
Földosztás, házhely- és hatá: 
(1945 

A község határát a koraközépkortól kezdve a 
veszprémi püspökség birtokolta. Ebből ered a hely
ség későbbi — Püspök Csehi — neve is, amelyet a 
XVIII. században az egyházi források használtak.1 

A II. József császár által elrendelt és 1784—17.87. 
években megtartott népességösszeírás alkalmával a 
Sümeg melletti Csehi község adatait írták össze 
megkülönböztetésül Zala, Vas és Somogy megyék
ben fekvő hasonlónevű helységektől.2 A község mai 
nevét 1909-ben kapta. 

A község lakói évszázadokon keresztül jobbágy
sorban éltek. Első okleveles adatunk 1334. évből 
származik. A Cseh néven említett helységnek temp
loma van, papja pápai tizedet fizet. 

A XIV. század utolsó harmadában a püspök a 
Szentgrótiakkal pereskedett. Ennek kapcsán a falu 
északi határát — Nyirlakkal szomszédos területeket 
— bizottság járta be. Már a XIV. században népes 
helység lehetett. Ekkor, mint a későbbi évszázadok
ban is Sümeg várának tartozékaként szerepelt. 
1524-ben 35 jobbágycsalád élt itt,3 de ebben a szá
zadban elpusztul és a Mohács előtti népességszámot 
csak a XVIII. század közepetáján éri el. 1531-ben 
az adórovó 14 telkes jobbágyot és 11 paupert talált 
a faluban. A következő évtizedekben egyre ritkult 
a lakosság. Sümeg és Tátika közelsége miatt a török 
gyakran felverte, az élet egyre bizonytalanabbá vált 
a faluban. 1546-ban hat porta, 1548-ban pedig csak 
egy adózó porta maradt a helységben. Az adórovó 
1548-ban megjegyezte, hogy 12 felégetett és elha
gyott portát látott -Csehiben. 15534>an telepeseket 
találunk itt,4 akik a háborús körülmények miatt 
meghonosodni nem tudtak. A XVIII. század elején 
a veszprémi püspök telepíti újra a falut. 1714-ben 
12 család kezdett el új életet.5 A népességgyarapo
dás azonban lassúnak mondható, időnként még visz-
szaesések is tapasztalhatók. 1720-ban mindössze 
nyolc családot találunk a faluban,6 de a következő 
200 év alatt egyenletes növekedés indult meg. 1770-
ben már 342 főt tartanak nyilván.7 Az 1784—1787 
között megtartott népszámlálás alkalmával 474,8 
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1833-ban 578,я 1851-ben 678,10 1873-ban 671,11 1900-
ban 833 fő lakott a községben.12 

A XVIII—XIX. század fordulóján nagyszámú 
zsellér élt a faluban. 1848-ig az általános elszegé
nyedés a jobbágylakosság körében tovább fokozó
dott. A szabadságharc idején a zsellérek és a kevés 
telki állománnyal rendelkező jobbágyok földköve
telő mozgalma rendkívül erős volt.13 Valószínű, 
hogy ezt a mozgalmat a szabadságharc előtt meg
indított úrbéri elkülönítéssel járó huza-vona csak 
fokozta. Az elkülönítés után sem lett jobb a job
bágyság sorsa, mivel csak az elkülönítés előtt is 
használt úrbéri állomány földeket és az úfbéri 544 
kat. hold erdőt kapták meg.14 A század végén a ke
vés vagyonú földműves lakosság a környező uradal
makban talált megélhetési lehetőséget. Több család 
nagy áldozatok árán a szomszédos községek hatá
rában jutott átlag 1—3 kat. hold szántóföldhöz, mi
vel Sümegcsehi községben a nagybirtok miatt ter
jeszkedési lehetőségük nem volt. A szomszéd közsé
gekben eladásra parcellázott „úri "birtokokat" bank
kölcsönnel vették meg, amelyet az első világhábo
rúig vagy a világháború alatt fizettek vissza.15 A 
XX. század első évtizedei sem hoztak gazdasági 
emelkedést: a kézi munkaerőt az uradalmakból ki
szorította a gép, a lakosság elegendő munkaalkal
mat a faluban nem talált, ipari üzem, vasút a köz
ségtől távol esett. Így évente nagyobb számú sum
máscsapat keresett munkát Fejér megye uradalmai
ban vagy Veszprém megye enyingi járásában. 

A püspökség a falu határát három nagy gazda
ságra — Csehimajor, Palánkosmajor és Vörösmajor 
•'-* osztotta. Csehimajort 1921-ben házhelyekre par
cellázták és a lakosságnak kioszották.lfi Az urada
lom gazdálkodása ezután két majorra összponto
sult. A húszas években a püspökség 1415 kat. hold 
területet bírt a község határából, amely művelési 
ágak szerint az alábbiakra oszlott: szántóföld 536 
kat. hold, legelő 519, erdő 286, szőlő 12, rét 4, kert 
2 kat. hold. Számottevő nagybirtok még a község 
területén a róm. kat. egyház 105 kat. hold területű 
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(plébánia) birtoka volt.17 1926-ban 132 kat. hold 
szántóföldet, jórészt 1200—1600 négyszögöles parcel
lákban osztottak ki a falu lakosainak. 

Ekkor kizárólag hadiözvegyek és hadiárvák jutot
tak földhöz.18 Teljesen kimaradtak a juttatásból 
azok a napszámos és törpebirtokos parasztok, akik
nek „hadiérmeiik" nem voltak. Az 1926. évi föld
osztás a lakosság birtokmegoszlásában különösebb 
változást nem jelentett. A napszámos és törpebirto
kos réteg továbbra is szegénysorsú maradt, mert 
sorsán az egy kh. föld sokat nem lendített. így ezek 
kénytelenek, voltak továbbra is mezőgazdasági mun
kát vállalni a környező uradalmakban és a falusi 
gazdagparaszti rétegénél. A község lakói a harmin
cas éveikben 1645 kh. területtel rendelkeztek, amely
ből 543 hold közbirtokossági erdő és 273 hold köz
legelő volt, és csupán 829 hold esett egyéni művelés 
alá, amelybe beletartozott a szántóföld, a rét, a sző
lőhegy, valamint a belsőség is. 

A lakosság birtokmegoszlása az 1921. évi 
házhely juttatás, valamint az 1926-ban és 

1940-ben végrehajtott földosztás után19 

Földterület gazdaság 
kat. holdakban 1926 1940 
1 kh. aluli 18 2 
1—5 kh-dal rendelkezik 86 102 
5—15 kh közötti 49 49 
15—20 kh. 6 6 
20 kh-on feüli 3 4 
teljesen vagyontalan család 

(gazdasági cseled) 15 16 

A veszprémi püspökségnek a harmincas évek vé
gén még 86 kh. és 400 négyszögöl földet vagyonvált-
ság címén le kellett adnia.20 Az Országos Földbir
tokrendező Bíróság felszólítására a püspökség több 
község határában kívánta a vagyonváltságos földe
ket átengedni. Ismeretes volt Sümegcsehi község 
lakóinak sanyarú helyzete. A hatóságok nyomására 
a Földbirtokrendező Bíróság úgy döntött, hogy a 
földvagyonváltságot teljes egészében ennek a köz
ségnek a határában kéri. „Ezeknek az ingatlanok
nak — földbirtokpolitikai célokra leendő felhaszná
lása végett — vagyonváltságkénti átvételére sürgős 
szükség van" — olvasható az ítéletben. A 86 kh. 400 
négyszögöl területnek átengedését indokolta az is, 
hogy a szomszédos Döbröcze község kérelmezői 
nagybirtok hiányában másutt nem voltak földhöz 
juttathatók. A két község lélekszáma arányában 66 
kh. 400 négyszögöl Sümegcsehi, 20 kh. pedig Döb
röcze kérelmezőinek jutott. A földigénylők 1940 ta

vaszán a felhívásra tömegesen jelentkeztek, akik 
2—3 kh. szántóföld juttatására számítottak. Kikül
dött bíró és mérnök a felosztásra szánt területet 
600. 800 és 1200 négyszögöles parcellákra tagolták. 
A Földbirtokrendező Bíróság „érdemes" kérelme
zőknek ismét azokat tartotta, akik az elmúlt idő
szakban katonáskodtak, vagy olyan családokat, ahol 
több fiúgyermek volt. Ezek után vették számításba 
a község napszámos és törpebirtokos rétegét. Jutta
tási sorrendet ezeknél is felállítottak: és a községi 
elöljáróság javaslata alapján az arra érdemeseknek 
bjO, 800 négyszögöles parcellákat juttattak. Az ösz-
szeírási jegyzéket, ahol felsorolták a juttatottak ne
vét a kapott ingatlan nagyságával együtt, a kérel
mezők megtekinthették. A községi elöljáróságot a 
jegyzékből kimaradt napszámos és törpebirtokos 
kérelmezők szinte megostromolták, panaszokkal 
árasztották el, de elégedetlenek voltak a juttatottak 
is, mivel kévéseitek a kapott területeket. Az össze-
írási jegyzékben ennek ellenére nem változtattak. 
A kiküldöttek a panaszokkal nem törődtek. Egyik 
jelentésükben így írtak erről: „Kétségtelenül meg
állapítható volt, hogy a panaszok meg nem hallga
tása sérelmes a felekre nézve. Tekintettel azonban 
arra, hogy a rendelkezésre álló csekély területből 
több igénylő földhöz juttatására nem volt lehetőség, 
a nagyszámú igénylő panaszát nem vettük figye
lembe." így a községben a kérelmezők közül egy 
hadirokkant, négy hadiözvegy és árva, 68 napszá
mos, 31 törpebirtokos, öt iparos és egy közalkalma
zott 600—1200 négyszögölig jutottak földhöz. A ki
osztott területek között zömmel 800 négyszögöles 
parcellákat találunk, ezenkívül 27 db 1200 négy
szögöles, 6 db 600 négyszögölei és egy db 400 négy
szögöles parcella volt. A község tulajdonába adtak 
3 kh. területet, amelyet levente-térnek a következő 
években már fel is használtak. 1939 őszén és 1940 
tavaszán az uradalom a föld vagyon váltság terhére 
leadni szánt területeket műveletlenül hagyta, de a 
munkálatokat a juttatottak ott csak az eljárás le
folytatása után, 1940 őszén kezdhették meg. A bir
tokbaadás június 10-én megtö tént, és ettől kezdve 
az új birtokosokat terhelték az adók és más köz
terhek, akiknek a föld árát is a fennálló törvényes 
rendelkezések szerint meg kellett fizetni. 

Az 1920. évi 36. törvénycikk alapján a megváltás
sal járó egyéb költségeket is a juttatottaknak kell 
fedezni. A község juttatottjai azonban ezt a költsé
get a kiosztás után sem tudtik megfizetni, így az 
Országos Földbirtoikreindező Alap kölcsönözte az 
összeget azzal a kikötéssel, hogy a község elöljáró-



sága szedje össze az összeget és fizesse vissza az 
Alapnak. A községi elöljáróság katasztrális holdan
ként kivetette a megváltással járó költségeket. A 
hadiözvegyek és a hadiárvák 10 pengőt, a többi jut
tató ttak pedig egy kh. után 15 pengőt fizettek.21 Az 
1940. évi földreform lezajlása után az uradalom a 
megmarad'; szántó-, legelő- és erdőterületeket mély 
árokkal körülvétette, és ezzel jelezte azt, hogy a 
maga részéről a földosztást befejezettnek tekinti. 

1945 március 27-én hajnalra a szovjet csapatok 
felszabadították a falut. A visszavonuló német ka
tonaság a lakosságnak tetemes kárt okozott. 26-án 
éjfél előtt felgyújtották a falu nyugati oldalán fekvő 
házakat, a szérűsíkertekben a gazdasági épületeket, 
pajtákaí: és szalmakazlakat. Néhány család ekkor 
elveszítette állatállományát. Más kár nem esett, bár 
a nyugati oldalon lakó gazdák ezt .a veszteséget 
szinte egy évtizeden keresztül érezték. A németek
nek a gyors szovjet előnyomulás miatt nem volt 
idejük a falu kirablására, pedig 26-án délután erre 
előkészületeket tettek. Végeredményben a gazdák 
kezében maradt az 1944. évi igaerőállomány 80 szá
zaléka, ami azt jelentette, hogy a mezőgazdasági 
termelésben kiesés vagy hosszabb lemaradás nem 
következett be. A gazdák a front elvonulása után 
tíz nap alatt pótolták a legszükségesebb gazdasági 
eszközöket, kijavították a gépeket, rendezték a há
zak környékét és megkezdték a tavaszi munkákat. 

A községi elöljáróság április elején felvette a kap
csolatot a járási szervekkel, ahonnan a legszüksé
gesebb utasításokat a közigazgatás menetére, a köz
rend biztosítására, a dem&kratikus átalakulásra 
megkapták. Április 11-én a MKP járási szervezete 
a községbe küldte Rosenthal József, Szálai József 
és Bar tos Antal munkatársait, akik a helyszínen 
adtak tanácsokat az új élet megszervezésének terü
letén. Egyik legfontosabb teendőnek a földigénylési 
eljárás lefolytatását tartották. Jelenlétükben meg
alakult a Nemzeti Bizottság, amely létrehozta a 
Községi Földigénylő Bizottságot. A földreformren-
delet ekkor még teljesen ismeretlen volt a község
ben, csupán homályos elképzeléseik voltak a föld
osztással kapcsolatban. Ezért a járási kiküldöttek
nek kellett rövid előadásokban megmagyarázni a 
bizottság teendőit, és felvilágosítani őket a hatáskö
rükről is. A Községi Földigénylő Bizottságot nem 
az igénylak gyűlésén választották meg, hanem a 
Nemzeti Bizottság jelölte ki azokat a földigénylők 
közül. A bizottság elnöke ifjabb Németh István lett, 
tagjai: Darabos Géza, Farkas Gyula, Kardos Elek, 
Lenner Vilmos, Nagy Lajos, Parragi János, Szántó 

Géza, Tanai János lettek. A bizottság összetétele 
egyben biztosíték volt arra, hogy a föbdreformot a 
községben a lehető leggyorsabban megvalósítják." 
A Nemzeti Bizottság utasítására a KFB a reform 
előmunkálatait még ezen a napon megindította. Áp
rilis 12-én reggel dobszó útján hívták fel a lakos
ság figyelmét a földigénylésre. A bizottság pedig 
megkezdte a felosztandó földalap létesítését. Ezzel 
párhuzamosan a bizottság egy másik csoportja a 
kisajátítást végezte el. A bizottság egy harmadik 
csoportja a házhelyigénylési eljárás lefolytatása 
után a házhelyalapot teremtette meg. A felszabadu
lás után meginduló demokratizálódásnak első és 
igen szép példáját adta ezzel a bizottság. A lázas 
és egyre lelkesebb munkát a földigénylők türelmet-
lenrége is sürgette. A gazdák vetni akartak, és egy
öntetűen állást foglaltak az új világ mellett. A bi
zottság először a szántóföldeket osztotta fel, majd 
a rét és legelőterület következett. Kimerték a ház
helyekei; is. A község elöljárósága a KFB létrejötte 
után 10 nappal már jelentette a MKP sümegi járási 
szervezetének, hogy Sümegcsehi községben a föld
osztás gyakorlati részét befejezettnek lehet tekin
teni, a juttatottak a tavaszi munkákat a birtokon 
megkezdték.23 ^^ 

A kisajátítást a bizottság hivatalosan csak április 
21-én végezte el, amikor határozatilag rögzítették, 
hogy a község területén fekyő veszprémi püspökség 
1191 kh. és 975 négyszögöl ingatlanát, a sümegcsehi 
római katolikus egyház 100 kh-on felüli birtokából 
5 kh. és 80 négyszögölet, valamint Sümegcsehi köz
ség 3 kh. ingatlanát, amely 1940-ben levente-tér 
gyanánt került a község kezére, kisajátítják. A fel
osztásra kerülő földalap művelési ágak szerint a 
következőkben oszlott meg: szántóföld 307 kh. 848 
négyszögöl, kert 1295 négyszögöl, rét 68 kh. 479 
négyszögöl, legelő 520 kh. 334 négyszögöl, erdő 286 
kh. 1546 négyszögöl volt.24 A Községi Földigénylő 
Bizottság eredeti elgondolása szerint az uradalom 
erdeje a földalapból a község tulajdonába kerül, és 
azt a vele összefüggő közbirtokossági erdőhöz kap
csolják. Később jutott a bizottság tudomására, hogy 
a földreform rendelete az erdőbitrtokokról máskép
pen intézkedett, így került állami tulajdonba a köz
ség által is annyira óhajtott erdőterület. Az említett 
rendelet ugyanis csak a 10—100 kh. közötti erdők 
juttatását tette lehetővé.25 Tiszteletreméltó volt a 
KFBnnaik az a törekvése, amely a községi vagyont 
és általában a közérdeket tartotta szem előtt a jut
tatás alkalmával. Ennek nyomán határozták el, 
hogy a legelőt nem fogják felosztani, hanem köz-
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legelő gyanánt kívánják a vele összefüggésben levő 
községi legelőhöz csatolni. Az igénylők között 
ugyan volt olyan vélemény, miszerint az 520 kh. 
területű legelő nagy, és tekintve a kiosztásra kerülő 
szántóterület csekélységét javasolták a KFB-nak, 
hogy legalább a felét ki kellene osztani, amelyet a 
gazdák felszántanának vagy a legelőt rétnek hasz
nálnák. Erre a lehetőség valóban fennállott, mert 
a legelő talaja igen jó minőségű volt. A KFB azon
ban a legelő feldarabolásáról hallani sem akart, 
részben a terület messze fekvésével érvelt, másrészt 
pedig azzal, hogy a földigénylők legnagyobb részé
nek nincs legelőjoga, amelyet a juttatásnál most 
megszerezhetnek. Valójában ez az állásfoglalás a 
falu egész érdekét képviselte, a törpebirtokosokét 
éppen úgy, mint a középparaszt rétegét. Ezen az 
ülésen beszámolt a KFB arról is, hogy a közigazga
tás területéből Döbröcze község földigénylőinek 4? 
kh. szántóterületet átengedtek, mivel ebben a köz
ségben felosztásra nagybirtok nem került. Ugyan
csak átadták a szomszédos községnek 11 kh. és 400 
négyszögöl területet házhelykiosztás céljára. A 
KFB méltányossági alapon a Bazsi községhez tar
tozó Mária-majori cselédeknek 24 kh. és 1400 négy
szögöl szántóföldet, valamint 12 kh. és 300 négy
szögöl rétet átengedett. A bizottság ezt azzal indo
kolta meg, hogy a cselédek a veszprémi püspökség 
sümegi uradalmához tartozó birtokrészen voltak al
kalmazva, és ezért sem zárkózhattak el kérelmük 
elől. A két idegen községnek juttatott földek át
adása után azonban a bizottság sietve kijelentette, 
hogy további terület átengedéséről szó sem lehet. 
Ekkor ugyanis híre jött, hogy más községek is 
igényt tartanak a Sümegcsehi községben kiosztott 
legelő és réti területre. 

A bizottság eleve elzárkózott minden kérelem 
elől. Több ízben kijelentette a bizottság elnöke, 
hogy elsősorban a község lakóinak igénylését kíván
ják rendezni és végleg lezárni. Az ideiglenes jutta
tás során kiderült, hogy a községbelieknek sem 
tudtak elegendő nagyságú területeket juttatni. Áp
rilis végén már a házhelyek kiosztását kezdték meg. 
Egyelőre 58 igénylőnek juttattak' 600—600 négy
szögöles területeket. Erre a célra nem nagybirtokot 
vettek igénybe, hanem a faluban vagy a falu mel
lett fekvő kisbirtokosok kerti és szántóföldterületét 
használták fel. A kisbirtokosokat kártalanították, 
azoknak a kiigényelt terület után kétszeres nagy
ságú szántóföldet jutattak.26 A házhelyekért kapott 
csereföldeket valamennyien elfogadták, a törpebir
tokosok örültek annak, hogy a sok esetben kihasz

nálatlan és a háziállatoktól igen sok kárt szenvedő 
kerti földek helyett hasonló minőségű, de kétszeres 
területet kaptak. Belenyugodott ebbe a gazdag pa
raszti réteg.is. Ekkor még nem sikerült rendezni 
sorait sem, de nyílt támadásba csak később kezd
hetett. A földosztással egyetértett, hiszen a legelő
területeknek közlegelővé nyilvánításában maga is 
érdekelt volt. A földosztás során a legnagyobb terü
leteket a gazdasági cselédek kapták. Átlagosan 5 kh. 
és 800 négyszögöl házhelyet és réti terüLetet kap
tak, valamint Palánkos majorban 600 négyszögöl 
házhelyet, miután az volt a kívánságuk, hogy to
vábbra is a majorban maradnak.27 A cselédek mel
lett a földnélküli napszámosok juttatása volt szá
mottevő, de sokkal kevesebb volt annál. Ebben az 
esetben a sokgyermekes családok juttatását tekin
tették elsőrendű fontosságúnak.20 Azok a napszamos 
emberek, akik nem számítottak sokgyermekesnek 
1 és fél—2 kh. föld és rét juttatásában részesültek.2, 

A törpebirtokosoknak átlagosan 1—1 és fél kh. ke
rület került a birtokukba. Elenyészően kevés kis-
és középbirtokost juttattak 400—800 négyszögöl rét 
vagy szántóföldi területhez.'0 Az uradalom uu ia -
kerti szőlőjét hat igényjogosultnak egyenként 390 
négyszögöles parcellákra osztva juttatták, és még a 
fennmaradó részt a római katolikus kántortanító 
javadalmazására, a tanító kezelésére 756 négyszögöl 
terjedelemben átadták. A szőlőhöz tartozó 450 négy
szögöl területű gyümölcsöst és kaszálót Tóth Dezső 
határbirtokos csatolta területéhez. A legelőből 40 kh. 
kegyúri megváltás címén a falu katolikus lempio-
mának fenntartására még április végén a templom
gondnok kezelésébe került, majd 10 kh. terület ké
relemmel lépett fel az erdőgazdaság is. A kimért 
legelőt a tulajdonosok még ezen a tavaszon felszán
tották és takarmánnyal elvetették. így a község 
közlegelője csak 479 kh. és 734 négyszögöllel gyara
podott.^ 

A földhözjuttatott 190 természetes — illetve 2 jogi 
személy — a juttatott ingatlanokat nagy gondosság
gal művelte. 1945 tavaszán a község határában 
egyetlen barázda föld sem maradt műveletlenül. A 
hadiesemények idején igásállataikat elvesztett gaz
dák segítségére a szovjet hadsereg tulajdonát ké
pező Mária-ima jori gulyából ökrösfoga tokát kölcsö
nöztek a tavaszi munkák idejére. A községiben kö
rülbelül 15 kölcsön-ökörfogat dolgozott, amelyek 
közül 5 pár végleg a károsultak tulajdonában ma
radt. A tavaszi munkák idején a lakosok már elé
gedetlenségüknek adtak kifejezést a földosztással 
kapcsolatban. Ezt csak fokozta a kiosztást jegyzék-



nek a közszemlére való kitétele, amikor az érde
keltek három napon keresztül (június 13—16-ig) 
megtekinthették azt. Az elégedetlenség elsősorban 
a törpebirtokos réteg között keletkezett, de a jutta
tásból kimaradt kisbirtokosok sem rejtették véka 
alá KFB-ellenes megnyilatkozásaikat. A bizottság 
igyekezett megmagyarázni az érdekelteknek, hogy 
nem állott módjában többet juttatni, mivel kevés 
volt a felosztásra kerülő szántóterület. A KFB a 
létesített földalapból (1195 kh. és 1055 négyszögöl) 
csak a rét, a házhely és a szántóterületet osztotta 
fel. A legelő a közbirtokossági, az erdő pedig állami 
tulajdonba került. Csökkentette a községbeliek jut
tatását a szomszédos községeknek és majoroknak 
átadott terület, az erdőgazdaságnak, a kegyúri meg
váltás címén templomfenntartásra, valamint a ház
helyekért juttatott csereterület. A lakosok egy ré
szében olyan vélemény uralkodott, mintha a KFB 
nem a juttatással törődne, hanem azzal, hogy mi
képpen lehetne a nagybirtokot megmenteni, esetleg 
más formában megtartani. Ez a réteg ugyanis a 
földosztás munkájából csak a határjelek leverését 
látta, és el sem tudta képzelni, hogy a hatalmas 
uradalomból neki ne 10 vagy 15 kh. föld jusson. 
A panaszok áradata indult meg szóban és írásban 
a Községi Földigénylő Bizottság, a Megyei Földbir
tokrendező Tanácshoz, a közigazgatás helyi és já
rási szerveihez, valamint a MKP sümegi járási szer
vezetéhez. A panaszokban az illetékesek nem voltak 
tekintettel rokoni, baráti, sőt vallási kapcsolatokra 
sem. Ha érdekük úgy kívánta, a politikai múltját 
is feszegetni kezdték egyes embereknek. A bizottság 
ellen elsőnek Somogyi Gyula törpebirtokos emelt 
panaszt, mivel nős és családos létére 450 négyszögöl 
területű ingatlannal kívánták kielégíteni. Panaszát 
a községházán jegyzőkönyvbe foglalták, és mint or
voslást igénylőt, a Megyei Földbirtokrendező Ta
nácshoz, Zalaegerszegre továbbították. A községi 
körjegyző és a falu bírája ezt mint méltányos pa-
naszí támogatták.32 Szanati Ignác középparaszt, aki 
a juttatás alkalmával számításba sem jöhetett, séf" 
tődöttségében Zalaegerszegre utazott, hogy orvosol
ják az általa igazságtalannak vélt bánásmódot.33 

1945 előtti szokásukhoz híven többen tanácsért ügy
védhez is fordultak. Ezek hallatlan mértékben meg
nehezítették a bizottság munkáját, éppen a juttatás 
befejező időszakában. 

A nehézségeknek a bizottság pedig ekkor még 
csak az elején tartott. Azok 1945 nyarán egyre job
ban gyülemlettek, és a következő évben a szomszé
dos községek területátadási - követelőzésével és a 

helyi parasztburzsiázia által szított csereingatlanok
kal szembeni elégedetlenségekkel olyan nagyra fo
kozódtak, hogy azokkal a Községi Földigénylő Bi
zottság már megbirkózni nem is tudott. Az elége
detlenek mindenekelőtt az iparosoknak juttatott 
földterületet kívánták megszerezni. A földreform
rendeletnek arra a pontjára hivatkoztak, amely ki
mondta, hogy azokat a kisiparosokat lehet földjut
tatásban részesíteni, akiknek megélhetését a község 
lakosságának kisebb száma nem biztosítja. A bé
kétlenek bizonygatták, hogy a község valamennyi 
iparosa meg tud élni a foglalkozás nyújtotta kere
setből, sőt ezen kívül valamennyien rendelkeznek 
is földtulajdonnal, mivel helyi származásúak. Pa
naszos levélben erre hivatkozott már Somogyi Gyula 
is, sőt az elöljáróság bizonyította, hogy az iparosok 
legnagyobb része méltánytalanul jutott földhöz.3'1 

A KFB látva a nagy elégedetlenséget, hajlott arra, 
hogy a kellően meg nem gondolt juttatásokat, így 
köztük az iparosok juttatását is felülvizsgálja és 
javaslatot tegyen a Megyei Földbirtokrendező Ta
nácsnak a juttatás megváltoztatására. Eközben ér
kezett meg Sümegprága, Sümeg, Bazsi községek 
földigénylő bizottságainak követelése Sümegcsehí 
község határából, amely már a Megyei Földbirtok
rendező Tanács elől került vissza. Sümegprága köz
ség 300 kh-as követelését Sümegcsehi község Föld
igénylő Bizottságának már áprilisban jelezte, de 
azok nem vettek róla tudomást. Június 26-án kelt 
levelükben követelésüket 200 kh-ra mérsékelték, 
miután értesültek arról, hogy Bazsi község igénye 
a kérdéses legelőterületből 150—200 kh.35 Ugyanak
kor Sümeg község Földigénylő Bizottsága 500 kh. 
legelőterület átengedését követelte Sümegcsehitől. 
Sümeg igénye gyakorlatilag az egész püspöki lege
lőre kiterjedt. Mindhárom község kérelmét a Me
gyei Földbirtokrendező Tanácsnál megfontolták, és 
úgy döntöttek, hogy a sümegiek követelését eluta
sítják, mivel Sümegen 307 földigénylő között 619 
kh. szántóföldet, 312 kh. rétet és 56 kh. kerti földet, 
valamint szőlőt osztottak ki. Sümegnek rendelke
zésére állott 1000 kh. legelő is. Ez ugyan gyenge 
minőségű volt és kevés fűtermést adott. „Tekintve 
a község iparosodó jellegét nem valószínű, hogy az 
elmúlt időszak szarvasmarhaállománya a jövőben 
a községben szaporodna" — érveltek a megyénél. 
Jogosnak találta viszont a megyei hatóság a sümeg
prágaiak kérelmét, mivel ebben a községben mind
össze öt hold föld került felosztásra, és kielégítetlen 
maradt 164 jogos igénylő. Bazsiban 161 igénylő 
között a község határában fekvő püspöki uradalom-
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ból (Máriamajor) 286 kh. szántóföldet, 16 kh. rétet 
és 33 kh. igen jóminóségű legelőterületet osztottak 
ki. Sümegcsehi község Földigénylő Bizottsága a má
riamajori cselédeknek 37 kh. szántóföldet és rétet 
átengedett. A Megyei Földbirtokrendező Tanács a 
bazsiak követelését 80 kh-ra mérsékelte, és egyben 
utasította Sümegcsehi község Földigénylő Bizottsá
gát a kérdéses területek átadására.30 Amikor a me
gyei határozatok híre Sümegcsehiben elterjedt, 
nagyarányú tiltakozó-mozgalom indult meg. 

A KFB és a községi elöljáróság egyöntetű véle
ménye az volt, hogy egyetlen barázda földet sem 
engednek át más községeknek. Mivel Sümegprága 
ея Bazsi községek területkövetelései a legelői'e vo
natkoztak, a KFB-^nek sikerült a község egész la
kosságát a tiltakozásra megnyerni. Az elégedetlenek 
csoportját azzal nyerték meg, hogy ha most is foly
tatják a bizottság ellen az aknamunkát, akkor az 
nem tud teljes erejével a szomszédos községeik kö
vetelése ellen harcolni. Abban az esetben pedig, ha 
tovább folytatják a követelőzést, alapot szolgáltat
nak a szomszédos községeknek arra. hogyan lehetne 
a községben végbement földosztást revidiálni. Való
ban a községből eljutott panaszokra alapozták első 
követeléseiket az érdekelt községek képviselői. Jó 
hatást gyakorolt a falu elégedetlenjeire az is, hogy 
a bizottság kilátásba helyezte a legelőterület egy 
részének a felmérését, bár megjegyezte, hogy erre 
a lépésre csak a legvégső esetben szánja el magát, 
mivel a 135 községi igényjogosult egy részének 
nincs legelőjoga a község 105 kh. területű legelőjé
ben.37 Amennyiben a szomszédos községekhez ke
rülne a legelőterület, abban az esetben a korábban 
legelőjoggal nem rendelkezőknek továbbra sem lesz 
joguk a község korábbi legelőjében. Ez utóbbi szinte 
zsarolásnak veendő fenyegetés igen nagy hatással 
volt a falu szegényebb népelemeire és nem vitás, 
hogy egységesen állást foglaltok a KFB mellett. 
Haragos kifakadásokat lehetett hallani ekkor Bazsi 
és Sümegprága lakóira. Régen elfelejtett határviták 
elevenedtek meg. A lakosok szerint az említett két 
falu mindig is élhetetlen volt, és „nekik soha semmi 
nem volt jó az elmúlt időszakban."34 A KFB az in
dulatokat meg sem próbálta fékezni. A megyei ha
tározat ellen azonnal tiltakozott, azt igazságtalan
nak, a falura nézve igen sérelmesnek tartotta. A 
községi Földigénylő Bizottság ugyanakkor reálisan 
is kezdte felfogni a szomszédos községek feltétlenül 
jogos területköveteléseit. Tiltakozásukban már úgy 
érveltek, hogy hajlandók lennének a kérdésről tár
gyalni, ha Sümegprága község igénye kevesebb 
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lenne. Ezzel tudnának ők is könnyebben érvelni a 
saját földigénylőiknek. Teljesen indokolatlannak és 
szinte érthetetlennek tartották Bazsi és Sümeg köz
ségek követeléseit, mivel ezekben a községeikben az 
átlagjuttatás magasabb volt, mint Sümegcsehiben. 
Bázisában 2 és negyed kh., Sümegen pedig 4 kh. 
terület jutott átlagosan egy-egy juttatottra. Sümeg
prágán, ahol juttatás nem volt, a Sümegcsehi KFB 
szerint is jogosan követelőznek a lakosok, csak az 
érthetetlen számukra, miért ennek a községnek a 
határából kívánják a juttatott ingatlanokat elcsa
tolni, mivel a két községnek határterülete nincs. Ha 
Sümegprága lakóit a KFB juttatásiban kívánja ré
szesíteni, akkor a szántóföldet és legelőterületet 
Sümeg és Bazsi községek határaiból kell követel
niük. Leírják továbbá levelükben azt is, hogy a 
szomszédos falvakkal történő békés egyezségre Sü
megcsehi község már 1945 tavaszán jó példát szol
gáltatott, amikor saját földalapjából a szomszédos 
községnek és majornak adott át szántóföldet és réti 
területeket. Ekkor felvetették a megyei hatóságok
nak, hogy a községben jelentkező pótigényléseket 
csak akkor tudják teljesíteni, ha a kérdéses parcel
lákat a legelőterületből mérik ki. Ha a pótigénylé-
sek kielégítésére sor kerül, akkor éri csak el a köz
ség a szomszédos községek átlagjuttatását. A KFB 
hamarosan újabb pótigénylést hirdetett meg, holott 
már 1946 tavaszán a KFB 25 jogos pótigénylőt tar
tott nyilván, és most ezek számát gyarapították 
azok, akik a földosztás alkalmával is elégedetlen
kedtek. Lehetőséget adtak most a középparasztság
nak is, hogy földet igényeljen. Az új igénylési el
járás során kiderült, hogy 250 kh. területre van 
szükség, amelyet a legelőterületből szándékoztak 
kimérni. A KFB úgy vélte, hogy ezzel az intézke
déssel megmenti a falu számára a legelőt, és most 
ssbtében igyekeztek végrehajtani azt, ami ellen 
1945-ben annyira hadakoztak. Ekkor olyan állás
pontot foglalt el a bizottság, miszerint még mindig 
jobb, ha a legelőterület szántóföld lesz, mintsem 
idegen községeknek juttatva, azon két-három mar
hacsorda kószál.80 

1946 tavaszán sok megyei és járási szintű tárgya
lás nyomán Sümegprága község 2tf0 kh-at, Bazsi 
község pedig 80 kh-at kapott a kérdéses legelőből. 
Ezzel azonban még mindig nem lett vége a követe
lőzésnek. A községi pótigénylésekből természetesen 
semmi sem lett, de nem érezte Bazsi község sem, 
hogy segítettek rajta, mivel a korábban igényelt 
150—200 kh-ból csak 80 kh-at adott át a KFB. Ép
pen ezért további 30 kh. szántóföldet kértek, mivel 
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nekik ugyanennyit kellett Sümegprágának átadni. 
Hasonló átadási kérelemmel léptek fel a sümeg
prágai igénylők Sümeg község Földigénylő Bizott
ságánál is. Végül egyezkedési tárgyalásra került sor 
a?: érdekelt négy község földigénylő bizottságainak 
képviselői között, amelyet Bazsiban tartottak meg. 
Itt újra kiderült, hogy valamennyi érdekelt fél Sü
megcsehi község rovására kívánja a sümegprágai 
jogos igényeket kielégíteni. Sümeg és Bazsi közsé
gek hajlandók bizonyos mennyiségű terület átenge
désére, de ugyanannyit követelnek kárpótlásul Sü
megcsehi községtől. Bazsi község a kérdéses 30 kh. 
szántóföldet a legelővel határos Kányaberek dűlő-
részben kérte, amelyet a sümegcsehi KFB 800—1000 
négyszögöles parcellákba osztott fel. A sümegcsehi 
gazdák az igen gazos és silány minőségű területet 
alaposan megjavították és azon a termelést meg
kezdték. Ennek a területnek az elvesztése azért volt 
különösen fájdalmas, mert itt először termőre kel
lett hozni a földet és nagy fáradtsággal — mivel az 
messze esett a falutól — ebben az állapotban meg
tartani. Az egyezkedési tárgyaláson a Bazsi községi 
Földigénylő Bizottságnak első követelése volt ez a 
terület. A Sümegcsehi községi Földigénylő Bizott
ságnak az az érvelése, amely szerint ennek a köve
telésnek a teljesítése az egész juttatás revízióiát 
vonja maga után, kevés hatással volt az egybegyűl
tekre, sőt a náluk levő kiosztási jegyzékek alapján 
maguk kezdték bizonygatni, hogy különösebb vál
toztatás nélkül kártalanítani lehet a Kányaberek
ben földhözjuttatott törpebirtokosokat. Eközben 
olyan megállapításokat is tettek, amely kétségbe
vonta a községben végbement juttatások igazságos
ságát. Az idegen községek bizottságai a kiosztási 
jegyzék felülvizsgálatát a Sümegcsehi községi Föld
igénylő Bizottság tiltakozása ellenére végeztéik, mi
közben hangoztatták, hogy KFB több nem igény
jogosultat . és juttatásra érdemtelent is részesített 
földingatlan jutattásban. Néhány olyan nevet is ki
fogásoltak, akik 800—1000 négyszögöl szántóföldet 
kaptak, de arra különösebben szükségük megélhe
tési szempontból nem volt.40 

A bizottságok kijelölték azokat a juttatottaikat, 
akiktől teljes egészében el kell venni a földet. Ez 
meglehetősen feszült hangulatot eredményezett. A 
tárgyalás során mindenekelőtt a kisiparosoktól, né
hány kis- és középparaszttól, a KFB egyik tagjától. 
az uradalmi erdész nyugdíjas özvegyétől kívánták 
teljes egészében elvenni a juttatott ingatlanokat.41 

Ezenkívül Bernáth István uradalmi cseléd juttatá
sának jogosságát is kétségbe vonták, mivel neki 

Sümegcsehi község határában 1 kh. 1100 négyszögöl, 
és a mihályfai határban 1 kh. 1500 négyszögöl terü
letű saját ingatlana van.42 Az egyezkedési tárgyalá
son igen feszült hangulat keletkezett, és azt félbe 
is kellett szakítani, miután Sümegcsehi község Föld
igénylő Bizottsága a teremből kivonult. A községi 
elöljáróság és a Földigénylő Bizottság tudatában 
volt annak, hogy az ügynek folytatása lesz, éppen 
ezért védelmükre mozgósítottak mindenkit, akiket 
csak lehetett. Minden erőfeszítésük arra irányult, 
hogy legalább a jelenlegi állapotot fenntartsák. 
Kérdésessé vált azonban a kisiparosok juttatása, 
mivel azt már a falu elégedetlenjei is feszegették 
korábban, és az egyezkedési tárgyaláson is elsőnek 
szerepeltek. A kisiparosok juttatását- a Megyei 
Földbirtokrendező Tanács 1945 október 27-én kelt 
határozatában nem hagyta jóvá és 12 iparos jutta
tott ingatlanát tartalékterületnek nyilvánította. A 
Megyei Földbirtokrendező Tanács azonban helyt 
adottba kisiparosok házhelyigényeinek. Ez ellen is 
egyöntetű tiltakozás indult meg a faluban, az ipa
rosok az Országos Földbirtokrendező Tanácshoz for
dultak kérelmükkel. A községi elöljáróság, amely 
nyáron még úgy vélekedett, hogy a kisiparosok 
számára felesleges volt földet osztani, most köröm
szakadtáig védte ezt a juttatást, és egymás után 
készítették az igazolványokat, amelyben azt állítot
ták, bogy a kisiparosok megélhetési lehetősége a 
község kevés lakosságára való tekintettel nem biz
tosított, és így a juttatott inagtlanokra feltétlenül 
szükségük van. Közben a falu kocsmabérlő jé tői és 
egy cséplőgéppel is rendelkező géplakatostól a jut
tatott területeket visszavették, akik emiatt a Me
gyei Földbirtokrendezési Tanácsnál személyesen pa-
naszkodtaik.4:i Ősszel már csak három kisiparos ren
delkezett juttatott ingatlanokkal, a többiek viszont 
az OFT-hez fellebbeztek.44 A KFB az ingatlanokat 
a faki igényjogosultjainak adta át. Ugyancsak el
vonták a juttatást az uradalmi erdész nyugdíjas 
özvegyétől is, aki 1946 február 10-én kelt levelében 
az OFT-nek panaszolta, hogy minden megélhetési 
lehetőségtől megfosztották. A kapott 1 kh .és 800 
négyszögölingatlaint férje után kapta, aki 42 eszten
dőn keresztül volt alkalmazottja az uradalomnak, és 
ezért őt is elsőbbségi jogban kellene részesíteni. A 
püspökség férje halála után évi öt mázsa búzának 
megfelelő kegydíjat állapított meg számára, amely 
nagyon kevés volt, de ezt is 1944 októberében kapta 
utoljára. A juttatott területre azért is szüksége 
lenne, mivel semmiféle mezőgazdasági ingatlannal 
nem rendelkezik.45 A Megyei Földbirtokrendező 
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Tanácsnak valóban körültekintőbbnek kellett volna 
lennie a határozat meghozatala alkalmával. Az öz
vegynek ugyanis a földbirtokreform rendelet sze
rint joga volt az ingatlanra. „A KFB azon kegy- és 
nyugdíjasok részéré, aki arra vagyoni és családi 
körülményeik folytán múlhatatlanul rá vannak 
u ta lva . . . olyan nagyságú ingatlant juttathat, mely
nek évi tiszta jövedelme megfelel az élvezett évi 
kegydíj, illetőleg nyugdíj összegének."46 Bernáth 
István volt gazdasági cseléd is tiltakozott a juttatott 
föld tervezett elvétele miatt. Indokolásul elmondta, 
hogy 63 éven keresztül volt a veszprémi püspökség 
uradalmaiban cseléd. 76 éves, és teljesen egyedül 
maradt. A KFB és a községi elöljáróság együttesen 
javasolta, hogy a volt gazdasági cseled földjét a 
Megyei Földbirtokrendező Tanács hagyja meg. Több 
támadás érte a KFB egyik tagját is, mert a jutta
tott ingatlannal együtt a csereterület mindenki par
cellájánál nagyobbnak látszott. A nevezettnek iga
zolnia kellett több alkalommal, hogy az ingatlan 
egy része felesége anyjának az ukki határban fekvő 
3 kh. és 1551 négyszögöl területű földjének cseré
jeképpen került Sümegcsehi községben a tulajdo
nába és az nem juttatott föld/'7 

Sümegcsehi községtől az utolsó területkövetelést 
Máriamajor volt gazdasági cselédjei 1947 nyarán 
terjesztették elő. Németh János és 23 társa 31 kh. 
rétet követeltek a község határából. A volt cselédek 
a juttatás alkalmával valóban hátrányos helyzetbe 
kerültek, mert rétjuttatásban alig részesültek, és 
ennek hiányát már 1946 telén érezték is. Németh 
János szerint a gazdasági cselédek sokkal hátrá
nyosabb helyzetbe kerültek a juttatásnál, mint a 
törpe- vagy kisbirtokos parasztok. Sérelmezték, 
hogy az 1945 előtt általuk művelt 31 kh. rétet a 
csehi kisgazdáknak jutatták. Szerintük a községben 
jó viszonyok között élnek a gazdák, mivel a ko
rábbi földosztás alkalmával már elegendő földet 
juttattak nekik. A volt cselédeknek pedig alig van 
rétjük, és takarmánytermesztésre sincs lehetőségük, 
mert ha a szántóterületet bevetik, akkor gabonát 
vagy kapásnövényt nem tudnak eleget termelni. 
Legelő és rétterületre mindenképpen szükségük len
ne, mert „rét hiányában a gazdasághoz szükséges 
állatállomány tartására képtelenek vagyunk. . . és 
ez az egészséges gazdasági fejlődésünkre káros, 
mert a földeket kellőképpen trágyázni nem tudjuk. 
A földreformok ilyetén való állása javunkat egyál
talán nem szolgálná célján kívül, s örökös nyomorra 
volnánk kárhoztatva. . ." — írják az: OFT-hez be
adott kérvényükben. Ezt a kérelmet Bazsi község 

elöljárósága messzemenően támogatta, mivel a ké
relem jogosnak látszott. A támogatást annál is in
kább megadta, mivel a kérdéses rétterületet Sümeg
csehi község határából követelték.^' Zala vármegye 
Földhivatala a máriamajori cselédek kérelmét meg
küldte Sümegcsehi község elöljáróságának és az 
UFOSZ helyi szervezetének is. A képviselőtestület 
amellett, hogy felháborodását fejezte ki, igen csat
tanós választ adott a kérelmezőknek, a földhivatal
nak és Bazsi község elöljáróságának is. A júttartást 
tovább nem lehet bolygatni — mondták az UFOSZ 
képviselői. Az eddigi örökös változások a juttatás
ban senkinek sem használtak, mivel a gazdák bi
zonytalankodást éreztek a juttatott ingatlanok bir
toklásában. A követelt 31 kh. rétet a gazdák 1945 
óta háborítatlanul birtokolták, a gyengén termő 
részeket pedig megjavították. A cselédek rétszük
ségletének kielégítésére Sümegcsehi község Föld
igénylő Bizottsága már 1945 tavaszán gondolt, ami
kor az átengedett terület között 10 kh. rétet adott 
át Bazsi község Földigénylő Bizottságának azzal, 
hogy azt Máriamajor cselédjeinek juttassák. Ezen
kívül Bazsi KFB-a is rendelkezett még 14 kh. rét 
és 33 kh. igen jó minőségű legelőterülettel, amelyet 
rét gyanánt is lehetett volna használni. A hiba ott 
történt, hogy a rendelkezésre álló 55 kh. legelő és 
létterületből a jogos igénylők vajmi keveset kaptak, 
annak legnagyobb részét a bazsiak kapták meg. Ez 
akkor szabálytalan eljárás volt, mert a földreform-
rendelet szerint a Községi Földigénylő Bizottságnak 
legelsőrendű kötelessége a gazdasági cselédek igény
lésének kielégítése lett volna.4n A Földhivatal 1947 
nyarán elutasította a cselédek kérelmét azzal, hogy 
a falusi földhözjuttatottak a kérdéses rétterületből 
ki nem mozdíthatók, mert helyette más területet 
juttatni nem lehet. Másik oka az elutasításnak az 
volt, hogy a kérelmet 1946 január 1-е után juttatták 
el a Földhivatalhoz, holott a késedelemre a lako
soknak semmi okuk nem volt. A 31 kh. rétterület
ben a gazdák megmaradhattak.50 

A házhelyjuttatást ideiglenesen 1945 tavaszán el
végezték. Ekkor 53 házhelyet kiosztottak és 7 db 
egyenként 600—600 négyszögöles területet a később 
hazaérkező katonák számára tartalékoltak. A ház
helyekre a területet a kisbirtokosoktól vették igény
be és helyette nekik a palánkosi földekből csere
területet adtak. Ezzel a házhelyeket úgy sikerült 
kialakítani, hogy az a községfejlesztés szempontjá
ból a lehető legjobb volt. Tizenhét házhelyet juttat
tak a, Görbői utcában, amelynek déli oldalán már 
állottak azok a házak, amelyeket az 1920. évi föld-



reform során kiosztott házhelyekre építettek a tu
lajdonosok. Egy házhelyet (az ún. mesterföldet) a 
Mihályfai utcában, 35-öt pedig a község keleti ré
szén alakítottak ki. Ebből 7 házhelyet a Sümegi 
utcában mértek ki, 28-at pedig oly módon, hogy az 
új utcát képezett és párhuzamosan haladt a Mi
hályfai utcával. Az újonnan képzett az Űjházhelyi 
elnevezési; kapta.51 A házhelyek kiosztását azonban 
többen rosszalották a faluban. Különösen a keleti 
oldal birtokosai kezdték el a támadást a Községi 
Földigénylő Bizottság ellen és kérték a házhelyek 
megszüntetését. Kérelmeket juttattak el a Várme
gyei Földbirtokrendező Tanácshoz, ' amelyekben a 
Községi Földigénylő Bizottság igazságtalan eljárá
sára hivatkoztak. A kérvényt a község gazdálkodói 
nevében juttatták el, holott azon csak 21 aláírás 
szerepelt. Legfőbb sérelemnek azt tartották, hogy a 
keleti oldalon lakóknak a kertjeik végében húzódó 
dűlőutat is a házhelyekbe mérték, holott erre az 
őszi terménytakarodás idején nagy szükségük volt, 

'mivel ez a dűlőút a sümegi utat kötötte össze az 
Üjszeri úttal. Az igazság az, hogy ezt a dűlőutat a 
Mihályfai utca keleti oldalának lakói egyáltalán 
nem használták. A Községi Földigénylő Bizottság 
pedig gondoskodott arról, hogy a közlekedésben za
var ne álljon elő és az Űjházhelyi utcát a birtoko
sok annak kimérése után azonnal hasznalatba vet-
téK. Nem felelt meg a valóságnak az sem, hogy a 
külső kerteket a szűk gazdasági udvarok és belső 
kertek miatt szérűskertnek használták volna. Sze
rintük a KFB csak kárt okozott a kisgazdáknak ez
zel az intézkedéssel, mivel jelentős kerti területtől 
fosztotta meg őket. Az új tulajdonosok: szegénysor-
súak, nem valószínű, hogy 50 esztendőn belül 3—4 
háznál többet fel tudnának ott építeni. A kérvény 
azi állítja, hogy a juttaUttak nem is szándékoznak 
ots házat építeni, egyedüli lehetőségük az lesz, hogy 
azi; paprikáskertnek használják. „Ezért volt hiba 
ennek a területnek az elvétele." Javasolják, hogy a 
KFB mérje fel a reális házhelyigényeket és annak 
kielégítésére az 1920. évi földbirtokreform során 
juttatott, de eddig be nem épített házhelyeket jut-
tassák.5i Erre is lehetőséget kell találni, hisz csak 
egyetlen utcában (Hegy utca) 17 beépítetlen ház
hely van. A házhelyek eredeti kiméréséhez azonban 
ragaszkodott a KFB és az elöljáróság is. A tulajdo
nosok ellenállása miatt a Megyei Földbirtokrendező 
Tanács a házhelyjuttatás ügyben nem foglalt állást. 
Ez a tulajdonosok tudtára jutott és 1946 tavaszán 
többen közülük ezt úgy értelmezték, hogy a jutta
tást semmisnek lehet tekinteni. Ezért 8—10 eredeti 

tulajdonos a kertjét felszántotta a házhelynek ki
mért területtel együtt.53 A KFB az esetet jelentette 
a Földbirtokrendező Tanácsnak, amely ezt a cse
lekedetet földosztásellenes lépésnek minősítette. 
Valóban a falusi burzsoáziának ebben a támadás
ban nagy szerepe volt, így egy hangadót közülük 
internáltak. A faluban azonban nem lett nyugalom. 
A hangoskodók továbbra is vissza kívánták szerezni 
a kerti földeket, és ebben a küzdelemben szövetsé
geseik is akadtak. A hangoskodóknak nem volt ne
héz a községben magul*: mögé felsorakoztatni az 
elégedetlenkedőket, hiszen azzal hitegettók őket, ha 
a kerti földeket visszakapják, akkor ők lemondanak 
a csereterületekről és azt a törpebirtokosok meg
kaphatják. 1946 szeptember 28-án a Megyei Föld
birtokrendező Tanács a házhely ügyben támadt vi
tát helyszíni szemle és bejárás során igyekezett 
tisztázni.5'* A tanács kiküldöttei meggyőződhettek 
arról, hogy a házhely ügyben támadt ellentétek el
oszlatása nem egyszerű dolog, hiszen a hatóságok 
és a község lakosságának, vagy legalábbis a lakos
ság egy részének merevségével kell megküzdeniük. 
A ' községi szervek a házhely ügyek eredeti megol
dása mellett kardoskodtak. A tanács kiküldöttei 
azonban új megoldást keresve azt tanácsolták, hogy 
a római katolikus egyház területe, amely a község 
délnyugati felében volt, alkalmas házhelyek kijelö
lésére. Jegyzőkörtyvileg kimondták, hogy a katoli
kus egyház területéből a Kismezőnek nevezett dűlő
részt fel kell parcellázini. Teljesen szükségtelen, 
hogy erre à célra a törpe- és kisbirtokosok földjét 
vegyék igénybe. A KFB-t új házhely felosztási ter
vezet elkészítésére hívták fel. Kimondották, hogy a 
Kismezőből 12 kh-at, a Kápolna-tagból, amely Os-
vald József és János tulajdona, az eddigi felosztás 
szerint parcellázzanak.55 

A házhelyigények kielégítésére a Kismező és a 
Kápolna-tag kevés volt. Lényegében csak a Kis
mező 12 kh. területét lehetett parcellázni, mivel 
a Kápolna-tagnak 1945 tavaszán kimért házhelyei
ben csak annyi változtatást vittek végbe, hogy ott 
néhány személytől megvonták a juttatást és mások
nak juttatták azok egy részét. További 10 korábbi 
házhellyel rendelkezőktől is elvonták a házhelyet, 
majd a jelentkező új igénylőket pedig elutasították. 
A KFB és az elöljáróság most valóban a sürgős 
igényeket kívánta kielégíteni, míg a többi igénylőt 
figyelmen kívül hagyta. Amikor ezt megtudták a 
korábban házhellyel rendelkezők, nagy felzúdulás 
támadt az intézkedés ellen.56 Az elöljáróság és a 
KFB a Kismező felmérésétől vonakodott, mivel azt 
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a temető közelsége miatt házhelylétesítés céljára 
alkalmatlannak találta. Ujabb javaslat szerint a 
házhelyek kimérését a palánkosi földeknek a Gör-
bői útra dűlő részén kellett volna elvégezni. Ez a 
felmérés senkinek sem sérti az érdekét, ha csak az 
újgazdák nem tiltakoznak a földterület újabb vál
toztatása miatt. Ez azonban csak elképzelés maradt, 
mivel a házhely igénylők nem kívántak a falutól na
gyabb távolságra letelepedni, s ezenkívül az ivóvíz
ellátás nehézségét is felvetették, amely telepítésre 
alkalmatlanná teszi ezt a területet .Ügy látszott, a 
házhelykiosztás megfeneklett a községben. A KFB 
utolsó kísérlett tett, hogy végleg rábírja a kisgaz
dákat a csereterületekkel megváltott kerti ingatla
nok kisajátítására. A KFB sorra járta az érdekelt 
gazdákat, hogy egyenként és személyesen rábeszél
jék őket, hogy az igénybevett területet ne követel
jék, mivel a bizottság munkáját szinte lehetetlenné 
teszik. Időközben ugyanis a KFB elgondolását a leg
szükségesebb házhelyigónyek kielégítésére vonatko
zóan megváltoztatta a Megyei Földbirtokrendezo 
Tanács, mivel 61 igényjogosult személyt hagyott 
jóvá. A KFB ennek hatására megkísérelte az ere
deti terv végrehajtását. A bizottság által megkérde
zett 59 tulajdonos közül 21 a cserét jónak tartotta, 
5 gazda közömbös volt, 23 viszont szenvedélyesen 
követelte vissza a kerti földeket. Elégedett volt a 
csereterülettel Kardos Elek, akitől 2199 négyszögöl 
szántóföldet, Kardos József, akitől 2019 négyszög
ölet vettek igénybe a házhely parcellázás során. Az 
elégedetlen 23 gazda a Megyei Földbirtokrendezo 
Tanácsnál újabb tiltakozást nyújtott be, amelyben 
most már nem ajánlottak semmilyen megoldást 
sem, hanem a KFB mindenegyes tagjának politikai 
múltját kezdték feszegetni. A bizottságot a község 
ellenségévé nyilvánították. Levelük csupa vád a bi
zottság és a község elöljárósága ellen. „Sümegcsehi 
község Földosztó Bizottsága még mindig szinte ter-
rorisztikusan fenyeget. A helyszíni vizsgálatot meg
ejtő Megyei Tanács határozatát legkülönbözőbb mó
don félremagyarázzák... a Tanács ítéletét semmis
nek mondják . . . a napokban kihirdették, hogy volt 
tulajdonát művelni senki ne mer je . . . A nép fél', 
hallgat és tűr. Nem tudja, hol talál orvoslást ba
jaira, pana'szaira. Ez a túldemokratikus banda a 
nép nyakán ül, és vajon ki merészel elgondolásuk 
ellen szólni . . . aki útjukban áll, azt menthetetle
nül . . . internálják" — írják 1946 október 27-én kelt 
levelükben. A KFB elnökét azzal vádolták, hogy a 
pap vagyonát védelmezi, azért nem került sor a 
Kismező felosztására. Érvekkel is támogatták ezt 
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a vádat. Szerintük a KFB elnöke szoros kapcsolatot 
tartott! fenn a falu plébánosával a földigénylési el
járás egész ideje alatt, amely még abból az időből 
származott, amikor az elnök az egyházközség föld
jén cselédeskedett. A hitbuzgó és vallásos hírben 
álló gazdák élesen támadták a plébánost. Ezt írják 
róla: „A pap a cselédjével és a volt nyilasokkal fű-
höz-fához szaladgál, hogy a 12 holdját megment
sék." Támadják a bizottságot a körjegyzővel való 
szoros kapcsolat miatt is .. . ,.a jegyző irányításával 
kibeszélik magukat és mindent elpalástolnak. Nincs 
kitől tartaniuk, mögöttük a 100 holdját védő pap és 
a minden politikai érát kiszolgáló jegyző.. . ő k tuk
málták a falu nyakára ezeket a túl nagy demokra
tákat. Csak így remélhették, hogy ezzel a félig nyi
las társasággal sikerül elgondolásaikat érvényre jut
tatni."57 

A levél írója ügyesen fogalmazta mondatait. Az 
volt az igazság, hogy a KFB két tagja valóban szim
patizált a szélső jobboldali rezsim községi vezetői
vel, sőt némi kapcsolatuk is volt azokkal. Népelle
nes cselekedetet azonban nem sikerült rájuk bizo
nyítani. A két oldalnyira terjedő levélben ennyi 
volt csak az igazság, a többi pedig közönséges vá
daskodás. A levelet az érdekeltek közül többen nem 
írták alá, mivel annak tartalmát megismerve, azt 
valótlannak mondották. Ezért a szervezők olyan 
elégedetlen gazdákhoz fordultak, akik hajlandók 
voltaik a bizottság ellen vádaskodni, még akkor is, 
ha az ügyhöz semmi közük nem volt. így találunk 
ott olyan középparasztokat is, akiktől házhelyfölde
ket sem igényelteik, és egyáltalán semmi közük nem 
Volt az egész juttatáshoz. 

A Községi Földigénylő Bizottság 1947 január 31-én 
megszüntette működését. Ekkor országszerte fel
oszlottak a földigénylő bizottságok, mivel a föld
osztás gyakorlati részét befejezettnek lehetett tekin
teni. Sümegcsehiben azonban a KFB megszünteté
sével a házhelyügy teljes káosza maradt hátra. 1947 
február 23-án megalakult az UFOSZ szervezet, 
amely a házhely kérdést éppen olyan szívósan ke
zelte, mint a KFB. Igaz, hogy az UFOSZ első el
nöke Németh István lett, és éppen ezért esett rá a 
választás, hogy a házhelyügyet végleg rendezze.5" 

Március 27-én egy UFOSZ küldöttség járt az Or
szágos Földbirtokrendezo Tanácsnál, ahol az egész 
ügyet előadták, majd sürgős és végleges rendezést 
kívántak. Az OFT néhány nap múlva Sümegcsehi 
község házhelyigénylésében keletkezett összes iratod-kát Zalaegerszegről magához kérette.09 



Hasonlóan erélyes lépéseket tett az úgy végleges 
tisztázása érdekében a MKP járási szervezetének 
titkára is.60 

A felsőbb utasítások az elöljáróságot arra ösztö
nözték, hogy az eredeti elgondolás szerinti kiosztást 
békéltetési tárgyalással oldja meg. Erre 1948 május 
28-án került sor. A jelenlevő kisbirtokosok és a 
házhelyigénylőik között parázs veszekedés kezdődött, 
mável a kerti földek ügyében hajthatatlanok ma
radtak. A helyzetet az a körülmény is súlyosbította, 
hogy a kisbirtokos egy része családi körülményekre 
való hivatkozással házhelyigénylőként lépett fel, de 
kizárólag a saját területére. Nyilvánvaló volt már 
a békéltetési tárgyalás elején, hogy itt eredmény 
nem születhet, mégis az elöljáróság tovább foly
tatta, mivel mindenképpen kereste a megoldás kul
csát. Kiderült, hogy a kisbirtokosok legnagyobb ré
sze a kisajátítást már 1945 tavaszán ellenséges ér
zülettel fogadta, annak ellenére, hogy legtöbbjük a 
csereingatlan mellett még további szántóföld és rét
juttatásban is részesült. Néhányan azt is állították, 
hogy a csereingatlant nem beleegyezés ükkel juttat
ták, hanem úgy erőszakolták rájuk azt.51 Az érdemi 
tiltakozásit azonban csak később kezdték meg, ami
kor világossá vált, hogy a KFB „indokolatlanul" 
vette igénybe a kerti földeket A kisajátított ingat
lanokat később azért követelték még erősebben, 
mivel láttáik, hogy a KFB a házhelyügyet érdemileg 
csak 1946 elején vette tárgyalás alá, és helyszíni 
szemlét csak ennek az évnek őszén tartotta meg a 
Megyei Földbirtokrendező Tanács. 

Ez a szerv a házhelyigény jogosultságot 1943 no
vember 5-én megállapította, de az igénybevétel ki-

i mondását mellőzte. Mindezek csak bátorítólag ha
tottak a kisgazdákra. Nern vitte előbbre az ügyet a 
Megyei Földbirtokrendező Tanács, majd a Földhi
vatal további határozatlansága sem, amely azután 
mulasztással vádolta a KFB-t, amiért 1945 tavaszán 
a kisgazdákat az igénybevételről nem értesítette. 

Később pedig a megyei szervek két alkalommal 
történő helyi szemléje után sem foganatosítottak új 
igénybevételt, holott erre az utasítást megkapták. 
Az UFOSZ szervezet igyekezett azzal is hatni, hogy 
a csereterületeket földalap tulajdonná nyilvánította 
azok esetében, akik a kerti területet és a csereföldet 
megművelték és visszamenőleg bérletet követelt 
azok után. A tárgyalás eredménytelenségéről érte
sítették a Megyei Földhivatalt, amely ezekután Sü-
megosehi községben a házhelyrefoirmot megsemmi
sítette. 

„A földreform kezdetétől a mai napig Sümegcsehi 
községben házhelyügyben a KFB eljárását, amely 
szerint a kisbirtokosoktól igénybeveendő területen 
kívánja a házhelyeket kijelölni, elutasítom, és a 
községben a házhelyreform végrehajtását kivihető
nek nem tartom." A Megyei Földhivatal az UFOSZ 
szervezettől és a községi elöljáróságtól 1948 nyarán 
új javaslatot kér a házhelyreform megoldására, bar 
a Földhivatal kénytelen volt megállapítaná, hogy 
jobb és alkalmasabb területet a község fejlődése 
szempontjából találni sem lehetett volna annál, 
amit a Községi Földigénylő Bizottság 1945 tavaszán 
juttatott. A Földhivatal azonban a hibát a KFB-ban 
látta, amely az igénybevétel alkalmával nem volt 
elég körültekintő és a kisbirtokosok belsőségéhez 
tartozó területet is igénybe vett. 

Ez azután nagyobbmérvű elégedetlenséget váltott 
ki a kisgazdatársadalom körében, amely politikai 
szempontból is csak kárt okozott.62 Hibáztatta kisebb 
mértékben a törpe - és kisbirtokos réteget is, amely
ből „hiányzott a kellő megértés a kérdés megoldá
sához."63 Fontos körülmény az is, hogy a cserein
gatlanokat nem egy tagban tartalékolták, hanem a 
nagy palánkosi táblában szerteszéjjel, és így nern 
volt lehetséges ennek a területnek település céljára 
való kijelölése.64 Most már nem esett szó a községi 
elöljáróságon sem a kerti földek igénybevételéről, 
de a Kismező parcellázását sem kezdték meg. Ek
kor úgy tűnt, mintha az elöljáróság a palánkosi föl
deket szerette volna házhely gyanánt felosztani. 
Mivel ezt a tervezetet az érdekelteik és az UFOSZ 
szervezet ellenezte, az elöljáróság- kénytelen volt 
ettől a tervétől is elállani. A képviselőtestületi gyű
lésen kimondották, hogy az egyetlen megoldást 
nyújtó javaslat elvetése után a házihelypaircellázást 
megnyugtatóan elintézni nem lehet, mivel mind
össze 7000 négyszögöl terület áll rendelkezésre. Eb
ből azonban a 61 igénylőnek megfelelő nagyságú 
területet juttatni nem lehet. 

1948 június 25-én tartott képviselőtestületi gyűlé
sen úgy találták, hogy a Megyei Földhivatal által 
jóváhagyott 61 házhelyigénylő közül mindössze 25— 
30-an vannak, akiknek feltétlenül juttatni kell ház
helyet, míg a többi igényjogosultnak elismert sze
mély juttatásával egyelőre varrd lehet.65 A Megyei 
Földhivatalnak sem volt kifogása az ellen, hogy a 
képviselőtestület a maga elgondolása szerint oldja 
meg és végleg zárja le a házhelyjuttatást. A Megyei 
Földhivatal csak ahhoz ragaszkodott, hogy a reális 
szükségleteket minden körülmények közepette elé
gítse ki az elöljáróság. Az UFOSZ készített egy 
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olyan tervezetet, amely szerint a KFB korábbi el
gondolását úgy módosítsák, hogy a kerti földeket 
házhely gyanánt juttassák a tulajdonosoknak és 
néhány éven belül kötelezzék őket a házak felépí
tésére. Ez annál inkább reálisnak látszott, mivel 
korábban ezek a gazdák is mint házhelyigénylők 
lépteik fel. Ezzel lehetőség nyílna arra, hogy a köz
ség keleti részében a birtokosok kerti földjeivel 
szemben levő földeket házhelynek kiosztanák, ahol 
17—20 házat is lehetne felépíteni. Ez azonban csak 
tervezet maradt, mivel a birtokosoknak eszük ágá
ban sem volt a kerti területeken házakat emelni.,i,! 

1948-ban az elöljáróság fontossági sorrendben 
megkezdte a házhelyek juttatását. Ennek műszaki 
munkálatait a volt KFB rutinos tagjaira bízták, 
akik páratlan gyorsasággal, szinte néhány nap alatt 
elkészítették a parcellázási tervezetet, majd kimér
ték azokat. Ekkor 40 földműves, két tisztviselő, két 
iparos házhelyet kapott. Ezeket a rendelkezésre álló 
és nem vitás területeken, valamint az 1920 után 
juttatott, de mindeddig be nem épített házhelyeken 
osztották. Tizennyolc házhelyet csak eszmeileg osz
tottak fel, amelyből 4 házhely közérdekű hely gya

nánt került felosztásra. Az utóbbiakat az újházhelyi 
út keleti oldalán mérték ki.67 Az új tulajdonosok 
egy része már 1948-ban megkezdte az építkezést és 
15 év alatt beépítették a községben levő foghíjas 
telkeiket, valamint a Kápolna-tag és a sümegi út 
északi oldalát. Az elmúlt 15 esztendő alatt az is 
bebizonyosodott, hogy a házhelyigénylés idején a 
reális igény valóban 30 körül volt. Ezért 1950-ben 
az Űjházhelyi út keleti oldalán kiosztott területeket 
visszajuttatták eredeti tulajdonosaiknak, akik 
egyébként ezeket a mezőgazdasági ingatlanokat ed
dig is ideiglenesen művelték. Sümegcsehi község
ben a földhözjuttatás és házhelykiosztás csak 1948 
őszén zárult le. Bár a Népi Bizottság a következő 
évben még foglalkozott a juttatás körül támadt vi
tákkal, de azok már számottevőknek sern nevezhe
tők.63 Amikor a Zala vármegyei Államépítészetd Hi
vatal két katasztrális hold területű útőri ületmény-
földet kért, a községi Népi Bizottság alapos megfon
tolás után is csak 20C0 négyszögöl szántóföldet tu
dott juttatni, két parcellában, mivel a földalap ezzel 
kimerült. 1949-ben már nincs felosztható terület 
Sümegcsehi község határában.'"1 
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Bodenver te i lung, H a u s g r u n d - u n d 

Die Gemeinde Sümegcsehi autonomen Rates liegt 
im westlichen Teil des Komitates Veszprém. Ihre 
Einwohner lebten seit dem frühen Mittelalter im 
Dominium des Bistums von Veszprém. Sie waren 
big 1848 ewige Fronbauern. In den folgenden Jahr
zehnten bewohnten das Dorf hauptsächlich Zwerg-
besitzer und Kleinbauern. Die Entwicklung der Ge
meinde wurde Ende des XIX. Jhs — trotz der da
maligen günstigen Umstände — durch die auf die 
kapitalistische Wirtschaft übertretene Kirche ge
hindert. Die Einwohner vermagen nur unter den 
größten Schwierigkeiten einen kleinen Besitz auf 
dem Gebiet der Nachbargemeinden zu erwerben. Es 
war vollkommen unmöglich, in der Gemeinde Sü
megcsehi Boden zu kaufen. Zwischen den beiden 
Weltkriegen wurden drei Bodenverteilungen klei
neren Umfanges vorgenommen: im J. 1921 Haus-
grundpairzelMerung; in den Jahren 1926 und 1940 
erhielten die Einwohner die Acker des Dominiums 
im Rahmen der Vermögensablösung. Die Zuwen
dung hat aber die damals regierende Staatsordnung 
auch in diesem Fall zum politischen Nutzen ver
wendet. In diesen drei Fällen wurde die Bodenver
teilung diesem Gesichtspunkt unterordnet. 

Die im Frühjahr 1945 durchgeführte Besitzreform 
hat unter dem größten Beifall der Bevölkerung 
stattgefunden. Obwohl beim Beginn der Arbeiten 
auch die Bodenbeanspruchungsikommission nur 
dunlkle Vorstellungen von der Reform hatte, 
wurde doch rasch und bestimmt gehandelt. 
An der Arbeit der Kommision haben auch alte 
Funktionäre der Räterepublik teilgenommen, die 
dem Präsidenten mit überlegenem Rat beigestanden 
hatten. Die Bodenverteilung wurde praktisch schon 
am 12 April abgeschlossen und die Bevölkerung, 
glücklich frei von Krigshandlungen, konnte mit den 
Frühjahrsarbeiten beginnen. Parallel mit der Bo
denverteilung waren auch Hausgrundbeanspruchung 
und Hausgrund-Zuwendung im Gang. Die Haus-
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gründe wurden, im Hinblick auf die Entwicklung 
des Dorfes, in den östlichen Teilen, sowie an der 
Südseite der westlichen Gasse abgemessen. Diese 
Grundstücke befanden sich im Besitz der Kleinbe
sitzer. Im Sommer und Herbst 1945 mußte die Kom
mission einen harten Kampf führen, um diese 
Hausgrundstücke zu retten. Die expropriierten 
Kleinbesitzer haben sich nämlich in den Verlust 
ihrer Besitztümer nicht hineingefunden. Auch sol
che haben dagegen Protest erhoben, die neben 
Tauschgrundbesitz einer Zuwendung von 2—3 Rat. 
Joch teilhaftig geworden sind. Die Streitigkeiten in 
den Hausgrund-Angelegenheiten dauerten auch 
noch im J. 1948, bis die Problerne mit Kompromiß 
entschieden worden sind. Es war ja in dieser Zeit 
leicht, die Unzufriedenheit anzufachen: einesteils 
durch die Bauernbourgeoisie von innen her, ande
renteils von den Tongebern der rechtsseitigen poli
tischen Parteien. Letztere haben sich der Bodenver
teilungen als Propagandamaterial bei ihren politi
schen Reden gegen die Demokratie bedient. Auf die 
zugewendeten Gebiete der Gemarkung des Dorfes 
haben auch die Nachbardörfer Anspruch erhoben. 
Die Prätension der Bodenreform-Kommissionen 
derselben hat 1000 Kat. Joch überstiegen. Der in 
der Gemeinde geschaffene Grundbesitzfonds betrug 
dabei nur 1200 Kat. Joch. Gegen diese Anforderung 
ist man einheitlich aufgetreten. Diese Einheit wurde 
aber von den mit der Bodenverteilung unzufriede
nen Kleinbesitzern zerstört. Besonders heftig verlie
fen die Streitigkeiten in der Kommission für Wie
sen problerne auf Ort und Stelle. Die soeben befrei
ten Enkel der Fronbauern des Dominiums von Sü
meg haben sich wegen des Erbes überworfen. Sie 
haben den Boden unerwartet und zum Geschenk 
in Besitz bekommen, nach dem sich eine lange 
Reihe der Kleinhäuslergenerationen jahrhunderte
lang sehnte. Die junge Staatsmacht hat dann end
lich auf diesem Gebiet Ordnung gemacht. 

G á b o r F a r k a s 

s 

203 



Jegyzetek 

. 

A falu Cceh (Cseh) neve a középkor i fo r rásokban meg
ta lá lha tó . Így jelölték- meg a XVI. é s XVII. s zázadban is . 
A XVIII. század e le jén t ű n i k fel a Csehi név . 
Az első magyaro r szág i népszámlá lá s 1784—1787. (Bpest, 
1930) 252—253. 
ZAL: (Zalaegerszegi Állami Levéltár) Za lavármegye k ö 
zépkor t he lysége inek tö r téne te . Csehi. Holub József kéz
i ra ta . 
Országos Levé l tá r : Za lavármegye i dica-összeírások. 
(XVI. sz.) 
ZAL: Conscriptiomes Universa les ö . 19. 302. p . 
U. o. ö . 21. 99. p . 
U. o. 1770. 
Az e lső magyarország i népszámlá lá s : u. o. 
Thie le : Königreich Ungarn . I—II. 114. 
F é n y e s E.: Magyarország geográf iai szó tára . III . 2(>6. 
He lységnév tá r 1873. (Bpesti 1873) 221. 
Magyar ' Sta t iszt ikai Köz lemények 1900. 2. k. (Népszám
lálás 1900) Bpes t 1904. 342. 
ZÁL: Központ i Bizo t tmány i ra ta i 1848. 
Degré Alajosl sz íves közlése. 
Mihályfán és Óhídon. \ 
Veszprémi Állami Levél tár . Sümegcsehi község 
igénylő Bizot t ságának i ra ta i . Házhe lyügyek 1945. 
len. (Tovább iakban : K F B iratai .) 
Magyarország földbir tokosai és földbérlői 1925. 
1.925) 387. 
KFB i ra ta i : u. o. 
A község tö r t éne té re vonatkozó feljegyzések. Székesfe
hé rvá r i Állami Levél tár . (Továbbiakban: SZÁL.) 
Sümegcsehi körjegyzőség i ra ta i 976/1940. sz. SZÄL. 
U. o. 
Zala vármegye i Fö ldb i r tokrendező T a n á c s á n a k i ra ta i . 
1945. jelzet len. (Továbbiakban: Fö ldb i r tokrendező T a n á c s 
iratai.) Veszprémi Allamá Levél tár . (Továbbiakban : VAL.) 
Sümegcsehi község i ra ta i 39—1945. sz. SZÁL. 
Földbi r tokrendező Tanács» i ra ta i 2280—1945. sz. 
A fö ldbi r tokreformra vonatkozó jogszabá lyok (Bpest 
1945) 32. 
Földbir toikrendező Tanács i ra ta 1945. Jelzet len. 
Tóth Ferenc , Gaá l Ferenc , F a t e r Jánosi 5 k h szántóföki 
és 80O négyszögöl rét , Hegedűs K á r o l y és Hosszú Pé t e r 
5 kh és 800 négyszögöl szántóföld és 800 négyszögöl rét . 
B u s z n y á k József 4 kh szántóföld és 800 négyszögöl ré t . 
Pl . Németh F e r e n c 2 kh . szántóföld és 1 kh . rét és 390 
négyszögöl szőlő terü le te t kapo t t . M a k k o s J e n ő 3 kh . 
szántóföld ós 800 négyszögöl rét j u t t a t á s b a n részesül t . 
Gyalogh Géza 1 kh . szántó, . 1 k h . rét , В е к е Lajos1 1 kh . 
450 négyszögöl s zán tó é s rét , F a r k a s Káro ly 1 kh . szán tó 
föld ós 800 négyszögöl rét , va lamin t 600 négyszögöl házr 
hely. 

Föld-
jelzet-

(Bpest 

81. 

sz. V A L . 

Madár József, Tóth Fe renc , Józsa Béla, Szanat i Joach im. 
S imon P . J ános , 1800 négyszögöl szántóföld és 800 négy
szögöl ré t . 
Fö ldb i r tok rendező T a n á c s i ra ta i 1945. Jelzet len. 
U. o. 889—1946. 
U. o. 1945. jelzet len. 
U. 0.889-—1946. sz. 
U. o. 2280—1945. SZ. 
U. o, 1476—1946. SZ. 
U. o ; 
„ N y a v a l y á s svábok, é h e n k ó r á s z r á c o k " csúfolódás a r r a 
utal , hogy a falu t ö rök u tán i t e l epes község (német és 
délszláv), a m e l y e lmagyarosodot t . 
Fö ldb i r tokrendező T a n á c s i ra ta i 4014—194(>. sz. 
U. o. 6476—1946. sz. 
U. O. 6477—1946. sz. 
U. O. 6462—1946. sz. 
Kovács Géza l aka tos 1600 négyszögöl é s Németh Lajos 
kocsmabér lő 800 négyszögöl . 
Fö ldb i r tokrendező T a n á c s i ra ta i aaao—1946. sz. 
U. o. 1399—1946. sz. 
A fö ld re formra vona tkozó jogszabá lyok u. 
Fö ldb i r tokrendező Tanács, i ra ta i 6462—1946. sz. 
Zala v á r m e g y e Földhiva ta la i ra ta i 3154—1947. 
(ТоvábMaikban : Fö ldh iva ta l iratai .) 
U. o. 4189—1946. sz. 
U. o. 5333—1947. sz. 
Fö ldbi r tokrendező Tanács iratai 7957—1946. sz. 
U. o. 771—1946. sz. 
U. o. 2152—1946. sz. 
U. o. 7481—1946. sz. 
U. o. 6769—1946. sz. 
U. o. 7481—1946. sz. Fe renczy József, Da rabos Géza, Hardi 
János , Her te lendi Fe renc , Kiss Mihály, Kovács József, 
Simon Miklós, Somogyi József, Somogyi Vilmos, Szántó 
Géza. Lőr incz Lajos, Nagy Is tván. 
U. o. 7481—1946. sz. 
U. o. 7324—1946. sz. 
U. o. Fö ldh iva ta l i ra ta i 91—1947. sz. ein. 
U. о. 2274—1947. sz. 
U. о. 3561—1947. sz. 
Azj 1945. és 1947. évi választásokon! a földosztásban leg
nagyobb é rdemeke t szerzett pá r tok igen kevés szavaza to t 
kap tak . 
U. o. 7526—1948. sz. 
U. o. 
U. o. 9102—1948. sz. 
U. o. 1483—1948. sz. 
U. o, 8221—1949. sz. 
U. o. 2421—1949. SZ. 
U. o. 
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