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A dolgozat célja a. Veszprém r,  egyei awteaaaizet:i bizott-
ságok tev►é]s:eaaységéxék atfsgő eleazése aegalaaku16.-  

,.. 

sukt63 egbseea releszlatiouk;~-~.g."  

A aaeegye .  zeasr►seti bizottságainak aewakáesaágát a lam 
alapretiS itérdéaeal:aék 6s a xteazeti bizottságok  

szágos helyzetáaQk tüggvéayek.óat igyekeztea beau- . 

tatait"■ A dolgozat a aegyei aeazeti bizottságok te ~  

vókeaysaég6>re túlmesőem a aeazeti  bizottságokat  *rasa-  
gout*. ériat6 .elvi kárdéselarre is segkisérel vilasst  

a~ daei.' 8$szletesaia elemzi a aeazeti bizottságok a'i,kiá-. . 

dését az 1947-es é$ 1948--as évekbeaa is, aaassely$ket ed- 
dig a ar,s.eatiazeti bizottságokról aegjelez.t taaulakayo1a:  ;._ 
rész.letesea. )tea vizs~g~.tak~:  

A kutatás sogrsbb teraletre terjed ki t  silt  a  kora-
beli V'eszpxr€s Alegre, sort vizsgilja a későbbi teaa- 
letreadesések ,/1950./ sara* Veszprém aegt,gé$tez csa-

tolt keszthe taapeleei és a sUaegi járás aasaseti  

bizettsigaiaak tártéaetét is  

Dolgozatomat elsa8sorbas a Párttört6aeti. 2aaa.témet Ares. . 

chivuaibaaa talált megyei pirtdasikumeatvaok 6s a Veszp- 
rázai Wald. Levéltár  noaaazeti bl$ottsági iratanyaga; 
valamint aaz országos és megyei Új ságaantiyagssak e1hass-» 

aitaásitval ké a9zit et~ì em elai  



A nemzeti bizottságok tevékenysége  

Veszprém.megáben.  

/1945. április 1949 ¢ _ jat3.uár/  
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	felszabadult országban. 
 

A  nemzeti;  bizett- 

ok 
 

 a demokratikus . forradal . hel szervei.  
állásfo mása._ a nemzeti  bizottságokkal  ka csólatb . 

A Vdreis Hadsereg felszabaditb badmiiveletei során 1945.  
á,prilis 4-re hazá:nk , egés$ teríáletért3l kldzte a német  
fasiszta  csapatokat': Egyúttal »egsemmisitette a német  
fasizmussal szövetkezett magyar kizsákmánycl8 osztá- . 
].yok fegyveres erőit is.' A felszabadult magyar nép sa-  
St. kezébe vehette sorsának iránitását, és  a munkásosz-  
tály forradalmi pártJa vezetésével a ásépi demokratikus  

forradalom  kibontakoztatásának *tame  lépett.  

á MKP figyelembe véve hazánk. asztá.lyert3visza 4 4, z t, a né-  
piink el6tt.. állé legfontosabb feladatokat, as ország de-
mokratikus átalakitását tüzte napirendre  és ezzel maga  
köré tudta tömöriteni as ország antifasiszta, demokra-
tikus és hazafias erőit. Programjavaslatában pártunk ki-
Jelölte hazánk áemokratikusx új jásszü.7.etésének és felemel-
kedésének útját: 7Ha a n+,maet kimöletlenü]. leszámol az  
orsszágsreetökkel," ha mixssdea beosü:letess magyar összefog  
a Magyar Nemzeti Miggatlens:ági Frontban az  AJ, életerős;  
demokratikus Magyarország felépitésére, ha a nép veszi  
kezébe az  ország vezetését, akkor  Magyarország nem  volt,  
hanem leszi" /if  A komMuuista párt javaslatát a Szegedenn  
megalakult Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 1944+ de-  
°ember 3-án pragremjáu.1 elfogadta:' A hemz;eti bizQttságok  
ennek a maffa,r  Nemzeti Függetlenségi Frontnak voltak a  
helyi szervet:'  

/1/ Magyarország demokratikus újjáépitésének ás felemEl-  : 
kedásének programja.  .  Az MICE' aYaslatat:' Fe3szabadulás : 
Dokumentumok. Szikra,  Hp: 19

~
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17o,-.`  old°: 



A kommum3.sta pár,tok, igy  a MEP  tevékenységében sem  új.•  
keletii a népfrontpolitika.' Tudományos alapján a Kommu-
nista Intezxi►aciossá].é 1935.ben : Moszkvábeú :  megtartott  
V11.` 

 
kongresszusa dolgorta 	Az illegális MEP e  haté.-  

roza.t ezellemében, kezdemén,yerate az antifasiszta, háború-
ellenes ös$zefogást. A népfrontt első szervezett  foí.mája  

... 

a széles társadalmi bázison 1942':-  tavaszán létrehozott  
Történelmi Emlékbizottság volt. Ezt követte a német  
megszállás idején létrehozott Magyar Front, a  magyar an-
tifasiszták 	 harci szövetsége.  

A  magyar: nemzeti, ao.tifasisztaa, r.épi, erők l:gazi összefo-
gása. azoa3:bán csak a felszabadulits utp ~

4,y~
a

,Q
~dagyar Nemzeti'  

lüggetl.enség~. ?rout  ~~ -~ák helyi szervei, a nemzeti bi-
zottságok keretében tudott: kifejlődni. .  A  kommuni.sta ,  párb  
volt a kezdeményezője még az illegalitás időszakában  en-  
nek a nemzeti egységfrontnak és e  front  helyi szerveinek, ,, 

a nemzeti bizottságoknak. A párt 	Bizottsága i944;'  
szeptemberében és aktóberébe= a .szocializ,musb .a való é,#me-- 
xiet kérdéseiről tanácskozott.' Az a vélemény alakult ki,  
hogy a t'amegmazgalmek fe,jlődésébe~n, a fasizmus maradvá-  
nye-i elleni harab€am its .a demokratikus célok val6~~~~.tá-- 
sábas a nem. zeta  bizottságokra  rtag~r. feladat vár. 
A Koesuth-r641.6 	október 19.•6n a német  fasiszták  . 
és magyar kiszolgálóik elleni  azéleskbrü nemzet9, d .ssze-  
fogitsra történő felb:ivássa.l egy9.deatleg a nemzeti  bizott-
ságok feladatát is meg'határoztat 't`. 

. 	 .:  
nNa].adéktalanul meg kell  teremteni a legszélesebb' nemzeti  
összefogást , a németek ás bérenceik elleni harcra. Etibei  
az összefogásban : mindenkinek ott van  a helye, aki kész a 

 ás a. németzsoldos nyilas bitangok ellen  fordiiint.`  
A Magyar Nemzeti Prontot ki kell széleal.temi l" /3/  

/2/ Pxrő3 részl.etesebben. lásd Szabó Bá];.intt A kommunista  
párt politikai irárvona3.ának , alakulása  a KI - 9'II. kong-
resszusa után és  a II.  világháború éveiben  

t. Pirttörteneti 8azlernények X .' &rt. 1964. február.  
6 -.65. old.-  

/3/ ICosauths*rádi8 adásai 1944: október 	legszélesebb  



"A Magyar Nemzeti Front lebirhatatlan erő lesZ; ha Um-. 

6zeforr a m6PPel; ha mindenütt a falvakban; a városok.;- 
ban harcoló nemzeti bizottságokra  támaszkodik.  A nemze-
ti bizottságok feladata, bogy mozgésitsik; - egYsftbe 
vicsolják és elszántan harcbavigyék az összes magyar 
hazafiakat, az egész népet, a németek ős a nyilas német-
cselédek elleal" /4/  

A nemzeti bizottságok szükségességét ős feladatainak 
részletesebb kifejezését 1944. november 7.6n, a NOSzF. 

évforduldjén a szegedi ünnepi naggyiaésen, a MEP kép-
viselője adta mew. 

"Szükség van olyan bizottsigókra, amelyben  helyet  foglal-,  
nak az összes haIadó párterk és szervezetek kéPviselöi 
Szükség van nemzeti bizottsigokra itt és az orszig awn 
részén, Maly ma még a nhnet fasizmus csizmája alá van 	, 
tiporva... A felszabaditott területeken a nemzeti bizatt-
ságok feladata; bogy mindenütt mozgósitsák a  népet  a na. 
hézségek leküzdősére; a termelőmmIkkm, a Yards Hadsereg 
támogatására, mely szétzAzza a hazánkat elnyomó német fa. 
siszta imparializmust." 

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front programjávi lett 
"Magyarország demokratikus üJJaépitésének és felemelke. 
désének programja", amely még 1944. november 30-án a MU 
javeslataként jelent mag a debreceni NéPlailban, szintén 
felhivist tartalmaz a nemzeti bizottsigok megalakitására 
ős egyben meghatározza a namzeti bizottságok helyét a fel-
szabadult Magyarország közéletében: 

nemzeti összefogást a németek és béreneeik ellen. 
Felszabadulás. pokumentumok..4zikra0 BP. 1955. A to- - 
vábbiakbant Felszabaduláa 	48. old; 

/4/ Pelszabadulis... 49. old: 
/5/ Gerő Ernő beszéde 1944.'neVember 7.4n, a NOSzF. 

éVfordulóján a:sZegedi Unnepi nagygyÜlésen. Felsza4. 
badulás 	145.' 



"A német elnyomók és magyar cinkosaik elleni harcban .s  
a fasiszta és feudális reakció szétxiazás€ara és a cremok- 
ratikus átalakulás biztoé,i.tására községenként és váro- 
soacaOnt a  demokratikus pártok megbizottaj.bói és k,3:prów 
bált Nitler.elll.eaes hazaf3,akból nemzeti bizottságokat 
kell. teremteni.` A nemzeti bizottsigok a Magyar Nemzeti 
Függetlenségi Front helyi szervei, amelyek  egyesitik a 
demokratikus, hazafias erőket és vezetik a harcot a de«► 

mokra,tikus f,  népi Magyarcarszágárt. " /6/ 

Az egyes városok és községek felszabaditását követően 
sorra alakultak meg a nemzeti bizottságok.' A nemzeti b3,. 
zottságok által szervezett népgrüléseken választották 
meg az  Ideiglenes Nemzetgyal:és képviselőit. 

A nemzeti bizottságok a demokratikus koa3.ielós pártok 
helyi összefogása és az osztályszövetség kifejezői is 
voltak egyidejüleg: A kommunista párt helyi szervezetei 
és a koaliciós pártok hazafias, demokratikus tömegeinek 
kapcsolata és egyben  e pártok reakciós  vezetőivel  foly-
tatott hare szinterei lettek. Többségük tevéken,ységébea 
a népi diktattkraa fejeződött ki. A nemzeti,  bizottságok 
- főleg tevékenységük első hónapJaiban helyi vxszon,y- 
lathaa az állami élet minden területén tevékenykedtek, 
iráinyitották a politikai életet.  Nagy szerepet  Játszot-
tak az élet vérkeringésének beinditásában, a közbizton- . 
ság heiyreálli.tásában ., a közellátás megszervezésében .; a 
romos  épületek lakhatóvá tételében, a termelő munka  be  
inditásában ,, a hely3. CSs3kormányzatál szervek í4jjászervezé. . 

sében. 
Felvették a  harcot a  reakció  és a fasizmus  maradványai 
ellen t  tevékeny  szerepet vállaltak a reakcióellenes nép. . 

mozgalmakban. Később azonban a reakció 'támad,ásának. ke- ' 
reszttüzébe kerültek. A  h4rthysta miniszterelnök vezetésé- 
vel felülről a neffixeti  bizottságok szétrpbbaauatására tőre» 

/6/ Néplap  1944. november 30.' Magyarország demokratikus 
újjáépitésének ős felemelkedésének programja. A BIffIP 
Javaslata. Felszabadulás ... 175,, . 

old:' 
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kedtek, majd a helyi reakciós erők fokozatosan igyekez-
tek  beépülni e népi szervekbe. Ugyanakkor a kommunista 
párt vezetői körébea 1917-től egyre inkAbb tért hóditott 
a népi antevaeaység lebecsülése, s a fő salyt a közpon-
ti  szervekben  folyő harcra  helyezték. .  Mindezek következ.. 
tébea a nemzeti bizottságok szerepe fokozatosaa csökkeat. 
A bennük rejlő forradalmi erőt bizonyitja, hogy tevékeny-
ségiik a reakció elleni nagy harcol; idején megélénkfilt, 
nemcsak 1945. végén ás 1946.ban de még 1947.48s.bam is, 
bar 1946.461 kezdve fokozatoaan hattérbe szoruItak, sze-
repak egyre csökkent ás 1949, januárban  központi  intézke-
désre feloszlatták. 

". 0 .1.4 ."4"""*""41 .44*  

I.  

Vesz rém me e a német tsma 	 rémb.k 	uralmának 
Ve z 	me ei'rém 

helyzetkép a  i'elszabadnlá  táni. hónapokban.  

Jelen  tanUlmánynak az a feladata, hogy a nemzeti bizott. 
ságok Veszprém megyei tevékenységéről adjon képet. Ahhoz ., 
hogy e népi szervek megyei tevékenységéről reins vtle-
m6nyt  tudjunk  alkotal, ehhez az szükséges, hogy legalábbis 
vázlatQsan megvizsgáljuk a Veszprém megyel sajátos viszo. 
nyokat. 

Veszprém magye a felszabadulés előtt túlnyomórészt mező. 
gazdasági jellega megye volt. Az ipari munkások száma alig 
érte el a 75oo-at; jelentősebb ipart csak a bányászat és 
a vegylpar jelentett. 
A feudális nagybirtokrendszeren alapuló mezőgazdaság jal. 
lemezte  elsősorban  megyénket.' 



Teriiletének több mint egyharmada, 300.034 kh. 123 olyan 
nagybirtokos kezén volt ., akik átlagosau több mint 2.400 
kh. földterületen gazdálkodtak. A megye legnagyobb föld- 
birtokosa a felszabadulás előtt az egyház volt. A veszp- 
rémi püspökség, a veszprémi káptalan és a zirci apátság 
együttesen 15o.`000 kh. földterdletet birtokolt. Az 1935" 
beli. Veszprém megyében a földtulajdonosok 74,1 
egyenként 5 kh--nád: kevesebb földje volt és ezek, az ölsz, 
földterületnek csupán 11,2 	gazdálkodhattak. Ugyan- 
akkor a loo kh-on felüli. b&rtoke sok - akik a földtulaj-. 
donoroknak mindössze .0,8.%sát tették ki .- a földterület 
53,6 %l-ával rendelkeztek. Az  ellentmondáshoz még hozzá- 
tartozik, bog; a 123 nagybirtokossal Szemben 2o.000 pa- 
rasztesalád egyáltalán nem rendelkezett földdel. A föld-
nélküli mezőgazdasági pro táriátus éves gazdasági cseléd-.. 
ként, részesaratóként, vagy napszámosként tengette életét:' 
Igen nehéz helyzetben élt a szegényparaszti réteg is;  az 
adó, a bank és a kulákuzsora sujtotta ., s állandóan a tönk- 
re juttatás veszélye fenyegette. /71 

A parasztság a feudális nagybirtok nyomása alatt politikai- 
lag elmaradott, . a fent vázolt okoknál fogva. inkább jobbágy- 
szeliemü volt. A katolikus egyház ideológiai hatása is  
rendkiviil erős volt. Csak Veszprém városban 1935-ben a la- 
kosság 82,4 ro.a katolikus vallású. A hitleri fasizmus szel-
leme is tért hóditott; a megye . . számos községében a  németaj-
ka lakosság körében; sokan Volksbund tagok, SS. katonák 
voltak. 

A megye az ország legkésőbben felszabadult országrészei 
közé tartozott. Nagyon sokat szenvedett a háború poszti 
tásaitól, mivel a náci Németország vezetői mindenáron 
meg  akarták hosszabbítani a háborút ., utolsó gazdasági és 
katonai bázisuk, Dél-Németország és Ausztria megvédése 
érdekében nagy ellentámadást szervezték a Velencei tó és 

/7/ Magyarország mezőgazdaságának főbb üzemi adatai az 
. 1935. évben. Bp. Stephaneum Nyomda 1941 . , Magyaror- 

szag földbirtokviszonyai az 1935. évben. Bp. Stepha- 
neum Nyomda Rt. 1937.' 	. 



a Balaton  között a Duna irányában 	mára#.us elején. 
A 2. és 3. tlkrán. Hadseregcsoport ellentámadása; az u.n. 
1945-ös bécsi had.müvelet sikeres végrehajtása során sza-
badult fel a megye terülzte. Március 23-án foglalták el 
a szovjet csapatok a megyeszékhelyet és Zircet. 25-sén 
Balatonfüredét. Mircius 26-án szabadult fel Pá,pa. Deve- 
cser, 27-én Tapolca, 28-án Slimes  és 3o-án Keszthely. 

A megye késői felszabadulása azzal a következménnyel Járt, 
hogy a reakciósok és nyilasok jó része már nem menekült 
tovább; hanem az ország keleti és középső területéről ide-
menekült reakciós elemek  itt maradtak, mások százával özön- 
löttek vissza és az ország felszabaditásának idejére ui--
lönböző hivatalokba és egyéb vezető szervekbe vissza-. . 

vagy beszivárogtak' és. készen álltak a demokratikus fej les, 
dés megakadályozására. A fent vázolt körülmények odavezet-
tek, hogy idézve a Veszprém városi nemzeti bizottság 
egyik .kommunista. tagját: "göztudomásd dolog, hogy Veszprém 
vármegye és a város a reakció fészke. Ma az orosz parancs-
nokkal végigjártuk a várast és megdöbbenve tapasztaltuk, 
hogy a házak falai nyilaskeresztekkel vannak bemázolva 
Az  orosz megszállás óta Veszprém város lakossága mintegy 
4.-5000 emberrel  szapoOodott. Ezek közül - merem á .litani 
l000 ember a régi reakció hive. 	81

... _. 

Veszprém város a magyarországi klerikális reakció fő fész-
ke volt '. Ezt nem kell különösebben bizonyitani, mivel az 

-1 .  

egyházmegye püspöke a hirhedt Mindszenty József . volt,  aki  
felszabadulás után.i első körlevelében hazánk felszabadu-
lását a tatár, török csapásokhoz hasoiali.tatta. Második kör- 
levelében pedig  igy ix.;  nMuhi, Mohács, Mra.jtény, Világos 
után nem, volt, vigasság . magyar fö3.dön, 1945• sem a vigassig 

/8/ Neszprémi Állami Levéltár /a továbbiakban Ver/ 
Veszprém városi nemzeti. bizottság /a továbbiakban, STB/ 
1945. junius 1-i jegyzőkönyve* 



ide je. Ann*ira nem, mint  majdnem a másik 4 fá jdalomkor.  
szak együttvéve nem." !91  

A fentiekből  kiivetkez3,k ;, bogy  Veszprém megyében a  du-
nántúli  általános  helyzdaek megfelelően - az ország egyéb  
területeihez; főleg a Tiszántúlhoz viszonyitva lényegesen  
rosszabb körülmények között kezdődött el  a  népi  clemekra-  
tikus Atalakulé.s. 	 .. 

IT.  

A  nemzetl. bizott ok me ~alakulása. . A r®ak ió b  ' é®i  
 

taktik6.4je.._ A  nemzeti  bizottságok összetétele.  

haro a hemzet3. b3 z t.t ok összetétele körül.  

A negyében. a. NB-ok  tfilrtyromórészt 1945. 6.prilieban.. alakul-
tak meg.  Elsőnek a . megyeszékMelyen , Veszprémben alakult  
meg  április elején.. A ksaliciós pártok és a szakszervezet  
is 3.-3 taggal képviseltették magukat.  Elnökének egy .kis-
gazdapárti  vezetíít, Csornai  Istvánt vál.asztotté.,~ met:'  
rilis 2301 ülésén a  bizottság a főispán javaslatára, 66 fő-
re emeli  fel a pártok és a. szakszervezet képviselőinek  
számát »avel jelenleg a vonatkö'zZékedés na.gycin nehézkes  
és a hivatalos közlöny  csak  .l.egminimalisabb számban jele-
nik meg,, igy szilkségés és fontos,. hegy a NB  öaá11.$an  
tézkedjen, artr1é1:  is i,nkább, mert nemcsak vá.ros3., de me-  
gyei kérdések is megoldásra várnak. tppen erre-való tekin-
tettel; hogy a felelősség is több részen oszoljon meg;  
szükséges a NB taglétszámának felemelése." /1p/  

A. Veszprém városi NB később 1945. november 2-6n átalakul  
vármegyei nemzeti  bizottságát. A Veszprémi Népujság az  
ülésről tudósitva a következővel indokolja a városi NB  

/9/ Orbán Sándors Egyház és állam>, /19+5-5o/  Kessuth;  3.952.`  
47. old:" idézi a veszprámi püspök körleveleit.  

/10/ Veszprémii NB 1945."  április 234 jeffzököVve.  



hatáskörének kiterjesztését: 

" A megye terix3.etén müködő községi, váarósi, és járási 
NB-ok eddig is ellátták közérdekü feladataikat, de 
ezektől függetleniil szii.kséges, bogy a vármegye Alta- 
lános jeliegü ügyeiben a vármegyei YTI3_ müködjön. " /11/  

A  NB elnökévé a SzDP városi elnökét választották. A 
vármegyei NB megalakia.lása után tér.ylegesen irá3pitot- 
te, utasitotta a járási, városi, községi NB-okat. 

Az tia.j jészerveződ.ött reakció nem tudta elérni a NB-ok fel-
számolását, ezért új taktikát dolgozott ki: igyekezett 
beépülni a NB-okba és ott a vezetőszerepet betölteni. 
Veszprém megyében a NB-ok nagy többsége felülről, köz- 
igazgatási úton, a főiskpán a főjegyzők, a főszolgabi-
rók és a községi jegyzők irányitásávai alakult meg. 
Világosan kell látnunk, hogy a régi önkormányzati szervek 
vezetőinek ez a tevékenysége a reakciós elemeknek a népi 
szervekbe való beépülésére irányuló taktikájának szerves 
részét képezte. Ba1aton`arreden pl. a fáozolgabiré a koa- 
liciós pártok részéről 3-3 főt hívott össze 1945.' április 
2o-án a NB megalaki  iása céljából. itt sikerült elérnie, 
bogy a NB elnökévé fit,  a PDP tag ját választották. Csak 
alispáni rendleletre történt egy hónap Waave változás, mi-
vel a főszolgabiró, mint járási vezető nem lehetett a NB 
szavazó jogú tagja. Az új választás eredményeként az MEP 

- képviselője lett az elnök. /12/ 

yeszprémvarsány .körjegyzője 1945. május 24-e körül össze- 
hívta az embereket a közsé zára. Közölte az ottlévőkkel, 
hogy meg kell alaki  tani a NB-ot; itt  a  reakciósok lesza-
vazták a demokratákat. Tehát nem a pártok képviselői dinek 

/11/ Veszprémi Népujság 1945. november 3. 
/12/ VAL. Balatonfdredi NB. 1945. április 20-i jegyző-

könyve. 
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a NB-be., Imam a jegyző  által javasolt emberek." /13/  
A zirci járásban számos községben a veezprémvardintri-* 
hoz hasonlóan történt a NB megalakitása. 

Legtöbb helyen a nemzeti bizottságok megalakitására nép-
gyüléseken került sor,  mint pl.  Pápayőg6ren, Nemessza- 
Mon, Vanyolán, 	 Marcalgergelyin, Dgodon, 
Bakoz 	A gYUlés ósszehivása, vezetése azonban 
mindenütt a községi jegyző, vagy a  bíró kezébe került 
és ezt a lehetőséget felhasználták több esetben arra is, 
hogy sajátmagukat vagy haseaszörü embereket juttassanak 
be a nemzeti bizottságba. Nemesszalókon pl. a községi 

bird) vezette le az ülést, a  jegyzőkönyv vezetésével egy 

' 	zt"  biz. 	 meg. Bekerült a biró, a jegyző és a re- 
is a NB tagjai közée 

!főbb  községben  a demokratikus  pártok  még nem alakultak 

me g; ezért a 11Bmot nem a pártok kópviselőiből alakitot-
ták meg először. Révfillöptin pl. ötös bizottságot válasz-
tottak meg. Maroalgergelyia egy 12 tag, Nemesszalókon 
11, Bakoutamisia 17 tag ü bizottságot hortak létre. /14/  
Igy aztán legtöbb nemzeti bizottságot a  főispán  1945. 
május 17-i rendelete értelmében tjjá kellett szervezni. 
A  főispán  a járási főjegyzőknek irt utasitásában a kö-
vetkezőkre hivta fel a figyelmet: 

"Vármegyei körutam alkalmával sajnálattal tapasztaltam, 
bogy a NB-ok nincsenek szabályszerüen megalakitva: A köz-
ségek teljesen tájékozatlanok erre  vonatkozólag..  Kényte-
lenvaezok tehát a tárgyban tájékortatást kiadni; amit 
sziveskedjék a  községekben  megalakult pártokkal és a köz-
ségek vezetőivel haladéktalanul  közölni.  

/15/ SUMP Veszprém megyoi Bizottság Archivuma. Altannos 
jelentés a zirci járásban észlelt dolgokról. Bszent-

ily, 1945. jbnias 136 : 	• 
/14/ V LI. A pipanyőgéri,NB 1945. Apr. 17-i, a nemesszalóki 

NB 1945 Apr. 14-i, a róvfülöpi NB 1945. Apr. 8-i 
jegyzőkönyve, a bakonytamási NB 1945. Apr. 15-1 JEW-
zölaev,e. 

formátus lelkés 



A NB  minden községben megalakii;aadó. A NB-ott  a Vaggetlen-  
sógi Prontba tömörült 5 párt alakitja és tagokat del©gál ~-  
hatnak a községben esetleg müködö szakszervezetek. Ameny-  
nyiben egy  községben csak egy párt aaüködne„ a NB abból az  
egyetien pártból alakul'.` A demokrácia elveiből foly#.k , azon-  
ban, hogy lehetőleg  m3.nden párt müködési teret kapjon:. A  
pártok a NB.:ba - fiiggetlenii:L taglétszámuktól egyenlő arán.q- -  
ban. delegálnak tagokat.  

Amennyiben a NB  1.2, vagy több, de nem  valamennyi  pártból  
alakulna meg és közben a községbaa ú j, a függetlenségi  
frontba tömörült pártok egyike 'megalakulna, ez a párt is  
delegálhat, sőt delegálni  köteles egyenlő számú tagokat a  
bizottságba:" /15/  

A fent idézett fe3:spáni utasitás alapján a járási főjegy-
zők durván beavatkoztak a NB-ok ügyeibe. A pápai járás  ~~-- 

jegyzői hivatala az ugodi NB-nak a következő utasitást  ad-
ta: "A NB ú  j  jáválasztását elrendelem és  a  választás napjául  
f. $8 5-nek délelőtt 8  óráját tűzöm ki...« /16/  

Sokkal  ritkábban fordult elő f, hogy a kommtan3.sta /Art  helyi  
szervezetének javaslatára hivták össze a NB alakuló  ii].óaét. 
Erre Nyárádoa találtvnk .  példát, ahol közfelkiáltással a MSP  
és a BMSP tagjaiból választották meg a község válaeztópol-  
g4rai a NB-ot: Elnöke a mu képviselője lett. /17/  

A kommunista párt beavatkozására vo lt szükség Pelsóőrsön  a,h- 
hoz, hogy a NB--ot meg lehessen alakitani. itt  a "... reakció  
fő fészke a préposti lak ... onnan  kiinduló  ktil. t~CÖkkel  
hajtják végre a demokratikus rendelkezések szabotálását. "/18/  

/15/ vAL:  Főisp. Alt. 193/1945.   
/16/ VAL. Az ugodi NB iratai. A pápai járás főjegyzői. hiva-

talának 1545. május 3-i levele az .ugodi NB-hoz:  
/17/ VAL.  Nyárádi. NB iratai. 1945. jua,. 21- i j3ov.   
/18/ A UMP és a NPP járási vezetőségének Balatonfüreden 1945, ,  

május 14-én készült ~e A  zőkönyve„ 
~ xB~ Veszpré~t  megyei .t  zsttság Arahivuma  



A MD-ok összetételét vizsgálva re.ndki vüi változatos képet  

kapurik. A  koalició jellegéből adódóan a kommunisták mellett  
a becsületes, demokratikusan gondolkodó agrárproletárokat,  
sz:egón„Yparasztokat:, középparasztokat, kisparasztokat; a  

szoc.: dem  pázit bal és jobboldalának képviselőátt :, de  a re-
akciós erők legkau:öb.bőzőbb képviselöit is megtaláljuk a  
bizottságokban.' Azt 'megállápithat juk, hogy  áNB-i tagok  
nagy többsége a demokratikus  átalakulást őszintén óhajtó  
és azért cselekedni is kész, a hatalomból a Iiprtby-acendszer--  
ben  kirekesztett, az állami . ügyek intézésében még járatlan  
dolgozó elemekből került ki.  .pl. Maróalgsrgelyibeu es NB  
12 tagjából 9--en mezőgazdasági munkások,- kis- és  törpebir-
tokosok, egy kisiparos és velük szembe n  egY kulák és a lel-
kész foglalt helyet. Kb: ez az összetétel adja meg az á]:ta-  

lázios megyei képet is, /19/ 	 . 

Számos 'helyen, ahol a kommunista .part erős-  volt,, ott a kom-
munista politika valósult m eg.  
Bl.lenkező . pólusként  a  sok helyre befurakodtak a különböző  
reakciós elemek is. Talán legszélsőségesebb eset  a pápai   

példája, ahol a hincod.t reakciós kisgazdapárti politikus,  

Sulyok Dezső volt az első hónapokban a NB elnöke. /20/  

Szélsőséges eset a pa3.ózniaki példa is  ahol nyilaspárti 
 is helyet foglaltak  a  NB-ban.  /

2ahol
/  

8, siófoki NB is "reakciós egyénekből tevődik ássze".  "A mező- 
sz.~~.asi N&-ban egy gazdálkodó, dá2kodó, Pi.itu,ra vezető is tev6ken,yké-  : 
datk. " "A  falu fél tőle. A rekació legerősebb lovagja  ... 
olyan kijelentéseket mer tenni sIehet még 1919.', majd mi is ,  
visszaüthetünk." /22/  

/19/ VAS,, Marcalgorgolyi NB iratai. 1945. április 1830'  
/20/ Szabad. Nép 1946. március 10. : 	 . 

/21/ VAL. A csopaki NB iratai.. 1945. junius 24-i jegyző-
könyv ` 

/22/ Szervezeti  levelezések, személyi. levelezések. Reakciós  
elemek a 111-üan. WSW Veszprém megyei Bizottság Arcbi«-  

vuma.  



A zirci NB elnöke 1Y. P. a jártisi SzDP 	akit aá kfi--  
vetkező eset is jól jellemezs  

n... meg akarta alakitan. ~~: az SzDP-t l,ókdít községben.  
Ellenben erre más ember nem volt, mint a megmaradt VAlks-  
bundisták és vat S8 kat. 4-:; akiket a salgótart jáni vas.-  
bdn„ya felmentett, vagy más körülmények , között ökeg a ki- ► 

telepités alól mentesitettek «...: Na. Iókut községben  
Allandóan az ottani telepesek ellen és a korrrmanistik el-
lea lázit  ja a községben lévő Volksbnndossokaat, ,  bogy ilymó-  
don nyerje meg az 8 céljainak." /23/  

A ieszthe4i  NB--bz a kisgazda párt "vitéz" Pa.tasssp Eleket  
kii2dte  be akiről elképzelhető, milyen 8szinte átérzéssel  
képviselte a N&-ban demokratikus szellemet. /24j Egyedi  
esetként érdemes megjegyezni, hogy a takácsi NB--nak p>nir-  
tonkivi1.1.3. elnöke volt. /~5/  Sokszor igen komoly harcot  
kellett folytatni a kommunistáknak és a mell.ettiik 0.16  
haladó gondolkozási elemeknek; hogy az elnöki posztra ne  
a reakció szószólója kerö.l jön vagy, bogy egyáltas3.in a NB-  

ba ne kerül jenek be az 	rendszerben reakciós maga-  
tartást tanusitó személyek. Többször ebben a tevéken,ysé-  
giikben kisebbségbe is ker'ültek. A ba,iatamalm,é,di N&-baa  
8:7 arányban a EKP és PDP Jelöltje  került az elnöki tiszt-
ségbe a DágP és a BzDP jélöltjével. szemben. /26/  

A ha jmáskári NB  leszavazta a MP kbpviselö jének javasl.a-  
tát,;  bogy a EKP által Javasolt 2 reakciós delegátus ne  
kerülhessen  be a NB-baas-.' /27l  A reakció  taktikájához ,  hozzá-  

. 	 , 

tartozott az is,, hogy a N.B. kemmunis1'ibl; vezetőjét  megrága--  
mazta. Ezt tették. p1. 1945. május 3o-án a várpalotai NB  
titkárával szemben /28/.  

/23/  Magyar  iil:samrendörs8g z3xcl: járási  kapitányság Pol. ■ '  
rend.oszt. 2204/,1946. sz. jelentése.  B.P. NB elnök 

>i ügye. Szle  Yeezprén megyei BizQ~ittssyi.g Are,hivunaai.  
/24/ Neszthelyl. Wag 1945. „ december 23. : 
/25/ VÁI►: Takáesi NB iratai, 1945. '  szeptember 17:4  
/26/ Ville B. almidl NB iratai,  1

y 
 9+6. : má us 7-i Jegyzőkönyv. 

$27/ V 	 04má gkFriaSB i„atai1946 . 	16-i jegyzőkönyv.  i 
/28/ Y 	pá sp:  

 
245/1945 . 



Több esetben kellett  megyel. NB-nak feiosal.at$i. ős  ÚJ$..  
szerveztetni a helyi NB-ot,, mivel a pártok nem ea-forma  
arányban voltak a bizottságokban képviselve. P1: a: füzti5.;.  
gyártelepi, a balatonflizftii és a balátoncsieeói NPA-ct, mi-
vel 	első esetben a 1.?-nak, a két utóbbi helyen a %tB-ok- 
ban a FEP-nak volt  több  képviselője, , mint ahogy azt a tÖr~- 
°vén;yes rendelet meghatározta. /29/  

Adis hare bontakozott 	1946:1  áprilisában a kisgazdapárt  
ál.tal .vezetett reakciós Parasztszövetség N15-1 'képviselete  
ká: ~rül..` A kommunista partnak sikerü.i:t ezt a burzsoá támadást  
3.eszerelni:'.5 A. .IMP Mead. Választmányi úlese 1946. április 
11-én, egydrtelmilen kifejezi a párt állagpontját ebben a tonw 
tos kérdésben: 	, 

TM Meg kell  mondanunk, bogy a Psrasztszcivets
:
égnek nincs Joga. 

A képviselő . testUletbe delegálni., csak a szakszervezeteknek'; 
Nem szabad engednUnk azt sem, hogy  a  ND-ba  és .a képvi.seló- 
testziletbe a papok és jegyzők bekeriii jene3z. Arra kell tórer-  
kednWak, bogy minden egYes községben meg leg7eaek alakulva  
a demokratikus pártok, mert igy ale* vesszdk annak, hogy  
a kbp~iriselőtestUl.etbe, vagy a NB-ba nem 3avátuatos  elemek  
keriit  j enek.ir /3a/ 

 

A Magyar Parasztszövetség Országos Központja dargedelme$  
levélben  tiltakozik, bogy  a  mé2ászentgyörgrl NB k111d8ttei-  
ket nem ]ca, jl,andá befogadni.  A községi NB azonban 1946: ju-,  
nius  A--1 lilésén a parasztszövetség kérelmét 12. szavazattai  
3.ellenóben ismét elutasitotta. /31J` A. bakonyszentlászlói  
NB.ba egyidőre befurakodott aParasztszövetség;. sőt egyik . 
tagja még az  alelnöki tisztséget  is elfoglalta; azonban a  

/29/ V.L. Bal.atonfiizf0i. NB iratai  1945. ; jintus  
VAL. Balatonosiasó3: NB iratal. 1946. február 14:`  

/3o/ SUMP Veszprém megyei Bizottság rchi.voma.  Jegyzőkönyv  
a ~i~eg~r~:i  Választmányi filéséről, 19%. ápriii.s 
VAL. Amezőszentgydrgyi NB iratai, 1946. 	jkv::  

/31/ VAL. A bakonystiexa.tlász3.ói. NB iratai. 1946: május 4:  



kIXP játási titkárának közbelépősére 1946;; május 4-én el-  
távolitqtták a Parasztszövetség képviselőit a NB tagjai  
sorából.'  

IIgyauakkor,  a szakszervezetek  képviseleti jogát fel dkarta  
számol:ni a reakeió» A főisp6n a balatonalmádi kozségl. Jegy-  
$önek irt levelében kategórikusan kijelentette; a NBNban  

a"szakszervezetek helyi szervezete  nem  vehet réáztf . mert  
a 14/1945: sx: rendelet hatályba lépésének idején, 1945:  

j anuár napján képviselve nem  volt." /32/ Ősiben . a  
2110870,t sem akarták a kisgazdák befogadni a NB»ba.` A km.  
mtanista pértaak kellett itt l8 erélyesen s.ikraszáilni a  
ptEDSZ. képviselete mellett. /33/  

Bakonyszestlászión. amegyei NB átiratára volt sziikség,  
hogy az UR=  képviseltethesse magát` a NB-0kba. /34/  

Szórvái,~posan már nők is  , bekerülnek a NB-sok tagjai közé.  
Erről számol be  ,  a  nők 1. Veszprém megyei. értekezletén   
Buying küldötte.'  . 

" ... a járásban már van olyan község, ahol a NB.-ba nőt  
delegáltak. A béntlévi3 férfiak először kétkedve fogadták  
a nhket; gdn,Yb üztek belőlük, nevettek rajtuk, de amikor  
a nhk határozott fellépésükkel a dolgozó nép érdekeiért  
való biter kiállásukkal bebizonyitották ráteitmettségük .et!  
a férfiak arcára fagyott a mosoly. Azóta a legnagyobb  
tiszteletben tartják a nőket, n/35/ Bár a`nk politikai  
tevékenységével kapcsolatos ehhez hasonló  6a:Iáspont eléggé  
általános, arra is találunk példát, hogy a NB elnökévá  .mot 
választanak. Ez azonban egyetlen helyen, Névtü3.öpnn törté-  
n.i.k: f36/  

/32/ VIM: v111 : teds injátbi 221/1945.14t. levél B: almádi  
község jegyzőjének.  

/33/ WW2 Veszprém megyei Bizottság Archtvtuna. A INHP  

Veszprém  járási titkárságának jegyzőkönyve az 1946'W,  
december 2o-án tartott titkári értekezletről. :  

/34/ VAL.. Veszprém vármegyei NB iratai. Levelezéseke kérel-  
mek, iktatók. Levé3 a bakpxyszentiászló ~i NB-.aak, 3 ~,9i45:  
december  14-4211. 	 . /35/  Veszprémi NB 1  i 5• ápr. 13 -. 16-.i jegyzőkönyve.  

/36/  VAL. Révtü3.öpi NB 1945.` ápr. .  8-i jegyzőkönyve.  
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A nemzeti bizottságolcaZ  élet,  .vó2kegésének me di-- 
titaért 

1./ A rendőrség UAlászervezése és magtisztitása  a n6p., 

A megye felszabadulása utén sarget8 feladattá vet a des 
mokratikus átalakulás védelme; a maiye közbtztoneig 4nak 

• helyreállitása, hiszen a háborús események következtében 
rendkival labilissá vált a közbiztonság A: NB.ok nem vár. 
tak semmilyea felsőbb utasittisra: A Veszprém várost NB 
mir 1945.  Aprilis 13.6n elhatárorta, hogy mivel 6J3e1 
nappal szolgálatban vannak a rendőrök és pihenésre alig 
jut idejak " a rendőr legénység létszámát, tekintettel 
annak feltétlen szükségességére 2o segédrendarrel kiegé. 
sziti, ill emeli fel." /371  

Egy héttel később rendőrt bantetőbiróságot Allitott fel 
a NI) és annak vezetésével Parkas LaJos alkapitánYt bizta 
meg. Ezt az intózkedését a  következőkkel  indokolta a bi-
zottság: "Szakséges a rendőri blintetőbiróság felállitisa, 
mart a Városban a foszknatiis olyan méreteket tat, bogy 
ameunYiben nbrAnY szigera itélet nem lesz hozva;  i az 

egyébkéntt read fenntartható nem lesz." /38/ 

A belügyminiszter kilidőtte  csak  1945. április 23-án 6r-, 
kezik  meg  Veszprémbe a rendőrség megszervezése oéljábóli' 
A NB a rendőrségbe toborzott személyek'politikai magatar. ,  

tásának felalvizsgálása 0613ából ".... felhtqa a Pérteói. 
kat, bogy f. év április 25-6a reggel 8.érára a rendőrség.. 
hez pértJukból 1-1 tagot kaldjenek ki 	" 139/ 

• 
• /37/ VAL. Veszprémi NB . 1945.':ápr.'13 16-1 jeoezőkönyv. 

/38/ VAL. Veszprémi NB. 1945. Apr. 2o.d. jegyzők. ,„  
/39/ VAL. Veszprémi NB iratat. 1945. Aprilis 23-i jest. 

zakönYv4, 
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A ItB tehát gondoskodótt arról, hogy a belső rend fen.-  
tartásira létrehozott fegyveres erő a dolgozó tömegek  
érdekelt képviselje.'  

A NH-tik láttak hozzá a . községekben is a fegyveres karhg•.  
talom megszervozé éhez ó  19~-5.  április  17-~én a pápaxayí~gé-  
ri és a vax~,yola3. ~B egyhangú határozattal a karhatalmi  
szolgálat megszervezését kimondta és annak ellátására  
8-8 személyt Jelölt ki. /4°/ 	 . 

A ba.7.atoni`üred3. NB a ren.dőr'parancen:okQt beszámoltatta a  
rendőrség illapotáacál: Az állami rendőrség mellé polgári  
rendőrséget is szervezett és kijelölte parancsnokát. Mi-
vel alacsony a. ren.d:őr$égen, a fizetés; az addigi hitelke-
retbe megszavazott 7o.000 ,P-t loo.000 P-re emelte fe1,/41/  

A  NB-ok utasitásókkal látták el a rendőrséget.  A mea"o-  
szentgyörgyi NB 1945. május 13-án hozott hatirozata. alap-
ján részletes utasitást adott a rendhrparanosnoknak 'a  
rendőrség megszervezésének módjára es egyben meghatároz-
ta a községi rendőrség teendőit:  	 . 

"l /$endezzeza, be a községházán egy külön szobát ...  

A szolgálatot Ugy szervezze meg, hogy az örrzobin . 
1 rendőr  minden időpontban található legyen.  

2./ Kisérje figyelemmel az elől járóság és  a NB dobolás,  
vagy más módon közzétett :intézkedéseit és a végre-,  
hajtását  külön felhiviis-bbvárása,nélkülbiztos3tsa:  
Szükség esetén az ellenállókat tartóztassa le, az  
esetről vegyen fel jegyzőkbnyret és ;  a.zt terjessze a . .. 
NB el6:'  

/40/ úAI: A pápanyőgéri NB iratai, 1945. á:pr:17-i  
1Á1; ; A vanyola3. NB iratai, 1945. Apr. 17-i jkb.~ 

/41/ !fTÁI. A balaton.fii.redi NB iratai. 1945. Julius 5-i  
jegyzőkönyv.  



.  
El~.enör3~ztesse a  község lakos~s~►gát mind: pol. ~.t:k.,  
mind közrend  szempontjából és  a rend b:iztoeité6á:-  
ra azonnal intézkedjenek, Munkisságirói a NB. min.-  
den vasárnap d.u. 3 órakor tartandó ülésén tegyen  
jelentést," /42/  

A  NB-ak felügyeleti és: ellenőrzési jogot formáltak a -  
rendőrség  tevékenysége felett. A nemessza%óki NB va4o  . 
las.ztotta ki a  községbe  a hivatásos ren.dőröket;, 1~.se-  
gitc~ r~dc~ri szolgálatra 2o főt ajánlott meg.. /43/  . 

A NB-ok közltgazgatási szerepének megszüntetésével. egyes  
.,. 

bizottsága beletörődtek a kormányrendeletbe és ennek  
megfelelően mint  politikai  szervek a képviselőtestö3.et-  
nek javaslatot tettek, mint pl.,  a rendőrség létszámi.  
nak felemelésére Gyenesdiáson, azonban nem  ez  volt az  
általános. "A  tapolcai  NB még 1945,~  októberében is maga  
választja . a rendörparan,osnokot és a politikai osztály  
vezetőjét.  Mindkét állásra kommunistát jelöl." /u4/  

Sőt még  1946-ban, de 1947-beffi is esetenként a NB intéz-
kedett a közigazgatás hatáskörébe tartozó kérdésekben. : 

A bakonyszentZászló:i NB a községben nagyon  elharapódzott  
lopások miatt elrendelte, hogy  a határban este lo  órától  
reggel 4 áráig  senki  sem tartárzkodjék, akit pedig kint  
érnek, azt  igazoltassák. . Lgyben intézkedett a NB arról  
is; hogy a.z . é  j  j  e1li őrök ellenőrzését a NB tagok  felvált-
va  végezzék. /45/ 1947-ben még előfordul  olyan eset  f.s, 
mint pl: a Bal.atsna3.mád9.ban ;  ahol a község elől járósága  
fordul  kéréssel a NB-hoz;  hogY járuljon  hozzá  ahhvz, . 

hogy az 30 éven  aluli férfi lakosságot átmenetileg osz-  

szák be a  rendőrség mellé karhatalrni, $zolgál.atra, amii  
a leromlott közbiztoA.ság3..  állapotok  meg nem javulnak. 46/  

/42/ WI.  Mezűszen.tgyörgy község NB-nak iratai:  
/43/V114 Nemesszalóki NB iratai. 3945.  jul. 2204 jkv:  
/44/ Balázs BélavNépmozgaloffi és nemzeti bizottságok;  

Kossuth 1951: 96. ol,cW  
/45/ VAL: A b.akonyszentlászlói NB iratai. :1.946. jnn.3a.' jkv,  
/46/ VAIN, A balatonalmádi NB iratai. 1947, szept.29-i jktt, : 



A NB 1947; szeptember 29-é32 határozatot fogadott el,  
hogy a férfi lakosságot ' 50 éves korig a  rendőrség mel-
lé éjjeli  szolgálatrá becaszt ja. A fenti  példák meggyő..  
zően igazolják. a NII-ok nagy tekintélyét és életképessó-
gót.  

A minisztertanács 2945. é.pri]. -~isisban feloszlatta a  csenc~►  

őrséget, A feloszlatást kimondó ,  rendelet megál. :la.pitja::  

:.. ~ a csendőrség a mU.lt népellenes kormányait feltétlen  
engedelmessóggel kis:zolgálta, kiméletlen eszközökkel tö-
rekedett  a magyar demokratikus mozgalmak megsemm3.sétésére.'  
A.  magyar munkásság óm  parasztság ellen megszámlálhatatlan  
erőszakosságot követett el.'.° Ezért a magyar nép egységes  
itél.etének végrehajtásaképpen meg kell állapitani .  a csend-  
érség kol,lektiv felelősségét és fel kell oszlatni -.'" /47/  

A NB-ok a rendőrség szervezése során a fenti rendeletet  
összetételüknek megfelelően alkalmazták. 1945. _  május  vé.. 
gén Pl; a pápanyőgéri NB 1, a vanyolai NB 3 csendőrt  
váltott le a községi karhatalmi, szolgálatból és helyettiek . 

másszemélyeket választott meg. /48/ 

YIr #'....4.1:91Ye~~MI,~~smieslo ve T
1i~ ~IIY~I 

83.emelked0, történelmi jel;entőségii tevékenységet végez- :. 
tek a NV-o.k a közellátás megszervezése, a lakosságnak  .. 
liszttel, kenyérrel, zsírra1., tej jel ., cukorral, sóval,  
stb4 ellátásábaan, ., az eilé:tatlanokrál valé gondoskodás 
t  ar6n.. Intézkedéseikben érvényesiilt a  szociális szempon-
tok előtérbe helyezése, Nem  riadtak  még sokszor a radi-
kális, forradalmi megoldásokt6l sem, ha a helyzet  Agy  . 
klvanta: A rexi.clkivill  súlyos közellátási helyzetben az  
élet vérkeringése megkezdésének, a munka  végzésének ez  
volt . a legalapvetőbb feltétele.  

/47/ Szabad Nép, 1945. ápr. 24. 
/48/ VÁrd: A papa~ogéri NB  iratai.  1945; z,J . 28-i jkv," 

Ws:  A var~yo ai NB iratai. 1945,: má  j . 28-•1 jkv,  



A kommunista part volt a kezdeményező a megyeszókhe-w  
lyen a város katasztrófális közellátási bslyzetének  
megjavitására tett eröfeszitésekben. Küldöttséget irár-  
nyitottak a közellátási minisztériumba, hogy segítséget  
kérjenek. A megoldist aehezitette a megye reakciós fő-
ispánjak. a kisgazdapárti ifj. : 8ainpreoht Antal aki aka--  
eá1yozta a készletek közellátás céljaira  való felhasz-
nálását. Csak a kommunista ós mis haladó gondolkodást  
bizottsági tagok nyomására tett igézetet több hónapos  

huzavona után a felesleges gabonakészletek és az olaj  
kiutalására. Ezt követően rövidesen le is mondott= mert  

az elkeseredett emberek őt tették felelőssé a közellátás  

rossz helyzetéért. /49/  Sok segi.tséget kapott Veszprém  
a szovjet városparancsnokságtól. • Nyeosin őrnagy. majd  
Kolpak aalezredes% közellátás javítására lisztet és más  
élelmiszert bocsátattak rendelkezésre. Az ő segitségdk-  
kel hozták létre a Hungária étterembe, a népkonyhát, ahol  

meleg ételt kaptak a dolgozók. Lépkocsit biztositottak  
a szükséges élelem beszerzésére, s kezdetben a kenyóre3-  

látást a katonai sitt8üzem szolgáltatta." /50/  A magyar 
 

katonaság 2o kocsit ás egy tehergépkocsit adoma  regit- ► 

ségüa az éleimiszerszállit€ishoz .' 

A  NB a szovjet parancsnokság segit ságevei népkonyhát  

Alll3.tott fel és rendszeresen különböző  élelmiszerekkel  
láttaX el ezt a szociális  intézményt. 	 . 

A megyei NB élelmiszerjegyre ad  különböző élelmiszereket,  
sőt felvetődött az a javaslat is a kommunista b3.zottsigi  
titkár részéröl. á, bogy élelmiszerjegyeket csak az  kaphas-
son; ,aki közmunka teljesitési kötelezettségének eleget  

tett.  

.~.~..~.,,.,, 	  

/49/ Veszprémi Népújság 2945. okt3, ;13.* és okt i 20.  

/5o/ Veszprém  megyei N ptjság 1955. április  3 ~` 



A  javaslat azonban nem  kerülhetett megvalósl.tásra, ugyanis 
"ezt a megszoritást alkalmazni nem lehet, mivel a közmunka 
bevezetését intéző bizottságnak a tel jesitett közmunkát 
3,gazolni n:incs módjában." /51/ 	 . 	 . 

A megyei  NB  raktárából: sokesaládosok számára különböző 
élelmiszereket utal ki, a GyermekaehYiely és  Kórház gyer-
mekosztálya részére cukor kiutalását engedélyezi, ki.s-► 

gymrffiekes aayáknak személyenként 2o-2o dkg. cukc►rt juttat. 
/53/ 

Szinte ahány NB, annyi jobbnál-jobb  megoldási mád a salyos 
ellátási gondok enyh.ité sére. A bálatonfüzföi NB  elnöke á 
kommunista pártszervezetnek is  vezetője  eg3*szemétybe.n. 
Az irányitásával a NB nagyon  leleményes út ját választ-
ja a közélelmezés, a nincstelenek támogatására: A rená,eir- 
kezésre á11á barakanyagok &rát az emberek, a község gyári 
munkásainak zsebéhez szabták. . A befolyt  összegből  gondos-
kodtak a község élelmezéséről. Ebböl fizették a rendőrsé-
get is. A tel jesen..xi3,ncstel.eaek támogatására teftemes ösz- 
szeget forditottak. Az iskolába sok mezitlábas gyerek 
járt: A kommunista elnök javaslatára  mozgalmat inditottak 
32 pár  gyermeklábbeli készité sére: A gyártelepi asztalos- 
mi,ihelybEn. készitették el a talpfákat, biztoeitották a 
szükséges posztót és bőrt is. /54/  

/51/ , VAL. Veszprémi NB iratai, 1945.  május 25 : 
/52/ A NB  a népkonyh.a részére p1. 1945. május 8-tó1 17-ig 

terjedő napra a kdvetkező kiutalást eszkcizölte s 
25 kg: finomliszt, 	 . 

2o kg; kenyérliszt, 	 . 

6o kg: bab, 
375  kg. zsir, 	 . 

15o kg: burgoaya, 	 . 
75  kg: liszt,' 
lo kg . lekvár. 

153/ VAL.  Veszprém városi ós megyei NB  iratai, levelezés, 
kérelmek, imatök s.  dossziéjában számos  ilyen  kl;ata- 
lási enély található.. 	. 	 . 

/54/  VAL. B. 4 fől NB iratai, 1945. Julius 1. október  18. 



Az ellitatlanokról való goadoskodás problémája egész 
1945. folyamán végigkisórte a nemzeti bizottságok te-
vékenységét. Namesszalókon a nemzeti bizottság  havi  15 
kg. kenyérgabona fejadagot biztositott az ellitatlanok 
számára s vinden családnak 1 m3 fit adott a  hercegi  
dőről. /55/ 

Gyenesdiáson a NB utasitotta a jegyzőt /1945. -  augusztus 
5,..én/, bogy az ellitatlanok részére vajat utaljon ki. A 
bizottság  intézkedett a só beszerzéséről is a község.la-
kosai részére, A BB a balatongyöröki malomból 77o kg. kor. 
pit vett At és az ellátatlan igénylők között 3 P.ős 
milis áron kicsztotta.' A télifa 	ügyében két NB-' 
tagot  bizott meg; hogy a járis főjegyzőjénél az ellátat. 
lab,* és azok.csalidtagjai részére szükséges fa kutalását 
surgessék meg, /56/  

A balatonfüredi jirási NB a jirás részére kutalt fit a 
legfontosabb belyekre, illetve a lográszorultabbaknak 
juttatta: a szalliotthon részére a 3 péknek és a szegé-
nyeknek is adott 1-1 méter fát: /57/  

Gyakran szivós kazdelmet kellett folytatni a NB.oknak a 
közellátást akadályozó személyekkel. Keszthely faelláti. 
sa pl. 1945-46.ban is gondot okozott; mert az erdőgazda. 
ság többször akadályorta a kitermelt fa utini részesedés 
elszállitését: 	A só kiszolgáltatással kapcsolatos 
visszaélések kivizsgálására utasitotta a NB a rendőrséget 
BalatonfOreden. /591  

/55/ Ballast B. Nópmozgalon és'Nenzeti Bizotts gok /1945. 
1946./ Kossuth 1961. 158: old.. 

/56/ VAL. - Gyenesdiási NB iratai.'1945. aug. 5-i jegyzőkanyv o  
1945. aug. 12.i jegyzőkftyV. 

/57/ 1945. augusztus 12.4 jegyzőközkvv. 
/58/ Keszthe1yi tijság 1945. julius 15 
/59/ VAL. Balatozifiired-i NB iratai, 1945. Julius 19-1. 

3egyzők5x3rv. 



Ugyanennek a bizottságnak erélyes intézkedéseket kellett 
hozni a járás gabonaellátása érdekében. A malomtulajdono- 
sokat kötelezték, hogy a közellátás céljaira vásárolt ga- 
bona árát fizessék ki, mivel a község pénzzel nem rend.el- 
kdzett. Megigérték, hogy később au összeget nevezettek 
róazére megtéritik. A pék fa  hiányában nem tudott sütni, 
ezért a NB felkérte a rendőrkapitányt, hogy karhatalom 
igénybevételével Kubicsek malomtulajdonostól - aki előző- 
leg a fa,kiszolgáltátását megtagadta .» a tüzelőt szállit-
tassa el;r /Go/ 

A tejellátás biztosi,tása sarán, is a szociális szemponto-
kat vették figyelembe a NBMok. A csopa.k3. NB pl. Ugy dön-r 
tött, hogy elsősorbam; terhes anyák ós csecsemők kaphassa-
nak tejet, mi.vel a község tejállománya nagyon mAgesappmnt . 

Terhes  anya 3 hónap után 1/2 1., cseesemő 2 ,évig  1  i., . 

ezentul a  gyermek lo éves koráig napi 1/2 1.' tejet kapott. 
/61/ 

A keszthelyi NB erélyes . rendszabályokra kényszerült, mert 
"jegyre nines  tej és nines vaja szabadrogaiomban pedig 
mindenkő vehet annyit, amennyi 361 esik. A  NB felszóli-
totta a tejüzem központját, hogy haladéktalanul cserélje 
ki a keszthelyi fiók egész személyzetét, mert működésükkel 
nines megelégedve és különösen a  vezető iránt bizalmatlan' ' 

A  NB elhatározta azt is, hogy a vajat és lehetőleg a tejet 
egy üzlethelyiségben, bent a városban fogja árusitani, mert 

i egyes kereskedőkkel a NB nmos megelégedve. /62/ 

A zsalreadékhiény kUlbnösen nagy gondot jelentett. Ezért 
több bizottság az 41latál1omériy megvédése és a beszolgál-
tatásra kerülő zsirmeruiyiség biztositása érdekébe hozott 
hat4rozatet. A Veszprém város. NB kimondta, begy "Irj . 

/6o/ VAL. B.i`ü.redi. NB  iratai 1945, Julius 9-i jkv;' 
/51/ VA L. Csopaki NB iratai, 1945. Junius lo-i jkv. 
/62/ Keszthelyi Ujság 1945. julius 8. 
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össze az anyasertéseket, nehogy előforduljon, hogy .a iga-
sertéseket levágjanak. . " /63/ A balatonfüzfői NB arra biv-  
ta fel az elöljáróság figyelmét, bogy a legsUz gösebbea  
hívja össze a sertéstulajdonosokat, "Figyelmeztessen min- 
denkit, hogy a sertést esakis az elöljáróság engedélyéve l. 
lehet levágni. A levágandó sertések utáni beszolgáltátaa- 
d6 zsixmennyyiséget a község ne engedje ki, hanem forditsa  
az ellátatlanok részére., Bár csekély mennyiség fog jutni  
a nincsteleneknek, de reméljük, hogy elegendő lesz ahhoz, 
hogy a legnehezebb időket át tudjuk vészelni." / 64/  

A csopaki NB a húsellátás megkönnyitése céljából javasol-  
ta a birs egyek kiadását, 4 tag* családra 1 kg. bust szá-
mitva. /65/ A balatonfüzfői NB  a lovak takarmányozásinak  
igen leleményes módját találta meg. Egy Németországba 
menekült tanító lakásán a NB néhány mázsa kukoricát ta-  
lált. Nem hagyta veszendőbe menni,, hanem ezt a mennyisé-
get  a közért dolgozó fuvarosok között osztotta szét./ 66/  

A  MP balatonfüredi szervezete megtudta, hogy Z 	köz-  
Bégben a Pótura bizományosnál 24 q. olajmag van tárolva, 
amelyből tekintettel a járád szükös zsirellátására  ~- 
étolajat lehetne sajtolni. A k. i n k, ista párt képviselője  
ezt a javaslatát a N3.i üdésen beterjesztette és egyben  
e2mgndta, hogy a fűzfői gyártelepen ezt a. magot kisajtol-
ják. 1 q. olajmagból 12 kg. olajat, valamint 25 kg. olaj  

pogácsát kapnának. A javaslatot a NB magáévá tette és úgy 
batározott; hogy az olajmagot kisajtolás céljából átküldi  

PUzfőre. /67/  

/63/ FAL. Veszprémi N B  .iratai, 1945..  Junius  22-•i jkv.  
/64/ .VAL.  B.füzfői NB iratai, 1945. október 13. 	:  
/65/ VAL.  Csopaki NB irataa:i,, ;1945. : junius le« -i j10,:  

/66/ VAL.  B;fü2foi NB iratai, 1945. november 15 -i jkv.  
/67/ VAL.. B.fü-redi NB iratai, 1945. Junius 7-i jegyzőkönyv.  
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3 «/  Nemzet~. se~é~~rakaát8a,_  

A NB-ok 3nditották el a Nemzeti Segély, a felszabadulás  
utáni első segitő tömegszervezet müködbsét« A Nemzeti  
Segély Szervező Bizottsága még 1945; január 31-.én felhi-  
vá.st közölt a helyi Nemzeti Segély Bizottságok megalak3.-  
tására, a gyii jtés azonnali meg3nditására. A felhivás a  
következőképpen  indokolja  a NS szi3kségesBégét s  

" rgős segitségre van szükség mindenekelőtt azért, mert  
szerencsétlen magyar testvéreink . . . éheznek a szó legem. . 

meztelenebb valósigában. ... a demokratikus Magyarország  
nem indulhat új életébe azzal a terheléssel, és nem tür-  
heti arcén azt a szégyenfoltot, hogy országunkban. ezrével,  
tizezrévél legyen éhező gyermek, rongyokban didergő asz-
ezony, nyomoruságt ól el erátl enedett karli férfi. A Nemzeti  
Segblyakció Szervező Bizottsága felkér valamennyi VB-ot,  
főispánt, egyházat, politiká i  pártot, szakszervezetet, stb.,  
bogár minden faluban és városban ... állíts= fel Nemzeti  
Segélyakció Bizottságot:  

Ez a bizottság szervezzen és inditson meg haladéktalanul 
erős propagandát újságban, röpcédulák, falragaszok  által, 
egyházakban., politikai' pártokban, szakszervezetekben, hi-  
vatalokban, szószékeken, népgyűléseken, iskolákban, stb., 
hogy a helyi bizottsagbaan. kezdeményezett Nemzeti Segély..  
akcióban mindenlki  szivvel-lélekkel haladéktalanuk bekap-
csolódjék:  

... Gyűjteni kell elsősorban élelmiszereket; butát, lisz-
tet, zsiradékot, cukrot, babot, borsót, kukoricát, tojást,  
vajat, fdstö t husnemüket, konzervet, de ha. lehet 61őá11a-
tot is, stb., továbbá ruhan.emüket, pénzt ...• " /68/ •  

/68/ A Nemzeti Segély Szervező Bizottságának felhivása a  
' 	helyi NS bizottságok m,agal4itására és a gyü jtés azon- 

nali meginditására, Felszabadulás... 371-372. old.'  



A Veszprém virosi NB men s•kkal megalakalisa után mbg. 
kezdte a Nemzeti Segélyakoiő szervezését. A segélyakeiö-
ask a városba& és a megyében törtéső lebovolitisira e1e:4 
készitő bizottságot hozott létre. A NPI)  egyik bizottságj 
tagJámak javaslatára UUJtési akciók rendezését batiroz-
ta el a bizettság; miutá& megvitatta és elfogadta a se-
g6lyakci6 munkája elimditásámak tervét; 

A NB44 Ulésen az egyes pirtok mimdilárt felajámlásokat 
tettekt A Fa loo P-t; a NI7Pl000 Pl-t ;  a MICP 150o P..t 
ajánlott  tel.  /69/ 

szervezést az utdakörzeti megbizottak Út It& végeztók 
a NB-ak. A megajáslis szerint 1945; itmius elejére 
400• ri-jo lett a NS-.mek és I q. burgallY4a ,  

A megyei NB titkira részletekre kiterjedő levélbea 
chat a Pártok; a szakszervezet ;  az egyházak ós egyesa-
letek vezetőihez a NS lebonyelitása Ugyébems 

IM6rjük az egyházakat és az összes pártokat ;  szakszer-
Vezeteket ;  ho gy egyesdleteikkel; iskolkikkal; pirtveze-

• tőikkal elvassák el az alábbiakat; s egy legalkalmasabb 
kikaldöttjUkkel jaiuS 6-Am pálteken este 6  órára  a vi-
rosháza tanAostermébem jelemjemek meg.' 
Alábbi szellembem választamd6 vezetőség személyi megol-
dásáról s a oseosemőktől felmőttekig valö segayezés 
megoldásár61 tessék gondoskodni. 

46tesiteadő bey kb. lo-12 tag% Nigyvezető elmakség" 
melyben az őSszeS Pártok; demokratikus aft; ifjak;'egy-
hAzak,643 szakszervezeti tamAesok egy-egy kUldattje vesz 
részt... 

/69/ 	Veszprémi NB iratai l  1945' 	23-i Jkv'.' 
/70/ VA.L. Veszprémi NB iratai l  1945. máJus 194 Av. 



As  ügyvezető elnökség kebeléből egy szükebb körif ügy-   
vezető titkárságot küld ki, mely 3-5 taagb8l. All:  Ebben  
olyanak vegyenek részt, akik egész napi munkaerejüket  
a segélyügY intbzósbre. fvrditják.. Ezek ,javadaIaatazaíst kap»  
nai t  
BAladéktalaauul meg  kell kezdeni a taa.goknaak tömeges ggüj-  
téeét * 44$ 1,  3 csoportban osztott  tagok vannak. Rendes tag  
2-:5 pengőig terJedá d.i.jaat, paárt0l8 tag  1©-12 pengőig ter-
jedő dí,jat, tiszteleti tag  be  pengő felett' val8 tagdiJat  
fizet « . : intézmények, gYkrak beszervezése elengedhe-
tetlen. bp-t mintára számitao.dd aJegy árához  
a segélyalap Javaáraa:r  
Kivánatos ped;agógtxsakt '41,: d.ernokra;tikus  
    

szervezetekt
~  

l 
muncatel ~ esitmé~Y  aiak~ábaa eegitséget  kérni.~ f~1 

 

A Ns titkaársága . a veszprémi NB  részére átutalta a  megszünt  
Légoltalmi Ligaa, csekkszámla. ki.vonatán. feltüntetett 2o47.5o  
Pengőt, A  NB a városi éhező aermekek és a teljesen maguk-
ra hagyott szegény gondozottak megsegi.tése érdekében az  

összes űzemek $s hivatalok veZetőihez fordulte  

"A következő  szavunk nem rendélet, ban= emberséges  érzé-
sünknek, a legnagyobb nehézségek közepette is segíteni  tit-  
dü szeretetnek a paranesa. Az a kérésünk!" bogy 'a havi  fi-g  
zetésekaek `  aamig a virosnak nem lesz módjában esetleg  
állna úton másegoldást találni ea-két  százalékát  
rendszeresen  felajánlani és együttes Sven vezetve befizet  

sziveskedjenek.' /72/  

Később a viszonyok Ya.ssU Javulása után, amikor a NS  tel--  
Jesen. kiépült, a gyermeknyaraltatási  akciók  lébc►nyoli,té.-  
sávai. faaglaa.lkozhatott, nagy  támogatást zyujtott a  hazatéíő  
hadifoglyoknak, segitett az üzemi ótkeztetéaaek szervezésé-

ben, az á,rvák és özvegyek  gondjaink,- a N.B-ok  ekkor sem  

'/73./ VLL'." Veszprami. NB iraatai, Veszprém városi NB titkéré.--  
nak  jtknius 5;-i levele a Nemzeti Segél.yakció • OrsZágos  
Központjához,  V~ iraat~., levelek. ; 

/72/ Veszprémi Kiss Ujság 1946; Junius  5.`  
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hanya.golták el a NB  ügyeivel való ti3r€3dést, természetesen  
a következő időszakban közvetlenül már csak ritkábban  fog-  
lalkoztak a segélyakció ü.gyei.vel. Az infláció teljes  dü-
höngése idején a NS nagyon nehéz helyzetbe keriiit.- A pénz-
romlás miatt rendkivül alacsonyak voltak a NS által  , 
toff szo].gilta.tások w  ezért a megyei  NB Agy  határozott  t  
bogy  aa hadisegélyek céljaira szolgáló összeget teljes egé-
szében - addig fa, ami.g a rendelkezés megtbrténik, .- hala.,  

déktalanul, saját fel:e3.ősségére előlegként kiosztja.  

A  hadigondozottakkal . való törődést  még 1946: végen sem ha-  
nyagolták e1 a NB-ok. A városlődi NB pl. határozatában  
jelengette ki: "A  hadigondozottak  ellátását küldnö.s goad-  
jának tartja s ® végett felkéri a községi el8ljáróság4t,  
hogy a lehetőség keretein , belül az ilyen hadigondozottak  
segélyezését mezditsa elő." /731  

A NS 1947.  áprilisban  megtartott kongresszusa az akció  
célját és további feladatit az intézményes ®zoc3:ál.politl.-  
ka kiegbszitésében szabta meg. A NS 1948-baann. pedig bele-
olvadt a Magyar Vdröskereszt szerveáetébe. 1947- 48-baaxa  , 
Wr alig»alig van kapcsol,ata. a NB-oknak a NS,-el. Ez ösz-  
szei`ügg a segélyakció teljes kiépül.ésével, másrészt a  
NB-ok elsorvadásával.'  

4./ Az n.i4á6pitbs a a romos ,  é ~pületek lakhatóvá tétele.  
romeltaakaritás . közmunkák.  

A német fasiszták értelmetlen ellentámadási kisérlete,  

az u.n. balatoni csata következtében a megye sokat szen-  

vedett a hadmtüveletektől. Veszprém város szenvedte a leg-
több kárt. A 3000 házból a .hadmüveletek után. 844 maradt  
tábbé-kevésbé épségben, tehát asz épületek majdnem 75 is-a  
elpusztult, vad stly©san megsérült. 174/  

/73/ VA1►. Városladi NB iratai, 1946.  
/74/ Szabad Nép,. 1953.: 1:28. és Vészprémi NépÚ. j ság, 1953  

február 14.`  



Hatalmas erFfeszitéseket kellett  tenni, hogy az élet 
valamelyest is normális körülmények között indulhasson 
m.ag. A kommunista párt vezetésével elkezdődött a hősies 
erőfeszítés. Ebben a nagy u j jáópitő munkában derekasan 
kivették részüket a NB-ok is: Hogy a munka nagyságát ér- 
zékelni tudjuk, a tényleges írj jáépitő munka megkezdéséig 
mintegy 10.000 kocsi törmeléket kellett kihordani a vá- 
rosból,  Különösen megfeszített munkát végeztek a villany- 
szerelők, akiknek naponta 15-.2o km-t kellett gyalogolni. 
Többnek ki is kellett állni a munkából, mert nem birta a 
nagy megerőltetést..Ápri.is 17-én már a viilai világitást 
is helyreállitották. iprilis végén a város kommunista 
polgármestere azt állapitotta meg:  'fan vizünk, van vil-
lanyunk, a város tiszta." 

Az  elért szép eredményeket csupán a reakció becsülte le: 
Fö 

 

képviselője,  a megye főispánja  a közös erőfeszitések 
ellenére ''*gengszteri A3.lapotokc.ak" nevezete  az akkori  vi- 
szanyokat : 

Az njjáépités, a  romos  épületek rendbehozása érdekében 
A NB-ok fontos tettekre szánták magukat.  A veszprémi vá-
rosi NB az egyik nyilas érdeket képvisel.$. . kőműves raktá-
rának épitési anyagkészletét foglalta le. A lefoglalt 
épitési anyagokat a városhoz szükséges helyreállítás 
munkákhoz használták fel. Röviddel azután határozatban 
utasítja a bizottság a polgármestert, hogy "... dobszó 
Atján tegye közhírré, hogy a sérült épületekről a tető- 
fedőanyagokat, stb. önkényesen elszálaitani, kútönbeli 
szigort beintetés terhe mellett tilos. A NB a háztulaj-
donosok részéről felmerült aggályok ós viták elkergülése 
végett Rsad ai János ácsmester; lantér Koroly és Szőllási 
Mihály kőmüves mesterekből álló bizottságot küld ki, 
akiknek kötelességük lesz tárgyilagos helyszirti szemle 
után megálliapitani, hogy  melyek azok a stlyosan megron., 
gálődett épületek, ahonnan tetőfedésnél felhasználható , 
anyagok el szá1lithatók." 1751 

/751  Veszprém-városi NB  iratai, 1945• ápr. 13-i és  Apr.  Y 
27-i. jkv. 	Veszprémi NB iratai, 1945. áprra®. jkv,, 



A város középületeinek javitásához a veszprémi repü-
lőtéren található barakfát, eternitet és egyéb eua aa.-  
gokat is  lefoglalta a megyei NB. /76/  

Hasonlóan cselekedett nem egy küzség3. NB is. A balaton- 
esicsaSi NB 7 egyénnél foglalt le ép'ületeket, tégLit  
a községi bomba- és . tazks ►i,r4ssultakn:ak cserép- és épitá-»  
anyag biztositására. Ezen egyéneket a bizottság behi--  
vatta és tudomisukra adta . a bizottsig határozatit, hogY  
a cserép és tégla  esetleges elrejtése  súlyos büntetcsjegi  
felelősségakre vonásával fog járn3,.. . . az igénybevétel  
csak kölcsönképpen történik, s akik kapják kötelezvény-
nyel kötelezik magukat arra;, hagy az elvitt cserép  
mennyiséget, am3,kor a helyzet addig javul, rögtön  meg.  
veszik és a  kölcsönadónak az elvivés helyére vissszss-  
szá.7.lit ják." /77/ 	.  

A révrü.].dp9, NB hg"y  határozott, hogy azokról az épüle-
tekről, amelyeknek semmiféle jelentősége nines, ill." 
haszna most nines /nevezetesen. a Marton-féle es poaltsik-  
fé3.e fatelepek raktárai/ a tetőcserepet, miután. :'a.sxok . 
tigyas megrongált állapotban vaataak, a kisasjátitásukr8l  
egylőre sző sem lehet, leszedett és azt a javitást  
igénylő 	tetőzetének ki javités~a has~~l  ja 
fel; /78/ 

 

A háborúban megkárosult magánszemélyeken is sokszor  
segitettek a NB-ok. A megyei NB felhivta a mena®helyt  

NB figyelmét arra, hogy egy bombakárosult cipésznek a  
községben rendelkezésre 4110 tetőo .sserépbbi 150o db-ot  
a leg ssütrgőssebben utaljon kJ.. /791  

Gyeaesdiássaaxas ingyen nádat utalt ki a NB a tüz©ltószer-  
tár helyreá.l.litá,ssára és egy .magánszemélynek is. /844  

/10/ YU -  Veszprém vir~t, egyei NB iratai. 1945. má juss  ~--i 
jkv.,, i13..az 1945.  juza. 4-i határozat as lefoglalásokra]  

/77/Balaton.csstcsséi 	iratai. .1945. május 3Q`•' 	•  
/78/Révf048p4 NB iratai. 1945. ápr.' 194. ; jkv:" :  

/79/ VU.Veszprntt NB iratai.. levelezések,  ,1945. máj,15.r  
/8o/ VÁL. Gyene8diási NB .á.rataxt. 1945. ju1.' 7--1 jkit:  
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F‘gy magányos nő légnyomás következtében megrongált  
házának rendbehozáséhoz zyias  iparosukat kiván.t a  
bizottság kötelezni Balatonfüreden. /31/  

A. balozytamáei NB egyhangn határozatával kimondja, ;hogy  
l.~u. hábortis tüzkárosult részére H.J. Kossuth Zajos  
utcai gazdálkodónak az általa nem használt  lakóházát  .. 
és helyiségeit lakás  céljára kijelöli és igénybe veszi.  

A hegyez NB  titkársága egy lakás nélküli család elhe-
lyezésére szólítja fel a lakáshivatalt. A gáyenediást  
népi szerv a községben lévő üres és lakatlan villák  so. 
ronkivüli összeirását és a bennük levő ingóságok lel-
tározásit rendeli el és elhatározza, hogy minden ilyen  

villába egy-egy családot kell elhelyezni; akik anyagi  

és erkölcsi felelősséggel fognak tartozni azért, hogy  

a leltárba felvett  ingóságok ugyanolyan állapotát meg- 
őrzik. E munkák elvégzésére kiküldött 2. nemzeti bízott-  
sági tag egy hét mUlva jelentést tesz és a NB lo lefog-.  
lalt villát utad. ki. A Veszprém megyei  NB pedig az el-  
hagyott lakásokban található butorokat leltároztatta  
fel, hogy a kibombázott, butor nélkül maradt szegény  

lakosság rendelkezésére bocsáthassa. /82/  

A keszthelyi NB a megrongálódott egyik templom helyre+-  

á13,itásához is hozzájárult anyagi segitséggel. /$3/  

A róme takAritást, az i j jáépitést egyedül a kö úja-  
rendszer bevezetésévei, lehetett csak sikeresen elvégez-
ni. Veszprém, a megyeszékhely romokban hevert. A BB  
ezért úgy határozott, hogy arcig a város utcái teljesen  
rendben és tiszták nem lesznek, addig  hetenként 3 napi  
közinunkét állapit meg.  

/81/ VAL. Balatonfüredi NB iratai. 1945.  

/82/ B,tamási NB iratai. 1945. aug. 15-i jkv. 
VAL. Gyene sdiási NB iratai 3945; jűl..  %--i  és 15--i jklis  

VA.b. V. Vm.BB irataö. 1945.. 	ápr.20.  
/83/ Keszthelyi Ujság 1945. jul. 15.  
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A NB felhivta a polgármestert, hogy "utasitsa a mérnöki 
hivatalt, hogy a mullkélatokat ellenórizze és a  tiszta-
sia állandóan ügyeljen, mert amennyiben mulasztást ész- 
lelme, Ugy a mulasztó tisztviselő ellen fegyelmi  eljárást 

• /84/ 

1945. május 4-én fontos határozatokat'hozott. Kijelölte a 
közmunka bérrendező bizottságban részt vevő nemzeti bizotti• 
stigi t , lokat; 

Kimondja a NB, hogy a közmunkát f. évi május hó. 8-tél 
kezdődőleg elvben fizeti, a béreket azonbaa a valóságban 
akkor fogja fizetni, amikor a bérek az arra illetékesek 
által meg lesznek végleg állapitVa. el... a munkadijak 
fedezéséhez szdkséges összeget részben a háztulajdonos-
to. beszerzendő téritési dijakból, részben pedig a miniez-
tériumtól kéread6 1000.000 P. segélyből fogja fizetni." 

A NB hozzájárult ahhoz„ hogy azok; akik közmunkit term0- 
szetbea leszolgálni nem tudnak, vagy nem akarnak, kész-
pénz fizetés mellett azt megvathatják. Ennek megfelelőem 
a közmunka váltságdiját férfiaknál napi 30 P, nőknél pe-
dig napi 20 P-ben Allapitotta meg. 

Julius 22-én mindea részletre kiterjedő határozatOt ho-
zott a közmuakaváltságdij felemeléséről és megAllapitotta 
a közalkalmazottak, magánalkalmazottak, kereskedők, iparo-
sok és a  piaci  árusok közmunkaváltság diját  is  

A. NB  határozata  kimondjat 

nFérfi munkás megváltási dija 1 napra 90 P, egy béra 
5 z 90 P. = 45o.- P. 

nőimunkás 	 " 1 napra 6* P, egy héra 
5 z Go P. = 3°0.. P. 

/84/ VAL. Veszprémi NB 1945 .. április 2o-i jegyzőkönyve. 
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A közalkalmazottak, magánalkalmazottak, tisztviselők  
alapfizetésük után  

l000 P-1g havonta 	P  3©.» 
2000 P-ig 	M 	6o,--  
3000 P-ig 	" 	loc.-  
4000 P-ig 	" 	1:7o:-  

400a P-őn felül 1.o.000 P-ig alapfizetésük lm %-át tar-
toznak az  alkalmazottak befizetni, hivatalfőnökségeik,  
ill. számvevőségeik litján levonásba hozni, vagy a város  
pénztárába befizetni  ... 

Az iparosoknál, kereskedőknél foglalkortatott  segédek,  
kisegitő munkaerők, vállalatokná.l foglalkoztatott mun-
kavállalók kötelesek .  keresetük 3 %-ág közmunkaváltság  
cimén befizetni, ill. a munkaadók kötelesek ezt az ösz-
szeget az alkalmazottaktól levonni,.;. Veszprém város  

	

pénztárába befizetni. 	. 

... a .közmunkavá,l.tságdi.jat visszamenőlegesen 1945. évi  
mátus 1-től tartoznak megfi.zetnij*  

Az iparengedéllyel rendelkező iparosok, kereskedők köte-  
lesek napi ~. 15o P-t, egy hóra tehát 	P-t ugyancsak  
a fenti mádon befizetni, a nyugtát a Közmunka Il3.vatalail.  
bemutatni."  /85/  

Aki kötelezettségét anunkaban tel jesiti ., a Közmunka Hiva-  
talnál x'munkai.gazolvány".t kap, amelybe  esetenként a napi  
8  órai munka teljesitése után a Hivatal az igazolagt  be  
irja. Az 3.gazolyAny a.körzetvezetőnek. felmutata.ndb, aki  

azt elismerni köteles.  

A  községi NB  -ok havi 1 napban é ll api tattők meg a  kötelező  
közara történő igénybevételt. Egyben munkaügyi, vagy  

/85/ VAL. Wasp.  ált. 7/1945•  Veszprémi NB . 1.945 ~  ma  jus  
4-.én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.'  . 



szervez' 9 „ közmunkaügyi bizottságokat biztak meg a m 
sével és 3.ebonyolitásával: 	 . 

A .k© {d Q . u ra kőtelezettség férfiaknál 3.g-6v, Wi1mó2 
16•4u éves korig tartott. . A$:almádi. NB kimondja, hogy .' 
nő4et csak kimondottan női munkára szabad igénybe 
/86/ A keszthelyi NB hangsúlyozza ;  bogy  rgbgtmunkára . 

miadenk3, kivétel nélkül köte.iezheto. A közmunka alól  csak  
a NB  adhatott  felmentést. /87/  

SzigórU rendszabályokat helyeznek kilátásba azok, 
akik a rájukeső nurn.kaköteiézettséget nem végzik el:  
"Aki a közmunkának nem tesz eleget, re.dőrségi eljárás- 
ra adják át" határozta el. a NB-ok többsége, . hason óan, 
mint azt a mezőszentgyorgyi szervezet tette.` /88/  

Voltakaz4nban, , ak.ik a rendelkezéseknek nem tettek 
eleget,  mint  pl.` Révfillöpön 	imrédysrta pártigaz- 
gató és  a pap;  lányával együtt. 
A kommunista párti nemzeti bizottsági tag javaslatára 
a bizottság utasitotta az al.elnököt, hogy  K.L. ellen a 
feljelentést a  bizottság nevében tegye meg:' /89/ 

/86/ VA,z. B. almádi iratai, 1945. máJus 28.4 j egyzákcixyr.; 
/87/ Keszthelyi TJj s3g, 1945. augusztus 12.  
/88/ VAL. MezöszentgyörgYi NB.. 1945. május 6-i és május 

19-i jegyzőkönyve , 	 , 

-/89/  VAL. Révtilltipi NB iratai.  1945; jtlliv.s h6 16.i jegy-
zőkönyve; 	 . 

• 
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5.1 Bgészséaédc~ini: intózkedések.  rr~.r.r' r  

A NB-ok elsősorban a megyei NB első tényked.éstki körött  
fontos egészségvédelmi intézkedések is szerepeltek. A  
megyei NB 2 orvost megbizott a falvak egészségügyi  

potanak és az ottani OTI ügymenet megszervezésével és  
ellenőrzésével. Egyben felkérte ezeket az orvosokat, hogy  
"vidéki ktiru.t jukkal. kapcsolatban  kutassák fel az esetleg  
rendelkezésre 61,l16 gyógyszer és kötszereket, azokat fog,.  
].aljráls le és gondoskodjanak azoknak térités ellenében  
Veszprémbe ezállitásáról.` 	gyógyszerészt megbi.zta,  
hogy  lépjen érintkezésbe 	gyárban lévő laborató-  
riummal Gyógyszerek beszerzése. -ügyóbeni.. sl járasáről je-

lentését a NB-hoz terjessze be.  

A  megyei  NB egy későbbi ülésén gondoskodott a városi kórház  
gyermekosztályának elhelyezéséről.  

Ezekkel az  intézkedésekkel sikerült a tifuss és egyéb jár--  
ván<yveszé3,yt megakadályozni. /90/ 	 . 	 . 

ás nemzeti bizottságok községük orvos problémájának meg-
oldásában intézkedtek. A balatonfüredi községi orvos 6 1s.  
távolságra, Balatona .m   diban lakott. Sürgős esetekben a  
községi orvost nem tudták igévbe venni ,, hanem kénytelenek  
voltak a gyári orvost kihivni, aki mint magánorvos ment  

ki a. betegekhez..  Ez pedig a község lakosságának sokba  ke-
rült szórt a NB ugy határozott, hogy az alig párhoz for-

dul és kéri, hogy a gyári orvost rendelje ki , Balatonfüre .-
re, hogy a községi orvosi teendc lzet lássa  el 

A NB-ok nemcsak az első legnehezebb hónapokban, hanem ké-  

sőbb is rendszeresen foglalkoztak egészségvédelmi kérdé-
sekkel .. A . kezdeményező szinte minden esetben  a kommunista  
párt volt '. " 	 . 

/90/ Y . B.  füredi NB iratai, l . 	3 . 14;' '  
V~: Veszprémi NB  iratai.  ~~5 + m~~us  i9 + 
VAL. Veszprémi NB iratai. 1945. Apr, 23wi. jegyzőkönyv.  
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1946 .` nyarán p3': sUlyoe tehertételként jelentkezett  á 
veszprémi doigossbkra a tiiuszoltás. A város  lakosságát  
-- a tif'ussvesaély miatt ,. be kellett oltani, de az oltás  
árát olyan: magasan szabták meg; hogy azt a dolgozók nem  
tudták megfizetni. Ezt a problémát a  Bali Ferene elvtárs  
inditványa alapján kivánták megolda.n,i.:} A kommunista ja-  

vaslat igy hangzott: '", .. A NB irjon it az OZI-eak; bogy  :. 
az oltások költségét fedezze. Az ~:I-nak érdeke, hogy a  
jArványt megelőzze,

, 
 mert ba már . betegséget kell gyógyita-  

ni; az aránytalanul többe kerül." Szintén kommunista Ja-
vaslatra határozta el a NB, hogy - a kórház t jjá;épitése ja-
vára száleskárü gyii jtést indit. . 

Az elszaporodott . népbetegségek továbbterjedésének megaka-  
dilyozására Os.I. elvtárs, az ME.P kApviseló je  fel.vl.lágo- 

site) eldadé.eok tartását, egészségügyi hét rendezését ja-
vasolta; továbbá azt, hogy a NB  az orvosszakszervezetet  
kérje fel arra, hogy az egészségügyi hétser?. Z--2 óráa. At.  
dijtalanul álljanak a rászoruló betegek rendelkezésére.  

/91/  

6. :/ A: taxaitis megkezdése  as iskolákban:  

A NB-ok vo.l.tak a kezdeményezői a taani.tás me.gkezdéssének az  
iskolákban. Ez az akkori helyzetben flea  feladatot  

tett, hiszen számos iakolaépi9.Z.et elpus2tuit, vagy megroh- •  
gi3ódott; a felszerelés $s a butorzat egy része .  is- elve-  
szett. A tiizel.i3h3.ány szintén akadályt jeleatett. Nem kié  
gondot okozott az is, hogy a pedagógusok eg y  része eltivo.  
zQtt a községekből és a v►áros0b6l.  

A veszprémi 13B határozatot hozott arra, hogy 1945. április  
23-in a város iisszes iskolájában meg kell kezdeni a tani-  
tást. /92/  

/91/ Ves rémi fépujság 1946. julius 7., 1946. szeptember  
29. -  . s  1946.  november 2~

4'` 
/92/ VAL. Veszprémi B iratai, 1945. április 13-i  jkv 
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Később közigazgatási titan a  járaíasi fciszplgabira3l>v for-
dulnak a NB-►okhoz, hogy  az iskoié3c megnyitására a szük-
séges intézkedéseket tegyék m.eg, azonban többnyire allor- ►  

ra air a NB-ok és az előljáróságQk intézkedését a tea-  
tits megkezdődött. /"/  

A vesxprém városi NB az iskolák beindi,tásá.raa hozott  ixa» 
tózkedésével egYid;e jüleg :átképző tanfolyamot inditott  
be a tanerők demokratikus sz el l emb en valő képzésére.  

Az átképző tarafolyamC►k megsaerv°eaésére a megye egész  
tervii .etén sor került.  

Problémát okozott az ipaari tanulók iskolába j€aráeaa.,  
mtvel a  fokozott  ájjfaépitő munkával voltak a tanoncok  
aal~oglal~taa: 

 
Ezért a  megyei ND olyan határozatot foga-

dott el, amelyben kéri az iparosakat, hogy "... ameny-.  
xyi ~.:ben az lehetséges, kü.ldjók el taantanoa9.kat iskoliba, . 
de . ellenkező esetben sem kell a szokott bi.rsigot kivet-
ni; mely azomban jelenleg is fennál.l.,. esaak a jeleaa:legi  
körülmények :miatt eltekintUmk tőle.:" /94/  

A NB-ok az eltávozott taaxai.ték holyettesi.tését is megol-
dották. A ttaakox>ryta¢tási NB pl..  egy  .Bácskából jött tani-,  
tőnővel helyette8itettE a községből  eltávozott  tanitőt.'  

/93/ VÁL. 1945.,  $álius 22-i Jegyzől0xayv. B.tamási NB  
iratai. . 	. 

/94/ VAL.  Vec~zpr-ám~t. NB.  1945':' jiini1us 2E-i JegyzökánYv®. ' 



A nemze bizott  ok . a :; a.Zdasá  él.eth  éáért.  

1V.  

14 A,  mezőgasdas64 amid* _ ffieilindipdsa.  

A tavaszi mezőgazdasági munkák sikeres elvégzésén mu].ott,  

hogy a szinte katasztr6f4.lisasrt rossz közellátási viszonyok  
no ismétlődjenek meg.- A AlV a NB- -ok elé fontos feladatot  
tkizptt  ki.  e téren; Révai József a debreceni Néplap hasáb ,-  
jain 1945.' januárjában ismerteti a párt álláspont ját t:  

" A tavaszi mezőgazdasági munkák elvégzése  is  létkérdés  
az ,  országra nézve. A kormány dolga,  bogy utasitásokkal,  
rendeletOkkei, gazdasági és közigazgatási rendszabályok-
kal mozditsa elő ennek a feladatnak a megoldását. De uta-
sitásokon és rendeleteken tal a népet is meg kell győzni,  
fel kell lelkesiteni, egYsz.óval s politikai eszközökkel  
kell mozgbsl.taani a maga és az ország iránti kStelességé.»  
nek teljesitásére. Ki fogja ezt a munkát elvégezni, ha  
nem a NB-ok?" /95/  

Iraalóbanf Veszprém megyében is a NB-ok. a mezőgazdasági mun-
kák beindité.sában tőrténel.mi, érdemeket  szereztek. Ok ala-
kitották meg  a termelési b3.záttságokat, és azzal a feladat- 

:~ 

feladat- 
tal biz-0.k meg őket,,  boa  gondoskQdg.arnak a termelés megin.-  
ditásárál.` A termelési bizottságokban a NB-ok közvetieaiil  
~.s képviseltették magukat. Ha Agy látták, hagy  a  termelési  
bizottságok tagjai .teendőiket teen.dői.ket nem látták .e]. megfelelően  

ANA is szerveztók. Legfőbbteendőjtik volt a mezőgazdasá-
gi munkák végzéséhez a feltételeket biztositara,t:' Lzért  
f0gaatokmtt, traktorokat foglaltak le, hozattak rendbe;  
biztositatták as tizemaa<npagot, a vetőmagot. A köz javira  
erélyes intézkedéseket hoztak a konjuktu.rilis helyzetet  
kihasznal akaró géptulajdonosokkal szemben.  

/95/ Néplap, 1945.  Január  lo': Réva~. József a Ke~.lene?~--e a 
nemzeti bizottságok és mire?  
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A kommunista vezetés Glatt 6.116 mezőezentgyörgyli NB 
igAnybe vette a községi traktortulajdonos traktorit 
a tavaszi mumu0 végzésére; az ad•ig megállapitott 
dijazás szerint. Kezelőjét ugYaaosak a  traktor  "116 
muukaszolgálatra beosztotta. Egyben . kilátásba helyez-
te: 	amennyiben ellenszegül, traktorát elkobozzuk, 
On ellem pedig büntető  eljárást  teseink folyamatba." 
/96/ A balatonfdredi Járásban 15 tralgtor Oat readel-
kezésre, azonban hajtóanyag nem.volt. azért a  járási  
NB a megyei BIB-7hOz fordult: "... sziveskedjék bennUn- 
ket értesiteni, módjában völna-e fenti traktorok részé-
re ftemanYagot biztositani, mivel értesülésibak van ar-' 
ról; hogy.más bizottságokat hasonló kérelem esetén ki-
segitette." Majd később felszólitott egy volt nyilas 
traktortulajdonost; bogy "a traktort 3 nap alatt javit. 
tassa meg, azt használható 41Iapotban boosássa az akali 
földig. biz. readelkezésére. Amennyiben ez nem történne 
meg, as akali földigénylő bizottsig vegye azt át. saját 
költségén javittassa meg és a javitási költséget a trak-
tor bérleti összegéből vonJa 14" /97/  

A fogaterő biztositásáról is rendelkeztek a NB-ok. A 
nemesszalóki NB elhatárorta, bogy "0. fokozott mérték-
ben lesz segitségóre a munkában hAtramaradottaknak fo-
gaterő rendelkezésre boositásával." A. NB-ok ezirinpi 
intézkedései a szegény, tjonnan földhözjuttatott Pa-
rasztok érdekeit szolgáltik.' A gyenesdiási NB 'I.:, a 
tarlószántás sürgősségét  tekintetbe véve  elrendeli; 
bogy mindazok, akik fogattal rendelkeznek, tartoznak 
rendes napszámbér megtéritése mellett as arra rászoru- 
lóknak elvégezni, -.es vonatkozik a betakaritásra is./981  

aet T: ra 	máj 	Jkv; 
/96/  Wt. Mezőszemtgyargyi  NB  iratai. 1945. -  máj  17.4.  jkv 
/97/ 411s Bo Viredi NB irata*,  1945.  jun." 7.i JIM.' 
/98/ VAL. Gyenesdiási NB iratai ;  1945, tultua  7-i j egy.- 

zőkönyv: 



A msgYében állomisozó szovjet parancsnoksig be db. 
lovat bocsitott a megye rendeikezésére a tavaszi me-
zőgazdasági munkák,elvégzésére. A NB-dk dantöttek a 
lovak elosztásáról. ügy határortak; hogy az 5-10 csa-
ladtaggal rendelkező parasztoknak juttatnak lovakat/99/  

A Na.ok a readakezésre 4116 lehetőségeket kihasznália 
igyekeztek esetenként vetőmagot is biztositani a mező-
gazdasági murikávt)oz. A veszprémi NB a Hangya kirendelt-
ségnél és a Becker Altai vezetett Darvas-féle azletben 
talált vetiimagokat a Nemzeti Parasztpártnak adta At az-
zal, bogy azt "a legjobban  rászorulók  részére ossza 
ki%el /10o/ 

A révtalöpi NB az elhagyott szőlőket mavelésre adta ki 
azzal a kikötéssel, bogy 	a szaret előtt bazatérő 
tulaJdonos a termés 1/3-át kapJa, am 	ibeB.  azonban 
a szaat utan tér haza a tulajdonos ;  Agy az egész ter-
més a savelőnek jut." Ilyen feltételek mellett 3o sző-
lőt adtak ki me 

A voszprémi NB felfigyelt arra is; bogy  amikor a me-
zőgazdasági v 0.5. végzése mindennél fontosabb lenne ;  
a parasztokat a városban évek óta felgyalemlett sze. 
mét elhordására osztották be kösnunkára ■■ 
A NB ennek megszantetése érdekében egy his.romtagit bi-
zottsigot kaldatt 

/99/ 	faredi NB iratai, 1945. Júl. 26-i Jkv.' 
/lee/ VAL. Veszprémi NB iratai, 1945. április 13-4 

jegyzőkönyV. 
/101/ VAX,. Bévfalőpi NB iratai; 1948. -  január 2o. Iga-

zolvány. 

gmunkálisra /1°1/  
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föid:asztAs előkészitése é.s . leboz~,voi~.tása.. . _  
~,..~., ~..~,. .... ~ .,. ...,  

AMU javaslatára került sorra hazánkban a nagybirtok-  

rendszer felszámol.ása, . a parasztság századok óta joges  
jussának k,3,elógitésére« A Magyar Nemzeti  Függetlenségi  
Pont elfogadta, programjává tette a kommunista párt  
Altai javasolt "Magyarország demokratikus Ujjáépitésé-  
nek és felemelkedésének programját*" Ebb= a javasla.t«•  

ban sikrászáll a széleskörű földreform megvalésitásáérts  

"1./ A mezőgazdasági munkások és aselédek„ a törpe- 
_ 	és kisbirtokosok, a magyar nép e legszámosabb  

és legszegényebb rétegének felemelésére, a ma-  
gyar dem4krácia alapjainak megszilárditásáz'a  
a legrövidebb haté,ridán belül, a földigénylők  
közremüködésével, saéleskörii földreformot kell  
végrahrajtanx, mely sokszázezer földnélkülit és  
szegén,y~,aarasztot tesz életképes kisgazdaság tu-
lajdonOsává:  

2./ A földreform céljaira igénybe kell venni a haza-
árulók, a háborús búnöéök, a Volksbund-tagok, a  
német hadseregben szolgáltak birtokait ós teljes  
egészükben, minden felszereléssel együtt el kell  
kobozni." /1o2/  

A kommunista párt sürgeti a továbbiakban a földreform  
megvalósitását ős egyben kezdeményezi a földigénylő bi-
zottságok megala itását: "A földreform ügye e" eges azért  
is, mert szervesen összefügg a tavaszi mezőgazdasági mun-
kák kérdésével,' A mezőgazdasági munkások, napszámosok ,  
törpebirtokosak akkor fogják készséggel megmunkálni az el-  

hagyott nagybirtokokat, ha  tudják, hogy nemcsak az aratás  
lesz az övék • ,  hanem a föld is.  

/1o2/ Magyarország demokratikus  Új já.ópitésének : , és fel.-  
emel.kedésének prograffija.` .4 MEP javaslata. Felsza-
badulás . . . 172•-173 old.'  



t].etérdeke az országnak, hogy a magyar fiáldmifvelli néP  
földéhségét felhasználják a tavaszi munkák é3őbbreroi-- 

telére.` Ehhez két  dolog kelli Mindenekelőtt meg kel.l  
alak3taai azonnal, minden késedelem nélkúl a földigény-  
lők bizottságait. b:  ra auk) terrnelb erejére; kezdemé-
nyezésére kell apellálni; a földigénYI.ák  bizottságainak  
megalaki.t' sáva,l, nem kell - várni: se felső u.taasitásra, s e . 

hatósági jóváhagyásra.“ /1o3/  

Az Ideiglenes Kormány 1945. március 17-•án fogadta el a  
földosztásról szóló rendeletet. A. földosztás végrehaJ-  
tását a kommunista párt irányi.totta.' A .párt részleteS  
irányelveket dolgozott ki az MKP szervezetei ezámára ~. 

Ebben kifejezi, hogy x'..: A földreform végrehajtásáért  
folyó harc so:l.ypon.t  ja. a kcizségi földigénylő  bizottságo-  
kom nyugszik."  

Természetesen a NB-Q1; segits&gére is szükség volt a 	 . 

földreform végrehajtásában. A  megye birtokviszonyainak  
hely;rtetértil már e dolgozat elején részletesen beszámol-
tunk. Nagyon s2iv6s, több áve s harcra volt szükség ah-
hoz, hogy Veszprém megyében 240.o40. hold föld kiosztá-
sira sor kerü,l j bn és ennek 53;2 10-át /127.700 holdat/  
gazdasági cselédek, mezcigazd.asági munkások és törpebir-
tokosok kapják. 	 . 

A földreform rendelet ki j6itsszáea céljából katolikus,  

egyház vezetői  próbálkoztak különböző mesterkedésekkel.  
Mindszenty, aki akkor veszprémi  püspök  volt 1945.  
április 24-én egyidejü;leg 6 földosztó  bi zottsá .g'tól. /sü-  
megi, sümegc. sehi., bazsi, tapolcai., farkasgyQpüi és  vá- 
roslődi/ igényelte magának a  300-30o hold földterületet  
arra sZámitva, bogy igy majd 6 helyen jut földhöz. /1°4/  

/103/ Szervezni a f8l.dreformvé ebajtását.  Irányelvek:a  
IMP' szervezetei számára.ázala pel:szabadtzl.ás ...:  

433. old.   
y1+o4/ Esztergomi trseki Levéltár 5279/1948: Idézi: Orbán . 

Sándor: : .̀gyház és állam /1945-5a/ 58.  
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A zirci apitsfa{g sem akart elmaradni "leleményességben"  
a püspöktől. Jószágkormáxayzöi, plóbánAai ós állatorvo=  
si juttatások cinién akart megtartaui a,reBd•elot által  
engedélyezettnél nagyobb földterületet. /105/  

.4 NB-ok hozták létre a  földosztó bizottságokat. A veszp-
rémi NB a Megyei pöldűirtokrendező Tanácsba 2 nemzeti bió.  
zottsági tagot küldött ki. A NB ."elYben elhatározza a  
pártoknak a földosztásban való együttesmmködését és egy-.  

ben utasat ja a pártokat .;  hagy az eredményes közös munkára  
egymás között terjesszék a kapcsolatot." l,gy aztán ápri-
lis 19-én Veszprémben ünnepélyes keretek között megkez-
dődött a földosztás.' 	 . 

földosztás azonban már a kezdeti időszakban sem ment  
Stan. A NB foglalkozott ezzel a kérdéssel; mert a  re-
akciós faispán a földosztással ellentétes utasitásokat  
adott 	A megyei NB el is itéli ezért Rainprecht fá-  

ispánt ;  mivel "utasitotta a zirci járási főjegyzőt, hagy  
a termés ebben - az évben azé, a] elvetette; vagyis a volt  
birtokosoké. Bz ilyen formán nem felel meg a valóságnak  
a vonatkozó rendeletek szerint. Azonban rendkisüst  alkat.. 
mos arra, hogy az elnyonott, kiuzsorázott és a reakciós  

uralom alél még fel nem szabadult földhözjuttatott sze - ,  

gény magyar népben bizonytalanságot keltsen a föld tulaj-  
don jogát illetően." /106/  

Bz a bizonytalanság anság is közre játsszott abban; hogy 1945;  
május végén is  voltak  ugaron hagyott földek« A megyei NB  
ezért a termelési előadót utasitotta, hogy tegye . szeg a  
szükséges intézkedéseket a földek megmunkálására. /1O7/  

/105/ Szabad Nép 1945,►  május 19. 	; 
/loG/ Vb;b. Veszprémi NB iratai. 1945.  április 13-i, április  

2~~-i,  Junius  1-i j egy2őkdnyve. :  

/107/  V T,. Veszprém  megyei NB iratai. 1945.  máj.25-.i jk.v.'  



A főispán és más reakciós elemek mesterkedései odavezet-
tek, hogy a földhivatal vezetője a fóispaxt.nal va.lá elő-
zetes megbeszélései utáu ''..: a tonics mükcidését egysze-  

rüen felfüggesztette, illetve kimondta, hogy tanács pedig  
Veszprém vármegyében. nines. Azzal indokolta ezt a tén,ykeo-  
dését, hagy a tanács tiszLVisels tagjait a minisztérium  
nem nevezte ki hiitatalosan.A faluról  bejövő küldőttsége-  
ket hazaküIdték azzal, hogy döntést nem hozhatnak, senki  
sem intézkedhet, mert Veszprémben Földbirtokrendező Tanács  

nincs,l,  /la8/  Elképzelhető ezek után, milyen hatással volt  
ez a szabotázs a földosztás vitás kérdéseiben eligazodni  
nem tudó parasztokra. Heteken keresztal csak nőtt az akta--  
halmaz, semmilyen intézkedésre nem került sor.  

Nem csodálkozhatunk ezek után, hogy 1945.' június 12-én Hor-
mökbődögén a régi jegyző mesterkedése következtében  még  
egy barázda földet sem osztottak ki, /109/  

A NB~ok egyes helyeken a helybeli kommunista és szoc.dem.  
pártszervezetek beadványára egyes földigénylő bizottságok  

munkáját felülvizsgálják, a  visszaéléseket  megszüntetik.  
Szigligeten pl. a földosztó bizottság saját tagjai részére  

a jobb m ?.őségü földeket választotta ki. /ll©/  

A NB-ok Jártak el a Megyei Földbirtokrendező Tanácsol a  
községi közös legelő kiutalása Ügyében. Bakonytamási köz..  
séfiben pl., igoo db - szarvasmarha volt; viszont a község  
egyáltalán nem rendelkezett legelővel. Ezért kérték a  
Földbirtokrendező Tanácsot, hogy * a földjuttatási •eljá-  
rások sorom a Pinonhalmi Főapátság és a  gr. Jankovich  
Bésán Elemér tulajdonát képező és a Qie község határában  

/1o8/ VAL. A Veszprém -me ei NB trátai. 1945. ̀  juxa.:1.4. jkv.  
/1o9/ Szabad Nép 1945. . 'uli.us 12;,'  
/110/ VÁL. Szigligeti 	iratai, 1945. Junius 17-i jkv. ;.  

B. fiizf5i NB iratai « 1945. julius 14--i jegyzőkönyv.  



fekvő és bakcnytamási község határával telJesen assze.  
f.iggö nagybirtokbvl megfelelő nagyságd  fQldteril3.et juttas.  
aék.q., /111/  

3. '/ He- ü2emek beir~►dit6 s~ ~k 11es~t rzése.:,. 

~ BMpk a városokban is sikraszái2tak a termelés beindi.  
tásáért, azonban az ipari  lizem.ek beixdita.sa nem az ba-  
táskórakbe tartozott. Sikereket csupán a malmok és egyéb  
kisebb jelea.tóségü helyi iu,zemek beindi:tásában értek el";  

~ 

 

malmok üzembeb.elyezésónél és  ellenőrzésénél  a H~k  
nem  riadtak  vlssza a legradikálisabb 9:n.tózked.ésektől, a  
magántulajdonosi érdek megsértésétől sem, ha °  a kögérdek  
ugy kivánta. Szép  példája , ennek a határozottságnak a  ne- 
messzalókx. NB  3nt:ázkedőse. Kcitelezte a községi mal.omtu-  
Iajd:anost, hogy ipardzési tevékenységét az általa . bérelt  
épületben. 48 órán beá.üa  id.egilenssen szantesse be' az  
eletet üritse ki ős azt H.D. használatára az ipar foly-  
icatdsa céljából bocsássa rendelkezésre:` A NB  határozatát  
a következőkkel in.dokQlta 3"P. R.' ipardzését jelenlegi  vi-~ 

szon.zyek között kázárciekellenesn.ek tartja; Tényként álla.  
pit . ja meg, bogy a"a viztörvóny  rendelkezésének nem tett  
eleget, malom berendezési targyakat elhanyagolt Allapot-  
ban tartja ;  az őrnitetők  által  vitt gabanáról nem számol .  .  

el, a  lisztet késede~,raesea szolgáltatja ..'. ,se3g csele-r.  

kedetek kÖzér3.ekellenesek, külmnöse4 a mai viszonyok  ka.• 
zött. fl /112/  

Több NB ellenőrt kald:ntt ki a malmok munkájának felúlvizs-  
gát.ására: A.  keszthelyi járási NB a járás közságetben lévő  
malmok szigorubb ellenőrzését határozta el," Kirolyi Audaxl   

kijelölte e1l entirznek, aki n   ek kötelessége;  hoa a  
beszolgáltatésckat  a malmok  pontosan teZjesité4k, ellen*    _ 

/113/ Bakenytamási NB iratai, ° 1945 • ápr, 1944  jkrr: ;  
/112/ Nemeeszal:ok€ NB 1945. május 8.i. jegyzőköVve :° 



őrzi,' hogy milyen a liszt minősége, val ►amint, hogy a  
malmok a vám- és  kereskedelmi  őrlést pantosaa és aza-  
bályszerüen tel jesitik-eV" ✓113/  

A hábor'k során megrongálódott házak helyreállitása  

szempontjából jelentős volt .1-4 NB intézkedése a tég-
lagyárak ii.zembe helyezésére. veszprémi NB vtasitást  

adott Isi arra, hogy aa Csornai-féle téglagyárat azonnal  
helyezzék Üzembe, mert ezáltal havonta loo.oao tégla a  
város ronde1kez(sére áll. X14/  

Az enyingi községi NB az ola jiitőt helyezte  Üzembe. /115/  

Az ilyenfajta kezdeményezések azonban többször nem jár-
tak sikerrel: A veszprémi NB asztalosipari gépeket adott  
ki a Magyar  .I,őszermUvek telepéről, rta.i.vei közérdekből  
is  fontos, hogy  ezek a gépek minél előbb üzembe helyez-
hetők legyenek." /116/  

4./  Munkabér és ármegálladitas. A kereskedelem ellen' 
Mae. 	

r-  
...-.,~... 	 . 

Az íizemek be3nd3.tá sánál jóval nagyobb eredményeket tud-  

  
n  

ta~k elérni  a  1~B-ok az üzlethá:.ótiat, a a~.zé.].lodák ~..  vendég-
lők. üzemeltetésének megkezdésében. Csak a  veszprémi NB  
1-M1. '~.lésén 	üz.letAtadási kérelemben hozott határoza--  
tot.Il.hagyatt ii:zleteket adott át a kereskedőknek, hogy  

a lakosság ilyen irányn ellátását biztositani. lehessed. ' 
/117/ A NB elrendelte a Korona szálló és étterem azon- 

tzembe helyezését. /118/  Május 5-re tüzte ki  a rasö-»  
z i.í3..?e>al m .egay3.tását.  

/113/ Ka}szthelyi Ujság: 1945: szeptember  23. 	: 
/114/  VAL.  Veszprémi NB i.ratai,  :1.945. ápr: 15-►i Jkv;  
x115/ VÁZ: Fóisp. + ált. 12311945: : • : 

/116/ VII.  Veszprémi  NB iratai. 1945. áPr. 27-i jkv:'  
/117/ VAL. Veszprémi ND iratai, 1945.   máj. 4-i,  máj . 19-i.  

és  máj.  25-i. jkv.  
/118/ VAL.  Veszprémi NB iratai. 1945. Apr: 9-3:,  1945:  

má  j  . 4-i  jegyzőkönyv.  



A bizottság bttoriizlétet vett zár alá és a  bonne lévő  
Amt.  hatóságilag megáT.lapitott Aron az a.rra rász4ruldk.  
nak k3.adta+ MAs alkalommal meghatalmazott or egyéxat,  
bogy a rendőrség 2 tagjával aWittzt7anns»féle bárkereske.  

déeben heiyszi.n3. szemlét tartson az attlév€4 bőrkikésziw  
tő anyagok lefoglalása végett.:, :A Városi v'illamo .sma ré-- 
azére goglal:atak, bakelit kapcsolók és villanyégők:  ki-
adására adott u.tasitást az üzlettulajdonosoknak. /119/  

:A. NB-ok öntevékeny Arazabályozó tevékenységet folytattak*  
Bzirálvtt mi3kcid:ésiik kiterjedt a ..ezt3gazdasági termékekre,, . 
iparoiklkekxe, Aramszolgáltatáei di jakra ;  a kórházi .ápo-  
lási köl.tségekre, mozl.h.elYárákra; muj.~.kabét megállapit&s-  
ra,, stb. Sziate mfndea NB saját hatáskörébe tartozó ,te.  
rü3.etére meghatározta a tej árát, Több bizottság a tej  
biztositááár41 és . a kosztás módjáról is gondoskodott.  
A B. -füredi NB p1 _. a tehéntulajdonos gazdálcra 2 liter  
tej beszolgáltatását rótta ki és  tejjegyet rends .zeresi- 
tett. ~2!Q/  

A veszprémi NB a bt'l.a ,, a liszt és a kukorica termelői  
és kiskereskedelmi  árát , a szappan fagYasztási árát,, a  
fuvarddái.jakat, a kórbázi ápolási dijaka.t, az l.partestö. ~ 

let felvételi d.ijakat,. a tanoncszerződés és  szabadulás  
di ját a a különböző di jakat, a világitási és mcator3:kLLUs  
áram easégárát és a nvziiize.mi helyárakat is szabályoz-
ta: Az olesó előadások jegyeit  egyenlő  arányban,  az 5  
pártnak adta kit és kötelességükké tette, hogy a kiadott  
jegyekből kizárólag osak a szegényebbeket részesitsák . . 
/121/ A vallamosuergia árakat a siófoki NB is rendezte. 
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/119/ 	veszprém3.  NB; iratai, 1945..  má j 1 i és  má j ..  
5--i jeg~rzciki~nyvek.  

/12o/ VAL.. Veszpréra3., gyenesdl.ási, tapé.lcai, B' almádi ►  
Bairedi NB  iratai /mé jus- Julius/  

/121/ Vitt. Veszprémi NB iratait mé. jus 4.4 ;  május á.9-i  
és június 14-i jegyzőkönyvek:'  ~ 



Az 1944.* decemberben felszámitott árak ötszörösét en.-
get e számláztatni a Balatonvidéki Villamosmiiveknek 
1945. május 16-4a. A balatonalmádi NB utasitotta a 
községi elöljáróságot, hogy vezesse be a dohány, illet. 
ve oigarettajegyeket a község területére 65 megbizott 
két bizottsági tagot, hosy ellenőrizzét a dohányárudAk 

/122/ möködését. 	Es mindez 1946. Aprilisában történt, 
eG7 évvel  azután, hogy  rendeletileg messzüntették a NB-
ok közigazgatási tevékenységét. Ez is a NB.Okban rejlő 
nagy erőt, tettrekészséget-  igazolja:. 

A ril.ok helyi, járási, vagy megyei hatásköril intózkedé-
sei azonban kevésnek  bizonyultak as agrárolló megszün-
tetéséret az iparcikkek. magas Arai és a mezőgazdasági 
termékek alacsony Arai sályos tehertételként jelentkez-
tek a parasztság vállain. A megyei 6$ több községi NB 
a budapesti NM-hoz, illetve a kormányhoz is segitségért 
fordult. /123/  

A NB-ok több esetben munkabéreket és fizetéseket is meg-
Allapitottatt a veszprémi BB több izben állaPitótta meS 

• a mrmikabéreket a megye területére. Pl. 1945. junius 14. 
án a következő béreket állapitotta mes: 

munkarezetőnek . 	12.- P + 4056. 	drigasági pótlék:, 
elsőoszt.szakmunk. 3 év. 
idősebb m. 	 16.- P + 40 %, 	tt 

1.3 évig terjedő 
ideig szakm. 	 8.- P + 4o !g. 
betanitott munkás 	7.. P + 4o %. 
napszámos, s.munkás, 
munkaan.6 	 6 - 	P + 4o %. 

A gyenesdiAsi BB a községi kézbesitő, az iskolai takaritó 
és a NB jegyzőjének fizetését  áliapitotta meg: a B.fdredi 
NB miután hozzájárult a földigénylő bizottsághoz irodai 

/122/ VAL.Nisp. Alt. 2o2/1945. B almádi NB iratai,1946. 
április 1-i jkv. 

/123/ VAL. 444eplrAI Veszprém megyei NB iratai. 14evelezé. 
sekt Bakonytamási BB iratai. 1945. november 12-ki 
jkv. 
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atuacaerő alknimazáséaloz; h4vi fizetését 600.-. P-bea 
ha.tirorta meg és ennek fizetésére a községet kötelez.. 
te  /124/ 

V. 

A nemzeti bizottsitsok közigaz5atissal kapesolatos tevé-
kenysinie.'  

1":/ közigazgatis meginditása.` 
2./ Az önkorlanyzati szervek Ujjászervezése. A törvény-

hatósági bizottságok és képviselőtestaletek Booze-
tétele.' 

3:/ A nemzeti bizottságok hatisköre. Viták és összeta• 
zések a közigazgatis izervei és a nemzeti bizottSárn 
gok között. 

1413 <k tevftenYségak első szakaszában ;  az Ideiglenes 
to ,- megalakulásáig; sőt az adott helyzetben - mivel 
a kormány nem volt kéTez az ország felszabaditott tera- 
leteit ellenőrzése ali voila; sőt még rendeletei sem igen 
jutottak el az illetékes szervekhez - még több Weapon 
keresztal, az ankormányzati testaletek Ujjászervezéséig 
az.állanhatalmi funkeiftat kizárólagos jogkörrel  láttálc 
el. (5k intézték a Atárosok ós községek összes Ugyeit; el 
látták a régi önkormányzati szervek jogkörét; sőt Allam-
batalmi; központi szervek hatiskörébe tartozó igazgatisi 
60 birói funkeiókat is intéztek. 

Azonban az Ideiglenes Kormény megalakaitsa után fekozato-
son elkezdOdStrt; b.atitskörak korlátozása. Kifejezéare ju-
tett ez az Ideiglenes Nerazetaalésnek a magyar néphez in. 

/124/ V1L. Veszprémi NB iratai. /Levelek, kérelmek, ikte-
tók/ 1945. Junius 14. 
VAL. qyenesdiási NB  iratai.  1945. aug. 5-1 Jkv: 
Baaredi járási NB iratai. 1945. jUn. lo-i 
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tézett Szózatiban, basouló módon az Ideiglenes Kormány 1944.. 
deceáber 22-i nyilatkozatában. Mindkét dokumentum hivatelosan 
is elismeri a NB-ok megalakulásit; de osak az önkormányzati 
szervekkel; a szakszervezetekkel, az ipari, mezőgazdasigi . 
és kereskedelmi szervezetekkel és törvényhozó testületekkei 
egysorban tesz róla emlitést.' 

A koralAY 1945; Januir 4-i 14/1945. M 	rendelete 
kiti a NB.ok hatáskörét azzal; bogy a valamelyest megrefor. 
mált, de régi tipusú. önkormányzati szervek létrehozására 
hivja fel a NB-ok figyelmét és egyben kimondja, bogy nem a 
NB.mok lesznekaz államhatalom belyi szerveio "FelhivJnk 
ez6rt a lair megalakult és ezutin megalakitandó községi, 
roai, 	és törvényhatósági nemzeti bizottságokat; bogy 
mindenütt alakitsik njjá as önkormányzati testületeket; mint 
ideiglenes községi képviselőtestületeket,  városi  képviselő-
testületeket 68 törvényhatósági bizottságokat. Az njjitalaki-
tits végrehajtásánál a következő irányelveket kell szemelőtt 
tartani: 
A nemzeti bizottságok;_mint a demokratikus pirtok belyi 
szövetségei, politikai szervek, tebát maguk ne il1eszked3e°' 
nek be a közigazgatis szervezetébe. Ellenben a nemzeti bi-
zottságokon keresztül kell Ujjialakitani as ankormányzati 
testületeket olymódan; bogy abban minden demokratikus  párt,  
ezek]hiján; illetve  ahol  csak egyes  pártok  alakultak meg; 
kiegészitésül a szakszervezeteken keresztül a térsadalom 
mind= rétege választás nélkül is arányos képviseletet nyer. 
J ens.. 

Mindezekkel kapcsolatosan a közigazgatás minden tisztvise-
lŐjét utasiton, bogy a nemzeti bizottságok és as eze-m 
ken keresztül megalakitott ideiglenes Onkorminyzati testa-
letek megalakulásit ismerjék el, müködésüket no akadályoz-
zik és no korlátozzák és blvatali eljérisaikban hattiroza. 
taikhoz alkalmazkodjanak. /125/ 

/125/ Az /deiglenes Nemzeti Kormány 14/1945. M.E.ez. reAde. 

Magyar Közlöny, 1945. januAr 4. 



Tényegében ezt ismétli meg részletesebben az 1945: . ápri-
lis 2$-411 megalkotott lo3o/1945.mE. sz ;. rendelet is,: ameXY  
az önkormányzati testal.etak létrehozását szabál.yosutra.  

Mi volt a kommunista part  állásfoglalása ebben a kérdés.  
ben? Ezt a Néplap 1945'.' január 	számában Révai, József  
fejtette ki a"ge1.3.enek..e a NB-ok és mire"  o. cikkábens  
"A NB-ok nem vehetik  At  és nem saabad,. hogy átvegyék az  
öinkormártyzatok feladataitlévén á bi zottságok nem 

 

kóz- 
igazgatási, hanem  politikai szesgek" 

 

Ezt a véleményét a továbbiakban .igy indokolja: "Ra bele-  
oivadn4c  a köaigazgatá:aba, ha azonosulnának az 

._
~ s  demok-  

ratikus önkormányzati szervekkel, akkor eredetl., legfőbb  

feladataikat nem tudnák megval6sita.ni: ' Ezzel az állás- 
ponttal szemben. Beér János véleményét tudjuk helyeselni:  
"Nem arról lett volna ugyanis szó, bogy  aNB-®k beleo1- 

 

*adjanak a közigazgatásba, han.em ellenkezőleg anr+ói, hogy  
a NB-ca►k,m3:nt testftl.etek képezzék az üj önkormányzatok  
alapját. tppen ez biztosithatta volna %k's3zvetlen és iri- . 
nyit6 erc"rvel/, hogy az önkormányzatokban és az apparátus  
egészében azok az elképzelések valósuljanak mg, amelye.  

ket a memzetgtilós képviselt":'" /126/  

A MSP III.  kongresszusán 1946. szeptember  végé.n. Rajk .ácásti- .  
16 fejtette ki a pártxak azt az álláspont ját, hogy nem a  
NB-okra Opibre akarták kiépiteni az í4j államézervezetets  
"Ami pedig a Ni3g.akat és egyéb  szerveket  ill.eti, szó sines  
arrbl, ~tha ezeket r~i. azért akarnénk  n.apl:reude . m.egtar-  

f~  

tan~., b.ogy ezekre alapozva  próbáljuk meg kiépiteni az .á.l.-  
talunk vallott  népi demokráaist államformáját. Szó s incs  
rólat Ez esztelenség lenne, s visszasil.lyedés a  debfedenf  
korszak embrionálid állapotába." /127/  

... 	 . 	 . 	 . 
/126/ Beér  Anew A.  helyi tanácsok kialakulása és :fej3.ődé..  

se Magyarországon«:/1945-60/ Közgazdasági és Jost  
104ysrkiad.6 87..  old. . 

/127/ MKP III. kp  esszusas  Rajk: László  felszfila,lása. 
Szabad.  ~iép,~9 ~~. a. dktóber 1:  
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Miért választotta a kozamUnista párt is a régi önkormány-
zati formák visszaállitását a forradalmibb megoldás he-
lyett? Az 1944.' szeptember-október. , tanácskozásokon a 

B ügy foglalt állást, hogy: "csak később, a kazakrét 
viszonyok ismeretében lehet majd eldönteni, hogy a párt 
a forradalom fejlődése során a népi szervekre t aaaszkod- 
jék-e elsősorban, vagy pedig a központi hatalom szervei- 
re." /128/  Ismeretes, bogy a későbbiekben a párt 	dán.- 
tátt, hogy a  központi hatalom szerveire fog elsősorban 
támaszkodni, A reakció szívős támadásokat intézett a NB- 
ok megfojtására. A pártvezetés nem . látta még elérkezett- 
nek az időt arra, hogy a NB-ok közigazgatási funkciófának 
megszerzéséért kiélezett harccal veszélyeztesse a koalici-
ás pártok. egyiittm«,iködését. 

A korabeli osztályerőviszonyok vizsgálata arról győz meg 
bennünket, hagy  az  adott helyzetben a jobbik választás 
volt. ,Azzal, hogy a párt a NB-ok hatásköre kérdésében a 
vitát nem élezte ki, lehetővé tette,, hogy  a párt mind=  
erejét az egyéb, fő gazdasági é9 politikai kérdésekre, 
ezek közül is  a  demokratikus fejlődés egyik f$ feladatá-
ra, a földosztás végrehajtására tudta forditani 
Bz a megoldás a NB szerepének csökkenéséhez vezetett a 
közigazgatás átszervezése után: 

A megyében a közigazgatás átszervezésére; a , rógi őnkör-
m ayzati szervek visszaá llitására csak 194.5x °  juniusába n 
és jú1iúsában került sor. A főispán as alispánhoz irt 
Levelében 1945. május 3-én még arról tr, hogy "a NB-ok- 
nak eddig nem állőtt módjában az ideiglenes önkormááyzat$ 
testUletek¢ vagy az ideiglenes községi és városi képvisey- 
létestietek, valamint as ideiglenes vármegyei törvényha-
tósági tósági bázattság megalakitása." 

/128/ Erről it Szabó  Bálintt A. KP politikai arányvonalának 
alakulása a KI VIII. kongresszusa után. és a II. vi- 
lé.ghaboru utáni  években. párttörténeti Kbzelmények, 
1964: február, 65. old: 
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Az  ámkozsánymati szerveket a megyében is aNB-ok hozták  
létre, ök állapitetták meg a partok képvl.aeleti aránYát  
is, a tagokat azonban a partok és a sZakszex°vezetek je-  
lbl,ték.kai; Ez viszont az adott helyzetben azt jeleatette,  
hogy a .  kisgazdapárt legtöbb 	szima2erii többségbe  
került. A. megyei törvényhatósági bizottságba beküldött  
tagok pártonkénti megoszlása a következő volt:  

10 a bizottsági helyek 35 %--át, 27 tagsági helyet,  
MKP 	!0 	18 n 	14 	"  
1~~ 	 dl 	 t1 	1,

!  
~ " 	13 

~P 	0 	~ 	 tt 	3  
Sa:DP . 	~ 	 n 	18 " 	14  
Szaksz.'1an. 	lo " 	7 	/129/  

A községi képviselőtestületekbe küldött tagok számará-
nya néhány községben:  
Csopakona A SKP 	15o tagja van,  

	

KP 	86 " 	."  

NPP 	30 
 n  

	

1.5 
	 n 

aminek alapján a községi képviselötestil.l.etbea. a  

	

PK? 	lo  

	

KP 	6  

	

NPP 	3  

	

PnP 	1 küldöttel képviselteti  
magát. /130/  

UQemeeiatvándi, képviselőtestület összetétele:  

	

8zDP 	1  

	

PKIP 	4  

	

NPP 	 3  
4 "pártonkiviull." rendes és 2 póttag, /131/  

/129/ VAL. Veszprémi NB 1945. :hi:. 	hozott  határo- 
zatinak jegyzőkönyvi kivonata.' 	 . 

/13o/ C opald NB iratai, 1945. Jul.- 25-1 kv.` VAL.  
/131/  VAL.  ,11es ~enEe~.stváa~di NB  iratai, 1945. ~~..' 22--1  

jegyzáköar.yv. 	 . 

n  
~ 
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Az önkormányzati szervek Ujjászervezéséig  Veszprém  

Weben is a. NB-ok  látti.c el az Összes Allain,hata,á.mi és  
államigazgatási teendőt. Vint arról a dolgozat  előző ré-  
szeiben beszámoltunk, a NB-ok szervezték ujjá a rendőr-
séget, ál.l.itották helyre  a icőzbl.zto~.ságcat, . megszervezték 

. 	 .. 	.  
a kcizellá~té.st:" ~Sk ~?i.nd~.tQ'tták meg az ú j j~.ép~.té e m~urbká.ját,  
a romok eitakaritásé:t,. szervezték erre a közm»kákat:  

Jelentős szerepet töltöttek be a mezőgazdasági termelés  
beia:clitásában, segitették a földosztás lebonyoiitását"  

Kezdeményezói . voltak a.hely3. azamek és a kereskedelmi élet  
elinditásának.  Szabályozták az  ipari és mexvgmzdasági á-
rakat; 

 
 megállapl.tottá.k a munksxbéreket:= Egészségvédelmi  

intézkedéseket hoztak, kezdeményezői voltak az iskolák . 
b eixa.d3.tásának .:̀  

Bzem tAlmenöen is számos egyéb áll,amJhatálmi és álianigaz-  
gatási  funkciót  elláttak a felszabadulást követően, sok  
esetben az QxnkQrményzati szervek tj jászervezése után ie ,  
utasitották atörvén,yhatós~~gl. bizottságokat és kbpvisé].ő-  

	

testiíleteket. 	 . 

/gem ezóleskörben gyakorolták a NB-ok a kinevezési Jogot  
A veszprém:'s. NB megyei rendőrkapitányt nevezett kl..' /132/  

Kinevezte a pénziigyigazgat$ság vezetőjét 6a uta.sitást  
adott a hivatal. mego;,gl.tá .ssxá,. "felhl:vta azonban nevezet-  
tet,  bogy a.miiködés megkezdéseelőtt a . tiEztviselők név-  
s®rEtt mutassa be;" /133/ A . us 25-én, adóagyi tanicsr•sak©t  w  
és aljegyzőt nevezett ki:~  /434/  A ba~3,ata~nfii,red~l NB ajé,..  ~..  
rás~. fbszolgabl.rót afő jegyzcs állás ideiglenes betá ~.tésé4-  
vel bizta meg• Ugyanazon az iilésén bUnteteí birát is val.,-  
lasztott a rendőri büntet'őb3.rá,skodás törvényességének és  

függetlenségének biztositása cél  jából ," /135/  

/132/  

/133/ Via.  
/134Ó VAl►:  
/135/ vAL,  

a veszprémi  
a 	 ~ 

a . 	t.  
B. füredi NB  

NB iratai. 1945:.  épr; .  
" 

 
19454' á : 

" 	1945; Ma : 

iratai, 	1945: jún.  

23.4 kv ~i ~ 

~kvi,  
15-i jkv4  
14.-i j%:'  

• 
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1945.-  juni.ua 13*.in a NB a városházin il jonnan alkalmazott  
tisztviselőket hagyta 16(91 és negáI.3:a:pi.totta  illetményei- 
~cet:` 11.38/ A gyenesdiási NB a jegyzőt németbarátsága miatt  
állásából felfüggesztette és a kőr  jegyzői  iroda vezetésével  
a segédjegyzőt bizta meg. Ugyanez a bizottság 1945. aug.  
15-ft kbzségi.. kézbesitőt nevezett ki és fizetését 7 g.bu-  
zábaa és 6 q. tengeriben állapitotta magi.' /137,/  

A  NB  iskolai ügyekben is élt a önevezés jogával. Az ipa-
rostanonc iskolába egy személyt főhivatású tanerc aek osz-
tott be Veszprémben, /138/  A balatonfaredi NB egy hala,  
tonakali tenitót a Pécsely, Dörgiese és Antalfse.i körjegy-  
sáség terifletén működő iskolák felügyeletével bizta meg  
ideiglenes jelleggel. /139/  

A veszprémi. NB az egyik  kórházi orvost illásában megerá  
sitette. A révfülöpi NB az orvosak lakhatatlann4 vált  
lakása és orvosi rendelője helyett lakást utalt ki. /140/  

Keszthely városa 1945. juliusban. teljesen fizetésképteleu-  
ne vált.  Pénz hiányában nem tudt&  a legsürgősebb munká-
kat időben elvégezni, a tisztviselőket ás pedagógusokat  
fizetni. Ezért elhatározta a NB, hogy "szükségpénzt bo-•  
csat forgalomba, s ezzél tulajdonképpen a lakosság köl-
csönt ad a városnak." x`41/  8. szükségpénz kibocsátására  
nem került sor. A minisztérium ugyanis nem engedélyezte  

a kibocsátást, hanem helyette . agár millió P. gyorssegély  

kiutalását helyezte kilátásba. Egyedi eset, de arra is  

volt példa, hogy a NB batáskörét hetilap k . .adására is  
kiterjesztette. /A B; füredi. NB/ /1421  ,,._...... 	 

/136/ V$L. A veszprémi NB iratai,  
/137/ VAL Gyenes&iási NB iratai,  
/138/ VAL.  Veszprémi NB iratai.  
/139/ VAL.  B. füredi NB iratai  
/14o/ VAL. Veszprémi NB iratai  

Révfülöpi NB iratai  
/141/ Keszthelyi  Újság  
/142/ VAL. B.fűredi NB iratai  

1945: jj ~ú~,a~.l.3-~i jk~r.`  

1945: jtkl:_?. aug. _15: ftv.`  
1945;mAj; °4-. jkv.  ; 
1945;► ~tkn: lo-i jkv: 
19x+5« prao-i jkv.  
1945. ápr; 8. . .  
1945. Jul: 22. 8s 29::  
1945. nov.  13. 



A fentiekből is latszik, hogy a NB--ok széZeskörü  
közigazgatis:i tevékea~♦aységet folytattak, sokszor a  
közigazgatási, birói, stb. szervek kiépülése után ,  
is. Ezi.ráxayit ténykedésükről nem szivesea mondtak le;  
ragaszkodtak hozzá. Ez aztán gyakran vitákra és össze-»  
tiizésekre vezetett a közigazgatási szervek és a. NB-ok  
között. A.  főispán 1945. május 28-án részletes levélben  
fordult a járisi székhelyek NB*gihaz, a rendeletek pa-  
ragrafusaira hivatkozva, hogy a továbbiakban tisztvi-
selők és egyéb  alkalmazottak kinevezésétől, felmentésé-  
t~il,a  el.bocsájtásából tartózkodjanak.' $: levél komoly  .._. 
fenyegetőzéseket is tartalmaz és egy 3921-bál származó  

horthysta törvéaamyel akarja . elriasztani a NB-fikat  
ilyesfajta osel.ekedetektcSl  t "Felkérem a tisztelt NB-ot,  
hegy a jövőbea a k632alkalmazásn.ak minősülő illásoknak  

akár csak ideiglenes jellegü betöltésétől is eltekin-
teni szivesked.jék.  

Közlöm a T. NB0-a1 ! hogy az Ideigl , NK-nak a főispáni. kar-e  
ral közölt és már a 14/1945. fid.E.sz. kormányrendelet-
ben  is alapvonalaiban lefentetett álláspontja szerint  
a  NB nem közigazgatási szerv és igy  a közigazgatásba  
nem illeszthető be.'  

Ehhez képest a NB-ok hatósági jogkört nem gyakorolnak,  

közalkalmazottak ki a.evezésóre, fe függesztósóre, fel-
mentésére; elbeosátására joguk nines. Közigazgatási en- 
gedélYt /laapengedély a, moziengedély, iparengedély, rádió-
vevőkészülékek tartására szóló engedély, stb./ ki nem  
aadhaatnak, vagy el  nem  vonhatnak.` 	 . 

A NB ama tagtial., akik a jelarn rendeletben meghatározott  
tevékenységi kört akármilyen irányban túllépik, külbnös-  
képpen a ko 4 . 6. ., vagy az önkormányzati hatóság hatás.  
körébe  tartozó kérdésben határozatot hoznak,- továbbá  
a  fennálló törvények és rendeletek végrehajtását akadá-
lyozzák, ,  a fennálló tOrv'ényáic szeriat következményekkel  
felelnek; /Btk. 172. §. 19210 III. t'.'c. /  
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A koraisy az ilyen cselekményt elkövető, vagY .hatáskő-  

rét tAllópó NA tag via;;szahivisira Ó. bixottsigi tag  
kiküldésére hivhatja fel a visszahi;vandó tagot beküldá  
politikai pártot. E  fel.hlváa kibocsátásával a. kife s®lt 

f ~  Nl~i tag bizottságl, taagsaiga a$oaa nal. aategsz~áa~.k« ~~ 1  3/  

A főlePia a NB-4 haataittkörét érintő kérdésekbe is megpró• ►  

bált beaavatkomaaw3.. EgY alkalommal a várpalotai NB-nak kül-
dött egy levelet, mivel az a községi képviselőtestület  
megalapitésiaaak előkészitéséaa dolgozott. A levél komoly  

fenyegetőzést is tartalmazott:  

nudemáseaara Jutott; hogy a NB  a ktizségi, .kópviselótestii-  
let megal.akitása Ugyében e3Qké .szl.tő munkálatokat tett fo-  
lyaaa#atbaa. FslhivAm ős utasitQm, h ogy aaainda,ddig, mig aar  
ktizségi képviselőtestület megal+aki.tásóaca vonatkozólag  ha-  
tóságom részárbl rendelkezést nem kap, sem az elókészitó  
mutkilatokaat ,,, sem a aegal.aakutlist folyamatba nem teheti.  
Amennyiben Mégis rendelkezésem ellea vét, a képv3.selótes-  
töltetet zategalakitja, Ugy a megalakulást teljesitők ellen  
a megtorló eljárást azonnal megiaa.d5.tom ős a megalakitott  
képviselőtestületet, mint tgrvón,ytelent, azonnali hatály-.  

l,ya,l feloszlatni fogom." /144/ 
 

A fsispáa törvénytelen hatalmaskedása azonban  nem jár si•-  
kerrel s meghátrál ős exa.ged,élyeta5i a képviselőtestület meg-
alaku

lását".; 
 

Községi szinten pedig ajegyzők próbálták fokozatosan  azü• 
k3teni a 	k.ki3zi~azgatasi hatáskörét. A taká.cs3. Jegyző  . 
p3,. mimdem alkalommal figyelmeztette a 4,  r~ t, hogy nem az  
ó reszortja a lakiskiutalás; a beszolgáltatás Ugpeiaek  
intézése, vagy az erkölcsi bizonyitvány kiáll:3.tásaV  

/143/ rasp. é'lt 262/1945:  
/144/ Főisp. á3,t." 246/1945.  
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A hsatásköri vitákra vezethető vissza az  is bogy a Pápa  
városban már korábban a NB által megbizott várost  mAsza-  
ki hivatali vezető, a közmunkaügyi, mezőgazdasági hivatalr-  

vezető, a közegészségügyi hivatal helyettes Vezetője. a  
közellátási iigyvsztily-», a lakáshivatal helyéttel vezető-
je kinevezését a fő3.spánh;ms, kellett felterjeszteni jóvá-  
hmgyássra, f ~.45/ 

 

3'apeloin a NB és a községi rendőrkapitány kerUl szembe  
egymással: A NB felelőségre vonta a rendcirkapitin,yt, mert  
határozatát nem teljesitette. A bizottság utaaitotta, bogy  
48 órin belül a határozatnak tegyen eleget. A rendvrk,w. i- 
t~ igéretet tett, hagy a határc~zat+at te3: jessiti ../Z ' i/p  

Határozottan raegéidi. d:Illáspont jsát a NB Nesszthelyexa: A fő-
ispánhoz a NB  javaslatára  a fuvarosok szakszervezete kül-
döttséget menesztett takarmány bi2tosgitása. céljából. A fő-
ispán távollétében öt he3yettQsitő titkár azt a kijelem-  
tést tette a kiild'dttségnek, bogy  a NB-Rak ebbe az egybe  
semmi beleszólása n3m.es, mert van illetékes hatóság, amely  
ezt elintézi. A NB véleményét a Keszthelyi II j ság 1945. 334-  
verstber 11-i. számában 9.r8nikussan  fejezi  kit  

"A bizottság ezt tudomásulvette és most  várja, hogy melyik  
az a hatósság, may a takarmányt afuvaroa3ak részére asegszer .. ,  
z3. #  minthogy rövidesen a fuvarosok kénytelenek lesszmek, lo-
vaikat a rétre kihajtani, vagy virslinek feldolgozni . .. 

/ Intézkedést kériak, mert a  szavakból  ~ elég volt.}"  1'17/  

A NB-ok beavatkozása a k8zigatzgatási tevékenységbe az  
kornánkyzati testületek megalakitása után is . arra. mutat,  

/145/ VIIIi Map.  1tl~~. ì i 471/~.~5  • 
/146/ Balázs  Bé~a x Né  pm,ozga3.om ' és  nemzeti bizottságok  

/1945-46./ Kossuth 1961. 57. Q1á: ; 
/147/ Keszthelyi U  j sá:g, ~.945. november 11:` 
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hogy a NWook a  nép lelkiismereteként aiikc3dve soks zor  
türelmetlenek voltak a közigazga?.tdsi szervek halogató;  

búrokrat3.kus im.tézkedgse3. 	Ezek a tények is a Nk-  
okbas. megtestesülő forradalmi tettrekószségről, a ben-
flak rejlő nagy erőről tarauskodnak.`  

A aae~.zet , b~zatt~á t a. reaaka;~lá és a.fs i~.~~s xaa:rsac~v~- 

raZraa aim",  

~.:/ efaro. a ~~~:s 	ve~tte közl az a si reaakció e l . 

A reake3 ~.ó ás a fasizmus maaradvényaai elleni har« ~ egyik  
legfőbb feltétele volt Magyarország demokratikus fej-
lődésének, a r:emzet. előtt 4116 valamenWi fontosabb fel-
adat megva3ósitásának :~  

Men . anemzetf. bizottságokaa,ak fontos teendőik voltak:  
A kommunista pirt.a nemzeti bizottságeok, elé a következő  
feladatokat. €allitattta a fasizmus elleni harcbano " A Ma-  
fgar Nemzeti I`üggetlemségf, Frost helyi szervei; : a-nemze-
ti bizottságok annak a k3.fejezői, bogy a magyar nép, ha  
későn is, de mégis ki akarja venni részét a fasizmus  
mepulemm3.sitósóből. Ezért ke11, bogy feladatuknak tekint.  
sék .a magyar nép hatalmas erőinek tevékeay bekapcsoló- 

,  
dását a fasizmus  ellenii. har

:
aban a demokratikus, népi  

Magyarország  felépitéséért." /148/ 
 

A magYa.rországi fejlődés  , sajátosságaiból mredően a reak-
ció és a fasizmus maradványai elleni hare nem volt elég  
következetes és eredményes.  

/148/ Dé]maagyraa,rgrszé.g, 1944.` doe. 14. /Parkas Mihaly:  
Raroos, demokratikus ubpnGZgelmatti Felszabadu-
lás... 19o. old:  



Ebhez hozzájárult a d4ig®2ó tömegek viszonylagqe  

politikai elmaradottsága, a reakc9 ~:ós uralkodó osz-

tályok politikai- ideológiai  befolyása /a  szovjet.  

és kommunistaellenesség, a nacionalizmus, az anti-  

szemitizmus és klerzkilis idmol.ógia. révén/ ■  

Az országos helyzetnél is kedvezőtlenebb volt a dunán-

túli helyzet. Vi3.ágosaa tükrözi. ezt Révai József veszp-  

rémi beszéde, amelybean a következőket ál.lapitja mew  

H ... a Dunéntúlnak csatlakozaaia kell az  országhoz. A  

Dusántúl nem lehet  reakciós sziget, a DttnAntúlt is meg  

kell  tisztitani a fasizmusmaradványaitól és a reaksiw  

ótói.` Ennek az érdekóben a duaintú].i nemzeti bizottsá-

goknak fakezn3 ~.wk kell aktivitásukat." /149/  

A reakció ós a fasizmus elleni harcnak számos fontos  

területe volt.  Veg,yiik most .sorra ezeket és vizsgáljuk  

meg, m.l.lyen eredménnyel  folyt a hare a fasiszta és  móp- 
ellenes szellem és azok .képviselői anon ::  

� aemzeti bizottságoknak szivóQ hareot kellett  .folytat-
ni a közigazgatásban megbúvó reakciós elemekk el sz+euebea•  

E bare  következetes képviselői a nemzeti bizettságokban ~ 

résztvevő k®mmuaista delegáltak volta; Keaiaény volt ez  

a hare, ugyanis a reakció erői afóispáaa körül  tömdrii,l.-  

tek:  

/149/ $ulbad Nép, 1945. jtia. 19: - Révai 3ózsef t"A . Duaán..  
tu,7lt is  meg  kell szabaditani a fasizmustól;"  



A korabeli  állapotokat ham jellemzi . a Szabad Nép (*Jule  
a  .demokráciátt o. vezércikke 1945. Junius  15.éa  s +'.:.. a  
rekkci4 mozgolódása támadisba asap á:t,  melyet  1.ék~~,csi- 
/Velml felelőtlenség és kŐxaayel,mi;iség 	Sok kis  
hlr szivárgott eddig is Pestre a duuatittl1: osexadárö3c és  
iaőszolgabirák garazdál.k4dásair61, tejomnam kinevezett,  
de ré&I. szellemet képviselő fóispénokról. Hallottunk  
Veszprémről; ahol  RaSnpreaht főispán  basáskodik, mert  
hiába követeli a helybeli NB visszahivaaaát... "  /15o/  

Mit csiag:lt tulajdonképpen dr. Raiu.precht Antal főispán.?  
Portréja megrajzolásához mar  jóaéhtuay Usebb-nagyobb .  
adalékot hazzáftizttink az egyes kérdések tárgyalás:ánia';  

Ezek ká .01 a legsayoeabb afőldosztást akadál.yozd te«:  
vékenyaége vol.b. A  veszprémi NB  tőlab 	biraltaa a  
főispin tevékevségét t  elsősorban a legkövetkezetesebb  
kamsrúnista b9Lzotteág.i. .  tagok." Voltak  persze olyanok is,  
akik védelmére keltek.  Egyes kisgazda és PDP tagok A -.11.-  
tak 1ci rselYette. Az  evil kommunista bizottsági tag a  
következőkben. foglalta őssze a NB  ülésén  a helyzeteta  
"A nép hangulata nVagta.l.an , általános az idegesség,. mert  
a  reakció erősem. >;atükődik.' A  főispini =oak  éppen olyaaa  
kutya katelessége a  r0a,tkal.6t kiir'baani, mint  nekiluk, és  
ha ezt nem  teszl.,  as a gyengeség jele és  akkor igenis  
bizalmatlanságot szavazunk neki." 1151/  

Egy másik bizottsági tag a következv, a főispáxm p®litikai  
állásfoglalását nagyon hűen ábrázoló esetről számol be:  

/150/ Lésd errőZ a kérdésről - a:  ~ .k  L.  beszéde  BNB.  
1945•; Jun:' 13-1 ixzésén.; 

 
= 	 . 

Szabad ~ié,p 1.945 4 jún.:  15: Óvjt~ 	a demolae"áaiát !  
Szabad Nép 	JAR.  19: .  Veszélyes tiinetek.  
Szabad Nép 1.945:' jí~: •  19 ~;'~!A Aum~t~a~l.t is  meg  kell . 
tisztitani a fasizmustól." /Révai J.:  beszéde  •. 
Veszprémben/ és a Pirttoténet.i Közlemények 1.96o. ; 

r br.-~ május  228: old .`  szereplő  irá$Qltaat~.~ 
/151/  VAL. Veszprémi NB iratai t ' 1945:: ápr: 27: május 25.  

ás  Junius 	;jegzőközayvek.'  



aMig  érte /a főispinért/ neatliunk és idek3:,sb:rbi,üt, el-
mesélte, bogy valaki  górt nála, hogy a kórházi főor-
vosi illis kinevezése figyében ne döntsön améllett,,  

akit neki ajánlattak. 0 erre azt felelte, hagy  aajd, a  
kórházi főorvosi állásra i$ egy lőszergyári nüvezetpt  
nevezbak ki. „  

A kammista Polgármester a következőket mondja ela  
"A. napokban tudtam meg, hogy as vármegye és a város 'köz...  

éllátási kormánybiztosa a főispán urt Daoára annek,  
egyetlen gramm élelmet nem . hozott a városban, az élel-
mezési ügyek iránt nég csak nem is érdeklődött. A köz-  
ellé.tás érdekóben nem tett semmit .. . . O nem  a nép ér-
dekeit képviseli, hanem a reakcióét;" /152/  

ANB 	az MKP, aSzDP, a NPP ée a Szabad Szakszer- 
vezetek 4 igen és a P3F, valamint a FKGP 2 aeZá í32av íi1 sa- 
tA,val szemben kimondja, hogy  bizalmatlanságot szavaz a  
főispánnak és kéri a k.ormónyt8l annak sares v3sszahi--  
vé.sót. Ez 1945. Junius .1.-én törtónt. Ezzel azonban még  

nem sikeriilt, a reakciónak ezt a hirhedt . képvisslő jét a  
megyei közigazgatás élórbl pltávalitaai.` Erre csak né-  
hány hams* muZva keritlt sor.  

A kommunista párt pragramjavasla.taa "MagyarorsZág demck-.  
ratikus új jáápitésének és felemelkedéanek programJa,"  

amelyet a Magyar . Nemzeti FYfggetienségi Front is program-
jául fogadott el, kimQxid ja a"A közigazgatási szerveket,  
a biróságvt, a honvédséget, á karhatalzaat meg kel2 tisz-
titani a nyilas, hazaáruló és egyéb népellenes elemek-
től" /153/  

/152/ ViL. V'eszprémi, 	iratai. :.1945. jun 
 

1 i  j~+. 
/153/ Felszabadulás... 172. old';'  
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A program e cé .lkitiizésének megvalósitása céljából je-
lent neg. As ldeiglenee. Kormánynak a  közalkalmazottak  
igazolásáról szóló 15/1945. Ad, E. sz. rendelete, amely  
szabályozta az igazolási eljárást:  "Minden tényleges  
szolgálatban álló vagy tényleges szolgálat teljeeitése  
végett visszarendelt nyugállemányti házalkalmazottat  
igazoló eljárás a1á kell vonni annak aegállapitása vé-
gett, hogy az 1939.' évi szeptember hó 1. napját követő-
leg tanusitott magatartása sértette-e a magyar nép  ér- 
dekeit.. '  Az igazolási eljárás . lefol atás. a .az  igazoló  
bizottság hatáskörébe  tartazik...e / 54/  

Ezt követte  az 1945. január l9..én kiadott 77/1945• M• E.'  
ez.A resdelet ~`` E tendeleteknek súlyos hibáik  voltak: xem  
terjedt ki a vizsgálat az 1939. szeptember 1--e előtti  
magatartás e1birálására, em mondta ki a rendelet, xi-  
lyen osel.ekedetekét kall az igazolási eljárás ser:az, fi-
gyelembe 	Nem szabta meg az igazoló bizottságok  
sega.l:ak3.táísának határidejét. Ne m képviseltethette *agát  
az iga.zolá bizottságokban a szakszervezet:` Nem szerepe3.  
a 15/1945. 	sz: rendeletben olyan bantetée, mint a  
vezető állásra alkalmatlanság, a nyugdi j razás, az á11ás-  
vesztés sem, stb. A nemzeti bizotts$gok tehettek javas-  
latot az igazoló bizottságok tagjaira, pártomként  5-.5 
fát. Ezek közül afőispáa. sorsolta ki a pártokat  kópvá... 
selő 1-1 tagot: A bizottság kiegészült még 2 taggall  
egy jogásszal és annak az intézménynek, vagy ifzemum.ek a  
képviselőjével, ame,lyiknek az alkalmazottja került iga-
zolási eljárás alá: 

Érthető ezek után, hegy az igazolások már kezdettől  fog-
va nem hozták meg a várt eredményt: A komprunista pár  

r 1945. februárjában felfigyelt erre:' Révai aózsef a  

/154/ Magyar KiitilOng 1945. jam.' 4. "áz 1d..Nemz:KArm4'  
l.5/1945.4.:g. számu readeletércil, l?elszabad~.y3.ás.. .   

34v.'  old: 



Aégla~,i 1945.  februir 18--i számában a következőképpen  
jelleazi az igazoló bizottságok mükőd.ósót a "Az ,igazo-
lások jam©l-Mámal , vontatottan folYnak b s ~  I~&r vannak  
hireink, bogy az . igazoló eljárás sok helyen lyukas  
háló, amelyen átesaszaak a nyil:asOk.`"  

• 	'  

Ti3bb nemzeti bizottság, lé,tva az igazolási rendelet  
kibúvóit, számos javaslatot tett az 3.ga.z®ltatási ren-
delet módositá sára sőt saját , ~ 	~  hatáskörében k3.egásx3.-  
tette a rendeletet, módositotta a kormány rmáng .által hozott  
rendeletet: . a budapest2, a szegedi; a debreceni és a  

szentesi N'B; ►` 	 . 

A. veszprémi NB 1945. április 27--ós. .md3ndJa ki az igazo-
ló bizottság fel.állitását bs az egyes pártoktól kikül-
dött tagokból. *Ss a szakszervezet képviselőjéből al.a=  

k3.tja nag a bizottságot. /155/  Kijelöli az igazoló bi-  
zmttsigba ajo.gi képesitésü tagot . NB titkársága  
kérte afőisPáatóli hogy állitsa fel  a kereskedők  és  
iparosok igazoló bizottságát is, aivel az igazoló bi-
zottság "annyira ttl van terY7tElve, hogy a kereslcedők . 

és iparos* 'igazoltatása belátható idős 	szóba  
sea jöhet. /i56/  Erre azonban nem kerelt sor.  

Az igazoltatási eljárás azonbaa. Veszprém megyében sem  

érte el aólját. Az igazolás alá vontak, főleg azok;  

akiknek vaj volt afejúkös,. már jóval az igazoltatás  
előtt fahöz-fáhez . szaladgáltak ., bogy igazoló nyilat-
kozathoz jussanak. Ezt legtöbbször be is tudták szerez-
ni a pártoktól és a NB--aktár: is.  

/155/ PAL. Veszprémi NB i .rata3., 1945. Apr, 27i_ jkv ~ 
/156/ VAL. Veszprémii. NB iratai.  Levelezések,  1945: Ju-

lius  5.'   
VAL. "J" 140/1947. J1cv; ' 
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Termf;észeteseasa volt jónéhány eset, amikor a reakaiós  
egyének iga2olá,s&t a bizottságok aassegtagadták, de ez  

e3eaayásző kisebbségét . képezte azoknak, akiket nem lett  

volaa szabad igazolni. A Cyenesdi.sási NB ahem  adott ki  
politikai megbizhatósági igazolást egy Baross Szövet-
ségi tagnak. /157/  A aaezószentgyörgyi ,E3 e 

~ 
 főt aáp-

elleaes magatartása miatt nem  igazolt, /15 
 

 A gyenes.-  
diási NB szótöbbséggel hozott latározat4bam, nem ad iga-  

zolást vitéz Ka. nyugalmazott vezérórsag,paakr mert"épP  
N. Z.: volt az, aki. :. amikor mesekiil.tek a községből ..:  
a k©esi.st, aki nem akart velük nenni:, fegyverrel kény-  
szeritette a menekülésre, .a balatoni partőrségből bevo-  
ntaltak hazahozatala érdekében készitett kérvényt - aa.em . 

igazolta ...'holott ha nevezetteket javasolták volm.a,  
akkor a falubel3: embereiket hazaengedték vola.a, mint a  
stieza►szád községben is."  /159/  

Nem igazolt 8 nyilas párttagot sem. A bakoasaytanási. NB  
7 főt aeaa igazolt.  

Számos csendőr áthullott az igazolások szitái.n.' A n.e-  

mes3szaZák3. NB azon az alapon igazolt  .  aseaa.dőröket, bogy  
nem voltak népellenesek és fasiszták. A balatonfüredi  
NB egy csendőralhadnagyot igazolt ós nyu.gdiját is f4- . 
1y6si.totta. A noszlc ►pi NB egy csentőrft5törzsórsaesatert  
és őrmestert i.gazolt.' A bal.atoaa].mádi.. NB egy osen.dörfő-  
törzsőrmestert egyhaxa.gUlag igazolt.. Az ugodi. NB égy  
esendőarF3rmestert igazolt,. "aaivei nópeileasaes cselekede-
tet nem követett el." /lfao/  

/157/ VAL. Gyenesdiási NB iratai 1946. mii. ; 25. Om.  
/158/ VAL. Mezászen.tgyörggi NB iratai, 1946. jws~..22-i 

j~gyzákánqv.   
/159/ V L:Gyenasadi.ó.si NB iratai, 1945. jti?.  
/16o/ VAL. Bakmn;ytamAsi NB iratai, 1945. aug. 15.  4,04;

VAL.  Nemesszalóki NB iratai,  1945. aug. 	Jkv;  
vÁL. Ba1.atonfüredi. : NB iratai. ~.945. aug.14. 
~Taszlopi NB iratai. 1945. ok~ . 6. és akt. 30-i  
j Egyzököaa,yvek.  
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Több hasonló liberalizmust tapasztaltunk a nyilasok  
igazolásánál is. A: csopaki NB a községi nyilas párt-o.  

szolgálatvezetőnek igazolásához hozzájárul azon az  
alapon, boa "eltekintve K.I. pirtszmlgá2e.tvezetbi . 

aai.voltátöl, kalds.ösebb vádat, vagY általa a község. . 

be*. el,követett népellenes cselekedetet telhozni gem  
tud„e /161/  

A Balatoua.tmádi NB .imtern.ált klsnoTiiaso-k /7 f6/ szaa-*  
badon.bocsátaáafat kéri. A nemesszal8ki NB nyilas  

tagok további s,yugdijfolyósitásit kéri. /162/  

A koumisták több helyem megpróbáloztak a reakciós  
elemek elitéltetését elérai de több esetben kisebb-
ségben maradtak a NB-ban.' t3máskóren . p1.' több alkalon-  
mai is heves vita volt a bizottságban. A németbarát  
gépkocsi szertármabei 4ezet8 igazolásától csak a  "kom-  
monista párt határozott kivánságára álltak el", 2  
osendőr igazolásánál is erős vita keletkezett a kamu.. . 

n .sta párti tagok és a többi párt képviselői között;  

Azért adták ki a nyilatkozatot, .  mert "az  utolsó ideig  
itt maradtak a helyükön." /163/  

Nem lehet ezek után csodálkozni, hogy ha nég a NB-ok-
ban  is sokszor megalkuvó határozatokat hoztak, érdem-
teleneknek is megadták az igazolási el3áráshoz perdöntő  

3elentóségö. politikai igazolást; akkor i*i lehetett az  

igazoló bizottságokban., amelyeknek rosszabb volt az  
összetétellik• `  1947. II. 16--in számol be a Ve .szpréai  
NéPtiaáS. hogy "szerdán este pirtközi értekezletet  
tartettak, melyen megállapították, hogy a veözprámi  
Igazoló Bizottságok nem álltak hivatásuk magaslatán  

/161/ Cieopála~aL NB  iratai. ..1946: ' náraius 28.  
/162/ NemQsszalók3. NB iratai, 1946.' szeptember 7.  
/163/ VLL. Ha jmáslcéri NB irataai, 1946. január 19'.' és  

máxotas 1 i 	 . 	 . . 



munkakördket nem a demokrácia szellemében léttak el," 
ezért az Igazoló Bizottság mindeu tagját.- B.I..kivé-
telével . azonnali hatAllyal leváltották. 

Hasonlóan rosez volt a helyzet másutt is Az MNI3 bódói 
szervezetének pirtnapján kertil szóba egy devecseri 
véd, az Igazoló  Bizottság  elnöke, aki "a Bódé község 
teraletén a dolgozóknak kiosztott házhelyeket az Ewe.. 
salt Izzó részére  vissza  akarja.perelni... Ezért a pirt-N 
szervezet  követelte,  ho gy dr. 11.Iff "távozzom a demokri+ 
cia.igazoló szervéből, a jestrési igazolé bizotteig 616+ 
ri51'," /164/ 

A IIKP  1945. junius 2o-21-i országos értekezlete politi-
kai  határozatában  jogosau jelenthette ki- s ez érvényes 
a Veszprém megyei viszonylatokra is -: "Tfirhetetlen;•  
bogy a lanyha igazoltatások folytán egyre-másra vissza-
jöhessenek állásaikba a régi rendszer szekértolói."/165/  

Végülis azonban a régi dukormányzati szervek visszaálli-
tisa utén a reakció erőit  ilyen  laza; kibuvókra alkalmas 
rendelettel ós a reakció országos mentőakciójának batá+ 
etra a közigazgatásból ós egyéb helyekről kiszórni nem 
lehetett. Igy következett az be, amit Révai József már 
1945. j'Uius 22-án  kijelentett:  "Az első reakciós  góc  
a közigazgatásbau vanes ,. Mondjuk hi nyiltaat az igazoló 
eljárás szinte teljes csőddel Ntgződött... /166/Az iga+ 
zolási eljárás végső tapasztalatait a következőkben le-
het összegezni: Az  igazolások  szégyenteljes komédiáJa 
megmutatta, mire képes az elszánt, ravasz. Uri cinkossig. 

/164/ MEWS' Veszprém  megyei  Bizottság Archivuma. tikv.  a. 
kEe bódói szervezetének 1947. jul. 27-i partaapjka. 

/165/ KIIP országos értekezletének politikailwb&rczata. 
1945. jun. 204-21. /6zabad Nép, 1945. jUlt. 24./ 

/166/ Szabad. Nép  1945. jUlius 220 Révai aózseft A de- 
mokrácia támadásban. 
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Elnek meg3»smétl'ódmi ~.e sea szabad, e_._a zaagya0 dolgozók  el  
vannak szánva arra; bogy eanek a rongy koa

r
é
.,  
diaQai  a fel-  

elevenitéeét semmilyen formában sem  till. ik. " /167/  

Látva az igazolási el jsaré,sok kudarcát, a veszprémi po-
litikai pártok és a NB a létszámcsökkentés bevaárá.sa előtt  
xépi.télettel e3.távolitattak tőbb, az igazolások  során oly  
kass;.qedéx átcsuszott tisztvisel`dt, azt a helyes intézke-
dést aztán a belügym3,Qiszter ls jóváhagyta. A Veszprémi  
Népújság  ennek kapcsáaa levoata a következtetést: "Nincs  
igazuk tehát azoknak, akik szemforgató aáihvuaaaizmussal,  
jogtaalaaságokat ésméltaánytala>aságekat emlegetnek, aeat6-  

akatc3kat iaaa.ditaaa:ak. Azonban  a aépitél .etek sea bizonyul-
tak elégségesnek a vár0sakaaak . és községeknek a köziga2 ►-  
gatásbaa megmaradt aépeil.enes, nyilas és reakciós egyé-
nektől való >aegti8atitaására*" /168/  

3.1Marc ©rubb aé , b~.ráak sért.  

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front  programja kimondja:  
"A hazaárulókat, a .7borus bünösöket le kell tartóztatai  
és átadni az erre a célra létesiteadő népbiróságokaak."  
Vagyonukat el kell kobozai. " /169/  

A 

 

k.iv ista párt sürgette a i?tggetlenségi Front program.-  
jénak valóra váltását. Révai József fogalmazta meg  a fel-  
adatokatt N... a demokratikus népi erőknek meg kell kez.  

den tk a demokratikus államreadnek a kialakitását, amely.  
nek betetőzése lesz az uj ideiglenes nemzeti kor*ay és  
a aemzetgy i.lés. A program megvalósitásaké pea rar.adeaatt  
létre kell hozam  . a mépbiróságokat." /176f  

/167/ 8zabaad Nép 1946.febr.lo. L ►sonozy Géza: Történelmi  
jóvátétel.  

/168/ Veszprémi Nép jság 1946. április 7.  

/169/ Néplap, 1944. nov. - 3o. Magyarország den.: uj jáépit .  
és felemelk. programja, a MKP javaslata.  

/170/ Délmagyarország, 1944. december  le. 
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A kormán,y . azonban mem nagyon sietett a nftbiráskodásrál  
szóló rendelet kibocsá jtásával. Egyes NB-ok azoaabaa , ssa-  

xiatáskörükben aaegtereaaltették a n.épbirósigat; pl.'  Sze-
geden 

 , 
 jaaa~r 44,éaa "A Szegedi NB a háboraiss büaabsák, a ayi-  

l.ass, fasiszta és németbarát elemek Altai a multbaaa,  

vetett vigy a jövőben e7:követendö, a-közösségre, az épülő  
demokratikus Magyarország . társadalaati., gazdasági és poli-
tikai rendjére káros 	irásban vagy szóban kifeje- 
zett nyilatkozatainak vagy elkövetett egyéni its  szervezett  
elleaá3.lásáaak magtorlására nbpbiróaágot álli.t fel;" /171/  

Igeaa nagy jeleaa.tbségü a Budapesti NB szerepe a n.épbirásko-  
dis elinditássában, továbbá tiltakozása a aaépbirósági el ji••  
rássok körüli huaa.dsrona felszámolásiban, a aaépb3..a~ősági ren-  
delet megváltoztatásának követelése, stb. terén« A kommu-
nista párt és az emlitett NB-ok tevékenysége na«g~rbam. hoz.  
2ájás~u I,t ahhoz, bogy  az Ideiglenes Nemzeti Scarxaám„p végü].is  

1945. február 5-$m kfbtodetté a 81/1945. sz. rendeletét a  
n.épbiráskodássról.` A rendelet megszabja a NB-ok  szerepét a  
mópbirósági el járássokkal kapcsolatban: MA népügyásszsógeket  

ős azok vezetőit az igazságiigymisisater"nevezi ki a birói,  
vagy Ugyvédi vízsgával vagy szükség esetén Jogtudori  ok]ie~ 

véllel readel,kezö egyének köziil, a helyi NB ajánlása, i.11.`  
meghallgatása után." /172/  

A kommunista párt szenvedélyesem követelte a népbirósági  

rendelet megszigoritását: "Szükség van A j népbirósági ren-
deletre; mégpedig olyanra, mely a nép számára értheti,  

v .d, világos; tág keretében öleli fel. az összes báborus,  
népellenes, deuokráciaelleness cselekedeteket: nem ismer  
r áss beintetést, akt  bizonytalan  időre szóló ké ayszermu*kát,  
vagy halalt; a biróság eljárása gyors és könyörtelen legyen,  
és itéletei ne legyenek megfellebbezhetők."  

/171/ Nóplap,. 194,5 . j ~~ : 9 ; 	 " 

/172/ ~áagyar Közlöny, 1945. február 	Az - Ideiglenes  
Nemzeti Kormány 81/1945.' M.E.' sz: rendelete.  



A tiltakozások végülis eredménnyel ,' jártak. Az ldQ.iglei-  

nes Nemzeti gormány.  144o/1945. ILE: sz. rendelétébea . 

kiegészitettQ az eddigi e;laprendeletet,, bevezette ' a  

kényszermunkit, a n.ópbirósági . tanácsokba bekerültek a  
szakszervezetek képviselői is, gleggyorsitotta a fel3ebbé--  
zé0i és kegyelmezési eljárások lefolytatását halál.bümte*.  
tés meghozatala  esetén. Zsökkentette viszont a NB.►ok sze-  
repát azzal, hogy a népbir6ságöt ezután közvetleua.7: a  

pártok jelölték ki - a NB-ok kihagyásávai`~ 

Veszprémben. a NB 1943; április 2o-án batározta el a nép-  
b3róság felállitását r a"sürgöe szükségletre való tekin-
tettel;‘" /173/  A NB jelölte ki anépbiróság elnökét, el--  
g ökxielyettesét,> anépbirásági. tago.kat, pbtbirót, jegyzgt,  

ügyészeket,  fogalmazót. Hatásköre tehát túllépi a rende-
letben meghatározott jogokat: Május 13-án a veszprémi  
népbiróságh.oz tanácsvezető birót nevezett 	Kgsább ja- 
vaslatot vaslatat tett az igazságügyi" minisztériumnak a n. ~ápiiigyéez  
famentésére és az  igy megüresedett úgyészi állás betöl- tésére. 

A népagyész felmentését  azzal ind4kol ja, hogy ne=  
vezettnek "az államügyészségi és  népügyészségi teendők  
együttes ellátása egyrészt  munkabirását  is meghal.adja,  
másrészt a hivatali  teendők kifogista3.an ellátásának  is  
hátrányára van. .. . /174/  

A keszthelyi NB a községi .  elől járásággal eg;yattesen  

r4ai ügyésznek nevezett ki egy ügyvédet. /175/  

A. 111KP megyei aktíva 	1945.: jűlius 64.áa megtárgyal..  
ták a népbiróság munkáját.' Az. a. vélemény alakult  ki, hogy  
a népbir6ság rosszul  dolgozik. Az egyik népbirát el ?cell . 

/173/ Wt. Veszprémi NB iratai t  1945r ápr. 2Q-i és Apr.  
27-1  j~tv: 	 .. 	. 

/174/  ~i~: Veszprém3. NB iratai, 1945.má ju 19-3  
VAL. Veszprémi NB iratai,lievelezések, I945. jun.2B:°  

/175/ Keszthelyi U fiság,  1945. jaius" 22.  



távolitani, mert gyengének mutatkozik.' A n.ópbirósági 
itéletekre rengeteg meatö tan6 jelentkezik, de annál 
kevesebb a vó.dlbk száma. /176/ 

Veszprém megyében is érvényes tehát az, amit a Szabad 
Nép Mentőangyalok c. vezércikkében a nyilasok és egyób 
reakciósok megmentése órdekébet inditott szervezett te-- 
vékenységr6i 1.r: "trjabban az történik, ha a .Horth zy-renc3m. 
szer valame1. l.k 'bi3nös közszereplője után. a nóp'dgyász 
k%nyu jt ja a kezét, szervezett sajtóaakcib ind,ul, meg a 
gyaaus3tott vagy vádlott megmentése érdekében. Egyes 
kormánylapok vetélkednek abban,  hogy politikai gonosz- 
tevvkrál dicsőitő cikkeket irjanak. Ugyanakkor mozgósi- 
tanak olya n "gyand fölött á1i6" embereket, akik kilin.-- 
cselnek, rábeszélnek, eljárnak, Összeköttetést keresnek, 
egyszóval: nyüzsögnek amaak érdekébeu, hogy a vádlott 
ne kerüljön a Népbiróság elé és ha már odakerül, olcsó.* 
Assza. meg." /177/ 

A KU' 1945, junius 20-21-én tartott országos ór-iekezle 
tének határozata a népbiróságok működéséről a következő-
ket állapítja meg: "Türhetetlen, hogy a népbiróságok 
csak a kis nyilas bűnözőket sujtsák, az igazi felelősök 
pedig jelentéktelen büntetésekkel usszák meg vagy bíró 
ság elé allitásuk érthetetlen módon késik." /i78/  

A vesZpram3. NB kommunista in.ditványokra több alkalommaü, 
is tiltakozott a Népbiróság i'e].tünóes enyhe itéletei el-
len.' A Nópbirbsó,g dr. Rimaszombati Imre nyilas főispánt 
4 óvi fegyházra itéite:' 

/176/ MSzIA13  Veszprém megyei Bi.zottság :Axchivwma. Jkv: a 
liffP Megyei Bizottsága 1945. jul. 6.,i ala:tivaüléséröl 

/177/  Szabad ET  1945. julius 3. 	: 	 : 

/178/ A MCP országos értekezletének hatdrozata. :194 5.' . 
Junius 20--21. Szabad Nép, 1945. jun.i.us  24. 
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A NB 1946. jaauár 25wi ülésén heves vitát viltott ki  
Vég László kommunistapárti bizottsági tag javaslata,  
"Helyben a Népbiróság a nyilas főispán feltünően enyhe  
itéletének megbólyQgzósét és 4 NB tiltakozásának kife-
jezésre juttatását" javasolta. Szóvátette, hogy szegény  
munkás és paraszt származása nyilas pásttagok sokkal  

sulyosabb bü.ntetóselarét kapnak.' A kisnyilasok hozzátarto-
zói  nélkülöznek családfő és kenyérkereső n.éikül:' Ugyaa--  
akkor egy főispán, a rendszer l.eghüségesebb ós legexpo-
náltabb személyisége, aki razziákat tartott szökött na.- 
gyar katonák, giatal leventék után és azokat a frontra  
dobta, akkor, amikor mar Budapest is  elesett, és a hare  
a magyar nép számára öngyilkosságot jelentett, felGhábo-.  
ritóan enyhe itélettel ussza raeg.' Ilyen főispánoknak ki3,  

szönheti a társadal4n, hogy  nem  látta tisztán a magyar  
nép a saját tragédiáját." /179/  

A kommunista ;javaslatot végül is heves vita után szőtöbb- 
séggei elfogadta a NB 4s tiltakozásul az ügyben felirt az  

gazságü.gyzaLniszterhez. A NB kifejezte tiltakozását Mtod-.  
szerthy hercegpri iásnak a politikai életbe való jogtalan  
beavatkozása ellen. A NB hangsulyozza, hogy "Mindszenthy  
beszédei rágalmakkal vannak  telve és a demokÍáciát  támad-- 
jék hátba. A NB -+ fejezi be a határozat 44 a legerélyesebb  
eszközökhöz fog nyomi, ha Veszprémben is hasonló tünetek  
előfordu:t nak. "/180/  

Az előző enyhe itélet megismétlődésinek megelőzése érde.  

kéb en a NB  1946. májusában /U. J. kommunista bizottsági  
tag mn.da.tváyára elhatározta, hogy a v4rmegye kézrekerüt  

legnagyobb háborüs gonósztevő jének, dr. Buda István volt  
főispán'ak népbirósági tárgyalására a NB politika i  ügyész  
kirendelését is kérje az igazságügyminisztertő és erre  

/179/ Veszprémi Népu. j ság, 1946. - február  

/180/ Szabad Nip.  1946. jan.' 31. Pécs és Veszprém  Mind-
szenthy  uszitásai ellen.Mindszentby karácsonyi pász-  
torlevele, legutóbbi beszédet, az igazságügyminisz-  
terhez intézett levele - mindegyikben a fennálló  
anioni és társadat i read elleni nyílt izgatás te-
rére ragadtatta magát.'  
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a megyei rendőrfőkapitényt fogadta er. /181/ 

Nyilas és egyébOpellenes elenekkel szemben néhány 
esetbea határozott eréllyel jártak el a 11B-ok a maguk 
hatásköróbe*. A balateafaredi NB pl. a letart5ztatás-0 
baa lévő nyilasokkal hozatta readbe a piszkos és elha 
Ayagelt Allapotban lévő fardőtelepet. /182/ 

Később is volt xá eset, ho gy reakoiósekat a NB-•ok in- . 
teraáló táborba javasoltak. Igy jellemzi az adászteveli 
NB az egyik ilyea egyénts "a mai napig is akaamuskikt 
végez. Allandóa* bujtegatjareakolós barátait 
gank egypir kisgazda eabi'é1. bogy a  békét  6s Ayugainiat 
felkairnmjék községaakben*" 1483/  

Az alsdfőrsi EP paaaszt tett a járási NB-nak a readőrség 
maködése ellea, mivel. 4 nyilas vezetőkkel szeMben nem 
jir el elég eréllyel. A NB asgtárgyalta a komml.laisták 
javaslatát  és felhivást intézett a readőrkapitáAysig 
hoz, bogy "a volt lovaSi községvezetőt tartsa szemmel 
és szigoruaa járjola el;“ /184/ 

MIathogy a reakoló tevókeaysége "lépten.myomenr érez-
tette hatását; ahogyan azt a tapoloai NB megállapitotta, 
ezért az:elleae folyó kiméletlex hareet.tartetta ssak-
ségesaek.' Ezt azzal iadokolta, ho gy ".•. a reakoiósok 
anal időket éppugy akarják levezetai ,  mint azt tették 
1919.bea..." Egy későbbi alkalommal aá r a rendőrséget 
sargeti meg'aMB 0  how' lépjen fel a rémhirterjesztés 
olienJ /185/ 

/181/ Veszprémi Kis Weis 1946 május 
/182/ V414. B.faredi NB iratai, 1945. Jun. 7. 
/183/ VAL. Adásztevell NB iratai. 1946. 
/164/ VAL. B.faredi NB iratai. 1945. szeptember 20 	kb. 
/185/ Idézi Balázs Béla: Népmozgalon és NB-ok 	82  és 

88. old.' 
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A 14B-ok több kisembernek, akik csekély biinF3k  miatt  
kerültek letartóztatásba '  az internálás mló.li felmen-
tését kérte a b eliigyaain.i szt ert öl . /186/  

4./ A  honvédségi  .1*vek intézése.  

Ma erország demokratikus Ujjáépitésének és felemelke-
désének programja az összes teendők közül első helyre  

teszi az ország aktív részvételét a német fasiszták  
elleni. +arcban: "A  magy ar nép létérdeke, Magyarország  
íij jáépitésének eleagedhetet en feltétele a nemzet cse-
lekvő részvétele az ország felszabaditásában a német  

iga alól." 1187/  

Az  Ideiglenes  Nemzeti Kormány 1945. ja .uá,r 20-án tober-  
zási felhívást intézett a magyar néphez: "lazánkon végig-  
hömpölygött a háború, a gémetek és Szálasi hazaárulói  

hadszíntérré alakitották. Kirabolták, tönkretették, mus  
kahelyei  éket  felrobbantották, a magyar otthonokat szét-
dAlták. A romok alatt azonban megmozdult az élet és most  
ezeréves magyar hazák parancsolja: Fogjon fegyvert min  
den.magyar a haza és a magyar nép feiszabaditása érdeké-  

Felszóiitok tehát minden magyart, jelentkezzék  
önként a nemzet uj szabadságharcára." A toborzási felhi-  
vásban szerepelt a nemzeti bizottságok feladata is a de-  
nokratikus, antifasiszta hadsereg új jászervezésébent "Fel-
.szólitoa Magyarország ujjáépitésében miiködö NB-olyat; .  

felvil .ágositó munkájukkal hassanak oda, hogy minél több  

demokratikus demokratikus érziilettól áthatott és harcos  
szelleffiü magyar ember álljon az u magyar hadsereg so- 
rai ba ." /l88/ 

/186/ Via. B. almádi NB iratai ,. 1946. május 16-i, junius  
7-i és  Julius 	jegyzőkönyvei.  

/187/ Felszabadulás ... 171: old.   
/188/ Nélmagyarország, 1945. január 3o.: Toborzási  

vás!  



lo nappal később 	József a Néplapba irt" Pegyverbe  
magyart"' c. cikkébeae. a NB.ok feladatait a következőkben  
foglaltÁ össze a toborzás sikere  érdekébent "A NB-olpnak  
most kell megx+tutataiuk, hogy a feladatok magaslatán All.,  
nak;  hogy szavakra hallgat  a ~aép .n /189/ 

A NB.6ok az ország keléti és középső  területein  toborzó  
gyüléseket szerveztek* Tiltakortak a hadsereg felálli-*  
tását késleltető akciókkal kapcsQlatbaa, Harcoltak a  
hadsereg megti ztitásáért, a reakciós elemek eitáva ►1i--  
tásáért. 	 . 

Veszprém megye sajátos helyzetébrSl. adódóan  /asak 1945.  
március végére szabadult fel  a megye/ és a NB-ok ápri-
lis közepén és  végén alakultak meg ;  ezért  már  nem tud-  
tak részt venal a német megszállók  elleni  harcra  való  
toborzásbaa:  

Tevékenységük a megyében a honvédséghez tartozó szemé-
lyek: politikai véleményezésében volt jelentős, mert  
ez egyik legfőbb alapját jelentette a honvédségi egyé«►  

nek igazoló bizottságai döntésének. A NB-ok szimos po-  

litikai igazolást adtak ki katonai személyekről., /19°/  

A NB-ok a honvédségi behi.vásoknál szociális szempento =  
kat vettek figyelembe!  bogy kit hivjanak be, k9:ne4 a  
behivását nem javasolják* A noszlopi NB 46 fő  bahivását  
nem javasolta a küzségbea. Egyeseknél azért ;  mert a gaz-  
daságban a.élkőlöshetetleaek, pl.  beteges  az...a.a;-r ►ős...a-_•.-. .. 

családfenntartó, volt olyan  is  akit rendőri hivatása  
miatt, mást .pedig hadirolkantságára való  tekintettel  
ejtettek el... /191/ 	 . 

/189/ Néplap, 1945. jan.. 30.: k'egyverbe, magyart  
/190/ VAL. Veszprémi NB titkárságának .levelezési aa,ya-  

gábaa számos katoaa po litikai  és erkölcsi saga-  
tartássát vólem.ényező levél  található. .  

/191/ Nosz30p3. NB  iratai* Jegyzőkönyvek 1945 e  d.ecenbe-  
rébea és 1946. januárjábm .  



Pl. a veszprémi NB a bevonulási paranesnokságaak Java-
solja egy . K.J'. nevü egyén katonai szolgálat alóli men ~- 

tesitésót, mivel  it csal..ád.fenntart4, hat fő eltartázá-  

rgl. gondoskodik.' /192/ 	. . 	. 

Az _ ellenforradalmi el.l.e ós klerikál:i s 
tekkel. szembea~i állásfm~i:alsls:' 

A MCP programjavaslata kintindja .o"Pel kell oszlatni az  
Összes fasiszta, ,  népellenes, ménet zsoldban All() szer-
vezeteket. Vagyonukat el kell kabozni, sajtójukat be  

kell, tiltani,` Szl.gora rendszabályokat kell fogauatosio-  
tani a feloszlatott ós betiltott  népellenes és hazaáruló  
szervezetek birmilyen formó.bzaa való feltámasztása el-  

/193/  

E javaslat részbeni valóraváltását jelentette  as ideigle-
nes Nemzeti Kormány 529/1945. M.E. sz. rendelete  1945.

. 

mároius 17-ént "A magyar korm'any feloszlatja a . magyar  
területen lévő Összes hitl.erbarAt, v. *As fasiszta pol3.-  
tl.kal:, katonai 	szervezeteket,, valamint az egyéb  

el.yax szervezeteket, amelyek az Egyes+,z3.t .Nemzetekkel szem-  
, 	, 	~ . 	. . 	 .  

be~. ellenséges prp~gandat  folytatnak  vr~~~f~í3~rt~ittak,  , 
tekintet nélkül arra; hogy mükQdásük alapszabál.yezerti,  . 
vagy attól  eltérő volt-e." /194/  

B rendelet brtel.móben .  25 egyesiiletet oszlattak ekkor  

A megyében múköda egyesületek felülvizsgálásit a várme-
gyei NB 1945. szeptember 29-i felhtvására kezdik meg a  

1ia-4k.' A megYébea tu3nYAnárészt .különböző felekezetekhez  

tartozó klerikális egyesületek: mükÖ.d:tek.° Ezek nagy több- 

/192/ VeszprOm megyei - NB iratait 1945: november 3:` 	 . 

/193/ Felszabadulás.,. 172* old -." 	-  
/194/ Magyar Kázlöny.,, 1945. március ;17.' - Az ,Ideiglenes  

Nemzeti KarmkNy. 529/1945. M.B. sz. readel.ete.  
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ségét /?Q község adatait ismerjük a beérkezett  javas-
latok alapján/ a NB-ok további m`viködéere alka,l.maea.ák  
tartják, ni.vel "politikai" szempdxtból kifogis nixes"  
elleaaük. A ves2préaxvarsávi KATAT jövőbea3, müködéeét  
a BB  szükségessek tartja.  A 3ar3.sszőlasi: NB azzal " baide-  
kolja a  t$KAiOTt° Ajbóli megszervezését,, bogy 'I ... aJái-  
latos volsa. a  ti kAIOT" egyesületet ujra megalákitaai már  
azért is,  mert soha olyan IMO'   szixksé am  volt a  fia-
talság tal.ság át>atevolésáre,  mint most."  /195~  as  i.f júság  *eve-  
lésóre tényleg vagy szükség volt, de Rem  reakc36s,kle-  
rikál;i.s szellemben. A fenti tévrek is azt mutatják;  
hegy a NB-ok többsége aem. tudta eredsévesea felvenni a  
harcot a fasiszta, a reakciós és klerikális maradványok  
ellem, a Horthy-korszak  ideológiai fertőzése mély aarm-  
kat hagyott  as  emberek gaudAlkodásábas. ` 	 . 

A sun NB a községi KAIASZ egyesületet demokratikus  
átszervezése után javasolja csak működésének folytatá-
sára. /196/ Volt  azcnbaa néhány NB, amely a reakciós  
és klerikális egyesii.Letek feloszlatása mellett állt kié  
A Pápa városi NB . a Balvárosi. Katolikus  Kör, a Katolikus  
Legényegylet és a Keresztény Muakásegylet feloszlatását  
javasolja, mert  működésüket "pala.tikai szempontból nem  
tartja  kiváaat a9aak. " /197/  . . 	 . 

Á balatonfazfői. NB a Fürdőtelep Euesü40 felogzlatá®át  
javasolta azzal az iae►dokmlássa.l,} Jh.pgy az  "mindenkór a  
v3;ll.atulajdcaa.osok érdekeit  képviselte." A 'berhitai. NB  
a perelaeartmni gyártelepen m#köd'ó Szittya SpartegYesiile-  
tot feloszlatta és helyette a Má,DISZ sportegyesületet  
alakitotta  

/195/ VLL.Veszprémv'arsányi, NB  iratai. 1945. okt. 3-i le-
vél.  

%196/ V$L. Sari NB  iratai. 1945: : okt. 	levél.  
/197/ Pápai NB iratai.  1945.  okt.  1'9--i levéi.:~ 
/198/ AT,. B . f`i,izfői.  NB iratai. 1945, október 15-i levél :  
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§s1.-EasisztaatiSMOLIEjadt&IMAiLE1112adikialL 
Utcanevek Atayáltoztatása. 

A fasiszta métely és népellenes szellem kiktiszöböl67 
sét célorták a fasiszta és egyéb reakciós személyekről 
elaevezett utcák neveinek megváltortatására hozott NB-i 
határozatok. A veszprémi NB már működése legelső idő-
szakában bizottságot küldőtt ki "á fasiesta.vezérakről 
elnevezett  utcák  neveinek megváltortatitára" /199/  
A bizottság sorra elő is terjesztette javaslatalt és 
igy fokozatosan, még 1945. első felében sor került g 
seikséges Utcanévváltortatásokra. KesZthelyen a NB 28 

/200 
utca nevét váltortatta meg,és utasitást adott as uteát 
jelző  táblák  kicserélésére. 	A balatonfdredi NB 
utasitotta az elöljáróságot a leventeotthon, levente 
sportpálya, Baross Szövetség és atás lettint rersiabeli 
feliratok eltávolitására. /201/  

Azonban a fasiszta és egyéb népellenes maradvimdk el-
leni harcnak . a viazonylag legeredményesebb foraija 
sau volt rainden esetbea a legkövetkezetesebb, autatja 
ezt a balatonfüredi NB 1945. május 9-i határozata.. 7 ut-
ca elnevezését váltortatta meg, de aeghagyta a DaránYi 
Kaman utca elnevezést arra való htvatkozással, hogy 
Darányi "a balatanfüredi járásnak több éven keresztal 
országgyülési képviselője volt, kinel; a község, vala-
mint annak polgárai és a fürdőtelap sokat köszönhet" és 
ezt az utca nevet nindaddig mg is tartják, mils el *am 
dől, bogy Darányi Kálmánt országos viszonylatban háboras 
bilnösnek nyilvánitják-e, /2o2/ 

A NB-ok a fasiszta könyvek és sajtótermftek összegyüjté.o. 
an  is fáradortak. A takácsi NB a tiltott sajtótergékek 
összegyüjtésére az iskolák igazgatóit 6s taasemélyzet6t 

/199/ TILL.Veszprémi NB iratai, 1945. aid= Apr. 13. máj.-  
19. nisk.Alt. 30/1945. 

/200/ Kszthelyi UJság 1945. Julius 22. 
/2o1/ BaletwaiIredi NB iratai. 1945. jul..19-4 Jive. ' 
/2o2/ VAL. B. tdredi NB iratai. 1945. WO. W 
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kérte fel, 2 nemzeti bizottsági tagot is kijésblt ., hogy  
"főleg azokon a helyeken, ahol kö 	' 	, 	 - ~ars~k ~ ~ ~  .. -  : sze 
á~él,~osea~n ell.en.nrizzé3~ a  sajtótermékeket.`"   2®3/ Egybea  
utasitották.az elríl.jácns'agot, .  hogy a lakosság figyel.mét  
az as:sxeg,yüJtésre dobszó utján többe :izben h$;vja 1'e1::  

A NB-ok és. a rendőrség hasonló je1.1.egü felhl.vásai, az 
 

elől járóságok intézkedései aticm.ban nem jártak kellő si- 
kerrel. Mg 1947: Január 2-£~i is a megyei rendőrkapitény-  
ség vezetőjének kellett felszólitást . kiadni a fasiszta  
könyvek begselgáltatásira4 "Mindazok, akiknek fasiszta,  

szovjetellenes, antidemokratikus sajtótermék van bitroká-.  

ban:, legkésőbb f: év január 2o-ig büntetlenség mellett  
szolgáltassé.k be az Allamvédelffii cs4partaak.  
Aki, felhivdsuaknak eleget nem tesz és akinél a házkutaté.s  
során tale a rendőrség a hirdetményben felsorolt tárgyak-
ból, a tQrvény teljes szigorával bühteten: "/204/  

Osszegezve a NB,  az egyéb népi szervek és as Allamhatalom  
szerveinek .a fasiszta és reakciós maradványak ellen: faly4-  
tatott harcát, azt állapithatják meg:  ez a harc bár ért el  
sikereket, megközelitríle& sem hozta meg a ktváiat eredménye-  
ket, elsősorban a legjelentősebb teraleteken: a kózi,gazga--  
tási szervek, a biróság, a honvédség, a karhatalom megtl.sz-  
titó.sábaa. Az  igazoló bizottságok és a népbiróságok megle-
hetősen kevés eredményt értek el a reakciósok, illetve ha-  
za' ti[ők és hAboruas bün ősök ellem. harobea.' Mindez term$-  
stieteseaa összefügg a népi  forradalmi szervek gyeagessógei-  
vel,; a dolgozó tömegek polltikai elmaradottságával is: ' 

/203/ AL; Takácsi NB iratai. 19+5. ma jus . ;:  
/204! Veszprémi Népüjság, 1947. január 19.  
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VII. A menzeti bizettságok szerepe az 1945-6s 	 
aslokban választások ut 	ráxi akcióell 
1.22Les 	jitats21 .,kb 	/1945. movember - 1946./ 

1./ A'választások értékelése..  

A felszabadulist követő első hámapok visszahaződésa utin 
a reakció erői egyre gyorsabbam tömörültek; aktivizilód-
tak, Erői a kisgTzdapirt körül csoportosultak. Jelentős 
gazdasági hatalomnal readelkeztek; képviselői az állami 
élet valamennyi szervébes jelex voltak..Biztos ;  kipróbált 
timegatára taliltak a katolikus klérusbam. Kibas7161t4a a 
néptemegek pelitikai gr. ideológiai olmaradottságit, Dena. 
góg jelszavaik demokratikus  látszatot  keltettek 60 alkal-
masak voltak nagy tömegekmegtévesztésére. A reakció meg-
myergelte a tömegek vallisos hitét, Agy lépett  fel,  mint 
a magiatulajdom és az erkölcs védelmezője. Hazug rigalmak-
kal feketitette be a koo,  stitkat6' 

A konnuxista pirtvezetés hibisax itélte aeg a korabeli 
eröviszoxyokat, tAlbeesdlte befolyásit a tömegek  körébe*,  
nex látta;  bogy "még a mép talmyomó többsége sea isaerte 
fel a forradalom - igazi jellegét és a **pi denokricia ellen 
támadó erők valódi politikai arculatit.“ /205/  igy  aztám 
hibásam választotta meg az 1945. őszi vilasztások időpont. 
ját. Az adott helyzetbex ez még tul korai volt.' Ennek kö 
vetkeztébea a demokratikus forradalmi erők vereséget szem-
tPedtek ;  ami megmehezitette a reakció elleal  további  bar.. • 

cot. 

Az első xagy összecsapAst a haladás és reakció erői kö-
zött az 1945. őszi választások jelentették. 

/2o5/ Sigvári Agmess Az 1945-ös . bp-i:választások. Pirt. 
tört. Közl. 1959: 3-4. sz. 2324 old.' 



A 1cQaaamua3:sta párt látta a aavekvő veszélyt. A szabad  

Nép számos cikkébea már a tavasz vógóaaa: és a agár ele-
jén figyelmeztet a reakció előretörésáre: 1945. jwa ►í.us  
15-én óv :ok a deaQkréoiát! c. cikkébea dráaai felhivást  
im:téZ a reakció elleaaii harc órdekóbea ► ,  sürgeti a gyors  
beavatkozást* °'Igea, se esodálkezzwlks aselekd:jibakt Móg-  

hozzé, aecaeak a'teaatekkel száaatol juak . fel ., haa.eaat a baj  
gyfterével« Nem elég; ha a mer$aaylát, tetejébe as.éhimy  

ay,i.laebarát jegyzőt, nemzetőrt letartóztattak. Nem elég ;  
ha aataa. jd aaagas pértfogat jaaj.kat eg,Y'..egy 	székből  
kitessékelik. De még a myila.sok elleni hatérőrség sem  
elég„ mert nemcsak kl.viilről, hanem 	nemcsak  
a ptaaatAn,t414a; hanem az egész Qrszágbaa el kell tipQa.^ai  
a veszélyt: Világosan kell látnunk; hagy 6rszágos veszólb  
ről VAX szó; . aazelyasek bizonyos érüelembea aemzetkcizat ki-
hatása lehet." /2aafi/  

A reakció Veszprém megYébea is előretőrt. A MKP győri  
területi titkára ./eh#a.ez a tera3.ethez tartozik Veszprém  
meUe is/ 1945.  juaius 13--ia igy jellemzi a helyzetet:  
"A pa'aErtokkaaal  kapcsolatban  Reg kell állapitaanauak azt,  
hogy kül'cinbsieaaa. a Dumántial nyugati határa felé , as Kisgaz-
dapárt meglehetősen erős  terrorral dolgozik. A kiBgat3--  

dék  általában Veszprémbe és Sopronba* a.eao ...aasak, bogy be")  
etéseaas, haaueaat terrorisztikus aatádc►t is szervezkedaaiek;  . 
B1.őfördxalt, bogy utasitásokat adtak, bogy gyalósek tar-
tása szigo..~, tiles.'"  /207/  

A választásokat megelőző politikai kt,izdel.mek. so  .~ a  
reakciós elemek elérkezettnek látták as időt, hogy a  
kommunista párttal  szemben fellépjenek és gyeagitsék  
választási esól.yeit°:' . 

/206/ Sz7aab,ad. Op 1945. Junius 15. 	 . 

/2o7/ Párttörténeti Közlemények VI. óvf. 1-2. szám.  
228.' old:1.  



A. kommunistaellenes uszitás®kat Dr. Raa?,nprecht Antal  
kisgazdapárti főispix vezeti be Csöglóffi elmondott vá-
lasztási beszédében.. "A rendőrséget leesibészezte és  
bejelextette, ha olyanok érkeznek a kőxségbe, akik azt  
kérik, hogy a Kommunista Pártba lépjenek be, fog jamak  

össze ós farkós bottal verjék agYox. A főisp3n azt is  

kijelentette, hogy a kommunisták item ismernek magitva-  

gyant és ezek kolhoz gazdálkodást akarnak bevezetni.' 4  

kisgazdák fogjaxak össze és osak a FKP-b ,a l44exek be;"  
/208/ 	 . 

kommunista párt papkeszi szervezete arról számol be,  
hogy a kbzsé .g reakciós kisgazdapárti n.agygazdái °f... A  
jelszót kiadták, bogy a REP-oak kell győzni, mert esak  
úgy állnak .szóba veli3ilk, az angolszászok és akkor  

dul af4rgalom és lesz mindenünk. Mir egyes nagygazdák  
addig mentek, hogy .olyan, kijelentéseket tesznek, hogy  
kommunistavért szeretnének Joni." /2499/  . 

• 

~ kommunisták erre kiadják a  jelszót s"8ü.rgFísex cseleked-
ni kell...", a reakciós jegyzőt és egy volt bérlőt, a kom-  
munistaellexes mozgalom vezetőit el kell távolitaxi a  . 
községből.  

BorLavárcx a kisgazda közjegyző egy nyilvános :aópgy;ilésex  
támadta a kommunista pártot és k.i. j e lest ett e, hogyha a  kis-
gazdapárt megayeri a választást, a kommunista pártot be  
fogjáZk tiltani. /21o/  

/208/ MSZMP VeszFém megyei Bizottság Archivuma. Jegyző--  
könyv felveve AdArjinházta kőzseglaeaa 1945. szeptember  

9-én., . a MEP helyiségében.  
/2o9/ MSZWP.' Veszprém megyei Bizottság .&rchivuama." Prapkessa  

iiKP jelentése, 1945. szeptember 23.  
/210/ MSZMP Veszprém  megyei Bi.zottság /trehivuma. Jegyzcsi-  

könyv a 7Arc3, MKP helyiségében, 1945. okt.  2ca--~ ,• 
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0 kisgazdapárt köré tcSaörült reakció elleni harem  
h3.vja fel a. MCP Közpoati Vezetősége magyar népet . 

pártszervezeteihez és a párttagságh®z imtézétt . aayilt  

levelábea# Mcfventber 4-éa választ . a magyar a.ép,. Most  
fog megmutatka►zai • hcaGY aanensyire Jutott előre aeaazetűak  
a demokratikus fejlődés útján: Most kell választ aadaAtiak  
arra, hogy . plya?ao; demokráciát s,karunkr-e, amely vaskézzel  
suit le a mép eileaségeire, may meg fog birkózni az  
egyre elviselhetetlenebb aaaytapc®rtitsággal -, mely kisöpri  
a közigazgatásból azokat; akik hivataalu4at a nép ellea  

hauazaálják.'.  ".  November 4-án. 7o0: 000 új gazdáaaak ke1l  

be'bi2onyaeoda.ia afelől, hogy a föld, melyet amagyar . 

demokrácia juttatott nekik,  örök időkre az övé és. iva-  , 
dókaié marad6 E vá3 ~.asztásokea kell megVéd.eai a d.emokra-►  
tikus jogokat és újakat szerézazi hozzá. November 4-én. a  
belső szabotázs; a gazdasági zdrzavar, az éhség, nyQao-  
ruság. és  a rend közt kell. választani". /211/  

A választások lebc>nyaal,itásábaa a Na.ok tevéke>oa;yea kívet- - 
ték a részaket. Az  Országos NS a helyi N'B..okhpz intézett  
felbivásában arra szaitja fel .a helyi NB-o?at, bogy  
"..:rsiaó,eaa tekiaa.tél.yükke3. őrizzélta .eg a  választások  tisz,  ,  
tasé.gát.. v3:gyázzaaaak arra:. a vilasztási hare során az  
agitácib ane éleződJöa ki olyam mértékben, bogy a NF10-'ban  
töaardlt demokratikus  pártok  az. ország demokratikus errői~ . 
nek  választások  utáni egyi,ittműködését mogakad.ályazza':"  
/212/ 	 . . 

AN3.44k a megyében is a 2o/19456 B,:M• sz: rendelet ér-
telmében kijelölték az összeirő biztosokat és elvégezték  
azok  kioktatását tennivalóikra:  

/211/ Szabad. Nép _  19' 5 .október 24 	.  
/212/ Szabad Nép. 1.945. szeptember 29•'  



Ismeretes, hagy a választások a kisgazdapárt abszolút  
többségét erednéayezték Megszerezte a szavazatok 57  
%-át/.  

A611CP 17 %, az Sal' 17;4% ;  és a niPP 7 %. szavazatot  
kapott országosan.  

Veszpré>at megyében az ország akkor politikailag egyik . 

legelmaradottabb részén,. ahol "a nyilas fertőzés a leg-  

inkább . hatott, ott, ahol  afeudia.is ural;ea a papaszt-  
sálgbaaa, a cselédségbeaa a legtovább őrizte a><eg a'jobbá«•  

gyi alázatosság azeiie>alét, azea. a Dunántúlom, aaae3-.y Vi-
va később szabadult fel, mint a Tiszixtul, ahol tehát  
a demokrácia csak j6va1. később Yezdhette el és jóval  
kisebb erpdtéaunyel, folytathatta tisztogató ós átnevelő  

-,n /~13/ aauaak~.ját. .. , 	az országosnál is rosszabb volt a  
helyzet. , A kisgazdapárt 85.o16 szavazattal /66,6 ~a--at/,  
a MEP 16:50 szavazattal 13 %-ot; a SzDP 17.136 szava-
zatával 13;5 96...0t, a NPP 9.679 szavazattal 7,6 %,-et és  
végü1 a PDP 1397 szavazattal 1,1 %-ot kapta neg.  r214/  

Madera at aEutatta;. begy a kisgazdapárt még az orszá-
gosnál is jóval aagya ►bb befol.yissal readelkezett. A  
két auakáspárt elaaradt az országos eredaaényektól, egye..  
da11 a NPP ért el néhány tized százalékkal jobb eredményt  
az országos képhez vl;szaiy3.tva.  

Ebből mar lá,tmi lehetett, hogy aaegyóbea. aég hevesebb  
rohamot iadit el a reakeió a baladás erői és aZ eddig  
elért demokratikus vivrányak ellem, aség xehezebb a kiPa.-  
ausisták által vezetett  baloldali erők helyzete,  mint  

országosan ..' 	 . 

/213/ Szabad Nép 1945. aeveaber 9..  
/214/ Szabad Nép 1945. x4ve>aaber la':'., 
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2.1' A reaakció, támadása.  

A reakció a megyébea is vérszemet .kapott a válaaztási  
siker hatisára. Ki akarta haszaála3, a számára kedvező  
helyzetet és véglegeseaa felszáaaa .telxi az addig ntegv'a].ó-  
sitott demokratikus YivJtáWl.ya9kaat  

Támadása  fő. szl.n.terének a fóidosztás elleni harcot  
vála .aztotta.. A földosztás elleni támadásuk szórváAyo—  
asaam `sirir 1945. tavaszán - ayaráz me3gkezd8dÖtt, a válasz-  
tásasok utáit azom .baax tömegmérettivé 	Siáfokaa a hir-  
hed.t jegyző air 2945. áprl.lisábaa be akarta sszüa,tetai  
a fc3ldosztást, ezért a  kővetkező ,hazugsághAz felyaaao-  

dstts "..: bejelentette, hogy a főld®sztást left4t4k;  ...  
a koratitay visszavomtaa a végrehajtást kimondó readeletet,  

s igy at földigénylő bizottságaknák *info  léteogQsul.tsá-  
ga. "1 f215/ 

 

1945"► wyaráxt egyes reakciós frildbir$okosaak femyeget&r-  
zésekkel,, az igazségszolgá]_..tatásban lévő befel.yásuk-  

ban bl.zva aakartik, el.réuitená a parasztokat a föld.gsssa-  

tástől;' Egy pápai földbirtokos a következő szövegii feT  
ayegető levelet irta az egyik földhözjuttatottnak:  

"Figyelmeztetem, haa: a lábát az �n földemre rá meri teaa-  
ni» a Népügyészségnek, illetőleg .a NéBbiróságaak fogeaa ,  

jeleaatemi és kártéritésért beperelem."  
A földigénylő  bizottságot  pedig igy  próbálta terrori-
zálni; "Hegyhaa G.  mégis  belemegy a földembe, fel, jelen—  
tem aal1épbir6ságmaak és kártéritésért perelai fogog:  
ks ezért felelősséggel tartozik a tisztelt bizottság   
is mert ráaszabadl.tottaa a földre 	/216/  

/215/• Szabad: Szó,. 1945; április 21..  ` ~ 
/216/ Deaith Ferenc: ; A földrefpxn mérlege.' Bp• 1948.  

Tan.vl iv6uyak • •'. 258# old:  
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Mindszeaty hercegpriaás már a választások előtt 
/1945. október 18-Ax/ megadta az alaphaagot a föld-
refora ellexi tánadásaak pásztorlevelében. Szeafor-
gató Abdo* wa* ugy tett, miatha egyetértene azzal, 
ho gy szükség Vialt a földreforara, de a földreform le-
benyolitásának birilata UrügYéa a tulajdaaosok kár-
talanitását, valójában a földreform eredailayel elleai 
burkolt timadást jelentette Allisfoglalisa. tffYiltim 
ezt azonban csak az 19564,os elleaferradaloa idejéa 
volt bátorsága kifejteni./ Ezt irja pisztorlevelében: 
"Nem a földbirtekreforaot tesszük itt birálat tárgyi-
vi, hanem a . benne megnyilvánuló bosszalló szelleaet, 
mely igéri ugyan a vagyonukból kiforgatott taulajdone-
sokaak a jóvátételt, de az igéretből aligha lehet va- 

Magita a reforara is kénytelenek vagyunk megje-
gyezni, ho gy végrebajtásábax is nélkülözte a aegfox-
toltságot és méltAnyossigot, s eakek az elsietett, szen-
vedélytől fütött munkának gazdasági következményeit 

és  ki tudja, say hosszU ideig sixyleni fogja az 
/217/ egész'lakessig." - 

A földreform vivaiuoyaialak megseranutsltése órdokében foly. 
tatott reakciós tAaadAst a MKP Jirási komferenciája igy 
jelleazi: nA,földért való haroban a reakció erős előre-
törést =tat. A régi földbirtokesok, a Byugatról 
szaszivárgók teljes erővel azOn vannak, bogy visszasze-
rezzék földjeiket, bogy félrevezessék az uj gazdikat." 
/218/ 

A földreferm elleai támadás sayessiiát mutatja, bogy 
a balatonfdredi Járásban 70 %-át tamadták meg a kiosz-
tott földokkek. 

/217/ Tanulmányok .t. 271. old. 
/218/ M8Poir;)  Voszprém megyei Bizottsá Archivmaa. aegy. 

zőkdkyv a MET 1946: aárc. 9-61 Veszpréaben tar-
tott Járási keaferenotáJárór.' 

/219/ Szabadliép 1946. =Are. 26. A AMP Járáei 48 vAresi 
körzeti titkárainak országos értekezletw.* 
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Neme,a;sza;l.ókoaa a Fciidigánylő Bizottság kiosztotta G.L.  
és nyugalmazott főszolgabirá földjét. A volt tu--  
lajdonosok népellenesek és néxaetbarát©k voltak.  Inter,  
nál.va, voltak akkor is ós négig a . Megyei. Földbirtokren-  
d.ezíí Tamies visszaadta földjüket;' /22o/  

Gyu3.afiré,tóton a Földigénylő Bizottság elnőkének a ka.-  
tolikus papot választották meg. Az uraság földjéről  
összesen. 17 /I/ holdat osztottak 	a többit egba.gy-  
ták meld,.  A fóldigényl.ciknek az urasig kiil©nböz$  

reket terjesztett, hogy azok Y.ae 11e3rj en.ek menni dolgoz- ►  

ai. ` 

A nagybirtokosok ügynökei a Megrei. Földbirtokrendező  
Tanácsban fejtették ki szabotáló tevékevségüket '.' A  
kitelepitett volksbundisták földjeihez nem  akartak hoz-  
za`n,yuln.i. Szabotálták a telepitéseket. Nem  lehet pangze  
ezen esoclél  k4zrr.3., ha elmondjuk, hogy a Megyei Földbar-  
tokreadező Tanács elnöke egy volt földbirtokos volt./221/  

A reakció a választási sikereket  terroraJsciBkra is fel-  
haszn.áita a kcammuuá.sta, párt Olen.  Sona.óvásárhelyen le-
tépték a párt zászlaját, a falakra gyalázkodó felirato-
kat  irtak. MagyarpcaZányben a kommunista párttitkárt ki-
irtással fenyegették neg« A hazaszivárgott SS-ek tüzel-
tek a rendőrségre. A.jkarendekea is a volksbundisták fegy-  
veres ellenállást kezdeményeztek. Baml.favásárhel.yen a  

rendőrség egyik beosztottját két SS aegtámadta, az elv-
társ  csak fizikai erejének  köszönhette, .  bogy  felül. ms;  
rad:t. W3ndezek 1945; novemberben, december elején tör- 
téntek /222/ 	 . 

ariwirsporimmoormiaiiiiroisvmeíaw 	  

/220/ Szabad Nép 1946. febr. 28: A parasz ►tsi4 védelmét  
és a aép ellenségeinek el.távaa'litását követelték a  
kommumista interpellációk.'  

/221/ Szabad Nép, 1945.  okt:` 7: Svábkérdés -► kenyér kér-
dés. Veszprém >aegyei cseadélet. 	. 

/222/ M8zliP Veszprém megyei.  Bizottság Archivuma. MKP De ~  

v`easeri. Járási Titkár ~sig jelentése 1945. dec3.7-éa,1  
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Zalahaa.ltkpea► a volt uradalai. isp34 a község konaroaista  
pirttitká,ra 'alma fegyveres merényletet követett , el és  

sulyosaa aategsebesi.tette, tadől.övéet ejtett rajta *.,  A ver-  
bes, fetresgő férje segitságére siető asszonyt  Btegg~rl;3Q► 

koltá: Bliaaext a gaztettet azért követte el, mert a pare  
tittial% a NB ttié$€aa szóvátette, hogy a vOlt ispix fog.la1-  
kozá.s saki/1, muakitlaanu,1 	és akvtele$ő közmuaka alól  
is kivosja. aagat.' /223/  

Nsatevel.es a kitelepitósre keriilg sráb lakosság segt~:- 
macita a telepeseket: "Holmijukkal egyiitt kisaórtik Őket  
az udvarra és ütl.egel;ti kezdték fiket.' Az  egyik  telepst  
air afö3.dre nyomták és fe jt®gattik, aca.ikor az ©daérke•  
s,ő remó.árség közbelépett:" Itt aa:,NB tagjai*ak sagyd'bb  
része is Vel.ksbtaó, tagokból  

Kesztbelyem utcai  tüntetést is szervezett a reakció.  
Az i.aa.teraAtus diákja,i:  ő$szeti3rtók és ell®,ptáu a  k©aaatt.,  
aissta faliu4sigcat,, ayiltax ómeka;lték a  Szálasi  ~,ae,dvl.át. 
/224/. .A  keszthelyi  preass.trei gi,m,uaS.zi.un  egyes  diAk j ai  
aóg később . is, aaAjas 14aa s;yi.las és legitimista x+ipeó-»  
culákat  terjesztettek. A diákok felbujtója egy sz.erze.*  
tes.tsueaírab voit.j/225/  

/223/ 8aabad Op. 1946. mkrcius 9: Alag Bua,apestea egt :: 
ablak sea tört be :.. vtd4keaa: 	a gasi.Stav:e".'  

/224/ Sza:baiű NóB 19460  március  26 ~: A NO  arisi 	v$t-  
.• past  körzeti  titloárai.aak arssAg®tt 4rtekezlete.•  

/2a5/.. .8zabaá: N4p . 1946. u izs  háborút  kOvet ela;ek  
a .premoatrei •iákok.,  
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. E.11lestáaadás a 1~ . vezetésével  a ~ö1d®s~t~s v~.v--  
-~atrainak megvédéséért. 	 . 

A kommunista párt ellentimadását már a választások  
utámi új kormány segal.akitása serial megkezdte. hike-  
rült megszereznie a belügymixl.szter3., k<izleked.ési és  
s,ép jólóti tireAt. Koinuie:i.sta vezetés alá keriflt a Gaz-
dasági Főtanáes /1945+ deceaberbea hozták létre/.  

lextQs eredmény volt 1946, januárjában az üzesi bizott-
ságok negvá: asztása, ahol tublzromórészt a muilkásegyság  
jutott győzeleare, . 

A reakció elleni támadás egyik kiindulópoit ja volt a  
köztársaság kikiáltásáért folytatott hare. A köztársa-
sági törvév ja.vaslat vitájában a kommuaista párt kép-
viselője kijeleztette:  "Mi, kommunisták azért fogunk  

b:arcolxi, bogy a magyar -köztársaság a nép érdekeinek  

védelmezője, a aaKyar suskásság, parasztság és értelmi-  
ség haladó állaga legyen. A magyar köztársaság jellegét  

azok a harcok fog jé,k segha.táraazxi , amelyeket a magyar  
deaokrácia harces  táborának kell segvivaia a földref®xa  
védelmében az uj jáépités szabotálói ellen és az á1laa-  

apparátus acegtis2titása érdekébes• /226/  

A N114-ok ü.nxepi felvonulásokat és gyüléseket szerveztek  
a köztársaság n►egszii.letése a,l3caiaából. Ezek a gy`ú,léselc  

annak a f4gadal.aatótelYek a jegyében zajlottak le ; hegy  

a "nemzet .faggetlexségét, a aagyar mép szabadságát és  

a demokratikus magyar kő2táTsaságot .m e őrzi, megvédel-
~22?/ mozi mindenfajta támadással szemben." 

 

A reakció  elleniare  az 1946." február 16-i sportcsar-
noki anRagygyaléseae. meghirdetett "Földet vissza xea aduk  
és "Ki a nép ellenségeivel a kealat .ci6ért", akeidjelsza.  

vak ' szellemében bontakozott ki általiulosti":'  

/226/. 6zabad. Nép; 1946. jaaxuár. 31;' 	 : 
/227/ Szabad Nép. 1946. január 29. Az ONB fe3:kivása.  



A MEP Veszprém.  megyei Plartértekezlete 1946. februir 
244a hozott hatirozatiben "a legélesebben tiltakezik 
a földreferst vivaivainek aégsemmisitésére irányu.16 
MAO* kisérlet ellea." Az értekezlet hatirozatában 
követeli,. bogy 	A fö1dbirpokoso#61 elvett földet 
me lehessen. vis6zaadzi." /22% A kimaunista pirt 

az újonnaa földh.özjutta.tottak Nemesszalókon 
és,Lőrintepuszttios. kaszáva.1 védték meg a fÖldet. Veszp.. 
zNámben a litiroSZ meet ne.gygyal' ésén tiltakozott a föld-
reformat 6r1 tinadkook ollex t  1946. febmir elejéii./229/  

A MK? 1946. marolus 9-1 Veszprémbat megtartott járisi 
komferemciija határozatba foglalta; "... jöbessen bármi 
utasitás birkitől," egy barázda mot Visszia aem aduak, 
n44 Jegtalanul vették is el; akkor sem." 

Több  helyem  népitéletekre kerfilt sor. Osöglém agyülölt 
és Atilt népnytiz6 jegyzőt visszahelyezték a községbe',' ,  
A csöglei és adorjánházai parasztok b.usingokkal mentek 
ki a község határába a jegyző fogadtatisira. Nem is mer-
te az betaimi a 1044 a faluba. /233i  

A megyében airoius elején több helyen bényász magygyillé-
seket szerveztek. Ajks.csimgervölgyön. és Várpalotik* til-
takozá tiviretban., telhaboredva itélték el Mindszenty 
res.kciös itzelmeit; követelték a reakciós megmozdulisok 
erélyes elfojtását; a közigazgatis aegtisztitisitt. /232/ 

/228/'MSZYLP Veszpréa 	ei Bizottsig".Archivuma. A MK? 
Veszprés. megyei 	értekezletének 1946. február 
24-én kelt határozata,' 

/229/ Lacz6 Miklós: Népi demekriciánk történetéből..Ttir-
táztelmifizemle

' 
 1949.' 	44o. old: - 

/230/ 111341P Veszprémaegyei Bizottsig ,Archivuma. Jeezző-
könyv a MK? 1946. raircius 9-6a Veszpréabem tartott 
jirási konferenciáró3..' 

/231/ Szabad. Nép, 1946, mircius 2. 
/232/ Szabad Nép, 1946." március 5. 
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A reakcióellenes népmozgalmakban uj lendületet kaptak  
an-4k..  1945. második felében ugyanis sokhelyUtt a  
kiizl.gazgatás :kialakulása után "árt 'elaaetleaa kupaktaxá,-» 

•  

esokkA" váltak
,
, tevékeaay^sbgük fokozatosan Yeszükül.t . 

• A párt .  ebben a  sayos helyzetben felismerte a NB*ek--.  
ban rejlő maw!- erőt." A AMP Vármegyei Bizottsága 1946.'  
január 23-4n.kiaeadjus ".&. NI)-03k saunkitiát fel kell  
frl.ssiteni. . ;' ANB'ok liftská ját aeküal.k! kommunistáknak  
kell  elsősorban negind3.tani .` /233/ 	 . 	 . 

A 4e17el. pártértekezlet feladatul tüzte ti:  "A. NB.*ok-  
ba..: a legagilisabb elvtársakat küldjük;""~~/ 

Taliáadciröga: kdzsóg NB- a  aa► kfts$g, fóJeGyzőJének á3:1,i- .. 
sából való el mezditá sát sürgette a belügpn ~,szterál ■ 

.,.  
,A NB,; mint  anép hivatott szerve; felada.táa.ak helyes  
értelmezéseképpen az üget a belügyminiszter elé  t~ . 

ta. A panaszirat szerint "a saga célJatra használta  
tel a zselléreinek kiutalt ruhanemüt.,`:j ta gja; volt a  
nyilas pirtnak; felestüdőtt Szálasira.. Fel:szabadulás   
utáa volt csendőrökkel vétette magát körül... a  jóvá- -  
tételi kötelezettség ciméa beszelgáltatott gabesát  
a saga céljaira használta fe3.:: A tapolcai járás f15.0  

Jeg3raő,játö3: a NB sir  kérte P.' .felnentését, de ... 	. 

semmit sea tettek elleaé.' P--t ez anzyira va]caerővá  
tette, hogy legutóbb aár s,egfeayegette a  NB  tagjait v  
rendőri 'karhatalommal viteti. el. Őket á kiizségből:"/23;  
A NB akeiója sikerrel  ,jirt a a  fasiszta  fő jegyzőt állá-  
sából. felfüggesztettók:  

Ptiafős pl';` egy kisgazdapárti bizottsági tag követelte,  
hegy ".',: .a NB-iot fel. kell  oszlatni; te]ű;a.tettel. arra,  

/233/ MSzMP veszprém ae ei Bizottság  Arehivusza. 1,E42
Várae~ rel. Bi.z®tt  a 1946. jam..  23-i.  illésének  
l egzökőnyw .eq't 	 .  

/234/ MSaMP Veszprém és 4@

;  

gyei  ~zetts á g Ar~.~ae MET
Q~e Éi  ártórtekezleté aek . je zökő ~ ie,  1946.  
feb ~ 	24. 	

; 

/235/ Szabad  Nép;  1946. február lo: A Tapolcai NB--basa  



92--  

bogy a választásokon a KGF győzött.' A Na*B-b gladea,.  
párt ®lyan aráaaybati képviseltesse magát, m int amilyea  
ariayba* a választásokna szavazatot kapott. A NB  koa-  
m.usista elnöke azoa.baa *ea  hátrált meg, továbbra is ő  
vezette a NB ügyeit.  

Az ad:ászteveii NB fe2jeleatet:te aPIP  és a Polgári De-  
nokrata. Párt helyi vezetííit, akik a aeanzeti bizottsá-  
go*  tagjai alms. vádaskodtak; "hogy ae legyenek áppe>n . 

a nemzeti bizottság tagjai között Witt* egyétek;  akik , 
„ /23~~   a aépet uszitj~  ős  lázit ják. 

A kommuaistá ]ciildöttek, akiket a t,-bbbi baloldali küidcitt  
is táaoga.tott, a követelést visszautasitott ♦ák, ős ragasz-
kodtak továbbra is a pártok szeriati arányos képviselet-.  
hez. ties vita után aa, egyik  szavazáson a kisgazda ja-
vaslatot 7;3 elleaébeat /2 tartóakadAsssal,/ visszautasi-
totta a NB.  tgy későbbi ülésea a kisgazda  javaslat győ-
zött 9s8 aráaybaay mire a kcrmmun3.sta ., a szociáidemokra.  
ta .és a szakszervezeti  küldöttek kivoaultak as ülés-  
rör.4 /237/  

A le-ok aktivax kivették  részüket a népmozgalmakból; sőt  
aaguk is irin,yitói, voltak.' ,  A kommunisták voltak a kezde-  
aéayez6k az e2les.táaad.ás sörá>w.. A MKP megyei titkára az  
erők összefogásit és a feketézők e,lleat saigQru.bb read  
szabályokat Javasolta.- követeltél..hogy - a feketézők Aruit  

le kell f0 la~.a~: és as e22átatgaxQk között kell szét~ az-- 
taxi:. /2381 A megyei NB ülésón az az6olokat  
vasolta a reakaió 	élesebb  küzdelmet; mely  sea- 
csak egsr faira festett :ördög, hanem a földreform elleai  

a képviselőtestületi helyek pártok szeriati aegosz.  
lásának kérdésében  inditott stagy  támadást a  k3a~ 

azdapárt,  követelve  a  tábbsget /4o  helyből 2a-at/ 
/236/ ~lxzs B. Népmózgaáom.:+ 

 

/237/ Via.'  TapQleai NB  iratai, 1946. május 9-i ős  23-i  
jegyzőkda,yv.  

/238/ Veszprémi Népujeág,. 1946. január  1':t 
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. 	,. 
1rcisbrletekbea, a far'si.szta if jiisági "sierfezkedésekbea,  
a hábartks és aépelleies ià a,öaö3e meategetbsébea és ;xea  
ut©lsó sorb= főpapi pásZt©/~~9~lek"haais és valótlaa 

~ 1  
á3:l3.tása~.bau. jele7ltkez~,.k:  . 	s.A Ft~ javaslatAt°,  
elfogadták  NB tagjai..  

Tább NB lam maradt közömbös Iitiadszeaty demekrike3.a.  
1raes tevékeaységö. ahollatéra;;` A keszthelyi NB pl. At--  
ir-atbaa kérte aZ .  M3.-®t,. követelje 3cs►raámytó1 ., hew  
fékezze meg a hercegpriaist a.épelí.eaes téa.ykedés6bea:*  
/24©/. 	 . 	 . 

#.' 

 

jt..L e .. 
. 	 . . 

Cr'rikeres megtiszti.tásáért fei.pó . hard.  /B.list~iz6sek/.  

A reakeló erői ellea3, ellexitásadi$ az 1946..  . aárc3.us 5-6a 
 

elvezetett a Baloldali Blokk »egal.akulásara. A Ba1®i.dal3.  
Bleakk myilatkezatibax a reakció eiiemi küzdelembe* első  
helyre  teszi a közhivatalok aegtisztitását s  

"A MKP, aezBr, a szakszervezeti TaaAcs és a Nemzeti Pa-  
rasztpirt az ország gazdasági talpraál.litássára, a aagy-  
töke, a  agytőke reakciós szabetélásámaY leküzdésére a  
következő readezabrá3 ~.yokat tartja szzifkkségesaek,: amelyek  
végrehajtásáért közös erővel Itützd=  

közigazgatás  
 

ma 
~  

3sztiti sát a reak4iós közhiva- 
tala8kc tól" /~1 

A Bal.eldall. Blokk prQgraaja mellett a budapesti .aumkis- ►  
site 1946. március 7-i  töaegtüa.tetése tett hitet.  

/239/ Teszpréai Népújság 1946. február 3 '  '  
/240/ szabad Nép, 1946. aáreius 3.  
/241/ szabad Nép 1946. aáraius 6.  



Blur a Baloldali Blokk megalakulása előtt a budapesti  
NB kemmuaista javaslatra ha'tá.rozatet fogadott el a köz•  
hivatalok aegtisztitAsiról. Rajk Liszlö ezes az  ~3lésea 
a közhivatalok megrt3sztitásá,t a reakcatósektól a föld-  
reformmal azoaos .jelemtőségifaek aevezte. lgyben kifej-  
tette a kaaauaista pártaak azt a helyes állásfoglalását r,,  
bogy " a,' NB- ►oka,ak kell a szavát ,hallAfia,i.a és eltáavmliw  
tali A reakciósokat a közh9.vatalekbói,'" /242/  

Az ország demokratikus fejlődésének súlyos gátját jelem-
tette a közhivatalokban aeghazód:á rea?cció. A  hivatalok  
apparátusa renadkl:vűl felduzzadt - a reakció aixd.eaa reamdi . 
és raag;u képviselőjével. M3.3d.ez természetes következaé-  
aye . volt a régi közigazgatási rea,dezer  , visszaáallitásá- 
aak, az igazolási eljárások kudarGá,iak. 	 . 

A reakció megvetette a lábát a 1közh.ivatalekbaa, szabo-  
tálta a demokratikus intézkedések megvalós3.tását,  A ~taw 
gyar m.épi dem:ekráoia létkérdésévé valt, Bikeral-e a re,  
akció  szervezett erejét Ai ha aea is teljes egészébea  

de lényegesem gyeagiteni: Ezért tehát az osztályharc fő  
terüaletévé vált a közigazgatás gyökeres aegtiszt3.tásá-  

ért folyó harc, közismert kifejezéssel a B-listázásvk:  

A MKP veszprég megyei :YAr°B<értekézlete 1946. február 24-  

éaaa a következd feladatokat haste ki . ,  ezzel kaposolatbaas  
~ ..: ' a közigazgatás meg~t3.sztitása., . Az egész mép akai-  
Oán.raY keZl igy hatásos, igy erős, Igy vezetik a  
kommuaisták a n.ép harcát a reakció ellet. ` 
..,Relyes, hogy a NB ellemőrizze és ae.ecsak ellenőrizze  
a kö ,zigaazg tást, hauaen azokat ajegyzőket, aktket él kel ::.,. 

táve.litaae.i, listára kell ve nal. és ajárás, vagy aegye  
Összes NB-val kQzölaa,i kell azt, hogy %reties. község  
közigazgatásiba se lehessen beveaai. `e /243/  

/242/ Szabad Nép. 1946: február  
/243/ MSzMP Veszpréa megyei Bizottság Arch3:vtrara. Jegy-

zőkönyv zők~ia~,yv z946 : február 24-és. a ~ vár~eeg~►ei P~  
értekezieté>L.  
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A NB-ok tehát fontos feladatot kaptak a 8-13.atátzások  
leboa,yolffitásábaa. &Urs próbatételt jelentett ez a,  
aagy feladat a NB»c►kaak.` Z fhnta►s népi szervek 1945.'  
második felétől meggyengaltek.` A közigazgatási fuakaió  

elvételével, hatáskörük szük3.tósével magindult haxyatr  
lasuk: A kommumista part sem támaszkodott rájuk ke1154-`  
káppea, mivel a pártvezetés a döxtést az országos szer-
vekben, a közpoati pártharcokban akarta k3vi.v.si: ; A re«-  
akeió felismerte azt, hógy arra ugyan nines ereje, hogy  
a NB.-ok felszámolását elérje, de arra képes  volt, hogy  
a maga képviselőit beültesse ezekbe a bizottságokba.  

A községek dendk.ratikus erci3., a haladó pártok sok he-  . 
lPA .- látva a NB..ok e7:sekélyesitésére irányuló tQrekvé-  
seket .. legjobb k§rivi.seiői.kefa kivonták a NB-akból. A re-
akció támadása az 1945:ös s.ove+aberi választások utá& a  
NB-Ck tevékenysége fellendal ~.t, tevékenyen kivették ré..  
szöket a reakció elleni harcbólA de a haladó  era s .zem-  
pont jiból, ekkor már gyeagébb erőt képviseltek; mint 1945 . :  
első felébe ► . Miadez rányoatta a bélyegét a közigazgatás  
megtisztitása €rdekébea folytatott harcukra: 	 . 

Maguk a NB-ok a Bw1istázáso,k soréa sulyos politikai har-
cok szinteréivá váltak óe a belső erőviszonyok határoz-
ta meg intézkedéseiket +' 
Egyes NB-ok a legnagyobb lelkiismeretességgel vizsgál.  

ták At a közalkalmazottak közéleti és  Politikai aagatar-  
tását, figyelembe .vették az összes  egyéb körülményeket 

 

és állásfoglalásukat miadezek alapján hozták meg. A  
Veszpréa megye9. NB pl.' egy alkalommal 15; mite esetben  
27; harmadik alkalommal 66 várategyei és városi közigaz-
gatási tisztviselőt függesztett fel azonnal hatállya3.  
illásából. /244/ A nyirádi NB aépelleaes,, fasiszta . be-.  
állitottságu tisztviselőket  helyezett B- ►listázásra, a  
bakonytamási NB  az iparosok abvjegyzókéből 4, a  keres-  

/Z44/ Veszprézai .  NépUjság 1946. márc3,us 31. április 21.  
és május  12. 	 . 



kedők Révjegyzékéből 2 főt törölt aktiv ayilas tevé-
keaység miatt /ayilas  pártvezető helyettest, községi 
katonai paraaosaokot, myilas propagaada ujságterjesz-
tőt, fegyveres pártszelgálatost, stb./ 

A balatoaalmádi NB 16 fő közUl 3 tisztviselőt helyezett 
titkos szavazással B.listára. A moszlopi NB a körjegy. 
zőt . a felekkel való durva viselkedése /pl. terhes mat 
kilökött az irodából/ miatt; továbbá, mert hadirokkam. 
takat lövészárok ásisra readelt ki 19454,-  jaauárbaa, r4*— 
hireket terjesztett a  felszabadulás  utáa myugdijazta.' 
BalateafUredea a kommuxisták 6s a NB ellexi politikai 
rigalmazás miatt javasolták az alispiamak, hogy a főjegy-
ző megbizatisét voaja vissza.' 
A köveskili körjegyat a NB valammayi tagja alkalmat-
lanaak min.ősitette, mert a körjegyzőség Ugyeit mem de-
aokratikus szellembea imtézte. A lajoskomiroai NB a jobb-
oldali kisgazdik reklamicióját utasitotta el a közigaz-
gatis megtisztitására hozott iatézkedésekkel kaposIlat. 
baa. /245/ 

A kössági NB.ok többsége azoabam ae Allt hivatisa Ragas-
latia. Erb Allapitotta meg a megyei NB 1946. mijus 4.i 
alése. /246/  Sok NB az Összes községi alkalmazottat il-
lisibaa megtartaadóaak javaselta, pl. a mezőszentgyör 
a litéri ;  a királyszeatistiai; a dógi; a pipateszéri 247  

/245/ NU.' Bakoavtamási NB iratai. 	1946. máro.25-i ftv .  
Balatoaalmádi NB iratai 	1946.4r.28'4,  
Noszlopi NB iratai 	194644  ápr.154 jkv. 
BkfUre4i járitsi3TB iratai 1946.febtl2o.i 
U.vesktai NB  iratai 	1946,Apr.19.i Jrre 
Lajoskeaároai NB iratai 	19460114.2-i Jkv.' 

/246/ V9szprémi Kis Ujság 1946. május 
/847/ U14. Mezőszeatgyörgyi NB iratai.1946.Apr.27-i Jkv: 

Litéri NB iratai, 1946.ipr. 284 jkv. 
Dégi NB iratai, 1946. aug. 3.1 jkv.' 
Pipateszéri NB iratai, 1946. ápr• 28-i 



Uogy némely esetbea mennyire éles belső harcot t-fi- . 

zött a. NB-okban. a B+•listázás mutatja ezt Nen.esszá1ók  

Vtwór  és .  Marcalgergolyi községek NB-ainak közös  űzés-egy .  
ahol .  a községi Jegyzőt 18 szavazattal. 17 ellenében meg-  
tartatták állásábax  

Többesetbea a reakciós erők befolyása érvényesült a  
B-3.istáZássk 	Nem .  ritkán hoztak olyan határozato- 
kat, hogy akiket el kellett volna tivalitan3. ; me8haa7-  

ták, akiket pedig politikai naga.tartásuk, m .egblzhatásá-
guk; beosiiletes munkájuk; lelki3smeretességak a további  

munkára jog@ait®tt, albocsájtatták..11yem esetek törtéu- . 

tek pl. .Basa.tonfüredea, ..  haj4skQmá.ramban, Bakoaytamisin ;  
lEnyingex. Bakonytamááia p1'o` 2 kommunista tisztviselőt  

boEsájtottak el, ;  ai¢ik*Válósn megállták helyüket:  

joskQmárombaa olyan községi irodatisztet helyeztek B--lie --. 
tára, akinek "... szóba sem kellett volaa jönnie a B-iik=  
té.zá,s soráx r  Aertat ellene a B-listára helyezésre aézve . 
semai ok sixes."  

Ugyanitt,,. amikor az 1946. április 15-i D»l.istázb gy^ü-  
bés a.l:kalmá.v'al a községi föjegyzót a többség m.yugd.ija-  
zásra javasol.ta, akkor a.NB kisgaziapá -rti tag Jai 2@ar®.  

l,áshoz folyamodtak és kijelentették: 	ha a főjegy- 
zőt B-21.stázzák, akk©r el kell boasá jtaai az összes  
községi tisztviselőt".' Valójában a többi tisztviselő  
B-l.á;stázására komoly 'ok mem volt. Ajkán a pártközi  

tekezlet diatára helyező Javaslata ellenére 'a  NB a  
főjegyzőt' megerbsá:tette állásában":'  
A kommunista párt közbelépésének eredménye3céppew a  

kirivóbb eseteklaea megváltoztatták a d:őntbseket;: 
  /248/:  

/248/ iSSzTAP Veszprén megyei  Bizottság Arc,bivuma: ° 
Az exylagl.. MI  1946.: aug. 6-.i ; jegyzt5köayve.  

Az MKP veszprémi járási ' 1946. Apr. 27-i titicári  
értekezletének jegyZőkönqve• AP  MCP bakokytanáa  
szervezet 1946. ul.. ;25 -i jku. A MEP ajkai  szer-  . Vezet j el exté se - ~ 94f'i: jun. 12. A. 1a0 skQaároai  
Szociálpolitikai bizottság 1946. ápr. 16 -1 gyal.ó-  
séaek jegyzőkönyve.  
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Pl. Bsak®aaytami;siban a NB a két keaalras.ulaista községi  
tisztviselő " személyét illetőleg méltánytalannak tart-
ja... eibocsAjtásit és további alkalmazásának mellőzé-  

at". Az alispáaa.tól kéri a 73-listázások hatilytalam3.tá-  
seát ;  

Összegezve a B-listázások tapaeztalatuLt,aegá.11apithatjuk;  

begy 
 

sok reakciós tisztviselőt sikerült a  közigazgatásból  
eltávolitaassui.' Zbbál a suakából a 	tevéke>leyea kivet- 
ték a részüket: As igazoló  bizottságok aatv--tiájáhosa képest  
sokkal eredményesebb volt a B-lista reviz3.ó w  A reakció  
órzékaig vereségeket szenvedett ebben, a]a.s,rdbra ►ao.. A B-1is-  
tázás az®abaa.adem hozott teljes győzelmet. ' A AMP Vesszp-  
ré>aa megyei ii. kanferemciá  ja értékelve a B»13.sstázások  
ereda,xéaa,yét, batárczssatibaz rámutat arras "A községekbea  
még mindig igeasR sok a reakciós és a aRyugá.t®ss, aki a régi  
bvrthysta sss®l3embea basáskediic.'M /249/  A Pirtkcsa4fereaa.cissal  
megszabja a további feladatokat  iss s  

"Oveteljüks bogy a megyéből el  legyenek távo3.3.tva a  
reakciós, vugatos jegyzők, .  birók és máadazek, akik a  
revizió ut jiraz as ásszeesküvvk cinkosai által kerültek  
vissza. Belyükbe dem®kratikusaaa gondolkodó tisztviselő-
ket kell alkalma.zai a. asaép fiaiból."  

/249/ M8zMP Vesszpréa megyei Bizottság Archivwaa.  
A 'MKT'  yeszprmm meg,yoi 1I, kanfereasacii jának hatá-  

razata. 1947. február 16 '.~ 



vin. A  stabilizációt  
1. A a~ erizeti b3 zotte eak . a #xfláció 

,a~o~tli®lfi„h,atáa~xaxl~ e ókkem.tésóért. . 

2. A memzeti bizot 	ok f a  rim. ,- dá  
 mu~  

A reakció as 1946. tavas ►zám elszeaved.ett vereségei után  
a gazdasági élet területém, fejtette ki renboló tevékemyy-  
ségét. Az infláció sulyos .terhekét rótt a dolgozó töme.  
gekre s  főleg a xwmkásokra.. Azt akarta, bogy az i,al.fláeiő  
még suly®sabb megpróbáltatásokat r8jem a c1a ►lgeazákra, hogy  
a tömegek elégedetlenségét a Qépi demokratikus rezadszer-  
re hárit sm,'  

Veszpréa megyébem is ae►agyom sulyos volt a helyzet: A vá.r-  
paletaai bálayászok kémytel.exek voltak ruháikat kemyérért  
eicser.álmi, hogy legyem erejük a mehéz bámyaamumk&hoz:  
A duda.ri bányászok  éhezve dolgoztak, de dolgoztak, mert  
tudták, hogy szükség vam a szémre:° 	 . 

Bemdkkvüi mehéz volt a közellátás helyzete. A NBook meg-  

próbáltak segite*i ezen a helyzeten. Tevókemgségük hoz-
zájárult ahhoz, hogy teljes  katasztrófára nem került sor„  

mert amit helyileg meg tudtak tenni, sokhelyem. megtették.  

A csopaki NB a közellátás biztQsité.sa érdekében ell.em.4r-  
ző bizmttságqt szervezett 1946: jauuár elejém. A hajnás-  
kéri NB  az előljáróságaá.l lévő 120,5 kg. étolajat az  e1.-  
látatl.amok magyf®ku zagol.ódására való tekixtettel a NB-t  
tagok teljes felelősségére ki ,,  sztotta. A*enesszal,óki NB  
tagjai sorából egy szakebbkköra bizottságot hozott létre,  

amely a község .mindem közellátási ügyébe* imtézkedési  
jogkört kapott. A balatom:fiiiceái NB a közellátási mi>Nt.l.sz.  

terhez fordult rövid]:ejáratu hitelért, mert pénz hiámyá-  
bam, as Aremelkedések következtébem a 1.egf aaatQsabb köz- 



ellátási cikkek /1i zt,  só  és cukcar/  felvásárlásit sea  
tudták 	/~5 `~/  ak  

A kommunista párt mutatta.meg aw imflácinbó3. 1d,vezet8  
utat ,  meghirdetve az 1946 « február 16-•1, magygyiilésen a  
stabáli.zác3.fi  végrehajtásának . gazdasági i'eltóteleitt A  
stabiiizáaiő . a reak4ió miadea támadása ellexére sikerrel  
végzödött:  

A konaumista párt alkotókészségét ó$ aagyszerü közgaz-
dasági hozzáértését dicséri. az. 1946. augusztus 1-6m. Beg-
teremtett stabi.7. feria-b. A stabilizáció nagyban megnö-
velte a MKP tekintélyét és tömegbefdrl.yását, eai].yos Vere-
séget mért a reakció mesterkedéseire;  

A  jó pénz kibeasá:jtását követő  napokban -► bár még er€3sen  
érezhető volt a pém7Mi .da,y -Veszprémben egyszerre  magy  
lett  °a vásárlókedv. A  Szabad. Nép beszámol, arról, hogy  
"..•' A forintért mindem iízletbem el. .őkerUltek az elrejtett  
árucikkek, még  olyanok  is, amelyeket eddig m6g aranyért  
son  lehetett kapni. Az  élelmisserfelhozataal bőséges  68 .  

az  árak  el sea érik  a bivathivatalosan  megengedettet." /251/  

A Megyei NB aegtárgyalta a forint értékálióságával  kap-
csolatos .iutézkedéseket és háztösböakéati forintvédő  
bizottságok felálli,tását határozta el. A dolgozókból  . 
összeá,lli.tott bizottság©k nuakája és a fe1,il1rő1 jövő  
rendeletek egymást kiegészitve voltak hivatva biztos$ta-  
mi a forint értékállóságát. A foriatvédá bizottságok ügyel-
tek arra ., hogy senki  árut  n.e halmozhasson f®1, $e adjon  
el, vagy vásároljon a megex►gedett3o.él magasabb áron. Ellen.»  
őrizték a piacokon,  as üzletekben, vendéglátó üzemekben  

-,- 

kiirt .árakat  

fI5o/ Veszparém,i. Népujság 1947. jan. 12. , és Jan. 26.  
vAL: Csopaki NB  iratai. « 1946. . jam , 7-i. jkv.  
VAL.  Na jaáskéri NB iratai., 1946. má,rc. 1.«i  jkv: ;  
"T .  Nemesszalóki NB iratai. 1946. a~íres.lo-i jkv':' 

. B.faredi járási  NB iratai. 1946. aá j.  

levele a közellátási mixiszterhez.  
/251/ Szabad Náp 1946. augusztus  6.  
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trtek is el kisebb  sikereket. A veszprémi , fekezté2€3k  
egy 35  tagból á1l6 csoport ját iateraa:á2 ták. Gyorsitatt  

eljárás alá vontak barQnfiva]., szaloanival _, ill:' t®-  
jissa.l .feketézőket, eagedély nélküli sertést vá$ó Veszp-
rémi lakoso4at. Keszthelyen ,  azonban sok kirakatban Rea  
helyezték el az ár  j  egyzéket. A piece* megindult a feke-  
tézés, a forintvédő bizottság axombsn aea  avatkozott  

bele erélyesen; /252/  

Néhány hónappal, a stabilizáció utái a forint  elles ti-
madók biuoaay4s sikereket értek el:  száaos árucikk árát  
felemelték; egyes cikkek eltüntek a piacról, élesedett  
a spekuláció és a feketepiac. Növekedett a feketevágá-
sok száaa. A  aegyei NB foglalkozott a sertéshus és zsir  
árának indAkolatias. emelkedésével. A NB kommunista Ja-
vaslatra egybangü határozat alapján a közellátási aai..  
aíszterhe2 és az QNB-hoz táviratot intézett, követelte  

a dolgozók és  a  foriut  értékének védelae érdekében a  
sertéshús ,és a zsir árának azoxanali hatállyal történő  
zárolását  o"  

A N3 egyik kommunista tagja  - pápai példára hivatkozva  ., 
javasolta, hogy Veszprémben is a feketevágások megaka-
dályozása érdekében az u.n. kényszervágásokat kizárólag  

a hatósági hAsszékben  mérjék  ki.  

A községi. BB-ok tevékenysége a f©r3.n.tvédS feladatokra  
nem terjedt ki . Ebbe4 a, aum.kába csak a aegyei és városi  

kapcsQlódta.k bele. Bár értek el iémi eredményeket  

a feketézők és a spekulánsok ellel, a többségük aaaaban  
szabadlábna aaradt, aáb esetekben pedig  a helyi hatás-
kör ;aen volt elegendő a problémák megoldásához /pi':' Az . 
áreaelkecLések megakadályozása./ /253/  

/252/ gáL , .  Veszpréaal Népu j ság 1946. aug. .  S zabad  -  Nép 1946  
aovember 28. Keszthelyi  U  j  ság 1946. : sze,pt. 8. ~ 

/253/ Vestipréax. Kis U'jság 1947. julius  3.~.: 
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U. A. meszeti bizottságok 	tovékemzséAe  
1946-bsum /aépi kollégiumok, iskolai tiavek:  
n.epsér ek/.  

A. párt az uralkodó osztilyek mtivel8dési menopóliumi-
nakmagsziiatetéséért; a mumkis ós paraszt szülők gyer-
mekeimek iskoliztatása érdekébes javasolta a népi  kel-
légiumok megszervezését. A mépi kollégtumekat épitö 
mozgalom 1946. aYarám RdU1t Reg: A belUgminiszter 
6779/1946. sz. rendelete kimemdja; bogy /lindea megyé. 
ben. legalább egy m6pi kellégiumot kell felállitami: Fax* 
tartisa az illetö megye feladata:.i 

A. megyei NB 1946. szepteMber 6-ám felhivást intézett 
a községl NB-okhoz, bogy ".. a veszprOmi mépi kollé- 
gium agyét.lelkes öntevékemységgel a legmesszebbmenőem. 
timegassák. Imditsallak aozgalmat a kellégtwa érdekébems 
Hassamak oda, hogy a községek aim61 több alapitványt 
teaemek 60 a kollégtum eéljára társadalmi  utca  
tes adomágyekat /pészt, felszerelóii tirgyakat stb/ 

atiiteemek:" /254/ ,A. veszprémi nellett Pipit& is Jaw.. 
veztek kellégiumet: 

A megyei NB felhivisira a községi ~B-©k irimyitottik 
a *Apt kollógiumokat ópitő mozgalmat. Csoakes népgy{t. 
lóst tartottak az  iskolák  igazgatóimak bevemásival. 

A SYaJt6st az iskolis gyeraeke vtgerWci; /A aaJtés 
eredmémye 116 Ft. Be fill. velt/ Másutt a gyilJtést a 
pártok  képviselői Ós az ifJusigi szervezetek végezték ■■ 
/Nemesszalók, Tótvizsomy; Hajmiskér/ Több hays*  ezea 
kivU mii.seres előadist, is timemulatsiget szerveztek 
a 14B-pok. -  A jövedelmet a *bpi kellégiumok mAgimditisit 
hoz szükséges amyagi fedezetre adosiulyezták. /Names-
szalókom 214 Pt. 82 

/254/ VAL. Veszprémi NB iratai. A megyei NB felbivisa .a 
közsógi NB-okhoz 1946. szeptember 6. 
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Nag7Om  elvétve  fordult elő *,.bogy valamely NB aea 
tett: Ilyem eset volt Bégem: E község NB-a a *cabin 
amyagi goidokra hivatkozVa batározott 	hoa "salmi 
köralaélYek között mea tudmás imtézmémyek zegitaóeme 
ii." /255/  

A NB..ok szervezték a kölömböző Ummepeket. Ezek közia is 
kieielkedett.hazámk felsSabadulása első évfordulójámak 
aegammeplése. Veszpréabem ezuttal leplezték le a szovjet 
hőst  emlékművetJ A NB 6$ a vtrosi kéPviselőtestillet e-
g7attes 47ilvémes diszkÖzgyalést tartott: 

X. A.köztársasát; ellemes asszeeskavéselitélése k  haro, 
a bativi reakoiós erők elszipzeteléséért és  

ezé 	"'-irb /1947./ 

Az ellemforradalmi erők . sorozatos vereségeik batására 
elhatárorták, bogy összeeskavés utjtm buktatják meg a 
magyar köztársasigot: A "Magyar Közösség" memd ellemfor-
radAlui  szervezetet azombamalleavédelai'szervetak lelekr 
lezték és felszámolták:Á MICP politikai hLzottsiga 1947: 
jamuár 3o,.á* felbivist imtézett a kommumistAkhoz, a mum-
kts khoz Ós a dolgozó parasztokhoz; hog7 " a komaumista 
pirttal egyatt törekedjamek a köztársasigellemes össze-
esktivés teljes felszámoláSára_és_aZ OsSzeeskavésből foly6 
politikai következtetéset  levomására454  

A Párt megyei lapjamég előbb; 1947. jamutir 19.ém az ösz-
szeestilv8 reakció ellemi  harcra  szOlitotta fel a aegYo 
mhpét". Több elyam példit sorakortatott fel, amely azt mu. 
tatja; bogy Veszpréa megyébam is vammak.olyam reakciósok; 
akik as össZeeskövőkkel rokomszemvezmek:Ulsdezekből 1e. 
vomta a következtetéstt "Blévvolti ez a  válasz,  Vag7 

/255/ VAX.' Dégi NB iratai. 1946: szeptember 16-i jkv: 
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csak a  szeg  villan és a kéz szorul, ökölbe.. ■; Fel kell 
egységesen sorakozni a reakció ones. Megseamisiteni, 
bárhová rejtőzött is el." /256/  

Ebbw' a helyzetben a NB-ok sea maradtak 	Az ONB 
felhivást intézett az orszig valamennyi N1 1-4hcz; boa 
neddigi munkájukat fokozott erővel folytatva, őrködje-
'Lek a demokratikus erŐk egysége felett. Foglaljasak ál 
141; nyilvánitsák bizalmukat a köztirsaság kormánya 
iránt és közös  erővel,  söpörjék ki,a xemzeti egységfront-
ba befarakodott reakciós elemeket. An-okra hiral a 
demokratikus egység megszilárditásának feladata.e, /257/ 

Tiltakozó tiviratok, forró baxgulata harcos tömeggyülé 
sek:követik egrmást megyeszerte.- Balált követelnek sO 
összeesktivMrre as ajkai, arkati bAnyászok, a herendi, a 
veSzprémi épitőmunkások, a mezőszentgyörgYi, bakemyta-
nazi, nagypiriti, dabronyi, bakonyjákói parasztok, bogy 
csak néhAlW példát emiitsfisk. A NB-okközül is többez  
kind* is foglalkoznak az összeeskavés kérdésével /az 
összeeslavés.elleni  harcot  ugyanis a Baloldali Blolfk 
irányitotta/: Voltak olyan esetek, bogy a NB hatirozati. 
lag csatlakozott a Baloldali Blokk helyi nagygyalésének 

 határozatához, mist pl.' Keszthelyen. /258/' 

Több esetben igen kosoly politikai Összecsapásokra ke. 
ralt a sor a NB.-okon belUl.. A tapolcai NB-ban p1. ava s. 
lat hangzott el, may szerint feliratban kérik a kor-
nán7t, 

 
bogy a köztársaságellenes összeeskavőkre a legdJ-

lyosabb bűntetést szabják Jct.' A kisgazdapirti bizottsági 
tagok a,javaslatot Rem tették magukévi és kivonultak az 
tilésra:-1  /259/ 

/257/ Szabad Nép 1947.' Junius 7.. 
/258/ Keszthelyi Ujság 1947. január 
/259/ Keszthelyi  Ujság 1947. február W 
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Meaószeatgörgyft a NB rebdkivCl1ii közgil.l.ésb bs.vták  
egybe.' Itt egy aematrax.dua4t terjesztettek, eid,. amely  
kim.oadja, hogy " .. `'o` Az utóbbi xiapokbaa ayilviaaearssa3itgra  
hozott baszeeskt3.vést az 	pairto.k elitélik és raiad  
a vezetőkre; *tat eimkosaikra a legszigorúbb biiaaatetés  
kiszabását kérik." aema'+raaadum egben a község óletóre  
vonatkozó foatQs te.naiValókat is taa:taalataa ►zottt "Küz dirk  
azért ;  ho0 a vezető pozici6kba, aiaddeaütt 5o holden. aluli  
dolgozó gazdák kerfiljeaek. Figelzaaezbetjúi.k a községi 

 

előljáróságat, bogy  a tisztviselőkkel próbá7.jat ategértetai ;  
hogy megb3,Zaatasukaaak alapja a>raép bizalma: 	megreadiilt . 

Kérjiik a kisgazdapart deaeakratikaasaa goadolkodó tatgjaf.t,  
hogy parasztó,suak megerősl.tésére és a község �fgeiaek  
eJ.ábbrevitelébea dolgozzunk egyfitt,o! /26o/  

A. steaa,sraadumot az4abaa:#. as. kisgazdapirtiak *es tartották  
alkaliilaasat:a3t a tárgyalásra ;  tehát mea értettek a be3szte  
fogla]:takkal egyet.  

1946: v6gé:a már egace sürgetőbbé vilik afdldrefora be-
fejezése. A nép e.11eae ►ségei ugyanis befurakodtak aa:  Megyei  
Földreaad:ezá Taztácsbasi és a Földhivatalba és  akadályozták  
a földosztás és a. betelepitések végrehajtását. A megyei  

NB több a3.ka1:emma1 is foglalkozott ,  a  Megyei  röl.cl.readező  
Taaaties Os a Fa.idhivataal munkájával. Kúá.'ciaa  albizottságot  
is kül.dött ki; Az albizottság jelextósébeat azt  
taa 

 
meg;  hogy n...:  A Megyei Yólalreaaadezw ecset és aFölde  

hivatalt g~kere $ea meg kell  vá.lte ztaa~taa~::~~ i~~~.%  

A kommunista pirt képviselője ja.vasolta, bog az ujaaalar- 
kititst  azonnal  kezdjék izeg és erre voltatkozóaaa: javaslatot  
is tett. A NB  zagy  többsége 2314 aaril/ylJam a javaslatot  
elfogadta; de a kisgazdapárt Aem paraszti tagjai erre él'  

hagyták a tirgaótermet,; A kisgazdapárt e tagjai ayiltaaat  
aa 

 
reakció mellett álltak 	és azt aaakartsák el.óra3;; hogy  

/26o/ VAL. Mezőszezttgryörgyi NB ;iratai. 1947. &iv.. 14.  
/261/ Veszprémi Népujságf 1946: október 27.  



p+azioi.ókat bi.:atossitsaaak saját »aagu3atak és elhúazik a  
földreadezés  

Gyökeres változás azoa.b.ax még e?ut:ui sem tdrtémt. A MP  
aegyéi keafereaciájémak 1947. február 16—isx kellett ha-  
tsárazatot hoza,i ebbes a kérdó$bea., A hatirozat kinoaadtaa  
!Vessaprgaa megye 	myugalmiutalc, fejlődés:óaek és 	r, 

a termelés felytoaassságiaak biztositása érdekébeaa  

raasu feladatkémt kell aaégjelbl.xitialic a faldoaztás 'véglege : 
reade2ését ; telekkönyvezését. A  ki.oaztett házhelyek te-  
lekkányvi átirásit és uj házhelyek juttatitsit az arra  

riszorulókmak;; A kQa,feraaci;.a egyhan,i3ag megál.lapitja,  
hegy a veszpr‘mi pci3dhivatssal 6s a hozzátartozó aaiiszaYi  
iroda a telekköatyvezés ei.készitését ós gyakorlati vóg- 
reha"tás~át szabotál,<ja. .

~ /262/  

Több esetbea ugyamis a Megyei Fcildreaadező Taaátss és  az 
Országos Földbirtcákreaa.dező Tamács el].eafbidroformet haj-
tott végre. V'aayolgua. a volt  asaépartyuzó uradalai fdiatóző . 
megkapta a kiig6mye3t 7 szobás tisztilakást, ritadAsu3,  
még 6 hold földet és kertet '.' Nemesszal.ókan. a régi, bir-
tokosok visszaigényelték és meg is kapták 55 . földhözjut-
tatott birtcákát:{  

Olaszfalum a. plébémes, a községi 	 Bizottság  
jeggzáje a falu 83 földigénylőjét és telepesét— skik  
v®lkabua.distik  elkobzott   földjét  igényelték 	azzal  
fem;yegette meg,. bogy  "., b` aki földet igéayel., azt előbb*.  

utóbb fel,aka.sztják.".  /4'1)3/  

A fbldesztás smbQtáléi: . ,;  &4z'.  tudatasaa.t, akár momf az  
áss:?ee :~vák  szekerét  tolták.'  

A NB a hozzá intézett házhely juttatások iréati  kóre~e- 
ket visszautasította azzal a  megjegyyzéssel, hogy a Mewei  

/262/ Itlíliif72YJ.S Veszprém megyei Bizöttság  ArcháLvu~aa. A 	~ 
Yesszpré~: z~egyei  II.  á>~~►~earexc~jámak . -haté.rozatra.  

/263/ VessapréMi. Nép~ ..~ ságt  1947. februir 23:: Szabad Nép  
1947. . j‘Uius  

~;~;~ 
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Fölablvata7: van avatva el,dönteni, hogy a meglévő hoázhe-  
lyek, közűl. , ~  ~y  igéaaylcSx.ek lehet még a kérését  ~el~ eai- 
taxi /264/ 	 : 

A bioar.di kommunista pártazérvezett bejel.extééét megvizs-
gálta a megyei NB és megállapitetta, bogy a  ]citeiepig-  
tésre kerülő volt velkebundisták vagyontárgyainak keze-  
iésévei . kapcsolatban, a Megyei Pö3dhi:vatal hibákat irőve-  
tett  el. NB tudomitsul vette, hogy ez tigyben az alispán  

a vi.zsgálatot . elrendelte. A NB  állást .f®glal.t földeken "` 

történő gyijtagatásakiral kaphsQiatban.` Tiltakozott az  
ONB útaut ezek ell= a politikai bfineseá.ékmén,yek  
Bzrért a NB "a ezérü,k fokozott felügyeletét határozza el,  
mert félő, bogy  a  gyajtoga.t.ás®k megismétlődnek. A tiltol.-  
tóság felszerelését 36 ál.l:apetban. tartsa,, bogy az eset-
leges  tüzeket lokalizálhassák," /265/ -, adta 	az  uta~ 

sl:tást `~$ 

A kemmu>,a.l,sta pirt látva azt, hegy a kü3.babázö Wld3:-  

géxyló Bizottságokba a reakciós elemék Aa,rakedtak be és  
kaparintotta kezükbe a vezetést - 1946. ,  novemberében  

követelte a kexmá=ayt61 a Földigénylő Bizottságok  
feloszlatásit és azzt, bogy aföldhözjuttatott ujgazc3sk-  
kat támogatb és képviselő szervezetnek as 171087-t  is,» 
merje el.' Az elöbbiekbea emlitett aegyei példák  vi3:~ge- 
sax igazol..ják. as MICP követelésének helyességét. Bavi-  
des=  sor is került a Földigénylő Bizottságok fel.osz-»  
l.atásAra: és  Qzekia.tán.

....
meggyprsa,tt a ,telekkönyvezés befe-

jezése.  

/264/ VAL. Veszpxizi NB iratai, 1947. jiilis 1-i: jegyző- . 

könyve;t  

/265/ VAL. 9"eszprém3. 	iratai,. 1947: jaius .  31.4. jegy.  
zakövve.  
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XI. zenzeti bizottsivfok összetétele körüli hareok 

A korabeli politikai hareok hU tükrét adjak azek a 
kazdelmek, anelyek a NB-ok összetételéaek kérdésében 
alakultak ki* 

1947. elejém bare iadul a kommunista  párt  részéről az 
UFOSZ NB-i képviselete érdekébea. Felvetődött ez a kö-
vetelés egyes NB-i Ulésekea /pl. Bakeaytamisin/ és a 
MEP megyei II. konfereaciáják. /266/  Ebbe* a  kérdésbe*  
a végső szót a NB elvi jelestőségil állásfoglalása moid-
ta kit "A viraegyei NB foxtosnak tartJa, ho gy a községi 
NB0-okbal az uj földhözjuttatottak aegfelelőea képvisel-
ve legyenek, de negillapitetta; bogy a kormény Altai 
kiadott readelet értelnében önállóaa tagokat a BB-okba 
mea küldheta4, has.= küldöttjeik a politikai pértek 
vagy pedig 	a szakszervezet, ill. a Szakmaközi Bizet" 
sag Altai kiküldve képviselhetik szakszervezetak érde-
keit." /267/  

A várnegyei NB a. VB-okaak a velskbusdista és egyéb 
fasiszta barát elenektől való megtisztitisa érdekébea 

• a sváb lakesu községi NB-i tagok felülvizsgálatát ron-
delte el, 1947. mireius 21-6a. Ez azonbaa Rem neat kday. 
"yea. Ezt autatja, bogy aprilis közepéa a megyei part
közi értekezletaek kellett sürgetal a NB azoa hatarozat4. 
mak végrehajtását, hegy a kdzségi NB-okből zárják ki 
azekat az egy6aeket, akik a kitelepitésekkel kapcsolat-
ban érdekelve vaanak,  tehát  ők maguk vagy hozzitartozó;- 
ik kitelepiteadők. /268/  

1110.11+WwWswompormiirinta, 	 

/267/ Veszprémi Kis Ujság 1947. nárcius 
/268/ yeszprómi Népújság, 1947.  április  13. 
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Szintén a NB-ok megtisztitása céljából vitatta aaeeg  
a megyei NB a PDP képviseletét a NB-ban, A 10DP el-  
távolitása mellett foglaltak  állást  a baloldali kép.-  
viselők, mivel a PDP 4 tagu vezetőségén ki:.viil  fags~xg-  
gal szinte egyáltta3.áaa. *ea ren.delkeaett, a NB-i ülése-  

ken javaslatokat >aeai hozott, csak a tárgyalásokat gá-  
tolta, a reakció érdekeit képviselte. A FSP kivételé-
vel a többi párt képviselői a TDP lüB-ból való el.távó--  
li.tását követelté. A NB ezen álláspaut ját azanbaaa. az  

OI~B as.egsemmis3.tette, mi -irel. "a Polgári reakció pártjá-  
makrr a rendeletek biZtosi.tották aNl-i képviseletet.  
/269/ 	 . 

1947. öszéu a Barnukovits-féle klerikális Demokratikus  
Néppárt be akart keríilni a NB-ba. A kisgazdapárti ta-
gok támogatták ezt az l.géa,yt, az®nbéa. am.egyei NB /M. .B: /  
kommunista bizottsági tag javaslatára item adott helyet  . 
a NB-ban eaaek a rssxkciós-kler:3»ki.1.is pártnak. f 274"  

Keszthelyen a kisgazdapárt afelszabadu.lás után csak  

móhány hétig vett részt a NB aaaunká jábaa. Több évi  
passzivitás után jelentkezett Újra belépési igényével.'  
Nem  lehet vitás, bogy a kisgazdapárt oink a közelgő  
választások miatt akart részt venal. a 0110sxaakájában  
azért, hogy ott kellő szerephez jusson.: I27//  

A reakció képviselői még a szervezeti kérdésekben" mu-
tatkozó a,kadék+askociásukkal , is igyekeztek helyenként a  

NB.-ak aunkájé.t bátráltatn3. ": Pl ..: PápatesZéren  .igel  naglr  
létszáma volt a NB és ezért az ügyeket aaea tudta gr©r-  
saaa., m©zsékonya.n intézni. A Baloldali Blokk párt jai  
ezért a NB` '-i tagok l.étsz . "vak félére csökkentését  
határozták el. A kisgazdapárt azma.ban, ehhez nem járuZt  

hozzá, ezzel is kifejezte, hagy  nem kivanja a község  

/269/ Veszpréaaü. Népujság, 1947. febr. 23-:' Veszprémi  
Si,s  . 0  js " 1947. április  

Y270/ vÁlf. 1947,i okt. 17.4 megyei NB- i :  j egyzákönyv.  
/271/ Keszthelyi Ujság 1947 Julius 27:  



érdekeit szolgáZ„ni, hanem a baloldali pártok mulak;ajé.t  
akarja elgáncsolni. ./272/ 	 . 

XII.' A. zstumkaaélkülisé me  sztintetéséért . ' .  az Arak letö.  . 
réséért és ,  bankok állauasitása 	.érdekö  ~  ~régzetts'  

 ..  

Az 1946.° szeptember 28-im összeült MKP III :, kongresszu-
sa elemezve az ország gazdasági helyzetét, ,aimiatatcstt  
arra., hogy "A. m.agytpke arra vesz iráuyt t bop- a stabili-  
zikcib előnyeit mértéktel:en.il.a: sagas ipari árak .  utján a  
maga számára biztositsa ős terheit /munIcamélkül:.iség,  
agráreilb, stb./ a város ős a falu dolgozó rétegeinek . 

vállára rakja." A. párt batározatában a.dilgozók életszi.x--  
vanal.ának eaeléáéért folytatandó hero sikere érdekében  
követelte" az  ipareikkek ős közszolgáltatások árának  
további .leszál.I.itását, ° továbbá" erélyes  ős  tervszer  

állami rendszabályokat - a munlamél:küliség leküzd,égére:  
muakát minden dolgozó számára:'3 A, párt a népgazdaság  
dessaokrati?.u.s redorm jáért sl.kraszá? iva többek között köve-
telte " a termelés ős iaitel   i.rányttását, a bankok  
és a ki.iliFereskedelem államl e1lenEiszését... A stabili-
záció eredménYeinek végleges biztositása érdekébea egyik . 

fő feladatnak tekintette a "  3 éves állami gazdssági  
terv' kidolgozását saját  pénzügyi lehetőségeink figyelem-
be vételével." /273/  

A megye több NB-a,, de elsősorban a vármegyei NB, Xivette  

a részét az árak asökkextésére, a m.uulranél.kül.iség negM  
szüntetésére és a babis;ok á]ll.amosité,sára irányuló  b~cáól`; 
A :megyei NB tagjai többségének á1lámpon.tját fejezte ki  

a Megyei NB  1947. ; jiaiue 22«-3 level. . e Binnyé sLaj o s  

/272/ VilL. Pápateszéri NB iratai. 1947. novenber 22.i jkv.  
/273/ MKP III. kc ►agre$szue határozatának III. fejezete.  



aiszterel.atiikhöz: "A NB a nehéz gazdasági helyzettel.,  
a különösen Veátprftbes sulyos  közellátásiprob-  
l&Kálrkal és  az uj Jáépité a kérdéseivel. foglalkozva meg-  
áll.apitotta, bogy a közellátás hl.ányossigát, az élelme-
zési cikkek viszoxylagos drágaságát közvetve az iparcik-
kek megfizethetetlenül aagas éra okozza." Megállapatt®t-  
ta a NB azt is .hogy az ujjá$pités tokozetta:bb aegiaad3.=  
tásának, a gazdasági nehézségek megoldásá,aak, a 3 éves  
terv keresztiaLl.vitelóa.ek -• tehát a dolgozók életxixója  
fel:exaeléséaek előfeltétele a Nemzeti Bank ós a 3  nagy-
bank állam©s3.tása. ' 

Avármegyei NB ezért "si.brgös iatéziedést követel az ipar-  
cikkek árának leszállitása érdekében ós követeli, hogy  

a jelzett baailkmkat mielőbb' d.e.  legkésőbb iwugusztus l-ig  
államosits$k::t /274/ 	 . 

A NB azcs+abaa nemcsak a kormáaytöl jövő segitségre : száaa ul.-  
tett, ham.ea a maga hatásköróbea is tevékenykedett. A  . 
kaaauaista küldöttek javaslatára intézkedéseket tett az  

árellenőrző bizottság hatékomyabb müködésére, az iade-  

kolatlaa. áremelések letörésére.- Jó hatást váltott  ki a  
lakosság körében 3 árdrágitó bastes letartóztatása:  . 
A szövetkezetek vezetőivel; értekezleten beszélték meg,  
milyen lehetőség van arra, .  hogy az érafelhozatalt fokoz-
zák-: A városnak 60 a baxkokaak kellett pénzzel és szál-  
lit$es.zlcázzel segiteY3, a szövetkezeteket és a kereskedő-
ket. Ehhez R.S. a NB elnöke aTakarákpénastár aevóbea fel-  

a jáalotta a segitséget.' / 275/  

A javaslattevő konmunista bizottsági tag azonban felhiv-  
ta a .figyelget arra,. hogy "  a mezőgazdasági cikkek letö-
résével még aélyebbre ayujt ju,k az amagy is tág agré,rollót,  

/274/ Veszpréa.i Nópuj sá , 1947: • ua~.us 
/275/ Veszprémi Xis Bjs~g 1947. ~píilis 24.'  
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éppea ezért, ezzel egyide ja:I.eg fokozni 
  

.kel~_a~ 3par 
árak letöré sére irá ~yu1ó harcot  is."  /278/ 
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láalójáti.ak feliilvizsgálását kérik.' /277/  

Veszprémben komoly gcwxdot okozott a munkanélküliség.  

Az főleg abból eredt,,  bogy a Lőszermilvekbex még Rea  
indult meg a komoly munka 1947. a4yaráa sea, mivel az  

fizem csak  kisebb segé.l,yekbc3l. vegetál.t ,. többször fema.-  
Wit a veszély,. bogy  aayagbi .áiiy miatt a gyárat is kell  
á113tamt« A megyei NB 1947-ben Rhgy alkalommal foglal-
kozott ezzel a problémával. A NB széle.s.körü bizottsá-
got kaldött. ki at tizembe, bogy a helyzet alapos taaul.-  
máayozása utáx illást foglalua, a k®r.aényzattól gyors  
segitséget kérjem. Javaslatba lceri3lt fonoda odahelye- 
zése, vagy fafeldolgozó telep létes,t,tése, sőt aluminium  
feldolgozó üzem létrehozása is. Többször küldtek el.  
delegációt . a.pártok vezetőitdl az iparagyi m3.zisztéri-  
waba: 1947: október végé* pl. a kü,ldöttség a I,Bszerma.-  
vek gyors m.egépgitését kérte, mert e..:. as üzemben  
olyaz katasztröfális a helyzet, hogt  felsőbb segitség  
hiáaryábaaa az ott  dolgozó mu.ak•'ások utcára kerifla.ek. "/278/  

A balat4malmédl. NB a szombathél.yi . MLIS üzletvezetőség-i  
het fbrdult segitségért,. msiiet "... Munka hiányiban ipa-
rosaink és  munkásaink kenyérkereset *élkiul máröl-.hQlnap-  
ra temedaelc. Ezért arra kérték az Dzletvezet8séget,  . 
hogy 	a Balatonalmádin és  környékén végzendő yam- 
ti hellrreá3litá$i nuakák elvégzésével el.sásorbaR . köz-  
ségank iparosait aziveskedjgk.msgbl.zni." / 279/   

Y276/ V'eszprém3. Népú j ság: 1947. jt`uaius  
/277/ Veszprémi Nép  j ság: 1947: jaamuár  
7278/ V'eszpréai . Népú ság:  1947.  js.uár 
~ 

 
Julius 17. október 26: 	•  

/279/ viz. Balatoaaimádi NB 1947. ápr.  

12' 
26.  
26. február 16  

22-i levele.  
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Itomauaista javaslatra vitatta mog a NB'it'biakok álla-
aositásának követelését+ A Javaslatot a NB 1217 arAlY-
baa elfogadta,. a kisgazdapárt és,a PDP szavazott a ja. 
vaslat ellea. /28o/  

A 3  éves  tery megvalósitásábaa a NB-ok az ipar területén 
nen tevékenykedtek. A terV arnvénosságra keralését kö-
vetőea ugyan 1947. jawmir 29.4a a NB elaőkét és egy misil 
tagját bizták meg, bogy bizottságot alakitsanak a 3 éves 
tery helyi előkészités4re. A NB-ok e téren aem végeztek 
munkit, tevékenységükkel osak a mezőgazdasági munkaver-
senYek szervezése és a kulturális munkatervek készitése 
sorám találkozunk később 194$-ban. /281/ 

XIII. Az . 194Z-es orszimiyülési választások előkészitése.  

1947. első felébea az ország reakciós erői sulyos vere-
séget szeavedtek: felszámolták a köztársaságellenes 
összeeskdvést, a kisgazdapArt a tömegek meg-megujuló el-
szánt követelései hatására kizárta legreakciósabb poli. 
tikusait i .az  egységes demokrácia-ellexes egységfront 
szétesett. Julius 11411 megjelext a bankok Allamositá-
sáról szóló rendelet. Ugyanezen a. napon a háronéves ter-
Vet törvésybe iktatják. A reakció gyengülésével párhuza-
mosaa  tovább  erősödött a kommuaista 'Art, megndvekedett 
tamegbefolyása« 

tj vélasztásokra volt ,szükség, amely az eröviszoayokbas 
végbement változásokat volt hivatva tUkrözni. A választá. 
sokra a LIKP javaslatára 1947. augusztus 31-én került sor. 

eproirrisimmonílorMigommeollogismiviomr.Offliorrpio .molowawioso**+■•■■■••riorolwalivile.04* 

/28o/ Veszprómi NéPV(Jság 1947. juaius 
/281/ Veszprémi NépUjság 19474 február 
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A MKP Julius  14aL levelet intézett a koalició pártjaihoz, 
amelyben javasolta, hogy " a dea©krati.ka,s koa.li.ció 4 párt-» 
ja kossáz. egymással választási szövetséget, 	fel a 
reakció és a fasizmus ellesi közös hare, valamint a 3 éves 
tery aicagy országépi.tá feladatának közös vállalása  Jegyében 
a Magyar Nemzeti. F€iggetlea.ségi Frontot." /282/ A válasz-
tási szQvetzgg a kemmuaS.sta pört javaslata alapjás létre 
is jött: A. javaslatnak  segfelelőes az egyes pártek..küláa , 

listán indultak és mandátumaikat a listára küli* leadott 
szavazatok arányában nyerték  

Julius 29-éx a koal.i.o3.ós pártok be jeleat3tték a választási 
szgvetség aegal,akitását az QNF-nak./283/ 

A NB-ok komoly  hatáskörrel rendelkeztek  a választások el8- 
készitésébea és lebonyoli.tásábah. Az Országos NB engedé-
lyezte a pártok indulását, számszerist 11 -ot. Hatáskörébe 
tartozott a demekratikass pártok által el8ter jeszkett volt 
Mb.-istá.ic mentesitése. Ugyancsak az ONB birálta el a kép-
viselőjelöltek elleai  kifogásokat is *. /2$4/ 

A helyi NB-ok bizták meg a válaeztók ásszei.rását :végző 
összeirő bizto sokat. A megyei NB 1947. Julius 25-és j e-. 
lölte ki a szAm3  A1ó biztosokat. /285/ Ezt követően a köz- 
ségi. IVB,-oak Julius $vógés jelölték ki  az össze3.rási bizto-
sokat. 

A választások előtt még az ONB felhiváást intézett  a>rUggetw 
leasuség5. Frvatba tömíirü,3.t Pártokhoz, az dsszeiró biztesok- 
hoz és valamennyi "vá3.aeztási, fvakEioaáriush®z, bogy "a 
féltékenyebbea őrködjenek a választások tisztasága felett." 
/286/ 

/282/ Szabad Nép: 19471 július 
/283/ Szabad. Nép.  1947: jtil.ius. 30:'' 
/284/ Szabad Nép. 1947• jili.u.s 31: 	• 

/285/ veszpré Kis U j ság. 1947. július  31.."
.  

/286/ Szabad p. 1947.  augusztus  2e;; 
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A, választások országos eredményeit értékelve a legfonto-
sabb  az,  hogy a MP az ország első partja lett /1°82.597 
szavazó, 21;7 %/. A  párt  megnavelte szavazatait a Dua-
tUlon is. Veszprém megyében a MPtöbb mint lo.000-rel 
mövelte szavazatait az 1945.05s vilasztásokhoz képest 
/26.794 ssavazó, 20,51W. Bányavidékeken különösen erő-
sem tart előre. Urkuton 54 %,..ról 90 %-ra, Ajkaesiager 
bányatelepen 36..r61 82%-ra, Várpalotax 41 %-ról 46 76- 
ra mAtt a kommunista szavazók aránya. A Wasik munkispárt, 
az.8zDP is növelte a megyében a szavazatait /1945s 
17.136 szavazó. 1947.ben 19.49o/. Et annal is inkább fi-
gyelemre mélt6, mert országosan csökkent a SzDP szavazói-
nak száma. Jelentősen nőtt a NPP szavazóinak a  széna  is 
9.679-r81 14.247-ro. 

• 

A IMP viszont elvesztette szavazóinak csaknem feléts 
35.016-ró1 18.928-ra csökkent- Rendkival magyszinu sza-
vazatot szerzett a klerikális reakció  pártja,  a Baranko-
vits part: 5o.o23 szavazatával. Ez a nagy stain azt nutat-
ja; hogy a reakciónak és fő képviselőjének a katolikus 
egyháznak még stagy az ideológiai-politikai béfolyása a 
parasztság elmaradottabb rétegeire, a nőkre és szilárd 
támasszal rendelkezett.- a fasiszta hagyomáVokkal rea-
delkező sváb falvakban. A Schlachta.. és a Pfeiffer-pArt 
egyetlen szavazatot sea kapott. A többi töredékszavazat 
a.következőképpea oszlott Alegi Polgári  Radikális  Part 
4.942, INDP /Balogh/ 3.737, PDP 1923. /287/'  

lcm A. ne‚zeti bizottságok tevékevsége 1947, öszétől  
1949: Január végélg:  

1./ Politikai megbizhatósági igazolások, femver-, 

tartól4.9160121WIllaUsat. 

Az 1947; augusztusu választások után az események gyorsaa 
követték egymást a szecialista forradalom Ulbontakortatá- 

/287/ A  választások országos eredményeit és tanulságait 
lásd részletesebben: agvári igness Az 1947. évi 
•rszággyillési választások  Budapesten. Parttörténe-
ti Közlemények,  196o.  3. szán 75-$82 old. 
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sa irányába. Dugába eat a  kommunistaeil.e .aes, jobbol-
dali koal.ició megteremtésére irányuló klsériet. A .  iQr-»  
mányvólságc3t a Kommunista Párt által, szervezett 3mo.clo®  

fős budapesti  tamegtiiatetés, további a SziiP és a me  
baloldali vezetőinek  kiállása döatötte el. Még 1947.  
végéa *ifit sor a Pfeiffer  párt maadátumaisaY megsem--  
a3.sitésére, ma jd feloazlatt a Demokrata Néppárt is.  
P,zzel kiszeritQttuk a burzsoázia képviselőit a  pa13.t~i- 
kai hatalomból.  
1947:' aeveffiberébea s®rrakerült a baakok áll;amositása.  
A  szeaialieta termelési visz®n„yQk az ipar 85: %-*é.baa  
uralkodóvá váltak az 1948i` glAraiús 25-3 állaaíositással,  
A két munkáspárt egqesü7.ésével, m muakAshatalom, a pr®-  
letárdiktatura megteremtése teljessé vált, megkezdődött  

hazámkbax a szocializmus ópitésének korszaka *.'  

~`~i).yea hatással  voltak ezek a magyjelemtőségü változá-
sok a NB-ok tevékenységére? 1947. második felébem, de  
többnyire még 1948. -áprilisáig tóvékeaységül a politi-
kai megbizhatósági igazolásokra, a fegyvertartási ea-  
gedélyek kiadásira, a felvetődött problémákkal kapcso-
latos javaslattételekre és  kezdeményezésekre,  kiilvxbb-- 
~6 gyt:ijtések szervezésére, i3nnepségek megreadezése,, a  
beszolgáltatások szorgalmazására zsu:gorodett össze.  

A HB-ok erejét erőses lekötötték a politikai *egbiz-
hatóság igazolására beérkezett kérelmek: ]rogy milye*  

méreteket öltattek ezek a kérelmek, ezt jól mutatja a  
következő két példa: :A balatom l ádi -hoz p1. kb.  
15o politikai  igazolási kérelem futott be 1947--bea.  
Ezek tulnyomó részét a VB 	ltá  -"is..  Nem lehet ezem  
eso 41kozzi, mivel a PDP tag volt az elnőke. Itt ke-
rült igazolásra egy my.  cse_ndőrtáboraok is! /288/  

/288/ AL. Balatonalmádi NB iratai.  1947.' 
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várpalotim. 1948-ban nixtegy 25o db* helyhatóság3 : bize-  
aayitvá>eyt adtak ki a legkiatiösbbzőbb .iigyekbeaai pl. zene- 
ndiködési exgedél.y, i3adigexdezáei ügybes, hentes üzlet  
nyitvatartása eé1jára,  

  
dil~pe3

~
rsagi  igazolásra;  iga-

zolási eljárás  céljára;  sb. /2 9/ 
 

Svábok kitelepités albli aextesl.tését is tárgyalta több  
NB .  A. pápa város9. NB egy alkaalonnal 34 esa3.ád, ingatia-  

~ ,xóaaak ae;gtes3.tésért5l hozott dbmtést, egy xásic, alkaloaa«►  
mai 38 szexbiyt nextesitett a kitelepités a161. /29,1  
A kia3lgdi NB  több kérelmet  'utaasitett el. l291/A zirci  
NB az UFQSz és a kr3zségi elöljáróság  egy Volksbua.d tiszt-
ségviselő vagyonának elkobzását javasolta* /292/  

Minden községben sor került a. pedagógusok véleaaéxyezésé--  
re 1948: ntl jus- ji~~.usban. Osakaem valamennyit al:ka3masr-  
oak talá3.ták.  

Különböző hivatalokba visszahelyezés, vagy elbecsájtas  ,   

ügy~be~. is történt  politikai l.gazoláa ~. A kislödi NB : pl ,' 
meghagyta  illásában a k.isba.rót, de *en javasolta egy aaeá-  
si,l±e .  ülé séia a  postamester hivatalba való visszahelyezé-- 
set.  /?93/  A. veszprRaa,i. NB 4 végrehajtói állás elayeré-  
sóhez adja ki a p8lit:ika3, as:egbizhatósági igazolisokat.  
/294/  

A NB-ok döntöttek fegyvertartási eadtgedélyek kiadásaa  ügyó, 
ben is. A vadásztársaságok tagjainak  pl . a d$gi NB sor-
ra aegszavazta a fegyvertartási eaagedélyeket. 	ekes-  
ség,: be  egy veszpróni pap is kért fegyvertartási an-  
gedólyt. A NB elutasitja a  kérelmet: "... mivel pap  Ye+ 
zóbe *ea  való fegyver. Úk csak  viseljék a ?areresztet,rásrt  
a demokrácia jobbá : van védve, ha a papság men has93+6 1  
fegyvert." /295/   

/289/ VIII.  
/29p/ V a,. 
/2911 iv~>;:  
/292~ Q,t,: 
/293 V 3j: 
/294/ VAL. ~~  
/295/ VAL.  

Várpalotai  NB iratai: 1948. 	: 	, 
Pápai NB iratai 1948. Január 5. és 13:'  
Kislőd.i. NB iratai, 1949. január 21,  
Zirci NB iratal. 1948.. május  
Velsöőrsi NB iratal i  1948. Jan. 28. dee. 7.  
Veszprémi NB iratai, 1948. október 1.  

Veszprémi NB iratai, 1948.' február  2e.' 



A politikai megbl.zhatósági igazolások annyira elszapo-
rodtak,. sea ritkáta elvtelenül; pi:' egy sor esemdört  
igazoltak ;  /298i  - hogy az OV'B--aak kellett egységes el-
vi álláspontot köaölni ezzel kapcsolatban /ag3rébkémt  er~- 
szágosan is hasonló volt a helyzet/.  

"Politikai megbízhat6sági igazolást csal: feltétlenil iia-  
dokoat esetben lehet kiadni /pl. ha a kérelmező igazol-
ja;  hogy arra valamely hatóság felhl.v$sa alapján van  

sZiiksége, pályázati kéreiea eseté.a., ha a pilyázati hir44  
detntén,ybcaa. a NB  igazolása feltótelkém.t szerepel !  stb/.  

Az 3gazölválky kiadása előtt a kérelmező politikai meg-  
bizhatóságát. alapos vizsgálat tárgyává kell tenal és  
az igazolás csak akkor adható kl., ha adatainak valósági-
ért a NB valamennyi tagja  a felelősséget vállalja a aa.-  
ját személyében.' 	 . 

A. már kitelepitett, vagy' kitelepitésre kijelölt a.éaet•-  
a jkv. lakosság számára politikai megbizhatósági  igazol.~-  
sok kiadásától minden esetbem tartózkodjanak a NBA.Qk"  

Az Országos NB fenti átiratát tudomásulv6te3 ós szoros  

alkalmazkodó,s céljából a megyel. NB 2inden. NB-nak meg-
küldte/297/  

2./ ar.. ö . ~.,,,,,,,,aabadságha:rcosok negaegitése.  

A. NB-*ok  csatlakozva a "Segítséget a görög n.ópheYM akci.br  
hoz, kivették,  a ré szlkét a görög  szabadságharc  aiyag3,  
támogatásából. Az akrsiöt az aNB 664/1948: sz. körleve.  
~.~ indította  el. /298/  A neuei NB megtárgyalta a teami.-  

/296/ ViL. 6zeatkir€aly,szabadja3., szigligeti, enySingi  
NB iratai, 1948.,`  

/297/ Ali. Vesz réal  NB - iratai, 122/1948.' N. B. 
/298/ CUB. 664/1948. sz. körlevele. 	 . 
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val5la~at és felkérte a Nemzeti Segély elxökségét, hegy  
a gyi,i.jtések lebonyelitásában támogassa 4 NI3«..®t. /2991  
A közs4gi NB-ok is kivették a _°észü.két ebből a ma►zga- 

. 	.  

la8bbi. P3, BakomyszentZászl6m a MEP kévpviselője ter-  
jesztette elő felhivását -- még az országos felhivrás előtt  
a görög szaba3ságh.racos®k megsegitése iigyébem. A gyij-  
tást párteiként szervezték  meg.  /3®°/  Nea,esszalbk®n a  
bizottság utasitotta . az elnököt; hogy a gyüjtbst a köz-
ségben szervezze meg. Határozat tórtémt arr-a, hogy a  
gyüjtést a pártok és az ifjusági szervezetek bexyelitják  
le.: Az  eredmémy: a községben. 50-ea f3:zetésiik 1 %-át  
lztil.cl .ték az akció országos bizottságához. /361/  A börszQr-  
cBiiki NB. 135 » - Ft-rot küldött.' /3.2/  

3d A  ceatemáriumi ümmepségék megrendezélse, ; 

A NB•-ek szervezték a felszabadulás óta az iine.eprégeket;  
ők adták mindem  alkalommal  az egyik gzósokot is. Killciaö-  
sea sok, de szép és megtisztelő feladat ba,rt7,.t a NB-ok-
ra  az 1948-49-es  farradaI®m. és . szabads4hu,rc low  éves  
évfordulójának megamm eplésébea.. A Magyar  I:f ju ság Orszi-  
g®s Tanácsa tagyaxis 1948-at cextaaáriunei m.uxkaévaek  
nyilván3ti otta. 	 . 

Az egész megyében. már 1947-ben megalakultak a 48-as bi-
zottságok. A.megyóben a devecseri járásban alakult meg  
először 194?.: február közepém a 48-as bizottság. ,Itt is  
- mint az egész megyében -nunkate:cvet dolgoztak k i  az  
elvégzem.df3 tennI.valákra. Ebben elhatározták a 1Tasut ut-  
ea kövezését, szabadság'zászló felállitását és egyéb köz-
érdeka munkák elvégzését. /3°3'/  A  megyEi. NB . 3,947. okt6-  
ber 21-6m állitAt-ta fel a 48-as bizottságot. /3°4/  

/299/ iTÁZ: Veszprémi NH itata,a., °394a. fQbruir . 2e.;  

/3®d/ VÁ,L. Bakom,,~yszentlászlái NB iratai; 1948. jaa.ttár lo.  
/3e2/ v.Á.E. Nemesszalóki NB iratai. 1948. január 2o.` ós  

Szabad zvép 1948:  •febrv.ár 6*.  
/3o2/ Szabad Nép 3949. febru.ár • 6. 	 ; 

/30/ V~szprém3. Népu j ság 1947. f ebru,Tar 23. 	. 
/3 4r4/  VAL. Veszprémi NB  ~.rata3.. 1947. okt.. 12-i jklf.'  



A megyében a következu főbb ümmepségnket határozták el:  

Országos ünnepséget tartunk icstestiér-  en. , Táscssatcs  
Mihaly April;á.s 23 -i születésmapja után következő  
vasárnapon, ApriZ3s 25.06m. A község emléktáblát he•-  
3.yez el. T. faluszélt szülőházán...  
Ugyanakkor aegkas3zorL?z2ák a testületek Táncsics mell-  
szo"qrát. Du. táji .kultuxnap lesz a veszprénat és pápai  
népi kollégium ;  s a környező községek dcilgozá fittal-  
ságának részvételével..«` . 

2.. Ez évbea avatjuk fel Gieea a volt gr. Jank®vich féle'  

kestély uj jágpitése serán ° szervezett Táncsics 0  •G y  
Bakonyi Népfőiskolát.' 	 . 	

. 

3. Veszprémben má rctus 13-án adják át a förgalonnak s,  

há.baruus felrobbantás után u~ jáépitett  
15-éa de. avatják fel V'eszprém Szabadság.-zászló ját.  

4. A veszDrém3, if juság rahammunkával iinkéntesen  szabá« . 
lyozta a sokszor kiöntő Sédwpatakot. A *bra  elhe-
lyezendő emléktábla az 3.f juság márciusi önkéntes kö-
zös munkáját örökiti meg. Elhelyezése május folyamán  

történik."  

5. A f. év őszén fejeződnek be Vesavrámbea a városai  

bérház épitési mulituAl ,atai. A nagy jeiextősáe . épüle-
tet ünnenség keretében szándékoznak átadmi rendel..  
t.^.tésések. 	 . 

6. Veszprém 1948. május 27-től juntas 6-ig 	emlék-  
hetet rendez, nelynek keretében mezéSgazdasági, ipar t  
és kulturális kiállitást mutat be. ,Külön. kiáll2tás  . 
szemlélteti a megye 48_as emlékeit.' 	. 

7. Pipa augusztus 28-tól szeptember 12wig rendezi a 48-  
as emlékhetet. /gazdasági és kulturális kiállitásQk  
és ünnepségek kerülnek lebongolitá.sra•: /`   
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8. Marcaltő és Papa közelében fekvő ihászi pusztia az 
ottaai 48-as ósata emlókaapján Unaepséget readezaek 
a körayék falvai. 

9, A Semlóvidék községei március 14.6a este emléktüzet 
gyujtaaak a 8on1óa, phallus, lovas staféta imdul a 
davecseri ceateaéris Unaepségre. 

le. Ajka községbeamárctus 15-6a tartjik as ujoaaan. ópi-
tendő illami Altaliaos iskola alapkő letételéaek UR-
nepségét. /3°5/  

A megyébea az 5o legfontosabb helyea kommuaista szólok 
aeadta az Unaepi beszédet. WilöRösea jól dolgozott a pi-
pai 48.as bizottsig. A városban és a járisbaa lo8 Ifju-
sigi röpgyülést is szerveztek. 

A ceateairiuxi óv sóx as egyéb üaxepeks köztársasig 
kikiatása, hazánk felszabaditása, május 1. Péter.E11 
aratódaaep, a NO8zF mellett sor került márotus 15. Via-
csics Mihily születése évfordulójának, október 6-a„ 
Kessuth születéséaek, a Benvédelmi Rizettaimy megalakus. • 

lásimak lee. évfordulója, a ceglédi beszód. lee. évfor-
dulója és Bem József ealékiinaopély megrendezésére is 

Az Umaepségekem kivül még az 1840.49-es ealékek felku-
tatását is megszervezték a NB.ok. A Veszprém megyei NB 
1948. május 25.6a intézkedett a 48-49-es emlékok felku. 
tatására alakitaadó bizettsigmegszervezéséről: 
Me* a NB küldöttén kivül amuzeumi igazgató és as ösz-
szes kulturilis szervek is részt vettek.' 

/5e5/ VAL. Veszprémi NB iratai. 1948..Veszprón vm":' oea. 
tamiris óv iiaaepségeis 1948. február,26. 

/5e6/ 111.1t. lfeszprémi NB iratai. 1948. sajus 25-i jegyző-
könYv.' 
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4; 
fle .ga 	 
aum..v.izalt5atásá.ért.  

A NB-ok fő feladatai közé tartezett,a fejadagdózsma be-
szolgáltatásáaak szorgalaazása 1948 koratavaszától kezd-
ve. A virmegyei NB az ONB előzetes felblvása /25e6/1948 
ONB. Vámörlésre jogosultak fejada#0átosökkeatő remdelet 
végrehajtása USyében a NB-ok részVétele/ batására a kö. 
vetkező körlevélbeabatárezta meg a beszolgáltatis oél. 
ját és a NB-ek teasivalóit: "Az uj termésig még hátralé-
vő idb gaboma szükségletéaek biztositása csak,udy érhető 
el; ha a viirmegye ősteraelő lakossága lelkiisaeretesea 
eleget tesz a vánőröltetők fejadagdózsma beszolgáltatisg 
röl szóló 86o/1948. Kern. számu rendeletaek Figyeleamel -
a kérdés readkilali fomtosságára fahlvjuk a váraegye 
valameamyi Nemzeti Bizottsigit ;  bogy a közigazgatási ha-
tésigokat a fejadagdózsma beszolgáltatist szergalaazó 
tevékemységükbea a legmesszebbmea6ea támogassák és saját 
hatiskörükbea is tegyeaek me g miadeat a beszolgáltatás 
eredaéayessége érdekében." 

A váraegyei NB a megye gazdáihoz is felhivást intézett. 
A felhivás kimoadja: "A  cséplés esigerh elleaőrzésével 
ós a beszolgáltatás teljesitésével biztositsuk az ország 
kemyérellátását." 

A vármegyei NB aegállapitetta ;  hogy a es6Plési ellenőr-
zés elmulasztisa miatt a gaboaa egy részét Ausztriába 
oseapészték; más.részük pedig a spekuliasok ;  feketézők 
asztalára került. Ezért fordult a NB a  megye  gazdáihoz 
felhivással: /308/  

AVAIIM■11110MO*00.118w14111114m10.00114... 	 

/30/1Teszprémi NB 1948. 	19-i levele a megye 
valamenayi NB-Anak. 

/3e8/ Veszprémi Népújság 1948. Julius 25. 
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Cryakraa került ez a téma  a községi NB.ok AapiJrexdjére  
3.s. trtékelték a besze2g ál.tatie helyzetét. A beszolgál-
tatási 	

...__ 	._... 
tatási rezdelet végrehajtása aaépszerütlez feladatok elé  
állit®tta a Na.okat. P3..` a ha3aáskéri NB utasitetta az  
e3aiaőköt, hegy szólitsa fel a beszolgáltatást még zea  . 	. 

tel jesitbket, bogy 	óra lefeargé.sa alatt tel jesi•tioa  
kptelessé :güket Fiall:ek hatá9ára  .4.6Y eleget tettek köte-  
l.ezettsógülCaek.' Egy szegóaypar asaG se>!e>ae.i. óppea se a   tud-
ta bef.izetw# a fejadagdézsmAt, erre  a NB  2 tagot jelölt  
ti, hegy r3sszeszedjék a többi paraszt  ember  által előle-
gezett gabea.át, h4agy as illető is  eleget tehesseaaa a be-  
szelgáltatása.ak. Néhár,a,,g aaap >rulva összeg;yült a a3ziiksé-  
ges xeaviség« /3®9/  A NB-eka.ak tbbbsaör kellett  feglal-  
kozai azekaak az ügyével, akt.k  a.ea tettek eleget beszol-  
gáltatási kötelezettségüka.ek.' A fe3.s88rsi NB pl. 2 olyan  
asalád űgyében di3actött, a1oika81 "családjuk létfezztartáw  
sAhez szüYság volt  a kivetett keayérgabeaa melayiségre, ."  
"kegyelmezési szeapeatból figyeleabevehetők"-aek tartot-  
ta őket. Azezbsaw a prépostról azt állapitatta aego,.: begy  
"beszol.gáltntásáaak eleget tudatt •veiza t$axi,  ae~ ...• 
reaadeikezett megfelelő gabaaaaeaayi$éggel:" /310/  

A. besBálgáltatás ered>taóaryeit érté3celve,. az urkuti NB  
brbaael vette tudomásul; hogy " a község lakessága be-  
szolgáltatási kötelezettségésék 219 %-baa tett eleget,  
may  erediaaéakyével a vármegye valaaeaayi községét aege--  
l$zt+a."  /311/  

A >tegye . végülirs a beszolgáltatási verse*ybes. a 3lwaázta-  
1®ar< a 2.: helyet érte el:` Ezért a vAraegyei NB egy iszúkebb  
ki3rix albizottságot alakitott aaeg, hegy a zépi. szervekhez  
el juttataYdá kögzöxetaayilváaitást aegszr"ivegezzé.` Azt is  
elhatározta, hegy a jó aauAké,t végzőket a sajtóbaaa  dicsé- 
retbea kell részesiteai:' /312/ 	. 

/3e9/ V$L. . Ha jmáskéri  NB:  3:ratai. 1948; aAreius á 1C-i jkv•  
aáraius 19--i, aaárc. 25-i éas Apr. 1-i : jkvó  

/31o/ V .  Felsőőrsi NB  iratai 1948.` derseaber  
/31.1/ vAL. Úrkuti NB iratai. 1948. szept.. 7-i jkv'.`  
/312/  VAL. Veszprémi NB  iratai. 1948. október 1-i jkv:  
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A  NB-ok  kivették a részüket a 3 éves terv határidő előttd 
aegvalósitásáért fo3:y6 sumakaverseayek . szorgalmazásából; 
iráayitásé,bó3 és ell.eaőrzéséből. Ez üg9be:R is a.várae- 
gyei NB adta neg a feladatokat 	 Felb3.- 
vása a következő goata.olatekat tartalmazta: 
"Az alkotó és épitő suka aely a felszabadulás óta az 
országban . folyik és aae3.y az egész világ de►lgezó #,épe3.- 
zek e].3.saerésát kivivta - a magyar xép szliaára, uj 3.eu-► 

dületet kapott az erszág új jáépitését és  fejlődését 
szerüe* irilyitti 3 éves tervv'el', Essiek a tervaek a s].ké-  
Ibét és *ég a héroséves  határidő  előtti megral. .ósgtását is 
segitijc elő azok a auakayersenyek, smelyekbe aa már az 
arszáge.ak ugya.zólvilm siaa.dea, dolgozója részt vesz és 
amelyből sea maradba,t ki a falu *épe  seat' a föld gazdái. 

V'eszpréa váraegye tervh3.vatala segardette a vim"' árlegye 
aeZőgazclasági auskaverseayét és .euek a versears.ek ered-
ményei aea aaradhataak e3. . a aegye ipari  awtkóésságáatak 
féves eredagésyei aellett, ► A Neazeti Bizottságokra vár 
a feladat, hegy ea+utek a aezőgazdasági au>tkaverseRnek 
-- a hivatalos . té>tyezők aellett szargal*azó$,   

ás ell.eagrző3. legyexek.. Madam  Nemzeti Bizottság 
tart Sal  3cótelességéa.ek, hogy a közeégéYek a.épével együtt 
részt vegyea a»tagyar aez&gazdaságaeak ebbe* as uj, hősi 
harcábaa, mely a falu  a.égéatek több keayeret, jobb  neg.  
élhet6st ás myuged.tabb, emberibb sorsot, virágzó aező- 
gazdaságot és józcédu, *Welt parasztságot fog biztosi-
taxi":' 

Vtasit juk a Neazeti:. Biz®ttsé.gekat, b:®gy a verse*ybizett-- 
ságok a,egaiakité.sibu -- aelyekre vbatatk0zóas. a községi 
ás körjegyzők az utasitásokat  már aegkapták - vegyeaek 
részt; a verseaybizottságba aNeazeti Bizottsig részérői 
egy tagot jelöl jemek ki' ás ezealatvü:i aég a község  . 
jobb uj 6s rég,i, gazdái közül további eg+ytkét tagot j ew. 
löl jeaek ki a bizottságba. Ezek lciválasztásim3. ügye],-. 
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jenek arra, hegy a kijelölt szeiélyek dex®krati.kas  
gcaaü®lk®cbámi, a  termelé .sbea eddig  elért eredményeik-
kel, ritermettségakke3 ~. és szorgalmukkal valöbaa, ki.tü am$  
gazdák .l egyen.ek. n /313/ 	 . . 

Több NB tevékenyen kivette  .  a részét a mezőgazdasági  . 
nunkaverseay azervezésébói. Pl. a aagrixzso.*Yii. NB. aeg,-  
alakitetta a mutikaversem,y bizottságot és két tag ját  
kUldte a verseQybizéttságba. Haö►senlóas járt el a Pápa  
váacosi. NB is .  Zs a NB határozatában meg is iaadQkelja, 	 . 

miért 	két NBr-i tagot s. ter»ti►elési versenybizottságba',  
Azért, hogy "  a k3.kUldöttek a NBs ►+et a verseny állásáról  
táJékeztaissák. n /314/ 	 . 	 . 

%yes községek NB-ai.,. mint p1: a taPelcafői, a versear-,  
1áz fokozása érdekében a lee  %-en felül beszelgá7;:tató  
gazdákat  hirdető táblin felsaarolték és a községben: deb-  
sz6val közhirré tették.'  1313/ B. pápáteszéri, NB  a száltáei  
és vetési ntímkálatek hatékonyabb ellenőrzése és szerga3-r  
aazása érdekében 1W4alakit®tta a teraaaelési b3zettsaget,  
aegalakitetta az u.a. `vdülő€elelF3s" bizottságot, aelynelc  
kötelességévé tette, hégy " a község mezőgazdasági aatiive--  
lés alatt 4116 téraleteit áliand6a ao el,leacir3,zzék és a  
szerzett tapasztala:tekró3. az illetékes közigazgatási és  
readgrhat6sá,g®kn.ak lelkiismeretesen tegyenek jelentést."  
/316/ 

	 . 

Az 'Uzi, szántással kapcsolatos feladatokból azaatbaauit a  
NB,00k xem vették ki megfelelően ré:szaket,. A vArmegyei  
NB illésén -- ahol a virne;gye mezőgazdasági:  helyzetét  tár.  
gyal.ták Reg - a MBP negyei titkára részleteséa elemezte  
aNB-®k eziráayu auakAjé.t és a rájuk váró további fela-
datokat; "A NB  az a politikai szerv, amely a legjobban  

/313/ VAL: Veszpréa3, ,  NB iratai 1®3/1948.N.  B.  sz. levele.  
/314/ VAL.  Nagyvássoayi NB iratai 1948: nit j'  ?-;i jkv.  

Pápa  városi NB i.raatai.• 1948.  okt. 28-i. 3kv.  
/315/ RUMP Veszprém  megyei. Bizottság Araaivuaa. Jel ea- 

tbs a népi bizottságok 9ükpléaérő1. 19+8.. 
 

szept.lL  
/316/ Via. Pá+ pateszéri. NB iratai. 1948. ekt. 22-i jkT.,  



tudja érvtayesiteni tekixtélyét; abbe* az esetbea azon-
ban nem érvényesitette. Igaz ugyan, bogy megszövegezett 
egy felhivást, de ennél többet zea tett. Az volma a ja-
vaslatom, hogy a NB ha megillapitotta a mehézségeket; 
hiányosságokat és felelősség kérdését valamivel kapeso-
latbam, bizza meg a BB elnökét; vagy titkárságát azzal; 
hogy ilyen és ayea intózkedéseket fogaaatositsoa. -Igaz, 
hogy a BB hatásköre sea terjed ki aindenre. laditvilaye-
ZWI; bogy an a jövőbem a legerélyesebbea myuljoa bele 
a közttgyek intézésébe még akkor is; ha ez aea  áll hatása.- 
köróben. A NB a pirtokból tevődik Össze és igy akarva, 
Rem akarva a koalioiós pirtok aktivitálódnak, mert lehe-
tetleaség, bogy miadig egy párt villalja a népszertitlex-
séget, sokkal hatisosabb volna, ha egyUttesen, közösen, 
egy akarattal lépne fel a NB. Inditványozom, hogy a NB 
Allandóaa kisérje figyelemmel és prepagaidával is tame-
gassa a Gazdasági Tőtantiosaak; a MOSzil-aak a kiadott 
rendelkezéseit. 

Arról van szó, bogy egyes helyeken a xemzet érdekébea 
tett intézkedések visszatetszést seiliek a falusi nép-
tömegek előtt. A BB hivatott arra; hogy ezeket a kérdh-
seket tudatositsa." 

"A,Répet fel kell világositani, nevelni ós aem Biegtör- • 
ni. Kövessiank el aindext az elmaradt lakosság felv114- 
gositására, " /317/. fejezte be felszólalisát. 

A irAnzegyei NB erre felhivta a helyi NB....okat az Zszi 
suakák szorgalmazisira és elleaőrzésére. 

A megtett intézkedések  hatása  rövtdesen megnutatkozott: 
az őszi munkák nagyobb lenddlettel folytak és az őszi 
szántást az előirányzott teraleten 122 %-ába* teljesia- 

/318/ tették; 

/317/ VAL. Veszpréai NB. 1948. okt. 29-i jegyzőkönyv 
/318/ VAL. Veszprémi NB irabai. 1948. okt. 29. 
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A NB.ok mellett az 1948. xyaráa létrehozott 	bizott- 
ságok  /a k®a1iciós pirtek vezető tagjaiból, az U'PQ$z és  
a F.tE4018z helyi vezetőjéből, a kőzeli.átási, űgyek előadó já.  

b61 és a. községi jegyzőből álltak/,. melyeket a cséplés  
elleaiSrzésére és a beszolgáltatás szorgalmazására hortak  
létre -.töltettek  be kiemelkedő  szerepet a mezőgazdasági  
feladatok 3rd•,ayitásábaa és el.leaaőrzé sébea.  

5; A memzetl. bizottságok ul..iászerveaése. a. ~aegvébc~a.'  _...  

/194E3. tiprilis-sé: jus/  

1948.'' tavaszára a a .épi demokratikus forradalom szocialista  
forradalomba  való dtmávése léM,yegébea: befejeződött; Kezde-  

tét vette' a prol.etárdiktatlira és a szocializmus épitésének  
korszaka. Ezek a aagy jeleatoségü gazdasági,  társadalmi és  
politikai változások  szükségessé tették,, hogy a NB.ok is  
változásom menjenek At, összetételük jobban neg:Eeleljeaa  
az osztá,lyerúvl.ezoaeyokbaa végbement változásokaak:  

Ennek felismerése  vezette a vármeg3re3, NB~et, amikor 1948.  
április 9.éa elreadelte a NB-®k ujjászervezését; Az 14 36-  
szervezés szükségességét a következőkkel iad®koltas nA  NB.  

ra  váró feladatok i'aatossága szükségessé teszi, hegy'a NB-  
ok életkbpes, val.bbaa a *bpi demokratikus ezell.eabea aü.  
kiidá, a AFIP--ba tömörült 4 1c®raámyzóp€ert programját képvi-
selő; aktiv polittikai szervekké vélSaaak."  

A NB-ok ujjászervezését a következő főbb szea.pQatok fi-
gyelembevételével rendelte el a vármegyei NBs` 

Valameam,yi Pért,. szakszervezet, vagy érdekképviselet  

által beküldött bizottsági tag tagsága az  , ú j NB meg.  
alakulásival azonnali hatállyal megzzüsá.ke` AZ uj NB  

legkésőbb ez év április 3o-1.g alaki .tan.dó aeg;;  

2./ Az ujjászervezendő NB.ekba a FKP, aMKP, a NPP ós a . 

S;DP egyezkixt legfeljebb  3-3 tagot küldhet be és 2--2 . 

póttagot jelölhet  mtg.  Képviseleti joga azambaa csak  
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abban az esetbe van a feati pártolaak, ha az  illető  
községbea  megalakult és ténylegesen működő szerveze-  
tük van.. Abbaa az  esetben tehát, ha valaaelyik  

xak müködő helyi szervezete nines, ugy a bi,zettsá.g--  
ban item lehet képviselve";`  

A N32-fok összetételére vonatkozó kormáayrendelet képvise-
letet biztosit a  szakszervezetek  részére is, ezek ősz-  
szesea.:aa .yi. tagot küldhetnek be, mint a feati pártok  

egrr kÉ 	 . 

Az olya* köz$égekbex, ahol csak a ASZ vagy csak az  
i3iY?5Z adüköd3k, ezek ki].ldhetmek be a szakszervezet jogán  
3 taget „*.eg j el4lhetnek 2 póttagot, ott azoanbaan, ahol  
mindkettőnek szervezete van, a két szervezet együtt  
küldhet  be. összeseu legfeljebb  3 tagot és jelölhet a.eg  
2 póttagot; Ott, ahel.munkás szakszervezet is vaa, a  

Sza3adaközi B9.,zettságé a kiküldés joga és ez küld be a  
bizottságba az ipari és mezőgazdasági muakissAg  képi-- 

sgeletében összesea legfeljebb 3 tagot és  jelöl meg 2  
póttagot.   
A póttagok a bizettsá.g ülésein csak a rendes tag helyett  
vehetnek. részt, ►  

3./ A pártok és szakszervezetek goadosk®dai tartoznak  
arról;. be a NB«.ba a.l.egk.iválóbb tagjai kerüljenek;  

akik a dolgozó adép érdekeit becsületesen képviselik  
és kmzdeadéxyezósü.kkel, s aduaaskájukkal, vai.óbaa . 

gitik az ország uj jáépitését és felemelkedését.  
Jobboldali elemekmek nincs helyük a NB-ban barmier.
lyea  párt cégére alatt jelentkeznek is~ . "' /~19/  

A NB-ok új jáalaki.tása meg is hozta az eredMényt. A  MOP  
vármegyei bizottsága véleménye szeriat ". .,► . Az uj jáala-+  
kitott NB-0k 95 %*.a megfelel    a demokrácia 1€övet el.aényei-  
a .ek és bef®lyisumú,: alatt vaxmak. n /32o/  

/319/ VAL. Veszprémi NB 87/1948. NB. sz . körlevele.  
/32o/ MSzMP Veszprém megyei Bizottság Archlvuma. Jelen.. L 

 

tés a zdépi bizottságok nii3cádésérói. 1948.szept.11V  
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Az újjászervezés éles  osztályharcban tQrtéz és a rea3a.  
ciós elemek  eltávolitását oredméayezte. Nmsz:1:opem pl:  
a  klsgazdapártia1c aem jelentek meg az ujjászervezés al-
kalmából megtartott gyiil.ésékem,, igy a  NB-ot *alma  
alak3tdtták megs„ /321/  Mezószilases. a MDP,, a AK=  és  
IHOSZ egységesem állást: foglalt aaellett,. bogy "A NB-ba . 

csak elyan tagok delega,lhatók, a3r3lr a deaokráciá. 3 óves . 
femzállása óta bebizenyitetták demokratikus érzelmüket",  
és  kifogást melet a PEP 2 tagja és a NPF 3 tagja ellem,  
mert "a  demokratikus  követelményekmek ReS feleltek negr' s ` 

„ 	.  /322/"A. PBP reakciós képviselője kifa ~.~r  :a~a9. ellenese tár.  
téxt a  NB íijjása3.akitása* Erre a PKP reakciós . elemei  aka-  
day0zták a megválasztott demokratikus érze3.aüc PEP és NrP

.  

tagok részvételét ■  

Nem  keriiu.t  be  égy volt ayil.as ós a Parasztszövetség esz  
aéimek. szószólója. Berhidái a kisgazdapárti volt  NB.i  
titkár azzal próbálta szabotá3.xii a NB aiikbd.ését , hegy  a ., 

NB kc"►rbólyegz$ jét és jegyzököztyvót aea akarta Otadmi  
hosszabb idaa. keresztal:; Nagyvázseapban kizárták a NH-1  
tagok /Oral Gr.  Zichy Pé.3. egyik volt  botos  ispim ját, Vi-  
reslgd.őn a Barmnk®vits párti esperes plébás®st f stb . /323/  

~ NBsok .aaagy többsége . az ,  uj jászervezés után komaua.istaa  
vez.etée 	$.'szentlás016, Mezöszea.tgyárgy,:  

Siómaros,. Reread,  Ha jmáekér. A többi párt delegátusa is  
tuimyemórésZt becsdletes, demokratikus gomdoikedáeii kip."  
ember  vat:'  

A választás eredméaye3, egyérte7,nüem igazolják azt a 1ca-  
vetk©ztetést;, . hogy az ú j  jászerveaés u.táá u jfa jta NB-Ok  
alakultak aeg. Tagjainak többsége koaauaaista volt, de a  
többi bizottsági tagok aagy többsége is hive volt a :azew  ,  
e~.aa~.i~us épattésém.ek:' A két auokásapárt egy©s~ilé$e utáa.  

, . 

a l{dBP kétszer a~e, helyet kapott:' 	 . 

/321/ AL. N©sal®pi NB iratai.  :194&  -̀ április 22:  
/322/ V,ÁL. •MezSszilasi NB iratai 1948. május 20.` május 23.  

us  

/323/ ~~ Berbidai NB iratai. 1948. máj. 14- ►i levél..'  



Az újjászervezés  után  az ország gazdasé:gi i táreadaluf , .  
és 	helyzetében vágbeneaa it aagy jelemtáséis v4lw  
tozások b.atátsára a NB-ok alciiködésébe.a spontán aódoawt . 

1~aciii~ et 
 

indult eg ellentétbea a közposti intézkedé-
sekkel, amelyek a NB-ok negszüateté.sét kBeBitették el$  
/as IMP 1948. aasá jus 9-ém. aayilvér.esságra hozott programr-  
aay.i.iatkoza;ta a NB-okról enlité at sea tesz/.  

Afelsőöa:si NB elfogadta a község ti.lBaitöparancsn®k  

lemoadását és  helyette $.=-t  választotta  aeg égghan~,~u.  
lag tdaoltóparaaaesxmkká.  

Egy«-két NB a vármegyei NB felh;ivására - hogy a maguk  
hatáskörében kövesseasek el aaziad:ent as eddig pirtalaape-  
k®n silködö ifjúsig közös egyislttaaiiködése órd.ekébea és ad---  
janak aeg tölük  telhetőlég  aaliaaden támogatást az ifjuság  
új  szervezeteiaek erédaés.yes aíxmkijáharz - káa ®adta  a  
párta:a:a.pAkoa 4116 ifjúsági egyesdletek feloszlatását  
és megalak3.t©tta az EPOSZwt. A ae.agyvázseayi NB ezeaaki.  
vill,k3.jelölte az  ifjúsági és spertveBet6t. Az EPOSZ  
ill, az MBDSz részére tanácskozó helyiséget is kijelölt,  
A sport és  Játszótér céljára a Zioh,y-féle kastély park-  
jánsaik réttisztását jelölte ki. FQlsgörsöa a .NB válasz-r  
tottra meg a hely3. EPOSz S.E. v'ezetóségét is.  

A NE,-ok . öaai.tevékeia,yex számos helyi probléma, aeg®3dásábaat . 
köarear,iiki3dtek. A bak®ayszeaatlászlól. NB pl. vonatközle-
kedési ügybes /GyQac felé  *ea volt közlekedési leüet6ség/  
küldöttséget meaesztette a közlekedési aiaiszterhez.`  
Ugyas:ez a NB as UFOSz-sza3 együtt utéma járt a Virmegyei . 

Földhivata]aaál amok érdekébea,, bogy  az EPOSz-aak he-
lyiséget sze:rexzeag:: A NB a.agy tekiotélyére utal az, hegy  
V'ár®slád tüaaoltbparaaa.csaa4ka táascaulatságra a NB-t6l kért  
exgedélyt. ' 
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A pápai NB december 3o-án átirt a rend'árs8ghez, hegy a  
járdák ti.sztixtartását ós felhintését a 3.egszi,goróbbaaa  
eileai.őrizzék, amulAsztókat szi.goruaa ban.tessék meg  és  
aaevüket a  helyi. lapokban közöljék. Szi.geru ell eaaőrz6 sre  
hivta fel a reaad'vrség figyelmét az elszaporodott aezei  
falopások matt. Egybea bi.rá2ta az egyes rendőrőrszemek  
munkáját, akik nem álltak h83vaatásu.k iagaslatáx. B.almix-  
dibaw. a NB a prostituáltak és a>runkakeriilők elleau. 3.aa-  

ditett eljárást, melynek eredményeként a rendőrség az  
illetők  ale* szig®ruan eljárt és eltávolitotta őket. a  
községből. Érdeak.es felfigye3.ni a dAtua ►ra is:  ez 1949.  
január 28-án . törtónt, 3 nappal a NB-ok országos felosz-
latása előtt. /324/  

Jeiextős a NB-ek kui.turrai.is  tevékenysége is. A Taaatács-  
kiiztársaság pápai aáxtirjainak Bevecserből történő ha--  
"zaszá].litásáról, a devecseri vértanuk eaalékaaüvéaek  fel~ 

ál3.itásáarÚl, a vértaaaa►uk kegyeleti tá,rg3►aixak í3sszegyü.j-  
téséről és megfelelő helyre törtéaő helyezéséről tár-
gyalt és i.>l.té zkedett több i.ab eaa .i  is a Pipa városii NB.  
A vbrírsan,uk.hazah©zata3.árra, az ealékaii felil.li,tására  
került.  ser. /325/  

A zirci aezibórlő az 1947.48 as évadban mindössze egy  
ha3.adószelle*ü filmet játszott. Emiatt a NB elnöke el-  
naraszrtalta. /326/  Iskolaügyekben is ixtózkedtek a NB-ok;  
A balatonalmádi NB pl. egyhaxgulag hozott határozatot  

arra, hogy a Boras villa egy helyiségét a VIII. osztály  

részére igéaaybeveszi és utasitotta a községi előljáró- ►  

ságet  1  hogy " az igénybevétel lap ját haladéktalanul titz-  
ze ki." /327/  

/324/ VAL.  Felsőőrsi NB  iratai. 1948. okt. 6-i jlcv. : 
ViL. Vármegyei NB 10/1948. N.B.az+ körlevele. : 
V.b.L. Nagyvássony°i NB iratai. 1948. á j. 7.Ti. jkv.  
V,ÁL, Felsőőrsi NB 3rata3. 7/1948.NB .: sz. : levél.' ;  
VI+ : B. sze3atl.ászlói NB iratai 1948.a,áj. 8-i jkv. 
ii~: VáS.roslődi. NB iratai. 1948. szept. 1-i jkv. : 
V L. Papa városi. NB iratai, 1948. dec. 3®-i. jkv.  
V : B. .alaaádi . NB iratai, 1949. január : 28.  

/325/ FAL. rápa ~városi. NB iratai. 3.948.. jan. 	szep~- 
teaber 7ei, szept, 21-i, okt. 21 -i és aaav.4-i. jkv.  
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A nagyvázsetyi NB iskolák és taxitö3, lakások céljára  

kijelölte aZichy-féle kastélyt. /329/  A ha jaáskéri  
NB a tatuZók taak'cit,yvvel való ellátása có1 jából segély,.  
könyvtár létesitéeét hatá.rezta el. /334"/  

A várnegyei NB 119/1948. NB. sz . leirata alapját mia--  
d:et községbet a kulturális n1?okAtervéket készitett a  
3 éves terv keretóbea. A litéri NB a községi elöljáró.  
sag, az i. .akola kópviseldi és a.szabadaüvelódés3, taxi=  
ügykezelőjével kc3zösan a következő tutkatervet fogadta  
ell  

"Iskola létesitéshez Litér község, atexvibet a Nitro...  
kés3.a.i Ipartelepektől járó mittegy 5o.000 Ft; illet-  

Aóty+td.ó hátraláket tegkap ja, számottevő ősszeggel fog  

hezzá,jórult.i. A bizettsá.g oda fog hatti, hegy a  léte-
sit eal tervezett iskalámak megópithetése eé1 jábnl a  
lakosság munkával., kö,, *urva kiternel$ssel., a helysaia--  
re való szállitással hozzá fog járulai ,  

f)ved,a:+-napközietthoa lQtesitésére a község rexdelkezás-  
re becsájt telketj Az épitkezéshez szükséges kő, murva  

kiterneléeére, .  a hel.yszitre való szál7.itásra aközség  
lakossigá.t beszervezzük.  . 

A községben az analfabétizmus fElszátolására a tél fe-  

lyanáa►. népnevelő taitfolyaa.ot tartuak. "  

A szép tervek  végrehajtásában a ~ok sokat vitár tea  
tudtak 	jó félévvel később zaükádésiiket  
felsőbb readelkezésre megszüntették.  

/326/ VAL. Zirci NB iratai 1948.  

 

~ius 13-i jkv.' ; 
/327/ VAL. B.aLnádl NB iratai 1948. 

 

 szept. 23-i jkv ,  ,  
/329/ íT.Á .L. Nagyvázsoi:yi NB iratai 1948. Jeáj. 19--3. jklf•  .. 
/33o/ VAL. H.a jaiakéri NB iratai. 1948. jut. 	jkv.  
,/331/ W.I. Td.tori NB iratai.  1948. mij.'  18-i jkv.  
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6'/ Az  e~~rlaazi. iskolák á]:la~®sitás~aak kbvetelése~  •   

° A  B1 l:aot~ vezetta 	 akC 6, e11ex'  

A préletárdiktatara kivivása utát Bar  sürgető ssükeég-» . 
szer+xseggé vált az iskolák ~aa~sitasa.' A szocialista  
ktz].turf®rrad.a,l,an kibsttakaztatAsáaoe.ak, az i$juság tudm-r  
Pálayes, n.ateriaZista 	segelése s.egiaditá.gának  
egyik legfoatosabb feltétele volt az egységes állani is  
kela egterentése.  

Az  égyházi iskola a klaerikális reakció eszköze volt .  a 
dam. krácia és a rzmcializuus Wawa. Itindszenty hercegpri-  

mof;ramda ug,yamz.s "egy darab középkori Magyarország  

felép.ité se volt. Jól látta azt, hegy az if juság aévelé.  
se a jövő ftenpoae.t jából d:ctt8 Jélen.tőeegiü,. Igy fogalmaz-
ta ezt nog azirci apáthoz irt  levelébe*:°fAkI.é . az  

ság, azé a jövő". /332/  

Az  HOP  3948-as progrannyilatkaas,ta kintondJa,.h+ag~ .r 
 'A 

n@kratile~~.is nevelés egységének biztositása követeli - .  
az egyhá..zi iskolák ályl.anes3.tásátc° « . .` 

Röviddel az iMVp programAyilatkmzata aaegjeletése utin  
Mixdszenty rágtax ellasakóióiaa kezdett.' A OF hatáskes«-  
rábe tartozó  iskolák igazgatói , a következő ►ssövegü, leve,  
let kapták 1948..  sájus lo.ént  

"A Biberas HercEgpritás Urnak 1948 ná. jus 8—én kiadott  
3800-1948. sz. reaclelete alapját felblvOmt ig. Urat %t3rnőt,/  
közölje a tavéri testület tagjaival, bogy az égYhAzi i,s.-  
kelék állanesitásá.val foglalkez6 gyalesekea.y vagy olyan  
tevék.eaységekben, atelyek az egyház jogait sillyosait sér:-  
tik; net vehetla.ek részt." 533/  

/332/ 1dsZ~. ,Cirbá~. ~der :~,yház és  ál 
~ ! .  . ~ ~ ~ ,9.,  ¢iÍld. ,  

/333/ ~~aba3 Nép 1.9~~► z~  jus 3~:'
. 



134 7. 

A katolikus pedagógusekmak értésére adtak azt is; 
az emlitett 3800/1948. számu Mindszemty-körlevél az 
egyházból való kiközösitéssel femyegeti meg azokat a 
katolikus nevelőket, akik a tilalom ellemére résztvesz-
mek a szakszervezetükmek az egyhizi iskelák illamositá. 
sat tárgyala üléseimi 

A NB-ok államesitás melletti allásfoglalására may 
szükség volt, mivel a klerikalis  reakció  a hiszékavem 
hivőket külömböző rossziadulatu rómhirekkel próbálta 
a megyébem is az iskolik államositása ellem bamgelmi. 
A papok háziagitációt tartottak és ott azt bizexygat- 
tak; 'logy az államositics az egyház ellemi támadást je-
lenti, a vallásoktatás mogsztatetését hozza magával. 

A szerzetes és apáca pedagógusok az  iskolák  állzesitá 
sa ügyében összehivott pedagógusgyülésekem momdtak uszi-
tó hangu beszédeket. Az iskolábax a tamulólányokat azzal 
rémisztgették, he az állasi iskelákbaz erkölestelex-
ségre fogják őket mevelmi. 

A megye lakossé.goimak felvilágotitása Itépgy-iilésekem., 
iői értekezletekem és a sajtó utjaz tört6mt. 

L  megye valamemmyi 	Allástfoglalt az  iskolák  inane. 
sitása mellett 2 község, Siómaros és Ador0ánh4aa közob.- 
gek kivételével - mindenütt egyhamelan. 

Idézzünk mébany példát, mivel ixdokolták az egyes NB-ok 
a felekezeti iskolák államositása melletti követelésüket: 

aajzáskér község NB-a egyhanghlag hozott határozatával 
kimondja, bogy a felekezeti iskolak államositását szük-
ségesmek tartja. "Imdokolás: Szükségesmek tartja a NB a 
felekezeti  iskolák  Allamositását a szülők, a taxer6 és 
a gyermek szempostjából.' 
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A sziilákaek kevesebbe kQra1 gyemekeik tfaaitása a  

tea.er6 eaberibb életkörülmények közé kerül., a. gyér-  
nekek ; nevelé  se pedig aagasabb sz im.v©xa1A lesz, miat  
edd.is . A  koxmáxgzat az állanositott iskolákba* biz-
tositja továbbra is a szabad  vallásoktatást«.." /334/  

Mi:hAiyiaázat "Til.takezuak az al.le.ffi„  her  még ezia .élg is  
Mindszenty reakciós körei irányltsák a magyar á.f juság  
nevelését.' A  legsü,rgősebben követeljük a z iskolák ál.lar  
mcasl.tását, hogy a pedagógusok  i'el,szaa.badul:taa, vaaGyis  
az  egyháztól elválasztva demokratikus saelleabea aevel-*  

hessbk if juságul.ka.t p "  /335/  

ErkU.t; "I►eeg:yea vige a fekete  reakpló által ve zetett  
egyházi .tskolának, a fel.ekezétek kC9z4}tti egYnásrá uszi -* 

tás ~.« i' jt5l tamitatt, demokratikus  ifjUsó a~.  nagyobb  
léptekkel  hala,dn~.i~ a szocializmus  fél.é:'" /3~~/  

A  megyében  35o iskolát ór3.stett az- álleaaag3tás, ebből  
14 a középiskola, 336 pedig  általános iskalaa«  f337/  

A NB-ok  az -~á17Caaositásokat követíiea a sz'dlői értekezle-
tekre elküldték képviselőiket azzal a céllal, hegy se*-  
gitsenek a szülők politikai  zeve3ésgbea: . 

Kivették a részüket az iskolák hel.yreá:llitása érdeké.:  

ben  szervezett  a "Dolgozók az iskoláért" társadalmi  
akcióból. A megye°38e.ev® Ft-ot kapott az iskolák read.  
behozására. Ebből 29 helyea tették használhatóvá az  
isk01.á3ats Anyaggal, pénzzel, munkával Járultak hozzá  
megyénk dolgozói az iskolák helrpreálll.tásáhez ós ottho-
nossá tételéhez. A Bp.i üzemek is 2o iskola javitását ' 

vállalták el:  
	Asmommiminesie  

/334/ VAL.  Na ja€i.skéri NB iratai. 1948. Jun.. 114 jkv:  
/335/  Mihál,ynázi NB iratai. 1948. Sm. 4--1. jkv.  •. 
/3380 VAL. Urkuti . NB iratai.  1948. *4"ua.. 8-1:. 	s" 
/337/ i~z;? VPszpróm  e e~.  BizottságArchivuna:  

Jelentés 1948.  Julius  hóról. ` 
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Résübb, a-aik9r Mindszenty hercegprimás sorozatos de-»  
nakrácia3.leues kirobanásai: izgató.sa3.,tört,óntEk, szá--  

aaa .s NB  követelte a kormánytól; hasscau oda, hogy Mind-  
szeuty nip- és deapkracia1>lezes uszitásai megsari.;ara.je,.  
nek.' Több he3yeu vetelték, . hogy a katolikus eahaz  
éléről azqna.e.l távelitsák el. Mindszenty ós társainak  
letartóztatását öröuael fogadták ITB-» .aiza és ezt kis is  
fejezték. .A me.zciszilasa:.s3. NB pl.. a következőképpen  

l:atknzott: fl örömmel vettük tudomásul, boa a Köztársa-
ság kormánya Mindszenty érseket és társait letartóztat- ,  
ta. Egybex köszönetünket fejezzük ki,, amiért érdekeink  
felett ennyire őrködnek 6$ nem exgedik; bogy reakciós  
elemek a nép orszó.gixt tönkretegyék, ' 

Ni dol.gQzók, a demokr'ácia e3öiyeit élvező kisparasztok  
átérezzük és tudjuk; hogy mi lett vhlxa a következm6-  
Aye ránkmézre, ha Mindszen.tynek és reakciós társainak  
ez a népel.3.enes, mindent felforgató  terve  Nikeri~3',' 
Kérjük a Krarnányi; >* hogy mutassa meg erejét és nyerjék  
el méltó büutetésüket mindazok, akik  részt vettek eb-
ben a bands* földalatti szervezkedésben. ' 

Kérj~'~ az egész reakció végleges felszámoló.sit. Tudjuk *  
hogy addig nem lehet országot épitexi, aa3.g az erőin-
ket a reakció elleni küzdelem köti le.'  /338/  

7`~/ ~. 3~~z ' 	ké is3eli~testületek.. €~ts3.a~.ta~s~.,  

A proletárdiktatúra k:vivó.sa, a szocializmus ópa-.tósé--  
nek megkezdése az országban parancsoló szilks6gessóg-  
kón.t követelte s•úeg a községi képviselőtestületek össz0-  
t6telónek. neg;valtoztatasát. Ugyanis Veszprém megyábe.n,  
a képvl.selötest'u'1etek összetétele 1945: óta léngagóbea  
nest vdztozott neg. A képviselőtestületek tagjai között  

1338/ Papal  ~ ~̀ats Uj ság 1949 .» jaxuar 9.  
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seam 	régebbea Widen kapcsolatot aegszakitottak 
Pártjvkleal; sőt xénelyek az,ellemzőki Pártok tagjaivá 
vagy azok szóvivőiv* viltak. 

Ezőrt határosta el 1948. augusztus 11-61 a Vármegyei RB 
a képviselőtestületek Atalakitását. Valanenayi községi 
tváraZi/ NB-nak szóló körlevelébe* a következő utasitist 
adja *egg "Kétségtelex ténykést kell megiallapitanunk awb 
is; bogy 1945.' óv óta mélyreható politikai viltozások 
törtéstek ugy orszigosan, *bit megyei vissonylatban, ani 
érezteti hatását a községi képviselőtestületekkel kaP-
osolatbaa is;  itt  elsősorbas a képviselőtestaletekben 
az 1945 ;  évben negállapitott szánarányra ős a partok erő-
viszonyaibax azóta bekövetkezett erős eltolódásokra kell 
goidolmunk. Nea tartjuk szükségesnek azt, bogy az 1945. 
évben. aegialapitott arányssin negváltostatására Altala: 
'Los rendelkezést adjunk, mail Is inkibb, mivel ez a 
szánarány kÖzségenként változik. Azonban haszkosnak és 
a községek politikai békéje érdekébea illókak tartjuk t  
ha odahat a Nenzeti Bizottság, bogy a községi képviselő-
testdletek ezen u43ászervezésénél a Függetlenségi Front 
pirtjai egyUttosea s  közös elhatározással, ahol ez sea-
séges, illapodnak nog ős békésen rendezik egymás között 
az időközi erőeltolódások figyelembevételével a szám-
arányt illető vitas problémikat is. 

iltalinos szenpontként felhivjuk a Nenzeti Bizottsá0k 
fiaelmét, hassanak oda, bogy elsősorbax a dolgozó osz. 
tilyok legyenek képviselve a képviselőtestületben s  illet-
ve a község vezetésébelm. Tehát a dolgozó parasztság ős 
az ipari aunkasság. Nimesen helye a képviselőtestületben 
pas munkájém ssiroskodó ős gazdagodó kulák parasstnak, 
ugyszintén jobboldali elemeknek, barmely  párt  cégére 
alatt jelentkesnémek is A Várnegyei Benzeti Bizottság 
egyidejüleg negkeresi a várnegye Alispanját, b ogy  az 
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érdekébei a szükséges intézkedéseket-közigazgatási vo-
kale* is tegye meg.  

A kéPviselőtestületek Ujjialakitását Aar jóval a megyei 
latézkedés előtt végrehajtja 1-.2 NB Nenesszalókon az MKP, 
a FtKOSz és az 13708z beadványára tüi sapireadre ezt a 
kérdést an. A. képviselőtestület helyzetét az MKP tit-
kira a következőképpea jellemeztet 	jeleklegi kép- 
viselőtestület asszetételémél fogva müködésképtolomi  aka-
délyozza a 3 Owes tery végrebaJtását, semmiféle szociális 
vagy társadalmi tékykedést *AR folytat és ken támogat." 
Pairtja mevőbek követelte, bogy a jelemlegi képviselőtes-
tilletet oszlassik fel és olyax kévvlselőtestillet 
tassék, amely a 3 éves tery végrehajtását sztvén viseli,. 
továbbá, aely a község érdekeit tartja legelőször is 
szemelŐtt és Am a magAiosok ós egyesek érdekéit." A kis-
gazdapárt képviselője ellekezte a képviselőtestület ujjA-
szervezéséts "Nem lehet a község legnagy•bb adőfizetői-
től megvo1n4 a jogot; hogy a képviselötestilletbek helyet 
foglaljaxak. Virilisak siadig voltak és mixdig is kell; 
bogy legyenek." A NB tagJminak többsége tiltakozott a 
femti kijelentés ellea ós azt hangsuly•zték, hegg "el-
mult az idő, amikor a virilisek döstötték el a közSég 
sorsát." Végülis a NB los6 arikybaa kimon.dta a képviselő-
testület Atalakitését és a pirtk ariamyszáminak *vagina..
pitiéxil as 1947. évi orsziggyűlési vélasztásokat vette 
alapal: 1340/  

Más községekbek is sr került hasokló vitira. Mezőszent-
györgyök a kisgazdapértiak az 1945-ös ezásmarinymak wog-
felelőek atarták a képviselőtestület összetételét  an-.
illapitki. A NB azombast magy többséggel -htlyesex 
az 1947.  augusztusi választási erednémYek alaPJAI 

/339/ Via. Veszprémi NB levele valamennyi községi /viro-
sit III3-311ak• 1948. augusztus 	. 

/344/ Tilt. Nesesszalóki NB iratai. 1948. jakc'3o-i Jkv: 



t•tta meg a képviselőtestület összetételét. /DP 8, 
NP? 5, IMP 31 szakszervezet 3 Opviselőtestilleti 
tagot adott,/ /341/  Mezőszilasoa a NB a PKP-ból 8, 
a BPS.b61 3 főt aea fogadott el képviselőtestületi 
tagsigra nómetbaritság, munkisellemesség, amtiszemita 
uszitás, a közigazgatásra és a közélelaezésre Wires 
tevékenység miatt, 

A képviselőtestaletek Ajjászervezéne lényeges pozitiv 
viltozást ttozott többségüknek összetételébek Többnyi-
re az MDP tagjai kerültek szánszerü többségbe a  többi.  
Pártekboz viszovitva. 

	

P1 	 MDP 18 	rondos tag, 4 póttag 

	

, RCP 5 	 2 " 

	

8zakmak. Biz. 7 	 2 " /343/ 
Csopak MDP 9 

NPP 5 
PKP 5 rt 

AmoSz 5 	/344/ 

Pipateszér:  MD? lo 
NP?  5 
PKP 

StKOsz 
11108z I 

ft 

" /3450 

Ritka az olyan eset, gaol a kisgazdapirt adta a legtöbb 
képviselőtestületi tagot.  Ilyen volt. p1. Nagygyinöt, 
ahol.a OP 7; Pie 8, NP? 3, és a PtKOSz 2 tagot dole. 
&Alt. /346/ 

Y341/ VAL. Mezőszestgyörgyi NB iratai. 1948. jun. 26.' 
/342/ Mee Veszprém megyei gisettség Arohivuna. Mező- 

s41asi NB 1948. talt• 18-1 JegYzőkönYve.' 	. 
/343/ VAL.  Zirci  NB iratai, 1948. november le-i jkv. 
/344/ V4L. Osepaki NB iratai 1948, aug. 25-i jkv. 
/345/ M. PApateszéri NB iratai. 1948, szepti, 22.i jkvi 
/346/  TÁL. Nagygyiaóti NB iratai. 1948. szept. 24-1 jkv,' 



A NB utolsó téaylcedóse az 1949-es népszámlálások elő-  
készitése volt. bk javaslaY.ták a xépszáalálási össze3.ró-  

biztosekat és a felülvizsgálókat. 	 . 

Á aaetzet'i bai.zotteá ok feleszlaatisa A Nemzeti Fü1 ~.. ~etlen- 
sésf. Népfroat megalakulása.' A. aenze$i biz®ttsé.gak tavé ,.  

Ysé Cite ó~rtéYel~ se:':. Hel es Molt-e a ;eetzeti  
s 1.,js elosz2atása7  

A szocializmus épitéséa.ek megkezdése ide jóa a megye NB--  
aiaak erednéatyes ujjászervezése kmvetkeztébeaa a NB-•ek  
munkája fe3,leadalőbeaa volt. Természetes ós szükséges is  

lett valn.a, hegy az átszervezett NB—ok az előző időszak-
nál aag,y®bb szerepet kap jalaak, hegy a beaaük aegtestesal:t  

tépi tettrekészséget áe aktivitás a sa®cializaus épitésé-*  
b.ez . ad jaa friss leadiiletet. Erre azm>abaa mar tea került  
ser.  

AMDP 1948: május 9-éaa arp,ilvóaaossé:gra hozott pregraniyi-»  
lat3cozata art NB-ok további sorsáról semmit sem m1.lt; A  
programa,yilatkozat egyéb:kéaat helyeset ... az u4 PaagOtlem.  
ségi Fro~at aegteren.tósát taste célul .. .A ssecsializaue épi-  
tésézek apaegkezdésével szükségessé vat, begy a ds3goz6  
Osztályok egyiittmaködése.is fejlódése>a aeaajea át.  

A párt ezt igy határozta - >aegs  

"Az egyritással verseaagő pártok laza koalica9.6 já,aaY rezdsze ; . . 
re a aaépellezes erő]mek. kedvez..:" Ezért vaa szükség a pár" ` 

tok laze együttmaködése helyett 'a demokratikus erők .össze-
fogására a FüggetleaA,ségt Front egységes tömegszervezeté ,.  
ben... A Püggetlexségi Fraxt:- a aauakisság, parasztsig *to  .  
értelaiség, dolgozó kisamberek. Magyarország tia.dea hala.  
dó, hazafias eleme szoros harci és  építő azc3vetségéaaek  
egységes töaEegszervezete.*' ./347/  

/347/ Szabad Nép. 1948. aatus 9. A MDF—Jáasalc pregrammyi._  

latkezata:' 
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Véleményünk szeriat az lett v®l aa a helyes megoldás, 
ha  az  14  sépfreit a NB-okra támaszkodott v®iza, tehát, 
ha a NB-ok a népfreat helyi szervezeteivé alakultak voi-
la  át. Ezzel szesbea, azoaaban a párt vezetésében az a 
helytelen >r►ézet vált . uralkod6vá, bogy a szocializmus 
épitése idején al\S-ok már betöltötték' törtéaelai hiva-
tásukat; tehát 	rájuk továbbá szükség. A NB-ekbaa 
aaegtastesü.l.ö öaatevékeaység lebecsülése magát az uj sép- 
frea►te,t is tal.ajtalaa►xá tette; mivel az  *ea  táaaszkadott 
a aauoké.sok és parasztok  helyi  töaategrrozgalmára. A szektás 
politika  kcivetkeztébeaa a aépfr®aa.t >tüködése feraá7.isQá 
vált, esupáaa a választások i.de jéa fejtett ki tevékea►ysé- 
get. 

A iűBM*at a Fiiggetleaaségi Front  neegal.akf.tásával egyide jü- 
leg feloszlatták. Ezt  fejezte  ki az Országos NB határe-
zata: "Az ONB mérlegelve  az ország poli.tikai  és gazdasá-
gi életébea► a felszabadalás óta végbemeat alapvető vál- 
tozásokat, s axnak fatgyelenbevételével, hogy február 
1-éa uegalakul3. a Magyar Függetlenségi Prcaant, a NB--ok 

. törtéaaelati érdeaateiaek hangstíty®zás,a mellett határozati-- . 

].ag káa.oa.dja, hogy a NB-ok február elsejével /1949 .. febr. 
1 . Megjegyzés tőlem: B.B./ az ország egész  területén neg..  
szUaaek. " /348/  

Befejezésül tisztázzuk a NB-ok helyét a felszabadult  
ország közéletében. A NB-ok forradalmi aRépi szervek vol.  
tak /többségiikbea Veszprém aegyébeaa is/. Többségük tevé- 
kea►,ységét a helyi kemmuai.sták javaslatai,, kezdEnaényezé. 
sei határozták aaeg. Az  egyszérü . a►aaakA  sok, parasztok, 
kisiparosok, vagy kiskereskedők, tehát a dolgozó $ép 
vette kezébe a a$pi ezervea keresztül saját községe, . 

városa, aategyé j e sarsáaak irávité.sát. A felszabadulást  
követő első hóaapokbaal tevékea;ységük kiterjedt az élet 
aiadea területére. Ok látták el a közigazgatás muaiká.ját, 
a3aot hatalmi szervek  tevékeaabyykedtek. : 

/348/ Szabad Nép. 1949.. jaauár 3o.' Az ONB határozata. 



- 142 - 

A. aegyei tapasztalatok is azt biZoayi:t ják>; kiaagasló s$e,. 
repet töltöttek be az élet vérkerin.géséaa.ek bQiaat.ditásábaa.. 
Megszervezték a romok eltakaritását, goaadoskodtak az él.e- 
learöl,. helyreáll5,tották a közbiztoaaságot<, iitézkedtek a 
járványok aegelőZósércilr, a helyi üzletek és üzeaek beiadir- 
tásáról, a aa<ezőgazd.asági auakák el.kezdéséről.' Nélkülük alig 
lett volna, elképzelhető az ország vérkeriagéséxek gyors 
eliaditása*` 

Később a NB-ok közigazgatási tevékeaységét hivatalos rea. 
deletekkel aategsziiatették ós bi .xea4y00 kisebb átrefornálás- 
sal a régi öakornányzati szerveket állitották vissza.' A 
NB-®k szervezték Wjá az öakoxaányzati szerveket ., a helyi 
közigazgatást.' 	 . 

A kpaaunista part ezt  követőea a politikai kezdeméayezés-- 
bem és el.leaörzésben szabta aeg a NB-ok szerepét -. Neaat td- 
rekedett arra, hegy a NB-ok töltsék be az ál.laahataloa 
helyi szerveinek fuakcióit.` A Na-ok sorsa ugyanis szerve-
sea kapcsolódott a korabeli politikai harcokhoz, a koa1i- 
c3.ós  harcok  függvényévé vat.' A. reakció Dálaolri.nlaiszter- 
elaök 

 
vezetésével aHB-•ok aaaegseara5.sitésére tört;r Arra.  azoa-- 

baa sea volt képes, hogy a NB-ok felszámolását elér je: 
Bzxutáa a VM.okba való beépülés taktikáját választotta'.' 

A párt a.ea élezte ki a NB.ok hatásköréért folyó harcot, 
aert attól tartott; hogy ez a koaliaiá felrobbaatását 
Eredméi,gezaé. A párt  a fő  erőt  a központi  szerveYbea folyó 
harcara összpoaa<tasitotta. 1945. eie jéa aaalég ao<ea  dolgorta ki 
a NB-kal, de az ál.laarhatalAaaaz 	szerveivel kapcsolatos el,-,  
vi kérd.éseket sea;  ez  is aehezl.tette a későbbieYbe>r a NB-ek 
védelaezésót és továbbfejlesztését. 

A NB-ok szerepe és aktivitása a közigazgatás k+i.épitésével 
fokozat©saa csökkea.t. Nea került sor jogkörük ós hatáskörük 
tisztázására sem. Háttérbeszorulásuk összefüggött azzal  is 
hogy  Rea találtak aa.agulziak a. .Qgfelelö munkakört. 
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A pfart ezutóa is nég több hbnapom it védelaszte a NB-wokat  
a reakció meg-ateguju,16 tWutadásaatval szembram. A  p;art a NB-

okhoz f®rdu'lt, hogy rsvzgósi.tsák az egész lakósságot az uj-  
jáépá.tbs magy, i*eladata3leinti megval,ósi,tására '. Azt várta tő-
lük; hogy a dolgozók állandó nozgósitói, serkeatői legye--  
aek, . 

A ~ . párt javaslatára szeptember elejém létrehozták az  Qr~► 

szágós Nemzeti Bizottságot azzal a c631s.i 0  hagy új éle-
tet öntsenek a NB*oakba. Az uj közp®a.ti szerv irów,gitásárt-  
tál azt várta, hogy a teraénybetakaritás }  a  beszolgáltatás  
és az u jjó.épivés e]-.öreleaditöi.„ a pártok összefogott  e.í~~-  

á'eszitéseivó vó,lmalr a NB-ok; A NB-ok és a kormány viszo-

nyáról az a  helyes álláspont alakult ki,  bogy a NB-ok  
szerezzenek érvényt a ko ..~y rendeleteimek ;  kezdemóa,,pez«-  

zeaek és ellenőrizzék a kormáay ixtézkedéseimek végrehajtá.  

sat.  

Az országos és a Veszprém megyei tapasztalatok is azt  
igazolják;  hagy a NB-ok n.agy eredményeket  értek el az élet  
vórker3.n:géséaek eli.aditásábeai ,  a mezőgazdasági termelés  
beiffictitásaban, az uj  já,épités ss orgalmazáeábaa.. Sokkal  
kisebbek azok az ered4ém,yek, amelyeket a reakció  elleni  
harebaan tudtak elérni. Ez Bzerbs kapcsolatban: volt a  dol-
gozó ti3megek, főleg a NB--i tagok zöaét alkotó parasztság  
jb részének politikai  e].maradottságé.va3., másrészt a NB--4k  
kealicibs Összetételével":. A megyei  helyzet eleazése is  
arra  mutat: ahol a kommua.3.sta partszervezetek erősek vol-
tak; ott - a"NB-ek is következetesebben; eredményesebben  
tudtak tevékemykedai.`  

A kommaista párt 1945. őszétó3., már 	foglalko- 

zik a NBopokkal.' Akkor támaszkodik munkájukra; amikor a  
reakció elleni nagy  tömegmozgalom egy-egy fontosabb  állo-  
aása idején szükség volt rájuk. gülbn.iisee.. az 1946:' tava-  

száw. sárra  került B-li.stázásdk sdrám látta meg a bemmük  
rejlő nagy erőt ■  
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A NB.®ka.ak 1948-bam az iskelák. ál.iaam®sitása melletti  
ía9llásfeglalása is jelextős volt.  A NB-okban rejlő aagy  
erőt és életképességet jöl órzékélteti tevékemysé .giik  
fel3.esdiilése a atagy politikai  harcok íde jéa.  

A reakció táaadasa, a dolgozó tőaegek politikai tapasz-
talatlansága, a kommumista párt ksapramisszama, enged-  

aézye z helyi napi szervek rovására, a api óaatevókeay  

ség bizexyosfoku lebecsülése 19474ő1 együttesem vezet-
tek e1 a NB k tevékemysógó».ek

~

else 'vasztásához majd a jd 
1949. február 1-`ea feloszlatásukhoz. hoz•  

TevékeaA.ységiikbem vált valóra a k®amuYista párt vezető  
szerepe, a dolgozó tőaegek f®rradalaai alkotó ereje, a  
saját sorsa intézését fokozatosam kézbevevő néptömegek  

aktivitása. Veszprém megyei tapaszta3.á;;.taiak is  alátá-
masztják az Országos Neazeti nizettság értékelésének  

helyességét, arelybea aregállapit ja:  

» A Neazeti Bizottságok aélkil sea  
aaépi demokráciánkat sea tudtuk v.1-  
as aegszilárditaz.i és sex tudtunk  
vol*a eljutni a szocializmus kisző-  
bére, « /349/  

/349/ Az ONB 1949•` jaaxtár 3e-i határozata:;  
Szabad  MIT.  1949. jaatn.uár  
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