 15-2o (A-a ma-
radt meg... Ha a vágás lehetséges lesz... heti 15 dkg-os 

fejadagot alapulvéve, átlag 350 kg-os marhából hetenként 

loo db marhára van a városnak szüksége. 

...elsődleges szükséglet mutatkozik a sóidrdés meg-

oldása is... a vros sókészlete teljesen kinerült. 

A cukor és más élelmiszer, illetve háztartási cik-

kek, pl. gyufa, petróleum stb. kérdésének megoldása egyen-

lőre távolabbi dolog, miután ezeknek biztositása a jelen-

legi körülmények között nem lehetséges. 

...Köztudomásu, hogy a rendkivüli körülmények mi-

att a lakosság nagy százaléka nem tudta burgonyaszükség-
ltét biztositani, igy a hátralévő időszakra ha 2o kg-os 

fejadagot számitva 50.000 ellátatlan fogyasztót veszünk 

alapul, loo vagon burgonyára van szüksége a városnak. 
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Ami a k szletek biztositását,illetke felvásárlását 

jelenti, a jelenlegi körülmények között felt 3 tlenül ki fog 

alakulni a rekonpenzációs üzletkötések rendszere, vagyis 

meg lesz a lehetősége annak, hogy a beszerz é si helyen fel 

nem lelhető cikkért élelmiszert kapjunk. Környékünk termé-

szeti adottságainál fogva ne:u lehet más ez a rekonpenzá-

ciós ellenérték, mint a szén. 'eg kell találni teh,dt a le-

hetőséget arra, hogy a város az illetékes katona parancs-

nokságokon keresztül erre a célra a bany:kból me gfelelő 

szénkiutalást kapjon és a katonai vasutvonal parancsnok-

ságok közbejöttével oda kell hatni, hogy a város által 

diszponált szón a megfelelő helyre vagontételben el is 

jusE, on, mely vagonokban az ellenértékként kapott ter.aény 

és élelmiszer 'diiskolcra bejönne." /153./ 

'z ülésen hatarozatot hoznak, mely leszögezi, hogy: 

"1./ _'indaddig, mig Nagy-Miskolc egyesitése részle-

tekben megoldva nincs, minden közület tartozik továbbfoly-

tatni közellátási szervének müködését, ugy a hadiüzemek, 

mint a községek önellátásukról továbbra is maguk tartoznak 

gondoskodni. 

2./ A  kizvetitő kereskedelmet a közszükségleti cik-
kek szétosztásánál továbbra is figyelembe kell venni. 

3./ A kormányhoz, nevezetesen a  Miniszterelnökhöz  

és a 'lépjóléti :Miniszterhez Nagy-Miskolc közellátásának 

korm ányzat általi biztositása érdekében felirattal kell 

fordulni,amely feliratban kérik, hogy a Közellátási 	- 

niszter és a kormányzat az országos közellátásba Nagy-:vIis-

kolcot kapcsolja be." /154. 

Rónai Sándor, a Nemzeti Bizottság tagja bejelenti, 

hogy az emberek ezrei nem jutnak minimális fejadagjukhoz. 

...  Azt  kéri, hogy tegyenek félre minden más szempontot, 

és azt tarts.ík szem előtt, hogy azt a minimális szükségle- 
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tet mindenki kapja meg, ami az élet fenntartásához és foly-

tatásáioz kell. Egységesek legyünk, uj magyarok legyünk és 

a nagy érdek megoldása érdekében dolgozzunk. Azt kell keres-

ni, ho,y a nehézségeket hogyan kell megoldani és ledolgozni. 

/155./ 

A diósgyőri vasgyár, hadi üzemek képviseletében 

Stepniczky 'vándor felügyelő kérte a segitséget 32.000 em-

ber számára, mert napi 10 dkg. fejadag mellett is csupán 

másfél napra van készletünk. /156./ 

Parkas .!Zihály, nemzetévülési képviselő az `,'I1-2 1945. 

január 6-án tartott gyülésén hozott határozatot ismertette, 

amely szerint a :'.KP azonnali segélymozgalmat szervez és 

felhivással fordul az alföldi városokhoz és községekhez, 

hogy a munkások élelmezősén és a közellátsson segitsenek. 

/157./ 

A sulyos helyzetre, mint mindig, most is a Kom.nu-

nist. Párt figyelt fel és szavára összefogott az Alföld 

népe, hoy megsegitse a borsodi munkásokat. Ennek érdeké-

ben a Központi Bizottság 1945. janu ár 6-án kiadott felhi-

vás íban kihangsulyozza: 

"...addig is, mi ;  megfelelő korminyintézkedések 

történnek, azonnal segélymozgalmat indit 1liskolc, Diós-

győr, Ózd, Salgótarján és más iparvidék munkásainak meg-

segitésére, élelmezésének feljavitására... Felhivással 

fordul az Alföld városainak ós községeinek lakosságához, 

a demokratikus pártokhoz, szakszervezetekhez, Nemzeti Bi-

zottságokhoz, hogy sürgősen indits,tk meg az élelmiszerek 

gyűjt sét..." 

A párt szavára felfigyelt az ország népe. A szege-

di Nemzeti Bizottság az alábbi felhivással fordult a la-

kossághoz: 
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"Miskolc, ázd, Diósgyőr és Salgótarján dolgozói  

kenyértelenül, az ellátatlanság rémével küzdve is dolgoz-

nak... épitik az uj Zagyarországot. Teljesitsük mi is ha-

zafias kötelességünket, a testvéri együttérz é s parancsot  
és lássuk el őket élelemmel!" /158./  

A debreceni Nemzeti Bizottság is felhi ~ assal for-

dul a város lakóihoz a segitség érdek ben.  

Igy válik Borsod munkássága és az Alföld dolgozó  
népe a felszabadult ivlagyarország első nagy tömegakciójá-

nak részesévé. Igy jön létre a testvéri szolidari_ - ás első  
nagy példája a m;g romokban heverő ore ágban.  

A felhivás hatására az első nagyobb élelmiszer  

szállitmány 1945.január 24-én érkezett a szentesi dol-

gozóktól. Az élelmiszer szállitmJnyok érkezésével egyre  
javul a város ellátása.  

.Az üzemek és a város vezetői a komiAuListák kezde-

ményezésére saját htáskörükLen is igyekeztek a sulyos  
helyzeten enyhieni. Diósgyőrben, ahol a munkások a szó  
szoros értelmében éhen fogtak a munkához, a szovjet had-

sereg adott 50 vagon lisztet, ami átmenetileg enyhitett  
a helyzeten. Ebből minden  munkás 4-5 kg-ot és a németek  
elől megmentett zsirból pedig 12-16 dkg-ot kapott. Január  
végén a Nemzeti Bizottság által létrehozott közellátási  
Bizottság vezetője m er arról számol be, hogy az ellátás  
"hétről hétre javul" ás az utólsó héten a felhozatal meg-

duplázódott.  

Az élelmezési nehézségeken, a beszállitás elősegi-

tése érdekében Kotlerovszki alezredes, szovjet várospa-

rancsnok ... egy 10 vagongól álló szerelvényt bocsájt meg-

felelő katonai fedezettel a közellátás rendelkezésére a  
bizottság, illetve a város részére. /159./  
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Az ékelmezési gondok megoldása érdekében a Neazeti 

Bizottság  megbizható személyeknek ideiglenes vásárlási 

igazolványokat ad ki, melynek szövege a következő volt: 

" .ngedély t adok Rigó Márton /1907 április 19-én 

Zemplén megye Bolyközségi születésű/ Miskolc, Pársony 

János utca l7.sz-m alatti lakosnak arra, hogy Debrecen 

és környékén élelmiszereket bevásároljon és azokat Mis-

kolcra szállitsa. "zen vásárlási i;;azolvan;- visszavonás-

ig érvényes. Aláir ás elnök." /160./ 

A sulyos nehézsége ről a kormánynak is tudomása 

van, azonban a nehézségek felvetésénél arra hivatkoznak, 

hogy a németek után megmaradt élelmiszerrel teljes egé-

szében a Vörös Aadsereg rendelkezik. A kormány gyakorla-

tilag semmit sem tesz a lakosság élelmiszer ellátása ér-

dek . ten, pedig látja, hogy igen sulyos a helyzet a munkás-

ság élelmezését illetően Magyarország északi megyéiben és 

ipari városaiban: Ziskolc /gépgy árak/ Salgótarján /szén-

bányák és üzemek/, Diós,;yőr /gyárak/ városokban és Borsod-

ban /szénbányák/. Fzt jelentette a Vörös Hadsereg magyar-

orszúgi parancsnoksága képviselője a Szovjetunió Milügyi 

Népbiztossá„ához. /161./ Mivel a kormány intézményesen 

nem próbált segiteni, ezért szólitotta fel a MKP az Al-

föld népét az 'szaki iparvidék megsegitr s_re. 

A kormány akkor nyujt élelmiszer tamoatást, ami-

kor a Szovjetunió nagyobb mennyiségű kenyeret, hust,cuk-

rot bocsájt kölcsönképpen a kormány rendelkezésére.Igy 

1945. március 19.-e után szállitanak le 30 vagon kenyér-

gabonát, 1 vagon hunt és 1 vagon cukrot a miskolci köz-

ellátási kormánybiztos részére. 

Mire a hatóságok intézményesen hozzáfogtak az élel-

mezés megszervezéséhez, a lakosság áldozatk szségére tá-

maszkodva, a munksság már át tudta vészelni a legnehezebb 

időszakokat. /163./ 
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Természetesen a rendszeres és folyamatos ellát.&s biztosi-

tása meg hosszabb időt vett igénybe. 

A vesztes háboru után halar labrakapott a spekulá-

ció, a feketepiac, ami természetesen magával hozta a pénz 

romlását is. Ennek a sulyát le„inkxbb a kisemuerek érez-

ték, nekik jutott kevesebo kenyér, fűtőanyag és élelem.Az 

árak napról-napra emelkedtek. Hem voltak ritkík az élelmi-

szerhaaisitv.nyok sem, egyesek igy akartak üyorsan meggaz-

dagodni. /164./ A piaci árak rögzitése, a feketepiac kor-
látozása, a spekuláció megszüntetése még a jó forint meg-

teremtése utáni idékben is komoly gondot okozott a város 

vezetőinek és gazdasági rendőrségnek. 

9./ Nagy-Miskolc létrehozása.  

Miskolc és Diósgyőr egyesitése m:ír a század elején 

nagy mozgalmat váltott ki. Majd az 1930-as évek vé,én uj-

ból felvetődik uz egyesités kérdése azzal az indokkal,hogy 

az egyesitéssel közel 100.000 fős város alakulna ki és igy 

Miskolc az ország harmadik legnépesebb városa lenne. Azon-

ban Diósgyőr vezetői megyei várossá akarják kialakitani Di-

ósóyőrt, ezért 1937-ben az egyesitést levették napirendről. 
/165. /  Miskolc nemcsak fcldrajzi egységet képezett, hanem 

közös volt gazdasági és kulturális élete is. ;::iskolcot ki-

terjedt ipar és kiskereskedelem jellemezte, jelentősebb 

ipari támasz nélkül. Közvetlen mellette pedi g; egy nagyipari 
üzem működött, melynek nunkásai minden tére ._ :;Iiskolchoz 
voltak utalva. Miskolc közelsége miatt Diósgyőrue nem jött 

létre kereskedelmi bázis, nem volt önálló kulturális élet 
sem.  A  gyár munkásainak mind nagyobb része lakott _ifi skolcon. 

Mint az elűző fejezetekben láttuk, a munkasmozgalom fejlé-

dése, harcai is összekötötték a két város dolgozóit. A fel-

sorpltakból látható, hoáy Diósgyőr szinte liskoic függvé-
nyévé vált. 



- 91 - 

Miskolc épitkezései már az egyesités el_7tti időben 

is tulnőttek a város közigazgatási határain, melyek kiter-

jedtek az átcsatolandó területekre is, igy azok _Aiskolccal 

öszeépülve, annak vonzókörében fekszenek. A kulturális 

központ, az iskolák, szinház, muzeum ;éiskolcon van. Az érin-

tett községek lakói, felnőttek és gyerekek egyaránt kultur-

igényeiket _.liskolcon elégitik ki. /166./ 

volt az egyesités ellenzőinek véleménye az egye - 

sitésről: 

"a./ r rossz közlekedési viszonyok miatt az átcsa-

tolandó községek lakói közigazgatási ügyeiket csak jelen-

tős időmulidsztással tudná elintézni. 

b./ Az átcsatolandó területek csak kdlváros d lenné-

nek Aiskolcnbk, igy a községek fejlődése alig remélhető. 

c./ A háborus károsodás aránytalanul nagyobb Mis-

kolcon, mint az átcsatolandó községekben, s igy a károk 

helyreállitásában a községeknek is részt kellene venni. 

d./ Iiskolc belterületén számos olyan városrész van, 

amelyek rendezésével Miskolc anyagiak hiján nem foglalkoz-

hatott, bogy remélhető tehát akkor, hogy pl.Diósgyőr fej - 

lesztésére áldozhatna. 

e./ Diósgyőr nevét nem szabad a feledés homályába 

süllyeszteni. 

f./ ;iskolc eladósodott varos, Diós győrnek egy fil-

lér adóssá_a nincs. 

g./ Az adóterhek lényegesen nagyobbak lennének di s-
kolcon, mint az i_;nálló megyei várossá  alakult Diósgyőrben. 

h./ A csatlakoz ást csak fokozatosan lehet végrehaj-

tani, elébb megyei városként kell megerősödni és előkészül-

ni a csatlakozásra." /167./ 
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Az érvek egy része a háborus sebek időszakában a 

valóságnak megfelelőek voltak, de csak mint r..szkérdések 

jöhettek szimitásba az egyesités megoldásánál. Az egye-

sités a bekezdésben felsoroltak alapján már szükségsze-

rüvé vált, amit bizonyit, hogy napjaink Nagy-Miskolcának 

életében a felsorolt indokok egyike sea  helytálló. Ugy a 

közlekcdés, mint az :átcsatolt területek fejlődése, az 4-

pitkez5sek, Dósgyőr hirneve egyformán szivügye a város ve-

zetőinek és a hozzácsatolt területek nem külvárosok lettek, 

hanem a város szerves részei, ipari központjai. 

'indazt, amit a város vezetői évtizedek alatt nem 

tudtak megoldani, azt 1944.deceber 27-én a Nemzeti Bizott-

ság forradalmi módon megoldotta, amikor elhatározta: 

"...Országgyülés nemlétében és a kormányhatalom 

részbeni hiánya következtében a Nemzeti Bizottrágot meg-

illető teljes állami jogkörével élve, askolchoz csatolja 

Diósyőrt, Iejőcsabát és Tapolca-fürdőt." 

A Nemzeti Bizottság ezen határozata következtében Miskolc 

város történelmi határkőhöz érkezett fejlődésében. /168./ 

A Nemzeti Bizottság döntését felterjesztette jóvá-

hagyásra Erdei Ferenc belügyminiszterhez, aki ugyancsak 

forradalmi módon hagyja jóvá a határozatot, amikor vála-

szában megállapitja, hogy: 

"A  Miskolci  Nemzeti Bizottság jogszerüen járt el, 

mert a fennálló törvények értelmiben a törvényhptóság te-

rületében változásokat ugyancsak a törvényhozás eszközöl-

het, azonban a szükségesség és a gyakorlat a Nemzeti Bi- 

zottság számára biztosította azt a gyakorlatot, hogy az 

alkotmányos törvényhozási hatalom és a kormnyzói hatalom 

tényleges gyakorlásának akadálya miatt átmenetileg minden 

olyan intézkedést megtehessen, mely intézkedés egyébként 

ezen alkotmányos tényezők joÚkörébe tartozik." /169./ 
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1945. január 22-én ,Miskolc v.tros képviseletében  

bizottság vette át a ;járom település közigazgatását. Az 

egyesülést a Nemzeti Bizottság  által, 1945. január 29-én 

megalakult Törvényhatósági Bizottság ujból kimondta, il-

letve megerősitette azt. /170./ 

A város vezetősége :Miskolc lakosságának megállapi-

tására elhatrozta, hogy 1945. január végén népszámlálást 

tart. 

A népszámlálás eredménye megdöbbentő volt. A háboru 

előtti iickolcnak 77.290 lakosa volt. 1945. január végén 

e területen csak 43.428 lakost találtak. Az időközben be-

következett természetes szaporulatot nem számitva, a r'gi 

iskolc lakosságából 33.862 ember hiányzott. 

A hiányzók nagy része a fasiszta téboly áldozata 

volt. Számos zsidót és haladó személyt vittek koncentrá-

ciós táborokba, gázkamrákba. Nem kevesen katona, vagy ha-

difogolyként voltak távol. Számosan Nyugatra szöktek a fe-

lelősségre vonás alól. Voltak akik félve a város ostromá-

tól, falura menekültek és rn g nem tértek véglegesen visz-

sza.  

Az uj, Nagy-:Miskolc népessége január végén 7o.154 

fő volt. A lakosság megoszlása a négy településen a követ- 

kezőképpen nézett ki: 

Miskolc  43.428 fő  61,9 %  
Diósgyőr  22.1o1 fő 31,5 %  
Hejőcsaba 3.967 fő  5,7 %  

Tapolca-fürdő 658 fő  o , ~ - 

/171./  

A háboru pusztit .sa erősen hatott a lakosság meg-

oszlására is. Különösen szembetűnő volt a férfiak számá-

nak csökkenése, a háboru szinte megtizedelte a 18 éven 

felüli férfinépességet.  
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A nemek közötti megoszlás a népszámlálás alapján a követ-

kező volt: 

tliskolc 

18 :öven alul 

6.2o2 f é rfi 6.34o nő 

18 éven felül 

13.215 férfi, 	17.671 nő 

Diósgyár 3.435 " 3.637 " 7.o26 " 8.003 " 
dejőcsaba 828 " 729 " 1.114 " 1.276 " 

Tapolca 117 " 1o9 " 196 " 256 " 

ÖSSZESEid: l0.582 férfi,1J.825 nő 21.551 férfi, 27.206 nő. 

Az adatok alapján láthatjuk, hogy  Nagy-Miskolc  te-

rületén a lakosság 45,8 %-a volt férfi és 54,2 % volt nő. 

/172./ Ezért volt  fontos  a felszabadulis után a nőmozga-

lom szervezése és a nőknek az ujjáépitési feladatokba való 

Levon zsa. Ezt a o nmunista Párt a rnunkáj ban figyelembe 

is vette és gondot forditot szervezésükre is. .zt bizo-

nyitja, hogy "Az ujjáépités munkájában résztvett a demok-

ratikus nőszövetség is. A nők a vasgyárakban és a vasut-

n ál végeztek nagyon h;:sznos munkát." /173./ 

A Nagy-Miskolc meeremtése körüli harc azonban nem 

ért véget a belügyminiszter jóváhagyásával. 1945 őszén a 

választások után a közigazgatásban tulsulyba kerülő kis-

gazdapártiak megpróbálták különböző "gyakorlati" érvekkel 

felrobbantani a város létrejött egységét, de nem tudták 

megsemaisiteni a Nemzeti Bizottság által hozott  helyes  dön-
tést. /174./ 
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10./ A pártok megalakulása, tevékenysége.  

Az 1945-ös választ_ts.  

A felszabadulás után megkezdődött a deapkratikus 

pártok szervező munkája. Az illegalitásba kényszeritett 

Kommunista Párt, a háboru előtt baloldalinak számitó Szo-

ciáldemokrata Párt, a Kisgazda Párt, de még a Polgári De-

mokrata Párt is, uj lehetőségeket látott politikai mozgal-

mához.  A  Nyilaskeresztes Párt, az Imrédy Béla féle "Csoda-
szarvas" mozgalom az elvonuló német és fasiszta alakula-

tok.al egydtt eltünt, hiszen nem is volt tömegbázisuk, a 

háboru vége felé és közvetlen utána csak a fegyverrel el-

látott komolytalan suhancok, fiatalkoruak terrorizilták a 

lakosságot. A Magyar Kommunista Part viszont az illegali-

tásból kilépve, az uj magyar élet megteremtésének első hir-

detője lett. /175./ 

A  Magyar Kommunista Párt a napi feladatok és sürgős 

tennivalók közepette csak december 24-én ült össze, hogy 

foglalkozzék saját szervezeti krdéseivel, rendezze sorait. 

E szervező munkát Fekete :lihály, Vilg Miklós é: Oszip Ist-

ván végezte el. /176./ A párt városi s'erve titkárának Fe-

kete Mihályt választották meg. 

A Független Kisgazda Párt 1945. január 21-én lett 

szervezett párttá. /177./ 

A ..:e.azeti Parasztpárt  csak 1945. junius 4-én tudta 

rendezni sorait. 178./ 

A Polgári Demokrata Párt - legutóljára - csi.,k 1945. 
junius 12-án alakult me,. 

A Szociáldemokrata Pártnak :diskolcon és Diósgyőrben 

régi hagyományai voltak, - mint azt munkám első részében 
bemutattam - ugy, hogy szinte e gyidőben alakult ujjá a Kom-

munista Párttal. 1945. juliusában már vidéki szervezetei 

is működtek, pl. Or.nospusztán, Belsőbőcsön, Alsó- és Pelső-
nyárádon. /179./ 
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Termé szetesen a kommunisták is nagy gondot forditot-
tak arra, hogy az "elmaradott" vidéki helyeken is szervez- 

z 'k a pártot és hirdessék a kommunisták politikáj .jt. "A párt-
szervezetek száma szak-Magyarország teriletén viszonylag 

„yorsan növekedett, ugy szintén a párttagok száma is. Bor-

sod megyében például 1945. juniusában 198 községből 17o-ben 
már működött a pártszervezet... Diósgylrben az ágyugyárban 

1400 párttag dolgozott, a kohászati üzemben 5oo-600. Az em-

litett üzemekben a k)mmunista szervezetekhez valamivel több 

ta ;  tartozott, mint a szociáldemokratákhoz. Itt azonban meg 

kell mondani, hogy a tapasztaltabb, rutinosabb káderek a Szo-

ciáldemokrata Pártban voltak." /180./ 

A cártok küldöttei részt vettek a Nemzeti Bizottság 

munkájában. Amikor a városi törvényhatóság 1945. januárjá-

ban megalakult, a pártok a Nemzeti Bizottságban foglalkoz-

tak a város operativ kérdéseivel. A polgármesteri hivatal 

vezetője a megválasztott Gálffy Imre sem tudta nélkülözni 

a demokratikus és társadalmi, politikai szerveket, a pár-

tokat és a küldötteiből alakult Jemzeti Bizottságot, amelyek 

sok elvi és gyakorlati kérdésben adtak segitsget a város 

vezetőinek. /181./ 

A 1:emzeti Bizottságok megalakulásától az 1945-ös vá-

lasztásokig a politikai pártok együttmüködésében változások 

álltak be. Előbb a tömegekért folyó versenyben a nagy ügy-

buz„alom és segiteniakarás jellemezte még a polgári párto-

kat is, később egyre nőttek az ellentétek, surlódások az 

egyes pártok között. A polgári pártok sokszor a népszerűség 

és a mrsékelt forradalom érdekében demagóg jelszavakat, vá-

lasztási kortesfogásokat is alkalmaztak. Ez különösen jellem-

ző volt a Független: Kisüazdapártra. /182./ 

"Az együttmüködés a kommunisták és a szociáldemokra-

ták között elejétől fogva jó volt. Tulajdonképpen ez képez-

te politikájuk alapját. 
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Mégis az üzemekben a szociáldemokraták köz1t elkerülhe-

tetlenül megindult a harc a munká ó T5bbség ért... kü-

lönösen Ózdon és Diósgyőrben éleződött ki a vetélkedés... 

a harc főleg azért dult a két párt között, hogy a munkás-

ság többségét écagyárakban az üzemi bizottság vezető he-

lyeit megszerezzék." /183./ 

Amint közeledett a választus, erősödött a pártok 

közti harc hangja is. Külnösen a Kisgazda Párt egyre job-

ban kezdte hangoztatni a választások előtt, hogy ő "polgá-

ri demokráciát" akar létrehozni. /184./ Iz pedig azt jelen-

tette, hogy mintául a nyugati tőkés országokat választotta. 

A pártok közötti ellentét átterjedt a Nemzeti Bi-

zottságokra is. Külsőleg azonban megőrizték a békés egy-

mis mellett élés látszatát. Ezt mutatja, hogy a demonstra-

tiv ünnepsédeken egységesen nyilatkoztak, mint például 

1945. m jus 1-én a szovjet emlékmü leleplezősekor. /185./ 

A szónokok egységesen harcoltak a reakció ellen, a munkAs-

egység, a munkás-paraszt szövetség gondolatáért, egyformán 

sürgették az ujjáépitést. Ebben elfogadták a  kommunista  

Párt programját, melyet Rákosi látyás a miskolci nagygyü-

lésen hirdetett neg. /186./ Nógrádi Sandor elvtárs, az é-

szaki kerületi párttitkár kezdettől Tova a pártkoalició 

jelentőségét hangsulyozta, hogy annál sikeresebb legyen az 

ujjáépités, az ország demokratikus felépitése. 

Az, hogy a választások közeledtével 	polgári pír- 

tok egyéni `s pártérdekeiket jobban el''térbe helyezték, 

a mindennapi élet :megindulás_it, a helyreállitás, ujjáé-

pités munkálatait gátolták, tetézte a gazdasági bajokat, 

tápot adott a feketepiac el.iatalmasodásának. /187./ 
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1 9 4 5 . évi választások:  

A választások idejéig a pártok között különösen folyt 

a harc a tömegek, a választók megnyeréséért. A polgári pár-

tok, de főleg a -J.isgazdapárt, igyekezet', a tömegek el'tt a 

Kommunista Pártot okolni a meglévő gazdasági nehézségekért. 

A tömegek még nem  voltak tiszt.iban az egyes politikai pártok 

őszinteségével, sokszor elfogadták a demagóg igéreteket,nem 

is  láttak előre, hiszek a politikai iskolázottság náluk még 

eléggé szükkörü volt abban az idlben. -nnek tudható be,hogy 

a Kommunista Párt főleg a munkáslakta területeken ért el na- 

gyobb eredninyeket. A pártok augusztusban határozták el, hogy 

november 4-én országgyülési választások legyenek. 

Az 1945. november 4-én megtartott választáso:ton a kü-

lönböző pártok az alábbi eredményeket érték el Miskolcon: 

Pártok megnevezése: diskolc régi 
területe 

'dagy- Miskolc 

fő  fő  

Zagyar Kommunista 
Párt 6.317 17,2 13.4o4 24,6 

Szociál Demokrata 
Párt lo.646 29,o 18.384 33,7 
Füg; etlen Kisgazda 
Várt 17.910 48,9 2o.532 37.6 
Nemzeti Paraszt 
Párt 421 1,2 599 1,2 
Polgári Demokrata 
Párt 1 .36 4 3,7 1.577 2,9 

J s s z e a e n : 36.658  100 54.496 100 

/188./ 

Az első adatok aiiskolc régi területére vonatkoznak, 

mivel a szavazatok összesitése még a régi területi beosztás 

alapján történt. Az adatok második részében a csatolt terü-

letekkel együtt t;.intettem fel a Nagy-Miskolcra vonatkozó 
adatokat. 
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Addi ;, amii; vidéken főle g  a parasztság támogatta 

szavazataival a Kisgazda P.rtot, Miskolcon főleg a kis-

polgárság nagyobb része szavazott rá, mivel a városban a 

parasztság száma elenyésző volt. 

A választásin megmutatkozott, hogy a 3zociálde-nok-

rata Párt nagy befolyással rendelkezett Ziskolc és Diós-

györ területén u.:;y a munkásság, mint az értelmiség köré-

ben. A Kommunista Párt megyei viszonylatban is inkább a 

bányavidékeken szerzett nagyobo többséget. 

Miskolc város viszonylatában, ha összevetjük a két 

munkáspárt elérte összességében a szavazatok 58,3 

mig a többi pártok összesen csak 41,7 %-ot. Igy Nagy-Mis-

kolc a választások után is döntően munkáspárti bázis lett. 

A választásokon a Független Kisgazdapárt fölényes 

győzelmet aratott országos viszonylatban, igy Miskolcon, 

3e egész Borsod megyében is. A választások után egyre nyíl-

tabb lett a küzdelem. Miskolcon például Rácz Gábor, a kis--

gazdák jobboldali vezetője elhatározta, hogy november 7-én 

a mandátumok kiosztósa alkalmából a városháza elé vonultat-

ja hiveit, hogy  ott ünnepeljék őt és elvbarátait, közoen 

ócsárolják a kommunistákat és szociáldemokratákat. Erről 

a Kommunista Párt tudomást szerzett és a szociáldemokra-

tákkal közösen akcióba lépve, megszervezte a diósgyőrilas-

gyár munkásainak kivonulását, hogy ők is üdvözöljék képvi-

selőiket mandátumuk átvétele alkalmából. A kisgazdák 600-
800 fős létszámával szemben elözönlötték a teret, incidens 

nem nagyon volt, 1-2 hangoskodót "csititottak" le a munká-

sok. A Kisgazdapárt képviselői nem várták m eg, hogy őket 
üdvözöljék hiveik, hanem elhagyták a városházát. A munkások 

pedig szervezetten a Tetemv:zrra vonultak, ahol nagygyűlést 

tart)ttak, melynek előadója Juh-asz István volt. Az aránylag 

gyengébb vál sztási eredmnyek ellenére a Kommunista Párt 

1 `megmutatta, hogy van szervezett erő a háta mögött. 
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Természetesen ezt ugy tudta elérni, hogy a tömegek szerve-

zésében és mozgósitásában együttrnüködött a szociáldemokrata 

párttal. /189./ 

A nagygyűlés elJad.ís ban elhangzott, hogy: "...A mai 

tüntető felvonulás megmutatta, hogy a munkásság k.sz a harc-

ra t"s egységes tömegben felsorakozva segitséget fog nyujta-

ni a munk4spárti minisztereknek és képviselőknek. :a megmu-

tattuk az erőnket. ha folytatják a szabotálást, a pénz ér-

téktelenitését, az árdrágitást és ha a dolgozó magyar nép 

érdekeit védő demokratikus rendet gazdasági fronton alá akar-

ják ásni, akkor ide hivjuk önöket, hogy az öklüket megmutas-

sák." /190./ 

Az ünrieps.:d jelszavai között szerepelt a szónok ál-

tal is hangsulyozott "Halál az árdrágitásra!, Halál a feke-

tézőkre!" jelszó. 

Nógrádi elvtárs visszaemlékezéseiben emlitést tesz 

arról, hogy a felvonulás alkalmával "incidens nem volt és 

1-2 hangoskodót csititottak csak le a munkások." Azonban 

az ünnepség befejezése után a munkásság a városon keresz-

tül haladt, vissza Diósgyőrbe és ekkor egy csoport, való-

szinüleg provokativ céllal behatolt a Kisgazdapárt válasz-

tási irodájába, ahol megrongálták a berendezést  is  szét-

szórtík az ott talált iratokat. Ezt a tevékenységet mind 

a  kit  munkáspárt másnap elitélte is  ezt felel5tlen "su-

hancok" művének tekintette, melytől szi_oruan elhatárol-

ták magukat. /191./ 

Az ünnepi nagygyülés utáni napon, november 8-án 

a vasgy íri bizalmi testület ülésén Urbancsok ',apály, a 

helyi szakszervezet elnöke a következőképpen nyilatkozott: 

"Azt a harcmodort, amelyet a diós ;,yőri munkásság 

szerdaín /nov.7-..n/ tanusitott, nem  fogjuk feladni. Türhe-

tetlen helyzet, hogy rnig a feketézők és spekulánsok milli- 
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árdokat harácsolnak, addig az ország ujjáépitését végző 

dolgozók nélkülöznek. Ennek véget kell vetni. Mi megő-

rizzük nyugalmunkat, de nem tiirjük tovább a provokáció-

kat.  A  tegnapi tüntetésen is csak az huzta a rövidebbet, 

aki azt kiáltotta a felvonulók felé, hogy "halál a dolgo-

zókra". A munkásság nem a független kis„azdák ellen tünte-

tett, hanem a belvsosi lakk-cipősök ellen. Ne provokálják 

ki, hogy még egyszer bevonuljunk a Széchenyi utcára /a vá-

ros főutcája/, mert akkor már nem vállaljuk a felelősséget 

a következményekért. Ez nem fenyegetés, hanem komoly inte-

lem azok felé.” /192./ 

A kisgazdapárt látva a munkáspártoknak a tömegre 

való befolyását, nem is kisérletezett azzal, hogy 1945. 

végén, 1946 elején utcai megmozdulást szervezzen. 

A vál< sztások után a Kis gazda Párt jobbszárnya az 

eredm nyektől megrészegülve, még jobban aktivizálódott, 

fel akarta bontani a koaliciót, hegemóniára törekedett, 

azonban a párt jobbratolódása következtében a későbbiek 

folyamán egyre inkább elveszti tömegbefolyását, a parasz-

tok tömegeit, melynek eredm4nye már az 1947-es választá-

soknál megmutatkozik. 

11./ Harc a közélet de..okratiz :álásáért  a reakció  

ellen.  

A népi demokratikus forradalom kibon::akozását na-

gyon komolyan fékezte és hátráltatta, hogy városokban,de 

különösen vidéken a különböző állami és társadalmi funk-

ciókban, vezető poziciókban megmaradtak a régi, nem egy 

esetben háborus, vagy népellenes bűnös tisztviselők. A 

felszabadulás ut-n a demokratikus erők egyik legfontosabb 

feladata volt, ho,,y szétzuzzák a régi .államapparátust és 

megteremtsék helyette az uj, a demokratikus viszonyoknak 

megfelelő államgépezetet. 
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Természetesen ezt csak népi demokratikus fokon lehetett 

megoldani, mivoi a szocialista megoldás feltételei még 

nem voltak meg. Ezért nem lehetett az államgépezet alap-

vető formai jegyeit  megváltoztat.zi, bár a 'Temzeti Bizott-

ságok kezdeti ténykedése bizonyos formai jegyeken is v::1-

toztatott. Cél volt, hogy a régi formát uj demokratikus 

tartalom ,m1 töltsék meg, az osztályerőviszon,,oknak megfe-

lelően, hogy az államapparátus alkalmassá váljon a demok-

ratikus viszonyok által támasztott követelm_`.nyek kiel4gi-

tnsére. Az átalakulás tartalmi változtat sát a tanácsrend-

szer oldotta meg. 

A közigazgatás megtisztitisa, a fasiszta és népel-

lenes bünösök felelősségre vonása a :a 'yar Nemzeti Függet-

lenségi Front programjának lényeges pontja. A tartalmi és 

formai változásokat a felszabadulás utáni ellentmondásos 

helyzet sürgette, melyet jól foglal össze a Miskolci Nem-

zeti Bizottságnak a belügyminiszterhez intézett következő 

levele: 

"Az uj államrend védelme fokozottabb mértékben szük-

ségessé tesz politikai téren közigazgatási intézkedéseket 

is. A régi jogszabályok, jogszokások olyan kezébe tesznek 

le tekintetben hatal,iat /például a szolgabiró/, akiket nem 

lehet általában az uj államrend oszlopainak nevezni. tilta-

lában a szakszerüség nélkülözhetetlen tisztelete személyi 

tekintetben bizonyos átmeneti állapotra kényszerit.Minden-

esetre a körülmények sürgetik, hogy a politikai vonalon 

szokásos hatáskör'ik és illetőség tekintetében gyors intéz-

kedés ás rendezés történjék." /193./ 

A közigazgatás demokratizálása kettős feladatot je-

lentett: ki kellett szori ; ani a reakciót az államapparátus-

ból, ugyanakkor ki kellett alakitani a politikailag és szak-

mailag egyarÁnt megfelelő uj népi káderek csoportját. 
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A felszabadulás előtt az államigazgatás legfőbb 

helyi szervei a törvényhatósági bizottságok voltak. 

1930-ban Miskolc 118 törvényhatósági bizottság tagjaiból 

41 szem;ly v-1gyonos, 53 pedig kivlts:J.gos, gróf, báró 

stb. volt. 

Ebből nagyiparos és gyáros 8, kis é? nagykereskedő 

26, földbirtokos és kulák 7, városi főtisztviselő 14, 

ügyvéd és biró 19, bankár 1, egyéb főtisztviselő 12, pap 

6, értelmisé g  /orvos,m:rnök,tandr/ 10 stb. 24 éven aluli 

bizottsági tag és nő egyetlen egy sem akadt a névsorban. 

A  miskolci  emzeti Bizottság 449/1945.szám alatt a 

polgármesterhez küldött átirataban a felszabadulással be-

állott változísokat figyelembe véve, a város minden réte-

gét bevonva a város munkájába, határozta meg a Törvényha-

tósági Bizottság tagjainak összetételét. 

Tnnek megfelelően a Törvényhatósági Bizottság tagja-

inak összetétele három csoportra lett beosztva,melyek a 

következők: 

I./ Az összes választottak közül a Nemzeti Bizott-

ság által választott tagok. 

I ./ A vallásfelekezetek képviselete cinén az egyhá-
zak lelkészei közül a :e _nzeti Bizottság által 
v_lasztott tagok. 

III./ A hivatali állásuknál fogva a törvényhatósági 

bizottság tagjai. 

A különböző csoportoknak megfelel7en a Nemzeti 3i-

zottság az alábbi létszámokat határozza meg: 

I./ 1. Kommunista  Párt 

rendes póttagos összesen: 

részéről 23 12 35 
2.  Szoc.dem.p.részéről 23 12 35 
3.  Szakszervezetek rész; "ről 16 8 24 
4.  Független Kisgazda Párt 

részéről 13 7 20 
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rendes 

5. Bolgári Demokrata 
Párt részéről 	3 

6. 'rtelmisé `, részéről 	9 

póttagok összesen: 

2 	5 

5 	14 

II./ 1. Római katolikus egyház 
részéről 2 - 2 

2. Görögkatolikus egyház 
részéről 1 - 1 

3. Református e gyház 
részéről 2 - 2 

4. 	;.h.evangélikus e„;yhiz 
részéről 1 - 1 

5. 	Görögkeleti egyház 
részéről 1 - 1 

6. Izraelita egyház 
rszéről 1 - 1 

III./ Ravatali állásuknál fogva 
tagok 11 - 11 

Összesen: 106 46 152 

/195./ 

Mint  az összetételből láthatjuk, a Nemzeti Bizott-
ságnak az a célja és törekvése, hogy a közigazgatás irá-

nyitását végző ezen fontos szervben a város minden párt-

jának, rétegének megfelelő képviselete legyen. Elfogadta 

elvként, hogy a Azottsá,i tagok csak választás utján 

nyerhetnek helyet a törvényhatósági bizottságban./19G./ 

A Törvényhatósági Bizottság megalakulása, illetve 

átszervezése után a Nemzeti Bizottság 2537/1945.szám 

alatt rendeletet hoz a varosban alakitandó közigazgatá-

si, illetve különuöző szakbizottságok létrehozására,me-

lyet a város Törvényhatósági Bizottsága 1945.március 
29-i közgyülésén tárgyal meg. Az alábbi szakbizottságok 

kerültek megszervezésre: 
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- épitési szakbizottság 

- gazdasgi szakbizottság 

- pénzügyi szakbizottság 

- jogügyi szakbizottság 

- tanügyi és közmüvelődési 
szakbizottság 

- javadalmi bizottság 

- szénügyi bizottság 

- vizvezeték és csatornázási 
szakbizottság 

12 tag,,al 

12 taggal 

12 taggal 

12 taggal 

8 taggal 

12 taggal 

8 taggal 

8 taggal 

/197./ 

A bizottságok létrehozásánál látható, hogy azok a 

fő feladatnak az ujjáépités, az élet beinditást előse-

gitő tevékenységek fő területeinek megfelelően lettek ki-

alakitva. 

+lint látjuk, a felszabadulás után Iiskolcon is a 

demzeti Bizottság vette kezébe a közigazgatás megszerve-

zését és a közélet megtisztitását is. Az igazolások szük-

ségessége már az alakuló ülésen felmerült, azonban csak 

1944.december 26-án határozzák el az igazolások és nép-

birósági eljárások alapelveinek kid:Agozását. Ezzel a 

feladattal Kozma Ferencet bizzák meg, akit a központi be-

osztásba távozó Tóth Béla helyett a iemzeti Bizottság el-

nökévé választanak meg. /198./ 

1945. január 2-án ült össze a :lemzeti Bizottság uj-

ból, ahol megtárgyalta az igazolási eljárás meginditására 

és a Néptörv.nyszék létrehozásával kapcsolatos feladatokat, 

majd a Kozma Ferenc által kidolgozott igazolási eljárás 

tervezetét. Az ülésen lerögzitették, hogy: 

"...az igazolási eljárás kiterjed a hadsereg tiszt-

jeire és altisztjeire is és abba bármikor bevonhatók u-

jabb kategóriák, vagy egyes egyének. Altalában 1940.juni-

usától kell igazolni az e gyéni magatartást, de a Nemzeti 

Bizottság tagjainak igazolásánál 1919.aug.31-től veszik 

figyelembe azt." 
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aegválaszto Mák a Jemzeti Bizottság tagjait iga-

zoló 5 tagu bizottságot, akik ezen választás által iga-

zoltnak minősülnek. A bizottság tagjai Kozma Ferenc, 

?Ulöp József, Pödör László, Juhász István és Vincze Osz-

kár lettek. /199./ 

Az igazolási eljárás és a népbiróság felállitásá-

val k•pcsolatos tervezetre már eleve rányomta a bélyegét, 

ho ;,y azt a kisgazdapárti Kozma Ferenc dolgozta ki és ter-

jesztette elő. Az előterjesztett tervezet szerint az iga-

zoló bizottságnak alig van jogköre. Abban az esetben, ha 

valaki nem igazoltatható, ügyét át kell tenni a Néptör-

vényszék elé, mely a tervezet szerint szintén kevés jog-

körrel rendelkezik. Az igazoló bizottság összetételét nem 

párt, hanem szakmai szempontok < , lapján határozták meg. Igy 

olyan személyek is bekerültek a bizottságba, akik nem tud-

tak, vagy nem akartak a fasizmus ellen harcolni. Az iga-

zolási eljárások titkosak, igy azok munkájából, az ellen-

őrzésből a közvéleményt teljesen kizárták. 

A Nemzeti Bizottság az igazolási eljárás előkészi-

tése érdekében 1945. jan.5-én felhivást ad ki a közhiva-

talok, a MtiV, posta stb.szervek részére az alábbi szöveg-

,e1: 

"Felhivjuk, hogy az igazolási eljárás előkészité-

eóben a legrövidebb időn belül névjegyzék elkészitésével 
jelentse az otta i összes alkalmazottak létszámát. 

A névjegyzéknek tartalmaznia kell az alkalmazottak 

nevét, születési helyét, pontos idejét, lakását, szolgá-

lati ellátását és jelenleg betöltött munkakörét. 

A névjegyzékben a teljes állomány feltüntetendő,a 

távollévőknél pedig megjegyzendő, hogy milyen ok miatt 

vannak távol... Aláirás: elnök." /200./ 
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A reakciónak a közéletből való kiszoritásának kér-

dése körül a koalición belül igen éles harc bontakozott 

ki, az egyes pártok különböző véleményen voltak ezen a 

területen is. 

A Kisgazda Párt például szavakban elitélte a fasiz-

must, de a jobbszárny nem nagyon volt hajlandó valamit is 

tenni ellene, de amikor cselekvésre került a sor, kevés 

aktivitást mutattak. Ez politikájuk lényegéből követKezett: 

"Olyan országot akarunk épiteni, melyben osztály és rang-

különbség nélkül mindenki megtalálja a maga helyét,a maga 

szerepét és vele tisztességes boldogulását, mind a paraszt-

ság, mind az ipari munkásság, s velük együtt az idők sza-

vát meóértő haladó értelmiség. Ne legyen uralkodó társa-

dalmi réteg, hanem csak egymásért dolgozó hazafiak társa-

sága és ezek összességéből felépülve a boldog, szabad nem-

zet." A hangsuly ez osztály ás rangkülönbs ég mögött °negbu-
jó tartalomban van. Az általuk felvázolt politika csak a 

"ko:amunizmus ellen kell harcolni, mely nem akarja, hogy 

mindenki osztály és rangkülönbség nélkül boldoguljon. Fz 

az osztálybéke mghirdetése volt, mely kedvezett a fasiz-

musnak, tagadta az ellf-ne való harcot. A Kisgazda Párt 

ilyen ideológiával fogott hozzá a fasizmus maradványainak 

felszámolását célzó igazolási és népbirósági eljárások meg-

szervezéséhez. természetesen ez rányomta bélyegét az eljá-

rások egészére. /201./ 

A Lemzeti Bizottságon a vitában a jobboldal kereke-

dett felül és igy a munkáspártok képviselői módositásokat 

nem tudtak elérni. Az igazolási és népLirósági eljáráso-

kat szabályozó kormányrendelet hozott változásokat a Kozma 

féle tervezetben, azonban az igazoltatási eljar ás pont a 

fentiek miatt Miskolcon vontatottan haladt, lényegében csak 

márciusban hoznak létre még bizottságokat, eddig csak egy 

dol gozott, ami nagyban nehezitette a fasizmussal való le-

számolást. /202./ 
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A  jobboldal szabotáló tevékenysége miatt nem kap-
tak nyilv.ínoeságot az igazoltatísok. A Komaunista Párt 

széleskörii agitációt fejtett ki az igazolási és népbiró-

sigi eljárás hibáinak kiküszöbölése érdekében. A párt 

külön felvilágositó szolgálatot szervez az i_,azolással 

kapcsolatos problémák megválJszol álára, mivel a helyzet 

kezdett tarthatatlanná válni, mErt bár a "bizottságok 

szemlyileg megfelelő összetételüek ugyan, de sokan át-

jutnak a sz'irón Lizonyitékok hiínya miatt. A vádat egy-

k5t ember képviselte, de a vádlott tiz-husz embert tud 

hozni, akik bizonyitjík, hogy az illető ur demokrata és 

a humnizmus bajnoka." /203./ 

A 14emzeti Bizo :tság határozata értelmében az iga-

zolíst a Nemzeti Bizottság tagjain  kellett kezdeni, azon-

ban a jobboldal ezt nem hajtja végre, a korabeli sajtó 

a komaunisták nevében fel is veti, hogy "vajon miért nem 

ült össze többet, csak egyszer a Nemzeti Bizottság tagja-

it igazoló bizottság? Talán kényelmetlen lett volna a 

döntés egyes urak számára?" /204./ Valóban kellemetlen 

lett volna egyes kisgazdapárti személyek részére az iga-

zolás. Ezek a dolgok a végén odavezettek,hogy február vé-

gére, mírciusra megbénult a i demzeti izottság munkxja. 

Hogy a közélet demokratizálása meginduljon, először a 

Nemzeti Bizottságot kellett megtisztitani a jobooldaltól. 

Az igazolási eljárással kapcsolatosan Oszip István 

kommunista főispán, egyik beszédében elmondja, hogy: 

"Elmult már több mint 3 hónap, amióta a Vörös Hadsereg 

felszabadított bennünket. legalakultak az igazoló bi-

zottságok, de az igazolás nem elég szi_oru. Azoknak... 

akik ne:ntudnsk megbarátkozni az uj szellemmel, el kell 

tünniük a közélet vezetéséből, még pedig gyorsan és ne 

várják meg, ho"y az igazoló bizottság, vagy azén egy-

szerü proletár kezem sujtson rájuk." 

/205./ 
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A  munkáspártok vezette baloldal támadása a jobb 
ellen - melyhez csatlakozott a kisgazdapárt baloldala 

is - 1945. március 17-én indult el, melyhez az okot a 

közellátás katasztróf áli s helyzete okozta. A diósgyőri 

munkásság beadványt terjesztett a Nemzeti Bizottság elé, 

hogy a közellátási helyzet nem hogy javulja, hanem még 

romlik. Oszip István felszólalásában rámutatott, hogy  

arcig a közmunkára behivott nyilasok napi 4o deka kenye-

ret kapnak, addig az ujjáépitést végző vasgyáriaknak pe-

dig napi 15 deka kenyér is alig jut. 

Kozma Ferenc elnök javasolta, hogy a kérdést tegyék 

át a közellátási bizottsághoz és a  városi  dolgozók kenyér-

fejadagjának csökkentésével adjanak nagyobb fejadagot a 

munkásságnak. /206./ Taktikájuk az volt, hogy az éhség 

kezével fojtsák meg a forradalmat, egymás ellen kijátsz-
szák a munkásságot és az értelmiséget. Céljuk az volt, 

hogy az elégedetlenséget a munkásság és a kommunisták el-

len forditják. A kommunisták vezette baloldal leleplezi 

a bűnösöket és kistorit ja a jocboldalt a Nemzeti Bizott-

ságból. 

A Kisgazda Párt látva, hogy vereséget szenvedett, 

kénytelen a Nemzeti Bizotts:.igból visszahivIIi legreakci-

ósabb küldátteit..zek voltak: Kozma Ferenc, Váczi József, 

Bárczai Alfr:d. Igy a bizottság uj elnöke Pödör László 

lett és a munkáspártok a vez( tésben abszolut töo.,sé g re 
jutottak a koalición belül. Ettől függetlenül a üaloldal 

előretörése az igazoltatáson nem sokat tudott változtatni, 

mert a bizottságokon belül a kisgazdáik megtartották befo-
lylsukat. 

Visszásságok voltak a népbirósági eljirások körül 
is.  Az  első népoirósági tárgyalásra 1945. április 21-én 

került sor. "A ilépbiróság elnöke felszőlitotta a halla-

tóságot, hogy tartózkodjék mindenféle vélemériynyilv.ani-

tástól, mert ellenkező esetben kiüritteti a termet. Az 
ügyész meglehetősen szenvtelenül adta elő a vádat."/207./ 
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A népbirósági itéletek nem iitötték meg a kivánt szintet,  
a háborus bünösökre kiszabott itéletek nagyon gyengék vol-

tak. 

1945. nyarától Miskolcon is, mint az ország többi 

részén, az igazolási és népbirósági eljárás a reakció el-

lenállása és szabotálása következtében csődbe jut. Ennek 

fő okai: a hibás és helytelen igazoltatási és népbirósági 

rendelet, a néptömegek kizárása az igzoltatásokból és a 

Kisgazda Párt köré tömörült reakció politikai ténykedései 

voltak. 

A reakció aktivitása a demokrácia elle n, különösen 

vidéken, élénkiil fel 1945. őszón. Miskolcon nem mert ilyen 

nyiltan fellépni, mert látta s munkásság erejét, melyet 

november 8-án is megmutatott, araikor a kommunisták és a 

szociáldemokrat..:k vezetésével megjelent a mand:tumkiosztó 

ünnepségen. Ezt a kisgazdapárti sajtó ugy értékelte,hogy 

ellene irányult. E tüntetés éle a Kisgazda Párt jobbszr-

nya ellen irányult. A tüntetés eredményességét bizonyit,a, 

hogy a kisgazdák Miskolcon nem mertek olyan nyilt követe-

lésekkel fellépni, mint egyéb helyeket. /2C8./ 

A Nemzeti Bizottság 1945.december 21-én teljes ülé-

sen foglalkozott a közigazgatás és közélet megtisztitísá-

nak kérdésével. Előzőleg a bizottság lnöki Tan ácsa vizs-

gálatot folytatott és jelentést k é szitett az eredmények- 
ről, melyet ? :?ráz Ferenc terjesztett elő: "Az Elnöki Ta-

nács megállapitotta, hogy az igazoló bizottságok és a 

népbiróságok az utóbbi időben tulságosan enyhén kezelik 

a vi - szaszivárgó fasiszták magatartásának elbirálásdt,ez 

odavezet, hogy az egyre enyhébb eljárások nyomán a vissza-

szivárgók szabadon járkálnak és a deaokr :dcia ellen agi-

tálnak. Az Elnöki Tanács szükségesnek tartja, hogy azokkal 

szemben, akik 1944.őszén a németekkel elmenekültek, szi-

goruan és keményen járjanak el és a kormány hozzon e cél-

ból szi,oru intézkedéseket. 
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Ma már ugyaliis az a helyzet, hogy akik itt maradtak 

és hősiesen résztvettek az ujjáépitésben, háttérbe szo-

rulnak azokkal a visszaszivárgókkal szemben, akik a köny-

nyü igazolások révén kényelmesen visszaellnek régi pozici-

óikba..." /209./ 

A  közigazgatás, a közélet megtisztitása a demokra-

tikus közigazatás megteremtéséért a harc az elkövetke-

zendő években is tovább folyt, mely főleg a baloldali 

blokk 1946. m .írcius 5-i megalakulásával, főleg a "B"-lis-

tázásokkal vette kezdetét. 

12./ Miskolc város a demokratikus hadseregért.  

Városunk történetével foglalkozva, azt kutatva ta-

nui lehetünk annak az áldozatkész munkának, hogy 1944-

1945-ben a fegyveres partizán osztagokból hogyan alakul 

ki, szerveződik meg a város uj karhatalmi ereje, s hogyan 

fejl;dtek ki ebből a picin;; magból az uj honvédség és a 

demokratikus rendőrség első alakulatai. 

A város felszabadulása után, mint már az előző fee-

zetekben irtam, a Vörös Hadsereg parancsnoksága nagyra 

értékelte az illegális kommunisták, a szervezett munká-

sok és partiz.anok antifasiszta tevékenységét. Ezen tevé-

kenységükért a parancsnokság a MOKAN-komite tagjainak 

meghagyta fegyverét és egyuttal megbizta azzal őket,hogy 

gondoskodjanak diskolc város rendjének és nyugalminak 

megszervezéséről, biztoLitásáról. 

A MOKAN szervezője és vezetője Tóth Béla, mint a 

város főispánja, székfoglaló beszédében beiktatásakor 
ezeket mondotta: 
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"Azt hiszem,hogy a MOKAN-komite szervezésével és 

harcos áldozatkész munkáj:val a föld alatt is bebizonyi-

tottuk: a köz-ért é1 nk, vagy halunk. Ezt fogjuk tenni 

a föld felett is. Tesszük ezt tért, hogy méltók lehes-

sünk a dolgozók elismerésére... Nem riadunk vissza semmi-

től, hogy felépitsük e gyászos romokból a dolgozók demok-

ratikus szabad _agyarországát." /210./ 

E fegyveres szervezet nem riadt vissza az ujjáépi-

tés nehéz feladatainak végrehajtásától, de az épités, a 

rend védelmére is megtette a szükséges intézkedéseket. A 

rend fenntartásához az illegalitásba szervezett csoport 

meglévő iétszána kevésnek bizonyult, i gy szükségessé vált 

a toborzás meginditása,melyre a MOKAN a felszabadulást 

követő napokban a következő felhivást adta ki: 

"L1jen a Felszabaditó Dicső Vörös hadsereg! 

MOKAN-Komite elrendeli: 

1. A MOKAN-komite eddig beszervezett tagjai azonnal 

jelentkezzenek a MOKAN W'erbéczy utcai helyiségében /pénz-

ü '  yőrség épülete/. 

2. A fegyveres alakulat felt'>ltése tovább folyik. 

A jelentkezés feltételei: 

a./ Náci és fasisztaellenes gyülölet. 

b./ Hajlandók résztvenni, mint partizánok a néme- 

tek ellen, ahol azt elrendelik. 

A jelentkezés szintén a MOKAN helyiségében történik. 

A harc tovább folyik a végső győzelemig, a fasiszta 

n.ciK teljes megsemmisitéséig. 

Csak azok jelentkezzenek, akik ezt a harcot bárhol, 

ahol e,y fasiszta náci található, teljes egyéniségükkel 

végi harcolják. 
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Éljen a felszabaditó dicső Vörös Iíadsereg! 

üalál a német megszállókra! 

Pusztuljanak a háborus bünösök! 

Harcos üdvözlettel a : MOKAN-komite. 
/211./ 

Ez a felhivás is bizonyitja, hogy  a miskolci par-

tizánok vezetői minden külső irányitás nélkül is felis-

merték, hogy az adott helyzetben a magyar nép - igy Mis-

kolc népe is - előtt álló legsürgősebb feladat, min , "]. 

előbb és teljes erővel bekapcsolódni a hitleri Németor-

szág elleni háboruba. 

A miskolci partizánok tetteinek hire az ország más 

részeibe is eljutott. Egyre több helyen  ismerték  meg,hogy 

Miskolc városában magyar fegyveres erő müködik. Ennek a 

ténynek nagy jelentősége volt a fiatal magyar demokrácia 

kialakulxsában, erősödősében. A miskolci munkások e nagy-

szerü tetteit bátran példaként lehetett állitani az or-

szág más városai elé. A deLreceni Néplap 1944.december 

5-i száma vezércikkében erről igy ir: "Askolc munkássá-

ga megmutatta, hogy... minden becsületes dolgozó szivá-

ben  átok ég, a leszámolás nagy tette készülődik... A sza-

bad népek harcoló fiai örömmel üdvözlik a magyar munkás 

bajtársakat. Debrecen szava és :Miskolc példája megmutat-

ta, hJ í y itt is élnek a történelemformáló erők. Vannak, 

akik nemcsak várják az idők betelj sedését, de akarják 
és tudják is irínyitani sa j t sorsukat... :Miskolc munká-

sai lerázták magukról a félelem, a tehetetlenség béklyó-

it, rnegforditották a fegyvert, megnyitották a leszámolás 

kegyetlen tüzét." 

1944.december 19-én Miklós Béla vezérezredes, az 

Ideiglenes Kormány leendő miniszterelnöke nyilatkozott 

elismeréssel a miskolci ellenállásról: "A magyar nemzet 

sokat köszönhet a munkásságnak, aki tettekkel bizonyitot-
ta  be,  hogy nem engedi magát német igába törni. 
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Munkácson, Ungváron, '.Ziskolcon és Diósgyőrben nemcsak 

megakadályozta a nemzet vagyonit jelentő ipari berende-

zések felrobbantását, hanem a kezükbe adott fegyvert a 

n emetek ellen forditották... A munkásság eszel a nemzet 
igazi érdekeit :szolgálta és kiérdemelte a nemzet háláj dt." 

/212./ 

A  MOKAN a toborzást az uj rendfen t tartó erőkhöz a 

kormány által hivatalosan kezdeményezett toborozás el'3tt 

mintegy 40 nappal el."bb kezdte meg az uj fegyveres erő 

megteremt : séhez. 

A  toborozás, illetve a hadsereg alapjainak szerve-

zését is, mint minden mást, a Nemzeti Bizottság veszi ke-

zébe és a Németországnak történt hadüzenet után h:xrom nap-

pal, 1944. december 31-re raár toborzó népgyülést hiv össze, 

ahol beinditja a toborzást. A nagygyülésen Tóth Béla ki-

hangsulyozza, hogy "... a kommunisták, akiket a magyar 

közvélem ny el5tt a hadsereg züllesztőjeként mutattak be, 

most majd bebizonyitjzk, ennek a vádnak az alaptalanságát, 

a teljes erejükkel a  magyar  hadsereg felépitésn fogunk 

dolgozni." /213./ 

A népgyülésen részt vett Parkas "lihály, a Kommunista 

Párt :őzponti Bizottságának tagja, ideiglenes nemzetgyülési 

képviselő, aki arról beszólt, hogy: a felállitandó magyar 

nemzeti hadsereg be fogja bizonyitani, hogy a magyar népből 

nem 1 het kirtani az igazság és demokrácia szeretetét. 

Bizik abban, hogy a fasizmus ellen felemelt zászlók alá 

tömegesen fog sietni a demokratikusan gondolkodó Magyar-

ország szine-java. /214./ 

A toborozás beindult, de ahhoz, hogy ennek szerve-

zése és irányitása folyamatos le gyen, a léemzeti Bizottság 

gondoskodott a katonai parancsnokság felállitásáról,illetve 

tevékenységének megkezdéséről. 
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Ennek tudható be, hogy mer 1945. janu.r 15-én Szilai 

alez. vezetésével, 26 fővel megkezdi müködését a "Mis-

kolci Magyar Katonai Parancsnokság". A parancsnokság 

törzsből, szervezési, anyagi, kiképzési, egészségügyi, 

hadbiztosi és hadbirói osztályokból tevődött össze. 

A szervezendő fegyveres erők tagjainak anyagi hely-

zete nagyon sulyos volt, mint arról a katonai parancsfok-

ság 47/3.szém alatt 1945. febru.ir  4-i jelentésében, illetve 

kérelmében az alábbiakban ir le: 

"Kérem a Miskolcon és Diósgyőr-Vasgyárban 1944.de-

cember hó 5-től a MOKAN testületben, illetve későbbi idő-

től pedig mint a Miskolci  Magyar  Katonai Parancsnokság 

alá rendelt katonai század állom Anyába szolgálatot telje-

sitő egyének részére 1944.évi december és 1945.évi úanuár 
hónapra a havi pénzbeli j4randóságot a Iagyar Államrend-

őrségnél szolgálatban 4116 próbarendőrök részére rnegálla- 

pitott havi kiszabatban való megállapitasát, és az összeg-

nek az illetékesek részére történő kifizetése céljából a 

magyar katonai parancsnokság részére való kiutalását. A 

fenti időben szolgálatot tel l)  sitők közül jelenleg 144 fő 

van a karhatalmi századnél, akiknek körülbelül 150 ellá-

tatlan családtagjuk van. öziilük kb. 130 fő nős, igy a 

lakbérre is igénye volna. A próbarendőrök havi dija 132,-

Pengő, pótdija 25 pengő, családi pótlék családtagonként 

45 pengő, lakbér 33,33 pen_,3. Ezzel szemben a hadseregben 
fizethető zsold 

szakaszvezető havi 	45 pengő 
tizedes 	36 pengő 

őrvezető 	27 pengő 
honvéd 	18 pengő. 

/Amennyiben a Nemzeti Bizottság nem jdrulna hozzá 

a kért fizetés engedélyéhez, akkor a század tagjai csak 

ezt az összeget kaphatnák./ 
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A felsoroltakat alapulvéve illetékes volna 1944. 

december és január hónapra: december hónapra:  

- havidij és pótdij cinién 144 fő 157 
pengőjével 	 22.608 pengő 

- családi pótlék 15o cs.tag u•Ln 45 
pengőjével 	 6.750 " 

- lakvér cimén 13o nős részére 	4.333 " 
33,33 pengőjével 

január hónapra:  

- havi és pótdij cimén 227 fő részére 
157 pengőjével 

- családi pótlék 15o családtag után 
45 pengőjével 

- lakbér kb 18o fő részére 
33,3o pengőjével 

35.639 pengő  

6.750 pen',ő 

6.000 pengő 

Összesen: 	48.369 pengő 

...Tekintettel arra, hogy nevezettek a legsulyosabb 

időben önként vállalkoztak hazafias feladataik betöltésé-

re, amely a közrendnek biztositásában, helyreállit sóban 

és fenntartásában mutatkozott volna meg.léltányos volna a 

részükre a próbaidős havi dijazás folyósitása." 

/215./ 

Az indoklást a parancsnokság nagyon helyesen látja, 

az indoklása is helyes, amikor azt irja, hogy: "...Neve-

zettek fenti hivatásuk betöltése miatt családtagjaik ellá-

tásáról m_ s munkakör betöltése folytán nem volt alkalmuk 

gondoskodni. Abban a reményben szolgáltak és szolgálnak, 

hogy a gazdasági és pénzügyi viszonyok rendezése folytán 

utólag méltányos, a mai sulyos időknek megfelelő pénzbeli 

járandóságban fognak részesülni. Eddig csak saját szemé-

lyük napi élelmezésében részesülhettek, de pénzbeli ellá-
tásban nem részesültek." 

Összesen: 	33.691 pengő 
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A honvédség javaslata alapján a számvevőségi főnök 

az alábbi véleményt adja a nemzeti Bizottság felé az ügy-

gyel kapcsolatban: 

"A  MKAN alakulat emberei karhatalmi rendőri szol-

gálatot teljesitettek, éspedig önként, a legnehezebb idő-

ben. léltdnyos, hogy  a szolgálatukért dijazdsban részesül-

jenek. Méltányos a segédrendőri dijazásoknak megfelelő ja-

vaslat is. Ez a legkisebb karhatalmi illetmény." 

/216./ 

A leirtakból látható, hogy a fegyveres testület 

tagjai milyenanyagi lehetőségek mellett, fizetés nélkül 

végezték nehéz feladatukat. A Nemzeti Bizottság a javas-

lattal egyetértve, engedélyezte a pénzösszeg kifizetését. 

A fegyveres erő szervezése mellett a Nemzeti Bi-

zottság gondot forditott a rendőrség szervezésére is. 

/ 1945.janu:zr 7-i ülésén az "...Elnök bejelenti, hogy mivel 
a régi rendőrség és csendőrség az uj rendben feladatát nem 

tudja ellátni, tisztázni kell a rendfenntartás kérdését. 

Előzetes tárgyalások alapján alakult ki, hogy az uj rend-

őrség veszi át a cseadrőség szerepét is. A rendőrség két 

osztálya felett, a politikai és rendészeti osztály felett 

a rendőr főkapitlny 411. A rendőrfőkapitány és a két osz-

tály vezetőjének kérdésében a következő javaslatok tör-

téntek..." /217./, illetve 1945. január 8-án a Nemzeti 

Bizottsig az alábbi személyeket nevezte ki a rendőrség 

vezetésre: 

"Miskolci  főkapitánysá, vezetőjévé: Fodor János 
szds-t, 

Rendészeti főosztályvezetővé: Pintér István 

r.tanácsost, 

Politikai /állambizt:,nbá gi/főosztály vezetőjévé: 
Kecskés Ferencet nevezte ki." 

/218./ 

melyről a 37/1945.szimu Itiratban értesitette a polgár-
mestert is, 
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A  7einzeti PizottR„g vezetésével rnegkez ,?ett toborzó 
munka tovább folyik és februr 4- 4n ujabb toborzó nagy-
`;yiiléct tartanak a Korona mozgóképszinházban. /213./ 
A toborzás ügyét olyan komolyan kezelte a Nemzeti Bizott-
ság, hogy még a Tanfelügyelősé,„ figyelmét  is felhivja,hogy 
az iskolai tanítás beinditásival kapcsolatos munkánál ve-
gye figyelembe, hogy "a most folyó toborzásnak során az 
arra alkalmas tanerők bizonyára kivétel nélkül jelentkez-
ni fognak katonai szolgálatra."  /220./ 

A Nemzeti Bizottság elnöke február első felében 
felkereste Debrecenben Vörös János honvédelmi minisztert 
és megigérte, hogy minden segitséget niegsdnak az uj hon-
védség megteremtéséhez. A megbeszélésen Vörös János kö-
zölte, hogy a 7.honvéd kerületből /Borsod-Abauj-Zemplén 
és Heves megyék területe /17.000 főre van szükség. A hon-
véd kerületi parancsnokság ezután utasitást kapott, hogy 
küldjön összekötőt a  Nemzeti  Bizottsághoz a toborzás elő-
segitésáre. /221./ 

A toborzás eredményeként Borsod megyében és Miskol-
con az alábbi eredmények születtek: 

február 2o-án 
február 22-én 

március 6-án 
március 26-án 

5.520 fő 	/222./ 

8.8o5 fő  /ebuől ::Tiskolcon 
2.7o2 fő/ 

11.000 fő 

21.000 fő 

/223./ 

Mivel az önkéntes jelentkezés ilyen nagyarínyu volt, 
a !e :zeti Bizottság kérte, hogy a kormány által márciusban 
kiadott sorozási intézkedés Borsodban és Miskolcon ne ke-
rüljön  végrehajtásra. Erre az engedélyt megkapták. 
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Március 6-án a Borsodban és +Iiskolcon toborzottak 

sz ina elérte azt a létszámot, mellyel a 7. hadosztály be-

hivhatóvá vált. Ebben az időben Heves megyében már foly-

tak, Zemplén megyében még csak kezdődtek a toborzási mun-

kák.  

A  honvédelmi miniszter utasitást adott, hogy az 

embereket 1945.március 12-re hivj.ak be szolgálatra. Ezt  

az utasitást Battha Andor ezredes az uj parancsnok /Sza-

lai alezredest a Jászberényi l.hadosztály parancsnokává  

nevezték ki./ hivatkozva a megrongált laktanyára, a hi-

ányzó takarókra, ruházatra nem hajtotta végre. Már ekkor  

jelentkezett a hadseregben a reakciós tisztikar szabotázs  

munkája, amely mind a :i_,.-ben, mind a fels3bb parancsnoksá-

goknál a népi mozgalom derékba törésére irányult.  

A diós győri üzemek helyreálli t ósával aránylag ko-

rán megindul a termelős. A hadseregben, de az országban  

az élet beinditásához is szükség van a gyár termelvénye-

ire. A gyár munkásai közül sokan jelentkeznek a toborzás  

alkalmával. Ezen szem:lyeknek a hadseregbe történő behi-

vása a termelés eredményének csökkenésével járt volna.  
Ezért a Nemzeti Bizottság az Iparügyi `ainiszterüez élt  
felterjesztéssel, aki szintén nem értett egyet azzal,hogy  
a jelentkezettek bevonuljanak. /224./  

A toborzásban kifejtett  tevékenységért a III kö-
szönetét fejezte ki a '1e:nzeti Bizottságnak. A tobor-

zásmál  természetesen nagyobb eredmény is születhetett  
volna, azonban a vasutnál, a h.+diüzemeknél a toborzás  
céltudatosan nem folyt teljes erővel. A ;emzeti  ~ izott. 
ség ugy kérte a HM-t, hogy a bevonulásoknál kapjon jogot  
arra, hogy a termelésben szükséges személyek behivásit  
felülvizsgálhassa. /225./ Az engedélyt meg is kapta az  
elért eredmények alapján.  
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Mint láttuk, a 7.hadosztály személyi állományának 

toborzása nagy erővel és ütemben folyt. Hogy a hadosztály 

a szovjet hadsereg oldalán még sem vehetett részt hazánk 

felszabaditsában, az nem a Nemzeti Bizottságon, vagy a 

jelentkezetteken, hanem a régi tisztikar szabotázs, halo-

gató tevékenységén mulott. Minden esetre Uskolc népe 

mindent megtett, hogy elősegitse a hadsere, szervezését 

és ezért méltán érdemelte ki a honvédelmi miniszter elis-

merését és lelkes tevékenységével nagyban hozzájárult a 

város jó hirnevének bregbitéséhez. 

-0-0-0- 
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BEFEJEZ  E S: 

int a felsorolt tények ős dokumentumok alapjen 

láthatjuk, városunk népe a munkasoszt4ly vezetésével a 

fasizmus igája alatt a felszabadulás előtt is aktivan 

kUzUött azért, hogy  népünk boldogulása érdekében lerázza 

a fasiszta elnyomás igáját. Erejéhez és lehetőségeihez 

mérten segitette a Szovjet Hadsere,et abban, ho gy  a fel-

szabpdulás mielőbb elérhessen városunkba. T.kkor mir a 

kommunisták irúnyitása alatt álló MOKAN-kimoté vezette a 

harcot. /Ezelőtt a kom unista pzrt illegalitásba vonulása 

óta a mozgalom a szociáldemokrata baloldali vezetés alatt 

állott./ A felszabadulás után a kommunisták aktiv szervező 

tevékenységének tudható be, hogy a baloldali erők tömöri-

tésével - ha nem is mindig teljes eredménnyel - sikerült 

meggátolni a jobboldal, főleg a Kisgazda Párt jobészárnyá-
nak aknamunkáját. A felszabadulás után a kommunista párt 

befolyása egyre növekedett és a tömegek megnyeréséért, a 

demokrácia megvalósitásáért, az ujjáépités,majd a szocia-

lizmus épití-, ének :Hegszervezés é"rt folytatott harcban maga 
mögött érezhette a nagyipari proletáriátust. Ezért volt 

különös jelentősége liskolc és Diósgyőr egyesitésének. 

F di -- szertáció pártunk, rnunkásoszt_Ilyunk harcát 

csak 1943-1945.végéig mutatja be, de ez is bizonyitja, 

hogy mélyen élt városunk proletáriátusában a nép boldogu-

lásáért való küzdeni vágyás ős a nehéz körülmények elle-

nére is méltó elismerést harcolt ki hazánk demokratikus 

fejlődésének kibontakoztatásában. 

A 25 év távlatából isLüszkék lehetünk pártunk és 
lelkes munkásosztályunk tevékenységére, mely a pillanat-

nyi vereségek és kudarcok ellenére is harcba vitte dolgozó 

népünket a boldogulás, a kizs_ kmányolás teljes m ,szünte-

tése, a szocializmus épitése felé. 
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F ORR áS:JIUNKÁK 

1./ Központi Stat.Hivatal 1960.évi népszámlálás B.A.Z. 
megye és Miskolc személyi és családi adatai. 

2./ Központi Stat.Iivatal B.A.Z. megyei Igazgatósága 
/Kézirat/ 

3./ Magyar Statisztikai évkönyv 1941. /1943-as kiadás/ 
4./ U.o. 
5./ Szabad :JIagyarorszag 1945.februar 16. 
6./ Miskolc Törvényht,tósagi .iiz. 1945.jun.18.-i rendes 

közgyülés je gyzőkönyve. 
7./ Központi Stat.'Iiv.ital B.A. Z.regyei Igazgatósága 

/s  zirat/ 
8./ U.o. 
9./ Borsod Vármegyei Szociográfiák 1939.III.rész Miskolc. 

lo./ U.o. 
11./ Közp.Sat. Riv. B.A.Z. megyei Igazgatósága /Kézirat/ 
12./ U.o. 
13./ U.o. 
14./ Adatok és tények Miskolc város 20 éves fejlődésről 

/ISZMP városi biz.kiadvanya./ 
15./ Magyar Statisztikai zsebkönyv I.évf.1942./Bp.1943./ 

98.old. 
16./ U.o. 151.oldal. 
17./ .ia_,yar Statisztikai évkönyv 1941. /Bp.1943./192.old. 
18./ Adatok és t6nyek Miskolc város 20 eves fejlődéséről. 

46.old. 
19./ Magyar  stat.évkönyv.1941. /Bp.1943./ 194.old. 
2o./ Deák Gábor kéziratai 17.old. 
21./ Adatokés tények iiskolc varos 20 éves fejlődéséről. 

47.old. 
22./ Magyar stat.évkönyv.1941. /Bp.1943./ 191. és 199.old. 
23./ Adatok és tén,.ek Miskolc város 20 éves fejlődéséről. 

49.old. 
24./ Városszociográfiák 1945 előtt /.Magvető 1961/361.old. 
25./ Deák Gábor kézirata 59.old. 
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26./ lagyar Stat.:_,vkönyv 194o. /Bp.1942./ 189.old. 

27./ Adatok és tények Miskolc város 20 eves fejlődéséről. 

55.old. 
28./ Miskolc thj. város jegyzőkönyve. /66 kgy./1941./ 

29./ Adatok és t ények Miskolc város 20 éves fejldésér:l. 
40.old. 

3o./ Regbeli Hirlap 1935.márc.28.szám. 
31./ Uj Világ 1954.48.sa. Vihar Béla: Barla Anna diadala. 

32./ Deák-Gyimesi: Olvasókönyv B.A.Z. megye és Miskolc város 

történetéhez 2o9-21o.old. 

33•/ Miskolci Állami Levéltár. Alispáni elnöki 77/1943. 

34./ U.o. 35/43. 
35./ Soós-Kiszely-Zádor: Vázlatok a diósgyőri vaskohászat 

190 éves történetéből.Miskolc 196o. 113.old. 

36./ Kopácsi Sándor személyes élm nyei alapján. 

37./ Fekete _,,ihály: Partizánok az Avas alján.Bp. 1955.14.0. 

38./ Oszip István visszaemlékezései 

39./ Dokumentumok... 462. 

40./ Borsodi Szemle 1)65.3.sz. 
41./ Herman 0.Muzeum. Deák Gábor kézirata."Az 1943-as béke-

tüntetés Diósgyőrben" 14-15.old. 

42./ Rákosi Mátyás: Magyar jövőért. 
43•/ Fekete Mihály: Partizánok az Avas alán. 19.old. 

44./ Deák-Gyimesi: Olvasókönyv. 3.A.Z.iegye k Miskolc város 

történetéhez. 210.old. 

45./ Pintér István: Magyar kommunisták a litler ellenes nem-

zeti egys`:t,ért . /Kossuth 1968/ 281-282. old. 

46./ U.o. 265.old. 

47./ U.o. 275-276.old. 

48./ Pesti Hirlap 1943.szept.14. 
49./ Pintér István: A magyar kommunisták...c.müve 265.old. 

5o./ a,,yar Munkásmozgalom története 1867-1945. Tananyag. 

263.old. /Kos:-uth 1961-1962./ 

51./ Pesti Hirlap 1943.szept.14. 

52./ Fekete 	Partizánok az Avas alján 23.old. 

53./ Gazsi József: Diósgyőri munk_isok tJntet"se a háboru 

ellen. Borsodi Szemle 1960.4.szám. 

54./ Kun László: A mi forradalmunk. Borsodi Szemle 1969. 

3.szám, 35.old. 
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55./ ;•iiskolci Állami Levéltár: i?iskolc thj.város Törvény-

hatósági Bizottságának 1944.évi, máj.lo - ünliepélyes 

rendkivüli közgyülésének jegyzőkönyve.58/1944.kgy. 

56./ U.o. 63/1944.kgy.jegyzőkönyve. 

57./ 1941.évi népszámlálás adatai.Központi Stat.Hivatal 

1947. /Az adat Nagy-Miskolc területére vonatkozik./ 

58./ Állami Levéltár Miskolc: :liskolc thj.v iros Törv.hat. 

Biz.1944.junius 14-i ü]. s jegyzőkönyve 88/1944. kf.;y. 

59./ Herman Ottó muzeum gyűjteménye: N.csop.55.gy.sz .28. 

doboz. Marjalaki Kiss Lajos visszaemljkezései. 

6o./ U.o. 

61 - 69.számok elirás következtében kimaradtak! 

70./ U;o. 
71./ Borsodi Szemle 1965.3.sz.ám, 13.old. 

72./ Szabad Magyarország 1945.január 14. 

73./ U.o. 

74./ U.o. 
75./ Felvidéki Népszava 1945.mljus 9. 

76./ ,''szakmagyarország 239. sz : m 1969.okt.15. 
77./ Északmagyarország 1969.okt.18. 

78./ Herman Ottó '_iuzeum: Barla Anna vis zaemlókezései.N.cso . 
5o/a gy.sz.28.doboz. 

79./ Herman Ottó Muzeum: 'sarjalaki _ajos vis s zaemlékezései 
d. csop. 56 . ,y. sz.28. doboz 

80./ _?i egyetemünk 1964.4.szám. 
81./ borsodi Szemle 196o.1-2.szám 11.old. 

82./ U.o. 

83./ Borsodi Szemle: Kun László: A mi forradalmunk 36-37.old. 

84./ Mi egyetemünk 1964.5.szám. 
85./ Szabad Magyarország 1945.január 20. 

86./ Herman Ottó Muzeum: Deák Gábor kézirata "Az 1943-as 

bóketüntetés Diósgyőrben" 25.oldal. 

87./ Nógrádi Sándor: Uj történet kezd7dött /Kossuth 196L./ 

26-27.old. 

88./ Borsodi Szemle 196o. 1-2.szim. 

89./ Herman Ottó iuzeum: Hans Friessner: Verraten Schlachten 

ci:nü német nyelvű könyve iayar rszre vonatkozó részek 

forditása. 
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90./ Deák-Gyimesi: Olvasókönyv B.A.Z.megye és :Miskolc város 

történetéhez. 213-214.o1d. 

91./ Herman Ottó Muzeum gyüjteménye. N.csop.76.gy.sz.40.dob. 

92./ Herman Ottó Muzeum gyüjtemnye: bancza Lajos visszaem-

lékezései. 
93./ Történelmi évkönyv 186.old. 

94./ U.o. 213.old. 

95./ Borsodi Szemle 1964.5.szam. 

96./ Történelmi ..övkönyv 189 . old . 

97./ Tóth Sándor: A szovjet hadsereg felszabaditó hadmiive-

le tei IMagyarorszigon. 138. old. 

98./ Magyar  Ujság 1944.nov.3. 

99./ Tóth Sándor: A szovjet hadsered felsz 	 139.old. 
loo./ Történelmi évkönyv 191.o]d. 

lol./ Hirek 1944.dec.6. 
102./ Fekete .+lihály: Partizánok az Avas alján Szikra 1955. 
1o3./ Hirek 1944.dec.6. 

104./ Tóth Sándor idézett müve 139.old. 

1o5./ Délmagyarorszg 1944.dec.6. 
1o6./ Hirek 1944.dec.3. 

1o7./ Herman Ottó Muzeum gy;ijteménye. Dancza Lajos vissza-

emlékezései és személyes beszélgetés a szemtanukkal. 
108./ U.o. 

1o9./ Szabad Magyarország 1944.dec.6. 

llo./ Szabad :Magyarország 1944.dec.18.szám. 

111.; Északmagyarország 1964.284.szám. 

112./ Mi egyetemünk.1964.dec.4.sz.rn. 

113./ Borsodi Szemle 1965.1.sz:ém. 

114./ Lenin: "Baloldaliság a kommunizmus gyermek:etegsége" 

/Válogatott müvei 1I. 747-748.old./ 
115./ Borsodi Szemle 1965.1.szám. 

116./ ;Iiskolci Állami Levéltár: áiskolc thj.város Törvény-

hatósági Bizottság 8/1945.kgy.jegyzőkönyve. 

117./ Szabad Magyarország 1944.dec.18. 

118./ Szabad Magyarország 1944.dec.15. 

119./ Szabad Magyarország 1944.dec.18. 

12o./ Felszabadulás - Dokumentumok F,zikr,j 1951.175.old. 
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121. /  Szabad Magyarország 1944.dec.18. 
122./ Állami Lev ltár Miskolc. Tiskolci Nemzeti Bizottság 

iratai. 1/1944. 
123./ U.o. 
124./ U.o. 
125./ U.o. 2/1944. 
126./ Néplap 1944.dec.21. 
127./ Sz bad ,Magyarország 1944.dec.21. 
128./ Állami Levéltár Miskolc. Nemzeti Bizottság iratai. 

11/1944. 
129./ Állami Levéltár Miskolc. Miskolc thj. viros Törvh. 

Biz.l.sz.kgy.jegyzőkönyve. 
13o./ Borsodi szemle 1965.1.szám. 
131./ U.o. 
132./ TUrt;nelmi övkönyv 2o3.old. 
133./ Állami Levéltár Miskolc. Nemzeti Lizo tság iratai. 

53/1945. 
134./ 2szakmagyarorsz..ig 1965.jan.24.ezám. 
135./ Szabad .iagyarorszig 1944.dec.15. 
136./ Állami Levéltár Miskolc.  Nemzeti Bizottság ir tai. 

11/1944. és 13/1944. 
137./ Állami Levéltár Miskolc. Miskolc thj.város Törv.hLt. 

Biz. lo/1945.kgy.jegyzőkönyve. 
138./ 'iiskolci Állami Levéltár. Nemzeti Bizottság iratai. 

12/1944. 
139./ Szabad Magyarország 1945.julius l.szám. 
14o./ Nógrádi Sándor: Uj történet kezdődött. Kossuth 1966. 

36-37.o1<<. 
141./ :askolci állami. Levéltár: Nemzeti .Biz.iratai.266/1945. 
142./ U.o. 169/1945. 
143./ J.o. 22/1945. 
144./ U.o. 163/1945. 
145./ U.o. 28/194). 
146./ U.o. 382/1945. 
147./ Szabad Magyarország 1945.julius 5. 
148./ Iiskolci Hirlap 1945.szeptember 4.szim. 
149./ askolci Marai Levéltár: Nemzeti üiz.iratai.l8o/1945. 
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15o./ Deák-Gyimesi: Olvasókönyv L.A.G.megye és Miskolc város 

tirténetéhez. 213.old. 

151./ Nógrádi Sándor: Uj történet kezd:;dött.Kossuth 1966. 

36.old. 
152./ .Iiskolci Állami Levéltár: i:emzeti i3iz.iratai.13/1944. 

153./ Uskolci Állami Levéltár: iemzeti í3iz.iratai.347/1945. 

154./ U.o. 
155./ U.o. 

156./ U.o. 

157./ U.o. 
158./ _szakmagyarország 1965. jan.6. szám. 

159./ , 'Aiskolci Állani Levéltár: Nemzeti biz.iratai.13/1944. 

16o./ U.o. 667/1945. 
161./ Szovjet-magyar kapcsolatok 1945-1948. Dokumentumok. 

32.és 44.old. 

162./ U.o. 53-54.old. 

163./ :;szakmagyarország 1965.jan.6. 

164./ Szabad .Iagyarorszug 1945.m Arc.25. 

165./ Borsod vármegyei szociográfiák 1939. 

166./ ',4iskolci Állami Levéltár. 	thj.város Törv.hat. 

Biz.lo6/1945. kgy.jegyzőkönyve. 

167./ U.o. 
168./ :diskolci Állami Levéltár: Nemzeti Biz.iratai.9/1944. 

169./ U.o. 

17o./ .üiskolci Állami Levéltár: iJiskolc tnj.város Törv.hat. 

Biz.5/1945.közgyülés jegyzőkönyve. 

171./ Szabad tiagyarország 1945.febr.16. 

172./ U.o• 

173./ Nógrádi Sándor: Uj történet kezd7dött.Kossuth 1966. 

37.old. 
174./ Borsodi Szemle 1965.1.sz. 

175./ Történelmi Évkönyv 2oo.old. 
176./ Szabad .Iagyarorsz..ig 1945.jan.22. 

177./ liskolci Hirlap 1945.jan.22.sz. 

178./ Miskolci Hirlap 1945.junius 4. 

179./ Felvidéki Népszava 1945.julius 3. 

180./ Nógrádi Sándor: Uj történet kezdődött.Kos::uth 1966. 

49-5o.old. 
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181./ ' aiskolci Állami Levltár: Miskolc thj.vqros Törvény-

hatósági Biz. 1/145.kgy. jegyzőkönyve. 

182./ Történelmi évkönyv 2oo.old. 

183./ Nógrádi Sándor: Uj történet kezdődött.38.old. 

184./ Abauj Népe 1447.juniu- 6. 

185./ Szabad Magyarország 1945.máj.3. 
186./ Szabad Magyarorsz dg 1945.március 25. 

187./ Történelmi évkönyv 2ol.old. 

188./ Felvidéki Népszava 1945.nov.6. 

189./ Nógdi Sándor: Uj élet kezdődött. Kossuth 1966. 

57-61.old. 

19o./ Szabad Magyarország 1945.nov.9. 

191. /  Szabad Magyarorszég és Felvidéki Népszava 1945.nov.9. 

192. /  Szabad Magyarország 1945.nov.10. 
193./ Miskolci Állami Levéltár: Miskolci Yernzeti Bizottság  

iratai. 391/1945. 

194./ Adatok és t "nyek Miskolc v áros 20 éves fejlődéséről. 
3.old. 

195./ h"iskolci Állami Lev :lt .ár: Miskolc  thj.város Törvény- 
hat.Biz. 4/1945.kgy.jegyzőkönyve. 

196./ °:Riskolci ál.ami Levéltár: Nemzeti Biz.iratai.12/1944. 

1944.dec.21-i ülés jegyzőkönyve. 

197./ '":iskolci Áll -ii Levéltár: Miskolc  thj.város Törv.hat. 

Biz. 42 és 44/1945.kgy.jegyzőkönyve. 

198./ Iiskolci 	Levéltár: Nemzeti Biz.iratai.13/1944. 

199./ U.o. 24/1945.szám. 1945.jan.2-i ülés jegyzőkönyve. 

2oo./ U.o. 21/1945.sz.irat 

2o1./ Borsodi Szemle 1965.2.szám. 

2o2./ Szabad Magyarország 1945.márc.8.szám. 

2o3./ Szabad Magyarország 1945.márc.l3.szám. 

2o4./ Szabd Magyarország 1945.mzrc.15.szám. 

2o5./ Miskolci álla-.i Levéltár:askolc thj.város Törv.hat. 

Biz. 35/1945.kgy.jegyzőkönyve. 

2o6./ Szabad Magyarország 1945.márc.2o.szám. 

2o7./ Szabad Magyarország 1945.ápr.22.szám. 

208./ Borsodi Szemle 1965.2.szám. 

2o9./ Felvidéki Népszava 1945.dec.22.szám 
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21o./ Miskolci Állami Levéltár: Miskolc thj.város Törv.hat. 

Biz. 24/1945.közgyülés jegyzőkönyve. 

211./ Herman Ottó ;"uzeum gyijteménye: Dancza Lajos vissza-

emlékezései. 

212./ Debreceni Néplap 1944.dec.19. 
213./ iiskolci Állami Levéltár: Nemzeti Biz.iratai.10/1945. 

1944.dec.31-i népgyülés jegyzőkönyve. 

214./ U.o. 
215./ Miskolci illami Levéltár: Nemzeti Biz.iratai.249/1945. 

216./ U.o. 

217./ U.o. 84/1945. 

218./ U.o. 34/1945. 
219./ U.o. 579/1945. 
22o./ U.o. 666/1945. 
221./ Borsodi Szemle 1965.10.szlm. 

222./ Szabad ragyarorezág 1945.febr.27. 

223./ 'Miskolci :állami Levéltár: Nemzeti isiz.iratai. 

1322 és 1930/1945. 

224./ Borsodi Szemle 1965.10.szám. 

225. /  Miskolci Állami Levéltár: Nemzeti Biz.iratai. 

1178/1945. 

-0-0-0- 
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MELL L K L E T E K : 

l.sz. B'kepárt röplapja 	 33.01d. 

2.sz. Békepárt röplapja 1944.VIII.hónapban szórják 

repU1ő,34pről. 	 33.old. 

3.sz. MOKAN-komite első röplapja 	43. old . 

4.sz. MOKAN-komite röplapja a katon a-íkhoz, a 

munkásokhoz és polgárokAoz. 	43.old. 

5.sz. MOKAN feihivás a város lakóihoz. 	. 48.old. 

6.cz. Vörös Hadsereg felhivása a város lakóihoz. 	61.old. 
7.sz. Oszip István MOKAN igazolványa 	62.old. 

8.sz. .M0KAN felhivása felszabadulás napján a 

katonákhoz, munkásokhoz, polgárokhoz. 	63.old. 

9.sz. MOKAN-komite "zabad Magyarország c.lapja 	64.old. 

lo.sz. MOKAV Nőmozgalom felhivása 	65. old. 

1l. sz. "MOKAN V DEL.,IE ALATT ALL" plakát 	66 . old. 

12.sz. Sajtócikk a város vezetőinek kihallga- 

tásáról. 	 68.old. 

13.sz. Oszip István meghatalmazása a diósgyőri 

ujgyár üzemképességének felülvizsgá1a- 

tra. 	 69.01'. 

legjegyzés:  A mellékletek a Herman Ottó Jluzeum gyüjte-

m::nyábJl vannak fényképezve. 

— O—O—O- 
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TARTALODIJEGYZE Yi : 

Be v ezet  3 	 1. old. 

1./ Miskolc v.i.ros gazdasági-társadalmi hely- 

zete a számok tükrében 	2.old. 

2./ Az ellenállási mozgalom  alakulása a fel-

szabadulás el5estéjéig 	15.old. 

3./ A miskolci munkásmozgalom helyzete a vá-

ros felszabadulását közvetlen megelőző 
időszakban. 	 34.old. 

- MOKAN-komite megalakulása és tevékeny- 

sége. 	 40.old. 

4./ áiskolc város felszabaditása 	52.old. 

5./ Az élet beindulása a felszabadulás után 	6C.old. 

6./ A miskolci Nemzeti Bizottsági megalaku- 

lása és tevékenysége 	72.old. 

7./ Romeltakaritások és az ujjáépités bein- 

ditAsa. 	 77.old. 

8./ Közellátás megszervezése 	83.old. 

9./ Nagy-riiskolc létrehozása 	90.old. 

lo./  A  pártok megalakul . sa,tevékenysége 	95.old. 

- 1945-ös választások 	 98.old. 

11./ harc a közélet demokratizálásáért a 

reakció ellen 	 101.old. 

12./ ';iiskolc város a demokratikus hr. dseregért 111. old . 

Befejezés 	 121.old. 

Forrásmunkák 	 122.old. 

:lellékletek 	 130.old. 

Tartalomjegyzék 	 131.old. 



36-17/1969—W  s% 
 

Dr.Serfőző Lajos elvzárena.k  
egyetemi docens  

Diczházi Dezső  
Tárgy... 

doktori szigorlata 
Me11.110,..: I db. disszertáció  

IIelY ben  

Professzor Elvtárs  ! 
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