
A nemzeti bizottságok tevékenysége Veszprém megyében 
(1945 á p r i l i s — 1949 január ) 

I. 

A Vörös Hadsereg felszabadító hadműveletei so
rán 1945 április 4-re hazámk egész területéről ki
űzte a német fasiszta csapatokat. Egyúttal megsem
misítette a német fasizmussal szövetkezett magyar 
kizsákmányoló osztályok fegyveres erőit is. A fel
szabadult magyar nép saját kezébe vehette sorsá
nak irányítását, a munkásosztály forradalmi pártja 
vezetésével a népi demokratikus forradalom kibon-

.takoztatásának útjára lépett, 
A MKP figyelembe véve hazánk osztályerőviszo

nyait, a népünk előtt álló legfontosabb feladatokat, 
az ország demokratikus átalakítását tűzte napi
rendre, és ezzel maga köré tudta tömöríteni az or
szág antifasiszta, demokratikus és hazafias erőit. 
Programjavaslatában kijelölte hazánk demokratikus 
újjászületésének és felemelkedésének útját: „Ha a 
nemzet kíméletlenül leszámol az országvesztőkkel, 
ha minden becsületes magyar összefog a Magyar 
Nemzeti Függetlenségi Frontban az új, életerős, de
mokratikus! Magyarország felépítésére, ha a nép 
veszi kezébe az ország vezetését, akkor Magyaror
szág nem volt, hanem lesz!"2 A kommunista páit 
javaslatát a Szegeden megalakult Magyar Nemzeti 
Függetlenségi Front 1944 december 3-án program
jául elfogadta. A nemzeti bizottságok ennek a Ma
gyar Nemzeti Függetlenségi Frontnak voltak a he
lyi szervei. 

A kommunista pártok, így a MKP tevékenységé
ben sem újfceletű a népfrontpolitika. Tudományos 
alapját a Kommunista Internacionálé 1935-ben 
Moszkvában megtarott VII. kongresszusa dolgozta 
ki. Az illegális MKP e határozat szellemében kezde
ményezte az antifasiszta, háborúellenes összefogást. 
A népfront első szervezett formája a széles társa
dalmi bázison 1942 tavaszón létrehozott Történelmi 
Emlékbizottság volt. Ezt követte a német megszál
lás idején létrehozott Magyar Front, a magyar anti
fasiszták politikai, harci szövetsége. 

Az antifasiszta, nemzeti erők igazi összefogása 
azonban csak 1944 végén, az ország egy részének 

felszabadulása után, a Magyar Nemzeti Független
ségi Front és annak helyi szervei, a nemzeti bizott
ságok keretében tudott kifejlődni. 

A kommunista párt volt a kezdeményezője még 
az illegalitás időszakában ennek a nemzeti egység
frontnak. A párt Külföldi Bizottsága 1944 szeptem
berében és októberében a szocializmusba való át
menet kérdéseiről tanácskozott. Az a vélemény ala
kult ki, hog^ a tömegmozgalmak fejlődésében, a 
fasizmus maradványai elleni harciban és a demokra
tikus célok valóra váltásában a nemzeti bizottsá
gokra nagy feladat vár.3 

A nemzeti bizottságok szükségességét és feladatai
nak részletesebb kifejezését 1944 november 7-én, a 
Nagy Októberi Szocialista Forradalom 27. évfordu
lóján a szegedi ünnepi nagygyűlésen a MKP képvi
selője adta meg: 

„Szükség van olyan bizottságokra, amelyben he
lyet foglalnak az összes haladó pártok és szerveze
tek képviselői. Szükség van nemzeti bizottságokra 
itt és az ország azon részén, mely ma még a német 
fasizmus csizmája alá van t iporva . . . A felszabadí
tott területeken a nemzeti bizottságok feladata, 
hogy mindenütt mozgósítsák a népet a nehézségek 
leküzdésére, a termelőmunkára, a Vörös Hadsereg 
támogatására, mely szétzúzza a hazáinkat elnyomó 
német fasiszta imperializmust. "/j 

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front program
jává lett „Magyarország demokratikus újjáépítésé
nek és. felemelkedésének programja", amely még 
1944 november 30-án jelent meg a MKP javaslata
ként a debreceni Néplapban, szintén felhívást tar
talmaz a nemzeti bizottságok megalakítására és egy
ben meghatározza a nemzeti bizottságok helyét a 
felszabadult Magyarország közéletében.5 

Az egyes városok és kö2ségek*felszabadítását kö
vetően sorra alakultak meg a nemzeti bizottságok. 
A nemzeti bizottságok által szervezett népgyűlése
ken választották meg az Ideiglenes Nemzetgyűlés 
képviselőit. A nemzeti bizottságok voltak egyidejű
leg a demokratikus koalíciós pártok helyi összefo
gása és az osztálysiZövetség kifejezői is. A kommu-
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nista párt helyi szervezetei és a koalíciós pártok 
hazafias, demokratikus tömegeinek kapcsolata és 
egyben e pártok reakciós vezetőivel folytatott harc 
színterei lettek. A nemzeti bizottságok — főleg te
vékenységük első hónapjaiban —• helyi viszonylat
ban az állami élet minden területén tevékenyked
tek, irányították a politikai életet. Nagy szerepet 
játszottak az élet vérkeringésének megindításában, 
a közbiztonság helyreállításában, a közellátás meg
szervezésében, a helyi önkormányzati szervek újjá
szervezésében. 

Felvették a harcot a reakció és a fasizmus ma
radványai ellen, tevékeny szerepet vállaltak a reak
cióellenes népmozgalmakban. Később a reakció 
támadásának kereszttüzébe kerültek.. Felülről a 
nemzeti bizottságok szétrobbantására törekedtek, 
míg a helyi reakciós erők fokozatosan igyekeztek 
beépülni e népi szervekbe. A kommunista párt ve
zetői a fő súlyt inkább a központi szervekben folyó 
harcra helyezték. Mindezek következtében a nem
zeti bizottságok szerepe fokozatosan csökkent. A 
bennük rejlő forradalmi erőt bizotyítja, hogy tevé
kenységük a reakció elleni nagy harcok idején meg
élénkült, nemcsak 1945 végén és 1946-ban, de még 
1947—48-ban Ls. 1946-tól kezdve azonban fokozato
san háttérbe szorultak, szerepük egyre csökkent és 
1949 januárban központi intézkedésre feloszlatták 
őket. 

-
II. 

Veszprém megye a felszabadulás előtt túlnyomó
részt mezőgazdasági jellegű megye volt. Az ipari 
munkások száma alig érte el a 7500-at, jelentősebb 
ipart a bányászat és a vegyipar jelentett. A 
feudális nagybirtokrendszeren alapuló mezőgazda
ság jellemezte elsősorban megyénket. Területének 
több mint egyharmada —• 300 034 kh. — 123 olyan 
nagybirtokos kezén volt, akik átlagosan több mint 
2400 kh. földterületen gazdálkodtak. A megye leg
nagyobb földbirtokosa a felszabadulás előtt az egy
ház. A veszprémi püspökség, a veszprémi káptalan 
és a zirci apátság együttesen 150 000 kh. földterüle
tet birtokolt. 1935-ben Veszprém megyében a föld
tulajdonosok 74,1 «zazalékanak egyenként 5 kh-nál 
kevesebb földje volt és ezek az összföldterületnek 
csupán 11,2 százalékán gazdálkodhattak. Ugyanak
kor a 100 kh-on felüli birtokosok — akik a föld
tulajdonosoknak mindössze 0,8 százalékát tették ki 
—' a földterület 53,6 százalékával rendelkeztek. 
Húszezer parasztcsalád egyáltalán nem rendelkezett 
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földdel. A földnélküli mezőgazdasági proletariátus 
éves gazdasági cselédként, részesaratóként, vagy 
napszámosként tengette életét. Igen nehéz helyzet
ben élt a szegényparaszti réteg is; az adó, a bank 
és a kulákuzsora sújtotta, s állandóan a tönkrejut
tatás veszélye fenyegette.6 

A megye az ország legkésőbben felszabadult or
szágrészei közé tartozott. Nagyon sokat szenvedett 
a háború pusztításaitól. A náci Németország vezetői 
Dél-Németország és Ausztria megvédése érdekében 
ellentámadást szerveztek a Velencei tó és a Balaton 
között a Duna irányában 1945 március elején. A 2. 
és 3. Ukrán Hadseregcsoport ellentámadása, az ún. 
1945-ös bécsi hadművelet sikeres végrehajtása során 
szabadult fel a megye területe. Máricus 23-án fog
lalták el a szovjet csapatok a megyeszékhelyt és 
Zircet, 25-én Balatonfüredet Máricus 26-án szaba
dult fel Pápa, Devecser, 27-én Tapolca, 28-án Sümeg 
és 30-án Keszthely. S 

A megye késői felszabadulása azzal a következ
ménnyel járt, hogy a reakciósok és nyilasok jórésze 
már nem menekült tovább. Még az ország keleti és 
középső területéről idemenekült reakciós elemek is 
itt maradtak, az ország felszabadításának idejére 
különböző hivatalokba és egyéb vezető szervekbe 
vissza- vagy beszivárogtak és készen álltak a de
mokratikus fejlődés megakadályozására. Idézzük 
erre a Veszprém városi nemzeti bizottság egyik 
kommunista tagját: „Köztudomású dolog, hogy 
Veszprém vármegye és a város a reakció fészke. Ma 
az orosz parancsnokkal végigjártuk a várost és meg
döbbenve tapasztaltuk, hogy a házak falai nyilas
keresztekkel vannak bemázolva. Az orosz megszál
lás óta Veszprém város lakossága mintegy 4—5000 
emberrel szaporodott. Ezek közül — merem állítani 
— 1000 ember a régi reakció híve."7 

Veszprém város a volt magyarországi klerikális 
reakció főfészke, hiszen az egyházmegye püspöke 
Mindszenty József volt, aki a felszabadulás utáni 
első körlevelében hazánk felszabadulását a tatár, 
török csapáshoz hasonlította. Második körlevelében 
pedig így írt: „Muhi, Mohács, Majtény, Világos után 
nem volt vigasság magyar földön, 1945 sem a vigas
ság ideje. Annyira nem, mint majdnem a másik 4 
fájdalomkorszak együttvéve."8 

A fentiekből következik, hogy Veszprénr megyé
ben —• a dunántúli általános helyzetnek megfele
lően —' az ország egyéb területeihez, főleg a Tiszán
túlhoz viszonyítva, lényegesen rosszabb körülmé
nyek között kezdődött el a népi demokratikus át
alakulás. 



A megyében a NB-ok túlnyomórészt 1945 áprili
sában alakultak meg. Elsőnek a megyeszékhelyen, 
Veszprémben — a kommunista párt kezdeményezé
sére — április elején. A koalíciós pártok és a szak
szervezet is 3—3 taggal képviseltették magukat. El
nökének egy kisgazdapárti vezetőt választottak meg. 
Április 23-i ülésén a bizottság a főispán javaslatára 
66 főre emeli fel a pártok és szakszervezet képvi
selőinek számát: „mivel jelenleg a vonatközlekedés 
nagyon nehézkes és a hivatalos közlöny csak leg
minimálisabb számban jelenik meg, így szükséges 
és fontos,.hogy a NB önállóan intézkedjen, annál is 
inkább, mert nemcsak városi, de megyei kérdések 
is megoldásra várnak. Éppen erre való tekintettel, 
hogy a felelősség is több részen oszoljon meg, szük
séges a NB taglétszámának felemelése."9 

A Veszprém városi NB később, 1945 november 
2-án alakult át vármegyei nemzeti bizottsággá.10 

Az NB elnökévé I. L. vármegyei főjegyzőt, a MKP 
tagját, majd később a SZDP városi elnökét válasz
tották. A vármegyei NB megalakulása után tényle
gesen irányította, utasította a járási, városi, községi 
JNB-okat. 

Az újjászerveződött reakció igyekezett beépülni 
a NB-okba és ott vezető szerepet betölteni. Veszp
rém megyében az NB-ok nagy többsége felülről, 
közigazgatási úton, a főispán, a főjegyzők, a főszol
gabírók és a községi jegyzők irányításával alakult 
meg. Világosan kell látnunk, hogy a régi önkor
mányzati szervek vezetőinek ez a tevékenysége a 
reakciós elemeknek a népi szervekbe való beépülé
sére irányuló taktikájának szerves részét képezte. 
Balatonfüreden pl. a főszolgabíró a koalíciós pár
tok részéről 3—3 főt hívott össze 1945 április 20-án 
a NB megalakítása céljából. így sikerült elérnie, 
hogy a NB elnökévé őt, a PDP tagját választották.11 

Csak alispáni rendeletre történt egy hónap múlva 
változás, mivel a főszolgabíró, mint járási vezető 
nem lehet a NB szavazati jogú tagja. Az új válasz
tás eredményeképpen az MKP képviselője lett az 
elnök. 

„Veszprémvarsány körjegyzője 1945 május 24-e 
körül összehívta az embereket a községházára. Kö
zölte az ottlevőkkel, hogy meg kell alakítani a 
NB-ot; itt a reakciósok leszavazták a demokratákat. 
Tehát nem a pártok képviselői ülnek a NB-ben, 
hanem a jegyző által javasolt emberek."12 A zirci 
járás számos községében a veszprémvarsányihoz ha
sonlóan történt a NB megalakítása. 

Legtöbb helyen a nemzeti bizottságok megalakí
tására népgyűléseken került sor, mint pl. Pápanyö-

géren, Nemesszalókon, Vanyolán, Révfülöpön, Mar-
calgergelyin, Ugodon, Bakonytamásin. A gyűlés 
összehívása, vezetése azonban mindenütt a községi 
jegyző, vagy a bíró kezébe került és ezt a lehetősé
get felhasználták legtöbb esetben arra is, hogy saját 
magukat vagy hasonszőrű embereket juttassanak be 
a nemzeti bizottságba. Nemesszalókon pl. a községi 
bíró vezette le az ülést, a jegyzőkönyv vezetésével 
egy „vitézt" bíztak meg. Bekerült a bíró, a jegyző 
és a református lelkész is a NB tagjai közé. Több 
községben a demokratikus pártok még nem alakul
tak meg, ezért a NB-ot nem a pártok képviselőiből 
alakították meg először. Révfülöpön pl. ötös bizott
ságot választottak meg. Marcalgergelyin egy 12 tagú, 
Nemesszalókon 11, Bakony tamásin 17 tagú bizottsá
got hoztak létre.13 Így azután a legtöbb nemzeti bi
zottságot a főispán 1945 május 17-i rendelete értel
mében újjá kellett szervezni. A főispán a járási fő
jegyzőnek írt utasításában a következőkre hívta fel 
a figyelmet: 

„Vármegyei körutam alkalmával sajnálattal ta
pasztaltam, hogy a NB-ok nincsenek szabályszerűen 
megalakítva. A községek teljesen tájékozatlanok 
erre vonatkozólag. Kénytelen vagyok tehát a tárgy
ban tájékoztatást kiadni, amit szíveskedjenek a köz
ségben megalakult pártokkal és a községek vezetői
vel haladéktalanul közölni. 

A NB minden községben megalakítandó. A NR-ot 
a Függetlenségi Frontba tömörült öt párt alakítja 
és tagokat delegálhatnak a községben esetleg mű
ködő szakszervezetek. Amennyiben egy községben 
csak egy párt működne, a NB abból az egyetlen 
pártból alakul. A demokrácia elveiből folyik azon
ban, hogy lehetőleg minden párt működési teret 
kapjon. A pártok a NB-ba — függetlenül taglétszá
muktól — egyenlő arányban delegálnak tagokat. 

Amennyiben a NB 1—2, vagy több, de nem vala
mennyi pártból alakulna meg és közben a község
ben új, a függetlenségi frontba tömörült pártok 
egyike megalakulna, ez a párt is delegálhat, sőt 
delegálni köteles egyenlő számú tagokat a bizott
ságba."14 

A fent idézett főispáni utasítás alapján a járási 
főjegyzők durván beavatkoztak az NB-ok ügyeibe. 
A pápai járás főjegyzői hivatala az ugodi NB-nak 
a következő utasítást adta: „A NB újjáválasztását 
elrendelem és a választás napjául f. hó 5-nek dél
előtt 8 óráját tűzöm k i . . ."15 

Sokkal ritkábban fordult elő, hogy a kommunista 
párt helyi szervezetének javaslatára hívták össze a 
NB alakuló ülését. Erre Nyaradon találtunk példát, 
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ahol közfelkiáltással a MKP és a FKDP tagjaiból 
választották meg a község választói a NB-ot. Elnöke 
a MKP képviselője lett.lß A kommunista párt be
avatkozására volt szükség pl. Felsőőrsön ahhoz, hogy 
a NB-ot meg lehessen alakítani. Itt a „ . . . reakció 
főfészke a préposti lak. .. onnan kiinduló küldön
cökkel hajtják végre a demokratiikus rendelkezések 
szabotálását."17 

A NB-ok összetételét vizsgálva rendkívül válto
zatos képet kapunk. A koalíció jellegéből adódóan 
a kommunisták mellett a becsületes, demokratiku
san gondolkodó agrárproletárokat, szegényparaszto
kat, középparasztokat, kisparasztokat, a szociálde
mokrata párt bal- és jobboldalának képviselőit, de 
a reakciós erők legkülönbözőbb képviselőit is meg
találjuk a bizottságokban. Azt megállapíthatjuk, 
hogy a NB-i tagok nagy többsége a demokratikus 
átalakulásit őszintén óhajtó és ezért cselekedni is 
kész, a hatalomból a Horthy-rendszerben kirekesz
tett, az állami ügyek intézésében még járatlan dol
gozó elemaekből kerültek ki. Pl. Marcalgergelyiben 
a NB 12 tagjából 9-en mezőgazdsaági munkások, 
kis- és törpebirtokosok, egy kisiparos és velük 
szemben egy kulák és a lelkész foglalt helyet.18 Ez 
az összetétel adja meg az általános megyei képet is. 

Számos helyen, ahol a kommunista párt erős volt, 
ott a kommunista politika valósult meg. Ellenkező, 
legszélsőségesebb eset a pápai NB példája, ahol a 
hírhedt reakciós kisgazdapárti politikus, Sulyok De
zső volt az első hónapokban a NB elnöke.19 Szélső
séges eset a palóznaki példa is, ahol nyilaspárti ta
gok is helyet foglaltak a NB-ban.20 

A zirci NB elnöke H. F., a járási SZPD titkár, 
akit a következő eset is jól jellemez: „ . . . m e g 
akarta alakítani az SZPD-t Lókút községben. El
lenben erre más ember nem volt, mint a megma
radt volksbundisták és volt SS katonáik, akiket a 
Salgótarjáni Vasbánya felmentett, vagy más körül
mények között őket a kitelepítés alól mentesítet
tek . . . H. F. Lókút községben állandóan az ottani 
telepesek ellen és a kommunisták ellen lázítja a 
községben levő volksbundosakat, hogy ilyen módon 
nyerje meg az б céljainak."21 

A keszthelyi NB-ba a kisgazdapárt egy „vitéz"-t 
küldött be.22 Egyedi esetként érdemes megjegyezni, 
hogy a takácsi NB-nak pártonkívüli elnöke volt.2'5 

Sokszor igen komoly harcot kellett folytatni a kom
munistáknak és a mellettük álló haladó gondolko
dású embereknek, hogy az elnöki posztra ne a reak
ció, szószólója kerüljön, vagy hogy egyáltalán a 
NB-ba ne kerüljenek be az elmúlt rendszerben 
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reakciós magatartást tanúsító személyek. Többszőr, 
e harcok közben, kisebbségbe is kerültek. A bala
tonalmádi NBnban 8 :7 arányban a FKP és PDP 
jelöltje került az elnöki tisztségbe a MKP és a 
SZDP jelöljével szemben.'-''' 

A hajmáskéri NB leszavazta a MKP képviselőjé
nek javaslatát, hogy a FKP által javasolt 2 reak
ciós delegátus -ne kerülhessen be a NB-ba.25 A reak
ció taktikájához hozzátartozott az is, hogy a NB 
kommunista vezetőjét megrágalmazta. Ezt tették pl. 
a várpalotai NB titkárával szemben.2" 

Több esetben kellett a megyei NB-nak feloszlatni 
és újjászerveztetni a helyi NB-ot, mivel a pártok 
nem egyforma arányban voltak a bizottságokban 
képviselve. Pl. a fűzfőgyártelepi, a balatonfűzfői és 
a balatoncsicsói NB-ot, mivel az első esetben a NPP-
nak, két utóbbi helyen a FKP-nak volt több kép
viselője a NB-okban, mint ahogy ezt a törvényes 
rendelet meghatározta.27 

Ádáz harc bontakozott ki 1946 áprilisában a kis
gazdapárt által vezetett reakciós Parasztszövetség 
NB-i képviselete körül, A kommunista pártnak si
került ezt a burzsoá támadást leszerelni. A MKP 
megyei választmányi ülése 1946 április 11-én kife
jezte a párt álláspontját ebben a fontos kérdésben: 
„Meg kell mondanunk, hogy a Parasztszövetségnek 
nincs joga a képviselőtestületbe delegálni, csak a 
szakszervezeteknek. Nem szabad engednünk azt 
sem, hogy a NB^ba és a képviselőtestületbe a papok 
és jegyzők bekerüljenek. Arra kell törekednünk, 
hogy minden egyes községben meg legyenek ala
kulva a demokratikus pártok, mert így elejét vesz-
szük annak, hogy a képviselőtestületbe, vagy a NB-
ba nem kívánatos elemek kerüljenek."28 

A Magyar Parasztszövetség Országos Központja 
levélben tiltakozik, hogy a mezőszentgyörgyi NB 
küldötteiket nem hajlandó befogadni. A községi NB 
azonban 1946 június 4-i ülésén a Parasztszövetség 
kérelmét 12 szavazattal 3 ellenében ismét eluta
sítja.29 A bakonyszentlászlói NB-ba egyidőre befu
rakodott a Parasztszövetség, sőt egyik tagja még az-
alelnöki tisztséget is elfoglalta, azonban a MKP 
járási titkárának közbelépésére 1946 május 4-én 
eltávolították a Parasztszövet-ég képviselőit a NB 
tagjai sorából. 

Ugyanakkor a szakszervezeteik képviseleti jogát 
fel akarta számolni a reakció. A főszolgabíró a ba
latonalmádi községi jegyzőnek írt levelében katego
rikusan kijelentette: a NB-ban a „szakszervezetek 
helyi szervezete nem vehet részt, mert a 14/1945. sz. 
rendelet hatályba lépésének idején, 1945 január 4. 



napján képviselve nem volt."30 Ősiben a FÉKOSZ-t 
nem akarták a kisgazdák befogadni a NB-ba. A 
kommunista pártnak kellett itt is erélyesen síkra-
szállni a FÉKOSZ képviselete mellett.31 Bakony-
szentlászlón a megyei NB átiratára volt szükség, 
hogy az UFOSZ képviseltethesse magát a NB-ban.3'-' 

III. 

A megye felszabadulása után sürgető feladattá 
vált a demokratikus átalakulás védelme, a megye 
közbiztonságának helyreállítása, hiszen a háborús 
események következtében rendkívül labilissá vált 
a közbiztonság. A NB-ok nem vártak semmilyen 
felsőbb utasításra. A Veszprém városi NB már 1945 
április 13-án elhatározta, hogy mivel éjjel-nappal 
szolgálatban vannak a rendőrök és pihenésire alig 
jut idejük, „a rendőrlegénység létszámát, tekintettel 
annak feltétlen szükségességéire, 20 segédrendőrrel 
kiegészíti, ill. emeli fel."33 Egy héttel később rend
őri büntetőbíróságot állított fel a NB. Ezt az intéz
kedését a következőkkel indokolta a bizottság: 
,,Szükséges a rendőri büntetőbíróság felállítása, 
mert a városban a fosztogatás oly mértéket ölt, hogy 
amennyiben néhány szigorú ítélet nem lesz hozva, 
úgy az egyóbkénti rend fenntartható nem lesz."3'1 A 
belügyminiszter küldötte csak 1945 április 23-án ér
kezett meg Veszprémbe a rendőrség megszervezése 
céljából.35 

A NB tehát gondoskodott arról, hogy a belső rend 
fenntartására létrehozott fegyveres erő a dolgozó 
tömegek érdekeit képviselje. A NB-ok láttak hozzá 
a községekben is a fegyveres karhatalom megszer
vezéséhez. 1945 április 17-én a pápanyögéri és va-
nyolai NB egyhangú határozattal a karhatalmi szol
gálat megszervezését kimondta és annak, ellátására 
8—8 személyt jelölt ki.36 A balatonfüredi NB a rend
őrparancsnokot beszámoltatta a rendőrség állapotá
ról. Az állami rendőrség mellé .polgári rendőrséget 
is szervezett és kijelölte parancsnokát.37 

A NB-ok utasításokkal látták el a rendőrséget. A 
mezőszentgyörgyi NB 1945 május 13-án hozott hatá
rozata alapján részletes utasítást adott a rendőrpa
rancsnoknak a rendőrség megszervezésének mód
jára és egyben meghatározta a községi rendőrség 
teendőt: 

„1. Rendezzen be a községházán egy külön szo
bát . . . A szolgálatot úgy szervezze meg, hogy 
az őrszobán egy rendőr minden időpontban 
található legyen. 

2. Kísérje figyelemmel az elöljáróság és az NB 
dobolás, vagy más módon közzétett intézke
déseit és a végrehajtását külön felhívás be
várása nélkül biztosítsa. Szükség esetén az 
ellenállókat tartóztassa le, az esetről vegyen 
fel jegyzőkönyvet és azt terjessze a NB elé. 

3. Ellenőriztesse a község lakosságát mind poli
tikai, mind közrendi szempontból és a rend 
biztosítására azonnal intézkedjen. Munkássá
gáról a NB minden vasárnap d. u. 3 órakor 
tartandó ülésen tegyen jelentést."38 

A NB-ok felügyeleti és ellenőrzési jogot formál
tak a rendőrség tevékenysége felett. A nemessza-
lóki NB választotta ki a községiben a hivatásos 
rendőröket, kisegítő rendőri szolgálatra 20 főt aján
lott meg.39 

A NB-ok közigazgatási szerepének megszünteté
sével egyes bizottságok elfogadták a kormányren
deletet és ennek megfelelően mint politikai szervek 
a képviselőtestületnek javaslatot tettek, mint pl. a 
rendőrség létszámának felemelésére Gyenesdiáson, 
azonban ez nem volt általános. „A tapolcai NB még 
1945 októberében is maga választja a rendőrparancs
nokot és a politikai osztály vezetőjét. Mindkét állás
ra kommunistát jelöl."40 Sőt még 1946-ban, de 1947-
ben is esetenként a NB intézkedett a közigazgatás 
hatáskörébe tartozó kérdésekben. A bakonyszent-
lászlói NB a községben nagyon elharapózott lopá
sok miatt elrendelte, hogy a határban este 10 órától 
reggel 4 óráig senki sem tartózkodjék, akit pedig 
kint érnek, azt igazoltassák. Egyben intézkedett a 
NB arról is, hogy az éjjeliőrök ellenőrzését a NB 
tagok felváltva végezzék/'1 1947-foen még előfordul 
olyan eset is, pl. Balatonalmádiban, hogy a község 
elöljárósága fordul kéréssel a NB-hoz, hogy járul
jon hozzá ahhoz, hogy az 50 éven aluli férfilakossá
got átmenetileg a rendőrség mellé karhatalmi szol
gálatra oszthassák be, amíg a leromlott közbizton
sági állapotok meg nem javulnak.42 

A Minisztertanács 1945 áprilisában feloszlatta a 
csendőrséget. A NB-ok a rendőrség szervezése so
rán a fenti rendeletet összetételüknek megfelelően 
alkalmazták. 1945 május végén pl. a pápanyögéri 
NB 1, a vanyolai NB 3 csendőrt váltott le a községi 
karhatalmi szolgálatból és helyettük más szemé
lyeket választottak meg.43 

Kiemelkedő, történelmi jelentőségű tevékenységet 
végeztek a NB-ok a közellátás megszervezésében, a 
lakosságnak liszttel, kenyérrel, zsírral, tejjel, cukor
ral, sóval stb. ellátásában, az ellátatlanokról való 
gondoskodás terén. Intézkedéseikben érvényesült a 
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szociális szempontok előtérbe helyezése. Nem riad
tak meg sokszor à radikális, forradalmi megoldá
soktól sem, ha a helyzet úgy kívánta. A rendkívül 
súlyos közellátási helyzetben a munka végzésének 
ea volt a legalapvetőbb feltétele. 

A kommunista párt volt a kezdeményező a megye 
székhelyén a város katasztrofális közellátási hely
zetének megjavítására tett erőfeszítésekben. Kül
döttséget irányítottak a Közellátási Minisztériumba, 
hogy segítséget kérjenek. A megoldást nehezítette a 
megye reakciós kisgazdapárti főispánja, aki akadá
lyozta a készletek közellátás céljaira való felhasz
nálását. Csak a kommunista és más haladó gondol
kodású bizottsági tagok nyomására tett ígéretet 
többhónapos huzavona után a felesleges gabona
készletek és az olaj kiutalására. Ezt követően rövi
desen le is mondott, mert az elkeseredett emberek 
őt tették felelőssé a közellátás rossz helyzetéért.''1 

Sok segítséget kapott Veszprém a szovjet várospa
rancsnokságtól. „A közellátás javítására lisztet és 
más élelmiszert bocsátottak rendelkezésre. Az ő se
gítségükkel hozták létre a Hungária étteremben a 
népkonyhát, ahol meleg ételt kaptak a dolgozók. 
Gépkocsit biztosítottak a szükséges élelem beszer
zésére s kezdetben a kenyérellátást a katonai sütő
üzem szolgáltatta/"'" A magyar katonaság 20 kocsit 
és egy tehergépkocsit adott segítségül az élelmiszer
szállításhoz. A megyei NB élelmiszerjegyre ad kü
lönböző élelmiszereket, sőt felvetődött az a javaslat 
is a kommunista bizottsági titkár részéről, hogy 
élelmiszerjegyeket csak az kaphasson, alci közmunka 
teljesítési kötelezettségének eleget tett. A javaslat 
azonban nem kerülhetett megvalósításra, ugyanis 
„ezt a megszorítást alkalmazni nem lehet, mivel a 
közmunka bevezetését intéző bizottságnak a telje
sített közmunkát igazolni nincs módjában."/,<1 A me
gyei NB raktárából sokcsaládosok számára külön
böző élelmiszereket utal ki, a gyermekmenhely és 
kórház gyermekosztálya részére cukor kiutalását 
engedélyezi, kisgyermekes anyáiknak személyenként 
20—20 dkg cukrot juttat/'7 

Szinte ahány NB, annyi jobbnál-jobb megoldási 
mód a súlyos ellátási gondok enyhítésére. A bala
tonfűzfői NB elnöke, aki a kommunista pártszerve
zetnek is vezetője egy személyben, nagyon lelemé
nyes utat választott a közélelmezés, a nincstelenek 
támogatására. A rendelkezésre álló barakkanyagok 
árát a lakosság, a község gyári munkásainak zsebé
hez szabták. A befolyt összegből gondoskodtak a 
község élelmezéséről. Ebből fizették a rendőrséget 
is. A teljesen nincstelenek támogatására tetemes 

Összeget fordítottak. Az iskolába sok mezítlábas gye
rek járt. Az elnök javaslatára mozgalmat indítottak 
32 pár gyermeklábbeli készítésére. A gyártelepi 
asztalosműhelyben készítették el a fatalpakat, biz
tosították a szükséges posztót és bőrt is/'8 

Az ellátatlanokról való gondoskodás problémája 
egész 1945 év folyamán végigkísérte a nemzeti bi
zottságok tevékenységét. Nemesszalókon a nemzeti 
bizottság havi 15 kg kenyérgabona fejadagot bizto
sított az ellátatlanok számára, s minden családnak 
egy köbméter fát adott a hercegi erdőről.49 Gyenes-
diáson a NB utasította a jegyzőt (1945 augusztus 
5-én), hogy az ellátatlanok részére vajat utaljon ki. 
A bizottság intézkedett a só beszerzéséről is a köz
ség lakosai részére. A NB a balatongyöröki malom
ból 770 kg korpát vett át és az ellátatlan igénylők 
között 3 pengős maximális áron kiosztotta. A téb 
tüzelő ügyében két NB-i tagot bízott meg, hogy a 
járás főjegyzőjénél az ellátatlanok és azok család
tagjai résziére a szükséges fa kiutalását sürgessék 
meg/71 A balatonfüredi járási NB a járás részére 
kiutalt fát a legfontosabb helyekre, illetve a legrá-
szorultabbaknak juttatta: a szülőotthon részére, 3 
péknek és a szegényeknek is adott egy-egy köbmé
ter fát.51 

Gyakran szívós küzdelmet kellett folytatni a NB-
oknak a közellátást akadályozó személyekkel. Keszt
hely faellátása pl. 1945—46-ban is gondot okozott, 
mert az erdőgazdaság többször akadályozta a kiter
melt fa utáni részesedés elszállítását.51' A só kiszol
gáltatással kapcsolatos visszaélések kivizsgálására 
utasította a NB a rendőrséget Balatonfüreden."''' 
Ugyanennek a bizottságnak erélyes intézkedéseket 
kellett hozni a járás gabonaellátása érdekében. Л 
malomtulajdonosokat kötelezték, hogy a közellátás 
céljaira vásárolt gabona árát fizessék ki, mivel a 
község pénzzel nem rendelkezett. Megígérték, hogy 
később az összeget nevezettek részére megtérítik. 
A pék fa hiányában nem tudott sütni, ezért a NB 
felkérte a rendőrkapitányt, hogy karhatalom igény
bevételével egy malomtulajdonostól — aki előzőleg 
a fa kiszolgáltatását megtagadta — a tüzelőt szál
líttassa el.54 

A tejellátás biztosítása során is a szociális szem
pontokat vették figyelembe a NB-ok. A csopaki NB 
pl. úgy döntött, hogy elsősorban a terhesanyák és 
a csecsemők kaphassanak tejet, mivel a község tej
állománya nagyon megcsappant. A terhesanya 3 
hónap után fél liter, a csecsemő 2 éves korig 1 liter, 
ezentúl a gyermek 10 éves korig napi fél liter tejet 
kapott.55 A keszthelyi NB erélyes rendszabályokra 



kényszerült, mert „jegyre nincs tej és nincs vaj, 
szabadforgalomban pedig mindenki vehet annyit, 
amennyi jól esik. A NB felszólította a tejüzem köz
pontját, hogy haladéktalanul cserélje ki a keszt
helyi fiók egész személyzetét, mert működésükké] 
nincs megelégedve és különösen a vezető iránt bizal
matlan. A NB elhatározta azt is, hogy a vajat és 
lehetőleg a tejet egy üzlethelyiséglben, benn a város
ban fogja árusítani, mert egyes kereskedőikkel a NB 
nincs megelégedve."56 

A zsírhiány különösen nagy gondot jelentett. Ez
ért több bizottság az állatállomány megvédése és a 
beszolgáltatásra kerülő zsírmennyiség biztosítása 
árdekóben hozott határozatot. A Veszprém városi 
NB kimondta, hogy „írják össze az anyasertéseket, 
nehogy előforduljon, hogy anyasertéseket levágja
nak."57 A balatonfűzfői NB arra hívta fel az elöl
járóság figyelmét, hogy a legsürgősebben hívja ösz-
f.ío a sertéstulajdonosokat. „Figyelmeztessen min
denkit, hogy sertést csakis az elöljáróság engedélyé
vel lehet levágni. A levágandó sertések utáni be
szolgáltatandó zsírmennyiséget a község ne engedje 
ki, hanem fprdítsa_az ellátatlanok részére. Bár cse
kély mennyiség fog jutni a nincsteleneknek, de re
méljük, hogy elegendő lesz ahhoz, hogy a legnehe
zebb időket át tudjuk vészelni."58 A csopaki NB a 
húsellátás megkönnyítése céljából javasolta a hús
jegyek kiadását, 4 tagú családra 1 kg húst számít
va.5'1 A balatonfűzfői NB a lovak takarmányozásá
nak igen leleményes módját találta meg. Egy Né
metországba menekült tanító lakásán a NB néhány 
mázsa kukaricát talált. Nem hagyta veszendőbe 
menni, hanem ezt a mennyiséget a közért dolgozó 
fuvarosak között osztotta szét.00 

A MKP balatonfüredi szervezete megtudta, hogy 
Zánka községben a Futura bizományosnál 24 mázsa 
olajmag van tárolva, amelyből — tekintettel a járás 
szűkös zsírellátására —• étolajat lehetne sajtolni. A 
kommunista párt képviselője ezt a javaslatát a NB-i 
ülésen beterjesztette és egyben közölte, hogy a fűz
fői gyártelepen ezt a magot kisajtolnák. 1 mázsa 
olajmagból 12 kg olajat, valamint 25 kg olajpogá
csát kapnának. A javaslatot a NB magáévá tette és 
úgy határozott, hogy az olajmagot kisajtolás céljá
ból átküldi Fűzfőre.01 

A NB-ok indították el a Nemzeti Segély, a fel
szabadulás utáni első segítő tömegszervezet műkö
dését. A Nemzeti Segély Szervező Bizottsága még 
1945 január 31-én felhívást közölt a helyi Nemzeti 
Sególy Bizottságok megalakítására, a gyűjtés azon
nal; nicgindííására. 

A Veszprém városi NB nem sokkal megalakulása 
után megkezdte a Nemzeti Segélyakció szervezé
sét. A segélyakciónak a városban és a megyében 
történő lebonyolítására előkészítő bizottságot hozott 
létre. A NPP egyik bizottsági tagjának javaslatára 
gyűjtési akciók rendezését határozta el a bizottság, 
miután megvitatta és elfogadta a segélyakció mun
kája elindításának tervét.02 A szervezést az utca-
körzeti megbízottak útján végezték a NB-ok. A 
megajánlás szerint 1945 június elejére 4000 P-je lett 
a NB-nak és 1 mázsa burgonyája.03 

A megyei NB titkára részletekre kiterjedő levél
ben fordult a pártok, a szakszervezet, az egyházak 
és egyesületek vezetőihez a NS lebonyolítása ügyé
ben: „Létesítendő egy kb. 10—12 tagú »ügyvezető 
elnökség«, melyben az összes pártok, demokratikus 
nők, ifjak, egyházak és szakszervezeti tanácsok egy-
egy küldöttje vesz rész t . . . 

Az ügyvezető elnökség kebeléből egy szűkebbkörű 
ügyvezető titkárságot küld ki, mely 3—5 tagiból áll. 
Ebben olyanok vennének, részt, akik egész napi 
munkaerejüket a segélyügy intézésére fordítják. 
Ezek javadalmazást kapnak. 

Haladéktalanul meg kell kezdeni a tagaknak tö
meges gyűjtését. . . Három csoportba osztott tagok 
vannak. Rendes tag 2—5 pengőig terjedő díjat, pár
toló tag 10—12 pengőig terjedő díjat, tiszteleti tag 
100 pengő felett való tagdíjat f izet . . . intézmények, 
gyárak beszervezése elengedhetetlen. Mozinál buda
pesti mintára százalék számítandó a jegy árához a 
segélyalap javára. 

Kívánatos pedagógusoktól, demokratikus szerve
zetektől munkateljesítmény alakjában segítséget 
kérni."M A NB titkársága a veszprémi NB részére 
átutalta a megszűnt Légoltalmi Liga csekkszámla 
kivonatán feltüntetett 2047,50 pengőt. A NB a vá
rosi éhező gyermekek és a teljesen magukra ha- -
gyott szegény gondozottak megsegítése érdekében 
az összes üzemek és hivatalok vezetőihez fordult: 
,.A következő szavunk nem a rendelet, hanem em
berséges érzésünknek a legnagyobb nehézségek kö
zepette is segíteni tudó szeretetnek a parancsa. Az 
a kérésünk, hogy a havi fizetéseiknek — amíg a vá
rosnak nem lesz módjában esetleg állami úton más 
megoldást találni — egy-két százalékát rendszere
sen felajánlani és együttes íven vezetve befizetni 
szívesfced j en ek. ' '65 

Később a viszonyok lassú javulása után, amikor a 
Nemzeti Segély teljesen kiépült, a gyermeknyaral
tatási akciók lebonyolításával foglalkozhatott, nagy 
támogatást nyújtott a hazatérő foglyoknak, segített 
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az üzemi étkeztetések szervezésében, az árvák és 
özvegyeik gondjain. A NB-ok ekkor sem hanyagol
ták el a NS ügyeivel való törődést. A városlődi NB 
pl. határozatában jelentette ki: „A hadigondozottak 
ellátását különös gondjának tartja s e végett fel
kéri a községi elöljáróságot, hogy a lehetőség kere
tein belül az ilyen hadigondozottak segélyezését 
mozdítsa elő."66 

A NS 1947 áprilisában megtartott kongresszusa 
az akció célját és további feladatát az intézményes 
szociálpolitika kiegészítésében szabta meg. 1948-
ban beleolvadt a Magyar Vöröskereszt szerveze
tébe. 1947—48^ban már alig-aldg van kapcsolata a 
NB-oknak a NS-el. Ez összefügg a segélyakció tel
jes kiépülésével, másrészt a NB-ok elsorvadásával. 

A német fasiszták értelmetlen ellentámadási kí
sérlete következtében a megye sokat szenvedett a 
hadműveletektől. Veszprém város szenvedte a leg
több kárt. A 3000 házból a hadműveletek után 844 
maradt többé-kevésbé épségben, tehát az épületeik 
majdnem 75 százaléka elpusztult, vagy súlyosan 
megsérült.67 

Hatalmas erőfeszítéseket kellett tenni, hogy az 
élet valamelyest is normális körülmények között 
indulhasson meg. Ebből a nagy újjáépítő munkából 
derekasan kivették részüket a NB-ok is. A tényle
ges újjáépítő munka megkezdéséig mintegy 10 00U 
kocsi törmeléket kellett kihordani a városból. Kü
lönösen megfeszített munkát végeztek a villanysze
relők, akiknek naponta 15—20 km-t kellett gyalo
golni. Április 17-én már a villanyvilágítást is hely
reállítatták. Április végén a város kommunista pol
gármestere megállapította: „Van vizünk, van villa
nyunk, a város tiszta." 

Az újjáépítés, a romos épületek rendbehozása ér
dekében a NB-ok fontos tettekre szánták magukat. 
A veszprémi városi NB az egyik nyilas kőműves 
raktárának építési anyagkészletét foglalta le. A le
foglalt építési anyagokat a városban szükséges hely
reállítási munkákhoz használták fel. Röviddel az
után határozatban utasítja a bizottság a polgármes
tert, „ .. . dobszó útján tegye közhírré, hogy a sé
rült épületekről a tetőfedőanyagokat stb. önkénye
sen elszállítani,' különbeni szigorú büntetés terhe 
mellett tilos. A NB a háztulajdonosok részéről fel
merült aggályok és viták elkerülése végett Radnai 
János ácsmester, Pintér Károly és Szöllősy Mihály 
kőművesmesterekből álló bizottságot küld ki. akik
nek kötelességük lesz tárgyilagos helyszíni szemle 
után megállapítani, hogy melyek azok a súlyosan 
megrongálódott épületek, ahonnan tetőfedésnél fel-
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használható anyagok elszállíthatok. "~s A város köz
épületeinek javításához a veszprémi repülőtéren ta
lálható barakkfát, eternitet és egyéb anyagokat is 
lefoglalta a megyei NB.69 

Hasonlóan cselekedett nem egy községi NB is. A 
balat'vncsiicsói NB hét személynél foglalt le épüle
teket, téglát a községi bomba- és tűzkárosultak cse
rép- és építőanyag biztosítására. Ezeket a bizottság 
behívatta és tudomásukra adta a határozatot, hogy 
a cserép és tégla esetleges elrejtése súlyos büntető
jogi felelősségrevonással fog járni, „ . . . az igénybe
vétel csak kölesönképpen történik, és akik kapják, 
kötelezvénnyel kötelezik magukat arra hogy az el
vitt cserépmennyiséget amikor a helyzet addig ja
vul rögtön megveszik és a kölcsönadónak az elvivés 
helyére visszaszállítják."70 A révfülöpi NB úgy ha
tározott, hogy azokról az épületekről, amelyeknek 
semmiféle jelentősége nincs, ill. haszna most nincs, 
a tetőcserepet leszedeti és azt a javítást igénylő 
lakóházak tetőzetének kijavítására használja fel.71 

A háborúban megkárosult magánszemélyeken is 
sokszor segítettek a NB-ok. A megyei NB felhívta 
a mencshelyi NB figyelmét arra, hogy egy bomba-
károsult cipésznek a községben rendelkezésére álló 
tetőcserépbjDl 1500 db-ot a legsürgősebben utaljon 
ki.72 Gyenesdiáson ingyen nádat utalt ki a NB a 
tűzoltószertár helyreállítására és egy magánszemély
nek is.73 Egy magános nő légnyomás következtében 
megrongált házának rendbehozásához nyilas iparo
sokat kívánt a bizottság kötelezni Balatonfüreden.74 

A keszthelyi NB á megrongálódott egyik templom 
helyreállításához is hozzájárult anyagi segítséggel.75 

A bakonytamási NB egyhangú határozatával ki
mondja, hogy egy háborús tűzkárosult részére H. 
J. Kossuth Lajos utcai gazdálkodónak az általa nem 
használt lakóházát és helyiségeit lakás céljára ki
jelöli és igénybe veszi. A megyei NB titkársága egy 
lakás nélküli család elhelyezésére szólítja fel a la
káshivatalt. A gyenesdiási népi szerv a községben 
levő üres és lakatlan villák soronkívüli összeírását 
és a bennük levő ingóságok leltározását 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 megőrzik. E 
munkák elvégzésére kiküldött két nemzeti bizott
sági tag egy hét múlva jelentést tesz és a NB tíz le
foglalt villát utal ki. A Veszprém megyei NB pe
dig az elhagyott lakásokban található bútorokat lel-
tároztatta fel, hogy a kibombázott, bútor nélkül 



maradt szegény lakosság rendelkezésére bocsát
hassa.76

 f 

A romeltakarítást, az újjáépítést egyedül a köz
munkarendszer bevezetésével lehetett csak sikere
sen elvégezni. Veszprém, a megyeszékhely romok
ban hevert. A NB ezért úgy határozott, hagy amíg 
a város utcái teljesen rendben és tiszták nem lesz
nek, addig hetenként három napi közmunkát ' álla
pít meg. A NB felhívta a polgármestert, „utasítsa 
a mérnöki hivatalt, hogy a munkálatokat ellenőrizze 
és a tisztaságra állandóan ügyeljen, mert amennyi
ben mulasztást észlelne, úgy a mulasztó tisztviselő 
ellen fegyelmi eljárást indít."77 1945 május 4-én 
fontos határozatokat hozott. Kimondta a NB, hogy 
a közmunkát folyó évi május hó 8-tól kezdődőleg 
elvben fizeti, a béreket azonban a valóságban akkor 
fogja fizetni, amikor a béreik az arra illetékesek 
által meg lesznek végleg állapítva. „ . . . A munka
díjak fedezéséhez szükséges összeget részben a ház
tulajdonostól beszerzendő térítési díjakból, részben 
pedig a minisztériumtól kérendő 1 000 000 P segély
ből fogja fizetni." A NB hozzájárult ahhoz, hogy 
azok, akik közmunkát természetben leszolgálni nem 
tudnak, vagy nem akarnak, készpénz fizetés mellett 
azt megválthat jak. Ennek megfelelően a közmunka 
váltságdíját férfiaknál napi 30 P, nőknél pedig napi 
20 P-iben állapította meg. Július 22-én minden rész
letre kiterjedő határozatot hozott a közmunkavált
ságdíj felemeléséről és megállapította a közalkal
mazottak, magánalkalmazottak, kereskedők, iparo-
rosok és a piaci árusok közmunkaváltság díját is.78 

Aki kötelezettségét munkában teljesíti, a Köz
munka Hivatalnál „munkaigazolvány"-t kap, mely
be esetenként a napi 8 órai munka teljesítése után 
a hivatal az igazolást beírja. Az igazolvány a kör-
zetvezetőnék felmutatandó, aki azt elismerni kö
teles. 

A közsági NB-ok havi 1 napban állapították rn^g 
a kötelező közmunkára történő igénybevételt. Egy
ben munkaügyi, vagy közmunkaügyi bizottságokat 
bíztak meg a munkák szervezésével és lebonyolítá
sával. A közmunkára kötelezettség férfiaknál 16— 
60, nőknél 16—40 éves korig tartott. A balatonal
mádi NB kimondja, hogy nőket csak kimondottan 
női munkára szabad igénybe venni.79 A keszthelyi 
NB hangsúlyozza, hogy robotmunkára mindenki ki
vétel nélkül kötelezhető. A közimunka alól csak a 
NB adhatott felmentést.80 Szigorú rendszabályokat 
helyeznek kilátásba azoknak, akik a reájuk eső 
munkakötelezettséget nem végzik el: „Aki a köz
munkának nem tesz eleget, rendőrségi eljárásira ad

ják át", határozta el a NB-ok többsége, hasonlóan, 
mint azt a mezőszentgyörgyi szervezet tetté.81 

Voltak azonban, akik a rendelkezéseknek nem 
tettek eleget. Révfülöpön a kommunista párti nem
zeti bizottsági tag javaslatára a bizottság utasította 
az alelnököt, hogy az imrédysta pártigazgató ellen 
azért a feljelentést a bizottság nevében tegye meg.8-

A NB-ok, elsősorban a megyei NB első ténykedé
sei között fontos egészségvédelmi intézkedések is 
szerepeltek. A megyei NB két orvost megbízott a 
falvak egészségügyi állapotának és az ottani OTI 
ügymenet megszervezésével és ellenőrzésével. Egy
ben felkérte ezeket az orvosokat, hogy „vidéki kőr
útjukkal kapcsolatban kutassák fel az esetleg ren
delkezésre álló gyógyszer- és kötszerkészleteket, 
azokat foglalják le és gondoskodjanak térítés elle
nében Veszprémbe szállításáról. Egy gyógyszerészt 
megbízott, hogy lépjen érintkezésbe a fűzfői gyár
ban levő laboratóriummal gyógyszerek beszerzése 
ügyében." A megyei NB egy későbbi ülésén gon
doskodott a városi kórház gyermekosztályának el
helyezéséről. Ezekkel az intézkedésekkel sikerült a 
tífusz és egyéb járványveszélyt megakadályozni.83 

A NB-ok nemcsak az első legnehezebb hónapok
ban, hanem később is rendszeresen foglalkoztak 
egészségvédelmi kérdésekkel. A kezdeményező 
szinte minden esetben a kommunista párt volt. 1946 
nyarán pl. súlyos tehertételként jelentkezett a 
veszprémi dolgozókra a tifuszoltás. A város lakos
ságát — a tifuszveszély miatt —• be kellett oltani. 
de az oltás árát olyan magasan szabták meg, hogy 
azt a dolgozók nem tudták megfizetni. Ezt a prob
lémát egy kommunista tag indítványa alapján kí
vánták megoldani. „ . . . A NB írjon át az OTI-nak, 
hogy az oltások költségét fedezze. Az OTI-nak ér
deke, hogy a járványt megelőzze, mert ha már be
tegséget kell gyógyítani, az aránytalanul többe ke
rül." Szántéin kommunista javaslatra határozta el 
a NB, hogy a kórház újjáépítése javára széleskörű 
gyűjtést indít. Az elszaporodott népbetegségek to
vábbterjedésének megakadályozására a MKP kép
viselője felvilágostó előadások tartását, egészség
ügyi hét rendezését javasolta, továbbá azt, hogy a 
NB az orvosszakszervezetet kérje fel arra, hogy az 
egészségügyi héten 1—2 órát díjtalanul álljanak a 
rászoruló betegek rendelkezésére.84 

A NB-ok voltak a kezdeményezői a tanítás meg
kezdésének az iskolában. Ez az akkori helyzetben 
nagy feladatot jelentett, hiszen számos iskolaépület 
elpusztult, vagy megrongálódott, a felszerelés és a 
bútorzat egy része is elveszett. A tüzelőhiány szin-
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tán akadályt jelentett. Nem kis gondot okozott az 
is, hogy a pedagógusok egy része eltávozott a köz
ségekből és a városokból. A veszprémi NB határo
zatot hozott arra, hogy 1945 április 23-án a város 
összes iskolájában meg kell kezdeni a tanítást.*5 

Később közigazgatási úton a járási főszolgabírák 
fordulnak a NB-okhoz, hogy az iskolák megnyitá
sára a szükséges intézkedéseket tegyék meg, azon
ban többnyire akkorra már a NB-ok és az elöljáró
ságok intézkedésére a tanítás megkezdődött. 

A. Veszprém városi NB az iskolák beindítására 
hozott intézkedésével egyidejűleg átképző tanfolya
mot indított be a tanerők demokratikus szellemben 
való képzésére. Az átképző tanfolyamok megszer
vezésére a megye egész területén sor került. A 
NB-ok az eltávozott tanítók helyettesítését is meg
oldották. A bakonytamási NB pl. e°y Bácskából 
jött tanítónővel helyettesítette a községből, eltávo
zott tanítót.86 

A tavaszi mezőgazdasági munkák sikeres elvég
zésén múlott, hogy a szinte katasztrofálisan rossz 
közellátási viszonyok ne ismétlődjenek meg. A MKP 
a NB-ok elé fontos feladatot tűzött ki e téren. 
Révai József a debreceni Néplap hasábjain 1945 
januárjában ismerteti a párt álláspontját: „ A ta
vaszi mezőgazdasági munkák elvégzése is létkérdés 
az országra nézve. A kormány dolga, hogy utasítá
sokkal, rendeletekkel, gazdasági és közigazgatási 
rendszabályokkal mozdítsa elő ennek a feladatnak 
a megoldását. De utasításokon és rendeleteken túl 
a népet is meg kell győzni, fel kell lelkesíteni, egy
szóval: politikai eszközökkel kell mozgósítani a 
maga és az ország iránti kötelességének teljesíté
sére. Ki fogja ezt a munkát elvégezni, ha nem a 
NB-ok?"87 

Valóban, Veszprém megyében is érdemeket sze
reztek a NB-ok a mezőgazdasági munkák beindítá
sában, ők alakították meg a termelési bizottságokat 
és azzal a feladattal bízták meg őket. hogy gondos
kodjanak a termelés megindításáról. A termelési 
bizottságokban a NB-ok közvetlenül is képviseltet
ték magukat. Ha úgy látták, hogy a termelési bizott
ságok tagjai teendőiket nem látják el megfelelően, 
újjá is szervezték. Legfőbb teendőjük volt a mező
gazdasági munkák végzéséhez a feltételeket bizto
sítani. Ezért fogatokat, traktorokat foglaltak le, ho
zattak rendbe, biztosították az üzemanyagot, a vető
magot. A köz javára erélyes intézkedéseket hoztak 
a konjunkturális nelyzetet kihasználni akaró gép
tulajdonosok ellen. 

A kommunista vezetés alatt álló mezőszentgyör

gyi NB igénybe vette a községi traktortulajdonos 
traktorát a tavaszi munkák végzésére, az addig 
megállapított díjazás szerint. Kezelőjét ugyancsak 
a traktor mellé munkaszolgálatra beosztotta. Egy
ben kilátásba helyezte: „ . . .amennyiben ellensze
gül, traktorát elkobozzuk, ön ellen pedig büntető 
eljárást teszünk folyamatba." A balatonfüredi járás-
Dan 13 traktor állt rendelkezésre, azonban hajtó
anyag nem volt. Ezért a járási NB a megyei N3-
hoz fordult: „ . . . szíveskedjék bennünket értesíteni, 
módjában volna-e a fenti traktorok részére üzem
anyagot biztosítani, mivel értesülésünk van arról, 
hogy más bizottságokat hasonló kérelem esetén ki
segítette." Majd később felszólított egy volt nyilas 
traktortulajdonost, hogy „a traktort 3 nap alatt ja
víttassa meg, azt használható állapotban bocsássa az 
akali földig, biz. rendelkezésére. Amennyiben ez 
nem történne meg, az akali földigénylő bizottság 
vegye azt át, saját költségén javíttassa meg és a 
javítási költséget a traktor bérleti összegéből vonja 
le."80 A fogaterő biztosításáról is rendelkeztek a 
NB-ok. A nemesszalóki NB elhatározta, hogy 
. . . . . fokozott mértékben lesz segítségére a munká
ban hátramaradottaknak fogaterő rendelkezésre bo
csátásával." A NB-ok ezirányú intézkedései a sze
gény, újonnan földhözjuttatott parasztok érdekeit 
szolgálták. A gyenesdiási NB „ . . . a tarlószántás 
sürgősségét tekintetbe véve elrendeli, hogy mind
azok, akik fogattal rendelkeznek, tartoznak rendes 
napszámbér megtérítése mellett az arra rászorulók
nak elvégezni, — ez vonatkozik a betakarításra is."111 

A megyében állomásozó szovjet parancsnokság 
100 db lovat bocsátott a megye rendelkezésére a ta
vaszi mezőgazdasági munkák elvégzésére. A NB-ok 
döntöttek a lovak elosztásáról. Ügy határoztak, hogy 
az 5—10 családtaggal rendelkező parasztoknak jut
tatnak lovakat.91 A NB-ok a rendelkezésre álló lehe
tőségeket kihasználva, igyekezett esetenként vető
magot is biztosítani a mezőgazdasági munkákhoz. 
A veszprémi NB a Hangya Kirendeltségénél és a 
Darvas-féle üzletben talált vetőmagokat a Nemzeti 
Parasztpártnak adta át azzal, hogy azt „a legjobban 
rászorulók részére ossza ki."92 A révfülöpi NB az 
elhagyott szőlőket művelésre adta ki azzal a kikö
téssel, hogy „ . . . a szüret előtt hazatérő tulajdonos 

ç a termés egyharmadát kapja, amennyiben azonban 
a szüret után tér haza a tulajdonos, úgy az egész 
termés a művelőnek jut." Ilyen feltételek mellett 
30 szőlőt adtak ki megmunkálásra.93 A veszprémi 
NB felfigyelt arra is, hogy amikor a mezőgazdasági 
munkák végzése mindennél fontosabb lenne, a pa-
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rasztokat a városban évek óta felgyülemlett szemét 
elhordására osztották be közmunkára. A NB ennek 
megszüntetése érdekében egy háromtagú bizottságot 
küldött Ы. 

A MKP javaslatára került sorra hazánkban a 
nagybirtokrendszer felszámolása, a parasztság szá
zadok óta jogos jussának kielégítésére. A Magyar 
Nemzeti Függetlenségi Front elfogadta, programjává 
tette a kommunista párt által javasolt „Magyaror
szág demokratikus újjáépítésének és felemelkedé
sének programját." Ebben a javaslatban síkraszáll 
a széleskörű földreform megvalósításáért. 

A kommunista párt sürgeti a továbbiakban a 
földreform megvalósítását és egyben kezdeményezi 
a földigénylő bizottságok megalapítását: „A földre
form ügye sürgős azért is, mert szervesen összefügg 
a tavaszi mezőgazdasági munkák kérdésével. A me
zőgazdasági munkások, napszámosok, törpebirtoko
sok akkor fogják készséggel megmunkálni az elha
gyott nagybirtokokat, ha tudják, hogy nemcsak az 
aratás lesz az övék, hanem a föld is. Életérdeke az 
országnak, hogy a magyar földművelő nép földéh
ségét felhasználják a tavaszi munkák előbbre vite
lére. Ehhez két dolog kell: Mindenekelőtt meg kell 
alakítani azonnal, minden késedelem nélkül a föld
igénylők bizottságait. Üjra a nép teremtő erejére, 
kezdeményezésére kell apellálni: a földigénylők bi
zottságainak megalakításával nem kell várni se 
felső utasításra, se hatósági jóváhagyásra."9'1 

Természetesen a NB-ok segítségére is szükség 
volt a földreform végrehajtásában, A megye birtok
viszonyainak helyzetéről már e dolgozat elején rész
letesen beszámoltunk. Nagyon szívós, többéves 
harcra volt szükség ahhoz, hogy Veszprém megyé
ben 240 000 hold föld kiosztására sor kerüljön és. 
ennek 53,2 százalékát (127 700 holdat) gazdasági cse
lédek, • mezőgazdasági munkások és törpebirtokosok 
kapják. A földreform rendelet kijátszása céljából a 
katolikus egyház vezetői .próbálkoztak különböző 
mesterkedésekkel. Mindszenty, —• aki akkor veszp
rémi püspök volt — 1945 április 24-én egyidejűleg 
hat földosztó bizottságtól (sümegi, sümegcsehi, Ъа-
zsi, tapolcai, farkasgyepüi és városlődi) igényelte 
magának a 300—300 hold földterületet, arra szá
mítva, hogy így majd hat helyen jut földhöz.95 A 
zirci apátság sem akart elmaradni „leleményességé
ben" a püspöktől. Jószágkormányzói, plébániai és 
állatorvosi juttatások címén akart megtartani a 
rendelet által engedélyezettnél nagyobb földterüle
tet.90 

A NB-ok hozták létre a földosztó bizottságokat. 

A veszprémi NB a Megyei Földbirtokrendező Ta
nácsba két nemzeti bizottsági tagot küldött ki. A 
NB „elvben elhatározza a pártoknak a földosztás
ban való együttes működését és egyben utasítja a 
pártokat, hogy az eredményes közös munkára egy
más között terjesszék a kapcsolatot." Így azután 
1945 április 19-én Veszprémben ünnepélyes keretek 
között megkezdődött a földosztás. A földosztás azon
ban már a kezdeti időszakban sem ment simán. A 
NB foglalkozott ezzel a kérdéssel, mert a reakciós 
főispán a földosztással ellentétes utasításokat adott 
ki. A megyei NB el is ítéli ezért Rainprecht főis
pánt, mivel „utasította a zirci járási főjegyzőt, 
hogy a termés ebben az évben azé, aki elvetette, 
vagyis a volt birtokosoké. Ez ilyen formán nem 
felel meg a valóságnak a vonatkozó rendeletek sze
rint, Azonban rendkívül alkalmas arra, hogy az el
nyomott, .kiuzsorázott és a reakciós uralom alól még 
fel nem szabadult, földhöz juttatott szegény magyar 
népben bizonytalanságot keltsen a föld tulajdon
jogát illetően."97 Ez a bizonytalanság is közreját
szott abban, hogy 1945 május végén is voltak ugaron 
hagyott földek, A megyei NB ezért a termelési elő
adót utasította, hogy tegye meg a szükséges intéz
kedéseket a földek megmunkálására.98 

A főispán és más reakciós elemek mesterkedései 
oda vezettek, hogy a földhivatal vezetője a főispán
nal való előzetes megbeszélései után „ . . . a tanács 
működését egyszerűen felfüggesztette, illetve ki
mondta, hogy tanács pedig Veszprém vármegyében 
nincs. Azzal indokolta ezt a ténykedését, hogy a 
tanács tisztviselő tagjait a minisztérium nem ne
vezte ki hivatalosan. A faluról bejövő küldöttsége
ket hazaküldték azzal, hogy döntést nem hozhat
nak, senki sem intézkedhet, mert Veszprémiben 
Földbirtokrendező Tanács nincs."99 Elképzelhető 
ezek után, milyen hatással volt ez a szabotázs a 
földosztás vitás kérdéseiben eligazodni nem tudó 
parasztokra. Heteken keresztül csak nőtt az akta
halmaz, semmilyen intézkedésre nem került sor. 
Nem csodálkozhatunk ezek után, hogy 1945 július 
12-én Homokbödögén a régi jegyző mesterkedése 
következtében még egy barázda földet sem osztot
tak ki.100 

A NB-ok egyes helyeken a helybeli kommunista 
és szociáldemokrata pártszervezetek beadványára 
egyes földigénylő bizottságok munkáját felülvizs
gálják, a visszaéléseket megszüntetik. Szigligeten 
pl. a földosztó bizottság saját tagjai részére a jobb 
minőségű földeket választotta ki.101 A NB-ok jártak 
el a Megyei Földbirtokrendező Tanácsnál a községi 
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közös legelő kiutalása ügyében. Bakonytamási köz
ségben pl. ezer db szarvasmarha volt, viszont a köz
ség egyáltalán nem rendelkezett legelővel. Ezért 
kérték a Földbirtokrendező Tanácsot, hogy a föld
juttatási eljárások során a pannonhalmi főapátság 
és a gróf Jankovich-Bésán Elemér tulajdonát ké
pező és a Gic község határában fekvő és Bakony
tamási község határával teljesen összefüggő nagy
birtokból megfelelő nagyságú földterület j üttes
sék."10-' 

A NB-ok a városokban is síkraszálltak a terme
lés beindításáért, azonban az ipari üzemek beindí
tása nem az ő hatáskörükbe tartozott. Sikereket 
csupán a malmok és egyéb kisebb jelentőségű helyi 
üzemek beindításában értek el. A malmok üzem
behelyezésénél és ellenőrzésénél a NB-ok nem riad
tak vissza a legradikálisabb intézkedésektől, a ma
gántulajdonosi érdek megsértésétől sem, ha a köz
érdek úgy kívánta. Szép példája ennek a határo
zottságnak a nemesszalóki NB intézkedése. Köte
lezte a községi malomtulajdonost, hogy iparűzési 
tevékenységét az általa bérelt épületben 48 órán be
lül ideiglenesen szüntesse be, az épületet ürítse ki 
és azt H. B. használatára az ipar folytatása céljából 
bocsássa rendelkezésre. A NB határozatát a követ
kezőkkel indokolta: „P. K. iparűzését jelenlegi vi
szonyok között közérdekellenesnek tartja. Tényként 
állapítja meg, hogy a víztörvény rendelkezésének 
nem tett eleget, malom berendezési tárgyakat elha
nyagolt állapotban tartja, az őröltetők által vitt ga
bonáról nem számol el, a lisztet késedelmesen szol
gáltatja . . . , mely cselekedetek közérdekelleneseik, 
különösen a mai viszonyok között."103 

Több NB ellenőrt küldött ki a malmok munkájá
nak felülvizsgálására. A keszthelyi járási NB a já
rás községeiben levő malmok szigorúbb ellenőrzé
sét határozta el, a NB ellenőrt jelölt ki, „akinek 
kötelessége, hogy a beszolgáltatásokat a malmok 
pontosan teljesítsék, ellenőrzi, hogy milyen a liszt 
minősége, valamint hogy a malmok a vám- és ke
reskedelmi őrlést pontosan és szabályszerűen telje-
sítik-A?"10í 

A háború során megrongálódott házaik helyreállí
tása szempontjából jelentős volt néhány NB intéz
kedése a téglagyárak üzembehelyezésére. A veszp
rémi NB utasítást adott ki arra, hogy a Csornai-féle 
téglagyárat azonnal helyezzék üzembe, mert ezáltal 
havonta 100 000 tégla a város rendelkezésére áll.105 

Az enyingi községi NB az olaj ütőt helyezte üzem
be.106 A veszprémi NB asztalosipari gépeket adott 
ki a Magyar Lőszerművek telepéről, „mivel közér

dekből is fontos, hogy ezek a gépeik minél előbb 
üzembe helyezhetők legyenek."107 

Az üzemek beindításánál jóval nagyobb eredmé
nyeket tudtak elérni a NB-ok az üzlethálózat, a 
szállodák,' vendéglők üzemeltetésének megkezdésé
ben. Csak a veszprémi NB egy-egy ülésén 5—6 üz
letátadási kérelemben hozott határozatot. Elhagyott 
üzleteket adott át a kereskedőknek, hogy a lakos
ság ellátását biztosítani lehessen.108 A NB elrendelte 
a Korona szálló és étterem azonnali üzembe helye
zését.1011 Május 5-re tűzte ki a mozáüzem megnyitá
sát, Í ' 

A bizottság bútorüzletet vett zár alá és a benne 
levő árut hatóságilag megállapított áron az arra rá
szorulóknak kiadta. Más alkalommal meghatalma
zott egy személyt, hogy a rendőrség két tagjával a 
Wittmann-féle bőrkereskedésben helyszíni szemlét 
tartson az ottlevő bőrkikészítő anyagok lefoglalása 
végett. A Városi Villamosmű részére foglalatok, ba
kelit kapcsolók és villanyégők kiadására adott uta
sítást az üzlettulajdonosoknak.110 

A NB-ok öntevékenyen árszabályozó tevékenysé
get folytattak. Ezirányú működésük kiterjedt a me
zőgazdasági termékekre, iparcikkekre, áramszolgál
tatási díjakra, a kórházi ápolási költségekre, mozi
helyárakra, munkabér megállapításra stb. Szinte 
minden NB saját hatáskörébe tartozó területére 
meghatározta a tej árát. Több bizottság a tej bizto
sításáról és a kiosztás módjáról is gondoskodott. A 
balatonfüredi NB pl. a tehén tulajdonos gazdákra 2 
liter tej beszolgáltatását rótta, ki és tejjegyet rend
szeresített.111 A veszprémi NB a búza, a liszt és a 
kukorica termelői és kiskereskedelmi árát, a szap
pan fogyasztási árát. a fuvardíjakat, a kórházi ápo
lási díjakat, az ipartestületi felvételi díjakat, a ta
noncszerződés és szabadulás díját, a különböző dí
jakat, a világítási és motorikus áram egységárát és 
a moziüzemi helyárakat is szabályozta. Az olcsó 
előadások jegyeit egyenlő arányban az öt pártnak 
adta ki, és kötelességüké tette, hogy a kiadott je
gyekből kizárólag csak a szegényebbeket részesít
sék.112 A villamosenergia árakat a siófoki NB is 
rendezte. 

Az 1944 decemberben felszámított árak ötszörösét 
engedte számiáztatni a Balatonvidéki Villamosmű
veknek 1945 május 16-án. A balatonalmádi NB uta
sította a községi elöljáróságot, hogy vezesse be a 
dohány-, illetve cigarettajegyeket a község terüle
tére és megbízott két bizottsági tagot, hogy ellen
őrizzék a dohányárudák működését.113 Ez 1946 ápri
lisában történt, egy évvel azután, hogy rendeletileg 
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megszüntették a NB-ok közigazgatási tevékenysé
gét. Ez is a NB-okban rejlő nagy erőt, tettrekészsé
get igazolja. 

A NB-ök helyi, járási, vagy megyei hatáskörű 
intézkedései azonban kevésnek bizonyultak az ag
rárolló megszüntetésére: az iparcikkek magas árai 
és a mezőgazdasági termékek alacsony árai súlyos 
tehertételként jelentkeztek a parasztság vállain. A 
megyei ез több községi NB a budapesti NB-hoz, il
letve a kormányhoz is segítségért fordult.114 

A NB-ok több esetben munkabéreket és fizetése
ket is megállapítottak: a veszprémi NB több ízben 
állapította meg a munkabéreket a megye terüle
tére.115 

A gyenesdiási NB a községi kézbesítő, az iskolai 
takarító és a NB jegyzőjének fizetését állapította 
meg; a balatonfüredi NB miután hozzájárult a föld-
igénylő bizottság irodai munkaerő alkalmazásához, 
havi fizetését 600 P-ben határozta meg és ennek 
fizetésére a községet kötelezte.110 

IV. .. 

A NB-ok tevékenységük első szakaszában az Ide
iglenes Kormány megalakulásáig, sőt az adott hely
zetben — mivel a kormány nem volt képes az or
szág felszabadított területeit ellenőrzése alá vonni, 
sőt még rendeletei sem igen jutottak el az illetékes 
szervekhez — még több hónapon keresztül az ön
kormányzati testületek újjászervezéséig az állam
hatalmi funkciókat kizárólagos jogkörrel látták el. 
Ök intézték a városok és községek összes ügyeit, 
ellátták a régi önkormányzati szervek jogkörét, sőt 
államhatalmi, központi szervek hatásköréibe tartozó 
igazgatási és bírói funkciókat is intéztek. 

Azonban az Ideiglenes Kormány megalakulása 
után fokozatosan elkezdődött hatáskörük korláto
zása. Kifejezésre jutott ez az Ideiglenes Nemzet
gyűlésnek a magyar néphez intézett szózatában, ha
sonló módon az Ideiglenes Kormány 1944 december 
22-i nyilatkozatában. Mindkét dokumentum hiva
talosan is elismeri a NB-ok megalakulását, de csak 
az önkormányzati szervekkel, a szakszervezetekkel, 
az ipari, mezőgazdasági és kereskedelmi szerveze
tekkel és törvényhozó testületekkel egy sorban tesz 
róluk említést. 

A kormány 1945 január 4-i 14/1945. M. E. számú 
rendelete leszűkíti a NB-ok hatáskörét azzal, hogy 
a valamelyest megreformált, de régi típusú önkor
mányzati szervek létrehozására hívja fel a NB-ok 

figyelmét és egyben kimondja, hogy nem a NB-ok 
lesznek az államhatalom helyi szervei.117 Lényegé
ben ezt ismétli meg részletesebben az 1945 április 
26-án megalkotott 1030/1945. M. E. számú rendelet 
is, amely az önkormányzati testületek létrehozását 
szabályozta. 

Mi volt a kommunista párt állásfoglalása ebben 
a kérdésben? Ezt a Néplap 1945 január 10-i számá
ban Révai József fejezte k i ' a „Kellenek-e a NB-ok 
és minek" c. cikkében: „A NB-ok nem vehetik át 
és nem szabad, hogy átvegyék az önkormányzatok 
feladatait, lévén a bizottságok nem közigazgatási, 
hanem politikai "szervek." Ezt a véleményt a továb
biakban így indokolja: „Ha beleolvadnak a közigaz
gatásba, ha azonosulnának az új, demokratikus ön
kormányzati szervekkel, akkor eredeti, íqgfőbb fel
adataikat nem tudnák megvalósítani." Álláspontjá
val szemben Beér János véleménye más: „Neun arról 
lett volna ugyanis szó, hogy a NB-ok beleolvadja
nak a közigazgatásba, hanem ellenkezőleg arról, 
hogy a NB-ok mint testületek képezzék az új ön
kormányzatok alapját. Éppen ez biztosíthatta volna 
(közvetlen és irányító erővel), hogy az önkormány
zatokban és az apparátus egészében azok az elkép
zelések valósuljanak meg, amelyeket a nemzetgyű
lés képviselt."118 -

A MKP III. kongresszusán 1946 szeptember vé
gén Rajk László fejtette ki a pártnak azt az állás
pontját, hogy nem a NBKïkra építve akarták kiépí
teni az új államszervezetet: „Ami pedig a NB-okat 
és egyéb szerveket illeti, szó sincs arról, mintha 
ezeket mi azért akarnánk napirenden megtartani, 
hogy ezekre alapozva próbáljuk, meg kiépíteni az 
általunk vallott népi demokrácia államformáját. 
Szó sincs róla! Ez esztelenség lenne, s visszasüllye-
dés a debreceni korszak embrionális állapotába."111^ 

Miért választotta a kommunista párt is a régi 
önkormányzati formák visszaállítását a forradal
mibb megoldás helyett? Az 1944 szeptember—októ
beri tanácskozásokon a KÜB úgy foglalt állást^ hogy 
„csak később, a konkrét viszonyok ismeretében le
het majd eldönteni, hogy a párt a forradalom fej
lődése során a népi szervekre támaszkodjék-e első
sorban, vagy pedig a központi hatalom szerveire."120 

Ismeretes^ hogy a későbbiekben a párt úgy döntött, 
hogy a központi hatalom szerveire fog elsősorban 
támaszkodni. A reakció szívós támadásokat intézett 
a NB-ok ellen. A pártvezetés nem látta még elérke
zettnek az időt arra, hogy a NB-ók közigazgatási 
funkciójának megszerzéséért kiélezett harccal ve
szélyeztesse a koalíciós pártok együttműködését. A 
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korabeli osztályeroviszonyok vizsgálata arról győz 
meg bennünket, hogy az adott helyzetben a jobbik 
választás volt. Azzal, hogy a párt a NB-ok hatás
köre kérdésében a vitát nem élezte ki, lehetővé 
tette, hogy a párt minden erejét az egyéb, fő gaz
dasági és politikai kérdésekre, ezek közül is a de
mokratikus fejlődés egyik fő feladatára, a földosz
tás végrehajtására tudta fordítani. Ez a megoldás a 
NB szerepének csökkenéséhez vezetett a közigazga
tás átszervezése után. 

A megyében a közigazgatás átszervezésére, a régi 
önkormányzati szervek visszaállítására csak 1945 
júniusában és júliusában került sor. A főispán az 
alispánhoz írt levelében 1945 május 3-án megálla
pítja: „a NB-oknak eddig nem állott módjában az 
ideiglenes községi és városi képviselőtestületek, va
lamint az ideiglenes vármegyei töi vény hatósági bi
zottságok megalakítása." 

Az önkormányzati szerveket a megyében is a 
NB-ok hozták létre, ők állapították meg a pártok 
képviseleti arányát is, a tagokat azonban a pártok 
és a szakszervezetek jelölték ki. Ez viszont az adott 
helyzetben azt jelentette, hogy a kisgazdapárt leg
több helyen számszerű többségbe került. A megyei 
törvényhatósági bizottságba beküldött tagok pártok
kén ti megoszlása a következő volt: 

FKP a bizottsági helyek 34 százalékát, 
27 tagsági helyet, 

MKP a bizottsági helyek 18 százalékát, 
14 tagsági helyet, 

NPP a bizottsági helyek 16 százalékát, 
13 tagsági helyet, 

PDP a bizottsági helyek 9 százalékát, 
„ 3 tagsági helyet, 

SZDP a bizottsági helyek 18 százalékát, 
14 tagsági helyet, 

Szaksz. Tan. a bizottsági helyek 10 százalékát, 
7 tagsági helyet kapott.121 

A községi képviselőtestületekibe küldött tagok 
számaránya néhány községben: 

Csopakon: 
A FKP 150 tagja van, 

KP 86 tagja van, 
NPP 30 tagja van, 
PDP 15 tagja van, 

aminek alapján a községi képviselőtestületben a 
FKP 10 
MKP 6 
NPP 3 
PDP 1 

küldöttel képviselteti magát.122 

A lesenceistvándi képviselőtestület összetétele: 
SZDP 1 
FKP 4 
NPP 3 

4 „pártonkívüli" 
rendes és 2 póttag.123 

Az önkormányzati szervek újjászervezéséig Veszp
rém megyében is a NB-ok látták el az összes állam
hatalmi és államigazgatási teendőt. Mint arról a 
dolgozat előző részeiben beszámoltunk, a NB-ok 
szervezték újjá a rendőrséget, állították helyre a 
közbiztonságot, megszervezték a közellátást. ö k in
dították meg az újjáépítés munkáját, a romok elta
karítását, szervezték erre a közmunkáikat. Jelentős 
szerepet töltöttek be a mezőgazdasági termelés be
indításában, segítették a földosztás lebonyolítását. 
Kezdeményezői voltak a helyi üzemek és a keres
kedelmi élet elindításának. Szabályozták azi ipari és 
mezőgazdasági árakat, megállapították a munkabé
reket. Egészségvédelmi intézkedéseket hoztak, kez
deményezői valtak az iskolák beindításának. Ezen 
túlmenően is számos egyéb államhatalmi és állam
igazgatási funkciót elláttak a felszabadulást köve
tően, sok esetben az önkormányzati szervek újjá
szervezése után is, utasították a törvényhatósági 
bizottságokat és képviselőtestületeket. 

Igen széles körben gyakorolták a NB-ok a kine
vezési jogot. A veszprémi NB megyei rendőrkapi
tányt nevezett ki. Kinevezte a pénzügyigazgatósás 
vezetőjét és utasítást adott a hivatal megnyitására, 
„felhívta azonban nevezettet, hogy a működés meg
kezdése előtt a tisztviselők névsorát mutassa be." 
Május 25-én adóügyi tanácsnokot és aljegyzőt ne
veztek ki.124 A balatonfüredi NB a járási főszolga
bírót a főjegyzői állás ideiglenes betöltésével bízta 
meg. Ugyanazon az ülésen büntető bírót is válasz
tott a rendőri büntetőbíráskodás törvényességének 
és függetlenségének biztosítása céljából.125 1915 jú
nius 13-án a veszprémi NB a városházán újonnan 
alkalmazott tisztviselőket hagyta jóvá és megállapí
totta illetményeiket.126 A gyenesdiási NB a jegyzőt 
németíbarátsága miatt állásából felfüggesztette és a 
körjegyzői iroda vezetésével a segéd jegyzőt bízta 
meg. Ugyanez a bizottság 1945 augusztus 15-én köz
ségi kézbesítőt nevezett ki és fizetését 7 q búzában 
és 6 q tengeriben állapította meg.127 A NB iskolai 
ügyekben is élt a kinevezés jogával. Az iparosta
nonc iskolába egy személyt főhivatású tanerőnek 
osztott be Veszprémben,128 A balatonfüredi NB egy 
alkalommal tanítót a Pécsely, Dörgicse és antalfai 
körjegyzőség területén működő iskolák felügyeleté-
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vei bízott meg ideiglenes jelleggel.129 A veszprémi 
NB az egyik kórházi orvost állásában megerősítette. 
A révfülöpi NB az orvos lakhatatlanná vált la
kása és orvosi rendelője helyett lakást utalt ki.130 

Keszthely városa 1945 júliusában teljesen fizetéskép
telenné vált. Pénz hiányában nem tudták a legsür
gősebb munkákat időben elvégezni, a tisztviselőket 
és pedagógusokat fizetni. Ezért elhatározta a NB, 
hogy „szükségpénzt bocsát forgalomba' s ezzel tu
lajdonképpen a lakosság kölcsönt ad a városnak."131 

A szükségpénz kibocsátására nem került sor. A mi
nisztérium ugyanis nem engedélyezte a kibocsátást, 
ha-nem helyette egy millió pengő gyorssegély kiuta
lását helyezte kilátásba. Egyedi eset, de arra is volt 
példa, hogy a NB hatáskörét hetilap kiadására is 
kiterjesztette.132 

A fentiekből is látszik, hogy a NB-ok széleskörű 
közigazgatási tevékenységet folytattak, sokszor a 
közigazgatási, bírói stb. szervek kiépülése után is. 
Ezirányú ténykedésükről nem szívesen mondtak le, 
ragaszkodtak hozzá. Ez aztán gyakran vitákra és 
összetűzésekre vezetett a közigazgatási szervek és 
a NB-ok között. A főispán 1945 május 28-án rész
letes levélben szólította fel a járási székhelyek 
NB-ait rendeletekre hivatkozva, hogy a továbbiak
ban tisztviselők és egyéb alkalmazottak kinevezésé
től, felmentésétől, elbocsátásától tartózkodjanak: 
„Felkérem a tisztelt NB-ot, hogy a jövőben a köz-
alkalmazásnak minősülő állásoknak akár csak ideig
lenes jellegű betöltésétől is eltekinteni szíveskedjék. 
Közlöm a T. NB-al, hogy az Ideigl. NK-nak a fő
ispáni karral közölt és már a 14/1945. M. E. sz. kor
mányrendeletében is alapvonalaiban lefektetett ál
láspontja szerint a NB nem közigazgatási szerv és 
így a közigazgatásba nem illeszthető be. Ehhez ké
pest a NB-ok hatósági jogkört nem gyakorolnak, 
közalkalmazottak kinevezésére, felfüggesztésére, 
felnxentésére, elbocsátására joguk nincs. Közigazga
tási engedélyt (lapengedély, moziengedély, iparenge
dély, rádióvevokészülékek tartására szóló engedély 
stb.) ki nem adhatnak, vagy el nem vonhatnak. A 
NB ama tagjai, akik a jelen rendeletben meghatá
rozott tevékenységi kört akármilyen irányban túl
lépik, különösképpen a kormány, vagy az önkor
mányzati hatóság hatáskörébe tartozó kérdésben 
határozatot hoznak, — továbbá a fennálló törvé
nyek és rendeletek végrehajtását akadályozzák, a 
fennálló törvények szerint következményekkel fel
lelnek. (Btk. 172. §. 1921 .III. t. c.) 

A kormány az ilyen cselekményt elkövető, vagy 
hatáikaiéi túllépő NB-i tag visszahívására és új 

bizottsági tag kiküldésére hívhatja fel a visszahí
vandó tagot beküldő politikai pártot. E felhívás ki
bocsátásával a kifogásolt NB-i tag bizottsági tag
sága azonnal megszűnik."133 

A főispán a NB-ok hatáskörét érintő kérdésekbe 
is megpróbált beavatkozni. Egy alkalommal, a vár
palotai NB-nak küldött levélben, mivel az a köz
ségi képviselőtestület megalakításának előkészíté
sén dolgozott, megtorló intézkedéseket is kilátásba 
helyezett. „Tudomásomra jutott, hogy a NB a köz
ségi képviselőtestület megalakítása ügyében előké
szítő munkálatokat tett folyamatba. Felhívom és 
utasítom, hogy mindaddig, míg a községi képviselő-
testűiéit megalakítására vonatkozólag hatóságom ré
széről rendelkezést nem kap, sem az előkészítő 
munkálatokat, sem a megalakulást folyamatba nem 
teheti. Amennyiben mégis rendelkezésem ellen vét, 
a képviselőtestületet megalakítja, úgy a megalaku
lást teljesítők ellen a megtorló eljárást azonnal 
megindítom és a megalakított képviselőtestületét, 
minit törvénytelent, azonnali hatállyal feloszlatni fo
gom."134 A főispán törvénytelen hatalmaskodása 
azonban nem járt sikerrel: meghátrál és engedé
lyezi a képviselőtestület megalakulását. 

Községi szinten a jegyzők próbálták fokozatosan 
szűkíteni a NB-ok közigazgatási hatáskörét. A ta
kácsi jegyző pl. minden alkalommal figyelmeztette 
a NB-ot, hogy nem az ő reszortja a lakáskiutalás, 
a beszolgáltatás ügyeinek intézése, vagy az erkölcsi 
bizonyítvány kiállítása. A hatásköri vitákra vezet
hető vissza az is, hogy Pápa városában már koráb
ban a NB által megbízott városi műszaki hivatali 
vezető, a közmunkaügyi, mezőgazdasági hivatalve
zető, a közegészségügyi hivatal helyettes vezetője, 
a közellátási ügyosztály, a lakáshivatal helyettes ve
zetője kinevezését a főispánhoz kellett felterjeszteni 
jóváhagyásra.135 Tapolcán a NB és a községi rend
őrkapitány került szembe egymással. A NB felelős
ségre vonta a rendőrkapitányt, mert határozatát 
nem teljesítette. A bizottság utasította, hogy 48 órán 
belül a határozatnak tegyen eleget. A rendőrkapi
tány ígéretet tett, hogy a határozatot teljesíti.136 

Határozottan megvédi álláspontját a NB Keszthe
lyen. A főispánhoz a NB javaslatára a fuvarosok 
szakszervezete küldöttséget menesztett takarmány 
biztosítása céljából, A főispán távollétében az őt 
helyettesítő titkár azt a ki jelentést tette a küldött
ségnek, hogy a NB-nak ebbe az ügybe semmi bele
szólása nincs, mert van illetékes hatóság, amely ezt 
elintézi. A NB véleményét a Keszthelyi Üjság 1945 
november 11-1 számában ironikusan fejezi ki: „A 
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bizottság ezt tudomásul vette és most várja, hogy 
mely'k az a hatóság, mely a takarmányt a fuvaro
sok részére megszerzi, minthogy rövidesen a fuva
rosok kénytelenek lesznek lovaikat a rétre kihaj
tani, vagy virslinek feldolgozni... Intézkedést ké
rünk, mert a szavakból már elég volt."137 

A NB-ok beavatkozása a közigazgatási tevékeny
ségbe — az önkormányzati testületeik megalakítása 
után is — arra mutat, hogy a NB-ok a nép lelki
ismereteként működve sokszor türelmetlenek voltak 
a közigazgatási szervek halogató, bürokratikus in
tézkedései miatt. 

A nemzeti bizottságoknak szívós harcot kellett 
folytatni a közigazgatásban megbúvó reakciós ele
mekkel szemben. E harc következetes képviselői a 
nemzeti bizottcágofcban részt vevő kommunista de
legáltak voltak. Kemény volt ez a harc, ugyanis a 
reakció erői a főispán körül tömörültek. 
• A korabeli állapotokat hűen jellemzi a Szabad 
Nép Óvjuk a demokráciát! с vezércikke 1945 június 
15-én : „ . . . a reakció mozgolódása támadásba csap 
át, melyet lekicsinyelni felelőtlenség és könnyelmű
ség vo lna . . . Sok kis hír szivárgott eddig is Pestre 
a dunántúli csendőrök és főszolgabírák garázdálko
dásairól, újonnan kinevezett, de régi szellemet kép
viselő főispánokról. Hallattunk Veszprémről, ahol 
Rainprecht főispán basáskodik, mert hiába követeli 
a helybeli NB visszahívását.. ."138 

A veszprémi NB több ülésen bírálta a főispán 
tevékenységét. Voltak persze olyanok is, akik védel
mére keltek. Egyes kisgazdák és PDP tagok álltak 
ki mellette. Az egyik kommunista bizottsági tag a 
következőkben foglalta össze a NB ülésén a hely
zetet: „A nép hangulata nyugtalan, általános az 
idegesség, mert a reakció erősen működik. A főis
pán úrnak éppen olyan kutya kötelessége a reak
ciót kiirtani, mint nekünk, és ha ezt nem teszi, az 
a gyengeség jele és akkor igenis bizalmatlanságot 
szavazunk neki."139 

A kommunista polgármester a következőket 
mondja el: „A napokban tudtam meg, hogy a vár
megye és a város közellátási kormánybiztosa a fő
ispán úr! Dacára annak, egyetlen gramm élelmet 
nem hozott a városba, az élelmezési ügyek iránt 
még csak nem is érdeklődött, A közellátás érdeké
ben nem tett semmit . . . ö nem a nép érdekeit kép
viseli, hanem a reakcióét." A NB végül is az MKP, 
a SZDP, a NPP és a Szabad Szakszervezetek 4 igen 
és a PDP, valamint a FKGP 2 nem szavazatával 
szemben kimondja, hogy bizalmatlanságot szavaz a 
főispánnak és kéri a kormánytól annak sürgős visz-
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szahívását. Ez 1945 június 1-én történt. Ezzel azon
ban még nem sikerült a reakciónak ezt a hírhedt 
képviselőjét a megyei közigazgatás éléről eltávolí
tani. Erre csak néhány hónap múlva került sor."0 

Nem érte el célját a megyében sem az igazol tatási 
eljárás. Az Ideiglenes Kormánynak a közalkalma
zottak igazolásáról szóló 15/1945. M. E. sz. rendelete 
szabályozta az eljárást: „Minden tényleges szolgálat
ban álló vagy tényleges szolgálat teljesítése végett 
visszarendelt nyugállományú közalkalmazottat iga
zoló eljárás alá kell vonni annak megállapítása vé
gett, hogy aas 1939. -évi szeptember hó 1. napját kö-
vetőleg tanúsított magatartása sértette-e a magyar 
nép érdekei t . . . Az igazolási eljárás lefolytatása az 
igazoló bizottság hatáskörébe tartozik . . ,"141 , 

A veszprémi NB 1945 április 27-én mondja ki az 
igazoló bizottság felállítását és az egyes pártoktól 
kiküldött tagokból és a szakszervezet képviselőjé
ből alakítja meg a bizottságot.142 Kijelöli az igazoló 
bizottságba a jogi képesítésű tagot is. A NB titkár
sága kérte a főispántól, hogy állítsa fel a kereske
dők és iparosok igazoló bizottságát is, mivel az iga
zoló bizottság „annyira túl van terhelve, hogy a 
kereskedők és iparosok igazoltatása belátható időn 
belül szóba sem jöhet.143 Erre azonban nem került 
sor. 

Az igazolás alá vontak, főleg azok, akiknek vaj 
volt a fejükön, már jóval az igazoltatás előtt fűhöz-
fához szaladgáltak, hogy igazoló nyilathozathoz jus
sanak. Ezt legtöbbször be is tudták szerezni a pár
toktól és a NB-októl is. Természetesen volt jóné-
hány eset, amikor a reakciós egyének igazolását a 
bizottságok megtagadták, de ez elenyésző kisebbsé
gét képezte azoknak, akiket nem lett volna szabad 
igazolni. A gyenesdiási NB nem adott ki politikai 
megbízhatósági igazolást egy Baross-szövetségi tag
nak.14'1 A mezőszentgyörgyi NB egy személyt nép^-
ellenes magatartása miatt nem igazolt.145 A gyenes
diási NB szótöbbséggel hozott határozatában nem 
ad igazolást K. Z. nyugalmazott vezérőrnagynak."14'5 

Számos csendőr áthullott a nemzeti bizottsági iga
zolások szitáin, bár velük központilag szervezett 
igazoló bizottság foglalkozott, a NB-ok eljárása te
hát csak mint jelenség figyelemreméltó. A nemes-
szalóki NB azon az alapon igazolt csendőröket, 
hogy nem voltak népellenesek és fasiszták. A ba
latonfüredi NB egy csendőralhadnagyot igazolt. A 
noszlopi NB egy csendőrfőtöírzsőrmestert és őrmes
tert igazolt. A balatonalmádi NB egy csendőrfőtörzs-
örmestert egyhangúlag igazolt. Az ugodi NB egy 



csendőrőrmestert igazolt, „mivel népellenes csele
kedetet- nem követett el."1/i7 

Hasonló liberalizmus tapasztalható a nyilasak 
igazolásánál is. A csopaki NB a községi nyilas párt
szolgálatvezetőnek igazolásához hozzájárul azon az 
alapon, hogy „eltekintve pártszolgálatvezetői mivol
tától, különösebb vádat, vagy általa a községben 
elkövetet': népellenes cselekedetet felhozni nem 
tud."148 A balatonalmádi NB internált kisnyilasok 
(7 fő) szabadonbocsátását kéri. A nemesszalóki NB 
nyilas párttagok további nyugdíjfolyósítását kéri.№) 

A kommunisták megpróbálták a reakciós elemek 
elítéltetését elérni, de több esetben kisebbségben 
maradtak a NB-ban. Hajmáskéren pl. több alka
lommal is heves vita folyt a bizottságban. A német
barát gépkocsiszertár műhelyvezető igazolásától 
csak a „kommunista párt határozott kívánságára 
álltak el", két csendőr igazolásánál is erős vita ke
letkezett a kommunista párti tagok és a többi párt 
képviselői között. Azért adták ki a nyilatkozatot, 
mert „az utolsó ideig itt maradtak a helyükön."150 

Nem lehet ezek után csodálkozni, hogy ha a NB-
okban is sokszor megalkuvó határozatokat hoztak, 
érdemteleneknek is megadták az igazolási eljárás
hoz perdöntő jelentőségű politikai igazolást, akkor 
mi lehetett az igazoló bizottságokban, amelyeiknek 
rosszabb volt az összetételük. 1947 február 16-án 
számolt be a Veszprémi Népújság arról, hogy „szer
dán esta pártközi értekezletet tartottak, amelyen 
megállapították, hogy a veszprémi Igazoló Bizott
ságok nem álltak hivatásuk magaslatán, munkakö
rüket nem a demokrácia szelleméiben látták el", 
ezért az Igazoló Bizottság minden tagját — egy sze
mély kivételével — azonnali hatállyal leváltották. 
Hasonlóan rossz volt a helyzet másutt is. Az MKP 
bódéi szervezetéinek pártnapján kerül szóba egy de-
vecseri ügyvéd, az Igazoló Bizottság elnöke, aki „a 
Bódé község területén a dolgozóknak kiosztott ház
helyeiket az Egyesült Izzó részére vissza alkarja pe
relni . . . Ezért a pártszervezet követelte, hogy tá
vozzon a demokrácia igazoló szervéből, a járási iga
zoló bizottság éléről."151 _ 

Látva az igazolási eljárások kudarcát, a veszprémi 
politikai pártok és a NB a lét~zámcsökkentés be
várása előtt népítélettel eltávolítottak több, az iga
zolások során oly könnyedén átcsúszott tisztviselőt. 
Ezt a helyes intézkedésit azután a belügyiminiszter 
is jóváhagyta. A Veszprémi Népújság ennek kap
csán levonta a következtetést: „Nincs igazuk tehát 
azoknak, akik szemforgató álhumanizmussal, jogta
lanságokat és méltánytalanságokat emlegetnek, 

mentőakciókat indítanak. Azonban a népítéletek 
sem bizonyultak elégségesnek a városoknak és köz
ségeknek a közigazgatásiban megmaradt népelienes, 
nyilas és reakciós egyénektől való megtisztítá
sára."152 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945 február 5-én 
kihirdette a 81/1945. sz. rendeletét a népbíráslko-
dásról. A rendelet megszabja a NB-ok szerepét a 
népbírósági eljárásokkal kapcsolatban: „A nép
ügyészségeiket és azok vezetőit az igazságügymi-
niiszter nevezi ki a bírói, vagy ügyvédi vizsgával 
vagy szükség esetén jogtudori oklevéllel rendelkező 
egyének közül, a helyi NB ajánlására, ill. meghall
gatása után."153 A kommunista párt szenvedélyesen 
követelte a népbírósági rendelet megszigorítását. Az 
Ideiglenes Nemzeti Kormány 1440/1945. M. E. sz. 
rendeltében kiegészítette az eddigi alaprendeletet, 
bevezette a kényszermunkát, a népbírósági taná
csokba bekerültek a szakszervezetek képviselői is, 
meggyorsította a fellebbezési és kegyelmezési eljá
rások lefolytatását halálbüntetés meghozatala ese
tén. Csökkentette viszont a NB-ok szerepét azzal, 
hogy a népbírósiágot ezután közvetlenül a pártok 
jelölték ki —• a NB-ok kihagyásával. 

Veszprémben a NB 1945 április 20-án határozta 
el a népbíróság felállítását. — a „sürgős szükség
letre való tekintettel."15'5 A NB jelölte ki a népbíró-~" 
ság elnökét, elnökhelyettesét, a népbírósági tago
kat, pótbírót, jegyzőt, ügyészeket, fogalmazót. Ha
tásköre tehát túllépi a rendeletben meghatározott 
jogokat. Május 13-án a veszprémi népbírósághoz 
tanácsvezető bírót nevezett ki. Később javaslatot 
tett az Igazságügyi Minisztériumnak a népügyész 
felmentésére, és az így megüresedett ügyészi állás 
betöltésére. A népügyész felmentését azzal indo
kolja, hogy nevezettnek „az államügyészségi és nép
ügyészségi teendők együttes1 ellátása egyrészt mun
kabírását is meghaladja, másrészt a hivatali teen
dők kifogástalan ellátásának is hátrányára van."15'1 

A keszthelyi NB a községi elöljárósággal együttesen 
városi ügyésznek nevezett ki egy ügyvédet. im 

A MKP megyei aktíva ülésén 1945 július 6-án 
megtárgyalták a népbíróság munkáját. Az a véle
mény alakult ki, hogy a népbíróság rosszul dolgo
zik. Az egyik népbírót el kell távolítani, mert gyen
gének mutatkozik. A népbírósági ítéleteikre renge
teg mentőtanú jelentkezik, de annál kevesebb a 
vádlók száma.157 

A veszprémi NB kommunista indítványokra több 
alkalommal is tiltakozott a népbíróság feltűnően 
enyhe ítéletei ellen. A népbíróság dr. Rimaszombati 
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Imre nyilas főispánt 4 évi fegyházra ítélte. A NB 
1946 január 25-i ülésén heves vitát váltott ki az 
egyik kommunista párti bizottsági tag felszólalása, 
„melyben a népbíróság a nyilas főispán feltűnően 
enyths ítéletének megbélyegzését és a NB tiltakozá
sának kifejezésre juttatását javasolta. Szóvá tette, 
hogy szegény munkás- és parasztszármazású nyilas 
párttagok sokkal súlyosabb büntetéseket kapnak. 
A kisnyilasok hozzátartozói nélkülöznek családfő és 
kenyérkereső nélkül. Ugyanakkor egy főispán, a 
rendszer leghűségesebb és legexponáltabb személyi
sége, aki razziákat tartott szökött magyar katonák, 
fiatal leventék után és azokat a frontra dobta, ak
kor, amikor már Budapest is elesett, és a harc a 
magyar nép számára öngyilkosságot jelentett, fel
háborítóan enyhe ítélettel ússza meg. Ilyen főispá
noknak köszönheti a társadalom, hogy nem látta 
tisztán a magyar nép a saját tragédiáját."158 A kom
munista javaslatot végül is heves vita után szótöbb
séggel elfogadta a NB és tiltakozásul az ügyben 
felírt az igazságügyminiszterhez. A NB kifejezte 
tiltakozását Mindszenty hercegprímásnak a politikai 
életbe való jogtalan beavatkozása ellen. A NB hang
súlyozza, hogy „Mindszenty beszédei rágalmakkal 
vannak telve és a demokráciát támadják hátba. A 
NB — fejezi be a határozat — a legerélyesebb esz
közökhöz fog nyúlni, ha Veszprémben is hasonló 
tünetek előfordulnának."159 

Az első enyhe ítélet megismétlődésének megelő
zése érdekében a NB 1946 májusában, ismét egy 
kommunista bizottsági tag indítványa: a, elhatározta, 
hogy a vármegye kézrekerült legnagyobb háborús 
gonosztevőjének, dr. Buda István yolt főispánnak 
népbírósági tárgyalására a NB politikai ügyész ki
rendelését is kérje az igazságügyminisztertől és erre 
a megyei rendőrfőkapitányt fogadta el.1,:o Nyilas és 
egyéb népellenes elemekkel szemben néhány eset
ben határozott eréllyel jártak el a NB-ok a maguk 
hatáskörében. A balatonfüredi NB pl. a letartózta
tásban levő nyilasokkal hozatta rendbe a piszkos és 
elhanyagolt állapotban levő fürdőtelepet.161 Később 
is volt rá eset, hogy reakciósokat a NB-ok internáló 
táborba javasoltak. így jellemzi az adászteveli NB az 
egyik ilyen egyént: „a mai napig is aknamunkát 
végez. Állandóan bujtogatja reakciós barátait, ill. 
községünk egypár kisgazda emberét, hogy a békét 
és nyugatiamat felkavarják községünkben."162 

Az alsóőrsi KP panaszt tett a járási NB-nak a 
rendőrség működése ellen, mivel a nyilas vezetők
kel szemben nem jár el elég eréllyel. A NB meg-
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tárgyalta a kommunisták javaslatát és felhívást 
intézett a rendőrkapitánysághoz, hogy „a volt lo-
vasi községi vezetőt tartsa szemmel és szigorúan 
járjon el."193 Minthogy a reakció tevékenysége „lép
ten-nyomon" éreztette hatását, ahogyan azt a tapol
cai NB megállapította, ezért az ellene folyó kímé
letlen harcot tartotta szükségesnek. Ezt azzal indo
kolta, hogy „ . . . a reakciósok a mai időket éppúgy 
akarják levezetni, mint azt tették 1919-ben..." Egy 
későbbi alkalommal már a rendőrséget sürgeti meg 
a NB, hogy lépjen fel a rémhírterjesztés ellen.16'* 

A NB-ok több kis embernek, akik csekély bűnük 
miatt kerültek letartóztatásba, az internálás alóli 
felmenteiét kérte a belügyminisztertől.** 

Magyarország demokratikus újjáépítésének és fel
emelkedésének programja az összes teendők közül 
első helyre teszi az ország aktív részvételét a né
met fasiszták elleni harcban. Az Ideiglenes Nemzeti 
Kormány 1945 január 20-án toborzási felhívást in
tézett a magyar néphez. Veszprém megye sajátos 
helyzetéből adódóan (csak 1945 márcus végére sza
badult fel a megye, a NB-ok április közepén és vé
gén alakultak meg) már nem tudtak részt venni a 
német megszállók elleni harcra való toborzásban. 
Tevékenységük a megyében a honvédséghez tartozó 
személyek politikai véleményezésében volt jelentős, 
mert az egyik legfőbb alapját jelentette a honvéd
ségi egyének igazoló bizottsági döntésének. A NB-ok 
számon politikai igazolást adtak ki katonai szemé
lyekről. m A NB-ok a honvédségi behívásoknál szo
ciális szempontokat vettek figyelembe, hogy kit hív
janak be, kinek a behívását nem javasolják. A 
noszlopi NB 46 fő behívását nem javasolta a köz
ségben. Egyeseknél azért, mert a gazdaságban nél
külözhetetlenek, p]. beteges az apa, ő a családfenn
tartó, volt olyan is, akit rendőri hivatása miatt, 
mást pedig hadirokkantságára való tekintettel ejtet
tek el.,,i7 A veszprémi NB a bevonulási parancsnok-
í-ágnak javasolja egy K. J. nevű egyén katonai szol
gálat alóli mentesítését, mivel mint családfenntartó, 
hat fő eltartásáról gondoskodik.168 

A megyében működő egyesületek felülvizsgálását 
az Ideiglenes Kormány 529/1945. M. E. sz. 1945 már
cius 17-i rendelete alapján a vármegyei NB 1945 
szeptember 29i- felhívására kezdik meg a NB-ok. A 
megyében túlnyomórészt különböző felekezetekhez 
tartozó klerikális egyesületek működtek. Ezek nagy 
többségét (70 község adatait ismerjük a beérkezett 
javaslatok alapján) a NB-ok további működésre al
kalmasnak tartják, mivel „politikai szempontból 
kifogás nincs" ellenük. A veszprémvarsányi KALOT 



jövőbeni működését a NB szükségesnek tartja. A 
kisszöllősi NB azzal indokolja a KALOT újbóli 
megszervezését, hogy „ ... ajánlatos volna a KA
LOT egyesületet újra megalakítani már azért is, 
mert soha olyan nagy szükség nem volt fiatalság 
átnevelésére, mint most."169 Az ifjúság nevelésére 
tényleg nagy szükség volt, de nem reakciós kleri
kális szellemben. A fenti tények is azt mutatják, 
hogy a NB-ok többsége nem tudta eredményesen 
felvenni a harcot a fasiszta, a reakciós és klerikális 
maradványok ellen, a Horthy-korszak ideológiai 
fertőzése mély nyomokat hagyott az emberek gon
dolkozásában. A súri NB a községi KALÁSZ egye
sület demokratikus átszervezése után javasolja csak 
működésének folytatására.170 Volt azonban néhány 
NB, amely a reakciós és klerikális egyesületek fel
oszlatása mellett állt ki. A Pápa városi NB a Bel
városi Katolikus Kör, a Katolikus Legényegylet és 
a Keresztény Munkásegylet feloszlatását javasolja, 
mert működésűiket „politikai szempontból nem 
tartja kívánatosnak."171 A balatonfűzfői NB a Für
dőtelep Egyesület feloszlatását javasolta azzal az 
indokolással, hogy az „mindenkor a villatulajdono
sok érdekeit képviselte." A berhidai NB a peremar-
toni gyártelepen működő Szittya Sportegyesületet 
feloszlatta és helyette a MADISZ Sportegyesületet 
alakította meg.172 

A fasiszta métely és népellenes szellem kiküszö
bölését célozták a fasiszta és egyéb reakciós szemé
lyekről elnevezett utcák neveinek megváltoztatá
sára hozott NB-i határozatok. A veszprémi NB már 
működése legelső időszakában bizottságot küldött 
ki „a fasiszta vezérekről elnevezett utcák neveinek 
megváltoztatására. ' 'J 73 

A, bizottság sorra elő is terjesztette javaslatait és 
így fokozatosan, még 1945 első felében sor került 
a szükséges utcanév-változtatásokra. Keszthelyen a 
NB 28 utca nevét változtatta meg és utasítást adott 
az utcát jelző táblák kicseréléséire.174 A balatonfü
redi NB utasította az elöljáróságot a leventeotthon, 
levente sportpálya, Baross Szövetség és más letűnt 
rezsimbeli feliratok eltávolítására.175 Azonban a fa
siszta és egyéb népellenes maradványok elleni harc
nak — a viszonylag legeredményesebb formája sem 
volt minden esetben a legkövetkezetesebb, mutatja 
ezt a balatonfüredi NB. 1945 május 9-i határozata. 
Hét utca elnevezését változtatta meg, de meghagyta 
a Darányi Kálmán utca elnevezést arra való hivat
kozással, hogy Darányi „a balatonfüredi járásnak 
több éven keresztül országgyűlési képviselője volt, 
kinek a község, valamint annak polgárai és a fürdő

telep sokat köszönhet" és ezt az utcanevet mindad
dig meg is tartják, míg el nem dől, hogy Darányi 
Kálmánt országos viszonylatban háborús bűnösnek 
nyilvánítják-e.176 

A NB-ok a fasiszta könyvek és sajtótermékek 
összegyűjtésén is fáradoztak. A takácsi NB a tiltott 
sajtótermékek összegyűjtésére az iskolák igazgatóit 
és tanszemélyzetét kérte fel, két nemzeti bizottsági 
tagot is kijelölt, hogy „főleg azokon a helyeken, 
ahol könyvtárak vannak, személyesen ellenőrizzék 
a sajtótermékeket." Egyben utasították az elöljáró
ságot, hogy a lakosság figyelmét az összegyűjtésre 
dobszó útján több ízben hívja fel.177 A NB-ok és a 
rendőrség hasonló jellegű felhívásai, az elöljárósá
gok intézkedései azonban nem jártak kellő sikerrel. 
Még 1947 január 2-án is a megyei rendőrkapitány
ság vezetőjének kellett felszólítást kiadni a fasiszta 
könyvek beszolgáltatására.178 

összegezve a NB, az egyéb népi szervek és az 
államhatalom szerveinek a fasiszta és reakciós ma
radványok ellen folytatott harcát, azt állapíthatjuk 
meg: ez a harc bár ért el sikereket, megközelítőleg 
sem hozta meg a kívánt eredményeket, elsősorban 
a legjelentősebb területeken: a közigazgatási szer
vek, a bíróság, a honvédség, a karhatalom megtisz
tításában. Az igazoló bizottságok és a népbíróságok 
meglehetősen kevés eredményt értek el a reakció
sok, illetve a hazaárulók és háborús bűnösök elleni 
harcban. Mindez természetesen összefügg a népi for
radalmi szervek gyengeségeivel, a dolgozó tömegek 
politikai elmaradottságával is. 

-

V. С 

A felszabadulást követő első hónapok visszahúzó
dása után a reakciói erői egyre gyorsabban tömö
rültek, aktivizálódtak. Erői a Kisgazdapárt körül 
csoportosultak. Jelentős gazdasági hatalommal ren
delkeztek, képviselői az állami élet valamennyi szer
vében jelen voltak. Biztos, kipróbált támogatóra 
találtak a katolikus klérusban. Kihasználták a nép
tömegek politikai-ideológiai elmaradottságát. Dema
góg jelszavaik demokratikus látszatot keltettek és 
alkalmasak voltak nagy tömegek megtévesztésére. 
A reakció megnyergelte a • tömegek vallásos hitét, 
úgy lépett fel, mini a magántulajdon és az erkölcs 
védelmezője. Hazug rágalmakkal feketítette be a 
kommunistákat. A kommunista pártvezetés hibásan 
ítélte meg a korabeli erőviszonyokat, túlbecsülte be
folyását a tömegek körében, nem látta, hogy „még 



ft nép túlnyomó többsége nem ismerte fel a forra
dalom igazi jellegét és a népi demokrácia ellen tá-

• madó erők valódi politikai arculatát."179 Az első 
nagy összecsapást a haladás és a reakció erői között 
az 1945 őszi választások jelentették. 

A reakció Veszprém megyében is előretört. A 
MKP győri területi tikára (ehhez a területhez tarto
zik Veszprém megye is) 1945 június 13-án így jel
lemzi a helyzetet: „A pártokkal kapcsolóiban meg 
kell állapítanunk azt, hogy különösen a Dunántúl 
nyugati határa felé a Kisgazdapárt meglehetősen 
erős terrorral dolgozik.. . A kisgazdák általában 
Veszprémben és Sopronban nemcsak hogy erősen, 
hanem terrorisztikus módon is dolgoznak. Előfor
dult, hogy utasításokat adtak, hogy gyűlések tartása 
szigorúan tilos."180 A választásokat megelőző politi
kai küzdelmek során a reakciós elemek elérkezett
nek látták az időt, hogy a kommunista párttal 
szemben fellépjenek és gyengítsék választási esé
lyeit. 

A kommunistaellenes utasításokat dr. Rainprecht 
Antal kisgazdapárti főispán vezeti be Csöglén el
mondott választási beszédében. „A rendőrséget le-
csibészezte és bejelentette, hogy olyanok érkeznek 
a községbe, akik azt kérik, hogy a Kommunista 
Pártba lépjenek be, fogjanak össze és furkósbottal 
verjék agyon. A főispán azt is kijelentette, hogy a 
kommunisták nem ismernek magánvagyont és ezek 
kolhozgazdálkodást akarnak bevezetni. A kisgazdák 
fogjanak össze és csak a FKP-ba lépjenek 'be."181 

A kommunista párt papkeszi szervezete arról szá
mol be, hogy a község reakciós kisgazdapárti nagy
gazdái „ . . . A jelszót kiadták, hogy a FKP-nak kell 
győzni, mert csak úgy állnak szóba velünk az an
golszászok s akkor megindul a forgalom és lesz 
mindenünk. Már egyes nagygazdák addig mentek, 
hogy olyan kijelentéseket tesznek, hogy kommu
nista vért szeretnének inni."182 A kommunisták erre 
kiadják a jelszót: „Sürgősen cselekedni kel l . . . " , a 
reakciós jegyzőt és egy volt bérlőt, a kommunista
ellenes mozgalom vezetőit el kell távolítani a köz
ségből. Borzaváron a kisgazda közjegyző egy nyil
vános népgyűlésen támadta a kommunista pártot 
és kijelentette, hogy ha a Kisgazdapárt megnyeri a 
választást, a kommunista pártot be fogják t i l tani .ш 

A választások lebonyolításában a NB-ok tevéke
nyen kivették a részüket. Az országos NB a helyi 
NB-okhoz intézett felhívásában arra szólítja fel a 
helyi NB-okat, hogy , . . . , minden tekintély ükkel 
őrizzék meg a választások tisztaságát. Vigyázzanak 
arra: a választási harc során az agitáció ne éleződ

jön ki olyan mértekben, hogy a NFF-ben tömörült 
demokratikus pártok az ország demoíkraitikus erői
nek választások utáni együttműködését megakadá
lyozza."184 A NB-ok a megyében is a 20/1945. В. M. 
sz. rendelet értelmében kijelölték az összeíró bizott
ságokat és elvégezték azok kioktatását tenniva
lóikra. 

Ismeretes, hogy a választások a, Kisgazdapárt ab
szolút többségét eredményezték (megszerezték a sza
vazatok 57 százalékát). A MKP 17 százalék, az 
SZDP 17,4 százalék, és a NPP 7 százalék szavazatot 
kapott országosan. Veszprém megyében, az ország 
aikkor politikailag egyik legelmaradottabb részén, 
ahol „a nyilas fertőzés a leginkább hatott, ott, ahol 
a feudális uralom a parasztságban, a cselédségben 
a legtovább őrizte meg a jobbágyi alázatosság szel
lemét, azon, a Dunántúlon, amely jóval később sza
badult fel, mint a Tiszántúl, ahol tehát a demok
rácia csak jóval később kezdhette el és jóval kisebb 
eredménnyel folytathatta tisztogató és átnevelő 
mun'káját.. .",,8ri az országosnál is rosszabb volt a 
helyzet. A Kisgazdapárt 85 016 szavazattal (66,6 szá
zalékot), a MKP 16 503 szavazattal 13 százalékot, a 
SZDP 17 136 szavazattal 13,5 százalékot, a NPP 9679 
szavazattal 7,6 százalékot és végül a PDP 1397 sza
vazattal 1,1 százalékot kapta meg.186 

Mindez azt mutatja, hogy a Kisgazdapárt még az 
'országosnál is jóval nagyobb befolyással rendelke
zett. A két munkáspárt elmaradt az országos ered
ményektől, egyedül a NPP ért el néhány tized szá
zalékkal jobb eredményt az országos képhez viszo
nyítva. Ebből már látni lehet, hogy a megyében még 
hevesebb rohamot indít a reakció a haladás erői és 
az ed^ig elért demokratikus vívmányok ellen, még 
nehezebb a kommunisták által vezetett baloldali 
erők helyzete, mint országosan. 

A reakció a megyében is vérszemet kapott a vá
lasztási siker hatására. Ki akarta használni a szá
mára kedvező helyzetet és véglegesen felszámolni 
az addig megvalósított demokratikus vívmányokat. 
Támadása fő színterének a földosztás elleni harcot 
választotta. A földosztás elleni támadásuk szórvá
nyosan már 1945 tavaszán-nyarán megkezdődött, a 
választások után azonban tömegméretűvé vált. Sió
fokon a hírhedt jegyző már 1945 áprilisában be 
akarta szüntetni a földosztást, ezért a következő 
hazugsághoz folyamodott: „. . .bejelentette, hogy a 
földosztást lefújták.. . a kormány visszavonta a 
végrehajtást kimondó rendeletet s így a földigénylő 
bizottságnak nincs létjogosultsága."187 
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1945 nyarán egyes reakciós földbirtokosok fenye
getőzésekkel, az igazságszolgáltatásiban levő befo
lyásukban bízva akarták elrémíteni a parasztokat a 
földosztástól. Egy pápai földbirtokos a következő 
szövegű fenyegető levelet írta az egyik földhözjut-
tatottnak: „Figyelmeztetem, ha a lábát az én föl
demre rá meri tenni, a Népügyészségnek, illetőleg 
a Népbíróságnak fogom jelenteni és kártérítésért 
beperelem." A földigénylő bizottságot pedig így pró
bálta terrorizálni: „Hogyha G. mégis belemegy a 
földembe, feljelentem a népbíróságnak és kártéríté
sért perelni fogom. És ezért felelősséggel tartozik a 
tisztelt bizottság is. mert rászabadította a földre 
G-t."188 

A földreform vívmányainak megsemmisítése ér
dekében folytatott reakciós támadást a MKP járási 
konferenciája így jellemzi: „A földért való harcban 
a reakció erős előretörést mutat. A régi földbirtoko
sok, a nyugatról visszaszivárgók teljes erővel azon 
vannak, hogy visszaszerezzék földjeiket," hogy félre
vezessék az új gazdákat."189 

A földreform, elleni támadás súlyosságát mutatja, 
hogy a balatonfüredi járásiban 70 százalékát támad
ták meg a kiosztott földeknek.190 

Nemesszalókon a Földigénylő Bizottság kiosztotta 
G. L. és D. Gy. nyugalmazott főszolgabíró földjét. 
A volt tulajdonosok népellenesek és németbarátok 
voltak. Internálva voltak akkor is, és mégis a Me
gyei Földbirtokrendező Tanács visszaadta földjü
ket.191 Gyulafirátóton a Földigénylő Bizottság elnö
kének a katolikus papot választották meg. Az ura
ság földjéből összesen 17 (!) holdat osztottak ki, a 
többit meghagyták neki. A földigénylőknek az ura
ság különböző rémhíreket terjesztett, hogy azok ne 
merjenek menni dolgozni. A nagybirtokosok ügynö
kei a Megyei Földbirtokrendező Tanácsban fejtet
ték ki szabotáló tevékenységüket. A kitelepített 
volksibuindisták földjeihez nem akartak hozzányúlni. 
Szabotálták a telepítéseket. Nem lehet persze ezen 
csodálkozni, ha elmondjuk, hogy a Megyei Földbir
tokrendező Tanács elnöke egy volt földbirtokos 
volt.192 

A reakció a választási sikereket terrorakciókra is 
felhasználta a kommunista párt ellen. Somlóvásár
helyen letépték a párt zászlaját, a falakra gyaláz
kodó feliratokat írtak. Magyarpolányban a kom
munista párttitkárt kiirtással fenyegették meg. Ha-
zaszivárgot!; SS-ek tüzeltek a rendőrségre. Ajkaren
deken is a volksibundisták fegyveres ellenállást kez
deményeztek. Soimlóvásárhelyen a rendőrség egyik 
beosztottját két SS megtámadta, az elvtárs csak fi

zikai erejének köszönhette, hogy felülmaradt. Mind
ezek 1945 novemberben és december elején történ
tek.193 Zalahalápon a volt uradalmi ispán a község 
kommunista párttitkára ellen fegyveres merényle
tet követett el és súlyosan megsebesítette, tüdőlö
vést ejtett rajta, A vérben fetrengő férje segítségére 
siető asszonyt meggyilkolta. Mindezt a gaztettet 
azért követte el, mert a párttitkár a NB ülésen szó
vátette, hogy a volt ispán foglalkozás nélkül, mun
kátlanul él és a kötelező közmunka alól is kivonja 
magát.194 Nagytevelen .a kitelepítésre kerülő sváb 
lakosság megtámadta a telepeseket. „Holmijukkal 
együtt kiszórták őket az udvarra és ütlegelni kezd
ték őket. Az egyik telepest már a földre nyomták 
és fojtogatták, amikor az odaérkezett rendőrség köz
belépett." Itt a NB tagjainak nagyobb része is 
Volksibund-tagokból állt. Keszthelyen utcai tünte
tést is szervezett a reakció. Az internátus diákjai 
összetörték és ellopták a kommunista faliújságot, 
nyíltan énekelték a Szálasa indulót.11'5 A keszthelyi 
premontrei gimnázium egyes diákjai még később is, 
május 1-én nyilas és legitimista röpcédulákat ter
jesztettek. A diákok felbujtója egy szerzetes-tanárnő 
volt.196 

A kommunista párt ellentámadását már a válasz
tások utáni új kormány megalakítása során meg
kezdte. Jelentős eredmény volt 1946 januárjában az 
üzemi bizottságok megválasztása, ahol túlnyomó
részt a munkásság jutott győzelemre. A reakció el
leni támadás kiinduló pontja volt a köztársaság ki
kiáltásáért folytatott harc. A NB-ok ünnepi felvo
nulásokat és gyűléseket szerveztek a köztársaság 
megszületése alkalmából. Ezek a gyűlések annak a 
fogadalomtételnek a jegyében zajlottak le, hogy a 
„nemzet függetlenségét, a magyar nép szabadságát 
és a demokratikus magyar köztársaságot megőrzi, 
megvódeimezi mindenfajta támadással szemben."1'' 

A MKP Veszprém megyei Pártértekezlete 1946 
február 24-̂ én hozott határozatában „a legélesebben 
tiltakozik a földreform vívmányainak megsemmisí
tésére irányuló minden kísérlet ellen." Az értekez
let határozatában követeli, hogy „ . . . A földbirto
kosoktól elvett földet ne lehessen visszaadni."198 A 
kommunista párt irányításával az újonnan földhöz-
juttatottak Nemesszalókon és Lörmtepusztán kaszá
val védték meg a földet. Veszprémben a FÉKOSZ 
megyei nagygyűlésén tiltakozott a földreformot ért 
támadások ellen, 1946 február elején.190 A MKP 
1946 március 9-i, Veszprémben megtartott konfe
renciája határozatba foglalta: „ . . . jöhessen bármi 
utasítás bárkitől, egy barázda földet vissza nem 
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adunk, még ha jogtalanul vették is el, akkor sem."200 

Több helyen népítéletre került sor. CsögLén a gyű
lölt és utált népnyúzó jegyzőt visszahelyezték a köz
ségbe. A csöglei és adorjánházai parasztok husán
gokkal mentek ki a község határába a jegyző fo
gadtatására. Nem is merte az betenni a lábát a fa
luba.-01 A megyében március elején több helyen 
bányász nagygyűléseket szerveztek. Ajkacsingervöl- / 
gyön és Várpalotán tiltakozó táviratban, felhábo
rodva ítélték el Mindszenty reakciós üzelmeit, kö
vetelték a reakciós megmozdulások erélyes elfojtá
sát, a közigazgatás megtisztítását.202 

A reakcióellenes népmozgalmakban új lendületet 
kaptak a NB-ok. 1945 másodilk felében ugyanis sok 
helyütt — a közigazgatás kialakulása után „értel
metlen kupaktanácsokká" váltak, tevékenységük 
fokozatosan leszűkült. A párt ebben a súlyos hely
zetben felismerte a NB-okban rejlő nagy erőt. A 
MKP Vármegyei Bizottsága 1946 január 23-án ki
mondja: „A NB-ök munkáját fel kell frissíteni. . . 
A NB-ok munkáját nekünk, kommunistáknak kell 
elsősorban megindítani."20:í" A megyei pártértekezlet 
feladatul tűzte ki: „A NB-okba. . . a legagiüsabb 
elvtársalkat küldjük."20'* 

Taliándörögd község NB-a a község főjegyzőjének 
állásából való elmozdítását sürgette a belügyminisz
ternél. A NB, mint a nép hivatott szerve feladatá
nak helyes értelmezéseképpen az ügyet a belügymi
niszter elé tárta. A panaszirat szerint „a maga cél
jaira használta fel a zselléreinek kiutalt ruhane
műt . . . tagja volt a nyilas pártnak, felesküdött Szá-
lasira. Felszabadulás után volt csendőrökkel vétette 
magát kö rü l . . . a jóvátételi kötelezettség címén be
szolgáltatott gabonát a maga céljaira használta 
f e l . . . A tapolcai járás főjegyzőjétől kérte P. felmen
tését, de . . . semmit sem tettek ellene. P-t ez any-
nyira vakmerővé tette, hogy legutóbb már megfe
nyegette a NB tagjait: rendőri karhatalommal viteti 
el őket a községből."'-'0"' A NB akciója sikerrel járt: 
a fasiszta főjegyzőt állásából felfüggesztették. Fűz
főn pl. egy kisgazdapárti bizottsági tag követelte, 
hogy „ . . . a NB-ot fel kell oszlatni, tekintettel arra, 
hogy a választásokon a KGP győzött. A NB-ban 
minden párt olyan arányban képviseltesse magát, 
mint amilyen arányban a választásokon szavazatot 
kapott. A NB kommunista elnöke azonban nem hát
rált meg, továbbra is б vezette a NB ügyeit. 

Az adászteveli NB feljelentette a FKP és a Pol
gári Demokrata Párt helyi vezetőit, akik a nemzeti 
bizottságok tagjai ellen vádaskodtak, „hogy ne le
gyenek éppen a nemzeti bizottság tagjai között olyan 
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egyének, akik a népet uszítják és lázítják."206 A 
kommunista küldöttek, akiket a többi baloldali kül
dött is támogatott, a követelést visszautasították, és 
ragaszkodtak továbbra is a pártok szerinti arányos 
képviselethez. Éles vita után az egyik szavazáson a 
kisgazda javaslatot 7 :3 ellenében (2 tartózkodás
sal) visszautasította a NB. Egy későbbi ülésen a kis
gazda javaslat győzött 9 : 8 arányban, mire a kom
munista, a szociáldemokrata és a szakszervezeti kül
döttek kivonulták az ülésről."207 

A NB-ok aktívan kivették részüket a népmozgal
makból, sőt maguk is irányítói voltak. A kommu
nisták voltak a kezdeményezőik az ellentámadás 
során. A MKP megyei titkára az erők összefogását 
és a feketézők elleni szigorúbb rendszabályokat ja
vasolta. Követelte, hogy a feketézők áruit le kell 
foglalni és az ellátatlanok között kell szétosztani.20' 
A megyei NB ülésén „ . . . a MKP szónoka javasolta 
a reakció elleni küzdelmet, mely nemcsak egy falra
festett ördög, hanem a földreform elleni kísérletek
ben, a fasiszta ifjúsági szervezkedésekben, a hábo
rús és népellenes bűnösök mentegetésében és nem 
utolsó sorban főpapi pásztorlevelek hamis és valót
lan állításaiban jelentkezik."200 A MKP javaslatát 
elfogadták a NB tagjai. Több NB nem maradt kö
zömbös Mindszenty demoikráciaellenes tevékenysége 
hallatára. A keszthelyi NB pl. átiratban kérte az 
ONB-ot, követelje a kormánytól, hogy fékezze meg 
a hercegprímást népellenes ténykedésében.210 

A reakció erői elleni ellen támadás az 1946 már
cius 5-én elvezetett a Baloldali Blokk megalakulá
sához. A Baloldali Blokk nyilatkozatában a reakció 
elleni küzdelemben első helyre teszi a közhivatalok 
megtisztítását. Az ország demokratikus fejlődésének 
súlyos gátját jelentette a közhivatalokban meghú
zódó reakció. A hivatalok apparátusa rendkívül 
felduzzadt — a reakció minden rendű és rangú 
képviselőjével. Mindez természetes következménye 
volt a régi közigazgatási rendszer visszaállításának, 
az igazolási eljárások kudarcának. Fzért tehát az 
osztályharc fő területévé vált a közigazgatás gyö
keres megtisztításáért folyó harc, közismert kifeje
zéssel a B-listázások. 

A MKP Veszprém megyei Pártértekezlete 1946 
február 24-én a következő feladatot tűzte ki ezzel 
kapcsolatban : „ . . . a közigazgatás megtisztítása.. 
Az egész nép akciójának kell lenni, így hatásos, így 
erős. így vezetik a kommunisták a nép harcát a 
reakció ellen. .. Helyes, hogy a NB ellenőrizze és 
nemcsak ellenőrizze a közigazgatást, hanem azokat a 
jegyzőket, akiket el kell távolítani, listára kell 



venni és a járás, vagy megye összes NB-val közölni 
kell azt, hogy egyetlen község közigazgatásába se 
lehessen bevenni."211 

A NB-ok tehát fontos feladatot kaptak a B-listá-
zásoik lebonyolításában. Súlyos próbatételt jelentett 
ez a nagy feladat a NB-oknak. E fontos népi szer
vek 1945 második felében meggyengültek. A köz
igazgatási funkció elvételével, hatáskörük szűkíté
sével megindult hanyatlásuk. A kommunista párt 
sem támaszkodott rájuk kellőképpen, mivel a párt
vezetés a döntést többnyire az országos szervekben, 
a központi pártharcokban akarta kivívni. A reakció 
felismerte azt, hogy arra ugyan nincs ereje, hogy 
a NB-ok felszámolását elérje, de arra képes volt,, 
hogy a maga képviselőit beültesse ezekbe a bizott
ságokba. A községek demokratikus erői, a haladó 
pártok sok helyen — látva a NB-ok elsekélyesíté-
í-ére irányuló törekvéseket — legjobb képviselőiket 
kivonták a NB-okból. A reakció támadására az 
1945-ös novemberi választások után a NB-ok tevé
kenysége fellendült, tevékenyen kivették részüket 
a reakció elleni harcból, de a haladó erők szempont
jából ekkor már gyengébb erőt képviseltek, mint 
1945 első felében. Mindez rányomta a bélyegét a 
közigazgatás megtisztítása érdekében folytatott har
cukra. Maguk a NB-ok a B-listázások során súlyos 
politikai harcok színtereivé váltak és a belső erő
viszonyok határozták meg intézkedéseiket. 

Egyes NB-ok a legnagyobb lelkiismeretességgel 
vizsgálták át a közalkalmazottak közéleti és poli
tikai magatartását, figyelembe vették az összes 
egyéb körülményeket és állásfoglalásukat mindezek 
alapján hozták meg. A Veszprém megyei NB pl. 
egy alkalommal 15, más esetben 27, harmadik alka
lommal 66 vármegyei és városi közigazgatási tiszt
viselőt függesztett fel azonnali hatállyal állásából.212 

A nyirádi NB népellenes, fasiszta beállítottságú 
tisztviselőket helyezett B-listára, a bakonytamási 
NB az iparosok névjegyzékéből 4, a kereskedők név
jegyzékéből 2 főt törölt aktív nyilas tevékenység 
miatt (nyilas pártvezető helyettest, községi katonai 
parancsnokot, nyilas propaganda-újság terjesztőt, 
fegyveres pártszolgálatost stb.). A balatonalmádi NB 
16 fő közül 3 tisztviselőt helyezett titkos szavazás
sal B-listára. A noszlopi NB a körjegyzőt — a fe
lekkel való durva viselkedése (pl. terhes nőt kilökött 
az irodából) miatt, továbbá, mert hadirokkantakat 
lövészárok ásásra rendelt ki 1945 januárjában, rém
híreket terjesztett a felszabadulás után — nyugdí
jazta. Balatonfüreden a kommunisták és a NB el-
lérr' politikai rágalmazás miatt javasolták az alis

pánnak, hogy a főjegyző megbízatását vonja vissza. 
A kövesíkáli körjegyzőt a NB valamennyi tagja al
kalmatlannak minősítette, mert a körjegyzőség 
ügyeit nem demokratikus szellemben intézte. A la-
joskomáromi NB a jobboldali kisgazdák reklamáció
ját utasította el a közigazgatás megtisztítására ho
zott intézkedésekkel kapcsolatban.2'3 

A községi NB-ok többsége azonban nem állt hi
vatása magaslatán. Ezt állapította meg a megyei NB 
1946 május 4-i ülése.214 Sok NB az összes községi 
alkalmazottat állásában megtartandónak javasolta, 
pl. a mezőszentgyörgyi, a literi, a királyszentistváni, 
a dégi, a pápateszéri.215 Hogy némely esetben meny
nyire éles belső harcot tükrözött a NB-okban a B-
listázás, mutatja ezt Nemesszalók, Vinár és Marcal-
gergelyi községek NB-ainak közös ülése, ahol a köz
ségi jegyzőt 18 szavazattal 17 ellenében megtartot
ták állásában. 

Több esetben a reakciós erők befolyása érvénye
sült a B-listázások során. Nem rikán hozlak olyan 
határozatokat, hogy akiket el kellett volna távolí
tani, meghagyták, akiket pedig politikai magatartá
suk, megbízhatóságuk, becsületes munkájuk, lelki
ismeretességük a további munkára jogosított, elbo
csátották. Ilyen eseteik történtek pl. Balatonfüreden, 
Lajoskomáromban, Bakonytamásin, Enyingen. Ba-
konytamásin pl. két kommunista tisztviselőt bocsá
tottak el, akik kiválóan megálltak helyüket, bajos
komáromban olyan községi irodatisztet helyeztek 
B-listára, akinek „ . . . szóba sem kellett volna jön
nie a B-listázás során, mert ellene a B-listára he
lyezésre nézve semmi ok sincs." Ugyanitt, amikor 
1946 április 15-n a B-listázó gyűlés alkalmával a 
községi főjegyzőt a többség nyugdíjazásra javasolta, 
akkor a NB kisgazdapárti tagjai zsaroláshoz folya
modtak és kijelentették: „ . . . ha a főjegyzőt B-lis-
tázzák, akkor el kell bocsátani az összes községi 
tisztviselőt." Valóiában a többi tisztviselő B-listá-
zására komoly ok nem volt. Ajkán a pártiközi érte
kezlet B-listára helyező javaslata ellenére a NB a 
főjegyzőt megerősítette állásában, A kommunista 
párt közbelépégének eredményeképpen a legkirívóbb 
esetekben megváltoztatták a döntéseket.216 

összegezve a B-listázások tapasztalatát, megálla
píthatjuk, hogy sok reakciós tisztviselőt sikerült a 
közigazgatásból eltávolítani. Ebből a munkából a 
NB-ok tevékenyen kivették részüket. Az igazoló 
bizottságok munkájához képest sokkal eredménye-
se'bb volt a B-lista revízió. A reakció érzékeny ve
reségeket szenvedett ebben a harcban. A B-listázás 
azonban nem hozott teljes győzelmet. A MKP 
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Veszprém megyei II. konferenciája értéikelve a B-
listázások eredményét, határozatában rámutatott 
arra: „A községekben még mindig igen sok a reak
ciós és a nyugatos, aki a régi horthysta szellemben 
basáskodik." A pártkonferencia megszabja a to
vábbi feladatokat is: „Követeljük, hogy a megyéből 
el legyeinek távolítva a reakciós, nyugatos jegyzők, 
bírók és mindazok, akik a revízió útján az össze
esküvők cinkosai által kerültek vissza. Helyükbe 
demokratikusan gondolkodó tisztviselőket kell al
kalmazni a nép fiaiból."217 

A reakció az 1946 tavaszán elszenvedett veresé
ged után a gazdasági élet területén fejtette ki rom
boló tevékenységét. Az infláció súlyos terheket rótt 
a dolgozó tömegekre, főleg a munkásokra. Azt 
akarta, hogy az infláció még súlyosabb megpróbál
tatásokat rójon a dolgozókra, hogy a tömegeik elé
gedetlenségét a népi demokratikus rendszerre há
rítsa. 

Veszprém megyében is nagyon súlyos volt a hely
zet. A várpalotai bányászok kénytelenek voltak ru
háikat kenyérért elcserélni, hogy legyen erejük a 
nehéz bányamunkához. Rendkívül nehéz volt a köz
ellátás helyzete. A NB-ok megpróbáltak segíteni 
ezen a helyzeten. Tevékenységük hozzájárult ahhoz, 
hogy teljes katasztrófára nem került sor, mert amit 
helyileg meg tudtak tenni, sok helyen megtették. 
, A kommunista párt alkotókészségét és nagyszerű 
közgazdasági hozzáértését dicséri az 1946 augusztus 
1-én megteremtett stabil forint. A stabilizáció nagy
ban megnövelte a MKP tekintélyét és tömegbefo
lyását, súlyos vereséget mért a reakció mesterke-
déseire. A jó pénz kibocsátását követő napokban — 
bár még erősen érezhető vol ta pénzhiány — Veszp
rémben egyszerre nagy lett a vásárlókedv. 

A megyei NB megtárgyalta a forint értékállósá
gával kapcsolatos intézkedéseket és háztömbön-
kénti forintvédő bizottságok felállítását határozta 
el. A dolgozókból összeállított bizottságok munkája 
és a felülről jövő rendeletek egymást kiegészítve 
voltak hivatva biztosítani a forint értékállóságát. 
A forintvédő bizottságok ügyeltek arra, hogy senki 
áru'; i ne halmozhasson fel, ne adjon el, vagy vásá
roljon a megengedettnél magasabb áron. Ellenőriz
ték a piacokon, az üzletekben, vendéglátó üzemek
ben kiírt árakat. Értek is el kisebb sikereket. A 
veszprémi feketézők egy 35 tagból álló csoportját 
internálták. Gyorsított eljárás alá vontak baromfi-

• val, szalonnával, ill. tojással feketézőket, engedély 
nélküli sertést vágó veszprémi lakosokat. Keszthe
lyen azonban sok kirakatban nem helyezték el az 

árjegyzéket! A piacon magindult a feketézés, a fo
rintvédő bizottság azonban nem. avatkozott bele 
erélyesen.-1K 

Néhány hónappal a stabilizáció után a forint el
len, támadók bizonyos sikereket értek el: számos 
árucikk árát felemelték, egyes cikkek eltűntek a 
piacról, élesedett a spekuláció és a feketepiac. Nö
vekedett a feketevágások száma. A megyei NB fog
lalkozott a sertéshús és a zsír árának indokolatlan 
emelkedésével. A NB kommunista javaslatra egy
hangú határozat alapján a közellátási miniszterhez 
és az ONB^hoz táviratot intézett, követelve a dol
gozók és a forint értékének védelme érdekében a 
sertéshús és a zsír árának azonnali hatállyal tör
ténő zárolását. A NB egyik kommunista tagja — 
pápai példára hivatkozva — javasolta, hogy Veszp
rémben is a feketevágások megakadályozása érde
kében az ún. kényszervágásókat kizárólag a ható
sági hússzékben mérjék ki. 

A községi NB-ok tevékenysége a forintvédó fel
adatokra nem terjedt ki. Ebbe a munkába csak a 
megyei és városi NB-ok kapcsolódtak bele. Bár 
értek el némi eredményéket a feketézők és a spe
kulánsok ellen, a többségük azonban szabadlábon 
maradt, más esetekben pedig a helyi hatáskör nem 
volt elegendő a problémák megoldásához (pl. az ár
emelkedések megakadályozására).219 

VI. 

A MKP az uralkodó osztályok művelődési mono
póliumának megszüntetéséért, a munkás- és paraszt
szülők gyermekeinek iskoláztatása érdekében java
solta a népi kollégiumok megszervezését. A népi 
kollégiumokat építő mozgalom 1946 nyarán indult 
meg. A belügyminiszter 6779/1946. sz. rendelete ki
mondja, hogy minden megyében legalább egy népi 
kollégiumot kell felállítani. Fenntartása az illető 
megye feladata. 

A megyei NB 1946 szeptember 6-án felhívást inté
zett a községi NB-okhoz, hogy , , . . a veszprémi népi 
kollégium ügyét lelkes öntevékenységgel a legmesz-
szebbmenően támogassák. Indítsanak mozgalmat a 
kollégium érdekében. Hassanak oda, hogy a közsé
gek minél több alapítványt tegyenek és a kollégium 
céljára társadalmi úton Önkéntes adományokat 
(pénzt, felszerelési tárgyakat stb.) gyűjtsenek.220 A 
veszprémi mellett Pápán is szerveztek kollégiumot. 

A megyei NB felhívására a községi NB-ok irányí
tották a népi kollégiumokat építő mozgalmat. Cso-
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pakon népgyűlést tartottak az iskolák igazgatóinak 
bevonásával. A gyűjtést az iskolás gyerekek végez
ték. Másutt a gyűjtést a pártok képviselői és az if
júsági szervezetek végezték (Nemesszalók, Tótvá-
zsony, Hajmáskor). Több helyen ezenkívül műsoros 
előadást és táncmulatságot szerveztek a NB-otk. A 
jövedelmet a népi kollégiumok megindításához 
szükséges -anyagi fedezetre adományozták. Nagyon 
elvétve fordult elő, hogy valamely NB nem segített. 
Ilyen eset volt Dégen. E köz-ég NB-a a nehéz 
anyagi gondokra hivatkozva határozott úgy, hogy 
„semmi körülmények között nem tud más intézmé
nyek segítségére lenni."221 

1946 végén már egyre sürgetőbbé válik a földre
form befejezése. A nép ellenségei ugyanis befura
kodtok a Megyei Földrendező Tanácsba és a Föld
hivatalba és akadályozták a földosztás és a betele
pítések végrehajtását. A megyei NB több alkalom-
ma1, is foglalkozott a Megyei Földrendező Tanács és 
a Földhivatal. munkájával. Külön albizottságot is 
küldött ki. Az albizottság jelentésében azt állapí
totta meg, hogy „ .. A Megyei Földrendező Tanácsot 
és a Földhivatalt gyökeresen meg kell változtatni."2-

A kommunista párt képviselője javaslta, hogy az 
újjáalakítást azonnal kezdjék meg és erre vonatko
zóan javaslatot is tett. A NB nagy többsége 23 :4 
arányban a javaslatot elfogadta, de a Kisgazdapárt 
nem paraszti tagjai erre elhagyták a tárgyalótermet. 
A Kisgazdapárt e tagjai nyíltan a reakció mellett 
álltak ki és azt akarták elérni, hogy pozíciókat 
biztosítsanak saját maguknak és elhúzzák a föld
rendezés ügyét. Gyökeres változás azonban még ez
után sem történt. A MKP rmgyei konferenciája 
1947 február 16-án határozatot hozott ebben a kér
désben. A határozat kimondta: „Veszprém megye 
politikai nyugalmának,, fejlődésének és a termelés 
folytonosságának biztosítása érdekében elsőrangú 
feladatként kell megjelölnünk a földosztás végleges 
rendezését, telekkönyvezését. A kiosztott házhelyek 
telekkönyvi átírását és új házhelyek juttatását az 
arra rászorulóknak. A konferencia egyhangúlag 
megállapítja, hogy a veszprémi Földhivatal és a hoz
zátartozó műszaki iroda a telekkönyvezés elkészíté
sét és gyakorlati végrehajtását szabotálja."223 

Több esetben ugyanis a Megyei Földrendező Ta
nács és az Országos Földbirtokrendező Tanács el
lenföldreformot hajtott végre. Vanyolán a volt nép
nyúzó uradalmi főintéző megkapta a kiigényelt hét
szobás tisztilakást, ráadásul még 6 hold földet és 
kertet. Nemesszalókon a régi birtokosok visszaigé
nyelték és meg is kapták 55 földhöz juttatott birto

kát. Olaszfalun a plébános, a községi Földigénylő 
Bizottság jegyzője a falu 83 földigénylőjét és tele
pesét — akik volksbundisták elkobzott földjét igé
nyelték ki — azzal fenyegette meg, hogy „ . . aki 
földet igényel, azt előbb-utóbb felakasztják."224 

A bándi kommunista pártszervezet bejelentését 
megvizsgálta a megyei NB és megállapította, hogy 
й kitelepítésre kerülő volt volksbundisták vagyon
tárgyainak kezelésével kapcsolaban a Megyei Föld
hivatal hibákat követett, el. A NB tudomásul vette, 
hogy ez ügyben az alis&án a vizsgálatot elrendelte. 
A NB állást foglalt a földeken történő gyújtogatá
sokkal kapcsolatban. Tiltakozott az ONB útján ezek 
ellen a politikai bűncselekmények ellen. Ezért a NB 
,,a szérűk fokozott felügyeletét határozta el, mert 
félő, hogy a gyújtogatások megismétlődnek. A tűz
oltóság felszerelését jó állapotban tartsa, hogy az 
esetleges tüzeket lokalizálhassák,225 — adta ki az 
utasítást. 

A kommunista párt — látva azt, hogy a külön
böző földigénylő bizottságokba a reakciós elemek 
furakodtok be és kaparintották kezükbe a vezetést 
— 1946 novemberében már követelte a kormánytól 
a Földigénylő Bizottságok feloszlatását és azt, hogy 
a földhözjuttatott új gazdákat támogató és képviselő 
szervezetnek az UFOSZ-t ismerje el. Az előbbiek
ben említett megyei példák világosan igazolják a 
MKP követelésének helyességét. Rövidesen sor is 
került a Földiigénylő Bizottságok feloszlatására és 
ezek után meggyorsult a telekkönyvezés befejezése. 

A korabeli politikai harcok hű tükrét adják azok 
a küzdelmek, amelyek 1947-ben a NB-ok összetéte
lének kérdésében alakultak ki. 1947 elején harc in
dul a kommunista párt részéről az UFOSZ NB-i 
képviselete érdekében. Felvetődött az a követelés 
egyes NB-iüléseken (pl. Bakonytomásin) és a MKP 
megyei II. konferenciáján. Ebben a kérdésben a 
végső szót a NB elvi jelentőségű állásfoglalása 
mondta ki: „A vármegyei NB fontosnak tartja, hogy 
a községi NB-okban az új földhözjuttatottok megfe
lelően képviselve legyenek, de megállapította, hogy 
a kormány által kiadott rendelet értelmében önál
lóan tagokat a NB-okba nem küldhetnek, hanem 
küldöttjeik a politikai pártok vagy pedig . . . a szak
szervezet, ill. a Szakmaközi Bizottság által kiküldve 
képviselhetik szakszervezetük érdekeit."226 A vár
megyei NB a NB~dknak ^- a volksbundisto és egy
ben fasisztabarát elemektől való megtisztítása érde
kóban a sváb lakosú községi NB-i tagok felülvizs
gálatát rendelte el, 1947 március 21-én. Ez azonban 
nem ment könnyen. Ezt mutatja, hogy április köze-
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pén a megyei pártközi értekezletnek kellett sürgetni 
a NB azon határozatának végrehajtását, hogy a köz
ségi NB-okból zárják ki azokat az egyéneket, akik 
a kitelepítésekkel kapcsolatban érdekelve vannak, 
tehát ők maguk vagy hozzátartozóik kitelepíten
dők.227 

Szintén a NB-ok megtisztítása céljából vitatta 
meg a megyei NB a PDP képviseletét a NB-ben. 
A PDP eltávolítása mellett foglaltak állást a bal
oldali képviselők, mivel a PDP 4 tagú vezetőségén 
kívül tagsággal szinte egyáltalán nem rendelke
zett, a NB-i üléseken javaslatokat nem hozott, csak 
a tárgyalásokat gátolta, a reakció érdekeit képvi
selte. A FKP kivételével a többi párt képviselői a 
PDP NB-ból való eltávolítását követelték. A NB ezen 
álláspontját azonban az ONB megsemmisítette, mi
vel „a polgári reakció pártjának" a rendeletek biz
tosították a NB-i képviseletet.22* 1947 őszén a Ba-
rankovits-féle klerikális Demokratikus Néppárt be 
akart kerülni a NB-be. A kisgazdapárti tagok támo
gatták ezt az igényt, azonban a megyei NB nem 
adott helyet a NB-ban ennek a reakciós-klerikális 
pártnak.'"1' Keszthelyen a Kisgazdapárt a felszaba
dulás után csak néhány hétig vett részt a NB mun
kájában. Több évi passzivitás után jelentkezett újra 
belépési igényével. Nem lehet vitás, hogy a Kis
gazdapárt csak a közelgő választások miatt akart 
részt venni a NB munkájában azért, hogy ott kellő 
szerephez jusson.210 

A reakció képviselői még a szervezeti kérdések
ben mutatkozó akadékoskodásukkal is igyekeztek 
helyenként a NB-ok munkáját hátráltatni. Pl. Pá-
pateszéren igen nagy létszámú volt a NB és ezért 
az ügyeket nem tudta gyorsan, mozgékonyan intéz
ni. A Baloldali Blokk pártjai ezért a NB-i tagok 
létszámának felére csökkentését határozták el. A 
Kisgazdapárt azonban ehhez nem járult hozzá, ez
zel is kifejezte, hogy nem kívánja a község érde
keit szolgálni, hanem a baloldali pártok munkáját 
akarja elgáncsolni.211 

A megye több NB-a, de elsősorban a megyei NB, 
kivette a részét az árak csökkentésére, a munka
nélküliség megszüntetésére és a bankok államosí
tására irányuló harcból. A megyei NB tagjai több
ségének álláspontját fejezte ki a megyei NB 1947 
június 12-i levele Dinnyés Lajos miniszterelnök
höz: „A NB a nehéz gazdasági helyzettel, a — kü
lönösen Veszprémben — súlyos közellátási problé
mákkal és az újjáépítés kérdéseivel foglalkozva 
megállapította, hogy a közellátás hiányosságát, az 
élelmezési cikkek viszonylagos drágaságát közvetve 

az iparcikkek megfizethetetlenül magas ára okoz
za." Megállapította a NB azt is, hogy az újjáépítés 
fokozottabb megindításának, a gazdasági nehézségek 
megoldásának, a 3 éves terv keresztülvitelének — 
tehát a dolgozók életnívója felemelésének előfel
tétele a Nemzeti Bank és a három nagy bank álla
mosítása. A megyei NB ezért „sürgős intézkedése
ket követel az iparcikkek árának leszállítása érde
kében és követeli, hogy a jelzett bankokat mielőbb, 
de legkésőbb augusztus l-ig államosítsák."212 

A NB azonban nemcsak a kormánytól jövő segít
ségre számított, hanem a maga hatáskörében is te
vékenykedett. A kommunista küldöttek javaslatára 
intézkedéseket tett az árellenőrző bizottság hatéko
nyabb működésére, az indokolatlan áremelések le
törésére. Jó hatást váltott ki a lakosság körében 
3 árdrágító hentes letartóztatása. A szövetkezetek 
vezetőivel értekezleteken beszélték meg, milyen le
hetőség van arra, hogy az árufelhozatalt fokozzák. 
A városnak és a bankoknak kellett pénzzel és szál
lítóeszközzel segíteni a szövetkezeteket és a keres
kedőket. Ehhez a NB elnöke a Takarékpénztár ne
vében felajánlotta a segítséget.™ A javaslattevő 
kommunista bizottsági tag azonban felhívta a fi
gyelmet arra, hogy „a mezőgazdasági cikkek letö
résével még mélyebbre nyújtjuk "az amúgyis tág 
agrárollót, éppen ezért, ezzel egyidejűleg fokozni 
kell az ipari árak letörésére irányuló harcot is."-':i/' 
A NB — még előbb — határozatot hozott, amely 
szerint felkéri az oszág minden megyei NB-át, hogy 
küldjenek átiratot az Országos NB-hoz, melyben az 
MSZK árkalkulációjának felülvizsgálását kari.235 

Veszprémben komoly gondot okozott a munka
nélküliség. Az főleg abból eredt, hogy a Lőszermű
vekben még nem indult meg a komoly munka 1947 
nyarán sem, mivel az üzem csak kisebb segélyek
ből vegetált, többször fennállt a veszély, hogy 
anyaghiány miatt a gyárat le kell állítani. A megyei 
NB 1947-ben négy alkalommal foglalkozott ezzel a 
problémával. A NB széleskörű bizottságot küldött 
ki az üzembe, hogy a helyzet alapos tanulmányo
zása után állást foglalva, a kormányzattól gyors se
gítséget kérjen. Javaslatba került fonoda odahelye-
zése, vagy fafeldolgozó telep létesítése, sőt alumí
nium feldolgozó üzem létrehozása is. Többször 
küldtek el delegációt a pártok vezetőitől az Ipar
ügyi Minisztériumba. 1947 október végén pl. a kül
döttség a Lőszerművek gyors megsegítését kérte, 
mert , , . . . az üzemben oly katasztrofális a helyzet, 
hogy felsőbb segítség hiányában az ott dolgozó mun
kások utcára kerülnek."230 A balatonalmádi NB a 
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szombathelyi MÁV Üzletvezetőséghez fordult segít
ségért, mert „ . . . . Munka hiányában iparosaink és 
munkásaink kenyérkereset nélkül máról-holnapra 
tengődnek." Ezért arra kérték az Uzletvezetőséget, 
hogy , , . . . a Balatonalmádin és környékén végzendő 
vasúti helyreállítási munkák elvégzésével elsősorban 
községünk iparosait szíveskedjék megbízni."237 

A 3 éves terv megvalósításában a NB-ok az ipar 
területén nem tevékenykedtek. A terv nyilvános
ságra kerülését követően ugyan 1947 január 29-én 
a NB elnökét és egy másuk tagját bízták meg, hogy 
bizottságot alakítsanak a 3 éves terv helyi előké
szítésére. A NB-ok e téren nem végeztek munkát, 
tevékenységükkel csak a mezőgazdasági munkaver
senyek szervezése és a kulturális munkatervek ké
szítése során találkozunk később 1948-ban.238 

1947 első felében az ország reakciós erői súlyos 
vereséget szenvedtek: felszámolták a köztársaság
ellenes összeesküvést, a Kisgazdapárt a tömegek 
meg-megújuló elszánt követelései hatására kizárta 
legreakciósabb politikusait, az egységes demokrácia
ellenes egységfront szétesett. Július 11-én megjelent 
a bankok államosításáról szóló rendelet. Ugyanezen 
a napon a 3 éves tervet törvénybe iktatják. A reak
ció gyengülésével párhuzamosan tovább erősödött 
a kommunista párt, megnövekedett tömegbefolyása. 
Üj választásokra volt szükség, amely az erőviszo
nyokban végbement változásokat volt hivatva tük
rözni. A választásokra a MKP javaslatára 1947 
augusztus 31-én került sor. 

A NB-ok komoly hatáskörrel rendelkeztek a vá
lasztások előkészítésében és lebonyolításában. Az 
Országos NB engedélyezte a pártok indulását, 
számszerint 11-et. Hatáskörébe tartozott a demok
ratikus pártok által előterjesztett volt MÉP-isták 
mentesítése. Ugyancsak az ONB bírálta el a képvi
selőjelöltek elleni kifogásokat is.239 A helyi NB-ok 
bízták meg a választók összeírását végző összeíró 
biztosokat. A megyei NB 1947 június 25-én jelölte 
ki a számláló biztosokat.2''0 Ezt követően a községi 

• NB-ok július végén jelölték ki az összeírásí bizto
sokat. 

A választások országos eredményeit értékelve a 
legfontosabb az, hogy a MRP az ország első pártja 
lett (1 082 597 szavazó, 21,7 százalék). A párt meg
növelte szavazatait a Dunántúlon is. Veszprém me
gyében a MKP több mint 10 000-rel növelte szava
zatait az 1945-ös választásokhoz képest (26 794 sza
vazó, 20,5 százalék). A bányavidékeken különösen 
erősen tört előre. Urkúton 54 százalékról 90 száza-
'lékre, Ajkacsinger bányatelepen 36-ról 82 száza

lékra, Várpalotán 41 százalékról 46 százalékra nőtt 
a kommunista szavazók aránya. A másik munkás
párt, az SZDP is növelte a megyében a szavazatait 
(1945: 17 136 szavazó, 1947^ben 19 490). Ez annál is 
inkább figyelemre méltó, mert országosan csökkent 
a SZDP szavazóinaik száma. Jelentősen nőtt a NPP 
szavazóinak száma is: 9679^ről 14 247-re. 

A FKP viszont elvesztette Szavazóinak csaknem 
felét: 35 016-ról 18 928-ra csökkent. — Rendkívül 
nagyszámú szavazatot szerzett a klerikális reakció 
pártja, a Barankovits párt: 50 023 szavazatával. Ez 
a nagy szám azt mutatja, hogy a reakciónak és fő 
képviselőjének, a katolikus egyháznak még nagy az 
ideológiai-politikai befolyása a parasztság elmara
dottabb rétegeire, a nőkre és szilárd támasszal ren
delkezett —' a fasiszta hagyományokkal rendelkező 
sváb falvakban. A Schlachta- és a Pfeiffer-párt 
egyetlen szavazatot sem kapott A többi töredék
szavazat a következőképpen oszlott meg: Polgári 
Radikális Párt 4942, FMDP (Balogh) 3757, PDP 
1923.2/'1 

Az 1947 augusztusi választások után az esemé
nyek gyorsan követték egymást a szocialista forra
dalom kibontakozása irányába. 1947 novemberében 
sorrakerült a bankok államosítása. A szocialista 
termelési viszonyok, az ipar 85 százalékban ural
kodóvá váltak az 1948 március 25-í államosítással. 
A két munkáspárt egyesülésével a munkáshatalom, 
a proletárdiktatúra megteremtése teljessé vált, meg
kezdődött hazánkban a szocializmus építésének kor
szaka. 

Milyen hatással voltak ezek a nagyjelentőségű 
változások a NB-ok tevékenységére? 1947 második 
felében, de többnyire még 1948 áprilisáig tevékeny
ségük a politikai megbízhatósági igazolásokra, a 
fegyvertartási engedélyek kiadására, a felvetődött 
problémákkal kapcsolatos javaslattételekre és kez
deményezésekre, különböző gyűjtések szervezésére, 
ünnepségek megrendezése, a beszolgáltatások szor
galmazására zsugorodott össze. 

A NB-ok erejét erősen lekötötték a politikai 
megbízhatóság igazolására beérkezett kérelmek. 
Hogy milyen mérteket öltöttek ezek a kérelmek, ezt 
jól mutatja a következő két példa. A balatonal
mádi NB-hez pl. kb. 150 politikai igazolási kérelem 
futott be 1947-ben. Ezek túlnyomó részét a NB iga
zolta is. Nem lehet ezen csodálkozni, mivel a PDP 
tag volt az elnöke. Itt került igazolásra egy nyűg. 
csendőrtábornok is!242 Várpalotán 1948-ban mintegy 
250 db helyhatósági bizonyítványt adtak ki a leg
különbözőbb ügyekben: pl. zeneműködési engedély, 
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hadigondozási ügyben, hentesüzlet nyitvatartása 
céljára, állampolgársági igazolásra, igazolási eljárás 
céljára stb.243 

Svábok kitelepítés alóli mentesítését ' is tárgyalta 
több NB. A Pápa városi NB egy alkalommal 34 csa
lád ingatlanának mentesítéséről hozott döntést, egy 
másik alkalommal 38 személyt mentesített a kitele
pítés alól.2'1'' A kislődi NB több kérelmet utasított 
el.245 A zirci NB, az UFOSZ és a községi elöljáró
ság egy Volksibund-tisztviselő vagyonának elkobzá
sát javasolta.240 

Minden községben sor került a pedagógusok véle
ményezésére 1948 május—júniusában. Csaknem va
lamennyit alkalmasnak találták. Különböző hivata
lokba visszahelyezés vagy elbocsátás ügyben is tör
téni politikai igazolás. A kislődi NB pl. meghagyta 
állásában a kisbírót, de nem javasolta egy másik 
ülésén a postamester hivatalba való visszahelyezé
sét.2''"' A veszprémi NB 4 végrehajtói állás elnyeré
séhez adja ki a politikai megbízhatósági igazolá
sokat.24? 

A NB-ok döntöttek fegyvertartási engedélyek ki
adása ügyében is. A vadásztársaságok tagjainak pl. 
a dégi NB sorra megszavazta a fegyvertartási en
gedélyéket. Érdekesség, hogy egy veszprémi pap is 
kért fegyvertartási engedélyt. A NB elutasítja a ké
relmet: „ . . . mivel pap kezébe nem való fegyver, 
ök csak viseljék a keresztet, mert a demokrácia 
jobban van védve, ha a papság nem használ fegy
vert."249 

A politikai megbízhatósági igazolások annyira el
szaporodtak, hogy az ONB^ak kellett egységes elvi 
álláspontot közölni ezzel kapcsolatiban (egyébként 
országosan is hasonló volt a helyzet): 

„Politikai megbízhatósági igazolást csak feltét
lenül indokolt esetben lehet kiadni (pl. ha a kérel
mező igazolja, hogy arra valamely hatóság felhí
vása alapján van szüksége, pályázati kérelem ese
tén, ha a pályázati hirdetményben a NB igazolása 
feltételként szerepel stb.). Az igazolvány kiadása 
előtt a kérelmező politikai megbízhatóságát alapos 
vizsgálat tárgyává kell tenni és az igazolás csak ak
kor adható ki, ha adatainak valóságáért a NB vala
mennyi tagja a felelősséget vállalja a saját szemé
lyében. A már kitelepített, vagy kitelepítésre kije
lölt németajkú lakosság számára politikai megbíz
hatósági igazolások kiadásától minden esetben tar
tózkodjanak a NB-ok." Az Országos NB fenti át
iratát tudomásulvétel és szoros alkalmazkodás cél
jából a megyei NB minden NB-inak megküldte.2511 

A NB-ok szervezték a felszabadulás óta az' ünnep-

-•• egeket, ők adták minden alkalommal az egyik szó
nokot is. Különösen sok, de szép és megtisztelő 
feladat hárult a NB-ra az 1848—49-es forradalom 
és szabadságharc 100 éves évfordulójának megün
neplésében. A Magyar Ifjúság Országos Tanácsa 
ugyanis 1948-at centenáriumi munkaévnek nyilvá
nította. 

Az egész megyében már 1947-ben megalakultak 
a 48-as bizottságok. A megyében a devecseri járás
ban alakult meg először 1947 február közepén a 
48-as bizottság. Itt is — mint az egész megyében — 
munkatervet dolgoztak ki az elvégzendő tenniva
lókra. Ebben elhatározták a Vasút utca kövezését, 
szabadság zászló felállítását és egyéb közérdekű 
munkák elvégzését.231 A megye iNB 1947 október 
21-én állította fel a 48-as bizottságot.27-' 

A megyében a következő főbb ünnepségeket ha
tározták el: 

„1. Országos ünnepséget tartunk -V siesxéren, 
Táncsics Mihály április 23-i születésnapja 
után következő vasárnapon, április 25-én, A 
község emléktáblát helyez el Táncsics falu
széli szülőházán . . . 
Ugyanakkor megkoszorúzzák a testületek 
Táncsics mellszobrát. Du. táji kultúrnap lesz 
a veszprémi és pápai népi kollégium, s a kör
nyező községek dolgozó fiatalságának részvé
te lével . . . 

2. Ez évben avatjuk fel Gicen a volt gr. Janko-
vich-féle kastély újjáépítése során szervezett 
Táncsics Mihály Bakonyi Népfőiskolát. 

3. Veszprémiben március 13-án adja kát a forga
lomnak a háborús felrobbantás után újjá
épített viaduktot . . . 15-én de. avatják fel 
Veszprém Szabadság-zászlóját. 

4. A veszprémi ifjúság rohammunkával önkén
tesen szabályozta a sokszor kiöntő Séd-pata
kot. A gátra elhelyezendő emléktábla az if
júság márciusi önkéntc". közös munkáját örö
kíti meg. Elhelyezése május folyamán törté
nik. 

5. A f. év őszén fejeződnek be Veszprémben a 
városi bérház építési munkálatai. A nagyje
lentőségű épületet ünnepség keretében szán
dékoznak átadni rendeltetésének. 

6. Veszprém 1948 május 27-től június 6-ig 48-as 
emlékhetet' rendez, melynek keretében mező
gazdasági, ipari és kulturális kiállítást mutat 
be. Külön kiállítás szemlélteti a megye 48-as 
emlékeit. 

7. Pápa augusztus 28-tól szeptember 12-ig ren-
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dezi a 48-as emlékhetet (gazdasági és kultu
rális kiállítások és ünnepségek kerülnek le
bonyolításra). 

8. Maroaltő és Pápa közelében fekvő Ihászi pusz
tán az ottani 48-as csata emléknapján ünnep
séget rendeznek a környék falvai. 

9. A Somló vidék községed március 14-én este 
emléktüzet gyújtanak a Somlón, ahonnan lo
vasstaféta indul a devecseri centenáris ün
nepségre. 

10. Ajka községben március 15-én tartják az 
újonnan építendő állami általános iskola alap
kő letételének ünnepságét."253 

Az ünnepségeken kívül még az 1848—49-es emlé
kek felkutatását is megszervezték a NB-ok. A 
Veszprém megyei NB 1948 május 25-én intézkedett 
az 1848—49-es emlékek felkutatására alakítandó bi
zottság megszervezéséről.254 Ebben a NB küldöttén 
kívül a múzeumi igazgató és az összes kulturális 
szervek is részt vettek. • 

• _ 

VII. 

A NB-ok fő feladatai közé tartozott a fejadag-
dézsma beszolgáltatásának szorgalmazása 1948 kora 
tavaszától kezdve. A megyei NB az Országos Nem
zeti Bizottság előzetes felhívása (2506/1948. ONB 
Vámőrlésre jogosultak fejadagját csökkentő rendelet 
végrehajtása ügyében a NB-ok részvétele) hatására 
a következő körlevélben határozta meg a beszolgál
tatás célját és a NB-ok tennivlóját: „Az új termé
sig még hátralevő idő gabona szükségletének bizto
sítása csak úgy érhető el, ha a vármegye őstermelő 
lakossága lelkiismeretesen eleget tesz a vámőrölte
tők fejadagdézsma beszolgáltatásiáról szóló 860/1948. 
Kortm. számú rendeletnek. Figyelemmel a kérdés 
rendkívüli fontosságára, felhívjuk a vármegye va
lamennyi Nemzeti Bizottságát, hogy a közigazgatási 
hatóságokat a fejadagdézsima beszolgáltatását szor
galmazó tevékenységükben a legmesszebbmenőén 
támogassák és saját hatáskörükben is tegyenek meg 
mindent a beszolgáltatás eredményessége érdeké
ben."255 A megyei NB a megye gazdáihoz is fel
hívást intézett. A felhívás kimondja: „A cséplés szi
gorú ellenőrzésével és a beszolgáltatás teljesítésé
vel biztosítsuk az ország kenyérellátását." A vár
megyei NB megállapította,- hogy a cséplési ellenőr
zés elmulasztása miatt a gabona egy részét Auszt
riába csempészték, más részük pedig a spekulánsok, 

feketézők asztalára került. Ezért fordult a NB a 
megye gazdáihoz felhívással.256 

Gyakran került ez a téma a községi NB-ok napi
rendjére is. Értékelték a beszolgáltatások helyzetét. 
A beszolgáltatási rendelet végrehajtása népszerűt
len feladatok elé állította a NB-okat. Pl. a hajmás
kéri NB utasította az elnököt, hogy szólítsa fel a 
beszolgáltatást még nem teljesítőket, hogy 48 óra 
leforgása alatt teljesítsék kötelességüket. Egy sze
gényparaszt semmiképpen sem tudta befizetni a fej-
adagdézsimát, erre a NB 2 tagot jelölt ki, hogy ösz-
szeszedjék a többi parasztember által előlegezett 
gabonát, hogy az illető is eleget tehesssen a beszol
gáltatásnak. Néhány nap múlva összegyűlt a szük
séges mennyiség.257 A NB-oknak többször kellett 
foglalkozni azoknak az ügyével, akik nem tettek 
eleget beszolgáltatási kötelezettségüknek. A felső-
őrsi NB pl. két olyan család ügyében döntött, akik
nél „családjuk létfenntartásához szükség volt a ki
vetett kenyérgabona mennyiségre", „kegyelmezési 
szempontból figyelembeveheitő"-nek tartotta őket. 
Azonban a prépostról azt állapította meg, hogy „be
szolgáltatásának eleget tudott volna tenni, m e r t . . . 
rendelkezett megfelelő gabonamennyiséggel."258 A 
beszolgáltatás eredményeit értékelve, az urkúti NB 
örömmel vette tudomásul, hogy „a község lakos
sága beszolgáltatási kötelezettségének 219 százalék
ban tett eleget, mely eredményével a vármegye va
lamennyi községét megelőzte."259 

A megye végül is a beszolgáltatási versenyben a 
Dunántúlon a 2. helyet érte el. Ezért a megyei NB 
egy szűkebbkörű albizottságot alakított meg, hogy 
a népi szervekhez eljuttatandó köszönetnyilvánítá
sát megszövegezze. Azt is elhatározta, hogy a jó 
munkát végzőket a sajtóban dicséretben kell ré
szesíteni.260 \ 

A NB-ok kivették részüket a 3 éves terv határidő 
előtti megvalósításáért folyó munkaversenyek szor
galmazásából, irányításából és ellenőrzéséből.- Ez 
ügyben is a megyei NB adta meg a feladatokat a 
megye NB-ainak.261 Több NB tevékenyen kivette a 
részét a mezőgazdasági munkaverseny szervezésé
ből. Pl. a nagyvázsonyi NB megalakította a munka
verseny bizottságot és két tagját küldte a verseny
bizottságba. Hasonlóan járt el a Pápa városi NB is. 
Ez az NB határozatában meg is indokolja, miért 
küld két NB-i tagot a termelési versenybizottságba. 
Azért, hogy „a kiküldöttek a NB-ot a verseny állá
sáról tájékoztassák."262 

Egyes községek NB-ai, mint pl. a tapolcafôi, a 
versenyláz fokozása érdekében a 1Ó0 százalékon fe-
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lül beszolgáltató gazdákat hirdetőtáblán felsorolták 
és a községben dobszóval közhírré tették.2''13 A pá-
pateszéri NB a szántási és vetési munkálatok haté
konyabb eHenőrzése és szorgalmazása érdekében 
újjáalakította a termelési bizottságot, megalakította 
az ún. „dűlőfelelős" bizottságot, melynek, köteles
ségévé tette, hogy „a község mezőgazdasági műve
lés alatt álló területeit állandóan ellenőrizzék és a 
szerzett tapasztalatokról az illetékes közigazgatási 
és rendőrhatóságoknak lelkiismeretesen tegyenek 
jelentést."26'5 Az őszi szántással kapcsolatos felada
tokból azonban a NB-ok nem vették ki megfelelően 
részüket. A vármegyei NB ülésén — ahol a vár
megye mezőgazdasági helyzetét tárgyalták meg — 
a MDP megyei titkára részletesen elemezte a NB-ok 
ezirányú munkáját és a rájuk váró további felada
tokat.265 A vármegyei NB erre felhívta a helyi NB-
okat az őszi munkák szorgalmazására és ellenőrzé
sére. A megtett intézkedések hatása rövidesen mu
tatkozott: az őszi munkák nagyobb lendülettel foly
tak és az őszi szántást az előirányzott területen 122 
százalékban teljesítették.266 

A NB-ok mellett az 1948 nyarán létrehozott népi 
bizottságok (a koalíciós pártok vezető tagjaiból, az 
UFOSZ és FÉKOSZ helyi vezetőiből, a közellátási 
ügyeik előadójából és a községi jegyzőiből álltak), — 
melyeket a cséplés ellenőrzésére és a beszolgáltatás 
szorgalmazására hoztak létre — töltöttek be kiemel
kedő szerepet a mezőgazdasági feladatok irányítá
sában és ellenőrzésében. 

1948 tavaszára a népi demokratikus forradalom 
szocialista forradalomba való átnövése lényegében 
befejeződött. Kezdetét vette a proletárdiktatúra és 
a szocializmus építésének korszaka. Ezek a nagy
jelentőségű gazdasági, társadalmi és politikai válto
zások szükségessé tették, hogy a NB-ok is változá
son menjenek át, összetételük jobban megfeleljen 
az osztályerőviszonyokban végbement változások
nak. Ennek felismerése vezette a vármegyei NB-ot, 
amikor 1948 április 9-én elrendelte a NB-ok újjá
szervezését. Az újjászervezés szükségességét a kö
vetkezőkkel indokolta: „A NB-ra váró feladatok 
fontossága szükségessé teszi, hogy a NB-ok életké
pes, valóban a népi demokratikus szellemben mű
ködő, a NFF-'ba tömörült 4 kormányzópárt prog
ramját képviselő, aktív politikai szervekké válja
nak."267 A NB-ok újjáalakítása meg is hozta az 
eredményt. A MDP vármegyei bizottság véleménye 
szerint „ . . . Az újjáalakított NB-ok 95 százaléka 
megfelel a demokrácia követelményeinek és befo
lyásunk alatt vannak."268 

Az újjászervezés éles osztályharcban történt és a 
reakciós elemek eltávolítását eredményezte. Nosz-
lopon pl. a kisgazdapártiak nem jelentek meg az 
újjászervezés alkalmából megtartott gyűléseken, így 
a NB-ot nélkülük alakították meg.269 Mezőszdlason 
a MDP, a FÉKOSZ és UFOSZ egységesen állást fog
lalt amellett, hogy „A NB-ba csak olyan tagok de
legálhatok, akik a demokrácia 3 éves fennállása 
óta bebizonyították demokratikus érzelmüket", és 
kifogást emelt a FKP két tagja és a NPP három 
tagja ellen, mert „a demokratikus követelmények
nek nem feleltek meg."270 A FKP reakciós képvise
lője kifogásai ellenére történt a NB újjáalakítása. 
Eme a FKP reakciós elemei akadályozták a meg
választott demokratikus érzelmű FKP és NPP ta
gok részvételét. Nem került be egy volt nyilas és 
a Parasztszövetség eszméinek szószólója. Berhidán 
a kisgazdapárti volt NB-i titkár azzal próbálta sza
botálni a NB működését, hogy a NB körbélyegzőjét 
és jegyzőkönyvét nem akarta átadni hosszabb időn 
keresztül. Nagyvázsonyban kizárták a NB-i tagok 
közül gr. Zichy Pál egyik volt botos ispánját, Vá-
roslődön a Barankovits-párti esperes plébánost 
stb.271 

A NB-ok nagy többsége az újjászervezés után kom
munista vezetés alá került. Pl. Bakonysznetlászló, 
Mezőszentgyörgy, Siómaros, Herend, Hajmáskér. A 
többi párt delegátusa is túlnyomórészt becsületes, 
demokratikus gondolkodású kisember volt. A Vá
lasztás eredményei egyértelműéin igazolják azt a 
következtetést, hogy az újjászervezés után újfajta 
NB-ok alakultak meg. Tagjainak többsége kommu
nista volt. De a többi bizottsági tagok nagy több
sége is híve volt a szocializmus építésének. A két 
munkáspárt egyesülése után a MDP kétszer annyi 
helyet kapott. 

. Az újjászervezés után az ország gazdasági, társa
dalmi és politikai helyzetében végbement nagy je
lentőségű változások hatására a NB-ok működésé
ben spontán módon új lendület indult meg — ellen
tétben a központi intézkedésekkel, amelyek a NB-ok 
megszüntetését készítették elő (a MDP 1948 május 
9-én nyilvánosságra hozott programnyilatkozata a 
NB-okról említést sem tesz). 

A felsőőrsi NB elfogadta a községi tűzoltópa
rancsnok lemondását és helyette mást választott 
meg egyhangúlag tűzoltóparancsnokká. Egy-két NB 
a vármegyei NB felhívására — hogy a maguk ha
táskörében kövessenek el mindent az eddigi párt-
alapokon működő ifjúság közös együttműködése ér
dekében és adjanak meg tőlük telhetőleg minden 
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támogatást az ifjúság új szervezeteinek eredményes 
munkájához — kimondta a pártalapokon álló ifjú
sági egyesületek feloszlatását és megalakította az 
EPOSZ-t A nagyvázsonyi NB ezenkívül kijelölte 
az ifjúsági és sportvezetőt. Az EPOSZ, illetve a 
MNDSZ részére tanácskozó helyiséget is kijelölt. A 
sport és játszótér céljára a Zichy-féle kastély park
jának réttisztását jelölte ki. Felsőőrsön a NB vá
lasztotta meg a helyi EPOSZ S. E. vezetőségét is. 
A NB-ok öntevékenyen számos helyi probléma meg
oldásában közreműködtek. A bakonyszentlászlói NB 
pl. vonatközlekedésii ügyben (Győir felé nem volt 
közlekedési lehetőség) küldöttséget menesztett a 
közlekedési miniszterhez. Ugyanez a NB az UFOSZ-
szal együtt utána járt a Vármegyei Földhivatalnál 
annak érdekében, hogy az EPOSZ-nak helyiséget 
szerezzen. A NB nagy tekintélyére utal az, hogy. 
Városlőd tűzoltóparancsnoka táncmulatságra a NB-
tól kért engedélyt. A pápai NB december 30-án át
írt a rendőrséghez, hogy a járdáik tisztántartását és 
felhintését a legszigorúbban ellenőrizzék, a mulasz
tókat szigorúan büntessék meg és nevüket a helyi 
lapokban közöljék. Szigorú ellenőrzésre hívja fel a 
rendőrséig figyelmét az elszaporodott mezei falopá-
sok miatt. Egyben bírálta az egyes rendőrőrszemek 
munkáját, akik nem álltak hivatásuk magaslatán. 
Balatonalmádiban a NB a prostituáltak és a mun
kaikerülők ellen indított eljárást, melynek eredmé
nyeként a rendőrség az illetők ellen szigorúan el
járt és eltávolította őket a községből. Érdemes fel
figyelni a dátumra is: ez 1949 január 28-án történt, 
három nappal a NB-ok országos feloszlatása előtt.272 

Jelentős a NB-ok kulturális tevékenysége is. A 
Tanácsköztársaság pápai mártírjainak Devecserből 
történő hazaszállításáról, a devecseri vértanúk em
lékművének felállításáról, a vértanúk kegyeleti tár
gyainak összegyűjtéséről és megfelelő helyre* tör
ténő helyezéséről tárgyalt és intézkedett több ízben 
is a Pápa városi NB. A vértanúk hazahozatalára, 
az emlékmű felállítására sor került.273 A zirci mo
zibérlő az 1947—48-as évadban mindössze egy haia-
dószellemü filmet játszott. Emiatt a NB elnöke el
marasztalta.27'' Iskolaügyekben is intézkedtek a 
NB-ok. A balatonalmádi NB pl. egyhangúlag hozott 
határozatot arra, hogy a Bonus-villa egy helyiségét 
a VIII. osztály részére igénybe veszi és utasította 
a községi elöljáróságot, hogy „az igénybevétel nap
ját haladéktalanul tűzze ki."275 

A nagyvázsonyi NB iskolák és tanítói lakás cél
jára kijelölte a Zichy-féle kastélyt.276 A hajmáskéri 
NB a tanulók tankönyvvel való ellátása céljából 

segélykönyvtár létesítését határozta el.277 A várme
gyei NB 119/1948. NB. sz. leirata alapján minden 
községben kulturális munkatervet készítettek a 3 
éves terv keretében. 

A szép tervek végrehajtásában a NB-ok sokat 
már nem tudtak tenni, mivel jó fél évvel később 
működésüket felsőbb rendelkezésre megszüntették. 

A proletárdiktatúra kivívása után már sürgető 
szükségszerűséggé vált az iskolák államosítása. A 
szocialista kultúrforradalom kibontakozásának, az 
ifjúság tudományos, materialista szellemű nevelése 
megindításának egyik legfontosabb feltétele volt az 
egységes állami iskola megteremtése. 

A NB-ok államosítás melletti állásfoglalására 
nagy szükség volt, mivel a klerikális reakció a hi
székeny hívőket különböző rosszindulatú rémhírek
kel próbálta a megyében is az iskolák államosítása 
ellen hangolni, A megye lakosságának felvilágosí
tása népgyűléseken, szülői értekezleteken és a sajtó 
útján történt. A megye valamennyi NB-a állást 
foglalt az iskolák államosítása mellett, két község, 
Siómaros és Adorjánháza községek kivételével — 
mindenütt egyhangúan. 

A megyében 350 iskolát érintett az államosítás, 
ebből 14 a középiskola, 336 pedig általános iskola.273 

A.NB-ok az államosításokat követően a szülői ér
tekezletekre elküldték képviselőiket azzal a céllal, 
hogy segítsenek a szülők politikai nevelésében. 

A proletárdiktatúra kivívása, a szocializmus épí
tésének megkezdése az országban parancsoló szük
ségként követelte meg a községi képviselőtestületek 
összetételének megváltoztatását. Ugyanis Veszprém 
megyében a képviselőtestületek összetétele 1945 óta 
lényegében nem változott meg. A képviselőtestüle
tek tagjai között sokan már régebben minden kap
csolatot megszakítottak pártjukkal, sőt némelyek az 
ellenzéki pártok tagjaivá vagy azok szóvivőivé vál
tak. Ezért határozta el 1948 augusztus 11-én a vár
megyei NB a képviselőtestületek átalakítását.279 A 
képviselőtestületeik újáalakítását már jóval a me
gyei intézkedés előtt végrehajtja 1—2 NB. Nemes-
szalókon a MKP, a FÉKOSZ és az UFOSZ bead
ványára tűzi napirendre ezt a kérdést a NB. A kép
viselőtestület helyzetét a MKP titkára a következő
képpen jellemezte: „ . . . a jelenlegi képviselőtestü
let összetételénél fogva működésképtelen, akadá
lyozza a 3 éves terv végrehajtását, semmiféle szo
ciális vagy társadalmi ténykedést nem folytát és 
nem támogat." Pártja nevében követelte, hogy a 
jelenlegi képviselőtestületet oszlassák fel és olyan 
képviselőtestület alakíttassák, amely a 3 éves terv 
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végrehajtását szívén viseli, „továbbá, mely a köz
ség érdekeit tartja legelőször is szem előtt és nem 
a magánosok és egyesek érdekeit." A Kisgazdapárt 
képviiselője ellenezte a képviselőtestület újjászerve
zését: „Nem lehet a község legnagyobb adófizetőitől 
megvonni a jogot, hogy a képviselőtestületben he
lyet foglaljanak. Virilisek mindig voltak és mindig 
is kell, hogy legyenek." A NB tagjainak többsége 
tiltakozott a fenti kijelentés ellem és azt hangsúlyoz
ták, hogy „elmúlt az idő, amikor a virilisek dön
tötték el a község sorsát." Végül is a NB 10 :6 
arányban kimondta a képviselőtestület átalakítását 
és a pártok arányszámának megállapításánál az 
1947. évi országgyűlési választásokat vette alapul.2*1 

Más községekben is sor került hasonló vitára. 
Mezőszentgyörgyön a kisgazdapártiak az 1945-ös*«. 
számaránynak megfelelően akarták a képviselőtes
tület összetételét megállapítani. A NB azonban nagy 
többséggel — helyesen —• az 1947 augusztusi válasz
tási eredmények alapján állapította meg a képvise
lőtestület összetételét.281 Mezőszilason a NB a FKP-
ból 8, a NPP-ból 3 főt nem fogadott el képviselő
testületi tagságra németbarátság, munikásellenesség, 
antiszemita uszítás, a közigazgatásra és a közélel
mezésié káros tevékenység miatt.282 

A képviselőtestületek újjászervezése lényeges po
zitív változást hozott többségüknek összetételében. 
Többnyire a MDP tagjai kerültek számszerű több
ségbe a többi pártokhoz viszonyítva.283 

Ritka az olyan eset. ahol a Kisgazdapárt adta a 
legtöbb képviselőtestületi tagot. Ilyen volt pl. Nagy-
gyimót, ahol a MDP 7, a FKP 8, a NPP 3 és a 
FÉKOSZ 2 tagot delegált.28"' , 

A NB utolsó ténykedése az 1949-es népszámlálá
sok előkészítése volt. ö k javasolták a népszámlá
lási összeíró biztosokat és felülvizsgálókat. 

VIII. 

A szocializmus építésének megkezdése idején a 
megye NB-ainak eredményes újjászervezése követ
keztében a NB-ok munkája fellendülőben volt. Ter
mészetes és szükséges is lett volna, hogy az átszer
vezett NB-ok az előző időszakasznál nagyobb sze
repet kapjanak, hogy a bennük megtestesült népi 
tettrekészség és aktivitás a szocializmus építésé
hez adjon friss lendületet. Erre azonban már nem 
került sor. 

A MDP 1948 május 9-én nyilvánosságra hozott 
programnyilatkozata a NB-ok további sorsáról sem-
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mit sem említ. A programnyilatkozat — egyébként 
helyesen — az új Függetlenségi Front megteremté
sét tűzte célul. A szocializmus építésének megkez
désével szükségessé vált, hogy a dolgozó osztályok 
együttműködése is fejlődésen menjen át. 

Véleményünk szerint az lett volna a helyes meg
oldás, hogy az új népfront a NB-okra támaszkodott 
volna, tehát, ha a NB-ok a népfront helyi szerve
zeteivé alakultak volna át. Ezzel szemben azonban 
a párt vezetésében az a helytelen nézet vált ural
kodóvá, hogy a szocializmus építése idején a NB-ok 
már betöltötték történelmi hivatásukat, tehát nincs 
rájuk továbbá szükség. A NB-okban megtestesülő 
öntevékenység lebecsülése magát az új népfrontot 
is talajtalanná tette, mivel ez nem támaszkodott a 
munlkások és parasztok helyi tömegmozgalmára. 
Majd a szektás politika következtében a népfront 
működése formálissá vált,csupán a választások ide
jén fejtett ki tevékenységet. 

A NB-ot a Függetlenségi Front megalakításával 
egyidejűleg feloszlatták. Ezt fejezte ki az Országos 
NB határozata. „Az ONB mérlegelve az ország po
litikai és gazdasági életében a felszabadulás óta 
végbement alapvető változásokat, s annak figyelem
bevételével, hogy február 1-én megalakul a Magyar 
Függetlenséigi Front, a NB-ok történelmi érdemei
nek hangsúlyozása mellett határozatikig kimondja, 
hogy a NB-ok február 1-ével (1949 február 1. Meg
jegyzés tőlem: B. B.) az ország egész területén meg
szűnnek."285 

Befejezésül tisztázzuk a NB-ok helyét a felszaba
dult ország közéletében. A NB-ok forradalmi nép
szervek voltak (többségükben Veszprém megyében 
is). Többségük tevékenységét a helyi kommunisták 
javaslatai, kezdeményezései határozták meg. Az egy
szerű munkások, parasztok, kisiparosok, vagy kis
kereskedők, tehát a dolgozó nép vette kezében a 
népi szerven keresztül saját községe, városa, me
gyéje sorsának irányítását. A felszabadulást követő 
első hónapokban tevékenységük kiterjedt az élet 
minden területére, ö k látták el a közigazgatás 
munkáját, mint hatalmi szervek tevékenykedtek. 

A megyei tapasztalatok is azt bizonyítják: kima-
gasíló szerepet töltöttek be az élet vérkeringésének 
beindításában. Megszervezték a romok eltakarítá
sát, gondoskodtak az élelemről,, helyreállították a 
közbiztonságot, intézkedtek a járványok megelőzé
séről, a helyi üzletek és üzemek beindításáról, a 
mezőgazdasági munkák elkezdéséről. Nélkülük alig 
lett volna elképzelhető az ország vérkeringésének 
gyors elindítása. 
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Később a NB-ok közigazgatási tevékenységét hi 
vatalos rendeletekkel megszüntették és bizonyos 
kisebb átformálással a régi önkormányzati szerve
ket állították vissza. A NB-ok szervezték újjá az 
önkormányzati szerveket, a helyi közigazgatást. 

A kommunista párt ezt követően a politikai kez
deményezéstben és ellenőrzésiben szabta meg a NB-ok 
szerepét. Nem törekedett arra, hogy a NB-ok tölt
sék be az államhatalom helyi szerveinek funkcióit. 
A NB-ok sorsa ugyanis szervesen kapcsolódott a 
korabeli politikai harcokhoz, a koalíciós harcok 
függvényévé vált. A reakció a NB-ok megsemmisí
tésére tört. Arra azonban nem volt képes, hogy a 
NB-ok felszámolását elérje. Ezután a NB-okba való 
beépülés taktikáját választotta. 

A párt Лет élezte ki a NB-ok hatásköréért folyó 
harcot, mert attól tartott, hogy ez a koalíció felrob
bantását eredményezné. A párt a fő erőt inkább a 
központi szervekben folyó harcra összpontosította. 
1945 elején még nem dolgozta ki a NB-kal, de az 
államhatalom új szerveivel kapcsolatos elvi kérdé
seket sem. ez is nehezítette a későbbiekben a NB-ok 
védelmezését és továbbfejlesztését. 

A NB-ok szerepe és aktivitása a közigazgatás ki
építésével fokozatosan csökkent. Nem került sor 
jogkörük és hatáskörük tisztázására sem. Háttérbe 
szorulásuk összefüggött azzal is, hogy nem találtak 
maguknak megfelelő munkakört. 

A párt ezután is még több hónapon át védel
mezte a NB-okat a reakció meg-megújuló támadá
saival szemben. A párt a NB-okhoz fordult, hogy 
mozgósítsák az egész lakosságot az újjáépítés nagy 
feladatainak megvalósítására. Azt várta tőlük, hogy 
a dolgozók állandó mozgósítói, serkentői legyenek. 

A párt javaslatára szeptember elején létrehozták 
az Országos Nemzeti Bizottságot azzal a céllal, hogy 
új életet öntsenek a NB-okba. Az új központi szerv 
irányításától azt várta, hogy a terménybetakaotís, 
a beszolgáltatás és az úiiáéptés előrelendítői, a pár
tok összefogott erőfeszítéseivé válnak a NB-ok. A 
NB-ok és a kormány viszonyáról az a helyes állás
pont alalku.lt ki, hogy a NB-ok szerezzenek érvényt 
a kormány rendeleteinek, kezdeményezzenek és el
lenőrizzék a kormány intézkedéseinek végrehaj
tását. 

Az országos es a Veszprém megyei tapasztalatok 
- is azt igazolják, hogy a NB-ok nagy eredményeiket 
értek el az élet vérkeringéslének elindításában, a 
mezőgazdasági termelés beindításában, az újjáépí
tés szorgalmazásában. Sokkal kisebbek azok az 
eredmények, amelyeket a reakció elleni harcban 
tudtak elérni. Ez szoros kapcsolatban volt a dolgozó 
tömegek, főleg a NB-i tagok zömét alkotó paraszt
ság jó részéinek politikai elmaradottságával, más
részt a NB-ok koalíciós összetételével. A megyei 
helyzet elemzése is arra mutat: ahol a kommu
nista pártszervezetek erősek voltak, ott a NB-ok is 
következetesebben, eredményesebben tudtak tevé
kenykedni. 

A kommunista párt 1945 őszétől már alig-alig 
foglalkozik a NB-okkal. Akkor támaszkodik mun
kájúikra, amikor a reakció elleni nagy tömegmozga
lom egy-egy fontosabb állomása ideién szükség volt 
rájuk. Különösen az 1946 tavaszán sorra került 
B-listázások során látta meg a bennük rejlő nagy 
erőt. 

Az NB-oknak 1948-ban az iskolák államosítása 
melletti állásfoglalása is jelentős volt. A NB-okban 
rejlő nagy erőt és életképességet jól érzékelteti 
tevékenységük fellendülése a nagy politikai harcok 
idején. 

A reakció támadása, a dolgozó tömegek politikai 
tapasztalatlainsága, a kommunista párt kompromisz-
szuma, engedménye a helyi népi szervek rovására, 
a népi öntevékenység bizonyos fokú lebecsülése 
együttesen vezettek el a NB-ok tevékenységének 
elsorvasztásához, maid 1949 február 1-én feloszla
tásukhoz. 

Tevékenységükben valóra vált a kommunista párt 
vezető szerepe, a dolgozó tömegek forradalmi al
kotó ereje, a saját sorsa intézését fokozatosan kéz
bevevő néptömegek aktivitása. Veszprém megyei 
tapasztalataink is alátámasztják az Országos Nem
zeti Bizottság értékelésének helyességét, amelyben 
megállapítja: 

„A Nemzeti Bizottságok nélkül sem népi demok
ráciánkat nem tudtuk volna megszilárdítani és nem 
tudtunk volna eljutni a szocializmus küszöbére."285 
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Jegyzetek 

A dolgozat a Szegedi József Attila Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán 1964-ben megvédett doktori 
disszertáció rövidített és részben átdolgozott válto/iata. 
(Opponensek: dr. Méred Gyula egyetemi tanár, dr. Ko
pom Mihály tanszékvezető docens, a történettudományok 
kandidátusai.) 

A dolgozat célja a Veszprém megyei nemzeti bizott
ságok tevékenységének átfogó elemzése meglalakulásuk-
tól egészen feloszlatásukig. 

A megye nemzeti bizottságainak munkásságát a kor 
alapvető kérdéseinek és a nemzeti bizottságok országos 
helyzetének függvényeként igyekeztem bemutatni. A 
dolgozat a megyei nemzeti bizottságok tevékenységén 
túlmenően a nemzeti bizottságokat országosan érintő 
elvi kérdésekre is megkísérel választ adni. Részletesen 
elemzi a nemzeti bizottságok működését az Í947-es és 
1948-as években is, amelyeket eddig a nemzeti bizottsá
gokról megjelent tanulmányok részletesen nem vizs
gáltak. 

A kutatás nagyobb területre terjed ki, mint a kora
beli Veszprém megye,. mert vizsgálja a későbbi területe 
rendezések (1950) során Veszprém megyéhez csatolt 
keszthelyi, tapolcai és a sümegi járás nemzeti bizottsá
gainak történetét is. 

Dolgozatomat elsősorban a Párttörténeti Intézet Ar
chívumában talált megyei pártdokumentumok és a 
Veszprémi Állami Levéltár nemzeti bizottsági iratanya
ga, valamint az országos és megyei újságanyagok fel
használásával készítettem el. 

Felhasználtam a korabeli politikai harcokban jelentős 
szerepet játszó Molnár István, Varga István és Varga 
István П. elvtársak visszaemlékezéseit. Mindhárman a 
MKP veszprémi szervezetének alapító tagjai voltak és 
részt vettek a különböző népi szervek munkájában is. 
Magyarország demokratikus újjáépítésének és felemel
kedésének programja. Az MKP javaslatai. Felszabadu
lási Ek>kumentumok. Bp. 1955. 170. o. 
Szabó Bálint: A kommunista párt politikai irányvona
lának alakulása a KI VII. kongresszusa után és a II. 
világháború éveiben. Párttörténeti Közlemények X. 
1964. február. 63—65. o. "— 
I. m. 145. o. 
A német elnyomók és magyar cinkosaik elleni harcban, 
a fasiszta és feudális reakció szétzúzására és a demok
ratikus átalakítás biztosítására községenként és váro
sonként a demokratikus pártok megbízottaiból és ki
próbált Hitler-ellenes hazafiakból nemzeti bizottságokat 
kell teremteni. A nemzeti bizottságok a Magyar Neir.r 
zeti Függetlenségi Front helyi szervei, amelyek egyesí
tik a demokratikus, hazafias erőket és vezetik a harcot 
a demokratikus, népi Magyarországért. Néplap, 1944. 
november 30. 
L. erre; Magyarország mezőgazdaságának főbb üzemi 
adatai az 1935. évben. Bp.; 1941., Magyarország földbir
tokviszonyai az 1935. évben. Bp., 1937. 

7 Veszprémi Állami Levéltár (a továbbiakban VAL) 
Veszprém városi nemzeti bizottság (a továbbiakban NB) 
1945. június 1-i jegyzőkönyve. 

* Orbán Sándor: Egyház és állam (1945-̂ 50) Kossuth, 1962. 
47. o. idézi a veszprémi püspök körleveleit. 

3 Veszprémi NB 1945. április 23-i jegyzőkönyve. 
' A Veszprémi Népújság az ülésről tudósítva a követke

zővel indokolja a városi NB hatáskörének kiterjeszté
sét: ,,A megye területén működő községi, városi és já
rási NB-ok eddig is ellátták közérdekű feladataikat, de 
ezektői függetlenül szüksége*, hogy a vármegye általá
nos jellegű ügyeiben a vármegyei NB működjön." 
Veszprémi Népújság 1945. november 3. 

1 VAL. Balatonfüredi NB 1945. április 20-i jegyzőkönyve. 
; MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archívuma. Álta

lános jelentés a zirci járásban észlelt dolgokról. Bszent-
király, 1945. június 13. 

3 VAL. A pápanyögérl NB 1945. ápr. 17-i, a nemesszalóki 
NB 1945. ápr. 14-1, a révfülöpi NB~ 1945. ápr. 8-i jegyző
könyve, a bakonytamási NB 1945. ápr. 15-i jegyző
könyve. 

1 VAL; Főisp. Alt. 193/1945. 
' V A L . AZ ugodi NB iratai. A pápai járás főjegyzői hiva

talának 1945. május 3-i levele az ugodi NB-hoz. 
! VAL. Nyárádi NB iratai 1945. június 21-i jkv. 
' A MKP és a NNP járási vezetőségének Balatonfüreden 

1945. május 14-én készült jegyzőkönyve. 
MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archívuma. 

1 VAL. Marcalgergelyi NB iratai. 1945. április 18. 
1 Szabad Nép 1946. március 10. 
' VAL. A csopaki NB iratai. 1945. június 24-i jegyzőkönyv. 

Magyar Államrendőrség zirci járási kapitányság pol. 
rend. oszt. 2204/1946 .sz. jelentése. H. F. NB elnök ügye. 
MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archivuma. 

! Keszthelyi Újság 1945. december 23. 
1 VÂL. Takácsi NB iratai, 1945 szeptember 17. 
1 VAL. Balatonalmádi NB iratai, 1946 május 7-i jegyző

könyv. 
1 VAL. Hajmáskéri NB iratai, 1946 március 16-i jegyző

könyv. 
: VAL. Főisp. ált. 245/1945. / 

VAL. Balatonfűzfői NB iratai, 1945 június 4. 
VAL. Balatoncsicsói NB iratai, 1946 február 14. 
MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archivuma,. Jegy
zőkönyv a MKP megyei választmányi üléséről, 1946 áp
rilis 11. 
VAL. A mezőszentgyörgyi NB iratai, 1946 jún. 4-i jkv. 
VAL. A bakonyszentlászlói NB iratai, 1946 május 4. 
VAL. W M . főispánjától 221/1945. sz. levél Balatonalmádi 
község jegyzőjének. 
MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archivuma. A 
MKP Veszprém járási titkárságának jegyzőkönyve az 
1946 december 20-án tartott titkári értekezletéről. 

VAL. Veszprém vármegyei NB iratai. Levelezések, ké-



relmek, iktatók. Levél a bakonyszentlászlói NB-nak, 
1945 december 14-én. 
VÁL. Veszprémi NB 1945 ápr. 13—16-i jegyzőkönyv. 
VAL. Veszprémi NB 1945 1945 ápr. 2(M jegyzőkönyv. 
A NB a rendőrségbe toborzott személyek politikai ma
gatartásának felülvizsgálata céljából , , . . . felhívja a pár
tokat, hogy f. év április 25-én reggel 8 órára a rendőr
séghez pártjukból 1—1 tagot küldjenek ki . . ." 
VAL. Veszprémi NB iratai, 1945 április 23-i jegyzőkönyv. 
VAL. A pápanyögéri NB iratai, 1945 ápr. 17-i jkv. 
VÁL. A vanyolai NB iratai, 1945 ápr. 17-i jkv. 
VAL. A balatonüfredi NB iratai, 1945 július 5-i jegyző
könyv. 
VAL. Mezőszentgyörgy község NB-nak iratai. 
VÁL. Nemesszalóki NB iratai, 1945 júl. 22̂ -i jkv. 
Balázs Béla: Népmozgalom és nemzeti bizottságok. 
Bp., 1961. 96. o. 
VÁL. A bakonyszentlászlói NB iratai, 1946 .jún. 30. jkv. 
VAL. A balatonalmádi NB iratai, 1947 szept. 29-i jkv. 
VAL. A pápanyögéri NB iratai, 1945 máj. 28-i jkv. 
VAL. A vanyolai NB iratai. 1945 máj. 28-i jkv. 
Veszprémi Népújság 1945 okt. 13. és okt. 20. 
Veszprém megyei Népújság 1955 április 3. 
VAL. Veszprémi NB iratai, 1945 májusi 25. 
A NB a népkonyha részére pl. 1945 május 8-tól—17-jg 
terjedő 10 napra a következő kiutalást eszközölte: 
25 kg finomliszt, 
20 kg kenyérliszt, 
60 kg bab, 
375 kg zsír, 
150 kg burgonya, 
75 kg liszt, 
10 kg lekvár. 
VAL. Veszprém városi és megyei NB iratai, levelezés, 
kérelmek, iktatók c. dossziéjában számos ilyen kiuta
lási engedély található. 
VÁL, Balatonfűzfői NB iratai, 1945 július 1, október 18. 
Balázs В.: I. m. 158. о. 
VAL. Gyenesdiási NB iratai, 1945 aug. 5-i jegyzőkönyv, 
1945 aug. is-i jegyzőkönyv. 
1945 augusztus! 12-i jegyzőkönyv. 
Keszthelyi Üjság 1945 július 15. 
VÁL. Balatonfüredi NB iratai, 1945 július 19-i jegyző
könyv. 
VAL. Balatonfüredi NB iratai, 1945 július 9-i jkv. 
VÁL. Csopaki NB iratai, 1945 június 10-i jkv. 
Keszthelyi Üjság 1945 július 8. 
VÁL. Veszprémi NB iratai, 1945 júniusi 22-i jkv. 
VÁL. Balatonfűzfői NB iratai, -Í945 október 13. 
VAL. Csopaki NB iratai, 1945 június 10-i jkv. 
VÁL. Balatonfűzfői NB iratai, 1945 november 15-i jkv. 
VÁL. Balatonfüredi NB iratai, 1945 június 7-i jegyző
könyv. 
VÁL. Veszprémi NB iratai, 1945 áprilisi 23-i jkv. 
VÁL. Veszprémi NB iratai, 1945 május 19-i jkv. 
VÁL. Veszprémi NB* iratai, Veszprém városi NB titká
rának június 5-i levele a Nemzeti Segélyakció Országos 
Központjához, VMNB iratai, levelek. 
Veszprémi Kis Üjság 1946 június 6. 
VÄL. Városlődi NB iratai, 1946. 
Szabad Nép, 1953 I. 26. és Veszprémi Népújság 1953 Feb
ruár 14. 
Veszprém városi NB matai, 1945 ápr. 13-i és ápr. 27-i jkv. 
VÁL. Veszprém vármegyei NB iratai, 1945 május 4-i 
jkv., ill. az 1945 jún. 4-i határozat a lefoglalásokról. 

"" Balatoncsicsói NB iratai, 1945 május 30. 
71 Révfülöpi NB iratai, 1945 ápr. 19-i jkv. 
72 VÁL. Veszprémi NB iratai. Levelezések. 1945 máj. 15. 
73 VÁL. Gyenesdiási NB iratai, 1945 júl. 7-i jkv. 
74 VÁL. Balatonfüredi NB iratai, 1945 júl. 21. 
* Keszthelyi Üjság 1945 júl. 15. 
7Ü Bakonytamási NB iratai, 1945 aug. 15-i jkv. 

VÁL. Gyenesdiási NB iratai, 1945 júl. 7-i és 15-i jkv. 
VÁL. V. Vm. NB iratai, 1945 ápr. 20. 

77 VÁL. Veszprémi NB 1945 április 20-i jegyzőkönyve. 
78 A NB határozata kimondja: 

„Férfi munkás megváltási dija 1 napra 90 P., egy hóra 
5X90 P. = 450,—P. 

női munkás 1 napra 60 P., egy hóra 
• 5X60 P. =300,— P. 

A közalkalmazottak, magánalkalmazottak, tisztvise
lők alapfizetésük után 

1O00 P-ig havonta P. 30,— 
2000 P-ig havonta P. 60,— 
300O P-ig havonta P. 100,— 
4000 P-lg havonta P. 170,— 

40ЭО P-n felül 10 000 P-ig alapfizetésük 10 százalékát 
tartoznak az alkalmazottak befizetni, hivatalfőnöksé
geik, ill. számvevőségeik; útján levonásba hozni, vagy 
a város pénztárába befizetni . . . 

Az iparosoknál, kereskedőknél foglalkoztatott segé
dek, kisegítő munkaerők, vállalatoknál foglalkoztatott 
munkavállalók kötelesek keresetük 3 százalékát köz-
munkaválteág címén befizetni, ill. a munkaadók köte
lesek ezt az összeget az alkalmazottaktól levonni, 
. . . Veszprém város pénztárába befizetni. 

. . . a közmunka váltságdíj at visszamenőleg 1945. évi 
május l-től tartoznak megfizetni. 

Az iparengedéllyei rendelkező iparosok, kereskedők 
kötelesek napi 150 P-t, 1 hóra tehát 750 P-t ugyancsak 
fenti módon befizetni, a nyugtát a Közmunka Hivatal
nál bemutatni." 
VÁL. Főisp. Ált. 7/1945., Veszprémi NB 1945 május 4-én 
tartott ülésének jegyzőkönyvéből. 

70 VÁL. Balatonalmádi iratai, 1945 május 28-i jegyzőkönyv. 
80 Keszthelyi Üjság, 1945 augusztus 12. 
81 VÁL. Mezőszentgyörgyi NB 1945 május 6-i és május 19-1 

jegyzőkönyve. 
82 VÁL. Révfülöpi NB iratai, 1945 július hó 16-i jegyző

könyve. 
83 VÁL. Veszprémi NB iratai, 1945 május 19. 

VÁL. Veszprémi NB iratai, 1945. ápr. 23-i jegyzőkönyv. 
81 Veszprémi Népújság 1946 július 7., 1946 szeptember 29. 

és; 1946 november 24. 
85 VÁL. Veszprémi NB iratai, 1945 április 13~i jkv. 
86 VÁL. 1945 július 22-i jegyzőkönyv, Bakonytamási NB 

iratai. 
87 Néplap, 1945 január 10. Révai József-: Kellenek-e a nem

zeti bizottságok és mire? 
88 VÁL. Mezőszentgyörgyi NB iratai, 1945 máj. J7-i jkv. 
89 VÁL. Balatonfüredi NB iratai, 1945 jún. 7-i-jkv. 
90 VÁL. Gyenesdiási NB iratai, 1945 július 7-1 jegyzőkönyv. 
91 VÁL. Balatonfüredi NB iratai, 1945 júl. 26-i kv. 
92 VÁL. Veszprémi NB iratai, 1945 április 13-í jegyző

könyv. 
93 VÄL. Révfülöpi NB iratai, 1943 január 20. Igazolvány. 
9Í Szervezni a földreform végrehajtását. Irányelvek a 

MKP szervezetei számára. Közli: Felszabadulás i. m. 
433. o. 

93 Orbán Sándor: i. m. 58. o. 
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96 Szabad Nép 1945 május 19. 
97 VAL. Veszprémi NB iratai, 1945 április 13-i, április 23-i, 

június 1-i jegyzőkönyve. 
08 VÄL. Veszprém megyei NB iratai, 1945 máj. 25-i jkv. 
99 VAL. A Veszprém megyei NB iratai, 1945 jún. 1-i jkv. 

100 Szabad Nép, 1945 július 12. 
11)1 VAL. Szigligeti NB iratai, 1945 június 17-1 jkv. 

Balatonfűzfői NB iratai, 1945 július 14-4 jegyzőkönyv. 
m Bakonytamási NB iratai, 1945 ápr. 19-1 jkv. 
103 Nemesszalóki NB 1945 május 8-i jegyzőkönyve. 
104 Keszthelyi Üjság: 1945 szeptember 23. 
105 VAL. Veszprémi NB iratai, 1945 ápr. 13-1 jkv. 
m VAL. Főisp. Alt. 123/1945. 
107 VAL. Veszprémi NB iratai, 1945 ápr. 27-1 jkv. 
198 VAL. Veszprémi NB iratai, 1945 máj. 4-i, máj. 19-i és 

máj. 25-1 jkv. 
"• VAL. Veszprémi NB iratai, 1945 ápr. 9-i, 1945 máj. 4-i 

jegyzőkönyv. 
110 VAL. Veszprémi NB iratai, 1945 máj. 11-i és máj. b-i 

j egy zőkönyvek. 
'" VAL. Veszprémi, gyenesdiási, tapolcai, baltonalmádi, 

balatonfüredi NB iratai (május—július.) 
"- VAL. Veszprémi NB iratai: május 4-i, május 19-1 és jú

nius 14-1 jegyzőkönyvek. 
1,3 VAL. Főisp. Alt. 202/1945 Balatonalmádi NB iratai, 1946 

ápr. Ы jkv. 
m VAL. Veszprém megyei NB iratai. Levelezések. Ba-

konytamási NB iratai, 1945 november 12-i jkv. 
115 Pl. 1945 június 14-én a következő béreket állapította 

meg: 
munkavezetőnek 12,— P. + 40 % drágasági pótlék, 
első oszt. szakmunk. 
3 év idősebb m. 10,— P. + 40 % drágasági pótlék, 
1—3 évig terjedő 
szakm. 8,— P. + 40 % drágasági pótlék, 
betanított munkás 7,— P. + 40 % drágasági pótlék, 
napszámos, segédmunkás, 
munkásnő 6—7,— P + 40 % drágasági pótlék 
VAL. Veszprémi NB iratai. 

ш VAL. Gyenesdiási NB iratai, 1945 aug. 5-i jkv. 
Balatonfüredi járási N Biratai, 1945 jún. 10-i jkv. 

117 ,.Felhívjuk ezért a már megalakult és ezután megala
kítandó községi, városi, járási és törvényhatósági nem
zeti bizottságokat, hogy mindenütt alakítsák újjá az ön
kormányzati testületeket, mint ideiglenes községi kép
viselőtestületeket, városi képviselőtestületeket és tör
vényhatósági bizottságokat. Az újjáalakítás végrehajtá
sánál a következő irányelveket kell szem előttt tartani: 
A nemzeti bizottságok, mint a demokratikus pártok 
helyi szövetségei, politikai szervek, tehát maguk ne il
leszkedjenek be a közigazgatás szervezetébe. Ellenben 
a nemzeti bizottságokon keresztül kell újjáalakítani az 
önkormányzati testületeket olymódon, hogy abban min
den demokratikus párt, ezek híján, illetve ahol csak 
egyes pártok alakultak meg, kiegészítésül a szakszer
vezeteken keresztül a társadalom minden rétege vá
lasztás nélkül is arányos képviseletet nyerjen . . . Mind
ezekkel kapcsolatosan a közigazgatás minden tisztvise
lőjét. . . utasltom, hogy a nemzeti bizottságok és az 
ezeken keresztül megalakított ideiglenes önkormányzati 
testületek megalakulását ismerjék el, működésüket ne 
akadályozzák és ne korlátozzák és hivatali eljárásaik
ban határozataikhoz alkalmazkodjanak." 
Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 14/1945. M. E. sz. ren
delete. 

Magyar Közlöny, 1945 január 4. 
118 Beér János-. A helyi tanácsok kialakulása és fejlődése 

Magyarországon. (1945—60) 87. o. 
119 Szabad Nép, 1946 október l. 
120 Szabó Bálint: i. m. 65. o. 
121 VÁL. Veszprémi NB 1945 júl. 13-̂ án hozott határozatá

nak jegyzőkönyvi kivonata. 
122 Csopaki NB iratai, 1945 júl. 25-i jkv. V A L . 
123 VAL. Lesenceistvándi NB iratai, 1945 júl. 22-i jegyző

könyv. 
ш VÄL. A veszprémi NB iratai, 1945 ápr. 23-i, 1945 ápr. 13-i 

és 1945 máj. 15-i jkv. 
125 VAL. Balatonfüredi NB iratai, 1945 jún. 14-i jkv. 
12; VAL. A veszprémi NB iratai, 1945 jún. 13-1 jkv. 
127 VAL; Gyenesdiási NB iratai, 1945 júl. 7, aug. 15 jkv. 
m V A L . Veszprémi NB iratai, 1945 máj. 4-i jkv. 
129 VAL. Balatonfüredi NB iratai, 1945 jún. 10-i jkv. 
m VÁL. Veszprémi NB iratai, 1945 ápr. 204 jkv. 

Révfülöpi NB iratai, 1945 ápr. 8. 
131 Keszthelyi Üjság, 1945 júl 22 és 29. 
132 VAL. Balatonfüredi NB iratai. 1945 nov. 15. 
133 Főisp. Alt. 2:62/1945. 
134 Fődsp. Alt. 246/1945. 
135 VÄL. Főisp. Alt. 471/1945. 
135 Balázs Béla: i. m. 57. o. 
137 Keszthelyi Ojság, 1945 november 11. 
m Lásd erről a kérdésről: Rajk L. beszéde a DNB 1945 

jún. 13-i ülésén. 
Szabad Nép, 1945 jún. 15. Övjuk a demokráciát! 
Szabad Nép, 1945 jún. 19. Veszélyes tünetek. 
Szabad Nép, 1945 jún. 19. ,,A Dunántúlt is meg kell tisz
títani a fasizmustól." (Révai J.: beszéde Veszprémben) 
és a Párttörténeti Közlemények 1960 febr.—május 228. o. 
szereplő írásokat. 

139 VAL. Veszprémi NB iratai, 1945 ápr. 27 május 25 és jú-
nius 1-i jegyzőkönyvek. 

ш VÄL. Veszprémi NB iratai, 1945 jún. 1-i jkv. 
141 Magyar Közlöny, 1945 jan. 4. 
142 VAL. Veszprémi NB iratai, 1945 ápr. 27-i jkv. 
143 VÄL. Veszprémi NB iratai, levelezések, 1945 július 5. 

VAL. „J" 140/1947. jkv. 
144 VAL. Gyenesdiási NB iratai, J946 máj. 25 jkv. 
115 VÄL. Mezőszentgyörgyi NB iratai, 1946 jún. 224 jegyző

könyv. 
14(1 „Épp K. Z. volt az, aki — amikor menekültek a köz

ségből . . . a kocsist, aki nem akart velük menni, fegy
verrel kény szerttette a menekülésre, a balatoni part
őrségtől bevonultak hazahozatala érdekében készített 
kérvényt — nem igazolta . . . holott ha nevezetteket ja
vasolták volna, akkor a falubeli embereiket hazaen
gedték volna, mint a szomszéd községben is." 
VAL. Gyenesdiási NB iratai, 1945 júl. 29 és 
VAL. Bakonytamási NB iratai, 1945 aug. 15. jkv. 

117 VAL. Nemasiszalóki NB iratai, 1945 aug. 5 jkv. 
VAL. Balatonfüredi NB iratai, 1945 aug. 14 jkv. 
Noszlopi NB iratai, 1945 okt. 6 éra ofct. 30-i jegyzőkönyvek. 

148 Csopaki NB iratai, 1946 március 28. 
149 Nemesszalóki NB iratai, 1946 szeptember 7. 
150 VAL. Hajmáskéri NB iratai, 1946 január 19 és március 1. 
131 MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archivuma. Jkv. a 

MKP bódéi szervezetének 1947 júl. 27-i pártnapján. 
152 Veszprémi Népújság, 1946 április 7. 
158 Magyar Közlöny, 1945 február 5 sz. / 
iy' VAL. Veszprémi NB iratai, 1945 ápr. 20-i és ápr. 27-i 

jkv. 



ш VÁL. Veszprémi NB iratai, 1945 május 19-i jkv. 
VAL, Veszprémi NB iratai, levelezéseik, 1945 jún. 28. 

1Й Kesizthelyi Újság, 1945 július 22. 
ir>7 MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archivuma. Jkv. 

a MKP Megyei Bizottsága 1945 júl, 6-i aktíva ül és érői. 
158 Veszprémi Népújság, 1946 február 3. 
159 Szabad Nép, 194® jan. 31. 
HÍJ veszprémi Kis Újság, 1946 május 8. 
101 VAL. Balatonfüredi NB iratai, 1945 jún 7. 
"? VÁL. Adászieveli NB iratai, 1946. 
ш VAL. Balatonfüredi 'NB iratai, 1945 szeptember 20-i jkv. 
m Balázs Béla: i. m,. 82. és 88. o. 
№ VAL. Ba;latonalmádi NB iratai, 1948 május 16-i, június 

7-ii és július 4-i jegyzőkönyvei. 
№ VAL. Veszprémi NB titkárságának levelezési anyagában 

számos, katona politikai és erkölcsi magatartását véle
ményező levél található. 

187 Noszlopi NB iratai. Jegyzőkönyvek 1945 decemberében 
és 1946 januárjában. 

«8 Veszprém megyei NB iratai, 1945 november 3. 
«и V A L . Veszprémva.rsán.yi NB iratai, 194-5 okt. 3-1 levél. 
170 VÁL, Suri NB iratai, 1945 október 8-i levél. 
171 Pápai NB iratai, 194.5 okt. 19-i levél. ! 
172 VAL. Balatonfűzfó NB iratai, 1945 október l£-i levél. 
173 VAL, Veszprémi NB iratai, 1945 április 13, május 19. 

Főisp. Ált. 303/1945. 
174 Keszthelyi Újság, 1945 július 22. 
175 Balatonfüredi NB iratai, 1945 júl 19-i jkv. 
m VÁL. Balatonfüredi NB iratai, 1945 máj. 9. 
177 VÁL. Takácsi NB iratai, 1945 május 9. 
l7s „Mindazoknak, akiknek fasiszta, szovjetellenes, anti

demokratikus sajtó van birtokában, legkésőbb f. év ja
nuár 20-ig büntetlenség mellett szolgáltassák be az ál
lamvédelmi csoportnaK. 

Aki felhívásunknak eleget nem tesz és akinél a ház
kutatás során talál a rendőrség a hirdetményben fel
sorolt tárgyakból, a törvény teljes szigorával büntetem," 
Veszprémi Népújság, 1947 január 19. 

179 Ságvári Agnes: Az 1945-ös budapesti választások. — 
Párttörténeti Közlemények, 1959 3—4. sz. 232. o. 

180 Párttörténetá Közlemények VI. évf. l—2. szám. 228 o. 
1M MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archivuma. Jegy

zőkönyv felvéve Adorjánháza községben 1945 szeptem
ber 9-én. a MKP helyiségében. 

Щ MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archivuma. Pap-
keisei MKP jelentése,, 1945 szeptember 23. 

182 MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archivuma. Jegy
zőkönyv a zirci MKP helyiségében, 1945 október 30-án. 

184 Szabad Nép, 1945 szeptember 29. 
185 Szabad Nép, 1945 november 9. 
186 Szabad Nép, 1945 november 10. 
187 Szabad Szó, 1945 április 21. 
188 Donath Ferenc: A földreform mérlege. Bp. 1946. 
m MSZMP Veszprém megyei. Bizottság Archivuma. Jegy

zőkönyv a MKP 1946 márc. 9-én Veszprémben tartott 
járási konferenciájáról. 

190 Szabad Nép, 1946 márc. 26. 
191 Szabad Nép, 1946 február 28. 
192 Szabad Nép, 1945 október 7. 
193 MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archivuma, MKP 

Devecseri Járási Titkárság jelentése 1945 december 7-én. 
191 Szabad Nép, 1946 március 9. 
193 Szabad Nép, 1946 március 26. 
19,5 Szabad Nép, 1946 június 7. 
197 Szabad Nép, 1946 január 29. 

1 ls MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archivuma. A MKP 
Veszprém megyei Párt értekezletének 1946 február 24-en 
kelt határozata. 

m Laczkó Miklós: Népi demokráciánk történetéből. Tör
ténelmi Szemle, 1949 3—I. sz. 440. o. 

-'"' MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archivuma. Jegy
zőkönyv a MKP 1946 március 9-én Veszprémben tartott 
j árási konf erenciáj áról. 

2;1 Szabad Nép, 1946 március 2. 
2113 Szabad Nép, 1943 március ő. 
213 MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archivuma. MKP 

Vármegyei Bizottsága 1946 jan. 23-i ülésének jegyző
könyve. 

m MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archivuma, 1V1KP 
Vármegyei Pártértekezletének jegyzőkönyve, 1946 feb
ruár 24. 

'm Szabad Nép, 1946 február 10. 
200 Balázs В.: i. m. 197. o. 
2,17 VÁL. Tapolcai NB iratai, 1946 május 9-i és 23-i jegyző

könyv. 
-'"•H Veszprémi Népújság, 1946 január l. 
'm Veszprémi Népújság, 1946 február 3. 
210 Szabad Nép, 1946 március 3. 
311 MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archivuma, Jegy

zőkönyv 1946 február 24-én a MKP Vármegyei Pártórte-
kezletén. 

112 Veszprémi Népújság, 1946 március 31, április 21 és 
május 12. 

m VAL. Bakonytamási NB iratai, 1946 márc 25-i jkv. 
Balatonalmádi NB iratai, 1946 ápr. 28-1 jkv. 
Noszlopi NB iratai, 1946 ápr. 15-i jkv. 
Balatonfüredi járási NB iratai, 1946 febr. 20-i jkv. 
Köveskáli NB iratai, 1946 ápr. 19-i jkv. 
Lajoskomáromi NB iratai, 1946 máj. 2-i jkv. 

2,1 Veszprémi Kis Újság, 1946 május 28. 
J , í VÁL. Mezcszer.tgyörgyi NB iratai, 1946 ápr. 27-i jkv. 

Literi NB iratai, 1946 ápr. 284 jkv. 
Dégi NB iratai, 194G aug. 3-i jkv. 
Pápateszéri NB iratai, 1946 ápr. 28 jkv. 

2 b MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archivuma. 
Az enyingi NB 194-3 aug, 6-i jegyzőkönyve. 
Az MKP veszprémi járási 1946 ápr. 27-i titkári értekezr-
1 etének jegyzőkönyve. Az MKP bakonytamási SiEerve-
zet 1946 júl. 2í-i jkv. Az MKP ajkai szervezet jelentése 
1943 jún, 12. A lajoskomáromi szociálpolitikai bizoUság 
194S ápr. 16. gyűlésének jegyzőkönyve. 

217 MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archivuma. 
A MKP Veszprém megyei II. konferenciájának hatá
rozata 1947 február 16. 

218 VÁL. Veszprémi Népújság^ 1946 aug. Szabad Nép, 1946. 
november 28. Keszthelyi Újság, 1946 szept. 8. 

219 Veszprémi Kis Újság, 1947 július 31. 
22 » VÁL. Veszprémi NB iratai, A megyei NB felhívása a 

községi NB-okhoz 194-S szeptember 6-án. 
221 VAL. Dégi NB iratai, 1946 szeptember 16-i jkv. 
222 Veszprémi Népújság, 1946 október 27. 
222 MSZMP Veszprém megyei Bízottság Archivuma. 

A MKP Veszprém megyei II, konferenciájának: hatá
rozata. 

211 Veszprémi Népújság, 1947 február 23. Szabad Nép 1947 
július 5. \ 

225 VÁL. Veszprémi NB iratai, 1947 július 31-i jegyző
könyve. 

*" Veszprémi К s Újság, 1947 március 27. 
227 Veszprémi Népújság, 1947 április 13. 
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Veszprémi Népújság, 1947 február 25. Veszprémi Kis Üj-
ság 1947 április 24. 
VAL. 1947 október 17-i megyei NB-i jegyzőkönyv. 
Keszthelyi Újság, 1947 július 27. 
VAL. Pápateszéri NB iratai, 1947 november 22-i jkv. 
Veszprémi Népújság, 1947 június 15. 
Vesizprémi Kis Üjság, 1947 április 24. 

'Veszprémi Népújság, 1947 június 12. 
Veszprémi Népújság, 1947 január 26. 
Veszprémi Népújság, 1947 január 26, február 16, Július 
17, október 26. 
VAL. Balatonalmádi NB 1947 ápr. 22-i levele. 
Veszprémi Népújság, 1947 február 2. 
Szabad Nép, 1947 július 31. 
Veszprémi Kis Újság, 1947 július 31. 
A választások országos eredményeit és tanulságait lásd 
részletesebben: Ságvári Agnes: Az 1947. évi országgyű
lési választások Budapesten. Párttörténeti Közlemé
nyek, 1960 3. szám 75—82. o. 
VAL. Balatonalmádi NB iratai, 1947. 
VAL. Várpalotai NB iratai, 1948. 
VAL. Pápai NB iratai, 1948 január 5 és 13. 
VAL. Kislődi NB iratai, 1949 januárai. 
VAL. Zirci NB iratai, 1948 május 31. 
VAL. Felsőörsi NB iratai, 1948 jan. 28, dec. 7. 
VAL. Veszprémi NB iratai, 1948 október 1. 
VAL. Veszprémi NB iratai,1848 február 20. 
VAL. Veszprémi NB iratai, 122/1948 N.B. 
Veszprémi Népújság, 1947 február 23. 
VAL. Veszprémi NB iratai, 1947 okt. 12-i jkv. 
V A L . Veszprémi NB iratai, 1948. Veszprém vm. cente
náris év ünnepségei, 1948 február 26. 
VAL. Veszprémi NB iratai, 1948 május 25-i jegyzőkönyv. 
Veszprémi NB 1948 március ÍM levele a megye vala
mennyi NB-ának. 
Veszprémi Népújság, 1948 július 25. 
VAL. Hajmáskéri NB iratai, 1948 március 16-i jkv., 
március 19-i, március 25-i és ápr. 1-i jkv. 
VAL. Felsőörsi NB iratai, 1948 december 7-1 jkv. 
VAL. Urkúti NB iratai, 1948 szeptember 7-i jkv. 
VAL. Veszprémi NB iratai, 1948 október l-l jkv. 
VAL. Veszprémi NB iratai, 103/1948. M. B. sz. levele. 
VAL. Nagyvázsonyi NB iratai, 1948 május 7-i jkv. 
Pápa városi NB iratai, 1948 okt. 28-1 jkv. 
MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archivuma. 
Jelentés a népi bizottságok működéséről. 1948 szept. 11. 
VAL. Pápateszéri NB iratai, 1948 okt. 22-i jkv. 
VAL. Veszprémi NB 1948 okt. 29-i jegyzökönyve. 
VAL. Veszprémi NB iratai, 1948 okt. 29. 
A NB-ok újjászervezését a következő főbb szempontok 
figyelembevételével rendelte el a vármegyei NB: 

„1. Valamennyi párt, szakszervezet, vagy érdekkép
viselet által beküldött bizottsági tag tagsága az új NB 
megalakulásával azonnali hatállyal megszűnik. Az új 
NB legkésőbb ez év április 30-ig alakítandó meg. 

2. Az újjászervezendő NB-okba a FKP, a MKP, a 
NPP és az SZDP egyenkint legfeljebb 3—3 tagot küld
het be és 2—2 póttagot jelölhet meg. Képviseleti jcga 
azonban csak abban az esetben van a fenti pártoknak, 
1га az ülető községben megalakult és ténylegesen mű
ködő szervezetük van. Abban az esetben tehát, ha va
lamelyik pártnak működő helyi szervezete nincs, ágy 
а bizottságban nem lehet képviselve. 

Az NB-ok összetételére vonatkozó kormányrendelet 
képviseletet biztosít a szakszervezetek részére is, ezek 

összesen annyi tagot küldhetnek be, mint a fenti pár
tok egyike. Az olyan községekben, ahol csalc FËKOSZ 
vagy csak az UFOSZ működik, ezek küldhetnek be a 
szakszervezet jogán 3 tagot, megjelölhetnek 2 póttagot, 
ott azonban, ahol mindkettőnek szervezete van, a két 
szarvezet együtt küldhet be összesien legfeljebb 3 tagot 
és jelölhet meg 2 póttagot. Ott, ahol munkás szakszer
vezet is van, a Szakmaközi Bizottságoké a kiküldés 
joga és ez küld be a bizottságba az ipari és mezőgaz
dasági munkásság képviseletében összesen legfeljebb 3 
tagot és jelöl meg 2 póttagot. 

A póttagok a bizottság ülésein csak a rendes tag he
lyett vehetnek részt. 

3. A pártok és szakszervezetek gondoskodni tartoz
nak arról, hogy az NB-ba a legkiválóbb tagjai kerülje
nek, akik a dolgozó nép érdekeit becsületesen képvise
lik és kezdeményezésükkel, s munkájukkal valóban 
elősegítik az ország újjáépítését és felemelkedését. 
Jobboldali elemeknek nincs helyük a NB-ben, bármi
lyen párt cégére alatt jelentkeznek is." 
VAL. Veszprémi NB 87/1948. MB. sz. körlevele. 
MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archivuma. 
Jelentés a népi bizottságok működéséről. 1948. szept. 11. 
VAL. Noszlopi NB iratai, 1948 április 2Я. 
VAL. Mezőezilasi NB iratai, 1948 május 20, május 23, 
június 18. 
VAL. Berhidai NB iratai, 1948 május 14-i levél. 
VAL. Felsőőrei NB iratai, 1948 okt. 6-i jkv. 
VAL. Vármegyei NB 105/1948. N. B. sz. körlevele. 
VAL. Nagyvázsonyi NB iratai, 1948 május 7-i jkv. 
VAL. Felsőőrei NB iratai, 7/1948. NB. sz. levél. 
VAL. Bakonyszentlászlói NB iratai, 1948 máj. 8-i jkv. 
VAL. Városlődi NB iratai, 1948 szept. 1-i jkv. 
VAL. Pápai városi NB iratai, 1948 dec. 30-i jkv. 
VAL. Balatonalmádi NB iratáig 1949 január 28. 
VAL. Pápa városi NB iratai, 1948 január 13-i, szeptem
ber 74, szeptember 2l-i, okt. 21-d és nov. 4-i jkv. 
VAL. Zirci NB iratai, 1948 június 13-i jkv. 
VAL. Balatonalmádi NB iratai, 1948 szept 23-i jkv. 
VAL. Nagyvázsonyi NB iratai, 1948 máj. 19-1 jkv. 
V A L . Hajmáskéri NB iratai, 1948 június 12-i jkv. 
MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archívuma. 
Jelentés 1948 július hóról. 

Valamennyi községi (városi) NB-nak szóló körlevélben 
a következő utasítást adja meg: „Kétségtelen tényként 
kell megállapítanunk azt is, hogy 1945. év óta mélyre
ható politikai változások történtek úgy országosan, 
mint megyei viszonylatban, ami érezteti hatását a köz
ségi képviselőtestületekkei kapcsolatosan is. Itt első
sorban a képviselőtestületekben az 1945. évben megál
lapított számarányra és a pártok erőviszonyaiban azót-ч 
bekövetkezett erős eltolódásokra kell gondolnunk. Nem 
tartjuk szükségesnek azt, hogy az 1945. évben megálla
pított arányszám, megváltoztatására általános rendelke
zést adjunk, annál is inkább, mivel ez a számarány 
községenként változik. Azonban hasznosnak és a köz
ségek politikai békéje érdekében állónak tartjuk, hogy 
odahat a Nemzeti Bizottság, hogy a községi képviselő
testületek ezen újjászervezésénél a Függetlenségi Front 
pártjai együttesen, közös elhatározással, ahol ez szük
séges állapodjanak meg és békésen rendezik egymás 
között az időközi erő eltolódások figyelem-bevételével a 
számarányt illető vitás problémákat is. 

Altalános szempontként felhívjuk a Nemzeti Bizott
ságok figyelmét, hassanak oda, hogy elsősorban a dol-
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gozó osztályok legyenek képviselve a képviselőtestü
letben, illetve a község vezetésében. Tehát a dolgo/.o 
parasztság és az ipari munkásság. Nincsen helye a kép
viselőtestületben más munkáján zsíroskodó és gazda
godó kulák parasztnak, úgyszintén jobboldali elemek
nek, bármely párt cégére alatt jelentkeznének is. A 
Vármegyei Nemzeti Bizottság egyidejűleg megkeresi a 
vármegye Alispánját, hogy az ügy érdekében a szük
séges intézkedéseket közigazgatási vonalon is teg>e 
meg. " 
VAL. Veszprémi NB levele valamennyi községi (városi) 
NB-nak. 1948 augusztus 11. 

2f' VAL. Nemesszalóki NB iratai, 1948 jan. 30-i jkv. 
2S1 VAL. Metzőszentgyörgyi NB iratai, 1948 jún. 26. 
282 MSZMP Veszprém megyei Bizottság Archívuma. 

Mezőszilasi NB 1948 jún. 18-i jkve. 
2>3 Pl. Zirc: MDP 18 rendes tag, 4 póttag. 

FKP 5 rendes tag, 2 póttag. 
Szakmaközi Bizottság 7 rendes tag, 2 póttag, 

Csopak: MDP 9 rendes tag, 
NPP 5 rendes tag, 

FKP 5 rendes tag, 
FEKOSZ 5 rendes tag, 

Pápateszér: MDP 10 rendes tag, 
NPF 5 rendes tag, 
FKP 5 rendes tag, 

FEKOSZ 1 rendes tag, 
UFOSZ 1 rendes tag, 

VÄL. Zirci NB iratai. 1948 november 16-i jkv. 
VÄL. Csopaki NB iratai, 1948 aug. 23-i jkv. 
VÄL Pápateszéri NB iratai, 1948 szept. 22-i jkv. 

2R'' VÄL. Nagygyimóti NB iratai. 1948 szept. 24-i jkv. 
285 Szabad Nép, 1949 január 30. Az ONB határozata. 
2S6 Balázs Béla és Beér János már idézett művén kívül a 

nemzeti bizottságokra vonatkozólag fontos elvi megál
lapításokat tesz Csizmadia Sándor: A Nemzeti Bizott
ságok létrejötte és jogállása, Pécs, 1960. Ságvári Agnes: 
Tömegmozgalmak és politikai küzdelmek Budapesten 
1946—1947, Kossuth Könyvkiadó, 1964 c. műve, valamim 
Ambrus Anna és Ságvári Agnes Balázs Béla idézett 
művéről írt bírálatában (Társadalmi Szemle 196!. £—9. 
sz., Illetve Századok 1962 1—2. szám.) 
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Tätigkeit d e r Nat ionalkommissionen im Komitat Veszprém 

(vom April 1945 bis Januar 1949) 

Verf. analysiert die Tätgikeit der Nationalkam-
missionen von ihrer Entstehung an bis zu ihrer Auf
lösung. Die Nationalkonmiissionen waren Ortsbe
hörden, bzw. Organe der Ungarischen National
front, die berufen waren, die demokratisch-patrio
tischen Kräfte zur Vernichtung der faschistischen 
und feudalen Reaktion zu vereinigen. Diese Natio
nalkommissionen waren gleichzeitig Repräsentanten 
der örtlichen Vereinigung der demokratischen Koa
litionsparteien und des demokratischen Klassen
verbandes. 

Verf. beschäftigt sich weit über die Tätigkeit der 
Nationalkornmissionen des Komitates hinaus auch 
mit prinzipiellen Prägen, die die Nationalikommis
sionen des Landes betreffen. 

Die Tätigkeit der Nation alkommisionen des Ko
mitates Veszprém wurde durch mehrere, grössten
teils auch für das ganze Transdanubien sharakte-
ristische Umstände beeinflussit. Für dieses Komitat 
war eine Landwirtschaft, basiert auf dem feudalen 
Latifundiensystem, bezeichnend. Der grösste Grund
besitzer war die katholische Kirche. Sehr stark war 
auch der ideologische Einfluss dieser Kirche. Das 
Bauertum war unter dem Druck der feudalen Lati
fundien politisch zurückgeblieben. In erster Linie 
auf die deutsche Bevölkerung übte auch der hitle
rische Faschismus einen Einfluss aus. Unser Komi
tat gehörte zu den letztbefreiten Teilen des Landes. 
Aus diesen Umständen folgt, dass die demokrati
sche Umgestaltung — wie auch in Transdanubien 
im Allgemeinen — im Vergleich mit don Gebieten 
hinter der Theiss, unter ungünstigeren Umständen 
begonnen wurde. \ 

Dies hatte den Nachteil,, dass die Organisierung 
der Nationalkommissionen in den Händen der Ver
waltungsbehörden lag und dass dieser Umstand 
das Eindringen der reaktionären Elemente' in diese 
wichtigen Volksorgane bedeutend edleichterte. 
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Trotzdem war die Mehrzahl der Nationalkommis
sionen des Komitates ein revolutionär-volkliches 
Organ. Die Tätigkeit der Meisten wurden nämlich 
durch die Vorschläge und Initiativen der Kommu
nisten bestimmt. Die einfachen Arbeiter, Bauern 
und andere werktätige Leute haben nämlich die Lei
tung ihrer Gemeinde mit Hilfe dieser Organe in die 
Hand genommen. 

In den ersten Monaten nach der Befreiung ers
treckte sich die Tätigkeit der Nationalkommissionen 
auf alle Gebiete des Lebens. Sie haben die Arbeiten 
der Verwaltung versehen und haben ihre Tätigkeit 
als Machtorgane entfaltet. Eine hervorragende Rolle 
haben sie in der Reorganisierung des Lebens ge
spielt. Sie organisierten die Aufräumung der Rui
nen, trugen Sorge um Lebensmittel, stellten die öf
fentliche Sicherheit wieder her und halfen beim 
Beginnen der land wirtschaftlichen Produktion. 
Jene Resultate, die sie im Kampf gegen die Reak
tion erzielten, waren bedeutend geringer. 

Verf. schildert ausführlich, welche Umstände zur 
allmählichen Verminderung ihrer Rolle geführt hat
ten. Ihre Rechtssphäre und Winkungskreis wurden 
nicht bestimmt; sie sind nicht Organe der Orts
verwaltung geworden. Weitere Ursachen waren: der 
Angriff der Reaktion, das Kompromiss der Kom
munistenpartei, deren Konzession zum Schaden der 
lokal volklichen Organe, endlich eine gewisse Un
terschätzung der volklichen Selbsttätigkeit. Auf die 
revolutionären Kräfte der Nationalkommissionen 
deutet der Umstand hin, dass ihre Tätigkeit nicht 
nur in der Zeit der antireaktinären Massenbewe
gungen, sondern auch in den Jahren 1947 und 1948 
von Zeit zu Zeit einen Aufschwung nahm. Seit 1946 
wurden sie aber allnämlich in den Hintergrund ge-
dränkt, sank ihre Rolle fortwährend und wurden 
Januar 1949 auf eine zentrale Anordnung aufgelöst. 

B é l a B e s z t e r i 


