
A tanácsok államhatalmi tevékenysége, tömegkapcsolataik 
alakulása Veszprém megyében (1954. november-1957. június)1 

1950-ben, a tanácsrendszer megteremtésével befejeződött 
a régi közigazgatási szervezetnek a felszabadulással megin
dult gyökeres átalakítása. Az államhatalom és államigazga
tás új típusú helyi szerveinek létrehozásával széleskörű lehe
tőség nyílt a szocialista demokratizmus fejlesztésére. Lehe
tővé vált mind szélesebb tömegek bevonása az állami ügyek 
intézésébe és ellenőrzésébe. 

Már az első tanácsciklusban komoly eredmények jelent
keztek. Javult a lakosság ellátása, nőtt a kulturális, egész
ségügyi intézmények száma. A lakosság jobb áruellátását, 
a szolgáltatások területén jelentkező igényeinek jobb kielégí
tését segítette, hogy 1954 végéig közel 2000 kisipari és kb. 
40 kiskereskedői működési engedélyt adtak ki Veszprém 
megyében.2 

Előrelépés, hogy míg 1953-ban a megye 35 ezer kh tar
talékterületéből 3 ezer kh parlagon hevert, 1954-ben minden 
tartalékterületet hasznosítottak. Nőtt a helyi kezdeményezé
sek száma is. Terveket dolgoztak ki például a megye mező
gazdaságának fejlesztésére. A tömegkapcsolatok szempont
jából azonban káros volt, hogy ezeket a kezdeményezéseket 
sok esetben nem vették figyelembe.3 

Megyeszerte jelentős eredmények születtek társadalmi 
erőből. Például Barnagon helyi erőforrások felhasználásá
val, tisztán társadalmi munkával kultúrotthont építettek. 
Nyírespusztán 30 ezer Ft-os állami hozzájárulással iskolát 
és tanítói lakást építettek. Az elvégzett társadalmi munka 
értéke 210 ezer Ft volt. Mindszentkállán az iskolabővítésnél 
végzett társadalmi munkával 80 ezer Ft megtakarítást értek 
el. Összesen 900 ezer Ft értékű társadalmi munkával építet
tek vagy javítottak iskolákat, kultúrházakat, bölcsődéket 
Kemeneshőgyész, Vonyarcvashegy, Pécshely, Mihályháza, 
Nagytárkány, Felsőpáhok és Keszthely lakói. Jórészt tár
sadalmi erővel készült Ukkon a kultúrház, Bakonycsernyén 
egy 2 tantermes iskola, Lesencetomaj, Lovászpatona és 
Gyarmat községekben az útjavítás, és még lehetne sorolni a 
példákat.4 

Az első évek eredményei azonban nem voltak hibáktól 
mentesek. Az országos vezetésben jelentkező súlyos balol
dali hibák a tanácsi munkában is éreztették hatásukat. Az 
elkövetett hibák feltárását és kijavítását célozta az M D P 
KV-nek 1953. júniusi határozata. Ennek hatásfokát azon
ban lerontotta, hogy a miniszterelnöki székbe Nagy Imre 
került. Nagy Imre és revizionista csoportja a korábbi bal
oldali hibákat jobboldali torzításokkal tetézte. Ugyanak
kor változatlanul továbbéltek és visszahúzó erőként hatot
tak a baloldali nézetek is, bár előtérbe 1955 márciusáig a 
revizionista nézetek és gyakorlat nyomán támadt hibák ke
rültek. A továbbfejlődés szempontjából mindez súlyos ká
rokat okozott, bár a fejlődést nem állította le. 

Nagy Imre 1953. július 3-i országgyűlési beszéde — mely 
a KV határozatát eltorzított formában ismertette — orszá
gosan komoly zavarokat okozott. Ez azért jelentkezhetett és 
hathatott, mert a jobb- és baloldali elhajlók között létrejött 
elvtelen kompromisszum következtében Rákosiék nem lep
lezték le, nem igazították helyre Nagy Imre torzításait, sőt 
a későbbiekben is eltűrték a revizionista nézetek nyomán 
folytatott hibás politikát. Ennek következtében különféle 
jobboldali elképzelések kaptak szárnyra. Olyan hírek ter
jedtek el Veszprém megyében is, mint például az, hogy a be
adást csak a feleslegként jelentkező mennyiségből kell telje

síteni. Elszaporodtak a feketecséplések és a spekuláció. Sok 
helyen beszüntették az adófizetési kötelezettség teljesítését. 
Mindez szorosan összefüggött azzal az elterjedt nézettel, 
hogy a begyűjtési, adófizetési kötelezettséget nem teljesítők 
hátralékait egy idő után úgyis elengedik.5 

Támadás indult meg a termelőszövetkezetek ellen is. 
Nórápon, Pápakovácsiban a tagok széthordták az állatállo
mányt, Nagykamondon már az aratást is külön akarták 
végezni.6 A kulákok közül sokan visszakövetelték földjüket, 
gazdasági épületüket a termelőszövetkezetektől és nemegy
szer előfordult, hogy a hivatali apparátus nekik adott igazat. 
Több termelőszövetkezeti tag ennek hatására olyan következ
tetésre jutott , hogy visszatér az egyéni gazdálkodás útjára. 
Természetesen az ilyen álláspontok kialakulására erősen ha
tott az a korábbi helytelen gyakorlat is, mely — sokszor az 
önkéntesség elvét is megsértve — csupán a termelőszövet
kezetek számszerű fejlesztésére törekedett és elhanyagolta a 
már megalakultak segítését.7 

Zavart okozott a jobboldali elhajlás a KTSZ-eknél is. 
Például Balatonfüreden — Nagy Imre 1953. július 3-i be
szédének hatására — olyan javaslattal állt elő két KTSZ tag, 
hogy fel kell oszlatni a KTSZ-t, vagyonát pedig osszák szét. 
Akik újra szövetkezni akarnak, azok újonnan alakítsák 
meg.8 

Jelentkeztek jobboldali torzulások a helyi iparpolitiká
ban is. Kedvezőtlenül alakult a termelékenység és az önkölt
ség a vas-, fém-, gép-és építőiparban. Itt az önköltség a taná
csi vállalatoknál 1953-hoz képest 1954-ben 0,9 százalékkal 
nőtt. A helyi ipar egészénél ugyanezen időben a 100 Ft 
munkabérre eső termelési érték csak 96,6 százalék.10 

Különösen rossz volt a helyzet az élelmiszeriparban, ahol 
különböző tényezők (helytelen tervezés, magas anyagfel
használás, laza béralapgazdálkodás stb) következtében a vál
lalatok terven felül realizált vesztesége meghaladta a 15 mil
lió Ft-ot.11 

Hasonló problémák jelentkeztek a kereskedelemnél, ven
déglátóiparnál. Ez utóbbi a tervezett 2,4 millió Ft-al szem
ben csupán 600 ezer Ft nyereséget fizetett be. Ennek az volt 
az oka, hogy az egy főre eső havi forgalom csökkent, ugyan
akkor a béralap nőtt.12 

A tanácsi munka területén a tömegkapcsolatok kibonta
koztatása, a tömegekben rejlő alkotó energia felhasználása 
helyes általános- és gazdaságpolitika esetén az elértnél na
gyobb mérvű lehetett volna. Ezért szerepelt fontos kérdés
ként a tanácsok tevékenységének továbbfejlesztése az MDP 
1954. májusában megtartott III. kongresszusán is. A taná
csokkal kapcsolatos napirendi pontot széleskörű felmérő 
munka előzte meg. Ennek kapcsán a Veszprém Megyei Ta
nács VB-től is feljegyzést küldtek észrevételeikről a Helyi 
Tanácsok Titkárságához. A felterjesztésben olyan jelzések 
szerepeltek, mint például:13 

— Még mindig túl sok rendelet érkezik a szakminiszté
riumoktól. Ez a tanácsi apparátus dolgozóit az íróasz
talhoz köti. 

— Az ellenőrzés, instruálás inkább adatok gyűjtésére ter
jed ki , általában nem jelent segítséget. 

— Aránytalan az alsóbb és felsőbb állami szervek appa
rátusának létszáma. Különösen a községeknél rossz a 
helyzet. 

— Igen magas a tanácsi apparátusban a fluktuáció. En-
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nek oka egyrészt a helytelen káderkiválogatás, más
részt az alacsony fizetések. Ezért sok a kezdő, gyakor
lattal nem rendelkező munkaerő, stb. 

Az M D P I I I . kongresszusa célul tűzte ki, hogy tanácsaink 
váljanak valóban helyi hatalmi szervekké. Megállapította, 
hogy ennek érdekében meg kell változtatni a tanácsok leg
felső irányításában követett gyakorlatot, növelni kell a ta
nácsülések szerepét, tevékenységük tartalmi elemeit, javí
tani kell a tanácstagok választókerületi tevékenységét és a 
tanácsi bizottságok munkáját, a tömegszervezetekkel, tö
megmozgalmakkal való együttműködést. Szorosabban kell 
a tanácstagokat a választókhoz kötni. A területi választási 
elvre való áttéréssel visszahívhatóságuk is biztosítható. 
A tanácsok tömegkapcsolatainak kedvező alakulása érde
kében fontos az államigazgatási munka javítása is, harc a 
túlzott centralizációs törekvések ellen, a tanácsok hatásköré
nek bővítéséért, a bürokráciamentes ügyintézésért. 

A kongresszus útmutatásainak szellemében mgindultak a 
második tanácstörvény előkészítő munkálatai. Az elkészült 
törvénytervezetet országos vitára bocsátották. A vita széles 
tömegek bekapcsolódásával folyt. 1954. szeptember 7-ig 
Veszprém megyében 447 kisgyűlésen 6140 résztvevővel vi
tatták meg a tervezetet. Ennek során 110 javaslatot juttattak 
el az Előkészítő Bizottsághoz. A fenti adatokban nem szere
pelnek a járási, városi, községi vb-k, több községi tanácsülés 
és a megyei és a Veszprém városi tanácsi apparátus, 27 üzemi 
gyűlés vitái, észrevételei, illetve az utolsó napok kisgyűlései-
nek javaslatai. 

A javaslatok között különösen erős hangot kapott a taná
csok és a tömegek közötti kapcsolat szorosabbra fűzésének 
szükségessége. A viták részvevői részben a tanácstörvény
tervezetben már tükröződő előrelépéseket — elsősorban a 
választókerülethez kötés pozitívumait — emelték ki, melyek 
szervezeti megoldásban az előbbi biztosítékát jelentik. Más
részt javaslatok sora célozta a szervezeti keretek javításával 
a további előrelépéseket. 

Foglalkoztak a tanácsok felsőbb irányításának kérdésé
vel, azt hangsúlyozva, hogy államhatalmi szerv csak felsőbb 
államhatalmi szervnek lehet alárendelve. A felsőbb állam
igazgatási szervek tehát ne szólhassanak bele olyan helyi 
ügyekbe, amelyekről a nép választott küldötteinek testülete, 
a tanácsülés jogosult dönteni. Javasolták a végrehajtó bi
zottságoknál, a kollektív vezetés biztosítása érdekében, hogy 
tagjainak száma legalább 5 fő legyen. A községi tanácsülések 
havonkénti összehívásával szemben a 2 havonkénti termi
nus mellett szálltak síkra. Hangoztatták a visszahívási jog 
körülhatároltabb rögzítésének fontosságát, és a választó
kat nem megfelelően képviselő tanácstagok gyors visszahí
vásának szükségességét. 

Sürgették a tanácsok önállóságának, hatáskörének növe
lését abból kiindulva, hogy a tömegkapcsolatok alakulása 
szempontjából elsődleges fontossággal bír a lakosság beje
lentéseinek, javaslatainak intézése. A gyors és megfelelő 
ügyintézés azonban az adott helyzetben létező szűk tanácsi 
hatáskörökkel nem biztosítható. Sok javaslat hangsúlyozta 
az állandó bizottsági munka fontosságát is, mint olyan szer
vezeti megoldásét, amelynek keretében széles tömegek be
kapcsolására nyílik lehetőség a helyi ügyek intézésébe. Töb
ben úgy látták, hogy a színvonalas munka érdekében nem 
helyes ha egy tanácstag több állandó bizottságnak lehet 
tagja, mert ez oda vezet, hogy munkáját egyikben sem tudja 
a kívánt hatásfokkal végezni. A tanácstagok számának 
csökkenése, az eredményes állandó bizottsági munkához 
szükséges szakértelem biztosítása és újabb tömegek széles
körű bevonása érdekében sokan javasolták, hogy az állandó 
bizottságoknak nem tanácstag tagjai is lehessenek. 

A tömegek által felvetett javaslatok messzemenő figye
lembevételét, a tömegektől való állandó tanulás és velük 
szoros kapcsolatok kiépítése elvét tükrözte az a javaslat is, 
hogy a vb elnök engedélyével a meghívott vendégek is fel
szólalhassanak a tanácsülésen. 

Abból az elvből kiindulva, hogy a tanácsok területük 
valóságos gazdáivá válhassanak, többen kiemelték a tanács 
és az alája nem rendelt szervek kapcsolata pontosabb sza
bályozásának szükségességét. Ezzel összefüggésben merült 

fel annak igénye is, hogy a tanácstörvényben is szerepeljen-
az üzemek, vállalatok vezetői kötelesek tanácstag dolgozóik : 
nak tanácsi feladataik ellátására szükség esetén a munka
helyről eltávozást engedélyezni. Előfordult ugyanis, hogy a 
tanácsülésre sem engedték el őket.14 

Az országgyűlés elé kerülő szövegezésben az e vitákban 
elhangzottakat is figyelembe vették. Maga az országgyűlés 
1954. szeptember 22-i ülésén fogadta el vita után az 1954. 
évi X. törvényként. 

A második tanácstörvény részben a proletárdiktatúra 4 
éves fejlődését figyelembevéve eszközölt megfelelő változta
tásokat, részben pedig az első tanácstörvény hibáit javította 
ki. Természetesen a tanácstörvény sok vonatkozásban a ta
nácsi munka megjavításához a kereteket adta meg, melyek
nek tartalommal való megtöltése sok egyéb tényező függvé
nye volt.15 

II. 

Az 1954. november 28-i tanácsválasztások : 
Szoros összefüggésben a második tanácstörvénnyel al

kotta meg az országgyűlés az 1954. évi IX., a tanácstagok 
választásával és visszahívásával foglalkozó törvényt. Ez a 
korábbi lajstromos elv helyébe a tanácstagok vonatkozásá
ban a területi választási elvet vezette be. A tanácsválasztá
sokat az ET. 1954. 10. számú határozatával november 
28-ára tűzte ki. 

A választás előkészítő munkálatai során októberben 
megyeszerte megalakultak a választási elnökségek és a vá
lasztókerületi bizottságok. A jelölőgyűléseket október 15-e 
és november 7-e között tartották. A választók a legtöbb 
esetben elfogadták a Hazafias Népfront által javasolt sze
mélyeket. Csupán néhány helyen (pl. Devecser, Csetény, 
Pápasalamon, Bakonyszűcs 1—1 választókörzetében) állí
tottak más jelölteket.1" 

Megindult a választási agitáció is. Népnevelők járták a 
házakat, a megyei sajtón keresztül népszerűsítették a jelöl
teket. November 15-e és 23-a között megyeszerte választási 
gyűlések, nagygyűlések sora zajlott le.17 

A választások a Hazafias Népfront jelöltjeinek elsöprő 
sikerét hozták. Eredményei a következőképpen alakultak:18 

Megyei 
tanácsok 

Járási és 
járási jogú 
városi ta

nácsok 

Községi 
tanácsok 

választási eredményei 

Választásra jogosult 252.423 252.423 193.145 

Leszavazott 247.379 
(98%) 

247.562 
(98,1%) 

189.969 
(98,3%) 

A Hazafias Népfront 
jelöltjére szavazott 

240.668 
(97,3 %) 

240.472 
(97,1 %) 

184.215 
(97%) 

Ellene szavazott 6.006 
(2,4%) 

6.194 
(2,5%) 

4.796 
(2,5%) 

Érvénytelen szavazat 705 
(0,3 %) 

896 
(0,4%) 

958 
(0,5%) 

A választásokon nem kapta meg a törvényben előírt 
szükséges szavazatot 2 járási (a pápai járásban Kemenes-
szentpéter székhelyű és a tapolcai járásban Tagyon-Zánka 
választókörzet) és 54 községi tanácstag jelölt. Ezeken a 
helyeken pótválasztásokra került sor.19 

Ha a fenti eredményeket összehasonlítjuk az országos
sal,20 nagymérvű hasonlóságot tapasztalunk. Országosan is 
a falusi lakosság vett részt legnagyobb mértékben a válasz_ 
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tásokon (97,8 %-a), bár ez 0,5%-al alatta maradt a Veszp
rém megyeinek. 

Az összes szavazó 97,9 %-a a Népfront jelöltje mellett 
állt ki. Itt a megyei átlag (97,1 %) közel 1 %-al alacsonyabb. 
Ez azonban nem tekinthető lényeges eltérésnek az országos 
eredményhez viszonyítva. Hasonló megállapítást tehetünk 
az ellenszavazatok és érvénytelen szavazatok összehasonlí
tásánál is. Az érvénytelen szavazatok aránya mind országo
san, mind a megyében 0,4%. A népfront jelöltje ellen orszá
gosan a szavazatok 1,7 %-át adták le, míg Veszprém megyé
ben 2,5 %-át. Országosan 586 jelölt (ebből 563 községi) nem 
kapta meg a szükséges szavazatokat. A népfront jelöltjei 
ellen leadott szavazatok illetve a meg nem választott jelöltek 
száma önmagában sem országos, sem megyei tekintetben 
nem nagy. A szép eredmények ellenére néhány helyen nem 
sikerült a lakosság véleményét a jelöléseknél jól megismerni. 
Itt a választók élve a titkos szavazás jogával, a választás 
napján fejezték ki ellenvéleményüket a nem kívánt jelölttel 
szemben. 

Az 1950-es megyei választási eredményekkel21 összeha
sonlítást téve megállapítható, hogy 1954-ben a lakosság po
litikai aktivitása némileg emelkedett. (1950-ben a választásra 
jogosultak 96,9 %-a, 1954-ben 98,1 %-a élt e jogával). 
A Népfronra leadott szavazatok aránya kb megegyezik 
(1950-ben 97,3%). Az ellen-illetve érvénytelen szavazatok 
%-os aránya megfordult : 

1950 1954 
A Népfront ellen szavazott : 0 ,5% 2,5% 
Érvénytelen szavazat : 2 ,2% 0,4% 

Nyilvánvalóan itt arról van szó, hogy az érvénytelen szava
zatok egy része már 1950-ben is tulajdonképpen ellenszava
zat kívánt lenni, csak a szavazás technikai megoldásának 
nem kellő ismerete következtében vált érvénytelenné. 

Célszerű a választási eredményeket olyan szempontból is 
vizsgálat tárgyává tenni, hogy a megválasztott tanácsokban 
hogy alakult a tanácstagok foglalkozás, pártállás, kor és nem 
szerinti megoszlása, illetve a régi és az új tanácstagok aránya. 
Egy testület összetétele ugyanis jelentősen befolyásolja — ha 
nem is határozza meg kizárólagosan — az általa végzendő 
munka milyenségét, a feladatok kitűzését és megoldási mó
dozatait. 

A választott testület munkájáról, — hogy tagjai kiknek 
az érdekeit képviselik —• önmagában is sokat elárul az az 
adat, hogy például az 1935-ös megyei törvényhatósági köz
gyűlés 280 tagja közt egyetlen munkás vagy dolgozó paraszt 
sincs, de van 54 grófi — illetve nemesi — eredetű, egyházi 
— és egyéb nagybirtokos, 5 vitéz, 83 ügyvéd és bankár, 
nagyvállakozó, kereskedő, kulák, stb. 

Ezzel szemben az 1954-ben választott Megyei Tanács ösz-
szetétele a következő : 16 üzemi munkás, 16 egyéni vagy ter
melőszövetkezeti paraszt illetve mezőgazdasági munkás, 12 
alkalmazott, 9 értelmiségi és 22 egyéb.22 

A megyében a tanácstagok összetétele foglalkozásuk sze
rint a következő (zárójelben az országos adatok !) :23 

üzemi munkás 
kisipari munkás 
mezőgazdasági munkás 
termelőszövetkezeti tag 
egyéni paraszt (7 kh alatt) 
egyéni paraszt (7 kh felett) 
értelmiség 
önálló kisiparos 
alkalmazott 
egyéb 

Mint a fenti adatok is mutatják, a tanácstagok megyei és 
országos összetétele között 1—2 csoportot kivéve nincs lé
nyeges eltérés. Megyei vonatkozásban érthető az üzemi 
munkásság nagyobb aránya, mivel a megye az ipartelepítés 
szempontjából is megelőzi az országos átlagot. Az egyéni 
parasztok tanácstagi pozíciókból való részesedése a 7 kh 
alatti és feletti csoportot együttesen vizsgálva nagyjából 

H , l % (10,2%) 
2,9% ( 2,5%) 
5,2% ( 5,1%) 
5,3% (10,8%) 

22,7% (24,3%) 
18,5% (15,9%) 
6,8% ( 7,1%) 
2 ,5% (2,3%) 

14,5% (14,4%) 
7,5% (7,4%) 

azonos képet mutat. Indokolatlanul alacsony viszont a ter
melőszövetkezeti tagok aránya. Ennek oka valószínűleg a 
termelőszövetkezetekkel kapcsolatos jobboldali nézetekben 
keresendő. Ilyen értelmű szemlélet jelentkezését látszik alá
támasztani az egyénileg dolgozó parasztoknak a 7 kh alat
tiak országosnál gyengébb és a 7 kh felettiek országosnál 
jobb aránya is. 

Pártállás szempontjából az arány megyei átlagban lénye
gében egészségesnek mondható (zárójelben az országos ada 
tok!)24, 

párttag 
pártonkívüli 

32,1 % 
67,9 V, 

(39,06%) 
(60,94%) 

Az országos viszonylatban magasabb párttag-arányszám 
összefügg ъ.гъъ\, hogy a párt vezető szerepének érvényesítése 
szempontjából kívánatos, hogy a magasabb szintű állam
hatalmi testületekben a párttagok aránya is magasabb le
gyen. Az országos adatok eltérése részben abból adódott, 
hogy ebben a megyei adatokon túlmenően szerepeltek a fő
városi illetve megyei jogú városi tanácsok adatai is. 

A Veszprém megyei tanácsokon belül is megtalálható ez 
az eltérés, hiszen a fenti adatokon belül a megyei tanácsban 
a párttagok aránya 57,3 %, míg legalsó szinten, a községek
nél csak 29,8 %. 

Néhány helyen alacsony volt a párttagok aránya a köz
ségi tanácsokban, (pl. Nemesbükkön a 20%-ot sem éri el). 
Ennek okai elsősorban abban kereshetők, hogy az adott 
községben igen kislétszámú pártszervezet működött. (Mint 
pl. Nemesbükk esetében is). Esetenként ehhez helyi személyi 
ellentétek is hozzájárultak. 

A tanács, mint választott testületi szerv csak akkor tudja 
munkáját megfelelően végezni, ha a társadalomban meg
levő (nem ellenséges) osztályok, rétegek, csoportok képvise
lethez jutnak benne. A foglalkozás szerinti összetételben is 
tükröződik ez, de nem elhanyagolható a nemek, korcsopor
tok megfelelő képviselethez jutása sem. 

Az 1954-ben megválasztott tanácsok nemek szerinti össze
tétele a megyében a következőképpen alakult: (zárójelben 
az országos adat !)26 

férfi 
nő 

85,4°/ 
14,6% 

(85,75%) 
(14,25%) 

Az arány kétségkívül nem a legjobb, különösen, ha figye
lembe vesszük, hogy a vezető tisztségekben való részesedés 
még kedvezőtlenebb (vb vezetőknél 13%, ezen belül vb el
nököknél és elnökhelyetteseknél 6,6% a nők aránya). Érté
kelésünknél azonban több tényezőt figyelembe kell venni. 
Az egyik, hogy ez is óriási előrelépés a Horthy-korszakhoz 
képest. A másik, hogy egy hosszú, történelmi idő alatt kia
lakultszemlélet megváltoztatása sem történhet meg rövid idő 
alatt. Jelentős volt a nők politikai funkcióktól, közéleti tevé
kenységtől való húzódozása is. 

A korszerinti összetételt vizsgálva megállapíthatjuk hogy 
az megfelel a követelményeknek. A konkrét megyei (záró
jelben az országos) adatok a következőképpen alakultak:27 

18—24 éves 
25—30 eves 
31—40 éves 
41—50 éves 
51 év feletti 

A 4 évenként választott tanácsok munkájának bizonyos 
ellenőrzését jelenti, hogy egy-egy ciklus lejárta után, hogyan 
alakul a régi és új tanácstagok aránya. Nem tudunk egyet
érteni a tanácsokra vonatkozó irodalomban helyenként ta
lálható olyan álláspontokkal, mely szerint a tanácstagok 
40—45 %-os kicserélődése kívánatos jelenség. Ennek már 
önmagában ellentmond az is, hogy a tanácstagi munka fele
lősségteljes nagy tapasztalatokat igénylő tevékenység — 
éppen a tapasztalatok hiányát jelenti a tanácstagok közel 
felénél a 4 évenkénti fluktuáció. Tehát mire a tanácstag kellő 
mértékben gyűjt tapasztalatokat, gyakorlatot, lejárt a man-

6 % (4,3%) 
16,1% (15,1%) 
29,8% (29,6%) 
29 ,1% (30,3%) 
19,0% (20,7%) 
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dátuma. Ilyen mérvű fluktuáció a tanács mint testület, de a 
tanácstagok választókerületi tevékenysége szempontjából is 
káros. Bizonyos kicserélődés kétségkívül indokolt. Részben 
a tanácstagok lakóhelyváltoztatása, kiöregedése stb. követ
keztében. Másrészt pedig azért, mert a legjobb szándék mel
lett is előfordul, hogy a gyakorlatban bebizonyosodik: nem 
eléggé rátermett vagy éppen a feladatát lelkiismeretlenül el
látó egyént javasoltak tanácstagnak. Itt még a visszahívási 
jog tanácsszintenként való jobb kimunkálása és gyakoribb 
alkalmazásának szükségessége is felmerül. Ebben az esetben 
ugyanis a választásoknál jelentkező fluktuáció is erősen csök
kenne. Ha viszont egy tanácstag jól dolgozik, választóinak, 
a tanácsi munka egészének érdeke azt kívánja, hogy a kö
vetkező ciklusban is lehetőleg ő képviselje választókörzete 
érdekeit. 

A régi és új tanácstagok aránya az 1954-es választásoknál 
a következőképpen alakult (zárójelben az országos adat):28 

az 1950—54-es ciklusban is már 
tanácstag volt: (45,9% (42,1%) 
újonnan választott tanácstag: 54,1% (57,9%) 

A fentiek alapján nem tartjuk tehát ezt az arányt (még az or
szágosnál valamivel jobb megyeit sem) egészségesnek. Erre 
az álláspontra kell helyezkednünk még olyan tényezők fi
gyelembevétele ellenére is, hogy az első tanácsválasztások
nál különösen nehéz feladatot jelentett a jelöltek helyes ki
választása, másrészt a tanácsi (ezen belül az egyéni tanács
tagi) munka szempontjából igen káros hatású volt, hogy a 
tanácsok feladatainak többségét a begyűjtés, az adókötele
zettségek teljesítése, a termelőszövetkezetek (sokszor meg 
nem engedhető módszerű) szervezése képezte. 

* 
A fenti összetételben megválasztott tanácsok november 

28.-át követően megtartották alakuló üléseiket. A községi 
tanácsok december 4.-vel bezárólag, a járási, városi taná
csok december 6.-án, a megyei tanács december 9.-én. Az 
alakuló tanácsülések megválasztották a végrehajtó bizott
ságokat. E testületekbe is döntő többséggel a munkások, 
parasztok legjobb fiai kerültek be. Az 1954-ben választott 
végrehajtó bizottságok tagjainak származásszerinti meg
oszlása a megyében a következő :29 

VB elnökök és el
nök helyettesek VB titkárok 

Munkás 32,2% 31,5% 

Paraszt 60,8% 37,4% 

Értelmiségi 0,4% 6,4% 

Alkalmazott 2,3 % 14,7% 

Egyéb 4 , 3 % 10,0% 

Örvendetes jelenség az 1950-es választásokhoz képest 
hogy a végrehajtó bizottsági tagok sorában sokkal nagyobb 
mértékben kaptak helyet a legkülönfélébb munkaterülete
ken (gépállomás, tsz., stb.) dolgozók. Korábban e szerv
ben a hivatali dolgozók domináltak.30 

Az 1954-ben megválasztott tanácsok hatalmi tevékenysége és 
tömegkapcsolataik alakulása: 

Az 1954 végén megválasztott tanácsok olyan időszakban 
kezdték meg működésüket, amikor a jobboldali elhajlás el
leni harc előtérbe került. Az MDP KV-nek 1955. márciusi 
határozata — mely elítélte Nagy Imre és csoportja jobb

oldali elhajló nézeteit — a tanácsok működésének irányá
ban is jelentős változásokat eredményezett. 

Az alapjában helyes határozat azonban korántsem volt 
alkalmas arra, hogy a hibák kijavítása teljes egészében meg
történjék és ezzel szoros összefüggésben az ország politikai 
légkörében kedvező változások álljanak be. 

Hibás volte határozatban az, hogy nem tisztázta azokat az 
okokat, melyek a jobboldali elhajlás érvényesülését hosszabb 
időn keresztül lehetővé tették. Nem mutatott rá — a párt 
tekintélyének helytelen értelmezéséből kiindulva — a jobb- és 
a baloldali elhajlók között jelentkezett elvtelen kompromisz-
szumra. Elméletileg sem tisztázta a pártvezetés a revizio
nista nézetek mibenlétét, tehát ezek elvi harcban történő
leleplezése, szétzúzása is elmaradt. 

Mindennek következményei súlyosan éreztették hatásu
kat. Ez részben abban jelentkezett, hogy a széles tömegek 
— sőt a párttagok — számára sem tisztázta megnyugtató és 
egyértelmű módon a jobboldali elhajlás jelentkezését. így 
széles körben keletkeztek káros illúziók Nagy Imre szemé
lyét illetően. 

Másrészt a gyakorlatban újra felütötték fejüket baloldali 
tendenciák is, bár sokkal kisebb mértékben, mint az 50-es 
évek legelején. Arra azonban elegendőnek bizonyultak, 
hogy a Nagy Imre személye körüli mítoszt táplálják és a tö
megek politikai hagulatát kedvezőtlenül befolyásolják. 

Az SzKP XX. kongresszusát követően meghozott 1956. 
márciusi KV-i határozat sem volt alkalmas ilyen szempont
ból megfelelő változásokra, mivel a tömegek elsősorban a 
magyarországi személyi kultusz és szektás elhajlás elítélését 
várták. A politikai intézkedések azonban még ekkor is kés
tek és ez kedvezett a külső és belső ellenséges tevékenység
nek. 

Mindez a tanácsok munkájában, a tanácsok és a töme
gek kapcsolatában is károsan éreztette hatását. Nem tudták 
kellően ellensúlyozni ezt a helyes intézkedések, határozatok 
(elsősorban a második tanácstörvény helyes alapelvei) sem. 
A fentieket messzemenően figyelembe kell vennünk a Veszp-
prém megyei tanácsok tevékenységét, tömegkapcsolatait 
vizsgálva. 

Az 1954. szeptemberben elfogadott második tanácstör
vény — figyelembevéve az első tanácsciklus tapasztalatait — 
jelentős mértékben érvényesíteni kívánta a helyi állami szer
veket illetően azt az alapelvet, hogy az államigazgatási oldal 
alá van rendelve az államhatalmi oldalnak. 

Ami tehát a kérdés jogi rendezését illeti, kijavították az 
első tanácstörvény e szempontból jelentkező hibáit. A tanács
ülést legfelsőbb szinten az Országgyűlésnek illetve az Elnöki 
Tanácsnak, vagyis államhatalmi szervnek rendelte alá a 
tanácstörvény. Elvette a végrehajtó bizottságok azon jog
körét, hogy két tanácsülés között helyettesíthette a tanács
ülést. 

A fenti helyes elvek gyakorlati megvalósulása azonban 
hibákkal történt. A tanácsülés legfelső irányításában a Mi
nisztertanács megfelelő tanácsi szerve jutott túlsúlyra. A he
lyi tanácsokban sokszor a vb irányította a tanácsülést, nem 
pedig fordítva. Álláspontunk igazolására vizsgáljuk meg 
közelebbről a megyei helyzetet. 

Abban, hogy egy-egy tanácsülés mennyiben tud meg
felelni feladatának, mennyiben jelent tömegmozgósító erőt, 
nagy szerepe van annak is, hogy milyen alapos előkészítő 
munka előzi meg. Az előkészítésnél fontos szerepe van az 
olyan, látszólag jelentéktelen technikai kérdésnek is, hogy a 
tanácstagok megkapják-e a törvény által előírt időn belül a 
meghívókat a tanácsülésre illetve azoknál a tanácsoknál, 
ahol a technikai felkészültség ezt megengedi, az egyes napi
rendi pontokhoz készített beszámolókat, előterjesztéseket 
is. Ez lehetővé teszi ugyanis a tanácstag jobb felkészülését a 
vitára olyan értelemben is, hogy az egyes, napirenden sze
replő kérdéseket megtanácskozza választóival, azok vélemé
nyének birtokában vesz részt a tanácsülésen. így élőbb a 
kapcsolata választóival, maga is aktívabban, hasznosabban 
vesz részt a tanácsülés munkájában. 

Bár e területen a második tanácsciklusban már volt előre
lépés, hiányosságok is akadtak, különösen a legalsó tanács
szinten. A zirci járásban pl. még 1956. áprilisában is a köz-
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ségi tanácsülések 50%-ánál nem a törvényes határidőn belül 
történik a meghívás. De hasonló problémák más járásokban 
is akadtak.31 

Lényeges kérdés a tanácsülés megfelelő időpontra való 
kitűzése. Általában ez megfelelően történt, bár néha a rossz 
koordinálás miatt más rendezvényekkel (pl. tsz. közgyűlés, 
párttaggyűlés stb.) ütközve el kellett halasztani a tanácsülést. 
Ez azonban csak szórványosan fordult elő.32 

Az előkészítő munkánál különösen jelentős az egyes napi
rendi pontok megfelelő kiválasztása és az egyes témákhoz 
színvonalas beszámoló készítése. Nézzük először az utóbbi 
kérdést. 

A legáltalánosabban jelentkező hiba, hogy a beszámolók 
elkészítésébe nem vonták be a tanácstagokat, mert abban 
csak többlet munkát láttak. Ehelyett a vb elnök vagy titkár 
állította össze, nemegyszer nem sokkal a tanácsülés előtt. 
Sőt arra is akadt példa (Küngös, Papkeszi), hogy még a ta
nácsülésre sem készült el a beszámoló. Vagy ha elkészült, 
mindössze 12—15 soros lett (pl. Vindornyalakon ilyen ter
jedelmű beszámoló készült az aktuális mezőgazdasági mun
kákkal foglalkozó egyik napirendi pontról). így nemcsak a 
tanácstagok és a tömegek véleménye nem kerülhetett bele az 
anyagba, hanem az nem is a vb, mint kollektív testület, ha
nem csak egy-egy személy álláspontját tartalmazta, sokszor 
azt is színvonalatlanul. Azzal, hogy sok helyen a vb sem 
tárgyalta meg a tanácsülés anyagát, elestek attól a lehetőség
től, hogy sok értékes szemponttal, észrevétellel gazdagítsák 
a beszámolót. Ez a vita élénkségét, a tanácstagok aktivitását, 
egyáltalán a tanácsülés tartalmi munkáját károsan befo
lyásolta.33 

A negatív példák mellett természetesen pozitív esetekkel 
is találkozhatunk, bár községi tanácsi szinten ez a ritkább 
eset. Porván például az volt az általános gyakorlat, hogy a 
beszámolók elkészítésében tanácstagok is résztvettek. Az 
1956. februári községi tanácsülések beszámolóinak elkészí
tésébe sok helyen már bevonták a témának megfelelő állandó 
bizottságokat is stb.34 

A beszámolók által keltett érdeklődést a téma megválasz
tása jelentős mértékben befolyásolta. Ha maga a napirendre 
tűzött kérdés élő, aktuális problémákat érint, még viszony
lag gyengébben sikerült beszámoló esetén is alkalmas az 
érdeklődés felkeltésére, a testület kollektív tevékenysége 
eredményes lesz. Ilyen szempontból jelentős a napirenden 
szereplő kérdések helyes megválasztása. Ezért fontos, hogy 
már a munkaterv összeállítás során a vb aktívan támasz
kodjék a tanácstagokra, véleményüket kikérve készítse el a 
munkatervjavaslatot a tanácsülésre. Másrészt a tanácsülé
sek többsége sajátos, a helyi lakosságot közvetlenül érintő 
kérdésekkel foglalkozzon. 

Kétségtelen, hogy az előző tanácsciklushoz képest e terü
leten is volt előrelépés. Különösen abban a tekintetben, hogy 
erősen csökkent a felülről kötelezően előírt napirendi pon
tok aránya, az egyes kérdések nagy általánosságokban tör
ténő tárgyalása helyett megnőtt a konkretes helyi probléma
körök száma. Csökkent a tanácsülések napirendi pontokkal 
való túlzsúfoltsága is, ami korábban egy-egy kérdés alapos 
megvitatását nehezítette. Különösen kedvező hatású volt a 
községfejlesztési tevékenység fokozott előtérbe kerülése. 

Mindez azonban folyamatként érvényesült, olyan folya
matként, amelynemvolt mentes különféle akadályoktól sem. 
Ezt jól érzékelteti egyetlen példa. Még 1955-ben is a községi 
tanácsüléseken szereplő napirendi pontok aránya pl. a zirci 
járásban a következőképpen alakult: 

57 %-a az adó és begyűjtés kérdéseivel foglalkozott, 
19 %-a a mezőgazdasági kérdésekkel, 
3 %-a az oktatási, népművelési kérdésekkel, 
2 %-a a községfejlesztéssel, 

19 %-a egyéb kérdésekkel.35 

Hasonló volt a helyzet a többi járás községeiben is. Még a 
vb beszámolók túlnyomó része is a begyűjtés, adó, mezőgaz
daság kérdéseivel foglalkozott (akkor is, ha ez a munka jól 
ment), és az aktuális, egyéb fontos községi kérdéseket csak 
érintették, Sőt egyes községekben csak a felsőbb szerv uta

sítására tűztek napirendre helyi jellegű egyéb feladatot (pl. 
Szentgyörgyvár, Vállus). A helyi lakosságot közvetlenül 
érintő kérdéseket inkább a vb-k tárgyalták illetve nemegy
szer átengedték (pl. egészségügyi, kulturális kérdéseket) a 
járási szakosztályoknak intézésre.36 

Rossz hatással voltak a napirendi pontok szempontjából 
egyes felsőbb szervek mechanikus előírásai is. Pl. Külsővat 
tanácsát a járási tanács utasította (egységesen a járás többi 
községével), hogy a következő tanácsülésen tárgyalják meg 
az oktatás helyzetét — csak épp azt nem vette figyelembe, 
hogy ez a tanács előző havi ülésén ezzel a kérdéssel foglalko
zott. Vagy például Lesencefalu község tanácsülésein a járási 
tanács kiküldötte többször rosszallását fejezte ki, ha község
fejlesztési kérdések kerültek szóba. 

A napirendi pontok megválasztásával kapcsolatos hiá
nyosságok összefüggtek a párt hibás politikai vonalával, 
nagyrészt ebből adódtak. Konkréten abból, hogy a baloldali 
elhajlók lebecsülték a tömegkapcsolatok, a tömegek nap 
mint nap történő megnyerésének fontosságát. Az 1953 nya
rától előtérbe kerülő jobboldali elhajló csoport sem a lénye
get tekintve kívánt itt változásokat elérni. A tömegkapcso
latok szükségességének hangsúlyozása szavakban, — ugyan
akkor viszont a gyakorlatban saját frakciós elképzeléseik 
megvalósítására való törekvés, — csupán demagóg célkitű
zéseket szolgált. 

Nem szabad az okok keresésénél azt sem figyelmen kívül 
hagyni, hogy egy sor kérdésben (pl. a mezőgazdasági mun
kák irányítása) igen komoly és nehéz feladataik voltak a ta
nácsoknak. Ez magyarázza, ha nem is teszi elfogadhatóvá a 
tanácsülések elé kerülő kérdéseknél jelentkező egyoldalúsá
got, aránytalanságokat. 

Az adminisztratív módszerek túltengése a központi irá
nyításban szintén magyarázatul szolgál a tanácsi munkában 
jelentkező túlzott prakticizmusra. 

Végül — de nem utolsó sorban — arról sem szabad meg
feledkezni, hogy a tanácsi munka néhány éves tapasztalatai 
korántsem lehettek elegendők annak egyértelmű és helyes 
tisztázásához, hogy melyek azok a kérdések (és milyen 
arányban), amikkel a tanácsülésnek célszerű foglalkozni, s 
melyek azok, melyek jellegüknél fogva inkább az igazgatási 
feladatokat végző szervek hatáskörébe utalandók. 

Az 1956-os évben az 1955-ös helyzethez képest történt 
némi előrelépés minden tanácsi szinten. Különösen a megyei 
tanács ülésein volt ez tapasztalható. Olyan kérdéseket tűz
tek napirendre mint például, egy járási tanács beszámolója 
államhatalmi munkájáról, tömegkapcsolatainak alakulá
sáról, az ifjúság körében végzett munka, egy tanácstag be
számolója választókerületi tevékenységéről stb. De alsóbb 
tanácsi szinteknél is szaporodtak a községpolitika, az ál
landó bizottsági munka, az ifjúság nevelése, áruellátás stb. 
kérdésével foglalkozó tanácsülések.37 

Dolgozatunk témája szempontjából különösen a tömeg
kapcsolatok alakulásával és az államhatalmi tevékenység
gel foglalkozó napirendi pontok bírnak jelentőséggel. Azok 
a beszámolók, amelyek e két egymással szorosan összefüggő 
kérdéssel foglalkoztak, főleg azt fejtegették, hogy a tanács
ülések mennyit foglalkoztak a lakosság széles tömegeit köz
vetlenül érintő kérdésekkel és a tanácstagok milyen tevé
kenységet fejtettek ki az állandó bizottságokban és választó
kerületükben. Milyen lekiismeretesen és milyen eredmény
nyel intézték a tanácstagok választóik ügyeit, reagáltak ja
vaslataikra, észrevételeikre. Különösen a tanácstagok és vá
lasztók közötti sokoldalú közvetlen kapcsolat fontosságát 
hangsúlyozták. Őszintén feltárták, hogy e téren a tanácstagok 
részéről is sok még a javítanivaló. Ugyanakkor azonban arra 
is joggal mutattak rá, hogy az előrelépés egyik leglényege
sebb összetevője a tanácsok lehetőségeinek, hatáskörének 
bővítése. Sok esetben ugyanis ezek indokolatlanul korláto
zottak. 

A jobb munkavégzésre, szorosabb tömegkapcsolatokra 
törekvés tényét jelzik a tanácsülések napirendi pontjaiban 
az 1956-os évben jelentkező, fent ismertetett változások is. 
Hogy jelentős fordulatra csak az ellenforradalom leverését 
követően kerülhetett sor, annak több oka is van. Elsősorban 
az, hogy a feladatok sikeres megoldása, a korábbi hibák fel-
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számolása nem történhetett pusztán tanácsi erőből. Ez első
sorban a központi intézkedésektől függött. Az MDP KV-nek 
1956. júliusi határozata és az Országgyűlés ezt követő 
ülésszaka ezt biztosította. Hogy mégsem történhetett meg, 
abban szerepet játszott a még mindig létező frakciós erők 
tevékenysége is, de még inkább az, hogy az ellenséges erők 
által kirobbantott ellenforradalom következtében már nem 
volt erre elegendő idő. Lényegében az ellenforradalom le
verését követően az előzőkben említett helyes központi 
irányelvek alapján történt a kérdés rendezése. 

Fontos mutatója a tanácsi munkának a tanácstagok ta
nácsülésen való megjelenése és aktivitása is. Ezt vizsgálva 
1955—56-ban a következő képet kapjuk :38 

Megyei tanácsülések : 

Időpont 
Megjelenés 

(%-ban) 
Elmaradt 

Időpont 
Megjelenés 

(%-ban) Határozat 
képtelen 

Egyéb 
ok 

1955. 
márc. 77,3 — — 

május 70,6 — — 
június 68,0 

66,0 

— — 
szept. 

68,0 

66,0 — — 
nov. 69,3 — — 
1956. 
márc. 68,0 — — 

ápr. 65,3 — — 
jún. 72,6 — — 
szept. 55,4 — — 

A fenti táblázat adatait vizsgálva a következő megállapí
tásokat tehetjük: 

A megyei tanácsüléseknél egyszer sem maradt el tanács
ülés (az előző ciklusban ez határozatképtelenség miatt több
ször előfordult). Ugyanakkor viszont a tanácsüléseken való 
megjelenés csökkenő tendenciát mutat. A csökkenő tenden
cia oka a folyamatosan romló politikai hangulat. Ez külö
nösen rossz volt már 1956 szeptemberében. 

A hullámzó megjelenés leginább a járási tanácsüléseknél 
volt tapasztalható. A városi tanácsüléseken viszont — a me
gyeihez hasonlóan — kisebb időnkénti emelkedések ellenére 
csökkenő a tendencia a tárgyalt 2 évben. Különösen mere
dek irányú ez a csökkenés az 1956 május- júniusi tanácsülé
sektől kezdődően. A járási és városi tanácstagok részvételé
nek nem kielégítő alakulása nagyjából a megyeihez hasonló 
okokból ered. Hozzátéve azt, hogy itt még inkább jelent
keztek a napirendi pontok megválasztásából adódó prob
lémák. Az MDP. KV-nek 1955. márciusi határozata után a 
a tanácsok fokozott mértékben foglalkoztak ismét a tsz. 
szervezés kérdéseivel. Egyes helyeken ismét erőltették a 
békekölcsönjegyzést stb. A járási tanácsülések jelentős része 
a tárgyalt periódusban az aktuális mezőgazdasági munkák 
és a termelőszövetkezetek szervezése témákkal foglalkozott. 
Különösen ez utóbbinál maradt távol a járási tanácstagok 
egy része, az egyénileg gazdálkodó parasztok.(Például a pápai 
járási tanácstagok több mint 50%-a egyéni paraszt volt.) 
Az 1955. szeptember —októberi— a megjelenés szempontjá
ból kiemelkedően gyenge — járási tanácsüléseken az őszi 
mezőgazdasági munkákkal és a termelőszövetkezeti moz
galommal foglalkoztak. De ugyanez a helyzet a városi ta
nácsüléseken is. Például az 1955. július —augusztusi városi 
tanácsülések elsősorban a termelőszövetkezetek fejleszté
sével foglalkoztak. A következő tanácsülésen — amikor 
6%-al magasabb volt a megjelenés — a várospolitikai ter
vek szerepeltek a napirenden. 

A városi tanácsüléseknél, általában munkáslakta telepü
léseken a munkás tanácstagok nem megfelelő számú meg

jelenése is sok gondot okozott. Ez is elsősorban a napirendi 
pontokra, másrészt bizonyos értelemben még ebben az idő
szakban is a hatásköri kérdésekre vezethető vissza. A mező
gazdasági jellegű napirendi pontok magas aránya, másrészt 
az a tény, hogy az adott település lakosságának kommunális 
ellátási, általában a település fejlesztési kérdésekbe csekély 
beleszólási joga volt a munkás tanácstagok érdektelenségét 
váltotta ki. 

A községi tanácsülések látogatottságát vizsgálva a kép 
eltér a felsőbb szintű tanácsokétól. 1955-ben itt is csökkenő 
tendencia jelentkezett. Több esetben a tanácsülések azért 
voltak határozatképtelenek, és így elmaradtak, mert — és 
ebben tudatos ellenséges tevékenységet is felfedezhetünk — 
olyan rémhírek terjedtek el, hogy a tanácsülésen a község
ből termelőszövetkezeti községet kívánnak szervezni. Emel
lett természetesen a napirendre tűzött kérdések fentebb is
mertetett nem helyes kiválasztása, a tanácsi testület döntési 
jogköre körüli problémák is erősen hatottak. 

Azl956-osévbenviszontközségiszinten a tanácsüléseken 
a megjelenés emelkedő tendenciát mutat. Különösen szem
betűnő ez a májusi és júliusi tanácsüléseken. Összefügg ez a 
községfejlesztési tevékenység felélénkülésével, amely külö
nösen 1956-ban vett lendületet. Az elért eredményekhez 
hozzájárultak azok az ankétok is, amelyeket 1956 áprilisá
ban és májusában tartottak az egyes járásokban a községi 
vb elnökök és titkárok részvételével. Az ankétok témája a 
tanácsok tömegkapcsolati munkájának helyzete, feladatai 
volt. Ennek kapcsán megvitatták az eddigi pozitív és nega
tív tapasztalatokat, elemezték ezek okait, hogy a hibák ki
javításához, a jó módszerek elterjedéséhez ezzel is segítséget 
nyújtsanak. 

Az ankétokon általában felvetődött, hogy a tanácsülések 
látogatottsága szorosan összefügg a tárgyalt napirendi 
pontok témájával. Következésképpen szorgalmazni kell a 
helyi kérdésekkel való foglalkozást. Másrészt a tanácstagok 
egyéni munkája csak akkor javítható megfelelő mértékben, 
ha ennek eredményességét is látják. Tehát csak akkor, ha 
javaslataikat, észrevételeiket figyelembe veszik és módjuk 
van a hozzájuk fordulók jogos kéréseinek elintézésében se
gíteni. Ez ismét csak a tanácsok hatáskörének kérdéséhez 
vezet vissza, az igazgatási szakapparátus munkastílusa mel
lett. 

Sok jó javaslatot, hasznos módszert felvetettek az anké
tokon részvevő tanácsi vezetők, melyek a helyi tanácsok ere
jéből is megoldhatóak voltak. Például azt, hogy az állandó 
bizottságokat rövid időn belül és megfelelő indoklással tá
jékoztatni kell javaslataik sorsáról, megoldhatóságáról. 
A tanácstagok munkakedve és tekintélye növelése érdeké
ben az általuk továbbított problémákat a szakosztályok so
ron kívül intézzék stb. Nem róható fel ezen ankétok hibá
jának, hogy a jelentkező hiányosságok okainak elemzésénél 
sokszor a felszínen maradtak, hiszen ezen okok egy része az 
országos irányvonalban gyökerezett. 

A tanácsüléseken való megjelenéssel szorosan összefügg 
a tanácstagok aktivitása. Hozzátéve azt, hogy az aktivitás
nál fokozottabban jelentkeznek olyan, a fentiekben nem 
említett tényezők, mint a tanácstag politikai és közigazga
tási jártassága, rátermettsége, a testület munkájának (és 
ezen belül saját szerepének) megbecsülése, megtisztelő köte
lezettségnek érzése. Ez utóbbi tényezőt azonban a tanácstag 
lekiismeretességén, tenniakarásán kívül a lehetőségek meg
léte vagy hiánya determinálja. 

A tanácstagok aktivitása tehát fontos tényezője annak, 
hogy a tanács, mint államhatalmi testület betölti-e szerepét, 
de függvénye is annak, hogy ténylegesen megvannak-e e 
feladatok betöltéséhez a feltételek ? 

A tanácsülésen való aktivitás több tényezőből tevődik 
össze. Jelenti a napirenden szereplő kérdések vitájában való 
bekapcsolódást, ezzel az érdemi munkát elősegítő határoza
tok megszövegezésében való részvételt. Másrészt javaslatok, 
vállalások (pl. társadalmi munkára) megtételét a feladatok 
jobb, gyorsabb megvalósítása érdekében. Jelenti a választott 
tanácsi testület (a vb illetve ezen keresztül a szakigazgatás) 
fölött gyakorolt ellenőrző szerepének megvalósítását, egy
részt az előterjesztett anyagok véleményezésén (ezen belül az 
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időpont 

1955. 

Járási tanács ülések Városi tanácsülések KÖ2 ségi tanácsülések 

időpont 

1955. 

Megjelenés 
(%) 

Elmaradt 
Megjelenés 

(%) 

Elmaradt 
Megjelenés 

(%) 

Elmaradt 
időpont 

1955. 

Megjelenés 
(%) Hat. képt. Egyéb ok 

Megjelenés 
(%) Hat. képt. Egyéb ok 

Megjelenés 
(%) Hat. képt. Egyéb ok 

Jan. 
76 — — 72 — 1 

81 — 1 

febr. 
76 — — 72 — 1 

78 — 3 

márc 
69 — — 59 — 1 

76 

76 

5 — 

ápr. 
69 — — 59 — 1 

76 

76 2 1 

máj. 
65 — — 67 — — 

72 

70 

3 — 

jún. 
65 — — 67 — — 

72 

70 6 3 

júl. 
66 — — 61 — — 

68 6 3 

aug. 
66 — — 61 — — 

66,6 17 1 

szept. 
58 

61,4 

— — 67 

adat 

— 
68 4 2 

okt. 
58 

61,4 

— — 67 

adat 

— 
63 14 1 

nov. 

58 

61,4 — — Nincs adat 
67 6 1 

dec. 

58 

61,4 — — Nincs adat 
67,8 — 3 

1956. jan. 
71,2 — 1 — 

70,4 3 1 

febr. 
71,2 — 1 — 

68,2 9 2 

márc. 
63,6 — — 65 — — 

71,1 5 11 

ápr. 
63,6 — — 65 — — 

69,2 7 — 

máj. 
72 — — 58,9 1 — 

75,2 5 2 

jún. 
72 — — 58,9 1 — 

77,3 6 3 

júl. 
69 — — 55,8 — — 

79 4 2 

aug. 
69 — — 55,8 — — 

77,6 7 17 

szept. 78,6 1 2 szept. 78,6 1 2 

igazgatási szervek munkájának értékelésén), másrészt az 
interpellációs jog felhasználásán keresztül. 

A hozzászólások, vállalások, javaslatok a tárgyalt idő
szakunkban a következőképpen alakultak:39 (zárójelben az 
egy tanácsülésre eső átlag szerepel)40 

A kép tehát nagyjából azonos a tanácsüléseken való meg
jelenéssel. Jól mérhető például ez az azonosság az 1955. 
VII—VIII. illetve IX—X. havi városi tanácsülések összeha
sonlításánál. A megjelenés arányát vizsgálva már utaltunk 
rá, hogy míg az első esetben az aktuális mezőgazdasági 
munkák és a termelőszövetkezeti mozgalom, a második 
tanácsülésen elsősorban a várospolitikai tervek kialakítása 
szerepelt a napirenden. A tanácstagok aktivitásán is mérhető, 
hogy mit jelent a napirendi pontok helyes megválasztása. 
A hozzászólások a kétszeresére emelkedtek, majdnem ilyen 
arányban nőtt a javaslatok száma és az előző két tanácsülés
hez képest néhány vállalás is született. 

A községi tanácsülések vonatkozásában az aktivitásban is 

mutatkozott a tanácsok tömegkapcsolataival foglalkozó an
kétok pozitív hatása. Különösen észrevehető volt ez a hozzá
szólások és kisebb mértékben a vállalások számának alaku
lásában. Csekély emelkedés — de csak az előző 2 tanácsülés
hez képest —jelentkezett a javaslatoknál is. 

A községfejlesztési, községpolitikai tevékenység 1956-os 
fellendülését, a lakosság egyre inkább fokozódó érdeklődését 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy az 1955. márciusi 
községi tanácsülésekhez képest 1956. márciusában (mind
két tanácsülésen egyik napirendi pontként a községfejlesz
tési terv szerepelt), jelentősen nőtt a tanácstagok aktivitása. 
A vállalások, javaslatok tekintetében községi szinten az 
1956-os év legjobb tanácsülései ezek. Hozzászólásokban is 
csak a januári előzte meg, azon viszont az előző év község
fejlesztési tervének végrehajtását értékelték. Az ott elhang
zott hozzászólásokat már az a gondolat hatotta át, hogy az 
1955-ös tapasztalatokat elemezve az új év még nagyobb 
sikerekkel zárulhasson. 

Általában elemezve a kérdést, megállapíthatjuk, hogy 
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Idő 
1955 

Hozzászólás 
Idő 
1955 Megyei Járási Városi Községi 

I. 

6 

151 
(18,8) 

51 
(12,7) 

1988 (8,2) 

И. 

6 

151 
(18,8) 

51 
(12,7) 1982 (8,2) 

III. 6 111 
(13,8) 

25 
(6,2) 

1267 (5,2 

IV. 

111 
(13,8) 

25 
(6,2) 1627 (6,7) 

V. 
111 

(13,8) 
83 

(20,7) 

1615 (6,7) 

VI. 15 
111 

(13,8) 
83 

(20,7) 1524(6,3) 

VII. 

17 

91 
(П,3) 

39 
(9,7) 

1607 (6,6) 

VIII. 

17 

91 
(П,3) 

39 
(9,7) 1520 (6,3) 

IX. 17 102 
(12,7) 

78 
(19,5) 

1310(5,4) 

X. 

10 

102 
(12,7) 

78 
(19,5) 1972(8,2) 

XI. 10 75 
(9,3) 

Nincs 
adat 

1414 (5,8) 

XII. 

75 
(9,3) 

Nincs 
adat 1351 (5,6) 

1956 
I. 

10 

63 

(7,8) 
43 

(10,7) 

2289 (9,5) 1956 
I. 

10 

63 

(7,8) 
43 

(10,7) 1188 (4,9) П. 

10 

63 

(7,8) 
43 

(10,7) 1188 (4,9) 

III. 10 71 
(8,8) 

29 
(7,2) 

1539 (6,4) 

IV. 9 
71 

(8,8) 
29 

(7,2) 
1310(5,4) 

V. 

7 
68 

(8,5) 
110 

(27,5) 

1283 (5,3) 

VI. 7 
68 

(8,5) 
110 

(27,5) 
1534(6,4) 

1362(5,6) VII. 

15 

112 
(14) 97 

(24,5) 

1534(6,4) 

1362(5,6) 

VIII. 

15 

112 
(14) 97 

(24,5) 1255 (5,2) 

IX. 15 

célszerű volt a tanácsok tömegkapcsolatainak alakulását a 
fentiekben már idézett ankétokon megvitatni. Annál inkább 
is indokolt volt ez, mert sok hasznos tapasztalat, kezdemé
nyezés kicserélésére nyílt itt mód. Olyan jó módszerekre 
hívták fel a figyelmet, mint például arra, hogy egyes közsé
gekben a tanácstagok tanácsülés előtt kikérik a napirenden 
szereplő témákról választóik véleményét stb. Hasznosak 
voltak az ankétok, mert a fenti eredmények nem arányosan 
oszlottak meg az egyes területek között. Például a zirci köz
ségi tanácsüléseken nemegyszer 15—20 hozzászóló is volt az 
egyes napirendi pontokhoz. Hasonló eredményről olvasha
tunk a Tótvázsonyban tartott ankét anyagában. Ugyanak
kor találunk olyan tanácsüléseket is, ahol egyetlen hozzá
szólás sem volt.41 Az eredményeken tehát még volt javítani
való, ennek kibontakozására azonban a romló politikai 
hangulat, majd az ellenforradalom következtében nem volt 
idő. 

Az eredményekre utalnak azok az adatok is, melyek a 
javaslatokon belül az elfogadottak arányát mutatják. 
1956-ban például; 

Idő 
1955 

Vállalás Idő 
1955 Megyei Járási Városi Községi 

I. 

— 
3 

(0,3) 
9 

(2,2) 

435 (1,8) 

II. 
— 

3 
(0,3) 

9 
(2,2) 405 (1,6) 

III. 

— 

4 
(0,5) 

9 
(2,2) 

137(0,5) 

IV. — 

4 
(0,5) 

9 
(2,2) 223 (0,9) 

V. 

— 

6 
(0,7) (-) 

130(0,5) 

VI. — 
6 

(0,7) (-) 216 (0,9) 

VII. 

— 

5 
(0,6) ( - ) 

258 (1,-) 

VIII. 
— 

5 
(0,6) ( - ) 142 (0,5) 

IX. 
— 

3 
(0,3) 

3 
(0,7) 

110(0,4) 

X. 

3 

3 
(0,3) 

3 
(0,7) 150(0,6) 

XI. 3 
4 

(0,5) 
Nincs 
adat 

80 (0,3) 

XII. 
4 

(0,5) 
Nincs 
adat 116(0,4) 

1956 
I. 2 

(0,2) ( - ) 
266(1,1) 1956 

I. 2 
(0,2) ( - ) 151 (0,6) II. 

2 
(0,2) ( - ) 151 (0,6) II. 

1 
(0,1) ( - ) 

317(1,3) III. 1 
(0,1) ( - ) 

317(1,3) III. 1 
(0,1) ( - ) 100 (0,4) IV. — 

1 
(0,1) ( - ) 100 (0,4) 

V. 

1 

2 
(0,2) 

3 
(0,7) 

147 (0,6) 

VI. 1 

2 
(0,2) 

3 
(0,7) 182 (0,7) 

VII. 

( - ) (-) 

92 (0,3) 

VIII. ( - ) (-) 166 (0,6) 

IX. 

járási tanácsüléseken 76 javaslatból 
elfogadott 61 (80,2%) 

városi tanácsüléseken 51 javaslatból 
elfogadott 46 (90,1%) 

községi tanácsüléseken 2875 javaslatból 
elfogadott 2390 (83,1 %) 

A tanács, mint testület tartalmi munkájának egyik fontos 
mutatója a hozott határozatok alakulása. 1956. 1. félévében 
például a járási tanácsülések 196, a városiak 64, a községiek 
4119 határozatot hoztak. Mennyire alkalmasak ezek a fel
adatok illetve ezek végrehajtási módozatainak kijelölésére 
illetve mennyiben korlátozódtak csak formai aktusra? 

Megállapíthatjuk, hogy némi javulás mellett is sok még a 
formális határozat. A sok közül csak kiragadott példa 
Marcalgergelyi esete, ahol az egyik tanácsülési határozat 
szövegezése azt mondja, hogy a pénzügyi tervek teljesítésé
hez minden segítséget megadnak. De hogy konkrétan milyen 
segítségről van szó, és hogyan valósítják ezt meg, arról már 
nem beszél a határozat.42 

Előfordultak még törvénysértő határozatok is. Például a 
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Idő 
1955 

Javaslat 
Idő 
1955 Megyei Járási Városi Községi 

I. 

4 

35 
(4,3) 

10 
(2,5) 

373 (1,5) 

П. 

4 

35 
(4,3) 

10 
(2,5) 477 (1,9) 

III. 4 
22 

(2,7) 
10 

(2,5) 

190 (0,7) 

IV. — 

22 
(2,7) 

10 
(2,5) 265 (1,1) 

V. 

— 

25 
(3,1) 

9 
(2,2) 

286 (1,2) 

VI. 8 

25 
(3,1) 

9 
(2,2) 274 (1,1) 

VII. 

1 

5 
(0,6) 

7 
0,7) 

273 (1,1) 

VIII. 

1 

5 
(0,6) 

7 
0,7) 175 (0,7) 

IX. 1 
25 

(3,1) 
11 

(2,7) 

162 (0,6) 

X. 

7 

25 
(3,1) 

11 
(2,7) 152 (0,6) 

XI. 7 
16 

(2,-) 
Nincs 
adat 

246 (1,-) 

XII. 
16 

(2,-) 
Nincs 
adat 287 (1,2) 

1956 
I. 

2 

25 
(3,1) 

1 
(0,2) 

336 (1,4) 

П. 

2 

25 
(3,1) 

1 
(0,2) 

369 (1,5) 

III. 2 
18 

(2,2) ( - ) 
449 (1,8) 

IV. 9 
18 

(2,2) ( - ) 305 (1,2) 

V. 

6 
13 

0,6) 
35 

(8,7) 

327(1,3) 

VI. 6 
13 

0,6) 
35 

(8,7) 375 (1,5) 

VII. 

5 

20 
(2,5) 

15 
(3,7) 

337 (1,4) 

VIII. 

5 

20 
(2,5) 

15 
(3,7) 377(1,5) 

IX. 5 

pápai járási tanácsülés 1956. január-februárban 6, a végre
hajtó biztosttág 8 községi tanácsülési illetve vb ülési határo
zatot volt kénytelen a fenti okból megsemmisíteni. 

Ezek a törvénysértő határozatok a magasabb rendű jog
szabályok nem megfelelő ismeretéből fakadtak. Olyanok 
voltak köztük, mint például a társadalmi munka kötelezővé 
tétele, vagy a társadalmi munkát nem teljesítők pénzbírság
gal sújtása.43 

De nemcsak a tanácsi határozatok tartalmai kérdéseivel 
voltak problémák. Még inkább jelentkezett ez a végrehaj
tásukkal és végrehajtásuk ellenőrzésével kapcsolatban, 
amire sok tanács nem fordított megfelelő gondot. Több eset
ben a tanácsülés bírálatot gyakorolt ezért a vb felett. Az is 
nehezítette a munkát, hogy többhelyütt a tanácstagok nem 
kapták meg a határozatokat és így kevésbé tudták választói
kat megvalósításukra mozgósítani. Egyre inkább terjedt 
azonban az a helyes gyakorlat, hogy a tanácsülések határo
zatait forgalmas helyeken kifüggesztették. Megkapták a ta
nácstagok is és így meg tudták választóikkal beszélni. Sőt a 
megyei tanács 38/1956. sz. határozata arról szólt, hogy a 
tanácstagokhoz a vb. eljuttatja választókerületük 1956-os 

beruházási, fejlesztési tervét és a költségvetés főbb irányszá
mait is. Ennek birtokában a tanácstagok jobban tudták 
mozgósítani a lakosságot a feladatok végrehajtására.44 

A tanácsülések lényeges mozzanatát jelenti a tanácstagok 
interpellációja. 1955—56-ban azonban még csak ritkán éltek 
ezzel a lehetőséggel a tanácstagok. Fellendülések és ellapo-
sodások váltották egymást. Az ingadozáshoz a vb és a szak
igazgatási apparátus nem kellő magatartása is hozzájárult. 
Például az 1956. szeptember 28-i megyei tanácsülésen azért 
interpellált az egyik tanácstag, hogy a tervosztálytól választó 
kerülete dolgozói érdekében írt beadványára kb. 8 hónapon 
belül kapott választ. Sok tanácstagot azonban mindez sem 
keserített el. Példa erre ugyanez a tanácsülés, ahol 9 inter
pelláció hangzott el. 

Önmagában helyes, a szocialista demokratizmus követel
ményeinek megfelelő, hogy az egyes tanácsülések nyilváno
sak. Az első tanácsciklusban azonban ennek káros következ
ményei is jelentkeztek. Egyrészt az egyes tanácsüléseket nagy 
szervező kampány előzte meg, mert a mennyiségi szemlélet
ből adódóan a vendégek számának nagyságát egyenesen 
arányosnak tekintették a tanácsülés hatékonyságával. Emel
lett a vendégeket is hozzászólási jog illette meg. így a tanács
ülések gyakran falugyűlés jelleget öltöttek, tényleges szere
pük betöltésére alkalmatlanná váltak. 1950—54-hez képest 
— amikor átlag 90—100 vendég esett például a községi 
tanácsülésekre, —• 1955—56-ban járási tanácsüléseken 
10— 14, városi és községi tanácsüléseken 30—40 fő vendég 
jelent meg. A csökkenés oka részben a kisebb szervező tevé
kenységben, részben a hozzászólási jog megvonásában kere
sendő. Ez azonban egészséges jelenség, és a tanácstagok vá
lasztókerületi munkájának javulásával további csökkenések 
is indokoltak.45 

A tanácsülések kérdéskomplexumánál még érinteni kell 
— bár utalásokat már eddig is tettünk az egyes részkérdések
nél —, a tanács, mint testület és a vb vezetés kapcsolatát. 
Altalános jelenség volt, — a törvényben lefektetett alapelvek 
ellenére —, hogy a tanács, mint képviseleti testület háttérbe 
szorult a végrehajtó bizottsággal szemben, a tényleges vezető 
szerepet ez utóbbi gyakorolta. 

Már az első tanácsciklus befejező szakaszában találhattunk 
ugyan számos példát arra, hogy a tanácstagok bírálták a 
vb-t illetve egyes intézkedéseit. Az ilyen jellegű fellépések 
száma 1955—56-ban tovább szaporodott, de nem vált álta
lánossá. Szórványosan inkább, de előfordultak ugyanakkor 
még olyan esetek, hogy a vb vezetők községi szinten meg nem 
engedhető módszerekkel visszaverték a bírálatot.46 

A helytelen gyakorlat megváltoztatására voltak kísérletek. 
Ezek azonban nem nyúltak le a problémák gyökeréig, in
kább felszíni kezelést jelentettek, megragadtak a jelenség
nél. Például erősen szorgalmazták, hogy az egyes tanácsülé
sekre elnököt válasszanak. Ez azonban nem bizonyult alkal
mas eszköznek a vb vezetés befolyásának ellensúlyozására, 
sőt helyenként káros következményekre vezetett. Nem egy
szer ebből adódóan sikerültek gyengén a tanácsülések, mert 
az esetenként választott, rutinnal nem rendelkező elnök kép
telen volt biztosítani a rendet, betartatni a parlamentáris for
mákat.47 

A tanácsülés és vb kapcsolatában tapasztalható helytelen 
jelenségek, arányeltolódások oka elsősorban abban keres
hető, hogy a vb vezetők sokkal képzettebbek, az állami mun
kában jártasabbak voltak, mint a kevés tapasztalattal ren
delkező választott testület, a tanácsülés tagjai. Ezzel össze
függésben a gyors és helyes döntések meghozatalát az admi
nisztratív rendszabályok iránt fogékony felsőbb állami szer
vek is helyesebbnek látták a végrehajtó biztosságra építeni. 
Sokszor a vb vezetők is e szemléletből kiindulva visszahúzó, 
lassító erőt, többlet munkát láttak csak a tanácsülésekben. 

Összegezve a tanácsülés szerepével, munkájával kapcso
latban elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy a tanácsi tes
tületi munka fellendítésével, azen belül a tanácstagok meg
jelenésének, aktivitásának, felelősségérzetének javításával 
kapcsolatban helyes úton történt az elindulás, bár érvénye
sítése elsősorban a központilag jelentkező problémák követ
keztében akadályokba ütközött. A változtatási törekvések 
olyan lényegi kérdésekre irányutak, mint a tanácsülés dön-
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tési jogának növelése, a lakosságot legközvetlenebbül érintő 
kérdések napirendre tűzése, a községpolitikai tevékenység 
fellendítése stb. Felismerték, hogy a tanácsi testület hatalmi 
tevékenységének funkcionálása elválaszthatatlan a megfelelő 
tömegkapcsolatok kiépítésétől. 

Ez az út — a még jelentkező, esetenként nehezen legyőz
hető problémák ellenére — magában rejtette a korábbi hi
bák teljes kijavításának lehetőségét. Gátolták mindennek 
széleskörű érvényesülését a helyenként még jelentkező bal
oldali nézetek, a revizionista tevékenység, a külső és belső 
ellenség egyre szaporodó és fokozott támadása. A fejlődést 
az 1956. októberében kirobbantott ellenforradalom azonban 
csak egy időre tudta megakasztani. Az ellenforradalom leve
rését követően ezen a helyes, már ekkor megindult úton 
folytatódott a fejlődés. 

* 
A tanácsok hatalmi tevékenysége és tömegkapcsolataik 

növelése szempontjából fontos szervek a tanácsi bizottságok 
ezen belül is elsősorban a t a n á c s i t e s t ü l e t á l l a n 
d ó é s i d e i g l e n e s b i z o t t s á g a i . 

Az állandó bizottságok a tanácsi testület mellett működ
nek, tagjaik a tanácstagok soraiból kerülnek ki. Feladataik 
között a tanács határozatainak megvalósítására való mozgó
sítás, a kezdeményezés és az ellenőrző tevékenységük eme
lendő ki. Feladatuk tehát részben az államhatalmi jelleg, 
részben a tömegkapcsolatok erősítése területén jelentkezik. 

Az egyes tanácsszintek feladatai közti eltérésből adódóan 
a különböző szintű állandó biztottságok is sajátos vonások
kal rendelkeznek. 

Az állandó bizottságok a tanácsülésnek vannak csak alá
rendelve. Az igazgatási apparátustól nincsenek függőségi 
viszonyban. A tanácsülések közötti időszakban az igazga
tási apparátus folyamatos ellenőrzésének, segítségének fel
adata eleve feltételezi az ilyen értelmű jogi rendezést. A má
sodik tanácstörvény e tekintetben megszüntette az elsőnek 
azt a hibás megállapítását, hogy az állandó biztottságok 
tevékenységükről időnként kötelesek a vb-nak beszámolni, 
és hogy az egyes osztályok mellett kell megszervezni őket. 
Beszámoltatásuk kizárólagos joga csak a tanácsülést illeti 
meg. 

Ugyanakkor az állandó bizottságok ellenőrző, javaslat
tevő funkciója nem jelent utasítási jogot az igazgatási appa
rátus felé. Javaslatait a vb köteles záros határidőn belül meg
tárgyalni, illetve megindokolni, ha ezt nem látja célszerűnek. 
Amennyiben a vb valamely javaslatukat elutasítaná vagy 
nem tárgyalná meg, azt a következő tanácsülés elé terjeszt
hetik. 

A Veszprém megyei állandó bizottságok 1955—1956. évi 
tevékenységét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az első ta
nácsciklushoz képest munkájuk javult. Nőtt a jól dolgozó 
állandó bizottságok száma, csökkentek tevékenységükben 
a formális elemek. 

Általában az egészségügyi, oktatási és kereskedelmi ál
landó bizotságoknál volt tapasztalható a legnagyobb akti
vitás. Igen jól működött például a berhidai, külsővati, ador
jánházi, révfülöpi, bakonyszentlászlói egészségügyi és szo
ciális, az adorjánházi, bakonyszentlászlói, zirci oktatási 
állandó bizottság. Ez utóbbiaknál külön kiemelendő a zirci, 
amely eredményesen tevékenykedő kultúresoportot is szer
vezett. Mindegyik állandó bizottság sikeres tevékenységet 
fejtett ki pl. Bakonyszentkirályon, Tótvázsonyban, Olasz
falun, Bakonypéterden stb. 

Néhány helyen igen szép tevékenységet végzett a pénzügyi 
állandó bizottság, például Romand, Tés, Zirc, Hévíz, Vo
nyarcvashegy községekben. Badacsonytomajon illetve a 
pápai járás községeiben komoly segítséget adtak a község
fejlesztési tervek, valamint a költségvetés elkészítéséhez. 
A javaslatok összegyűjtése mellett jelentős szerepet vállaltak 
társadalmi munka szervezésében. Bár szórványosabban 
— elsősorban a tapolcai járásban — közreműködtek az ap
parátus ellenőrzésében is. Például Rezin felülvizsgálták a ta
nács gazdálkodási tevékenységét. 

Általában jól működtek a gyógy- és üdülőhelyi állandó 
bizottságok, A hévízi, balatongyöröki, badacsonytomaji ér

demel külön említést. Ez utóbbi sok hasznos javaslattal já
rult hozzá Badacsony, mint üdülőhely fejlesztéséhez. 

Lehetne még a példákat a jól működő községi állandó 
bizottságokra is tovább sorolni. Minél magasabb szintű 
tanács mellettműködőketvizsgálunk, annál inkább érvényes 
ez a megállapítás. Megyei szinten különösen kiemelkedő a 
kereskedelmi állandó bizottság tevékenysége. Olyan kérdé
sekkel foglalkozott például, mint Alsóörs község fejlesztésé
nek feladatai, a megyei kereskedelmi hálózat fejlesztése stb.18 

Az eredmények ellenére az első tanácsciklusban is jelent
kező alapproblémák az állandó bizottsági munkánál is fenn
maradtak. Ezek egyike az volt, hogy az állandó bizottságok 
nagy száma következtében szakmailag túlzottan szétapró
zódtak. Feladataik is még mindig túl egyoldalúak voltak, 
tevékenységük az apparátus ellenőrzésére nemigen terjedt 
ki. Sok állandó bizottság csak papíron működött. Például a 
pápai járásban (de hasonló volt a helyzet mindenütt) a 7 
járási állandó bizottságból rendszeresen csak 5 működött. 
A 173 községi állandó bizottság helyett pedig csak 145 léte
zett, de ezek 20—25 százaléka is csak papíron működött.49 

Az állandó bizottságok jelentős részének a munkája nél
külözte a tervszerűséget, esetenkénti;, inkább kampány
feladatokba való bekapcsolódás volt tapasztalható náluk. 
Munkatervet a községi állandó bizottságok egészen ritkán 
készítettek, de nem volt kielégítő a helyzet a járásiaknál 
sem.50 

Nagyobb problémát jelentett, hogy a működő állandó bi
zottságok egy része nem a tulajdonképpeni feladata ellátá
sán tevékenykedett. Feladataik gyakran kimerültek az ope
ratív szervező tevékenységben (pl. begyűjtéssel kapcsolatos 
feladatokban). 

Az állandó bizottsági munka szempontjából visszahúzó 
erőt jelentett az is, hogy jó javaslataikat sokszor nem vették 
figyelembe. Jónak számított a helyzet a pápai járásban, ahol 
az állandó bizottságok 159 javaslatából 93-t megvalósítot
tak. 

Több helyen nem alakultegészségesenavégrehajtó bizott
ságokkal való kapcsolatuk. Tapolcafőn például a vb beszá
moltatta az egyik állandó bizottságot.51 

Ebben az időszakban a tanácsüléseken még ritkán szá
moltatták be az állandó bizottságokat munkájukról és bíz
ták meg őket feladatokkal. Helyes kezdeményezések több 
községben is jelentkeztek azonban e területen is. Például 
Tótvázsonyban, Badacsonytomajon stb. már megindult 
rendszeres beszámoltatásuk.52 

Az állandó bizottsági munka megjavításához a végre
hajtó bizottságok sem adtak megfelelő segítséget. Csupán 
arra törekedtek, hogy az állandó bizottsági üléseket meg
tartsák, hogy ezt a felsőbb állami szerveknek jelenteni tud
ják. Főleg a községi állandó bizottságokkal nem foglalkoz
tak. De még megyei szinten is jelentkeztek problémák. Pél
dául a megyei kereskedelmi állandó bizottság ülésein a vég
rehajtó bizottsági vezetők 1955—1956-ban egyáltalán nem 
vettek részt. Sőt a kereskedelmiosztály vezetőjét is többnyire 
hiába hívták meg ezekre.53 

Természetesen a nem megfelelő kapcsolatok nemcsak a 
végrehajtó bizottságon múltak. Tapasztalható volt az állan
dó bizottságok részéről is nemtörődömség. Például a zirci 
községi tanács vb üléseire rendszeresen meghívták őket, de 
gyakran nem mentek el. Nem segítették javaslataikkal a ta-
nácsülési beszámolók elkészítését sem.5,1 

Ugyanakkor több helyen jó kezdeményezéseket tapasz
talhatunk az állandó bizottsági munka megjavítására és ezen 
belül a végrehajtó bizottsággal való jobb kapcsolatuk kiépí
tésére. Például Badacsonytomajon 1956 legelején minden 
állandó bizottság mellé patronálóként beosztottak egy-egy 
végrehajtó bizottsági tagot, illetve az illetékes szakelőadók
nak is feladatukká tették a messzemenő segítségnyújtást.55 

Hasznos volt az állandó bizottsági elnökök tapasztalat
csere értekezlete is 1956 tavaszán Berhidán. Eredményei 
rövidesen már lemérhetők voltak. Ettől kezdve a 6 állandó 
bizottságból 5 rendszeresen működött. 

Jelentkezett a magasabb szintű tanácsok mellett létreho
zott állandó bizottságok részéről is segítő tevékenység az 
alacsonyabb szinten működők irányába. Például a megyei 
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kereskedelmi állandó bizottság 1956. január 23-i ülésén 
olyan határozatot hozott, hogy a kereskedelmi osztály 
tartsa számon a járási állandó bizottságok üléseit és ezekről 
tájékoztassa őket, hogy azokat segíteni tudják. Vagy pél
dául a megyei oktatási állandó bizottság 1956. február 21-i 
ülése részletesen foglalkozott azzal, hogy hogyan tudnák 
segíteni a városi és községi állandó bizottságok tevékeny
ségét.57 

Összegezve a Veszprém megyei állandó bizottságok 
1955 — 1956. évitevékenységét megállapíthatjuk, hogy az első 
tanácsciklushoz képest munkákjuban történtek előrelépések. 
Ez elsősorban azokra az állandó bizottságokra vonatkozik, 
amelyek a lakosság széles tömegeit közvetlenül, mindennapi 
életében érintő kérdésekkel foglalkoztak. Nem véletlen tehát 
hogy a tartalmasabb munka végzéseelsősorban olyan állandó 
bizottságoknál indult el, mint a kereskedelmi, gyógy- és 
üdülőhelyi (amelyek munkájában jelentős helyet foglaltak el 
a város- és községfejlesztési kérdések), oktatási, egészségügyi 
és szociális bizottságok. A községfejlesztési kérdések előtér
be kerülése, a tanácsi hatáskörök — bár lassú — növeke
dése, a tanácsi munka és ezen belül az állandó bizottsági 
munka tapasztalatainak gyarapodása egyaránt a pozitív 
irányú fejlődést segítették. 

Ugyanakkor több tényező hátráltatta is az állandó bizott
sági munka széleskörű kibontakozását. Ezek közt kiinduló
pontként azt a más vonatkozásokban már említett tényt kell 
meghatározni, hogy a párt politikájában jelentkező torzulá
sok éreztették hatásukat a tanácsi munkában is. A tömegekre 
való megfelelő támaszkodás, a tanácsok anyagi lehetőségei
nek korlátai, a még mindig érvényesülő utasítási szellem, 
részkérdéseknek, helyi problémáknak központi eldöntése, a 
hibákat kihasználni igyekvő ellenséges tevékenység károsan 
hatott a tömegek aktivitására. Hozzátéve, hogy mindehhez 
hozzájárult még a tapasztalatok hiánya is. 

A végrehajtó bizottságok nem kielégítő tevékenysége az 
állandó bizottsági munka támogatásában szintén több té
nyezőre vezethető vissza. Erősen befolyásolta ezt a még 
mindig túlzottan centralizált irányításból adódóan a vb-k 
nagymérvű leterhelése „papírmunkákkal". A végrehajtó 
bizottságok a leglényegesebb feladatnak a statisztikai ada
tok produkálását, tehát az állandó bizottsági munka formai 
oldalainak megkövetelését tartották, mivel az őket ellenőrző 
felsőbb állami szerveket is csak ezek érdekelték. E szemlélet 
kialakulását a tanácsi vezetőknél az is segítette, hogy látták 
az állandó bizottsági munka nehézségeit, s ezért csak többlet 
feladatot láttak benne a maguk számára, s nem a munkáju
kat segítő tényezőt, mely a tanácsok tömegkapcsolatainak 
alakulása szempontjából is igen lényeges szervezeti forma 
Községi szinten mindehhez a tanácsi vezetők gyengébb fel
készültségi foka is hozzájárult. 

A legfontosabb feladaté területen a továbbiakban az volt, 
hogy valóban minden állandó bizottság foglalja el a tanácsi 
rendszeren belül az őt megillető szerepkört. Ennek érdeké
ben növelni kellett a vb segítő és a tanácsülés feladatkijelölő 
és beszámoltató tevékenységét. Elő kellett segíteni a szak
igazgatási apparátus feletti ellenőrző tevékenységük általá
nossá válását. Szükséges volt az állandó bizottságok túlzott 
szakosításának csökkentése is. 

Indokolt volt aktívahálózatuk növelése is. Különösen a 
devecseri, a tapolcai és a zirci járásban. (Viszonylag jó volt a 
helyzet a keszthelyi járásban, ahol 1—1 községi állandó bi
zottságra 4—5 aktíva esett.)58 

Fontos volt aktívahálózatuk növelése kapcsán megfelelő 
szakemberekkel történő megerősítésük. Olyan feladatok ki
jelölésére volt szükség azonban mindehhez, amelyek alkal
masak a lakosság érdeklődésének felkeltésére és ezen keresz
tül az állandó bizottsági tevékenységbe való széleskörű be
kapcsolásukra. 

Az állandó bizottságok munkájának javítása mellett fon
tos feladatként jelentkezett az ideiglenes bizottságokban 
rejlő lehetőségek jobb kihasználása is. Ebben az időben még 
csak szórványosan hoztak létre ideiglenes bizottságokat, bár 
néhány helyen már felismerték jelentőségüket. Például 
Veszprémben ilyen bizottság készített az 1956. V—VI. havi 
városi tanácsülésre jelentést a tanács tömegkapcsolati tevé

kenységéről. Rezin és Várvölgyön a kultúrház építésének 
segítésére hoztak létre ideiglenes bizottságot. Ezek a helyi 
anyag jobb felhasználásánál, a társadalmi munka szervezésé
nél és az építkezés egészének összefogásánál fejtettek ki szép 
tevékenységet.59 

A tanácsi bizottsági munkával kapcsolatosfeladatokmeg
valósítása a korábban ismertetett problémák következtében 
széleskörűen csak az ellenforradalom leverését követő idő
szakban bontakozott ki. 

A tanácsi munkának igen fontos részét képezi a t a n á с s-
t a g o k v á l a s z t ó k e r ü l e t i t e v é k e n y s é g e , 
amely a lakossággal a szoros és aktív kapcsolat kialakításá
nak nagyon lényeges formája. Pozitívan éreztette e területen 
hatását a második tanácstörvény azon rendelkezése, mely 
megszüntette a tanácstagok lajstromos választását. A terü
leti elv érvényesítése lehetőséget teremtett tanácstag és vá
lasztókörzete lakossága közötti szoros kapcsolat kialakítá
sára, élőbbé tette a választott küldött beszámoltatási és visz-
szahívási lehetőségét. 

A tanácstag választókerületi munkájának egyik leglénye
gesebb mozzanata beszámolási kötelezettsége. Ez jelenti egy
részt a tanácsi testület egészének a munkájáról, másrészt a 
tanácstag egyéni tevékenységéről a számadást. Fontos fóru
mok az évente kétszer tartandó beszámolók a lakosság észre
vételeinek, javaslatainak összegyűjtése szempontjából is. 

A beszámolók számszerű eredményeit vizsgálva 
1955—1956-ban a megyében, a következő képet kapjuk:60 

Az első kérdés, ami táblázatunkat vizsgálva szembeötlik, 
hogy a beütemzett beszámolók mennyisége nem érte el a tör
vényben előírtat. Másrészt a tervezettnél jóval alacsonyabb 
votl a ténylegesen megtartott beszámolók száma. Ennek okait 
keresve azt tapasztaljuk, hogy a dolgozó paraszt és munkás 
tanácstagok közül többen idegenkedtek a nyilvánosság előtti 
szerepléstől. Hozzájárult ehhez az is, hogy a végrehajtó bi
zottságok sem adtak meg minden segítséget a tanácstagok
nak beszámolóik elkészítéséhez. Például a tapolcai járásban 
a badacsonytomaji és tapolcai tanács vezetőit kivéveegyetlen 
helyen sem adtak ehhez segítséget.61 

A beszámolók tartásától sok tanácstag azért is idegenke
dett, mert nem végezték megfelelően munkájukat. Nem volt 
tehát miről beszámolniok. Másoknál választóik, általában 
az egész tanácsi munka lebecsülése is jelentkezett. Több he
lyen pl. Porván, Kisgörbőn stb. sérelmezték is, hogy nem is
merik még 1956 tavaszán sem megyei tanácstagjukat, a vá
lasztás óta még nem látogatott el a községbe.62 

A megfelelő tömegkapcsolatok hiányát több tanácstag
részéről elősegítette az is, hogy 1950-től, a megyei tanács 
fennállásától fogva az 1956. szeptember 28-i tanácsülés volt 
az első, ahol egy tanácstagot beszámoltattak választókerületi 
munkájáról. 

Hatással volt még a passzivitásra az a tény is, hogy egyes 
tanácstagok hatáskörük, lehetőségeik szűk voltát érezve ide
genkedtek a választók elé állni. 

Bár kisebb mértékben, mint az első tanácsciklusban, de 
előfordult még a beszámolók túlságosan mechanikus ütem-
zése. Például a sümegi járásban az 1955.1. félévi beszámoló
kat mind június hónapra ütemezték be.63 A beszámolók for
mai megoldásainak keresésénél hiányzott a kellő rugalmas
ság. Alig találkozni olyan kísérletekkel — kivéve a vb veze
tőket — mint pl. több választókerületnek közösen tartja 
meg beszámolóját több községi tanácstag, esetleg együtt a 
járási és a megyei tanácstaggal. Ez a megoldás pedig lehetővé 
tette volna a beszámolók elmondásától idegenkedő tanács
tagoknál is a probléma megoldását. Másrészt növelte volna -
a látogatottságot is, hiszen így csökkent volna a beszámolók 
tartásából adódó gyűlések száma. Ugyanakkor jó lehetősé
get nyújtott volna a különböző szintű tanácsok tagjai szá
mára is választókerületeik problémáinak megoldásában az 
együttműködésre. 

A tanácstagi beszámolókon résztvevők, az ott tett javas
latok, és a társadalmi munkavállalások számának alakulása 
azt mutatja meg, hogy mennyire sikerült tartalommal meg
tölteni a beszámolókat, mennyire voltak képesek e fórumok 
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1955. IL félévi beszámolók 

Tanácsszint Tanácstagok 
száma 

Beütemezett Tartott 
Részvevők 

száma 
1 beszámolóra 
eső átlaguk 

Javaslatok és 
panaszok 

száma 
Vállalások 

száma Tanácsszint Tanácstagok 
száma beszámolók Részvevők 

száma 
1 beszámolóra 
eső átlaguk 

Javaslatok és 
panaszok 

száma 
Vállalások 

száma Tanácsszint Tanácstagok 
száma 

(tanácstagok %-ába) 

Részvevők 
száma 

1 beszámolóra 
eső átlaguk 

Javaslatok és 
panaszok 

száma 
Vállalások 

száma 

Megyei tanács 74 
72 

(97,2) 
22 

(29,7) 307 13,9 

(1 besz.-ra eső átl.) 

Megyei tanács 74 
72 

(97,2) 
22 

(29,7) 307 13,9 91 
(4,1) ( - ) 

Járási tanácsok 328 292 
(89,0) 

189 
(57,6) 4115 21,7 131 

(0,6) 
34 

(0,1) 

Városi tanácsok 339 304 
(89,6) 

207 
(61,0) 2141 10,3 228 

(1,1) 
13 

(0,06) 

Községi tanácsok 5617 4177 
(74,3) 

2637 
(48,7) 18 759 7,1 927 

(0,3) 
338 

( 0 , 0 

Összesen 6358 4877 
(76,2) 

3055 
(48,0) 

25 322 8,2 1431 
(0,4) 

285 
(0,1) 

a tanács tömegkapcsolatait kedvezően alakítani, a szocialista 
demokratizmust növelni és elősegíteni az állampolgárok 
bevonását az állami ügyek intézésébe. 

Ami a beszámolók látogatottságát illeti, a megyei tanács
tagokét kivéve, minden szinten emelkedést tapasztalhatunk. 
A községi tanácstagi beszámolóknál a viszonylag kismérvű 
emelkedés eléggé természetes. A választók és tanácstag kap
csolata itt sokkal közvetlenebb, a javaslatok megtételére, 
panaszokelmondására nap mint nap nyílik jó lehetőség. Ke
vésbé van ez már meg városi szinten. Épp ezért örvendetes 
itt a beszámolók látogatottságának — a járásihoz hasonló — 
viszonylag nagyobbmérvüemelkedése. A tömegkapcsolatok 
nem kielégítő alakulására utaló tény a megyei tanácstagi 
beszámolók látogatottságának csökkenése. 

Az egyes tanácsszinteken a beszámolók látogatottsága 
táblázatunkban csak átlagkép kialakítását teszi lehetővé. 
Valójában ezt részterületekre bontva igen heterogén képet 
kapunk. Vannak beszámolók, melyeken alig jelentek meg, 
más beszámolókon viszont az átlagnál nagyobb érdeklődés 
volt tapasztaltaható. A megjelenési ingadozás szorosan össze

függött a beszámolók témájával is. Badacsonytomajon pél
dául az 1956. I. félévi beszámolókon 512-en jelentek meg, 
mivel ezeken a községfejlesztési kérdésekkel foglalkoztak. Az 
itt elhangzott javaslatok alapján készítették el a községfej
lesztési költségvetést is, és a feladatok sorrendiségének meg
állapításánál is messzemenően támaszkodtak a lakosság kí
vánságára.64 

Nem kis feladatot jelentett a korábbi gyakorlat alapján 
kialakult szemlélet leküzdése, hogy a beszámolókon „úgyis 
az adót vagy a beadást kérik számon". Több helyen ezen úgy 
próbáltak segíteni, hogy családlátogatások formájában tar
tották meg beszámolóikat.05 

Összességében emelekedett a társadalmi munka végzésére 
tett vállalások száma. Ez szoros összefüggésben volt azzal a 
ténnyel, hogy 1955-től fokozatosan előtérbe került a község
fejlesztési tevékenység. Mind itt, mind pedig a javaslatok, 
panaszok számának alakulását vizsgálva nem szabad figyel
men kívül hagynunk, hogy táblázatunk ezeknek csak egy ré
szét tünteti fel, hiszen csupán egyetlen fórum, a tanácstagi 
beszámolók szempontjából vizsgálja ezeket. 

1956.1. félévi beszámolók 

Tanácsszint Tanácstagok 
száma 

Beütemezett Tartott 
Részvevők 

száma 
1 beszámolóra 
eső átlaguk 

Javaslatok 
száma 

Vállalások szá
ma 

Tanácsszint Tanácstagok 
száma beszámolók 

Részvevők 
száma 

1 beszámolóra 
eső átlaguk 

Javaslatok 
száma 

Vállalások szá
ma 

Tanácsszint Tanácstagok 
száma 

(tanácstagok %-ába) 

Részvevők 
száma 

1 beszámolóra 
eső átlaguk 

(1 besz.-ra eső át.) 

Megyei tanács 74 74 
(100) 

51 
(68,9) 319 6,2 ( - ) ( - ) 

Járási tanácsok 328 305 
(92,9) 

174 
(53) 4480 25,7 87 

(0,5) 
173 

(0,9) 

Városi tanácsok 339 334 
(98,5) 

260 
(76,6) 4931 18,9 13 

(0,05) ( - ) 

Községi tanácsok 5617 4665 
(83) 

3013 
(53,6) 26 040 8,6 788 

(0,2) 
2088 
(0,6) 

Összesen 6358 5378 
(85) 

3498 
(55) 

35 770 10,2 888 
(0,2) 

2261 
(0,6) 

Az 1956.1. félévi adatok csak a javaslatok számát tartalmazzák a panaszok nélkül, 
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A javaslatok száma 1955-ös adat hiányában (együttesen 
szerepel a panasszal) nem hasonlítható össze az 1956. I. fél
évivel. Az összehasonlításra némi lehetőséget nyújt annak 
vizsgálata, hogy az 1956.1. félévi beszámolókon hány hozzá
szólás hangzott el — természetesen beszámítva itt azt, hogy 
ezek egy része sem javaslatot, sem panaszt nem tartalmazott. 
Az egy beszámolóra eső hozzászólások átlaga tanácsszin
tenként a következő : 

megyei tanácstagi beszámolók 3,8 
járási tanácstagi beszámolók 2,8 
városi tanácstagi beszámolók 2,5 
községi tanácstagi beszámolók 1,6 
Összes: 1,7 

A fenti adatokból — a megyei tanácsi beszámolókat ki
véve — levonható az a következtetés, hogy 1956.1. félévében 
a tanácstagi beszámolókon az előző félévihez képest nőtt az 
aktivitás. Bár az is megállapítható, hogy a hozzászólók ré
széről nagyobb számban hangzott el egyéni panasz, mint 
javaslat. Különösen a magasabb szintű tanácsok tagjai felé 
hangzott el sok egyéni probléma. 

Bár viszonylag szerény számot jelentenek az elhangzott 
javaslatok, sok hasznos volt közöttük. Sok közülük külö
nösebb anyagi befektetést nem igényelt (pl. autóbuszmegálló 
stb.), de sok dolgozó életét tette kényelmesebbé. A tanács 
tekintélye, tömegkapcsolatai alakulása szempontjából nem 
lebecsülendő, hogy az 1955. II. félévi beszámolók javaslatai
ból 357-t 1956 elejére már megvalósítottak. Az 1956. I. fél
éviekből pedig a megfelelő tanácsok 545 megvalósítását fo
gadták el. A javaslatoknál, amikor a számszerű eredménye
ket értékeljük, azt is figyelembe kell még venni, hogy ezek 
megtételére is csak az egyik lehetőséget biztosítják a tanács
tagi beszámolók. Hogy mennyire így van ez, azt egyetlen 
példa is illusztrálja. Csak az 1956. II. negyedévi tanácstagi 
fogadóórákon 537 javaslat hangzott el, tehát közel annyi, 
mint a beszámolókon.66 

Összességében tehát szép eredményekkel zárható az 
1955—56-os tanácstagi beszámolók mérlege. Jelzik e feladat 
nagyobb mérvű szorgalmazását, mint ahogy az az első ta
nácsciklusban történt (ott félévenként átlag 2700—2800 be
számolót tartottak). Témájukban is a dolgozók mindennapi 
szükségletei jobb felmérésére és kielégítésére irányultak. 
Jó hatással voltak a tanácsülések aktivitására is, ahol a be
számolókon elhangzott észrevételek következtében is meg
nőtt a tanácstagok javaslatainak száma. 

A beszámolók mellett fontos eszköz a tanácstag és vá
lasztói közti kapcsolat szorosra fűzésére a fogadóórák tar
tása. Itt — méginkább mint a beszámolóknál — felvetődik, 
hogy a sajátos községi viszonyok a kapcsolattartás sokkal 
rugalmasabb formáit teszik lehetővé és szükségessé. Nem 
helyes tehát a községi tanácstagok fogadóóráinak külön 
kijelölt időpontban való tartása. A választók és a tanácstag 
kapcsolata gyakran a mindennapi munkatevékenység során 
is jelentkezik. Másrészt már ekkor egyre több tanácstag 
családlátogatások formájában maga is megkereste válasz
tóit. Természetesen a többi tanácsszintre ez a gyakorlat nem 
általánosítható. 

A fentiekben kifejtetteknek megfelelően a községekben 
sokszor nem is ütemeztek fogadóórákat, illetve ha a tanács
tag családlátogatáson, vagy bármilyen formában egyéni pa
naszt jegyzett fel, azt is fogadóórának tekintették. Mindezt 
adatok sora támasztja alá. Például Tótvázsonyban — de más 
községeket is említhetnénk — 21 tanácstagot 91 választó ke
resett fel problémáival fogadóórák szervezésétől függetle
nül.67 

A községi fogadóórák általános eredményeit tükröző sta
tisztikák adatai mindenféle egyéni panaszfelvételt tartalmaz
nak. Ennek ellenére számuk alacsony 1955. III. negyedévében 
például hónapokra bontva átlag a tanácstagok 19,3 %-a tett 
eleget ilyen jellegű kötelezettségének és egy-egy alkalommal 
3—4 panaszossal talákoztak. 1956-ban, azonban a munkába 
már a tanácstagok 25—30 %-a bekapcsolódott. A panaszok 
száma kb. az 1955. évi aránynak felelt meg. Ezek az adatok 

részben arra utalnak, hogy községi szinten a fogadóórák tar
tását előírni nem helyes, mivel választók és tanácstag kap
csolata nap mint nap megvalósul. Másrészt sokszor maguk 
a választók biztosabbnak látják ügyük elintézését, ha ezzel 
magasabb szintű tanács tagjához vagy a végrehajtó bizott
sághoz illetve a szakigazgatási apparátushoz fordulnak. Pél
dául 1955. februárban a megyei tanácstagok fogadóóráikon 
9—lOpanaszost hallgattak meg, a járási tanácstagok4—5-öt. 
Ez a szám a későbbiekben mindkét szintnél erősen csök
kent. Ez elsősorban azzal függ össze, hogy a tanácstag sok
szor tehetetlennek bizonyult jogos panasz elintézésére is. Az 
ilyen kedvezőtlen jelenségek csökkentésénél a vb és a szak
igazgatási apparátus szerepe igen jelentős volt. Ha biztosí
tották a tanácstag által továbbított panaszokra a gyors rea
gálást, a tanácstagok és a tanács mint hatalmi testület tekin
télyét növelték a választók szemében.68 

Szükséges volt azonban a tanácstagok részéről is a választó
kerületi munka megjavítása. Amíg a községi tanácstagok
nál nem helyeselhető a megoldás sablonokba szorítása, a 
többi tanácsszintnél fontos alkotóeleme a tanácstagi tevé
kenységnek a fogadóórák tartása. Az eredmények azonban 
korántsem voltak kielégítőek. Míg 1955 elején a megyei 
tanácstagok 50—60 %-a, járásiak kb. 50 %-a tartotta meg 
fogadóóráit, 1956 közepére ez az arány 30% ill. 40% körül 
volt. Városi tanácstagok esetében erősen hullámzó a kép, a 
két év átlaga 40—50% körül mozgott. A fogadott panaszo
sok száma itt volt a legalacsonyabb. 1—1 fogadóórára át
lagban 1—2 fő esett.69 

Előfordult az is, hogy a tanácstag fogadóóráján nem je
lent meg senki. De nem ez volt az általános. Gyakoribbak 
ennél az olyan esetek, hogy egyes tanácstagok az egész ciklus 
időtartama alatt nem keresték fel választókerületüket vagy 
az utolsó pillanatban küldtek üzenetet — esetleg azt sein — 
a rájuk várakozó választóknak, hogy nem érnek rá a fogadó
órát megtartani.70 Ez viszont azt mutatja, hogy nem minden 
tanácstag tartott megfelelő kapcsolatot választóival. 

Összegezve a fogadóórák tapasztalatait: az első tanács
ciklushoz képest jelentős javulás volt tapasztalható71, de 
javítanivaló is akadt még bőven. Egyrészt feladatként jelent
kezett a tanácstagok felelősségérzetének növelése, másrészt 
nagyobb segítséget is kellett adni a tanácstagoknak a vá
lasztók ügyeinek intézéséhez. 

A tanácstagi felelősség kérdésével kapcsolatban merül fel 
az a kérdés is, hogy a szocialista demokratizmus elvei közé 
tartozik a nép által választott küldöttek visszahívhatósága, 
ha nem bizonyulnak méltóknak a dolgozók bizalmára. Az 
1954-es tanácstörvény a területi választási elvre rátérve elvi
leg rendezte a tanácstagoknál a visszahívási jogot. A gya
korlatban ezzel kapcsolatban azonban több probléma is 
jelentkezett. Részben ez a rendezés nem az egyes tanácsszin
teknek megfelelően történt. Másrészt a rosszul dolgozó ta
nácstagot általában nem a választók hívták vissza, hanem a 
tanácsülés mondatta le, vagy hívta vissza. Ez szükségszerűen 
következett a kérdés jogi rendezéséből, ami azt segítette, 
hogy a gyakorlatilag könnyebben kivitelezhető megoldást 
válasszák. 

* 
A tanácstagok egyéni munkája és a tanács mint testület 

tevékenységének eredményessége, a tanácsok tömegkapcso
latainak kedvező alakulása feltételezi a t a n á c s szoros 
e g y ü t t m ű k ö d é s é t a t ö m e g s z e r v e z e t e k 
k e l , t ö m e g m o z g a l m a k k a l . Ez az együttműkö
dés lehetővé teszi a káros rivalizálás, a párhuzamosságok, 
keresztbeszervezések helyébe az egységes erőkifejtés állítá
sát. Különösen fontos volt a tanács jó együttműködése a 
Népfronttal, szakszervezettel, MNDSz-el és a DISz-szel. 
Mennyiben valósult ez meg? 

Mivel a népfrontmozgalom széles tömegeket fog át, ezért 
szerepe igen jelentős lehet a tanácsok tömegkapcsolatainak 
szélesebb alapokra történő helyezésében. A tanácsválasztá
sok lebonyolításán túlmenően feladatkörébe tartozik a taná
csok tevékenységének politikai alátámasztása. Neveli a tö
megeket a meggyőzés és felvilágosítás eszközeivel arra, hogy 
állampolgári kötelezettségeiket betartsák és éljenek azzal a 
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jogukkal, hogy közvetlenül illetve küldötteik révén közvetve 
bekapcsolódhatnak az állami ügyek intézésébe. 

E feladatok ellátásához a feltételek nem voltak a legked
vezőbbek. 1954-től jelentkezett az a revizionista törekvés, 
mely a Népfrontot szembe kívánta állítani a párt vezetésével 
és a tanácsokkal. A megyében is jelentkeztek ilyen elképez-
lések. Ezek szerint a Hazafias Népfront, mint csúcsszerv irá
nyította és koordinálta volna a többi szervezet munkáját, így 
a tanácsi munkát is.72 Ez a tendencia 1955-ben visszaszorult 
ugyan, de 1956-ban ismét előtérbe került. Ebből adódóan a 
Hazafias Népfront a tanácsok tevékenységét politikailag alá
támasztó feladatát nem tudta ellátni. 

Ilyen irányba hatottak az olyan helytelen szemléletbeli 
tényezők is, melyek a Népfront szerepét közjogi tevékeny
ségére kívánták korlátozni. Ez nehezítette a Néprfontban 
rejlő lehetőségek kellő kiaknázását. Egy-egy választás alkal
mával hatalmas társadalmi erők kapcsolódtak be a válasz
tási elnökségek, választókerületi bizottságok keretében a 
közéleti tevékenységbe — ez azonban nem járt együtt azzal, 
hogy a 4 éves tanácsciklus egésze alatt végig figyelemmel 
kísérjék, segítsék a területükön választott tanácstagok mun
káját. 

A Népfront aktíváinak száma sem volt túl nagy — ez is 
a választási szervek tagjainak rendszeres foglalkoztatását 
indokolta volna a ciklus egész tartamára —, de még ezen 
aktívákkal való együttműködés is inkább csak esetenként, 
kampányfeladatoknál valósult meg. A Népfrontot túl
becsülő, másrészt lebecsülő nézetek hatása mellett — bár nem 
függetlenül ezektől — esetenként káros rivalizálási törekvé
sek, esetleg személyes ellentétek is jelentkeztek. Helyenként 
a Népfront ebben a periódusban is községi szinten csak for
málisan működött . (Például Szentgálon, Balatonakaiin 
stb.)73 

Általában megyei j á r á s i , városi szinten valamivel jobb az 
együttműködés. Bár itt is jelentkeztek negatívumok. Pél
dául a megyei Népfront elnök csak igen ritkán vett részt vb 
üléseken.7i 1955 végétől, 1956 elejétől némi javulás volt 
tapasztalható. Ezelsősorban a községfejlesztési tevékenység
ben jelentkezett, ahol az elképzelések kialakításában, a vég
rehajtáshoz szükséges társadalmi munka szervezésében a 
tanács és népfront együttműködésének szép példáit tapasz
talhatjuk.75 

A tanácsok termelési, kulturális, szociális feladatainak 
megvalósításábansokatsegíthetnekaszakszervezetek. A má
sodiktanácstörvényországgyűlésivitájában felszólaló Mekis 
József a szakszervezet részéről ezt a segítséget fel is ajánlotta 

,,A SZOT és a szakszervezetek elnökségei készek mindent 
megtenni azért, hogy a helyi ipar fejlesztését, az oktatás, 
az egészségügy, a kereskedelem, a szállítás javítását a ta
nácsok el tudják érni. Helyi szerveink készen állnak arra, 
hogy az eddiginél nagyobb mértékben és szervezettebben 
vegyenek részt az állandó bizottságok munkájában, ta
nácskozzanak és együttműködjenek a tanácsi apparátus 
osztályaival, szakigazgatási szerveivel."76 

A gyakorlati eredmények azonban e területen is a nép
fronttal való együttműködéshez voltak hasonlóak. Egyes 
részeredmények mellett sok gátló tényező jelentkezett, ami 
kedvezőtlenül befolyásolta a közös munkát. Részben a helyi 
tanácsi és szakszervezeti vezetők részéről sem mindig volt 
megfelelő a másik szervvel való együttműködésre való törek
vés. Nem kedvezett ennek az sem, hogy a szakszervezetek 
érdekvédelmi szerepe az 50-es évekre erősen háttérbe szorult, 
ami tömegbefolyásuk csökkenését is eredményezte. Hatás
köri problémák is voltak. Épp ezért nemegyszer ez a rendel
kezésre álló anyagi eszközök szétforgácsolt felhasználását is 
(pl. külön könyvtárak létrehozása, stb.) eredményezték. 

Jelentkezett javulás az első tanácsciklushoz képest az 
MNDSz szervezeteivel való kapcsolatban. Helyenként kísér
tett ugyan még az a helytelen korábbi gyakorlat, hogy ope
ratív feladatokra, mintegy „aktívagárdaként" kívánták őket 
a tanácsok bevonni pl. begyűjtési stb. feladatok végrehajtá
sába.77 Egyre inkább tért hódított azonban a helyes szem
lélet, hogy a segítségnek az állami feladatok politikai mun
kával történő alátámasztását kell jelentenie. Ez tükröződött 
az 1956. március 14-i megyei tanácsülés egyik hozzászólásá

ban is. A felszólaló kifejtette, hogy az állandó bizottságok 
aktívahálózatának kibővítéséhez (pl. napközik üzemeltetése, 
faluszépítés, áruellátás megjavítását célzó feladatok végzé
sére), a községfejlesztési tervek elkészítéséhez kell a segítsé
get kérni. 

Az eredmények között is ilyen jellegűek találhatók. Pél
dául Külsővaton sokat segített az egészségügyi és szociális 
állandó bizottságnak az MNDSz aktívahálózata (és a Vörös
kereszt). Vagy a pápai járási MNDSz elnökség 1955-ben 
összehívta azokat a községi tagjait, akik tanácstagok voltak 
és itt segítő célzattal javaslatot ismertetett, hogy tanácstagi 
munkájukat hogyan végezhetnék jobban.7 8 

A DISz-szel való kapcsolatnál is helyenként hatott még az 
a szemlélet, mely operatív munkába való bevonásban látta 
az együttműködést.79 Egyre inkább felismerték azonban az 
ifjúsági szervezetben rejlő tényleges erőt: az ifjúság bekap
csolását, a tanácsi feladatok, elsősorban a községpolitikai 
tevékenység megoldásába. Másrészt az ifjúság nevelése is 
közös feladata a tanácsnak és a DISz-nek. Ez utóbbi érdeké
ben 1956-tól különösen tapasztalható volt a tanács segítség
adása is a DISz-nek egyrészt az ifjúság nevelésében, másrészt 
az ehhez szükséges feltételek biztosításában. Pápán például 
25 ezer Ft-ot biztosított a városi tanácsafiataloknak, a pápai 
járási tanács sportfelszerelést vásárolt Ganna, Döbrönte, 
Tapolcafő, Bakonyszűcs stb. DISz szervezeteinek. Külső
vaton, Tótvázsonyban, Zircen helyiséget biztosítottak szá
mukra. A közös összefogásnak olyan eredményei voltak, 
mint például a DISz-szel közösen megrendezett ifjúsági 
seregszemle 1956-ban. Erre 43 tánccsoport, 65 zene- és 
énekkar, 342 szvaló nevezett be a megyében stb.80 

Tehát már e területen, a tömegszervezetekkel, tömegmoz
galmakkal való együttműködés területén is megindult a he
lyes utak, módozatok kialakítása, ha nem is hibáktól mente
sen. Lényegében az ekkori helyes törekvések széleskörű ki
bontakoztatása folytatódott az ellenforradalom leverését 
követő időszakban. 

IV. 

A tanácsok államigazgatási tevékenységének befolyása a 
tömegkapcsolatok alakulására: 

A tanácsok államigazgatási tevékenysége sokrétű, szerte
ágazó problémák sorát veti fel. E dolgozat keretében csupán 
azt kívánjuk vizsgálni, hogy a tanácsok igazgatási tevékeny
sége, munkastílusuk mennyiben befolyásolta a tömegkap
csolatok alakulását. 

Igen lényeges ebből a szempontból a helyi ipari, mezőgaz
dasági, áruellátási, kulturális, egészségügyi, szociális felada
tok megoldása. Jelentős a város- és községfejlesztési tevé
kenység. A dolgozók elsősorban ezen keresztül mérik le a 
tanácsok munkáját, érzik azt saját szervüknek vagy a néptől 
elidegenedett hivatali apparátusnak. A fentieken túlmenően 
ilyen irányban hat a lakosság bejelentéseinek, panaszainak 
intézése, az apparátus tevékenységét jellemző munkastílus. 

A t a n á c s o k g a z d a s á g i t e v é k e n y s é g é t 
illetően már a tanácsok létrehozásakor elfogadott alapelv 
volt, hogy fokozatosan le kell adni hatásköröket a tanácsok
nak. Ez a folyamat azonban csak igen lassan bontakozott ki, 
nagy ellenállásba ütközve a központi szakigazgatási szervek 
túlzott centralizációs törekvéseiben. 1954-től történnek a 
kérdés rendezésre intézkedések, de megnyugtató megoldást 
ez a probléma a tárgyalt periódusban még nem nyert. 

A fentiek mellett ugyanakkor azt is meg kell állapítanunk, 
hogy a hatáskörök leadásával kapcsolatos ellenállás nemcsak 
minisztérium és tanács, hanem felsőbb és alsóbb szintű taná
csok vonatkozásában is jelentkezett. 

A tanácsi tevékenységet vizsgálva e területen 1955—56-ban, 
mint általános adatokból, a költségvetésből helyes ki
indulnunk. 1955-ben ez 

286 149 647 Ft bevétellel 
282 155 204 Ft kiadással 

3 994 443 Ft maradvánnyal zárult. Az 1956-os évre 
előirányzott költségvetés : 
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293 192 000 Ft betétellel 
293 192 000 Ft kiadással számolt. 
A költségvetés megoszlása 1956-ban: 

kulturális célokra 27,2% (1955-ben: 26,3%) 
egészségügyi, szociális 22,4% (1955-ben: 21,3%) 
gazdasági célokra 13,3 % (1955-ben: 12,8%)81 

A fenti adatok önmagukban is mutatják, hogy tárgyalt 
periódusunkban a megye jelentősen fejlődött. Érvényes ez 
annak ellenére, hogy a tanácsok hatáskörének korlátozása 
a tervezés, költségvetés, beruházások területén is gátló té
nyezőként jelentkezett. Például a költségvetésben jóváha
gyott összegeken belül annyira nem rendelkezhetett önállóan 
a tanács, hogy a PM hozzájáruálása volt szükséges, ha a 
fűtőlétszám terhére egyes tanácsi intézmények segédmunkást 
kívántak felvenni. Vegyünk egy másik példát is. A tapolcai 
8 tantermes iskola építésénél a tornaterem burkolása a költ
ségvetésben linóleumból volt megtervezve. A kivitelező ezt 
anyaghiány miatt nem tudta elkészíteni. Ahhoz, hogy más 
anyaggal helyettesíthessék, 29 levélváltásra volt szükség a 
tervező és kivitelező vállalat, a generál-vállalkozó és az alvál
lalkozó, a minisztériumi és az alsóbb szervek között. Ez a 
huzavona növelte a beruházási költségeket is és hátráltatta 
az iskola építésének befejezését.82 

A tanácsok önállóságának, hatáskörének hiánya úgy is 
éreztette hatását, hogy a rendelkezésükre álló pénzösszegek 
hovafordítása szempontjából is erősen meg volt kötve a ke
zük. Ez azt is eredményezte, hogy nem egy esetben az igé
nyek kielégítésénél nem tudták a helyes sorrendiséget érvé
nyesíteni. Ez tóbbi különösen káros volt tömegkapcsolataik 
szempontjából, mert a dolgozók ilyen problémákért a taná
csot hibáztatták.83 

Befolyásolta a tanácsok tömegkapcsolatainak alakulását 
a helyi ipari és kereskedelmi tevékenység is, mint a lakosság 
áruellátására, javítási, szolgáltatási igényeinek kielégítésére 
irányuló tevékenység. 

A helyi ipar területén problémát jelentett egyrészt, hogy a 
felsőbb szervek nem szívesen adtak át vállalatokat tanácsi 
kezelésbe. Legfeljebb azokat, melyek erősen deficitesek vol
tak. A tanácsi kezelésben levő vállalatok többsége technikai
lag mélyen az országos szint alatt volt. Kapacitásuk jelentős 
részét nem a lakosság szükségleteinek kielégítése, hanem a 
minisztériumok által leadott tervek teljesítése kötötte le. 
(Ezt a vállalatok szívesen is fogadták, mert a nagyipar szá
mára nem kifizetődő apróbb közszükségleti cikkek előállí
tásának önköltsége magasabb volt). 

Ez utóbbi tényt viszont a lakosság ellátása, a választék 
bővítése sínylette meg. 

E nehézségek ellenére elégedettek lehetünk a tanácsi válla
latok eredményeivel. 1955-ben például 33,6 millió Ft nyere
séget fizettek be a tanácsonak. Ha a veszteségesen gazdál
kodók 7,5 millió Ft-os deficitjét leszámítjuk, még mindig 
26,1 millió Ft a tiszta nyereség. Termelési értékük 299 millió 
Ft-ot tett ki. 

Különösen jelentős volt a községpolitikai tervek végre
hajtása szempontjából, hogy a tanácsi téglaipar terven felül 
2069 millió db téglát gyártott.84 

A kisipari szövetkezetek éves tervüket ugyan globálisan 
csak 99%-ra teljesítették, azonban egyes, a lakosság által 
nagyon keresett cikkeknél (tűzhely, bútor) ezt jelentősen 
(561 illetve 256%) túlteljesítették.85 

Javította a lakosság igényeinek kielégítését a magánkis
iparosok számának megnövekedése is. 

Jelentős eredmények mutatkoztak a kereskedelmi hálózat 
fejlesztése területén is. 1955-ben közel 3000 egységgel bővült 
a kereskedelmi hálózat. Ezen felül sok egységet korszerűsí
tettek. Az új egységek 70%-a falun létesült. Javult az ipar
vidékek kereskedelmi ellátottsága is. 1956-ra kb. 800 új egy
ség átadását tervezték be.86 

Az eredmények mellett azonban hibák is jelentkeztek. 
Nemegyszer a nagykereskedelemnél raktáron levő cikkek 
sem voltak kaphatók az üzletekben. Például Herenden hosz-
szú ideig nem lehetett alumínium edényt kapni, az iparvidé
kek boltjainak jelentős részében nem gondoskodtak a cso
magolt és ömlesztett sajtféleségek utánpótlásáról, stb.87 

Több helyen a kenyér és tejellátás nem volt megfelelő.88 

Olyan szélsőséges esetek is jelentkeztek, mint pl. Keszthelyen. 
A lakosság a városi tanácson keresztül halüzlet létesítését 
kérte. A főhatóság válasza erre az volt, hogy szükségleteiket 
horgászással elégítsék ki. Általában a balatonparti üdülő
helyek ellátása nagyon gyenge volt.89 Mindez nem szolgálta 
a jó tömegkapcsolatok kialakításának ügyét, bár ehhez 
olyan, a tanácsokon kívül álló problémák is hozzájárultak, 
hogy a korlátozott anyagi lehetőségeket a lakosság egy része 
nem mindig tudta reálisan mérlegelni. 

Egyik égető problémaként jelentkezett a lakáskérdés is. 
Különösen a városokban és a fejlődő iparvidékeken jelen
tett ez súlyos gondot. A tanácsi szervek részéről megvolt a 
törekvés ennek enyhítésére (pl. 1956. I. negyedévben iroda
helyiségekből 357 lakást alakítottak ki), de megoldására — a 
Horthy rendszertől örökölt súlyos lakásviszonyok miatt — 
néhány év alatt nem vállalkozhatott. E területen a korláto
zott anyagi lehetőségek (beszámítva a kérdés korábbi két
ségkívüli elhanyagolását is, a családiházépítés nem kellő 
ösztönzését) megértetése az érdekeltekkel talán a legnehezebb 
feladat volt.90 

A begyűjtési rendszer fennmaradása, másrészt a dolgozó 
parasztok vetőmag és műtrágya igényének nem kellő kielé
gítése (bár minderről a tanácsok nem tehettek) lazította a 
tanács kapcsolatát a dolgozó parasztsággal.91 Ebben az idő
szakban már nem volt a mezőgazdaság szocialista átszerve
zésének a tanács tömegkapcsolatai szempontjából olyan ká
ros hatása, mint az előző tanácsciklusban. Bár ilyen irányba 
hatott a termelőszövetkezetek szervezése területén az önkén
tesség helyenként ismét előforduló megsértése.92 Ez az adott 
helyen a vb és apparátus illetve a dolgozó paraszt tanács
tagok viszonyát is kedvezőtlenül befolyásolta.93 

Az ellenség is aktivizálódott. Olyan nézeteket terjesztettek 
hogy,,a becsületes magyar ember földszeretetével" nem egyez
tethető össze a nagyüzemi gazdálkodás. Jelentkezett a „kö
zös csajka" elmélet is, mintegy ezzel próbálva megfélemlí
teni, elbizonytalanítani a parasztokat. Helyenként a közép-
és szegényparasztok szembeállításával kísérelték meg a tsz 
mozgalom fejlődését gátolni. Néhol egyenesen a tsz takar
mánya, szalmája felgyújtására vetemedtek (pl. Bakonygyirót, 
Bakonynána).94 

Rossz hatással volt a parasztságra az apparátusban meg
búvó ellenség tevékenysége. Volt, ahol a gazdasági épületet, 
felszerelést visszakövetelő kulákoknak adtak igazat a ter
melőszövetkezettel szemben. Úgy is megkárosították a 
tszeket, (pl. Magyarpolány, Ugod, Nemesvámos községek
ben), hogy egyéniek által művelt területeket is terhükre írtak s 
velük fizetették érte az adót és beszolgáltatást.95 Jelentkeztek 
az apparátusban a tsz-ket lebecsülő, az egyéni parasztokat 
túlértékelő revizionista nézetek is. Máshol az önkéntesség 
elvét összecserélték a passzív várakozással.96 

Az ellenséges tevékenység és a helyenként jelentkező bal
oldali túlkapások és revizionista nézetek azonban nem tud
ták leállítani a termelőszövetkezeti mozgalom fejlődését. 
1956 március végéig 133 tsz. 21 tszcs működött a megyében 
7513 taggal, 56°>28kh összterületen. Eredményeik is bizta
tóak voltak:97 

1954 1955 

Szövetkezeti alap 22,2 mill. 45,5 mill. 

Tartalékolás 24,1 mill. 26,6 mill. 

Ossz. bevétel 40,4 mill. 50,6 mill. 

Természetbeni részesedés 24,8 mill. 33,7 mill. 

Pénzbeni részesedés 11,6 mill. 15,7 mill. 

A munkaegység értéke 28,12 Ft 39,42 Ft 

Mérleghiány 2,7 mill. 1 mill. 
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Néhány termelőszövetkezet különösenszép eredménytért 
el. A munkaegység értéke:98 

pl. a Zirc-aklipusztaiban 62,64 Ft 
a révfülöpiben 62,20 Ft 
a bakonypéterdiben 51,— Ft 
a romándiban 56,50 Ft 
az egyházaskeszőiben 46,—• Ft 

A költségvetésnél közölt adatokból kitűnik, hogy a ren
delkezésre álló anyagi eszközök jelentős részét (több mint 
1/4-ét) k u l t u r á l i s kiadásokra fordította a tanács. En
nek következtében e területeken is igen szép eredmények 
születtek. Hasonló volt a helyzet az e g é s z s é g ü g y i és 
s z o c i á l i s ellátottság terén. Az alábbi számadatok ön
magukban is dokumentálják ezt: 

Az óvodai férőhelyek száma 1955-ben 3375-ről 3553-ra 
emelkedett. Az állandó bölcsődékben 244, az idénybölcső
dékben 180, a berhidai és a csopaki csecsemőotthonokban 
200 csecsemő ellátásáról gondoskodtak. Az általános iskolai 
napközikben elhelyezett gyermekek száma 1660 fő volt. 
Ezen felül a nyári hónapokra 145 idénynapközi (4500 gyer
mekkel) működtetését tervezték be a költségvetésbe." Csak 
1955-ben az állandó és idénynapközik üzemeltetése 7,5 mil
lió Ft-ba került.100 

1955-ben a tervezett 17 helyett 34-el, 1246-ra emelték az 
általános iskolai tantermek számát. Ennek megvalósítását a 
lakosság társadalmi munkával is segítette. (Például Kapol-
cson, Dudaron, Kisgörbőn, Bakonycsernyén stb.) A közép
iskolai tantermek száma a tervezett 90 helyett 105-re emel
kedett.101 

Gondot jelentett az ifjúság nevelése szempontjából, hogy 
96 községben nem volt alkalmas helyiség összejöveteleikre.10 

Ennek megoldását is keresték. A tanácsok helyiséget, pénzt 
bocsátottak a fiatalok rendelkezésére (Külsővat, Tótvázsony 
Zirc, stb.). Igyekeztek a tanácsok fellendíteni az ifjúság kul
turális és sporttevékenységét is. A keszthelyi járási tanács pl. 
1956-ban 60 ezer Ft-ot szavazott meg e célra.103 

A kultúra terjesztése szempontjából jelentős a megyében 
működő 162 kultúrház és kultúrotthon szerepe.104 

1955-ben 120-ra bővítették a kórházi ágyszámot. A szo
ciális otthonokban 497-en kaptak ellátást.105 

* 
Jelentős eszköze a jó tanácsi munkánaka tanácsoktömeg

kapcsolatai növelésének a k ö z s é g p o l i t i k a t e v é 
k e n y s é g . Az első tanácsciklus idején nem fordítottak rá 
kellő gondot. 1955-től kezdett jobban fellendülni (a község
fejlesztési hozzájárulásról szóló 1955. évi 4. sz. tvr-el). Fel
ismerték, hogy gazdasági szerepe mellett igen lényeges poli
tikai hatása is. A legjobb eszközök egyike a dogozó tömegek 
aktivizálására, a helyi kezdeményező erő széleskörű kibon
takoztatására. Meg kell azonban azt is mondani, hogy erre a 
felismerésre jónéhány községi tanács a megyében is csak 
1956-ra jutott el. 

A tanácsok községpolitikai tevékenysége a községfejlesz
tési hozzájárulásra, a tanácsi vállalatok terven felüli nyeresé
gének egy részére, az adóprémiumra, a helyi beruházások
nál elért megtakarításokra, a költségvetési többletbevéte
lekre, a rejtett helyi tartalékok feltárására, a lakosság társa
dalmi munkájára alapozódott. Eredményességét növelte a 
tanácsi vállalatok sorának és általában a tanácsi hatáskörnek 
a szélesedése. 

A fentieken belül különösen a községfejlesztési alap léte
sítése lehetőségét szeretnénk hangsúlyozni.106 Ennek segít
ségével a tanácsok költségvetésükön és beruházási előirány
zataikon felül számos feladatot oldhattak meg saját hatás
körükben. 

Az új lehetőséggel való élés nem ment azonnal minden 
hiba nélkül. Általában helyesen történt a tervek összeállí
tása. A tanácstagok széleskörű felmérést végeztek ennek ér
dekében a lakosság körében. Helyenként azonban már a ter
vezésnél is jelentkeztek hibák: irreális elképzelések beállí
tása. Máshol a lakosság igényeit nem mérték fel helyesen. 
Ennek tudható be, hogy pl. Márkon a tanácsülés nem fogadta 

el a vb által készített községpolitikai tervet. Egyben utasí
totta a vb-t a terv olyan értelmű átdolgozására, hogy a leg
sürgősebb feladatokat kivéve a kultúrház építésére tartalé
kolják a pénzt.107 

1955 tavaszán a megye 240 községéből 235-ben a tanács
ülés elé terjesztették a községpolitikai terveket. Mivel egyes 
tanácsi vezetők az előkészítőmunka során nem ismertették, 
hogy ez a lakosság részéről is jelent hozzájárulást, 15 község 
tanácsülése (Kisgörbő, Rigács, Nemehany, Kisszöllős, Za
laszegvár, Mencshely, Szentgál, Gyulafirátót, Vindornyalak 
stb.) elutasította a községfejlesztési hozzájárulás megszava
zását. A községek döntő többsége azonban nemcsak a pénz
beli hozzájárulást szavazta meg, hanem összesen 5 750 000 
Ft értékű társadalmi munkát is.108 A lakosság pénzbeli fel
ajánlása 5 millió Ft volt.109 

Az eredmények 1955-ben — annak ellenére, hogy a tervek 
gyakorlati megvalósítása nem ment minden zökkenő nél
kül110 — igen szépek. A községpolitikai tervek keretében 
létesült 11 ezer m2 út, 6700 m2 járda, 10 ásott kút, 3 szabad
téri színpad, 6 labdarúgópálya, 90 db hangszóró, 2 új orvos
rendelő, 3 kultúrotthon. Jelentősebb felújításra került sor 26 
kultúrotthonban, 2000 kh legelőtisztítást végeztek, stb.111 

Az 1956-os községpolitikai tervek előkészítése (a Nép
front által készített községi programokat erősen figyelembe 
vették), megkezdése, a lakosság által megszavazott hozzájá
rulás sokhelyt emelkedő volumene még nagyobb eredmé
nyeket ígért. Csabrendeken törpevízmű, Badacsonytomajon 
iskola, Várpalotán szabadtéri színpad, Rezin kultúrotthon, 
Vörösberény és Dóba községekben iskolai tanterem, Bánd, 
Márkó, Mencshely községekben autóbuszváró építéséhez 
stb. kezdtek hozzá.112 

Jelentősek a társadalmi munkafelajánlások. Különösen 
ott, ahol ebben a vb tagok is példamutatóan résztvettek. 
Ugyanakkor e területen szórvánosan helytelen jelenségekkel 
is találkozhatunk. Példul néhány községben 50—200 Ft-ig 
terjedő bírságot szabtak ki a társadalmi munkát nem telje
sítőkre. Vászolyban pedig a 4/1956 tanácsi sz. határozattal 
kötelezővé tették a társadalmi munkát. Az ilyen jelenségek 
ellen azonban a járási tanácsok felléptek.113 

Összegezve megállapíthatjuk,hogy a községpolitikai tevé
kenység eredményei jelentősek voltak. Az új létesítmények, 
felújítások stb. mellett különösen fontos volt szerepük a ta
nács és a tömegek kapcsolata, — de nem utolsósorban — a 
tanácstagi munka fellendítése szempontjából. Az 1956-os 
tervek megvalósítását az ellenforradalom megszakította, de 
leverését követően újult erővel folytatódott az ezirányú tevé
kenység. 

A tanácsok igazgatási tevékenységének kérdéskomplexu
mán belül a tömegkapcsolatok alakulását egyik leginkább 
befolyásoló tényező a l a k o s s á g b e j e l e n t é s e i 
n e k , p a n a s z a i n a k intézése, s ezen belül az apparátus 
munkastílusa. A kérdés egészének vizsgálatához szüksé
ges a tanácsok és a legfelsőbb állami szervek, illetve a taná
csokon belül az alsóbb és felsőbb szintű tanácsok kapcsola-
társa is röviden kitérni. 

A legfelső állami szervek és a tanácsok kapcsolatára alap
vetően rányomták bélyegüket a túlzott centralizációs törek
vések. Bár a második tanácstörvény egyértelműen leszögez
te, hogy a tanácsok hatalmi testületei csak a felsőbb válasz
tott hatalmi szerveknek vannak alárendelve, másrészt a vég
rehajtó bizottságok legfelsőbb irányítását a Minisztertanács 
megfelelő osztálya végzi, a gyakorlatban ez korántsem érvé
nyesült. A tanácsi testület helyileg sem tudott a végrehajtó 
bizottság felé tényleges irányítóvá válni. Sok apró kérdésben 
pedig a hatáskörök változatlanul nem ott voltak, ahol azt 
legjobban megtudták volna oldani, hanem a központi szer
veknél. Ez viszont szükségképpen a helyi kezdeményezések 
kibontakozását akadályozta, a helyi sajátosságok nem kellő 
figyelembevételét. Olyan részkérdésekben sem volt például a 
tanácsoknak joguk dönteni, minta túlórák engedélyezése.114 

Különösen komoly problémát jelentett a szakminisztériu
mok merev ragaszkodása a hatáskörökhöz. Másrészt a fen
tiekkel összefüggésben az, hogy a tanácsi apparátust rende-

400 



letekkel halmozták el, ami az érdemi munkát károsan befo
lyásolta. Még 1956-ban is egy-egy megyei tanács szakigazga
tási szervei napi átlagban 15—20 utaítást és rendeletet kap
tak. 

Bár kisebb mértékben, de a hatáskörök leadásától való 
idegenkedés tanácsszintek között is jelentkezett. Ehhez a 
hivatkozási alap itt is a „nem kellő szakmai felkészültség" 
volt. Ez a felfogás sok esetben büroktarikus intézkedéseket 
szült. Például a szőlőkivágási engedélykérelmet a dolgozók 
beadták a községi tanács vb-hoz. Ez véleményezésre fel
küldte a járási tanács mezőgazdasági osztályához. Innen 
továbbkerült a megyei tanács mezőgazdasági osztályához. 
Ott engedélyezték vagy elutasították, majd az ügyirat vissza
felé is megtette az előbbiekben vázolt utat. A bürokratikus 
ügyintézésen túl ez azt eredményezte, hogy a megyei tanács 
mezőgazdasági osztályán egy szőlészeti agronómus munka
idejét teljesen lekötötte az engekélykérelmekkel való íróasz
tal melletti foglalkozás. így tényleges feladata elvégzésére 
már nem jutott ideje.115 

A rendeletek tömege, a hatáskörök korlátozása következ
tében a végrehajtó bizottságok vezetőinek munkaidejét is 
főleg a felsőbb szervek rendeleteinek végrehajtása foglalta le. 

Az MDP KV-nek 1956. júliusi határozatában foglaltak
nak megfelelően az Országgyűlés 1956. július 31-i ülése egy
értelműen állástfoglalt a helyzet megváltoztatásának szük
ségessége mellett. Az itt elhangozottakban különösen az az 
elképzelés kapott hangsúlyt, hogy a konkrét helyi ügyekben 
a tanácsoknak kell biztosítani döntést, a felsőbb szakigaz
gatási szervek feladata a fő feladatokkal, fő irányelvekkel 
való foglalkozás. Ez egyben ellenőrző tevékenységük megja
vítását is lehetővé teszi. 

Természetesen a tanácsi szervek ügyintéző tevékenységé
benjelentkező büroktratikus vonásoknak egyéb okai is vol
tak. Az aktatologatások mögött nemegyszer az húzódott 
meg, hogy az apparátusi dolgozó nem akart felelősséget vál
lalni. Az is szerepet játszott, hogy a tanácsi apparátusban és 
a végrehajtó bizottsági vezetők körében igen nagy volt a 
fluktuáció. Ebből adódóan sokan közülük nem ismerték 
kellően a rendelkezéseket, s ez elősegítette a bürokratikus 
ügyintézést.116 

r * A fluktuáció mértékére utalnak a vb-i vezetőkre vonatkozó 
alábbi adatok. Az 1954-es tanácsválasztások után a régi és 
az új tanácsi vezetők aránya:117 

Tanács
szint 

VB elnök VB elnök h. VB titkár Tanács
szint Régi Új Régi Új Régi Új 

Járási 6 2 10 5 6 2 

Városi 2 2 3 1 3 1 

Községi 165 72 5 7 195 43 

Ehhez járultak még hozzá a ciklus közbeni változások. Pél
dául Balatonedericsenaz 1954-es választásoktól 1956. április 
végéig 4 elnök és 6 titkár váltotta egymást.118 

Fontos feladatként jelentkezett tehát a fluktuáció csök
kentése, mint a probléma megoldásának egyik kulcsa. A ne
hézségek áthidalásában azonban a szakmai továbbképzés is 
sokat segíthetett. Ennek érdekében az 1954-es választások 
után az új végrehajtó bizottsági vezetők közül 5 hónapos 
államigazgatási iskolára küldtek 13 vb elnököt, 1 elnök
helyettest és 2 titkárt. Amíg a többi új vezetőre is fokozato
san sor kerülhetett, átmeneti megoldásként előre kiadott 
anyag alapján havonta szakmai konferenciákat tartottak 
számukra.119 

A fentieken kívül a lakosság ügyeinek nem megfelelő in
tézésében az apparátusi dolgozók hanyagsága is sokszor 
szerepet játszott. Például B. Z. képviselő 1956. február 16-i 
beadványára a megyei tanács csak július 13-án válaszolt.120 

Feltételezhető, hogy ha nem képviselőről van szó, még gyak
rabban előfordult, hogy a beadványok megválaszolása nem 
a törvényben előírt időponton belül történt. 

A kép teljességéhez az is hozzátartozik, hogy jónéhány 
tanácsnál 48 órán belül igyekeztek a panaszokat elintézni.121 

Ahol elmaradás volt az ügyintézés határidejének betartásá
ban, abban szerepet játszottsokszorazelőzőkbenrészletezett 
rendeletekkel való leterhelés, hatásköri problémák stb. is. 

A lakosságtól a tanácsokhoz érkező bejelentések, pana
szok — különösen a tanácstagi fogadóórákon elhangzot
tak — között sok olyan jogos észrevétel is szerepelt, amit a 
tanácsok anyagi lehetőségeik korlátai miatt nem tudtak meg
oldani (pl. faluvillamosítási, kultúrházépítési kérelmek és 
lakáspanaszok sora).122 Többhelyütt azonban a tanácstagok 
nem magyarázták meg, hogy ilyen, sokszor jogos kérelmek 
miért csak hosszabb távon nyerhetnek megoldást. Másik 
oldalról viszont fontos, hogy az apparátus a hozzá továbbí
tott panaszokat, még abban az esetben se hagyja válasz nél
kül, ha azok nem megoldhatók, sőt esetleg nem is jogosak. 

A panaszok száma emelkedő tendenciát mutat. Például a 
követlenül a megyei tanácshoz érkező panaszok száma: 

1953-ban 
1954-ben 
1955. I. félévben 

760 db 
3000 db 
1600 db.123 

Ez az emelkedés egyrészt magában rejti a lakosság bizalmá
nak növekedését is. De magában foglal többször jogtalan, 
másrészt túlzott, az anyagi lehetőségeinkkel nem reálisan 
számoló kívánságokat is. Ugyanakkor arra is enged követ
keztetni, hogy egyes területeken jogos sérelmek várnak orvos
lásra. Érdekes képet ad ilyen szempontból a panaszok tárgy
kör szerinti megoszlása. 1955. január-február hónapban 
elhangzott panaszokat és közérdekű bejelentéseket vizsgálva 
a következő képet kapjuk:124 

város- és községgazdálkodási osztályon 124 db 
mezőgazdasági osztályon 103 db 
pénzügyi osztályon 87 db 
begyűjtési hivatalnál 56 db 
kereskedelmi osztályon 18 db 
elbocsátással kapcsolatos 9 db 
illetménnyel kapcsolatos 29 db 
vb elleni panasz 15 db 
szociálpolitikai 45 db 
terv osztály felé 60 db 
egyéb 188 db 
A fenti adatok előző megállapításainkat igazolják. Egy

részt igen magas volt (közel 17%-a az összes panasznak és 
közérdekű bejelentésnek) a város- és községgazdálkodási 
tevékenységgel kapcsolatos. Ezek zömeakitűzött célok meg
valósításához anyagihozzájárulást kért. (Ezt a megyei tanács 
rendelkezésére álló anyagi eszközök nem mindig tették meg
valósíthatóvá). Másrészt magas volt a mezőgazdasági, be
gyűjtési, pénzügyi (adó) panaszok száma (közel 34%), ami 
arra is enged következtetni, hogy az 50-es években e terüle
ten is jelentkező gazdaságpolitikai koncepció — a paraszt
ság magas adóztatása, túlzott begyűjtési kötelezettség — ha 
csökkent mértékben is, de még kísértett. Másrészt ezek 
adódtak egyes tsz-ek nem alapszabályzat szerinti működésé
ből is. 

A panaszok elintézési gyorsaságát mutatja (és ez az egyes 
tanácsszinteknél közös jelenség) a fent részletezett 730 db 
panasz elintézése is. Március 1.-ig 365 panasz nyert végleges 
elintézést, 42 intézése folyamatban volt. Összesen 52 elinté
zetlen panasz határideje járt már le. Ez a Város- és Község
gazdálkodási-, Pénzügyi- és a Mezőgazdasági Osztályok kö
zött oszlott meg.125 

Mindez azt mutatja, hogy a dolgozók éltek az 1954. I. 
törvényben biztosított jogukkal. Másrészt a tanácsi appará
tus részéről általában nem a lelkiismeretes ügyintézéssel volt 
probléma, ebben sok, tőlük illetve szubjektív szándékuktól 
független tényező is befolyásolta őket. 

Ugyanakkor azt is meg kell állapítani, hogy nem helyes, 
többször törvénysértő döntések is születtek.126Erre mutat az 
is, hogy magas volt a megyei ügyészséghez a tanácsi határo
zatok ellen 1955-ben benyújtott panaszok száma: 191. A j á . 
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rási ügyészségekhez 589-et nyújtottak be—és ezek 25—30%-a 
jogos volt.127 Összegezve tehát a panaszok intézése javí
tandó volt még. Részben a panaszokkal való foglalkozás az 
apparátus részéről. Másrészt szükséges lett volna a tanácso
kon kívül álló, de a panaszügyek intézésének hatásfokát 
rontó tényezők (centrális irányítás vadhajtásainak lenye-
sése, a tanácsi hatáskörök növelése) megszüntetése is. 

V. 

A tanácsok pártirányítása : 
A proletárdiktatúra szervei, így a tanácsok is a munkás

osztály marxista-leninista pártjának irányításával fejtik ki 
tevékenységüket. A tanácsok fontos összekötő kapcsot jelen
tenek a párt és a tömegek között, mivel az állami szervek 
közül (különösen a városi és a községi tanácsok) a legköz
vetlenebbül, munkáj uk során nap mint nap érintkeznek a tö
megekkel. 

Pártirányításuk jelenti a politikai irányvonal kidolgozását 
a pártszervezetek által, melyek szellemében a tanácsok dol
goznak, tehát a főbb feladatok, célkitűzések meghatározá
sát, ezek végrehajtásának folyamatos ellenőrzését. Jelenti a 
tanács és az alá nem rendelt gazdasági, kulturális stb. szer
vek, másrészt a tanács és a tömegszervezetek munkája kö
zötti koordináló tevékenységet. Feltételezi a feladatok meg
valósítása érdekében a megfelelő kádermunkát is. 

A tanácsok pártirányítása nem mond annak ellent, hogy a 
tanácsok feladataikat önállóan látják el. Ha ugyanis a párt
szervek magukravállalnak a tanácsi feladatokból, akkor ez
zel politikai irányító és nevelő szerepük szorul háttérbe, más 
részt az önállóság, a felelősség elsorvadását eredményezi a 
tanácsi munkában. 

A párt vezető szerepe érvényesítésének különböző for
mái, módszerei alakultak ki. Az alapelv azonban azonos: az 
irányításnak pártpolitikai eszközökkel kell történnie. Ugyan 
akkor látni kell azt is, hogy a felsőbb állami szervek illetve a 
hatalmi szervek azonos szintű igazgatási szervek felé irá
nyuló jogszabályozó, rendelkező tevékenysége állami vona
lon a pártirányítás speciális formáját jelenti. (Ezek végrehaj
tása, betartása azonban nemcsak a párttagokra, hanem min
den állampolgárra kötelező). 

A tanácsok pártirányításának kérdéseit Veszprém megyé
ben ismét csak az országos helyzetből kiindulva lehet vizs
gálni. A tárgyalt periódusban az országos pártvezetésben 
megtörtént a jobboldali nézetek visszaszorítása. Ugyanakkor 
mivel az 1955. márciusi KV-i határozat nem mutatott rá a 
revizionista nézetek széleskörű jelentkezésének okaira, elvi 
alapjaira, másrészt ismét kezdtek előtérbe kerülni baloldali, 
szektás tendenciák, Nagy Imréék revizionista politikájának 
visszaszorítása nem történt következetesen. Ennek követ
keztében egyre komolyabb problémák jelentkeztek az or
szág politikai életében. A párt és a tömegek kapcsolatának 
meglazulását nem sikerült megszüntetni, sőt a párton belül 
is tovább folyt a frakciós tevékenység (ha időlegesen nem is 
a nyílt színen). Viszonylag későn, 1956. júliusában született 
meg a К V-nek az a határozata, melynek alapján a még fenn
álló hibák kijavítása lehetséges lett volna — ennek megvaló
sítására azonban az ellenforradalmi erők szervezett fellépése 
következtében nem került sor. 

Ilyen körülmények között érthető, hogy a legjobb helyi 
szubjektív szándék sem lehetett elengendő arra, hogy az or
szágos politikának megfelelően dolgozó megyei szervek 
munkájában az országos hibák ne éreztessék hatásukat. 
A hibák a tanácsok tömegkapcsolatai, a szocialista demok
ratizmus kikontakoztatása szempontjából különösen káro
sak voltak. Mindezt az ellenséges erők messzemenően igye
keztek is kihasználni. 

A párt és tanácsi szervek kapcsolatát vizsgálva a megyé
ben, megállapíthatjuk, hogy az általában jó volt. Különö
sen érvényes ez a megyei tanács, a járási és a városi tanácsok 
vonatkozásában. Olyan problémák azonban felmerültek, 
hogy a tanácsi apparátus fluktuációja, a mezőgazdaság szo
cialista átszervezésének nagy feladata, de néha az adminiszt

ratív eszközök iránti fogékonyság következtében is, a párt
szervek végeztek tanácsi feladatokat. Néhol a tanácsok 
részéről is jelentkezett olyan kényelmességre való törekvés, 
hogy saját feladataikból egy részt a pártszervek vállaljanak 
magukra. Helyenként ezzel ellentétes tendenciák is jelent
keztek, egyes tanácsi vezetők (különösen községiek) terhes
nek érezték apárt felé fennálló beszámolási kötelezettségüket. 
Főleg azokban a községekben voltak problémák, a párt ve
zető szerepének érvényesítésével, ahol a párttitkár nem volt 
függetlenített. Egyes községekben személyeskedések is voltak 
párt- és tanácsi vezetők között.128 

Ugyanakkor a fenti esetekkel szemben sok községben is 
(pl. Ugod, Lovászpatona, Nemesszalók, Pápateszér, Bala
tonakaii stb.) jó volt a kapcsolat a pártszervezet és a tanács 
között. Általában jellemezte ezt a feladatok közös megbeszé
lése, a tanácsi vezetők időnkénti beszámoltatása, kölcsönös 
részvétel egymás rendezvényein stb. A legtöbb segítséget 
azonban természetszerűleg megyei szinten kapta a tanács a 
Pártbizottságtól.129 

Helyenként sor került együttes PB és tanácsülés tartására. 
Például 1956. március 27-én Keszthelyen ilyen együttes ülé
sen tárgyalták meg az éves városfejlesztési elképzeléseket.130 

A pártirányítás megjavítása érdekében hívták létre orszá
gosan a választott tanácsi testületen belül az MDP csoporto
kat. Szerepük a tanácson belül, másrészt a tanács tömeg
kapcsolatainak növelése szempontjából igen nagy lehetett 
volna. Bár szép eredmények is jelezték tevékenységüket 
(elsősorban a tanácstagok aktivizálása és a községfejlesztési 
tervek kidolgozása területén), többnyire nem sikerült helyü
ket megtalálni. Összejöveteleiket általában 1—2 órával a 
tanácsülés kezdése előtt tartották, — sőt többször még így 
sem, — ahol az egyes tanácsülési napirendi pontok erősen 
formális megtárgyalására szorítkoztak.131 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a pártirányítás lenini 
elveinek teljes következetességgel való érvényesülését a taná
csoknál ekkor még sok tényező gátolja. Ennek kibontakozá
sára is csak az ellenforradalom leverését követően (különö
sen a Politikai Bizottság 1957. júliusi határozata után) ke
rülhetett sor. 

VI. 

Az ellenforradalom hatása a Veszprém megyei tanácsok 
munkájára:™'1 

Az ellenforradalom kirobbanását Veszprém megyében is 
polgári restaurációs propagandahadjárat előzte meg. A 
követeléseket azonban szocialista jelszavakba öltöztették. 
Ilyen megtévesztő módszer segítségével számíthattak csak 
arra, hogy sok, a szocialista rendszert igenlő, de a hibák 
ellen fellépő embert is meg tudnak nyerni szándékuk támo
gatójául. Másrészt a fellépés legalitásának biztosítása is meg
követelte ezt. 

Erősen éreztették hatásukat a megyében a Petőfi Kör 
vitái is. Több veszprémi pedagógus személyesen is résztvett 
ezeken, majd hazatérve, az ott hallottakat továbbadta. 
A megyei újság október 20-i számában Zs. R. egyetemi hall
gató azt követelte, hogy Veszprémben is hozzák létre a 
Petőfi Kört. Az ellenforradalom Veszprém megyei előkészí
tésének legfontosabb eseménye az október 15-én rendezett 
értelmiségi nagygyűlés volt. Fontos mozzanat volt a veszp
rémi egyetemisták által összeállított 20 pontos követelés
lista is. Ebben olyanok szerepeltek, mint például új választá
sok tartása, Nagy Imre és Lukács György beválasztása a 
KV-be stb. Október 23-ra pedig nagygyűlést szerveztek a 
veszprémi színházban. Ezen a nagygyűlésen nacionalista, 
soviniszta, szovjetellenes megnyilatkozások hangzottak el. 

Az ellenforradalmárok a fő tüzet kezdettől a párt meg
semmisítésére irányították. Emellett azonban nagy gondot 
fordítottak a proletárdiktatúra helyi szervei, a tanácsok fel
számolására is. Ez utóbbi október 26—27-én vette kezdetét. 

Az egyetemen Lóránt Imre újságíró vezetésével létrehoz
tak egy ún. megyei forradalmi bizottságot, melyet a megyei 
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hatáskörű ún. „Veszprém megyei Nemzeti Forradalmi Ta
nács" megalakulása követett október 26-án. A Veszprém 
megyei Nemzeti Forradalmi Tanácsot megalakító október 
26-i gyűlésen elhangzottak olyan javaslatok, hogy meg kell 
vonni az elismerést a Nagy Imre kormánytól és létre kell 
hozni egy dunántúli külön kormányt. Nem meglepő tehát, 
hogy amikor a győri rádió október 29-én közölte a Dunán
túli Nemzeti Tanács megalakításának tervét, Veszprém me
gye „forradalmi tanácsa" már október 30-án csatlakozásá
ról biztosította a győri „kormányt". 

A „forradalmi tanács" rendelkezést hozott a járási és köz
ségi „forradalmi tanácsok" létrehozásáról is, melyhez az 
egyetemisták egy része is segítséget adott. 

A „forradalmi tanácsok" céljairól már vezetőik szárma
zása, családi kapcsolatai sokat elárulnak. A megyei elnöke 
dr. Brusznyai volt. Apja csendőrtiszt, bátyja a váci püspök 
titkára volt. A pápai járási „forradalmi tanács" élén dr. 
Pulai, volt főjegyző állt. Helyettese Pallagi horthysta fő
hadnagy volt. A tapolcai járás élére dr. Fehér János volt 
járási főszolgabíró került, a devecserihez pedig dr. Budai, 
akinek a felesége bárónő volt.133 

A fentiek után nem csodálható, hogy az elenforradalmi 
tanácsok első intézkedései közé tartozott a megyei és járási 
vb vezetők, majd osztályvezetők, végül az apparátus tagjai 
közül a kommunisták elbocsátása. Csak kezdeti lépésként 
a megyei tanácstól 34 kommunistát bocsátottak el. 

A községi „forradalmi tanácsok" létrehozását követően 
itt is megkezdődött a kommunisták eltávolítása az appará
tusból, majd a választott testületből. Barnagon ilyen okból 
még a hivatalsegédet is eltávolították, aki 6 gyermekes öz
vegyasszony volt. A megyében összesen 350 községi vb elnö
köt és titkárt váltottak le. (Az összes tanácsnál együttesen 
397 funkcionáriust). Több helyen mindez a lehető legbrutá
lisabb módon ment végbe. Több vb elnököt és titkárt meg
vertek. Ajkarendeken például a vb titkárt 11 késszúrással 
szállították kórházba. Gyarmaton összetörték és feldúlták a 
vb elnök és titkár lakását, s 12 kommunistát letartóztattak. 

Ez utóbbi ténykedések már átvezetnek bennünket a „for
radalmi tanácsok" és a felfegyverzett ellenforradalmárok 
pusztításaihoz. Ezek közt olyan ténykedések szerepeltek, 
mint feketelista készítése a funkcionáriusokról. Ennek szel
lemében letartóztatások. (Csak Keszthelyen 21 személyt). 
Várpalotán 16 szovjet katonát meggyilkoltak. Veszprémben 
is lövöldöztek az ellenforradalmárok a szovjet katonákra. 
Akcióik során lőtték agyon Kiss Lajos elvtársat is, a megyei 
Pártbizottság munkatársát. A lövöldözések következtében 
Veszprémben kb. 1 millió Ft-os kár keletkezett, csak a lakó
épületekben.134 

Nagy pusztítást vitt véghez az ellenforradalom a kulturá
lis intézményekben is. Különösen a könyvtárak szenvedtek 
nagy károkat. Csabrendeken például a hitleri fasizmusra 
emlékezető módszerrel égették el a községi könyvtár teljes 
állományát. Hasonló események zajlottak le Csót, Bazsi, 
Bakonypölöske, Hosztót, Zalagyömörő, Zalaszegvár és Jásd 
községekben. A megyében összesen 22 községben 3124 kötet 
könyvet égettek el. A könyvtárak mellett 140 községben éget
tek tanácsi iratokat.136 

Ezek az akciók a megtévesztő jelszavakkal együtt a töme
gek hangulatának felszítását célozták. A munkásokat 
sztrájkra igyekeztek felbujtani. Az emiatt keletkezett kár 
3,5 milliárd Ft volt. 

Bomlasztották a tsz-eket. E céljuk érdekében (hogy a ta
gokat megfélelmítsék) felgyújtották több tsz-ben a szalma
kazlakat (pl. Zirc, Szentgál, Bakonyszentlászló). Noszlopon 
megverték a termelőszövetkezeti tagokat. Bakonyszentlász-
lón és Noszlopon a „forradalmi tanács" rendelettel oszlatta 
fel a tsz-eket. Több helyen az elnököt szólították fel ennek 
megtételére. 40 szövetkezetet azonban csak fegyveres kény
szerrel tudtak szétverni.136 

A megye 141 termelőszövetkezetéből 76 oszlott fel. Több 
községben kaszával, kapával tudták csak megvédeni a tsz 
közös vagyonát a parasztok. Ez történt például Révfülöpön 
is. Az ellenforradalom leverését követően 1957. március 
végéig a feloszlottakból 12 újjáalakult. 

A termelőszövetkezetek elleni támadás élén olyan emberek 

álltak, mint pl. Nagyalásonyban Barcza földbirtokos (600 
holdját követelte vissza) és kulákok. 

Az ellenforradalmárok a megyében is elégedetlenek vol
tak a parasztság álláspontjával, nyugodtságával. Éppen 
ezért megpróbálták a munkásosztály és a parasztság szem
beállítását elérni.137 

Az ellenforradalom nem egy helyen a kisipari termelőszö
vetkezetek fennmaradását is veszélyeztette, azonban ered
ményeket itt nem nagyon tudott elérni.138 

Az ellenforradalom leverésére a Magyar Forradalmi 
Munkás-Paraszt Kormány a Szovjetuniótól kért segítséget. 
November 4-én szovjet csapatok jöttek Veszprémbe is. 
A harcokat — bár a szovjet katonák fehér zászlóval jöttek— 
az ellenforradalmárok fegyveres provokációi miatt nem ke
rülhette el Veszprém város. A 4-i harcok után 5-én az ellen
forradalmárok ismét a város több pontján intéztek táma
dást a szovjet csapatok ellen. Ennek egyik központja a Párt
ház elleni támadás volt. Erőiket azonban szétverték.139 

Még az ellenforradalom véres tombolása idején, november 
1-én Veszprémben 36 kommunista összejövetelt tartott, ahol 
megalakították az illegális pártot. November 5-én és 6-án 
már a pártházban jöttek össze a kommunisták. Megalakí
tották az MSZMP megyei ideiglenes elnökségét, intézőbizot-
ságát. Intézkedéseket tettek a munka megindítására, meg
felelő mennyiségű áru biztosítására. Megkezdték az állami 
élet területén is a törvényes rend visszaállítását, a nép által 
választott tanácsok és apparátusok munkájának megindí
tását.140 

VII. 

A szocialista konszolidáció megindulása a tanácsi munkában. 
Az ellenforradalom elleni harcban, ennek fontos része

ként a tanácsi munka megindításában jelentős szerepe volt 
az MSZMP megyei Ideiglenes Intézőbizottsága november 
5-i alakuló megbeszélésének. Ezt követően a megyei párt
vezetők személyesen is felkeresték az ellenforradalmárok 
által leváltott megyei tanácsi vezetőket, s megbeszélték ve
lük a munka megindítását, a soronkövetkező főbb felada
tokat. A leváltott vb és osztályvezetők újra elfoglalták he
lyüket.114 

A tanácsok előtt is széleskörű, nehéz feladatok álltak. 
Olyanok, mint a termelés megindítása a tanácsi vállalatok
nál az áruellátás biztosítása, a tanácsi testületek és a járási 
és községi tanácsi végrehajtó bizottságok és apparátusok 
munkájának megindítása. 

A Veszprém megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága no
vember 9-én felhívással fordult a megyei lakosságához. Be
jelentette, hogy a VB folyamatba tette azokat a legszüksége
sebb intézkedéseket, amelyek a munka megindításához és a 
lakosság zavartalan ellátásához szükségesek. A felhívás az 
áruelátás, a megrongált épületek helyreállítása, a romeltaka
rítás, az általános iskolai oktatás beindítása, a sztrájkok 
megszüntetése és a fegyverek kötelező beszolgáltatása kér
déseivel foglalkozott. A befejező részben megállapította: 
„Legfontosabb feladatunk most a népi demokratikus hata
lom megvédése, a rend helyreállítása, a munka új rafel vétele, 
a termelés beindítása."142 

A munka megindítása azonban lassan történt, több gátló 
tényezőt kellett még menetközben leküzdeni. Nehezítette ezt 
az, hogy az aktív ellenforradalmárok még a tanácsi illetve 
vállalati munkakörükben dolgoztak. Céljaikat a „munkás
tanácsok" tevékenységén keresztül igyekeztek érvényesíteni. 
Például a megyei tanácson belül létrehozott „munkástanács" 
(melynek fő tevékenysége korábban a kommunisták elbocsá
tása volt) még a hivatalokban működő munkástanácsokat 
megszüntető kormányrendelet megjelenésekor is csak for
málisan oszlott fel, egyes tagjai illegálisan tovább szervez
kedtek, értekeztek. Egyes helyeken még a „forradalmi taná
csok" is tovább működtek. Például Herenden még novem
ber 20-án is 4 fegyveres őrizte ennek elnökét. A lovászpa-
tonai, pápasalamoni „forradalmi tanács" sem akarta elis
merni a kormányt és a járási tanácsot. Az ilyen jellegű ne-
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hézségek csak akkor szűntek meg, amikor az ellenséges ele
meket eltávolították a tanácsokból illetve megfelelő eszkö
zökkel érvényt szereztek a „forradalmi tanácsok" feloszla
tásának.143 

Ugyancsak gátló tényezőként jelentkezett, hogy több köz
ségi vb vezető a fegyveres csoportok fenyegetései miatt nem 
tudta elfoglalni a helyét. A keszthelyi járásban november 
9-ig a legtöbb községben megtörtént a vb vezetők munkába 
állítása, azonban községi vb ülést 1956. decemberben még 
csak néhány községben (pl. Felsőpáhok, Várvölgy) tudtak 
összehívni.144 

A munka megindulását nehezítette a politikai-ideológiai 
zavar is. Ez olyan jelenségekben jutott például kifejezésre, 
hogy egyes községekben (Rezi, Vángyölgy, Zalaszántó) 1956 
novemberében még a „forradalmi" bizottsággal közösen 
tartották meg a végrehajtóbizottsági üléseket. Ez a magya
rázata annak is, hogy a tanácsi vállalatok dolgozóinál a 
munkástanácsokban levő ellenséges elemek befolyása egy-
ideig még fennmaradt.145 

A fáradtságos munka eredményei fokról-fokra érlelőd
tek. A legtöbb vb vezető ismét elfoglalta munkakörét és 
1957 legelején már a községi vb-k is megtartották üléseiket, 
(március 10-ig csak 5 községben nem volt meg). Biztosítot
ták a lakosság áruellátását is. Az üzemekben is megindult a 
munka. Az 1957-es I. negyedévben (az előző év hasonló idő
szakához viszonyítva) a tanácsi ipar 77 %-os termelést 
117,8 %-os munkabérfelhasználással (ez utóbbiban az átlag 
13 %-os béremelések is benne vannak) ért el. Ez is jelentős 
eredménynek számított az 1956-os évvégi mélyponthoz vi
szonyítva, amikor pl. a vasipari vállalatoknál 100 Ft terme
lési értékből 92,7 Ft-ot, az építőiparnál 129,6 Ft-ot fizettek 
ki munkabérenként. Vagy pl. a húsiparban a termelési ter
vet 86,8 %-ra, a munkabérfelhasználást 177,5 %-ra teljesí
tették.146 

Már decemberben intézkedéseket tettek a tanácsi vezetők 
a tanácsülések munkájának megindítására is. Ez azonban 
számottevő eredményekre csak 1957 március-áprilistól veze
tett. Márciusban 237 községi tanácsülést tartottak (ebből 
16-ot az eredetitől későbbi időpontban határozatképtelenség 
stb. miatt). Mindössze 4 tanácsülés maradt el, amelyek meg
tartására későbbi időpontban sem került sor. A megjelenés 
67,3 %-os volt. A tanácsüléseken 345 javaslat hangzott el 
(ebből 287-et elfogadtak) és 297 vállalás történt társadalmi 
munka szervezésére.147 

A járási és városi tanácsüléseket áprilisban tarrtották meg 
Ezeken a tanácstagok megjelenése 76 illetve 73,4 %-os volt. 
Összesen 11 javaslat hangzott el (amiből 6-ot elfogadtak) és 
a városi tanácsüléseken 2 társadalmi munka vállalás tör
tént.148 

1957 áprilistól fokozatosan megindult az állandó bizott
sági tevékenység is. A megyei állandó bizottságok 90%-a 
ülésezett már ebben a hónapban, járási, városi és községi 
szinten ez az arány azonban még csak 40% volt. 

Ugyancsak a megyei tanács 1957. március 29-i ülésen 
szorgalmazta 6/1957. számú határozatával a beszámolók és 
fogadóórák megtartását, a beérkező panaszok gyors elinté
zését. A munka ezen a területen is csak lassan indul meg. 
AII. és III. negyedévben azonban a megyei tanácstagok már 
28 beszámolót és 76 fogadóórát megtartottak.149 

A tanácsi tevékenység megindítását jelentősen segítette a 
hivatali pártszervezetek megalakulása, másrészt az MSZMP 
csoportok létrehozása. A megyei, járási és városi tanácsok 
pártcsoportjainkívül 1957. május végén már 100 községi ta
nácsnál működtek pártcsoportok, többnek megszervezése 
pedig folyamatban volt.150 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy a tanácsi vezetők és 
dolgozók, valamint a tanácstagok többsége megállta a he
lyét az ellenforradalom alatt és a népi hatalom megszilárdí
tása idején. Tevékeny résztvevői voltak az ellenforradalom 
elleni harcnak és a proletárdiktatúra helyi hatalmi és igazga
tási szervei újjászervezésének és a rend helyreállításának. 
A tanácstagok közül is csak kevesen csatlakoztak az ellenfor
radalmárokhoz (pl. a megyei tanácsból 5 tagot kellett ellen
forradalmi tevékenység, egyet pedig disszidálás miatt vissza
hívni). A tanácstagok többségének helyes magatartása nem

egyszer a pártonkívüli tanácstagokat is az ellenforradalmá
rok támadásainak célpontjává tette.151 

,,A tanácsi szervezet az ellenforradalmi időkben általá
nosságban megállta a helyét és méltónak bizonyult arra, 
hogy népi demokratikus államrendszerünk alappillérének 
tekintsük."152 

A konszolidáció során a tanácsi munkában elért ered
ményekhez nagymértékben hozzájárult a pártbizottságok, 
pártszervezetek politikai irányító, segítő munkája. Az ellen
forradalmielemekeltávolítása, a tanácsok megerősítése poli
tikailag szilárd, tapasztalt káderekkel, a tanácsi szervek 
munkájának megszilárdulásához vezetett Veszprém megyé
ben is. 

Joggal állapította meg az MSZMP Országos Értekezleté
nek 1957. június 29-én elfogadott határozata, hogy az ellen
forradalom elleni harcban döntő sikereket értünk el. 
A Veszprém megyei tapasztalatok is alátámasztják a hatá
rozat megállapítását : „A párt és a munkás-paraszt állam erős, 
szabad az út a szocialista társadalom továbbépítése számára. 
Viszont ahhoz, hogy ezen az úton gyorsabban haladjunk elő
re, és hogy az ellenség kevésbé tudja fejlődésünket zavarni 
és fékezni, szükség van a párt tömegkapcsolatainak állandó 
szélesítésére és szilárdítására."153 Ez az útmutatás az állam
hatalom és államigazgatás helyi szervei, a tanácsok számára 
is a további feladatok sikres megoldásának irányát szabta 
meg. 

* 
B e f e j e z é s ü l jellemezzük röviden a tanulmányban 

tárgyalt időszakot. Ez az időszak Magyarország szocialista 
fejlődésének egyik legtöbb ellentmondással terhelt szakasza 
volt. Az ötvenes évek ezen periódusának mégis — a komoly 
politikai és gazdaságpolitikai hibák ellenére — a fő jellem
zője az, hogy népi hatalom, proletárdiktatúra volt. Ami az 
országban történt a dolgozó emberek, a munkások, parasz
tok, értelmiségiek javát szolgálta. Hazánkban, így Vesz
prém megyében is az elkövetett hibák, fogyatékosságok elle
nére jelentős eredmények születtek. 

Néhány Veszprém megyei tényt és adatot kívánunk meg
említeni a fentiek igazolására: 

A lakosság életszínvonalának emelekedésére utal a kis
kereskedelem eladási forgalmának alakulása is : 

(Millió Ft-ban fogyasztási folyóáron számolva:) 
1955-ben 1644,2 
1956-ban 1787,2154 

Ezt példázza az egy keresőre jutó reálbér illetve a paraszt
ság reáljövedelmének alakulása is (1949-t 100-nak véve):155 

1 keresőre jutó reálbér A parasztságnál 1 főre 
jutó reáljövedelem 

1954. 
1955. 
1956. 
1957. 

102,3 
106,-
118,3 
139,7 

109,7 
117,7 
114,3 
132,-

A megyei tanács a rendelkezésre álló pénzösszegből jelen
tős mennyiséget fordított kulturális, egészségügyi, szociális 
feladatok ellátására. Ennek eredményeit is számadatok pél
dázzák. A tanácsi könyvtáraknál elért eredmények:15" 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 

Könyvtárak 
száma 

89 197 246 269 285 291 290 

Ehhez járultak még a nem tanácsi könyvtárak által nyúj
tott kulturális lehetőségek. 
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Olyan, a Horthy-rendszertől örökölt hiányosságok felszá
molásában is előre haladt, mint pl. a falvak villamosítása. 
Míg a felszabaduláskor a megye községeinek 57,8 %-a volt 
villamosítva, 1956 végén már 79,3 %-a.157 

A kultúrotthonok száma az 1950-es 32-vel szemben 
1956-ra már 159-re emelkedett. Az 1950-es 35-el szemben 
1957-ben 265 mozi működött a megyében (ebből 242 köz
ségi). A rádióelőfizetők száma 1956-ban a megyében 54 296 
(ebből községi 36 772) volt.158 

A dolgozók széleskörű bekapcsolódása az állami oktatás
ba szükségessé tette az iskola hálózat bővítését. Kormány
zatunk erre is sokat áldozott. Az általános iskolák és a tan
termek száma az alábbiak szerint alakult:159 

1950-
1951 

1951-
1952 

1952-
1953 

1953-
1954 

1954-
1955 

1955-
1956 

1956-
1957 

Iskolák 
száma 332 330 327 323 329 330 335 

Tantermek 
száma 1116 1129 1139 1159 1209 1246 1266 

Hasonló a helyzet a középiskolák tekintetében is. Hozzátéve 
azt, hogy az esti és levelező oktatás sok olyan dolgozó szá-

1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 

Napköziotthont 
igénybevevők 
száma 513 926 1578 1550 2139 

mára tette lehetővé tudásvágyának kielégítését, akik a 
Horthy-korszakban nem tanulhattak. 

A tanulás megkönnyítését célozta a napköziotthonok há
lózatának kiépítése is. A fejlődés itt is emelkedő tendenciát 
mutat:160 

Gondoltak a megye vezetői az egészen fiatal gyermekekre 
is. Nőtt az óvodák száma és férőhelye. Ezzel egyben a nők 
munkáját is megkönnyítették. Az óvodák számának alaku
lása a megyében:161 

1949: 39 
1950: 41 
1951: 49 
1952: 56 

1953: 66 
1954: 78 
1955: 79 
1956: 79 

Fejlődött az egészségügyi ellátás is. 1956-ban 368 orvos 
volt a megyében. Ebből 98 körzeti orvos. A kórházi ágyak 
száma 2378 volt.162 

A tanácsok megalakulásuktól kezdve fontos szerepet töl
töttek be a népgazdasági tervek végrehajtásában, a helyiipar 
vállalatok egész sorának megteremtésében és fejlesztésében, a 
szocialista kereskedelem és a szövetkezeti kisipar megterem
tésében, a lakosság áruellátásában és szolgáltató tevékeny
séggel való ellátásában, a mezőgazdaság szocialista átszer
vezésében, a területükön levő közigazgatási egységek fejlesz
tésében. 

A munkájuk során — ha nem is hiányosságoktól mentes 
eredményeket értek el a testületi munka, széles töme
geknek az állami ügyekbe való közvetlen bekapcsolása te
rén. 

Tevékenységüknek a korábbi időszaknál is szélesebb körű 
kibontakoztatására 1957-től, az ellenforradalom leverését 
követően nyílt lehetőség. E munka során eredményesen já
rultak hozzá a szocialista konszolidáció megeremtesehez, az 
ország előtt álló feladatok megoldásához. 

Dr. Beszteri Béláné 

Jegyzetek 
1 A tanulmány folytatását jelenti a Veszprém megyei Múzeumi Közle

mények 1965/3-as számában megjelent munkának. Az 1954. novem
ber 28-i második tanácsválasztásoktól vizsgálja a tanácsok tevékeny
ségét Veszprém megyében 1957. júniusig, a szocialista konszolidáció 
első szakaszának lezárulásáig. Egyben munkadarabja a szerző „A ta
nácsok tömegkapcsolatainak alakulása Veszprém megyében 1950 — 
1962" címmel készülő monográfiájának. 
A tanulmány a tanácsok államhatalmi tevékenységét is elsősorban a 
tömegkapcsolatok alakulásának aspektusából vizsgálja, az államigaz
gatási tevékenységet pedig csak annyiban érinti, amennyiben ez a fenti 
szempont alapján elengedhetetlen. 

2 Az 1954. december 21-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. (A megyei 
tanácsülések jegyzőkönyv anyaga a Veszprém Megyei Tanács VB Tit
kárságán található). 

3 Az 1953. július 3-ra összehívott Országgyűlés Naplója I. kötet 517. 
oldal. 

4 U( . 507. oldal. 
Az 1954. december 21-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 

5 Az 1953. július 25-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
Az 1955. március 23-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 

e Az 1953. július 25-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
7 Az 1954. június 29-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
8 Az 1953. július 25-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
9 Az 1955. március 23-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 

i° Megyei Tanács VB Titkársága iratai (a továbbiakban MTVB. Titk.) 
104 — 6/1955. (A titkársági iratanyag 1955-től a Veszprém Megyei 
Tanács VB irattárában található). 

11 Az 1955. március 23-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
12 U o . 
13 Az MDP III. kongresszusának jegyzőkönyve. Szikra, Bp. 1954. 

406-540 oldal. 
MTVB. Titk. 104-10/2/1954. 

i" MTVB. Titk. 104-33/1954. 
Szabad nép 1954. szeptember 6. 
Veszprémmegyei Népújság 1954. augusztus 26, 29, szeptember 4, 5, 7, 
8, 11, 15, 19-es számai. 

15 Az 1954. X. tv. a tanácsokról. (Hatályos törvények és törvényerejű 
rendeletek. 1945 — 1963. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1965. 
110-117. oldal). 
A törvény témánk szempontjából leglényegesebb gondolataira az 
egyes fejezeteknél fogunk utalni. 

16 Az 1954. évi IX, tv. a tanácsok tagjainak választásáról. (Hatályos tör

vények... 104-110. oldal). 
Veszprémmegyei Népújság 1954. november 14, 18, 20. 

11 Veszprémmegyei Népújság 1954. november 14, 20, 23. 
is Uo. 1954. december 2. 
i° Uo. 

Az 1954. december 21-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
20 Az országos adatokat közli Beér János: A helyi tanácsok kialakulása 

és fejlődése Magyarországon (1945 — 1960). Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó Bp. 1962. 246. old. 

21 1950-es megyei adatok: B. Blickle Ilona: A tanácsrendszer létrehozása 
és a tanácsok kezdeti tevékenysége Veszprém megyében (1950— 1954). 
A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei. 1965/3. 251. old. 

22 Veszprémmegyei Népújság 1950. október 15. 
Az 1954. december 21-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 

23 Országos adatok: Beér J. id. mű. 247. old. 
MTVB Titk. Tanácstagok 1954. december 20-i statisztikai adatai. 

24 Országos adatok: Beér J. id. mű 248. old. 
MTVB Titk. Tanácstagok 1954. december 20-i statisztikai adatai 

25 MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 27-én Zalavárott tartott 
tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

26 Országos adatok: Beér J. id. mű. 248. old. 
MTVB Titk. Tanácsatgok 1954. december 20-i statisztikai adatok. 

27 U.o. 
28 U.o. 
29 MTVB Titk. Tanácstagok 1954. december 20-i statisztikai adatai. 
30 Az 1956. március 14-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
31 MTVB Titk. Az 1956. április 27-én Zircen tartott tapasztalatcsere ér

tekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. május 23-án Külsővaton tartott 
tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

32 MTVB Titk. 104-2/3/1955. Jelentés a MT Tanácsi VB-k Osztályá
nak az 1955. februári községi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104-2/7/1955. Jelentés az ET-nak az 1955. júniusi köz
ségi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104-2/41/1955. Jelentés az ET-nak az 1955. novemberi 
községi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104. D-8/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. májusi köz
ségi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104. D-10/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. júliusi köz-
séai tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104. D-8/1956, Jelentés az ET-nak az 1956. szeptemberi 
községi tanácsülésekről, 
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зз MTVB Titk. 104. D-129/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. márciusi 
községi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104. D-3/2/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. áprilisi 
községi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 27-i Zalaváron tartott ta
pasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 27-i Badacsonytomajon 
tartott tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. május 23-i Külsővaton tartott 
tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

3 1 M T V B Titk. 104. D - l / 1 6 / 1 9 5 6 . Jelentése az ET-nak az 1956. februári 
községi tanácsülésekről . 
M T V B Ti tk . 104. D /1956 . Az 1956. ápril is 27-i Zircen ta r to t t tapasz
talatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

35 M T V B Ti tk . 104. D / 1 9 5 6 . A z 1956. ápri l is 27-i Zircen t a r to t t t apasz
talatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

зв M T V B Titk. 104. D-24/1956. 
M T V B Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 27-i Zircen t a r to t t t apasz
talatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
M T V B Titk. 104. D/1956 . Az 1956. április 27-i Badacsonytomajon tar
to t t tapasztala tcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Ti tk . 104. D/1956 . Az 1956. ápril is 27-i Za laváron t a r to t t 
tapasztala tcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Ti tk . 104. D/1956. Az 1956. április 28-i Tó tvázsonyban t a r to t t 
tapaszta la tcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

37 MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. május 23-i Külsővaton tartott ta
pasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 27-i Badacsony tomajon 
tartott tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
Az ellenforradalom leverését követően, még inkább a harmadik ta
nácsciklusban további előrelépések történtek e területen. Például már 
1959-ben a községi tanácsülések napirendjükre tűzték: 

a tanács tömegkapcsolati helyzetét 90 ülésen 
az állandó bizottságok működését 111 ülésen 
az áruellátás és kereskedelem helyzetét 175 ülésen 
a művelődésügy helyzetét 249 ülésen 
az egészségügy helyzetét 171 ülésen 

(Veszprém megye fejlődése a III. tanácsciklus alatt 1958 — 1962. 
Veszprém, 1963. 19-20. old.) 

38 Az 1954. decemberi alakuló illetve december 21-i ünnepi tanácsülések 
jellegüknél fogva eltértek a munkatanácsülésektől, ezek adatait ezer 
nem közöljük. 
Az 1955—56-os tanácsülési adatok forrása: 
A megyei tanácsülések jegyzőkönyvei 1955 —56-ban. 
MTVB Titk. 104. D/1956. Összesítő statisztika az 1955-ös járási, vá
rosi, és községi tanácsülésekiől. 
MTVB Titk. 104. D-l/16/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. január 
februári járási tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104. D-l/16/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. január 
februári városi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104. D-3/2/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. március
áprilisi járási tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104. D-3/2/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. március
áprilisi városi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104. D-9/1956. Jelentés az ET-nak az 1956 május-júniusi 
járási tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104. D-9/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. május-júniusi 
városi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104. D-10/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. július
augusztusi járási tanácsüjésekről. 
MTVB Titk. 104. D-10/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. július
augusztusi városi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104. D-3/1/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. januári 
községi tanácsülésekről. 
MtVB Titk. 104. D-l/16/1955. Jelentés az ET-nak az 1956. februári 
községi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104. D-l/29/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. márciusi 
közésgi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104. D-3/2/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. áprilisi 
községi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104. D-8/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. májusi köz
ségi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104. D-9/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. júniusi köz
ségi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104. D-10/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. júliusi köz
ségi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104. D-10/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. augusztusi 
községi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104. D-8/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. szeptemberi 
községi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 27-i Zircen tartott tapasz
talatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 27-i Badacsonytomajon 
tartott tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 28-i Tótvázsonyban tartott 
tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

38 A megyei tanácsülések jegyzőkönyvei 1955—56-ban. 
A z ET-nak kü ldö t t jelentések az 1955 —56-os já rás i , város i és községi 
tanácsülésekről . Részletes felsorolásuk 38-as jegyzetben). 

4U A községi ada tok á t l agának számításánál figyelembe vet tük a közsé
gek számában bekövetkezet t vá l tozásoka t is. 

41 MTVB Ti tk . 104. D /1956 . Az 1956. ápri l is 27-i Zircen t a r to t t t apasz
talatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
M T V B Ti tk . 104. D /1956 . Az 1956. ápril is 28-i Tó tvázsonyban t a r t o t t 
tapaszta la tcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

42 Az 1956. március 14-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
"3 MTVB Titk. 104i D/1956. 1 Az 956. április 27-i Zircen tartott tapasz

talatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 27-i Zalaváron tartott ta
pasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve, 

Az 1956. március 14-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
4 4 Az 1956. április 25-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 

MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 27-i Zircen tartott tapasz
talatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 26-i Berhidán tartott ta
pasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 27-i Badacsonytomajon 
tartott tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104. D-8/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. szeptemberi 
községi tanácsülésekről. 

4 5 Nem jelenti ugyanakkor ez azt, hogy helyenként nem fordult emgmost 
is elő tamácsüléseken túl magas látogatottság. Például az 1956. már
ciusi tanácsülésen: 

Zalaváron 315 fő 
Felsőpáhokon 157 fő 
Nyaradon 142 fő 
Lovászpatonán 125 fő 

vagy az 1956. áprilisi tanácsülésen 120 —150 fő között volt a vendégek 
száma: Zalavár, Nyárád, Vaszar, Várkesző községekben. 
(MTVB. Titk. 104. D-l/29/1956. 
MTVB. Titk. 104. D-3/2/1956.) 

46 M T V B . Ti tk . 104. D-1956. Az 1956. ápril is 27-i Zircen t a r to t t tapasz
talatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
M T V B . Ti tk . 104. D-3 /1 /1956 . Jelentés az ET-nak az 1956. január i 
községi tanácsülésekről . 

« M T V B . Ti tk . 104. D/1956. Az 1956. ápril is 27-i Zircen t a r to t t tapsz-
talatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
M T V B . Ti tk . 104. D /1956 . Az 1956. május 23-i Kü l sőva ton ta r to t t 
tapaszta la tcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
M T V B . Ti tk . 104. D - l / 1 6 / 1 9 5 6 . Jelentés az ET-nak az 1956. februári 

M T V B . T i tk . 104. D - l / 2 9 / 1 9 5 6 . Jelentés az ET-nak az 1956. márciusi 
községi tanácsülésekről . 

4S MTVB. Titk. 104. D/1956. Az 1956. ápriüs 27-i Zircen tartott tapasz
talatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB. Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 27-Badacsonytomajon 
tartott tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB. Titk. 104. D/1955. Az 1956. április 27-i Zalaváron tartott 
tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB. Titk. 104. D/1956. Az. 1956. április 28-i Tótvázsonyban 
tartott tapas talatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB. Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 26-i Dobán tartott 
tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB. Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 26-i Berhidán tartott 
tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB. Titk. 104. D/1956. Az 1956. május 23-i Külsővaton tartott 
tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
Az 1956. március 14-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
MTVB. Titk. 115-2/22/1956. Feljegyzés a tanácstagi munkáról a ta
polcai járásban. 
Az 1956. április 25-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
MTVB. Titk. 104-A-3-1/1956. A megyei ke'reskedelmi állandó bizott
ság 1956. január 23-i ülésének jegyzőkönyve. 

4!' Az 1956. március 14-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
50 Az 1956. június 9-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
51 Az 1956. március 14-i megyei tanácsülés jegyzőkönvve. 

M T V B . Ti tk . 104. D/1956 . Az 1956. május 23-i Kü l sőva ton t a r t o t t 
tapaszta la tcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

52 M T V B . Ti tk . 104. D / 1 9 5 6 . Az 1956. ápri l is 27-i Badacsonytomajon 
t a r to t t tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
M T V B . Ti tk . 104. D/1956. Az 1956. április 28-i Tó tvázsonyban tar
to t t tapaszta la tcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

5 3 Az 1956. szeptember 28-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
MTVB. Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 28-i Tótvázsonyban tar
tott tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB. Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 27-i Zalaváron tartott 
tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

5" MTVB. Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 27-i Zircen tartott tapasz
talatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

58 MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 27-i Badacsonytomajon 
tartott tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

se MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. árpilis 26-i Berhidán tartott 
tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

s? MTVB Titk. 104-A-3-1/1956. A megyei kereskedelmi állandó bizott
ság 1956. január 23-i ülésének jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104-A-2-2/1956. A megyei oktatás: állandó bizottság 
1956. február 21-i ülésének jegyzőkönyve. 

58 M T V B Titk. 104. D/1956 . Az 1956. április 27-i Za lavá ron ta r to t t 
tapaszta la tcsere értkezlet jegyzőkönyve. 
M T V B Titk. 104-A-3-1/1956. A megyei kereskedelmi á l landó bizott
ság 1956. j a n u á r 23-i ülésének jegyzőkönyve. 

59 M T V B Titk. 104. D/1956 . Az 1956. április 27-i Za laváron tar to t t 
tapasztala tcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
M T V B Ti tk . 104. D-9/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. május-júniusi 
városi tanácsülésekről , 

w M T V B Ti tk . 104. D/1956. 
M T V B Titk. 104-B-1/1956. 

ei M T V B Titk. 104. D/1956 . Az 1956. április 27-i Badacsonytomajon 
t a r to t t tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

62 M T V B Titk. 104. D/1956 . Az 1956. április 27-i Zircen t a r to t t tapasz
talatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
M T V B Ti tk . 104. D-8/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. szept.-i k-it. 
ülésekről . 

63 M T V B Titk. 104-1/56/1955. 
6i M T V B Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 27-i Badacsonytomajon 

ta r to t t tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve, 
os M T V B Ti tk . 104. D/1956 . Az 1956. május 23-i Kü l sőva ton tar

to t t tapaszta la tcsere értekezlet jegyzőkönyve, 

m 



66 MTVB Titk. 104. D/1956. Kimutatás az 1956. II. negyedévi tanács
tagi fogadóórákról. 

67 MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 28-i Tótvázsonyban tartott 
tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

6 8 MTVB Titk. 104-6/2/1955. 
MTVB Titk. 104-6/3/1955. 
MTVB Titk. 104-6/1955. 
MTVB Titk. 104. D/1956. 

6 9 U.o. 
™ MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 27-i, Badacsonytomajon 

tartott tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
Az 1956. szeptember 28-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104-6/7/1955. Jelentés a veszprémi járási tanácstagok 
1955. III. negyedévi fogadóóráiról. 
MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 27-i, Zircen tartott tapasz
talatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104-6/2/19"55. 

71 Például az első tanácsciklusban már komoly eredménynek számított, 
hogy 1952. II. negyedévben 754 fogadóórát tartottak, 1954. TIT. ne
gyedévben ismét már csak 383-t. Ezzel szemben 1955. III. n. évben 
4114-t. (községiek nélkül 857-t), 1956. II. n.évben 6256-t. (Az emelkedés 
nagy mértéke a beindult községi tanácstagi fogadóórákból adódott, 
azok nélkül a tartott tanácstagi fogadóórák száma 1037). 
A fogadóórákon résztvevők száma az alábbiak szerint alakult: 

1952. II. n.év: 2968 
1954. III. n.év: 1947 
1955. III. n.év: 13671 (a községiek nélkül 2804) 
1956. II. n.év: 17118 (a községiek nélkül 1125). 

(Adatok forrása:) az 1952. augusztus 2-i megyei tanácsülés jegyző
könyve. 
VÁL. MTVB Titk. 104-22/7-1954. 
MTVB Titk. 104-6/1955. 
MTVB Titk. 104. D/1956. 

72 MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 26-i, Berhidán tartott 
tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

7 3 Uaz. 
MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 28-i, Tótvázsonyban tar
tott tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

7 4 Az 1955. március 23-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
75 MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. május 23-i, Külsővaton tartott 

tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
76 Az 1953. július 3-ra összehívott Országayűlés Naplóia I. kötet 493. old 
77 MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. április 27-i, Badacsonytomajon 

tartott tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
7 8 MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. május 23-i, Külsővaton tartott 

tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
Az 1956. március 14-i megyei tanácsülés jegyzőkönvve. 

7 9 MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. április 27-i Badacsonytomajon 
tartott tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

80 MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. április 27-i Zircen tartott tapasz
talatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. április 27-i Badacsonytomajon tar
tott tapasztalatcsere értekezletének jegyzőkönyve. 
MTVB. Titk. 104.D/1956. Az 1956. április 28-i Tótvázsonyban tartott 
tapasztalatcsere értkezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104.D/1956". Az 1956. május 23-i Külsővaton tartott 
tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
Az 1956. március 14-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
Az 1956. június 9-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104.-E6/1956. 

8 1 Az 1956. április 25-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104.E-7/1956. 

82 Az 1953. július 3-ra összehívott Országgyűlés Naplója. II. kötet. 1372 
és 1415-1416. old. 

8 3 MTVB Titk. 104-2/6/1955. 
8 4 MTVB Titk. 10.E-7/1956. Kérdésünk szempontjából érdemes össze

hasonlítani néhány szempont alapján a megyében levő 7 ágazati és 6 
tanácsi irányítás alatt álló téglagyárat. 
Egy munkás évi téglatermelése: 
Üzem megjelölése 1952-ben 1956-ban 
Minisztériumi 92 ezer db 84 ezer db 
Tanácsi 69 ezer db 88 ezer db 
1000 db tégla önköltsége: 
Minisztériumi üzemnél 260 Ft 309 Ft 
Tanácsi üzemnél 321 Ft 301 Ft 
Mindehhez hozzá kell tennünk, hogy a tanácsi téglagyárak műszaki 
felkészültsége, termelési viszonyai gyengébbek voltak a minisztériu
miakénál. 
(Az 1953. július 3-ra összehívott Országgyűlés Naplója II. kötet 
1414-1415. oldal.) 

8 5 MTVB Titk. 104.E-7/1956. 
8 8 Az 1953. július 3-ra összehívott Országgyűlés Naplója. II. kötet 1279 

és 1281. oldalak. 
87 Uo. 1280. old. 
8 8 MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. április 27-i Zircen tartott tapasz

talatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
8 9 Az 1953. július 3-ra összehívott Országgyűlés Naplója I. kötet. 511, 

old. és II. köt. 1281. old. 
9 0 MTVB Titk. 104.E-7/1956. 
9 1 Az 1956. szeptember 28-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
92 Az 1955. szeptember 7-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 

MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. április 27-i Badacsonytomajon 
tartott tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

9 3 MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. május 23-i Külsővaton tartott 
tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104-2/3/1955. Jelentés az ET-nak az 1955. márciusi köz
ségi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104-2/7/1955. Jelentés az ET-nak az 1955. júniusi köz
ségi tanácsülésekről. 

MTVB Titk. 104-2/10/1955. Jelentés az ET-nak az 1955. szeptemberi 
községi tanácsülésekről. 

9 4 MTVB Titk. 104-6/1955. A megyei tanács vb Mezőgazdasági Igaz
gatóság TSz. Szervezési Osztályának feljegyzése. 
Az 1955. szeptember 7-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104-2/10/1955. Jelentés az ET-nak az 1955. szeptemberi 
községi tanácsülésekről. 

9 5 Az 1955. március 23-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
96 Az 1955. március 23-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 

Az 1955. szeptember 7-i megvei tanácsülés jegyzőkönyve. 
97 MTVB Titk. 104.E-7/1956. 
9 8 MTVB Titk. 104-6/1955. 

Az 1955. március 23-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
Az 1955. június 1-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
Az 1955. szeptember 7-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
Az 1953. július 3-ra összehívott Országgyűlés Naplója II. kötet 
1319. old. 

9 9 MTVB Titk. 104-6/1955. 
MTVB Titk. 104.E-7/1956. 

1 0 0 Az 1955. június 1-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
íoi MTVB Titk. 104.E-7/1956. 

Az 1956. április 25-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
i°2 Az 1955. november 23-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
1 0 3 Az 1956. június 9-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
4 0 4 Az 1956. április 25-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
106 MTVB Titk. 104.E-7/1956. 
we 1010/1955./I.20/Mt. határozat. 
i°7 Az 1955. március 23-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 

MTVB Titk. 104.D-10/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. július-au
gusztusi városi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104-2/4/1955. Jelentés az ET-nak az 1955. áprilisi köz
ségi tanácsülésekről. 

1 0 8 Az 1955. március 23-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
Az 1955. június 1-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104-2/4/1956. Jelenté az ET-nak az 1955. áprilisi községi 
tanácsülésekről. 

109 M T V B Ti tk . 104.E-7/1956. 
no A tervek gyakor la t i megvalós í tása csak a TIT. negyedévben kezdődö t t 

meg. A lakosság pénzbeli befizetései és t á r sada lmi munká ja a la t ta ma
radt a felajánlottnak. 

m MTVB Titk. 104.E-6/1956. 
MTVB Titk. 104.E-7/1956. 
Az 1956. március 14-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 

na MTVB Titk. 104.E-7/1956. 
MTVB Titk. 104.D-8/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. szeptemberi 
községi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104.D-1/29/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. márciusi 
községi tanácsülésekről. 
Az 1956. március 14-i megvei tanácsülés jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. április 27-i, Zircen tartott, ta
pasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. április 27-i, Badacsonytomajon 
tartott tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

из MTVB Titk. 104-2/4/1955. Jelentés az ET-nak az 1955. áprilisi köz
ségi tanácsülésekről. 
MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. április 27-i, Zircen tartott tapasz
talatcsere értkezelet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. április 28-i, Tótvázsonyban tartott 
tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

4 1 4 Az 1953. július 3-ra összehívott Országgyűlés Naplója. II. kötet. 
1266. old. 

»s U.ott. I. kötet. 518. old. 
»в MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. április 26-i, Berhidán tartott 

tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
» 7 MTVB Titk. 104-6/1955. A megyei tanács vb személyzeti osztályának 

feljegyzése. 
us MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. április 27-i, Badacsonytomajon 

tartott tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
Az 1956. március 14-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
Az 1956. április 25-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 

119 MTVB Titk. 104-6/1955. 
A szakmai továbbképzést sajnos a községi vb vezetők nem mindig 
vették elég komolyan és a járási tanács sem követelte ezt meg kellő 
szigorral. Például a zirci járásban az egyik ilyen konferencián 23 köz
ségi vb vezetőből csak 13 jelent meg. 

12° Az 1953. július 3-ra összehívott^Országgyűlés Naplója II. kötet 
1611. old. 

121 MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. április 28-i, Tótvázsonyban tartott 
tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

122 Az 1953. július 3-ra összehívott Országgyűlés Naplója II. kötet 
1413. old. 
MTVB Titk. 104-6/1955. Feljegyzés a megyei tanácstagok 1955. 
január-februári fogadóóráin elhangzó panaszokról. 

123 Az 1955. márc ius 23-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
Az 1955. május 18-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 

124 M T V B Ti tk . 104-6/1955. Tá jékozta tás a panaszügyek intézéséről. 
«« U.az. 
126 Az 1953. július 3-ra összehívott Országgyűlés Naplója II. kötet 1449. 

old. 
127 M T V B Ti tk . 115-5/1956. A megyei ügyészség levele. 
128 M T V B Ti tk . 104.D/1956. A z 1956. ápril is 27-i, Za laváron t a r to t t 

tapaszta la tcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
M T V B Ti tk . 104.D/1956. A z 1956. ápri l is 27-i, Badacsony tomajon 
tartott tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
Az 1956. március 14-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 

129 U.azok. 
MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. április 28-i Tótvázsonyban tartott 
tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 

130 M T V B Ti tk . 1 0 4 , 0 2 / 2 5 / 1 9 5 6 . 
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131 MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. április 27-i, Zircen tartott tapasz
talatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. április 27-i, Badacsonytomajon 
tartott tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. április 27-i, Zalaváron tartott ta
pasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. április 28-i, Tótvázsonyban tartott 
tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104.D/1956. Az 1956. április 26-i, Dobán tartott tapasz
talatcsere értkezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104. D/1956. Az 1956. május 23-i, Badacsonytomajon 
tartott tapasztalatcsere értekezlet jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104. D-3/2/1956. Jelentés az ET-nak az 1956. áprilisi 
községi tanácsülésekről. 
Az 1956. március 14-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
Az 1956. június 9-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
MTVB Titk. 104-6/1955. 

132 A dolgozat az ellenforradalom történetével csak a tanácsok aspek
tusából foglalkozik. Az eseménytörténet megyei anyaga részleteseb
ben Fehér könyv. Veszprém, 1957 с munkában található. 
Gazdag tényanyagot közöl még az ellenforradalom megyei esemé
nyeiből: Ellenforradalmi erők a magyar októberi eseményekben 
című fehérkönyv. I—V. kötet. Kiadja: a Magyar Népköztársaság 
Minisztertanácsa Tájékoztatási Hivatala. 1957. 

133 Fehér könyv. Veszprém, 1957. 5. és 9 — 15. old. Veszprémmegyei 
Népújság 1956. okt. 20. 
Az 1957. március 29-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
Hollós Ervin: Kik voltak, mit akartak? Kossuth. 1967. 145. old. 
Z. Nagy Ferenc: Ahogy én láttam. Bp. 1965. 369. old. 

134 Az 1957. március 29-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
Fehér könyv, Veszprém, 1957. 20. old. 

135 Az 1957. márc ius 29-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
Az 1957. ok tóbe r 15-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
Fehér könyv. Veszprém, 1957. 34. old. 

13e Az 1957. március 29-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
Z. Nagy Ferenc: Ahogy én láttam. Bp. 1965. 371. o. 

137 Az 1957. március 29-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
Veszprém megye 20 éve a szocializmus útján 1945 —1965. Veszprém, 
1965. 46. old. 

138 Az 1957. március 29-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
13» Fehér könyv. Veszprém, 1957. 27. old. 

Der Autor beginnt die Behandlung mit den Resultaten 
der ersten Räteperiode (1950— 1954). Er führt die Analyse 
im Rahmen der Landespolitik aus und weist auf die schäd
liche Wirkung der linken und rechten Abweichung der 
Parteipolitik in der Arbeit der Räte hin. 

Er gibt eine ausführliche Analyse der Erfahrungen der 
Rätewahlen des Komitats im Jahre 1954. Er vergleicht 
diese mit den Landesresultaten und mit denen der Räte
wahlen des Komitats im Jahre 1950. 

Dann kommt er zu der Untersuchung der Machtausü
bung und der Gestaltung der Massenbeziehungen der 1954 
gewählten Räte. Bei der Behandlung der Arbeit der Rats
versammlung als Machtkörperschaft befaßt er sich mit 
Fragen, die sich auf die Vorbereitung der Ratsversammlun
gen, die richtige Auswahl ihrer Programmpunkte, das 
Erscheinen und die Aktivität der Räte und auf die Bezie
hung von Ratsversammlung und Exekutivkommittee 
beziehen. 

Er stellt fest, daß mit dem Aufschwung der körper
schaftlichen Arbeit und mit der Besserung der Aktivität 
der Ratsmitgliedern der Aufbruch auf dem richtigen Wege 
geschah. Es wurde wahrgenommen, daß eine gute Funktio
nierung der Machtausübung der Räte von dem Ausbau 
von entsprechenden Massenbeziehungen untrennbar ist. 
Dieser Weg enthielt die Möglichkeit für die restlose Aus
besserung von früher begangenen Fehlern. Eine ver
breitete Verwirklichung von all diesem wurde durch die 
noch stellenweise herrschende linke Auffassung und revi
sionistische Tätigkeit behindert. 

In Verknüpfung mit der Tätigkeit der ständigen Aus
schüsse des Komitats Veszprém in den Jahren 1955 — 56 
stellt er fest, daß im Vergleiche mit der ersten Räteperiode 
in ihrer Arbeit Fortschritte gemacht worden sind. Das 
bezieht sich zunächst auf diejenigen ständigen Ausschüsse, 

но Uo. 28. old. 
i « Uo. 
142 A Veszprém megyei Tanács Végrehajtó Bizottsága 1. számú fel

hívása a megye, valamint Veszprém város dolgozóihoz. (Röplap) 
из Az 1957. márc. 29-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
144 Az 1957. március 29-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 

A keszthelyi járási tanács 1957. június 11 —i végrehajtó bizottsági 
ülése. 

i « Uo. 
146 Uo. 

Az 1957. július 16-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
i «MTVB Titk. 171/1957. 
448 Ua. 
449 Az 1957. március 29-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 

Az 1957. október 15-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
150 Az 1957. május 30-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
154 Az 1957. március 29-i megyei tanácsülés jegyzőkönyve. 
152 A z 1953. július 3-ra összehívott Országgyűlés Naplója. II. kötet. 

1664. old. (Dobi Tstván beszámolója az Elnöki Tanács munkájáról 
az Országgyűlés 1957. május 9-i ülésén). 

163 Az MSzMP Országos Értekezletének határozata (1957. jún. 27 — 29). 
Az MSzMP határozatai és dokumentumai 1956 — 1962. Kossuth, 
1964. 62. old. 

154 Statisztikai évkönyv 1956. Bp. 1958. 177. old. 
155 Veszprém megye 20 éve a szocializmus útján. 1945 — 1965. Veszprém 

1965. 7 2 - 7 3 . old. 
4™ Kultúrstatisztikai adattár 1962. KSH. Bp. 1963/5. 104. old. 
157 Magyar Statisztikai Zsebkönyv 1958. Közgazdasági és Jogi Könyv

kiadó 1958. 188. old. 
158 Statisztikai évkönyv 1956. Bp. 1958. 264. old. Veszprémmegyei 

Népújság 1953. X. 22. 
Kultúrstatisztikai adattár 1962. KSH. Bp., 1963/5. 112. old. 

"«Kultúrstatisztikai adattár 1962. KSH. Bp. 1963/5. 30. old. 
160 Ua. 34-35 . old. 
и4 Ua. 18. old. 
"2 Statisztikai évkönyv 1956. Bp. 1958. 221. és 225. old. 
E helyen is szeretnék köszönetet mondani dr. Hardy Zoltánnak, a 
Veszprém megyei Tanács VB titkárának, hogy a szükséges anyagokat 
rendelkezésemre bocsátotta. Továbbá köszönettel tartozom dr. Mérei 
Gyula egyetemi tanárnak és dr. Hardy Zoltánnak a tanulmány lektorá
lása során tett értékes észrevételeikért. 

die sich mit den die breiten Schichten der Bevölkerung 
unmittelbar betreffenden Problemen abgeben. Das Vor
rücken der der Gemeindeentwicklungdienenden Fragen, das 
— zwar langsame —Anwachsen der Wirkungskreise der 
Räte haben gleichermaßen eine Entwicklung in der posi
tiven Richtung gefördert. 

Der Autor behandelt ausführlich die Bedeutung der 
Sprechstunden und Berichte von Ratsmitgliedern, die sich 
als ein wesentliches Mittel für die Verwirklichung von 
engeren Massenbeziehungen bewähren. 

Die schönen Ergebnisse der Jahre 1955—56 zeugen von 
der Nützlichkeit der Berichte und Sprechstunden von 
Ratsmitgliedern. 

Für den Erfolg der individuellen Arbeit von Rats
mitgliedern und vom Rate als einem Körper, weiterhin 
für eine günstige Gestaltung der Massenbeziehungen der 
Räte ist eine enge Kollaboration zwischen dem Rat und 
den Massenorganisationen bzw. Massenbewegungen not
wendig. 

Die erfolgreiche Kollaboration wurde durch die rechte 
und linke Abweichung, die auch die Arbeit dieser Organe 
schädlich beeinflußte, erschwert. 

Die Verwaltungstätigkeit und der Arbeitsstil der Räte 
werden in der Erörterung nur insofern untersucht als 
von diesen die Gestaltung der Massenbeziehungen von 
Räten beeinflußt wird. Aus diesem Gesichtspunkte wird 
die Lösung von den lokalen industriellen, landwirtschaft
lichen, Warenversorgungs-, kulturellen, gesundheitlichen 
und soziellen Fragen für sehr wichtig gehalten. Die Arbeit 
der Räte wurde durch die zu langsame Abtrennung der 
Wirkungskreise erschwert. Innerhalb der behandelten 
Periode hat dieses Problem noch keine beruhigende Lösung 
erfahren. 

Die Tätigkeit der Räte als Organe der Staatsgewalt und ihre Beziehungen zu den 
Volksmassen im Komitat Veszprém 

(November 1954-Juni 1957) 
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Der Autor berichtet über die Resultate auf dem Gebiete 
der unter Ratswerwaltung stehenden Industrie, über die 
Entwicklung des Handelsnetzes, die Besserung von Gesund-
heits-und Sozialfürsorge und über die Resultate auf dem 
Gebiete der gemeindepolitischen Tätigkeit. 

Die Beziehung von Partei- und Ratsorganen im Komitat 
war im allgemeinen gut, die vollkommene Folgerichtig
keit in der Anwendung der Leninschen Grundsätze in 
der Parteilenkung konnte jedoch erst nach der Nieder
werfung der Gegenrevolution verwirklicht werden. 

Mit der Geschichte der Gegenrevolution selbst befaßt 
sich der Aufsatz nur aus dem Aspekt der Räte. Der Wer
degang von gegenrevolutionären Räten und die Beseitigung 
der Kommunisten aus den Räten werden diesbezüglich 
behandelt. Darüber hinaus wird die die Auflösung der 
Genossenschaften bezweckende Tätigkeit von den gegen
revolutionären Räten berührt. 

L'auteur part des succès atteints au cours de la première 
durée des conseils. Il en fait l'analyse en les replaçant dans 
le contexte politique national, en montrant les effets 
nuisibles qu'ont causés dans le travail des conseils les 
déviations à gauche et à droite observées dans la politique 
du parti. 

Il analyse amplement les expériences acquises dans le 
département, lors des élections de conseils en 1954. Il 
compare celles-ci, avec les résultats nationaux et avec les 
résultats départementaux des élections municipales de l'an 
1950. 

Ensuite il passe à l'analyse de l'activité administrative 
des conseils élus en 1954, et à celle de la formation de leurs 
relations avec les masses. En analysant le travail du conseil 
en tant que corps administratif, il s'occupe des problèmes 
de la préparation de la session du conseil, du choix oppor
tun des points de son ordre du jour, de la présence et de 
l'activité des conseillers, de la relation du conseil et du 
comité exécutif. 

11 constate que grâce à la relance du travail corporatif 
du conseil, à l'amélioration de l'activité des membres du 
conseil, le départ a été bon. Il a été reconnu que l'efficacité 
de l'activité administrative du conseil est inséparable de la 
création de liaisons convenables avec les masses. 

Par cette voie il est possible d'éliminer complètement les 
fautes commises auparavant. Mais les opinions gauchardes 
et l'activité révisionniste apparaissant de loin en loin en 
ont entravé encore la réussite. 

Concernant l'activité des comités permanents départe
mentaux en 1955 — 56, l'auteur constate qu'en rapport 
à la première durée des conseils, un progrès est à noter 
dans leur travail. Et cela avant tout chez les comités qui 
s'occupent de problèmes intéressant les masses étendues 
de la population d'une façon immédiate. La mise au premier 
plan des problèmes de l'urbanisation, de même que l'ac
croissement — quoique lent — des sphères d'activité du 
conseil ont contribué également au progrès dans le sens 
positif. 

L'auteur analyse en détails la portée des rapports et 
des heures de consultation des membres du conseil, car ces 
rencontres constituent un des moyens essentiels suscep
tibles à resserrer les rapports avec les masses. 

En 1955 et 1956 de beaux résultats ont couronné les 
comptes rendus et les heures de consultation des membres 
du conseil. 

L'efficacité du travail individuel des membres du conseil 
et le succès de l'activité du conseil en tant que corps 
administratif, de même que le développement heureux 
des rapports du conseil avec les masses supposent la col-

Der Autor befaßt sich mit der Aufgabe der Wieder
aufnahme von Rätetätigkeit nach der Niederwerfung der 
Gegenrevolution und mit den ersten Resultaten. Er stellt 
fest, daß Leiter und Arbeiter von Räten sowie die Mehrheit 
von Rätemitgliedern während der Gegenrevolution und 
der Festigung der Volksmacht standgehalten haben. 

Am Ende des Aufsatzes wird mit Hilfe von statistischen 
Daten gezeigt, daß innerhalb der behandelten Periode 
trotz gewisser Fehler hinsichtlich der Erhöhung des Lebens
standards der Bevölkerung, auf dem Gebiete der kulturel
len, Gesundheits- und Sozialversorgung, um die Ent
wicklung der Industrie und des Handelsnetzes bedeutende 
Ergebnisse erzielt und breite Volksmassen in die Staats
verwaltung einbezogen wurden. 

Ilona Beszteri 

laboration étroite du conseil et des organisations et des 
mouvements des masses. 

Les déviations à gauche et à droite ont exercé une in
fluence nuisible aussi sur le travail de ces organes et ont 
compromis la coopération fructueuse. 

L'étude n'examine l'actité administrative et le style de 
travail des conseils qu'en tant qu'ils ont influencé la for
mation des relations des conseils avec les masses. De ce 
point de vue, l'auteur attribue une grande importance à la 
résolution des problèmes locaux tant industriels qu'agrai
res, culturels, sanitaires ou sociaux, et de l'approvision
nement sans à coup. Mais les sphères n'ont été remises 
qu'avec une grande lenteur, et ce fait a rendu difficile le 
travail des conseils. Au cours de la période traitée, ce 
problème n 'a pas encore été résolu d'une façon satisfai
sante. 

L'auteur communique les résultats obtenus dans le 
développement de l'industrie et du réseau commercial des 
conseils, dans l'amélioration des prestations culturelles, 
sanitaires et sociales, dans le domaine de la politique 
communale. 

Les relations entre les organes du Parti et des conseils 
étaient bonnes en général dans le département, bien que 
ce soit seulement après la répression de la contre-révolution 
que les principes directifs léniniens du Parti aient pu 
prévaloir de façon tout à fait conséquente. 

Quant à la contre-révolution même, l'étude ne s'en 
occupe que dans l'optique des conseils. Elle fait connaître 
les processus de la constitution des conseils contre-révo
lutionnaires, l'évincement des communistes des conseils. 
En outre, elle s'étend sur l'activité des conseils contre-
révolutionnaires visant à la désorganisation des coopéra
tives. 

L'auteur s'occupe de la tâche du recommencement du 
travail des conseils après la répression de la contre-révolu
tion, et des premiers succès obtenus. Il constate que la 
majorité des dirigeants et des travailleurs des conseils, 
aussi bien que celle des conseillers ont affirmé leur valeur 
pendant la contre-révolution et à l'époque du renforcement 
du pouvoir populaire. 

La dernière partie de l'étude, en s'appuyant sur des 
données statistiques, montre que, pendant la période traitée, 
malgré les défauts, des résultats remarquables sont nés 
dans le relèvement du niveau de vie de la population, dans 
les prestations culturelles, sanitaires et sociales, dans le 
développement de l'industrie et du réseau commercial, et 
des masses étendues ont é té ralliées immédiatement à la 
gestion des affaires publiques. 

Mme Béla Beszteri 

L'activité administrative des Conseils et le développement 
de leurs rapports avec les masses dans le département de Veszprém 

(Novembre 1954 - Juin 1957) 
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Начало государственной деятельности советов и 
их связей с массами в Веспремском комитате 

(Ноябрь 1954-го года — 1957-го года) 

Автор начинает свою статью с достижений перио
да 1950—1954 гг. Их оценку он дает в связи с поли
тической обстановкой в стране в то время, указывая 
на отрицательное влияние правых и левых откло
нений в политике на работу советов. Статья подробно 
излагает опыт выборов в комитатские советы 1954-го 
года, сравнивая их с выборами 1950-го года; говорит 
о ДОСТИГНУТЫХ с тех пор успехах. 

После этого переходит к анализу административ
ной деятельности советов, возникновения связей с 
массами. Дает характеристику работы советов, 
рассматривает вопрос подготовки заседаний совета, 
правильного выбора повестки дня, активности чле
нов совета, взаимосвязи совета и исполнительного 
комитета. 

Автор утверждает, что с оживлением работы со
вета, увеличением активности членов деятельность 
направилась по правильному ПУТИ. Признает, что 
хорошая административная деятельность членов 
совета неразрывно связана с выработкой соответст
вующих отношений с массами. 

Уже сам по себе этот ПУТЬ содержал громадные 
возможности в направлении полного исправления 
допущенных ранее ошибок. В этот период местами 
еще проявляются левачество, а также ревизионизм, 
тормозящие дальнейшее развитие деятельности со
ветов. 

Говоря о работе постоянных комиссий в 1955—56 
гг., статья отмечает сдвиги по сравнению с деятель
ностью советов предыдущего созыва. Это в первую 
очередь относится к тем постоянным комиссиям, 
которые занимаются вопросами, непосредственно 
затрагивающими интересы широких масс населения. 
Выход на первый план вопросов о местном развитии, 
расширение, хотя и медленное, функций советов — 
все это положительно сказалось на улучшении их ра
боты. 

Автор подробно характеризует значение отчетов 
членов совета перед избирателями, приема посети
телей по личным и общественным делам. Во всем 
этом он видит один из приемов создания тесной связи 
с массами. 

Отчеты перед избирателями в 1955—56 гг. отмеча
ют хорошие успехи в работе. 

В основе успехов, достигнутых отдельными чле
нами совета, а также работой совета в целом, в созда
нии связей с массами, лежит тесное сотрудничество 
с массовыми общественными организациями, об
щественным движением. 

Тормозило развитие этой деятельности, оказывало 
на нее отрицательное влияние проявление правых и 
левых УКЛОНОВ. 

Эта статья административной деятельности со
ветов касается только в той мере, в какой она затра
гивает вопрос о развитии связей с массами. Автор 
статьи считает очень важным в связи с этим решение 
проблем местной промышленности и сельского 
хозяйства, снабжение товарами широкого пот
ребления, здравоохранения, а также культурных 
и социальных проблем. Медленное расширение 
функций советов усложняло работу и решение на
сущных вопросов. В рассматриваемый период эта 
проблема еще не была решена. 

Автор говорит о том, какие успехи были ДОСТИГ
НУТЫ в развитии местной промышленности, расши
рении торговой сети, улучшении культурного, 
медицинского и социального обслуживания, в поли
тической деятельности. 

В основном в комитате связь партийного и со
ветского аппарата была хорошей, хотя полный пе
реход партийного руководства на ленинские прин
ципы стал возможным только после подавления 
контрреволюции. 

Самой историей контрреволюции статья занима
ется только в аспекте деятельности советов. Так, 
рассматривается ход создания контрреволюционных 
советов, удаление из совета коммунистов, действия 
по ликвидации кооперативных хозяйств в земледе
лии. 

Статья прослеживает, как после разгрома контр
революции возобновилась деятельность советов, 
какие проблемы приходилось им решать и каких 
успехов они достигли; отмечает, что большинство 
работников и руководителей советов выдержало 
испытание и осталось верными делу коммунизма 
в трудные дни контрреволюции, а затем в период 
укрепления народной власти. 

Заключительная часть статьи при помощи стати
стических данных показывает, каких достижений, 
несмотря на допущенные ошибки, достигли советы 
в разбираемый период в области повышения жиз
ненного уровня трудящегося населения, в культур
ном, медицинском и социальном обслуживании, в 
развитии промышленности, расширении торговой 
сети, в вовлечении широких масс в работу по реше
нию важных государственных задач. 

Бестери Белане 
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