
A tanácsok tevékenysége Veszprém megyében (1957—1962) 

I. A TANÁCSI MUNKA A SZOCIALISTA 
KONSZOLIDÁCIÓ MÁSODIK 

SZAKASZÁBAN1 

A tanácsi munka területén a konszolidáció fő voná
sait tekintve 1957. május—júniusra befejeződött. A me
gyei tanácsok elnökeinek 1957. május 21-i ülésén (ahol 
a referátumot dr. Münnich Ferenc, a Minisztertanács 
elnöke tartotta) a tanácsi munka helyzetét elemezve az 
elkövetkező időszak fő feladatként a tanácsi hatás
körök bővítését és a bürokrácia elleni harcot szabták 
meg. Ezek voltak elsősorban azok a területek, ahol 
előre kellett lépni annak érdekében, hogy a tanácsok az 
előttük álló feladatokat meg tudják oldani, területükön 
megvalósíthassák gazdasági szervező, kulturális irá
nyító funkciójukat. 

Hasonló szellemben foglalt állást e kérdésben az 
MSZMP 1957. júniusi Országos Értekezlete, mely 
hangsúlyozta, hogy meg kell javítani a tanácsok tömeg
kapcsolatait. A tanácsok munkájának fejlesztését a 
„munkás-paraszt szövetség továbbfejlesztésének és a 
néphatalom erősítésének egyik legfontosabb feladata"-
ként jelölte meg. (Kiemelte a központi irányítás és a 
helyi önállóság helyes összhangjának fontosságát. 
Hangsúlyozta a párt szerveinek és az államapparátus
ban dolgozó kommunisták munkájának nagy jelentősé
gét is.) 

A tanácsi munka továbbfejlesztése szempontjából 
nagy jelentőségű volt az MSZMP Politikai Bizottságának 
1957. július 9-i határozata a tanácsok pártirányításáról. 
Megállapította, hogy ezt a munkát pártpolitikai eszkö
zökkel kell végezni, elsősorban a tanácsokban dolgozó 
kommunistákon keresztül. Hangsúlyozta, hogy a párt
irányításban korábban helyenként jelentkező gyakorla
tot (utasítások módszere, tanácsi feladatok átvállalása, 
stb.) fel kell számolni, mert ez a tanácsok önállóságát 
csorbítja, felelősségüket csökkenti. Külön hangsúlyozta 
a határozat a tanácsok kommunista csoportjai és a 
hivatali pártszervezetek tevékenységének jelentőségét. 
Fontos feladatként szabta meg a tanácsi munka társa
dalmi megbecsülésének növelését és a tanácsok megerő
sítését „vezetőképes, politikailag szilárd, szakmailag 
hozzáértő káderekkel." 

Ez utóbbi követelmény azért is igen lényeges volt, 
mert a tanácsi önállóság, a hatáskörök növelésének, de 
egyáltalán a tanácsi feladatok jó megoldásának egyik 
elengedhetetlen feltételét jelentette, 

A konszolidáció második szakaszában a tartácsok 
előtt álló legfontosabb feladatokkal foglalkozott a 
megyei tanács 1957. október 15-i ülése is. Az itt el
hangzott beszámoló megállapította, hogy biztosítani 
kell a párt- és kormányhatározatok maradéktalan meg
valósítását, másrészt tovább kell szélesíteni a tanácsok 
tömegkapcsolatait. Ez utóbbi megvalósítása érdekében 
az alábbi főbb feladatokat jelölte meg : 

— Növelni kell az apparátus politikai és szakmai 
felkészültségét és fel kell számolni a helyenként 
még érvényesülő adminisztratív és bürokratikus 
munkamódszereket. 

— Bővíteni kell a tanácsok hatáskörét. Ezzel a folya
mattal párhuzamosan szélesíteni kell a lakosság
gal közvetlenül kapcsolatban álló városi és köz
ségi tanácsok feladatkörét is. 

— Szélesíteni kell a tanácsok szűk és kötött anyagi 
lehetőségeit és biztosítani kell az állami bevételi 
tervek teljesítésében a tanácsi érdekeltséget. 

Ezeknek a feladatoknak jelentős részét azonban nem 
a helyi tanácsok, hanem az országos szervek voltak 
hivatottak megvalósítani. Az ilyen irányú folyamat meg
indulását segítette az MSZMP KB-ának határozata, 
mely a tanácsok igazgatási és gazdasági hatáskörének 
rendezésével foglalkozott, a kérdés részletes kidolgozá
sával a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányt bízva 
meg.2 A fenti határozatot néhány fontos állami jog
szabály követte pl. az ET. 1958. évi 7. sz. tvr.-je (a köz
ségfejlesztési tevékenységről és a tanácsok anyagi esz
közeinek bővítéséről ill. a 2004/1958. (I. 23) Korm. 
számú határozat, amely a költségvetési bevételeknél 
növelte a tanácsok önállóságát és érdekeltségét. 

A tanácsi munka javítását szolgálta az 1958. március 
7—8-án tartott országos tanácsi értekezlet is. Apró 
Antal referátumában a tanács és a tömegek kapcsolata 
szorosabbra fűzésének fontosságát hangsúlyozta. Ennek 
érdekében — mondta — mindent, amit a tanács meg 
akar valósítani, tárgyaljon meg a dolgozókkal. Elemezte 
referátumában a községfejlesztési tevékenység fontos
ságát, a tanácsok gazdasági tevékenysége fokozásának 
és a káderek továbbképzésének szükségességét, a taná
csi testület munkájának és a tanácstagok választó
kerületi tevékenysége javításának szerepét, az országos 
szakigazgatási szervek és tanácsok ill. a tanácsülés és a 
tanács igazgatási szervei közötti helyes kapcsolat jelen
tőségét, a pártirányítás fontosságát. 
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Az országos helyzetnek megfelelően megyei vonatko
zásban is j'elentkeznek a törekvések a tanácsi munka 
megjavítására és ezek nem is maradnak eredmények 
nélkül. 

Javulás jelentkezik a tanácsülések tevékenységében is. 
Ez a megjelenési százalékban is mérhető, ami a köz
ségeknél átlagosan 68—72% között volt, a felsőbb 
szinteknél 60—65 % körül. Jelentkezett azonban néhány 
olyan új vonás is munkájában, mely korábban vagy tel
jesen hiányzott vagy szórványosan fordult elő. Az egyik 
ilyen lényeges terület, ahol előrelépés történt, a napi
rendre tűzött kérdésekben a helyi problémák egyre 
nagyobb mértékű térfoglalása. Ezen belül jelentősen 
megnőtt a községfejlesztési kérdések súlya. Különösen 
ezzel a kérdéssel foglalkozó tanácsüléseken figyelhető 
meg nagyobb mérvű aktivitás jelentkezése, ill. a korábbi 
aktivitás növekedése. Másrészt szaporodott az inter
pellációk száma (elsősorban a községi tanácsüléseken). 
Jellemző módon ezek is elsősorban községfejlesztési, 
áruellátási stb. kérdésekhez kapcsolódtak témájukban. 

Ez az egvik kérdés a tanácsi munkában, amely a töme
gek részéről leginkább érdeklődésre számíthat. A meg
szavazott hozzájárulások befizetése azonban akadozott. 
A megyében az 1956-os 7,3 milliós községfejlesztési 
hozzájárulásból 4 776 000 Ft-ot, az 1957-es 5,1 millió
ból 2 300 000 Ft-ot fizettek be 1957. szeptember 20-ig. 
Az adatok azt is tanúsítják, hogy a megállapított összeg 
is csökkent az előző évhez képest. Ugyanakkor sok köz
ségben már ekkor szép eredmények születtek, pl. Csab-
rendeken közel 50 ezer Ft-ért törpevízművet létesítettek, 
Zalaszántón 42 ezer Ft-os üzletfelújítást hajtottak végre, 
Karmacson az egészségházhoz 41 ezer Ft-tal járultak 
hozzá stb. Öskün az augusztusi községi tanácsülésen 
58 ezer Ft-ot ajánlottak fel kultúrházépítésre. Növek
szik a tanácsüléseken az aktivitás a társadalmi munka 
felajánlásánál, pl. az októberi községi tanácsüléseken 
Bazsin villamosításhoz, Vonyarcvashegyen útjavítás
hoz, Sümegcsehin a kultúrházhoz, Monostorapátin 
iskolabővítéshez 70 ezer Ft értékű munkafelajánlás 
történt.3 

1958-ra lényeges előrelépés jelentkezett a községfej
lesztési tevékenységben. Ehhez a konszolidációs folya
mat előrehaladása mellett jelentős mértékben hozzá
járult az a tényező is, hogy a tanácsi vezetők döntő 
többsége felismeri ennek a munkának politikai és gaz
dasági jelentőségét, s ezért a korábbihoz képest nagyobb 
súllyal kezeli ezt a kérdést. 

Ebben az évben a községfejlesztési alap volumene 
41 millió Ft-ra emelkedett (az 1955-ös 18 millióról). 
Emelkedett ezen belül a lakoság hozzájárulása 14,8 
millió Ft-ra (az 1955-ös 5,7 millióval szemben). Ez az 
általános jövedelemadóhoz viszonyítva megyei átlag
ban 13,42%-nak felel meg. Ezen túlmenően 5 millió Ft 
értékben történt a megyében társadalmi munkafelaján
lás. Külön kiemelkedő példa Döbrőce esete, ahol az 
eredetileg megszavazott 20%-os hozzájáruláson felül 
újabb 7 ezer Ft-ot ajánlottak fel a községfejlesztési ter
vek megvalósítására. Hasonló eset történt Balaton
rendesen, ahol a 142 ezres összeget 152 ezer Ft-ra emel
ték az iskolaépítéshez. Nagyobb összegeket fordítottak 
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még iskola építésre, tatarozásra, berendezésre, Óhid, 
Sümegprága, Zalagalsa, Inota, Kapolcs, Badacsony-
tördemic, Taliándörögd stb. lakói. Közel 50 községben 
művelődési ház felépítését, felújítását fejezték be. 
Vízvezeték, csatorna, út, híd, járda, legelő javítására 
fordítottak nagyobb összeget pl. Sümegen, Csabren-
deken, Balatonalmádiban, Zircen, Vászolyon, Akaiin, 
Várpalotán, Láziban, Tihanyban, Sármelléken, Zala
váron stb.4 

A helyi kérdések előtérbe kerülésével párhuzamosan 
javulás jelentkezik a tanácsi bizottsági munka területén 
is. Az eredmények azonban nem elsősorban a szám
adatokban tükröződnek, hanem abban, hogy nőtt azok
nak az állandó bizottságoknak, illetve ideiglenes bizott
ságoknak a száma, melyek nem formálisan működtek. 
A fejlődésben számszerűen különösebb változások nem 
észlelhetők, de nő a községfejlesztési tevékenység ter
vezésével, illetve végrehajtásával foglalkozó bizottságok 
száma, melyeket a tanácsüléseken be is számoltatnak 
munkájukról. Pl. Várpalotán egy erre a célra létrehozott 
társadalmi bizottság vizsgálta felül a városfejlesztési 
tervet.5 Segíti az ilyen irányú tevékenység kibontakozá
sát a megyei tanácsnak6az az elvi állásfoglalása is, hogy a 
jövőben az állandó bizottságoknak nagyobb szerepet 
kell biztosítani a községfejlesztési tervek kidolgozásá
nál és végrehajtásának ellenőrzésénél. Egyúttal hang
súlyozzák, hogy különösen a tervek elkészítésénél mesz-
szemenően támaszkodni kell a választók véleményére, 
javaslataira. A tanácsi bizottsági munka fellendítése 
szempontjából fontosnak tartják7 az állandó bizottságok 
összetételének javítását is részben a szakképzettség szem
pontjáról, részben olyan irányban, hogy valóban agilis, 
aktív tanácstagok vegyenek részt a bizottsági munkában. 
Az előbbiek mellett azonban szükségesnek tartják az 
apparátus dolgozói körében ható azon helytelen nézet 
kiküszöbölését is, hogy lebecsülik a tanácsi bizottságok 
tevékenységét, s ezért véleményüket sem kérik ki az 
egyes kérdések eldöntésénél. 

A tanácsi munka, a tanács tömegkapcsolatainak javu
lása szempontjából lényeges területet jelent a dolgozók 
ügyeinek intézése. Az adott település fejlesztése, el
látottsága stb. mellett ez az a másik fő terület, amellyel 
kapcsolatban a dolgozók véleményüket elsősorban ki
alakítják a tanácsi munkáról. Bár e kérdés megoldása 
szorosan összefügg az ügyintézési rendszert általában 
szabályozó központi elvekkel, de az adott tanácsi app-
rátusi dolgozók is sokat tehetnek érdekében. Az elsőd
leges, ami minden tanácsszintnél megvalósítható: az 
apparátusi dolgozók az ügyirat mögött elsősorban az 
embert lássák, akinek a legmindennapibb apró kérdés is 
igen fontos ügy lehet. Épp ezért hangsúlyozza a megyei 
tanács 1957. október 15-i ülése a dolgozók ügyeivel 
való megfelelő foglalkozás fontosságát. 

A dolgozók véleményének, javaslatainak kikérése és 
ügyeik intézése szempontjából is nagy jelentőséggel 
bírnak a tanácstagi fogadóórák és beszámolók. Ez 
utóbbiak emellett biztosítják a tanácstagok — egész 
választási ciklusra történő — szoros kapcsolatát és 
függését választóiktól. 



Ami a tanácstagi beszámolók tartását illeti, 1957 
második feléhez képest 1958 I. félévben mind a tartott 
beszámolók, mind a résztvevők számában csökkenés 
állapítható meg. Ez elsősorban a községi tanácstagok 
vonatkozásában jelent lényegesebb csökkenést. Ez azon
ban összefügg azzal is, hogy csökkent a számszerűségre 
való törekvés. Ugyanakkor a beszámolók témája igen 
helyesen döntő többségben a községfejlesztési tervek 
összeállításával és a hozzájárulási százalék meghatáro
zásával foglalkozott8. 

A fogadóóráknál szintén csökkenés tapasztalható.9 

Az előzőekben említett okon túlmenően a községi tanács
tagi fogadóórákat illetően jelentkezik mesterkéltség is, 
hiszen a községi élet sajátosságaiból adódóan tanácstag 
és választói nap mint nap közvetlenebb formában be
szélgethetnek találkozásaikkor. Ezért egyre gyakoribb a 
családlátogatásos stb. módszer. 

A fogadóórákon szaporodnak ebben az időben a 
községfejlesztési kérdések és gyakori ezekhez a társa
dalmi munka felajánlás is. Ugyanakkor számos egyéni 
probléma is jelentkezik, különösen gyakoriak a lakás
ügyi panaszok, melyek még ha jogosnak ítélhetők is, az 
anyagi eszközök, kapacitás stb. korlátozott mértéke 
miatt nem oldhatók meg, csak távlatilag.10 

Jelentős eseményei a tanácsi munkának a tárgyalt 
periódusban az 1957. júliusi és novemberi részleges 
tanácsválasztások. Méreteit tekintve ez utóbbi tarthat 
számot érdeklődésünkre. 1957. november 17-én 12 
megyei, 59 városi és 700 községi választókerület meg
üresedett helyének betöltésére került sor. A választások 
számszerű eredménye az alábbiak szerint alakult:11 

Megyei Járási Városi Községi 

választókerületeknél 

Szavazott (a szavazás-
zásra jogosultak 
%-ában) 95,8 98,4 94,7 98,6 

A Népfront jelöltjére 
szavazott (a leszava
zottak %-ában) 97,3 99,4 99,2 98,6 

A részleges választások eredményei kedvezőknek 
mondhatók. Az ellenforradalom leverését követően 
viszonylag nem hosszú idő telt el. Az emberek tudatá
ban részben ideológiai zűrzavar, különösen pedig 
nagyfokú passzivitás jelentkezett. Az eredmények el
éréséhez tehát igen jó politikai munkára volt szükség. 
Az eredmények mutatják a politikai konszolidáció 
terén való lényeges előrelépést is. 

Az 1957. novemberi részleges tanácstagi választások 
némiképp már következtetni engednek az általános ta
nácsválasztások várható eredményeire. Egyben jelezik 
a proletárhatalom megerősödését, a tömegek bizalmá
nak megnövekedését a párt és a kormány politikája 
iránt. 

A konszolidáció szakasza az 1958. november 16-i 
választásokkal zárult. Örvendetes jelenség — és egyben 
q. választások jó politikai előkészítésére is mutat —, 

hogy a jelölőgyűléseken mintegy 145 ezer ember (a vá
lasztók közel 60%-a) jelent meg. A választások előké
szítésében népnevelőként 7—8 ezer párttag és kb. 
30 ezer pártonkívüli aktíva vett részt. Választási nagy
gyűlések Veszprémben, Pápán, Várpalotán, Keszthe
lyen és Zircen voltak.12 

A párt azt tartotta fontosnak, hogy a választás be
szélgetés legyen a dolgozó néppel, a párt politikájáról, az 
eddig megtett útról, eredményeinkről és feladatainkról. 
A választás a konkrét helyzetben népszavazásnak is 
felfogható volt a szocializmus mellett és a 2 év politikája 
mellett. A választási agitációt összekapcsolták a tsz 
agitációval is. 

Az ellenség a nyílt fellépés helyett inkább a suttogó 
propaganda eszközét választotta. Főbb érvei : 

— szavazás lesz választás helyett, 
— egypártrendszernél értelmetlen a választás, 
— a tanács a kommunisták erőszakszerve, 
— aki a Népfront jelöltjére szavaz, az a tsz-re szavaz, 
— szovjetellenes és nacionalista jelszavak. 
A jelölő gyűléseken 5 járási, 5 városi és 275 községi 

jelöltet nem fogadtak el, de egy-két kivételtől eltekintve 
— megfelelő embereket javasoltak helyettük. 

A választásokon 6 községi választókerületben nem 
kapták meg a szükséges többséget a jelöltek, itt novem
ber 23-án pótválasztásokat tartottak.13 

A választások Veszprém megyei eredményei a szoci
alista konszolidáció sikeréről tanúskodtak: a választók 
túlnyomó többsége-az 1956. november 4-e után foly
tatott politikára, a szocializmus építésére szavazott. 

A választási eredmények a következők voltak : 

Megyei Járási Városi Községi 

tanácstag választására 

Választásra 
jogosult 250 374 198 379 51995 198 379 

Szavazott 248 597 
(99 3%) 

195 673 
(98,6%) 

50 988 
(98,1%) 

195 396 
(98,5%) 

Érvényes szavazat 247 691 194919 ti50 797 194 184 
Érvénytelen 
szavazat 906 754 191 1 185 

A Népfront jelöltjére 
szavazott 

246 862 
(99,6%) 

193 955 
(99,5%) 

50 704 
(99,8 %) 

192 673 

A Népfront jelöltje 
ellen szavazott 829 964 93 

(98,6%) 

1511 

II. A TANÁCSOK GAZDASÁGI SZERVEZŐ, 
POLITIKAI ÉS KULTURÁLIS MUNKÁJA 

FELLENDÜLÉSÉNEK HATÁSA 
TÖMEGKAPCSOLATAIK ELMÉLYÜLÉSÉRE 

(1958—1962) 
1. A tanácsok szerepe a mezőgazdaság szocialista 
átszervezésében. 
Az MSZMP agrárpolitikáját a konszolidáció idő
szakában elsősorban a termelőszövetkezetek megérő-
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sítésére irányuló törekvés jellemezte. A konszolidáció 
periódusának befejeződésével megértek a mezőgazdaság 
szocialista átszervezésének feltételei is. Az MSZMP KB 
1958. decemberi ülésén a párt agrárpolitikájával kap
csolatos egyes kérdésekről és a termelőszövetkezeti 
mozgalom továbbfejlesztéséről elfogadott határozat 
megállapította, hogy az átszervezés ütemét meg kell 
gyorsítani. A határozat megjelölte a tanácsok feladatait 
is, részben a temelőszövetkezeti mozgalom továbbfej
lesztésében, részben a tsz-ek megszilárdításában.15 

A konszolidáció időszakában a megyei vezetés, így 
a tanácsi vezetés is, fő feladatának a meglevő termelő
szövetkezetek megszilárdulását tartotta. Ez a számszerű 
eredményekben is tükröződik. Az ellenforradalomnak a 
tsz-ek elleni támadása következtében megyénkben csak 
58 tsz maradt meg. Ezek száma 1956. december 31-re 
64-re emelkedett. Ezen termelőszövetkezetek 2227 tagot 
tömörítettek és 24 026 kh földön gazdálkodtak. Ez az 
1955. december 31-i helyzethez viszonyítva a tsz-ek 
számánál és földterületénél 50%-ot, a tagok számánál 
37 %-ot jelentett. Az 1957-ben tovább folytatódó lassú 
növekedés eredményeképpen 1957. december 31-re 81 
tsz működött már megyénkben 28 070 kh-on 2470 tag
gal16 

A termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztése és erősí
tése terén jelentkező tanácsi feladatokkal foglalkozott a 
megyei tanács 1958. márciusi ülése. A beszámoló egyik 
fontos alapelvként hangsúlyozta, hogy a már működő 
tsz-ek megszilárdítása és új tsz-ek .szervezése együttes 
feladatként kezelendő. A tsz szervezés területén fontos
nak tartotta a megyei és járási funkcionáriusok mellett a 
helyi adottságokat leginkább ismerő helyi (községi) 
vezetők bekapcsolását. Hangsúlyozta a pedagógusok 
bevonásának szükségességét. 

A tsz mozgalom megszilárdítása terén végzett jó 
munkát mutatja, hogy a kedvezőtlen időjárás ellenére is 
1958-ban egy munkaegység értéke 38,41 Ft. Ezzel pár
huzamosan új tsz-ek is alakultak. 1958. december 31-én 
89 tsz működik, 35 714 kh-on, 3067 taggal.17 

A mezőgazdaság átszervezésében a nagy előrelépés 
megyénkben 1959-ben történt. Ennek előkészületeként 
1958 novemberében a megyei vezetés 40 községben vizs
gálatot végzett. Ennek célja: a parasztok hangulatáról, 
a tsz-ről vallott nézetükről és az egyéni gazdaságok 
helyzetéről tájékozódás. A felmérés azt igazolta, hogy a 
megyében is megértek a feltételek a tömeges átszerve
zésre. 

Az átszervezésnél fel kellett lépni az ellenség rémhírei
vel szemben, mely elsősorban a termelés és az életszín
vonal csökkenését jósolta. De fel kellett lépni az egyes 
helyeken tapasztalható türelmetlenséggel szemben is.18 

A megfelelő előkészítő munka eredményeképpen 
1958/59 telén megyénkben több mint 33 ezer paraszt
család, több mint 300 ezer hold földdel a szövetkezeti 
utat választotta. Ezzel a megye országos viszonylatban 
az élenjáró megyék közé sorakozott fel. A gyors fejlő
dést jól szemlélteti, hogy míg a tsz-ek szántóterülete az 
összes szántó %-ában : 
1958. december 31-én 6% (országosan: 11,9%, addig 
1959. március 31-én 59,1 (országosan: 32,3%).19 
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A mezőgazdaság átszervezésében elért jelentős ered
ményeket értékeli az MSZMP KB 1959. március 6-i 
határozata, mely Győr-Sopron és Szolnok megye ered
ményei után Veszprém megye jelentős előrelépését is 
kiemeli. Ugyanakkor a határozat a feladatok tekinteté
ben megállapítja, hogy: 

„Mezőgazdaságunk fejlődésének fő követelménye ma 
a termelőszövetkezetek megerősítése, különösen a tél 
folyamán alakult termelőszövetkezetek nagyüzemi 
gazdálkodásának megalapozása... ennek sikeres 
végrehajtása az alapvető feltétele annak is, hogy az új 
gazdasági évben újabb nagy lépést tegyünk előre a 
termelőszövetkezetek fejlődésében." 

A határozat egyéb szervek feladatai mellett ismét hang
súlyozza a tanácsok szerepét is e tevékenységben.20 

A Központi Bizottság irányelveinek messzemenő 
figyelembevétele jellemzi a megyei vezetés s ezen belül a 
tanácsok munkáját. Az 1959-es évben a megyei tanács
ülések sora21 foglalkozik a termelőszövetkezeti moz
galom területén jelentkező problémákkal és feladatokkal. 
Már a márciusi tanácsülés elemzi a tsz-ek megszilár
dulása szempontjából a szakember ellátottságot, más
részt hangsúlyozza a bölcsődék, napközik szervezésé
nek termelőszövetkezetek segítő szerepét, s ennek meg
felelően a tsz községekben a tanácsok ilyen irányú tevé
kenységének jelentőségét. 

A további munka szempontjából fontos elvi útmuta
tást jelentett az MSZMP KB-nak 1959. október 22-i 
határozata a termelőszövetkezeti mozgalom helyzetéről 
és továbbfejlesztéséről. A határozat hangsúlyozza, hogy: 
„A termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztése továbbra 
is a párt és állami szervek, az egész társadalom egybe
hangolt munkáját követeli meg." Ehhez „fő feladat a 
meglevő termelőszövetkezetek megszilárdítása". Ennek 
megfelelően „A párt- és állami szervek a meglevő 
—• bár kevés számú — régi és új gyenge tsz-ekkel való 
foglalkozást: politikai, szervezeti, gazdasági megerősí
tésüket mindennapos állandó feladatuknak tekintsék... 
A nagyobb nehézségekkel küzdő ilyen termelőszövet
kezetekben pártszervezők kiküldésével, agronómus, 
könyvelő beállításával kell a közös munka megjavítását, 
a munkafegyelem megszilárdítását, a szövetkezetek 
megerősítését elősegíteni."22 

A fenti határozat szellemében foglalkozik a kérdéssel 
a megyei tanács 1959. december 4-i ülése. Megállapítja, 
hogy a tsz-ek megszilárdításában nagy segítséget jelent 
az állami támogatás elvének következetes érvényesítése. 
Ennek megfelelően megyei szinten a tsz-ek több mint 
300 millió Ft-ot kaptak a kormánytól építkezésekre és 
gépi beruházásokra. 

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy egyes tsz-ekben 
nem lennének nehézségek. Vannak tsz-ek, ahol a poli
tikai hangulat nem a legjobb. Ennek okai közt olyan té
nyezők szerepelnek, mint a gyenge vezetés, a nem meg
felelő munkaszervezés, a laza munkafegyelem, a termelő
szövetkezeti alapszabályzat megsértése, ill. egyes helye
ken a tagság a jövedelmet nem a tsz közös munkájától 
várta, 



A nehézségek megszüntetése érdekében igen fontos a 
tanácsok megfelelő tevékenysége. A tanácsülés elsőrendű 
feladatként szabta meg a tanácsoknak a tsz-ek ellenőrzé
sét, szakmai irányítását. Ahhoz azonban, hogy ezt meg 
tudják oldani, a tanácsi apparátus megerősítését is 
szükségesnek tartotta. Másrészt fontos volt a tanácsok 
és termelőszövetkezetek közötti viszony (különösen 
községi szinten) tisztázása, mivel ezzel kapcsolatban 
megyénkben is jelentkeztek téves álláspontok. Olyan 
helytelen nézetekkel lehetett találkozni, amelyek szerint a 
termelőszövetkezetei községekben nincs szükség tanács
ra, pedig valójában a tanácsok feladatai éppen ezekben a 
községekben nőttek meg erősen. Még gyakoribb az a 
nézet, amely nem lát semmi lényeges különbséget a ta
nácsi tevékenységben a termelőszövetkezeti községek 
létrejöttével.23 

Milyen főbb feladatok álltak ebben az időben a ta
nácsi szervek előtt a termelőszövetkezetek irányítása 
terén? Csak a leglényegesebbet kiemelve a következők
ben foglalhatók ezek össze:24 

— Általános mezőgazdasági szakigazgatás (pl. állat
egészségügy, növényvédelem, adóztatás stb.) E te
rületen növelendő a járási tanács szakigazgatási 
szerveinek hatásköre. A termelőszövetkezeti igaz
gatás a szövetkezetek belső életére vonatkozó 
jogszabályok betartását hivatott elősegíteni, (pl. 
a közgyűlés tevékenységének, a tsz és egyes tsz-
tagok közötti viták megvizsgálása és megoldása.) 

— A szövetkezetek üzemgazdasági irányítása, mely
nek célja a nagyüzemi gazdálkodás, a termelés kor
szerű irányításának biztosítása. Hivatott elősegí-
gíteni az egyes tsz-ek és a tsz-eknek más szervekkel 
való kooperációját is. Ez a kérdés ekkor még meg
lehetősen kidolgozatlan volt. Ennek ellenére he
lyenként már községi szinten is jó kezdeményezé
sek születtek. Pl. Karmacson 1960. októberben a 
tanácsülés javasolta a tsz vezetőségnek, hogy vizs
gálják meg, lehetne-e a kőbányában nagyobb meny-
nyiségben építőkövet kitermelni, mert ez télen 
munkalehetőséget adna a tsz tagoknak.25 

Állami beruházás és községfejlesztés teljesítése 1000 Ft-ban 1958-ban 

Gazdasági ágazat Szociális, egészségü.ágazat Kulturális ágazat 

Összesen 

fontosabb címek 

összesen 

fontosabb 
cím 

összesen 

fontosabb címek 

Összesen utak, 
hidak V.K.G. vízgazd. 

összesen körzeti 
orvos 

összesen 
ált. isk. 

művelődési 
otthon 

Községfejlesztésből : a megyében 16 650 7 121 2804 2 652 2 303 1988 11 753 3 565 7 764 
városok, munkáslakta települé

seken 3 572 1 429 874 674 32 6 1 325 865 446 
Állami beruházásból : a megyé

ben 2 882 2 114 16 548 4 220 4 152 204 13 864 11 273 370 

városok, munkáslakta települé
seken 

19 641 1977 14 698 2 966 2 911 - 6 546 5 422 7 

A tsz-ek állami irányítása hatékonyságának növelése 
érdekében 1961. január 28-án a megyei PB javaslatot 
terjesztett a pártközpont elé melyben a következő főbb 
szempontok szerepelnek : 

— Tovább kell növelni a tanácsi hatáskört a gép
állomások vonatkozásában. 

— Nagyobb hatáskört kell biztosítani a tanácsoknak 
a termelőszövetkezet bankhitelének engedélye
zésénél. 

— Egyes hatásköröket a megyei tanácstól le kell 
adni a járásokhoz. 

— Növelni kell a községi tanácsok hatáskörét a ter
melőszövetkezet irányításában (ellenrőzésben és 
javaslattevésben .)26 

A fenti javaslat ezen túlmenően tartalmazza : 
— A járási tanácsok mezőgazdasági osztályainak 

megerősítését, hogy képesek legyenek tervező, 
elemző munka végzésére. 

— Sürgeti a községi tanácsok tsz-t irányító tevékeny
ségére a jogszabály kidolgozását. 

— Hangsúlyozza, hogy az igazgatási, kulturális, 
oktatási stb. központok kialakítása a tsz közpon
tokban kell történjék. 

A fenti kérdésekkel való foglalkozás különösen fontos
sá vált azzal, hogy a megye területén befejeződött a 
mezőgazdaság szocialista átalakítása. Ennek ütemét a 
számszerű adatok mutatják:27 

Tsz-ek 
száma 

Az ossz 
terület 

nagysága 

Tagok Családok 

Idő 
Tsz-ek 
száma 

Az ossz 
terület 

nagysága száma 

1959. XII. 31. 280 397 994 40 011 37 401 

1960. XII. 31. 279 429 730 45 004 40 517 

1961. XII. 31. 225 443 757 45 708 41036 
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A tsz-ek számánál jelentkező csökkenés azzal a már ek
kor meginduló folyamattal Van összefüggésben, hogy íöbb 
kisebb tsz egyesült. Ez a folyamat a következő években 
is tovább folyt. 

A megyében a mezőgazdaság átszervezése és a tsz-ek 
megerősítése terén elért eredményeket értékelte és meg
szabta a jövő feladatait az 1962. február 21-i kibővített 
megyei pártbizottsági ülés.28 

Részletesen foglalkozott az 1961-es év tsz zárszámadó 
közgyűléseivel, melyek egyik jellemző vonásának a 
közösség gondjaiban, ügyeiben, feladataiban tanúsított 
nagymérvű aktivitást jelölte meg. Az elért eredmények 
értékét növelte az is, hogy az aszályos év ellenére egy 
munkaegység értéke megyei átlagban 25,55 Ft lett (szem
ben az előző év 23,77 Ft-tal). 

Foglalkozott a készpénzfizetés kérdésével, melyet 
1961-ben 5 szövetkezetben vezettek be, és melynek en
gedélyezését a következő gazdasági évre 83 tsz kérte. 
A pártbizottsági ülésig a felsőbb hatóságok ezt 8—10 
újabb tsz-nek engedélyezték. 

A pártbizottsági ülés foglalkozott a megye 35 gyenge 
termelőszövetkezetének megerősítésével. Itt elsődleges 
kérdésként a vezetés színvonalának emelését hangsú
lyozta. Fontos tényezőként jelölte még meg az állami 
támogatás kérdését. Megemlítette, hogy egyes tsz-ek-
ben baj van az alapokkal, a természeti adottságokkal, 
gazdálkodással. 

A szövetkezetek vezetésének megerősítése céljából 
részben a 3004-es, részben az 1010-es rendelet alapján 
388 (277+111) kádert, vezetőt küldtek eddig a szövet
kezetekbe. 

Ezt a kérdést a tanácsi szervek is kiemelkedően fontos 
kérdésként kezelték. Az 1963-ban megválasztott taná
csok elé változatlanul központi feladatként állították, 
hogy ,,a tsz-ékben... érvényesüljön és biztosítva legyen 
az alapszabályszerű gazdálkodás, biztosítva legyen a 
szocialista termelőszövetkezeti tulajdon védelme, erős, 
szilárd munkafegyelem, modern agrotechnikai és zoo-
technikai módszerek alkalmazása, a tervek mennyiségi 
és minőségi teljesítése, ill. túlteljesítése jellemezze a ter
melőszövetkezeti gazdaságot." Fontos feladatként állí
totta ezeken túlmenően a tanácsi szervek elé a tsz tagság 
anyagi és kulturális helyzetének, valamint szocialista 
öntudatának emelését.29 

2. A tanácsok helyi ipari, kereskedelmi, községfejlesztési 
munkája, kulturális, egészségügyi és szocialista tevé
kenysége. 

A mezőgazdaság szocialista átszervezése és a termelő
szövetkezetek megerősítése terén jelentkező feladatok 
kétségkívül igen fontos, de csak egyik részét képezték a 
tanácsi tevékenységnek. Ezzel párhuzamosan meg kel
lett oldaniok az egyéb munkaterületen jelentkező fela
datokat is, mint pl. a tanácsi helyi ipar irányítását és a 
szolgáltatások—lehetőségeiknek megfelelő — színvona
las megvalósítását. 

A tanácsi helyi ipar területén a feladatok növekedését 
eredményezte, hogy különösen 1957 után meggyorsult 
az az 1954-ben indult folyamat, hogy a helyi szükséglete

ket kielégítő termelői egységek folyamatosan átkerültek 
a tanácsok irányítása alá. Ennek fontosságát hangsúlyoz
ta a tanácsi vezetők számára tartott 1960. februári 
országos értekezlet referátuma is.30 A tanácsi és szövet
kezeti ipar megyénkben is részben az országos jellegű 
igényeket kiegészítő, részben a helyi szükségleteket ki
elégítő szerepet töltött be. Az országos igények teljesí
tése, sőt az export tevékenység szempontjából is pl. 
igen lényeges szerepet játszott a Veszprémi Faárugyár. 
Az ilyen tevékenység mellett azonban a megye tanácsi 
szervei a helyi ipar fő feladatának a megye lakossága 
igényeinek jobb kielégítését tekintették. Ennek meg
felelően növelték egyes helyiipari vállalatok kapacitását, 
hogy szolgáltató tevékenységük növekedjék. Pl. 4 év 
alatt a megyei Patyolat Vállalat termelési értéke 2 millió 
forintról 3,5 millió forintra nőtt. Összevonták a Vesz
prémi és Pápai Vas- Fém- és Gépjavító Vállalatot, hogy 
az elektromos háztartási gépek javítását jobban el 
tudják látni. Ennek érdekében az összevont vállalat 
telephelyeit is bővítették.31 

A lakosság jobb ellátása érdekében Veszprémben, 
Várpalotán és Ajkán új kenyérgyárakat hoztak létre. 
A húsellátás szempontjából pedig jelentős szerepet töl
tött be a helyi tanácsi irányítás alatt álló veszprémi és 
keszthelyi Húsipari Vállalat.32 Nem mond ellent ennek 
az egyes helyiipari vállalatoknál a megyén belül is 
jelentkező helytelen törekvés, hogy a szolgáltatások szín
vonalának javítása helyett (mivel a szolgáltaiások álta
lában ráf izetésesek voltak és állami dotációval működ
tek) termelő munkára igyekeztek rátérni.33 

A szolgáltatások javítása érdekében a tanácsi szervek 
segítették a 42 kisipari termelőszövetkezetet és a megyé
ben tevékenykedő 2493 magánkisiparos tevékenységét. 
Ez utóbbiak szerepe főleg a falusi javító-szolgáltató 
tevékenység szempontjából igen jelentős. 

A fentieken túlmenően a tanácsi szervek az általuk 
irányított helyiipart részben a helyi anyagok feltárása és 
a hulladékok hasznosítása, részben munkaalkalmak 
teremtése szempontjából fontos lehetőségnek tekin
tették.34 

A lakosság áruellátásának javítását tartották szem
előtt a kereskedelmi hálózat fejlesztése terén is. Ezt 
részben a kereskedelmi egységek korszerűsítésével, 
részben új üzletek létesítésével kívánták elérni. Új keres
kedelmi egységek létesültek pl. Várpalotán, Pétfürdőn, 
Inotán, Ajkán, Úrkúton, Balatonfűzfőn, Zircen stb. 
Különösen jelentős feladatként jelentkezett a kereskedel
mi hálózat aránytalanságainak megszüntetése 1959-ben 
pl. Pápán 72 kereskedelmi egység volt, míg az alig 
kisebb lakosú Várpalotán csak 42.35 

A tanácsok tevékenységének e területen nagy ösz
tönzést adott az MSZMP KB-nak a munkásosztály 
helyzetéről hozott 1958-as határozata. Ez a megye szem
pontjából különösen jelentős határozat volt, mivel eb
ben az időben a lakosság 39 %-a munkás. Ebből adódó
an különösen jelentős feladatok háramlottak végre
hajtásában a megyei tanácsi szervekre. 

A megyei helyzetről és a tervbe vett intézkedésekről a 
kormány 1959-ben be is számoltatta a megyei tanács 
végrehajtó bizottságát. A beszámoló elkészítését széles-
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körű felmérő munka előzte meg. A megyei tanács által 
létrehozott 14 tagú bizottság 485 munkással, 190 mun
kásfeleséggel és 115 értelmiségi dolgozóval beszélgetett 
el. A jelentés tartalmazta az érintettek észrevételeit, 
javaslatait.36 A Minisztertanács 1959. V. 21-i ülésén 
hozott határozata értelmében a megyei tanács 1959. VI. 
29-i ülése is megtárgyalta a városok és munkáslakta 
települések ellátottságának helyzetét és a tanácsi szervek 
feladatait. A tanácsülés a legsürgősebb feladatokat egy 
éves intézkedési tervben foglalta össze. Az intézkedési 
terv külön pontban hangsúlyozta a tanácsi vezetők és az 
üzemek dolgozói kapcsolatának szorosabbra fűzését, s 
ennek érdekében elhatározta, hogy a vb vezetők leg
alább kéthavonta kötelesek az üzemeket felkeresni, ahol 
beszámolók, ill. fogadóórák keretében találkoznak a 
dolgozókkal.37 

A munkáslakta településeken jelentkező problémák 
közül az egyik legégetőbbet a lakáskérdés jelentette. 
Ezeken a helyeken 4900 jogos lakásigényt tartottak 
nyilván, s ezek 76 %-át munkások adták be. Itt különösen 
nagy feladatok háramlottak a tanácsokra — anyagi 
lehetőségeik keretein belül —, mert az állami lakások 
építési programja és a lakások elosztása már teljes 
egészében a tanácsokhoz tartozott. A lakáshiányon az 
állami beruházások körültekintő felhasználása mellett a 
tanács átalakításokkal stb. is próbált segíteni. Ennek 
eredményeképpen pl. csak Veszprémben 60 lakást sike
rült kialakítani helyreállítással, ill. irodák átalakításával. 

Ugyancsak égető problémák jelentkeztek a munkás
lakta településeken a kommunális ellátottság területén. 
Ennek érdekében 1959-ben pl. az éves megyei beruházási 
keret kb. 75 %-át a munkáslakta települések fejlesztésére 
fordítják. Másrészt ezeken a helyeken a községfejlesz
tésből 18 ezer m2 utat, 8 ezer m2 járdát, 17 közkutat, 2 
orvoslakást építettek és 21 ezer m2-el növelték a parkosí
tott területeket. Veszprémben pedig tatarozásra és a 
közvilágítás bővítésére fordítottak közel 1 millió Ft-ot 
a községfejlesztésből. 

A kulturális helyzet javítása érdekében elhatározták 
Várpalotán a gimnáziumi oktatás beindítását, Ajkán új 
gimnázium létrehozását, Berhidán új 8 tantermes álta
lános iskola építését. A jelentkező tanteremhiányt a 
községfejlesztési tervek segítségével is igyekeztek meg
oldani. Ezért 1959-re 24 tanterembővítést irányoztak elő. 
Ehhez egyébként a lakosság társadalmi munka hozzá
járulásának értéke több mint félmillió forint.38 

Ezek a kérdések részben már a tanácsi munka egyik 
legfontosabb területéhez, a községfejlesztési tevékeny
séghez kapcsolódnak. Ez az egyik olyan tanácsi munka
terület, hol a tanács és a tömegek kapcsolata igen szo
rosra fűzhető. A megyei tanácsi szervek igyekeztek is 
ezt a lehetőséget kiaknázni. Ennek érdekében nagy 
gondot fordítottak a községfejlesztési tervek előkészí
tésére és e munka népszerűsítésére. Ennek megfelelően a 
községfejlesztési tervek elkészítésébe a lakosság széles 
tömegeit kapcsolták be. Pl. Keszthelyen 1959-ben a 
községfejlesztési terveket tárgyaló gyűléseken kb. 5 
ezren vettek részt. Nagy súlyt helyeztek a községfejlesz
tési tervek végrehajtásában is a lakosság részvételére. 
Épp ezért a tanácstagi beszámolókon rendszeresen fog

lalkoztak e kérdésekkel. A pápai járásban tablók készí
tésével és a sajtón keresztül is megfelelő tevékenységet 
igyekeztek a területen kifejteni. Ilyen célzattal jelentet
ték meg kéthavonként a járás „Községfejlesztési Hír-
adó"-ját is. A zirci járási tanács határozata értelmében 
pedig a községfejlesztési operatív bizottság havonta, a 
községi tanács vb-k pedig negyedévenként kötelesek 
voltak megtárgyalni a községfejlesztési tervek végrehaj
tásának helyzetét, menetét, hogy az estleg szükséges in
tézkedéseket időben meghozhassák.39 

A lakosság érdeklődését a községfejlesztési munka 
iránt jól mutatja a hozzájárulások mértéke is. Ez pl. 
1959-ben a megyében átlagosan 15,8%-os volt, sőt 
egyes helyeken ezen felül még plusz felajánlások is tör
téntek, összesen 1 millió 200 ezer Ft értékben. Ezen belül 
a felajánlás százaléka járásoknént az alábbiak szerint 
alakult:40 

Devecseri járásban 
Keszthelyi járásban 
Pápai járásban 
Sümegi járásban 
Tapolcai járásban 
Veszprémi járásban 
Zirci járásban 

15,2% 
12,3% 
13,0% 
16,4% 
16,0% 
16,4% 
14,0% 

A városokban a hozzájárulás mértéke pedig : 

Keszthely 
Pápa 
Veszprém 
Várpalota 

5 évre 
1 évre 
3 évre 
3 évre 

20,0% 
15,0% 
16,0% 
20,0% 

Várpalotán ezen túlmenően még 83 ezer Ft értékű társa
dalmi munkavállalás is történt.41 

Az 1959-es községfejlesztési terv bevételi előirányzata 
(az előző évi pénzmaradvánnyal) 46 millió 132 ezer Ft 
volt. Ezen belül: 

a lakosság hozzájárulása 
társadalmi munka 
helyi anyag 
több éves lajáratú 
bankkölcsön 

16 millió Ft 
6 millió Ft 

2,5 millió Ft 

9 millió Ft 
Az elképzelések szerint ezt a következő főbb területekre 
kívánták fordítani : 

47 %-át kommunális ellátásra, 
43 %-át egészségügyi, kulturális, sport kiadásokra, 
5—6 %-át fásításra, legelőjavításra.42 

Az 1959-es tervek azonban túlteljesítéssel valósultak 
meg, s a következő évek eredményei további emelkedés
ről tanúskodnak. A tárgyalt tanácsciklusban az ered
mények az alábbi módon alakultak : 43 

(Millió Ft-ban) 

Forint bevétel 
Társadalmi munka 
értéke 
Helyi anyag 
értéke 
Összesen: 

1959 

58,117 

8,629 

3,576 
70,322 

I960 

66,457 

11,92 

4,518 
82,895 

1961 

58,869 

12,215 

3,655 
74,739 

1962. X. 
31-ig 

55,577 

9,929 

2,843 
68,349 
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A lakosság hozzájárulását kedvezően befolyásolta, hogy 
államunk minden egyes forintjuk után 60 fillér támoga
tást biztosított. 

Ezek az anyagi eszközök szép eredmények elérését 
tették lehetővé. 
A 4 év alatt az alábbi főbb létesítmények valósultak 
meg:44 

1962. X. 
Megnevezés 1959 1960 1961 31-ig 

Szilárd burkolatú út m2 29 757 40 376 61275 9 125 
Szilárd burkolatú járda 
m2 26 684 66 305 20 055 12 321 
Villanyhálózat bővítése 
km 24 43 10 7 
Közvilágítási lámpahely 
db 499 506 501 31 
Autóbusz váróhelyiség db 29 26 18 5 
Parkosított terület m2 7 009 5 995 9 776 19 624 
Közfürdő db 1 4 1 1 
Ravatalozó db 3 13 8 1 
Mélyfúrású kút db 7 8 3 1 
Vízvezetékhálózat km 2 18 13 6 
Törpevízmű db 6 6 1 1 
Orvosi rendelő db 11 20 13 6 
Orvoslakás db 13 8 5 3 
Óvodai tanterem db 2 6 14 6 
Ált. iskolai tanterem db 29 20 8 18 
Pedagóguslakás db 6 2 3 3 
Művelődési ház db 32 27 22 7 
Sportpálya db 2 2 4 3 
Tűzoltószertár db 6 4 4 1 
Tanácsház db 3 2 1 1 

Az eredmények különösen ott voltak jelentősek, ahol 
a községfejlesztési terveket a lakosság igényeinek alapos 
felmérése alapján állították össze. Ezeken a helyeken a 
végzett társadalmi munka az átlagosnál jóval magasabb 
volt. Például Rezi községben a vízmű építéséhez 
450 000 Ft, Veszprém városban a vidámpark építéséhez 
2,5 millió Ft. Balatonederics községben az egészségház 
építéséhez 62 000 Ft, Hosztót községben a falu villa
mosításához 32 000 Ft, Tótvázsony községben az isko
laépítéshez 115 000 Ft, Sáska községben a bekötőút 
építéséhez 193 000 Ft értékű társadalmi munkával já
rult hozzá a lakosság.45 

Az abszolút értéket tekintve az előző példák alatt 
marad, mégis fel kell figyelni a kollektív társadalmi 
munkafelajánlásokra is. Pl. 1960-ban Vanyolán a tsz-
elnök a tagság nevében 14 ezer Ft értékű táradalmi 
munkát, a döbröntei KISZ-titkár pedig 5000 Ft értékű 
társadalmi munkát ajánlott fel.46 

Kulturális téren a megyei tanácsszervek tevékenységü
ket a párt kulturális és ideológiai dokumentumai, 
különösen az MSZMP Művelődési Politikájának Irány
elvei, ill. a felsőbb állami szervek rendelkezései alapján 
végezték. Ennek megfelelően a tanácsciklusban az aláb
bi főbb feladatokat jelölték meg : 

— A dolgozók eszmei, politikai nevelése, világnézeti 
formálása. 

— A szakmai és általános műveltség színvonalának 
emelése. 

— A dolgozók kulturális igényeinek kielégítése. 

A célok elérésében egyaránt jelentős szerepet szántak 
az iskolai oktatás és az iskolán kívüli művelődési esz
közöknek. A világnézeti és politikai formálás szempont
jából igen jelentősnek kell tekintenünk, hogy 1962-ben a 
községi tanácsok zöme megtárgyalta az általános isko
lákban folyó világnézeti nevelés helyzetét. Ezek a ta
nácsülések igen őszinték és aktívak voltak, a tanács
tagok többsége elítélte a kettős nevelést. Számos konk
rét határozat is született, amely a fennálló problémák 
kiküszöbölését, ill. enyhítését célozta. Ezek a határozatok 
helyesen a kettős nevelést eredményező okok megszün
tetésére törekedtek. Jól jellemzik ezt pl. a tüskevári ta
nácsülés által elfogadott határozatok. Elhatározták, 
hogy a materialista világnézeti nevelés elősegítése érdeké
ben rendszeresen tudományos előadásokat is tartanak a 
kultúrházban, másrészt a moziban a játékfilmek mellett 
hasonló célokat szolgáló tudományos filmeket is vetíte
nek. A megyében 1962-ben egyébként 4774 ismeret
terjesztő előadásra került sor, melyeken 288 082 fő vett 
részt. Ezek közül 142 politikai, 107 közgazdasági, 219 
történelmi, 109 művészeti, 949 egyéb társadalomtudo
mányi, 192 műszaki, 692 agrár, 557 egészségügyi, 529 
egyéb természettudományi előadás volt.47 

Az általános műveltség emelését célzó tevékenység 
közvetve segítette ezt a célkitűzést is. Ezért igen jelentős 
az is, hogy 1958-hoz képest az 1962/63-as tanévben az 
esti tagozatú oktatásnál 3—4-szeresre, a levelező okta
tásnál pedig 8—9-szeresre emelkedett a tanulók száma. 

Az oktatás tárgyi feltételeinek javítása szempontjából 
is jelentős teékenységet fejtettek ki a tanácsok. Az isko
laépítési, tanterembővítési stb. tevékenység eredményeire 
utaló számszerű adatokkal az előzőkben már foglal
koztunk. Az e területen kifejtett jó munka eredménye
ként az 1958. évihez viszonyítva 1962 végére az általános 
iskolai tantermek számát 8,7%-kal növelték megyénk
ben. A középiskolai tantermek száma pedig 4,3%-kal 
emelkedett. Az ismertetett adatokon túlmenően feltét
lenül meg kell még itt említeni, hogy a mezőgazdaság 
szocialista átszervezését követően különösen megnőtt az 
érdeklődés a tsz idényóvodák iránt. 1958-hoz képest az 
óvodák száma 4 év alatt 19-cel, a férőhelyek száma 
1053-mal emelkedett. Ezen túlmenően azonban a tanács 
1962-ben már 83 tsz idény-óvodát is működtetett 2470 
férőhellyel. Ezek a nyári mezőgazdasági munkák idején 
komoly segítséget jelentettek a tsz-ek dolgozóinak.48 

Ezeket az eredményeket az tette lehetővé, hogy tanácsa
ink évről-évre növekvő összegeket irányoztak elő e 
feladatok megoldására. A tanácsi költségvetésben a 4 év 
során az oktatási jellegű kiadások az alábbiak szerint 
alakultak:49 

1000 forint 
Megnevezés 1959 I960 1 1961 1962 

Óvodák 
Általános iskolák 
Általános isk. napköziotth. 
Középiskolák 

13,5 
64,0 

7,5 
8,1 

17,6 
76,0 

9,6 
9Д 

18,9 
77,6 
11,8 
12,3 

24,7 
79,0 
15,0 
12,4 
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Mindez példázza, hogy tanácsaink tevékenységüket a 
párt és kormány művelődéspolitikájával összhangban 
végezték. 

A művelődési lehetőség szempontjából igen sokat 
jelentett, hogy megyénkben 220 művelődési otthon 
funkcionált. 637 művészeti csoport és 205 szakkör tevé
kenysége, másrészt az előzőkben más vonatkozásban 
említett ismeretterjesztő előadások mutatják, hogy ezen 
művelődési házak többségében pezsgő kulturális élet 

% alakult ki. 
A művelődési lehetőségeket és igényeket egyaránt pél

dázza a könyvtárak fejlődése. 1958-hoz viszonyítva: 
a könyvtárak száma 288-ról 298-ra, 
a könyvtári kötetek száma 194 814-ről 415 619-re, 
az olvasók száma 34 435-ről 58 074-re 

nőtt. 
Ezen eredmények azt jelentik, hogy megyénkben mind 

a könyvállomány, mind az olvasók számát tekintve (a 
lakosság egészéhez viszonyítva) túlszárnyalták az orszá
gos átlagot. Különösen jelentős szerepet töltött be az 
olvasótábor szélesítésében a művelődésügyi autó, mely
nek segítségével egészen kis településekre is eljutottak 
a könyvek.50 

Ezeket az eredményeket nagyban elősegítette, hogy pl. 
1962-ben már a művelődési otthonok, házak üzemelteté
sére 5,7 millió Ft-ot fordítottak (közel 4 millióval töb
bet, mint 1959-ben), a könyvtárak üzemeltetésére és fej
lesztésére pedig 4,6 millió Ft-ot (az 1959-esnél csaknem 
3 millió Ft-tal többet).51 

Lényeges területe a tanácsi munkának a szociális és 
egészségügyi tevékenység. Az e téren kifejtett munka 
méreteire jól utalnak a költségvetési előirányzatok ada
tai:52 

Millió forint 

1959 I960 1961 1962 

Kórházak 
Rendelőintézetek 
Bölcsődék 
Szociális gondozás 
Szociális otthonok 

36,9 
12,4 
4,9 
1,7 
7,2 

52,8 
19,4 
5,4 
2,5 
8,8 

55,5 
16,0 
5,7 
2,8 
9,2 

60,1 
16,7 
5,9 
3,1 
9,7 

A megyei tanácsi szervek a lakosság egészségügyi 
és szociális ellátásának további javítása érdekében tehát 
komoly összegeket fordítottak e területekre is. Ennek 
eredményeként nőtt a kórházi, bölcsődei és szociális 
otthoni férőhelyek száma. Ez utóbbi kettő szem
pontjából a községfejlesztési alap összegei is komoly 
lehetőségeket biztosítottak. A kórházi és rendelőintézeti 
ellátás mennyiségi és minőségi javulása szempontjából 
lényeges eredményt jelentett, hogy Veszprémben 152 
ágyas gyermekkórházat, Dobán 275 ágyas tbc gyógy
intézetet, Várpalotán 97 ágyas kórházat, Ajkán, Keszt
helyen, Sümegen Zircen új tbc gondozóintézetet, Ajkán 
szülőotthont stb. létesítettek.53 

Mindezek az eredmények azt bizonyítják, hogy anya
gi lehetőségeikkel a megyei tanácsi szervek jól éltek, 
tevékenységük fő szempontja a megye dolgozóinak 

életkörülményeiről való egyre jobb, sokoldalú gondos
kodás volt. Mindez segítette tömegkapcsolataik szélesí
tését és szorosabbra fűzését. 

3. A tanácsok tömegkapcsolatainak alakulása 
a szocializmus alapjai lerakásának befejező szakaszában. 

Az előzőekben tárgyalt területeken elért eredménye
ket a megyei tanácsi szervek a párt- és kormány poli
tikájának következetes végrehajtásával érték el. Ez a 
politika és az ebből fakadó eredmények a tanácsok tö
megkapcsolatainak erősödését eredményezték. Külö
nösen jól mérhető ez a községfejlesztési tevékenységnél 
tapasztalható széleskörű aktivitásban, de tükröződik a 
tanácsi munka egyéb területein is a tanácstagok tevé
kenységének megélénkülésében, munkájuk minőségi és 
mennyiségi javulásában egyaránt. 

A tanácstagok munkájának egyik lényeges fóruma a 
tanácsülés. A tanácsüléseken való megjelenés nagy át
lagban 1959-ben 70—72%, a további 3 évben 78—80% 
körül mozog.54 Ebben az arányban a tanácsülések tar
talmi tevékenységének javulása is kifejezésre jut. Ez a 
tartalmi javulás tükröződik a tanácsülések napirend
jére tűzött kérdések témájában is. A tanácsüléseken 
szereplő napirendi pontok tükrözik azt a törekvést, 
hogy e fórum a dolgozók mindennapi problémáit, éle
tét érintő kérdésekkel foglalkozva valóban betöltsék 
hivatásukat s ezen keresztül javuljon a tanácsi munka, 
kedvezően alakuljanak a tanácsok tömegkapcsolatai. 
E téren a tanácscikluson belül is mérhető a fejlődés. 
Pl. a községi tanácsülések az alábbi mértékben tűzték 
napirendre a tömegkapcsolatok szélesítése szempontjából 
fontos kérdéseket :55 

Téma 1959 1962 

Tanács tömegkapcsolatainak 
helyzete 90 ülésen 246 ülésen 
Állandó bizottságok 
működése 11 ülésen 461 ülésen 
Áruellátás, kereskedelem 
helyzete 175 ülésen 305 ülésen 
Művelődésügy helyzete 249 ülésen 595 ülésen 
Egészségügy helyzete 171 ülésen 238 ülésen 
Községfejlesztési kérdések 899 ülésen 1123 ülésen 

Ugyancsak a tanácsülések aktivitásának növekedése, 
tartalmi tevékenységének mélyülése mérhető a tanács
üléseken elhangzó interpellációkban is. Ebben a ta
nácsciklusban már egyre több tanácstag élt azzal a jogá
val, hogy kérdéseket intézhet a vb vezetőihez az általa 
képviselt választókerületben jelentkező problémák meg
oldását illetően. A tanácsok tömegkapcsolatainak mé
lyülését és ezen belül az egyes tanácstagok választó
kerületi tevékenységének javulását tükrözi, hogy az 
interpellációk zömmel kommunális, kereskedelmi, áru
ellátási és általában a települések fejlesztésével összefüg
gő kérdésekhez kapcsolódtak. 
Az állandó bizottsági munka is megélénkült. Tükröző
dik ez már abban is, hogy egyre gyakrabban tűzik a 
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tanácsülések napirendjére ezt a munkát. A tárgyalt 
tanácsciklusban Veszprém megyében 881 állandó bi
zottság működött 4100 taggal. A tanácscilus idején az 
állandó bizottságok 11 475 helyszíni ellenőrzést tar
tottak és 6992 javaslatot tettek. A javaslatok döntő 
többségét a tanácsülések határozattá emelték.56 

Az állandó bizottságok mellett egyre gyakrabban hoz
nak létre ideiglenes bizottságokat. Ezeket a legtöbb 
esetben a községfejlesztési tevékenységgel, ill. végre
hajtásának ellenőrzésével bízzák meg. 

Az állandó bizottságok és általában a tanácsi bizott
ságok munkájának megélénkülése elsősorban a párt- és 
kormány helyes politikájával függ össze. A tanácsi 
lehetőségek szélesítése a lakosság mindennapi problé
máinak megoldására való törekvés mind a tanácsta
gokra, mind a választókra kedvező hatással van. Ennek 
következtében (s ebben hangsúlyozni kell a Népfront 
szerepét is, amely megyénkben több mint 100 aktivistát 
tanácsi munkára küldött)57 bővül az állandó bizottságok 
aktívahálózata is. Lényeges tényező az is, hogy az állan
dó bizottságok tagjainak kiválasztása szintén nagyobb 
körültekintéssel, az érdeklődési kör és a szakmai fel
készültség figyelembevételével történik. Támaszkodnak 
az állandó bizottságok az előző két tanácsciklus során 
szerzett tapasztalatokra is. Az általános javulás, a tar
talmi munka elmélyülése mellett azonban káros kinö
vések, a bizottsági munka túlhajtása is megfigyelhető. 
Ezek az állami feladatok túlzottan gyors ütemű társa
dalmasításának igényével függnek össze. 

A tanácsok tömegkapcsolatai szempontjából igen 
lényeges terület a tanácstagok választókerületi munkája, 
ezen belül is a tanácstagi beszámolók és fogadóórák 
kérdése. A tanácsi szervek ebben a ciklusban már igen 
nagy gondot fordítottak erre a tevékenységre. A szervező 
munkában komoly segítséget kapnak sokhelyt a Nép
front szervektől is. Nőtt az üzemekben tartott beszá
molók és fogadóórák száma is. Ez egyrészt a munkás
osztály és a tanácsi vezetők közötti kapcsolat elmélyítését 
szolgálta, másrészt megkönnyítette a már más vonatko
zásban említett —, a munkásosztály helyzetével fog
lalkozó párthatározat végrehajtását is, hiszen így a 
tanácsi vezetők e kérdésben újabb információkhoz ju
tottak. E beszámolókat és fogadóórákat a vb tagok 
tartják, s e mellett természetszerűleg választókerületeik
ben is eleget tesznek kötelezettségeiknek. Különösen 
fontos szerepet töltenek be ezek a fórumok a község
politikai elképzelések kidolgozásában és az ezek végre
hajtásához szükséges társadalmi munkák megszervezé
sében. Ezzel összefüggésben továbbra is megfigyelhető 
annak a folyamatnak az erősödése, hogy csökkent az 
egyéni panaszok és nőtt a közérdekű bejelentések száma. 
Ugyanakkor a tanácstagok jobb felkészültségéből adó
dóan az egyéni panaszok jelentős része már a beszámolón 
megválaszolást nyer. Pl. a keszthelyi járásban az 1961. 
II. félévi járási tanácstagi beszámolókon 32 panasz hang
zott el, s ebből 27-et a helyszínen megválaszoltak. 

A tanácstagi beszámolók tartása fontos eleme a szo
cialista demokratizmus érvényesülésének. Épp ezért 
igen lényeges, hogy a különböző szintű tanácsok tagjai 
mennyiben tesznek eleget ezen kötelezettségüknek. 

Ha az 1959-es évet az 1962-essel összehasonlítjuk, a 
megyei tanácstagokat kivéve jelentős előrelépést tapasz
talhatunk : 

1959-ben 1962-ben 

Tanácsszint beszámolót 
tartó 

tanácstagok 
%-a 

a beszámo
lón meg

jelent 
választók 

száma 

beszámolót 
tartó 

tanácstagok 
%-a 

a beszámo
lón meg

jelent 
választók 

száma 

Megyei 
Járási 
Városi 
Összes 

78,5 
32,1 
62,5 

6,465 
4 747 
6 758 

17 970 

55,7 
75,7 
90,3 

4 951 
14 815 
18 857 
38 623 

Ami a községi tanácstagi beszámolókat illeti, itt 
igen változatos formákat alkalmaznak. Sok községi 
tanácstag részéről ugyanis némi húzódozás mutatkozik 
az ilyen jellegű „nyilvánosság előtti szerepléstől". 
Ezért olyan megoldásokkal találkozhatunk, hogy több 
tanácstag közösen tart beszámolót, ill. a beszámolók 
beszélgetés formájában zajlanak le. A községi tanács
tagi beszámolókon 1962-ben 75 255 választó vett részt. 

A beszámolók látogatottsági aránya a felsőbb szintű 
tanácsok tagjainál magasabb, mint a községieknél, 
mivel a választók a magasabb tanácsszintet képviselő 
tanácstagoktól nagyobb mértékben remélik az általuk 
felvetett kérdések jobb elintézését. 

A beszámolókat illetően fel kell azonban azt is vetni, 
hogy megvalósulása nemcsak a tanácstagoktól, hanem 
a választóktól is függ. Ha a lakosság nem él a jogszabá
lyokban biztosított lehetőségekkel, a tanácstag minden 
igyekezete e fórum hasznosítására hiábavalónak bizo
nyul. Sajnos még ebben a tanácsciklusban is találhatók 
olyan esetek, amikor a tanácstag a választók közöm
bössége miatt beszámolóját nem tudta megtartani. 

A tanács és a tömegek kapcsolatának szorosabbra 
fűzése szempontjából lényeges, hogyan történik a la
kosság ügyeinek intézése, mennyiben kereshetik meg 
jogos kéréseikkel a tanácsok képviselőit. Ebből a szem
pontból fontos eszközt jelentenek a tanácstagi fogadó
órák. Eredményességüknek azonban az is feltétele, 
hogy a tanácsi apparátus dolázói a tanácstag által hoz
zájuk továbbított jogos kéréseket és panaszokat gyor
san és lelkiismeretesen intézzék. Mind ez utóbbit, mind 
a fogadóórák számát vizsgálva a tanácscikluson belül is 
előrelépést tapasztalhatunk. Ismét a tanácsciklus első 
és utolsó évét összehasonlítva az alábbi képet kapjuk:58 

1959-ben 1962-ben 
fogadó

órák 
részt
vevők 

fogadó
órák 

részt
vevők 

száma száma 

Megyei 
Járási 
Városi 
Összes 

393 ^ 
1 161 

961 
2 515 

1764 
2 921 
7 284 

11933 

384 
2 274 
4 230 
6 888 

1523 
5 595 

15 006 
22124 

A községi tanácsok tagjai nem tartanak külön fogadó
órákat, mivel a községi viszonyokból adódóan az erősen 
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formális lenne, hiszen választóikkal nap mint nap talál
koznak, azok problémáikkal bármikor felkereshetik 
őket. 

Összegezve a tanácsok tömegkapcsolatainak az 1958-
1963-as választások közötti alakulását, megállapíthat
juk, hogy a korábbi időszakhoz képest újabb előrelépés 
történt e területen. Ebben a tanácstagok és hivatali 
apparátus javuló munkája mellett elsődleges szerepet a 
párt és kormány alapvetően helyes politikája játszotta. 

Ez a politika egyezett a tömegek igényeivel, s ezért alkal
mas volt arra, hogy kivívja teljes támogatásukat. 

Külön hangsúlyozandó e politikán belül a tanácsok 
hatáskörének, anyagi eszközeinek növelése, amely lehe
tővé tette, hogy a tanácsok valóban gazdáivá váljanak 
a rájuk bízott területeknek, és érdemben tudjanak foglal
kozni a terület gazdasági, kulturális, egészségügyi és 
szociális fejlesztésével, a lakosság igényeinek jobb kie
légítésével. 

Beszteri Béláné 
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Die Arbeit der Räte im ungarischen Komitat Veszprém (1957—1962) 

Die Studie befaßt sich mit der Arbeit der Räte im Komitat 
Veszprém im Lichte des das ganze Land umspannenden 
Rätesystems. Das behandelte Thema gliedert sich in zwei 
zeitlich getrennte Teile: 1. „Die Arbeit der Räte im zweiten 
Abschnitt der sozialistischen Konsolidierung" und 2. „Die 
Arbeit der Räte im Endabschnitt der Schaffung der Grund
lagen des sozialistischen Aufbaus". 

Verfasser verzichtet bewußt darauf, die überaus vielfäl
tige Arbeit der Räte in ihrem Gesamtumfang zu erörtern. 
Vielmehr beschränkt er sich darauf, in seinen Betrachtungen 
die Rolle der Räte als Träger der Staatsgewalt und ihres 
Einflusses auf die Massen zu untersuchen. Die verwaltungs
rechtlichen Gesichtspunkte werden nur in dem Maße in den 
Kreis der Betrachtungen einbezogen, als dies vom Stand
punkt des vorangehend umrissenen Fragenkomplexes uner
läßlich erscheint. 

Ausgangspunkt dieser Betrachtungen ist die Tatsache, daß 
an die Durchführung der in der denkwürdigen Juli-Sitzung 
1956 der zentralen Leitung der Partei der Ungarischen Werk
tätigen (PUW) gefaßten, an und für sich richtigen und zweck
entsprechenden Beschlüsse erst nach Niederschlagung der 
gegenrevolutionären Rebellion gedacht werden konnte. 

Sehr wesentliche Voraussetzung des Ausbaus der Rätear
beit war die Festigung der sozialistischen Konsolidierung. 

Im weiteren schildert Verfasser, wie es im zweiten Abschnitt 
der sozialistischen Konsolidierung möglich geworden ist, die 
Beziehungen zwischen den Räten und den Massen zu ver
tiefen und enger zu gestalten. 

Der erste Hauptteil der Abhandlung schließt mit der 
Analyse der im November 1958 durchgeführten Parlaments
wahlen, in deren Verlauf die Kandidaten der Volksfront, als 
Ergebnis der richtigen wirtschaftspolitischen und allgemein
politischen Linienführung, einen überwältigenden Sieg 
erringen konnten. 

Im zweiten Teil seiner Abhandlung untersucht Verfasser 
die Ergebnisse der Jahre 1959—62. Dabei berührt er die Arbeit 
der Räte auf dem Gebiet des sozialistischen Umbaus der 
Landwirtschaft sowie ihre Maßnahmen zur Förderung des 
Gewerbefleißes, der kulturellen, sozialen und gesundheit
lichen Lebensverhältnisse der Bevölkerung. Ausführlich 
werden die vom Gesichtspunkt des Masseneinflusses sehr 
bedeutsamen und ausschlaggebenden kommunalpolitischen 
Belange besprochen, gleichzeitig in diesem Zusammenhang 
darauf hingewiesen, wie sehr sich die Räte als Träger der 
Macht im Staate festigen und die Arbeit ihrer Mitglieder sich 
in ihren Wahlkreisen vertiefen konnte. 

Hauptzweck der Darlegungen ist der sich auf einige Jahre 
erstreckende Nachweis eines Entwicklungsprozesses, 
in dessen Verlauf die Räte immer mehr zu Organen der Selbst
verwaltung des Volkes wurden und die Räte dank richtig 
gewählten kommunalpolitischer Maßnahmen immer inten
siver die Rolle von Sachwaltern der Probleme übernehmen, an 
denen die weitesten Kreise der Bevölkerung interessiert sind. 

Verfasser weist gleichzeitig darauf hin, wie im Rätesystem 
eine weitgehende Demokratie organisch mit dem unerläßlich 
notwendigen Zentralismus vereint ist. Betont wird auch, wie 
in diesem System die Interessen der kleineren Ortsgemeinden 
sich mit jenen der im Komitat zusammengefaßten größeren 
Verwaltungseinheit vereinbaren lassen. 

Andererseits wird auf die Beziehungen zwischen Verwal
tungsmaßnahmen und dem Ausbau des Masseneinflusses der 
Räte hingewiesen. 

Bei aller Herausstellung der auf diesem Gebiet bereits 
erzielten Erfolge fehlt aber auch der Hinweis auf die noch 
bestehenden Mängel nicht und der Weg ihrer Behebung 
wird aufgezeigt. 

Frau Béla Beszteri 
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L'activité des conseils au département de Veszprém 
(1957-1962) 

L'étude examine l'activité des conseils du département de 
Veszprém dans le contexte national. S'adaptant à l'époque 
dont elle s'occupe, l'étude se divise en deux chapitres: 
«L' activité des conseils à la deuxième période de la consoli
dation socialiste» et «L'activité des conseils à la période 
finale de la pose des fondements du socialisme.» 

L'auteur ne s'est pas proposé de s'occuper du tout très 
compliqué de l'activité des conseils, il examine les faits avant 
tout du point de vue de l'activité d'autorité des conseils et de 
celui de la formation de leurs relations avec les masses. 
Il ne parle de l'activité administrative qu'aux cas où l'ensem
ble des problèmes mentionnés le rendent indispensable. 

L'étude part du fait que la réalisation des décisions per
tinentes du comité central du Parti des Travailleurs Hongrois, 
prises en juillet 1956 ne fut possible qu'après la suppression 
de la contre-révolution. 

La réalisation de la consolidation socialiste constitua une 
des conditions préliminaires du développement de l'activité 
des conseils. L'auteur démontre comment il devint possible 
pendant la deuxième période de la consolidation d'élargir et 
de renforcer des relations des conseils avec les masses. Le 
premier chapitre finit par l'analyse des élections de novembre 
1958, où les candidats du Front Populaire — grâce à leurs 
justes tendances économiques et politiques — remportèrent 
une victoire complète. 

Le deuxième chapitre de l'étude analyse les résultats des 
années 1959—1962. Elle s'étend sur l'activité déployée pour 
la transformation de l'agriculture, sur le travail des conseils 
concernant l'artisanat local, les tâches sociales, culturelles et 
sanitaires. Elle s'occupe en détails de l'activité de la politique 
communale, si importante du point de vue de la formation 
des relations avec les masses, et elle démontre à ce propos 
l'aprofondissement de l'activité d'autorité des conseils ainsi 
que celui du travail des conseillers à la circonscription élec
torale. 

Le but principal de l'étude est de présenter une période de 
quelques années au cours de laquelle les conseils deviennent 
de plus en plus les organes de l'auto-administration de la po
pulation, où les électeurs eux-mêmes règlent les affaires de 
leur commmunauté, grâce, avant tout, à la politique commu
nale pertinente. En même temps, l'auteur démontre que le 
démocratisme étendu fait un tout organique avec le centra
lisme nécessaire et inéluctable. L'étude fait voir comment les 
intérêts des unités communales plus ou moins grandes s'ac
cordent avec les intérêts des unités administratives plus gran
des, accordés à l'échelle départementale; d'autre part elle sou
ligne que l'activité administrative et la formation des relations 
massives des conseils sont en étroite corrélation. Tout en 
analysant les résultats obtenus, l'auteur attire l'attention sur 
les défauts encore existants, en indiquant les moyens de leur 
élimination. 

Mme Béla Beszteri 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТОВ В КОМИТАТЕ ВЕСПРЕМ 
(1957—1962) 

Статья рассматривает деятельность советов в комита
те Веспрем, как она укладывается в работу совтеов в об
щегосударственном масштабе. Исходя из исторической 
особенности рассматриваемого периода, статья состоит 
из двух разделов: «Деятельность советов во втором этане 
социалистической консолидации» и «Деятельность сове
тов на завершающем этапе закладки фундамента социа
лизма». 

Автор не намерен описать всю, довольно разветвлен
ную, работу советов, его интересует в первую очередь 
деятельность советов по укреплению государственной 
власти, осуществлению связи с массами; с этой точки 
зрения и рассматривается деятельность советов в этой 
статье. Вопрос об административной работе советов 
затрагивается только постольку, поскольку это необхо
димо для освещения вышеупомянутых проблем. 

Автор статьи исходит из того, что правильные реше
ния, принятые ВДП в июле 1956 года, могли быть реали
зованы только после разгрома контрреволюции. Автор 
утверждает, что существенной предпосылкой для раз
вития работы советов явилось осуществление социалис
тической консолидации, показывает, как на втором эта
пе консолидации стало возможным расширение и укре
пление связи советов с массами. 
Первый раздел статьи завершается характеристикой 
выборов в ноябре 1958 года, когда кандидаты Народного 

фронта благодаря правильному направлению в хозя-
стве и политике добились сокрушительной победы. 

Второй раздел статьи рассматривает достижения 
1959—1962 гг., останавливается на деятельности советов 
по социалистическому переустройству сельского хозяй
ства, на работе в области местной промышленности, со
циально-культурной работе и здравоохранению. Автор 
подробно описывает очень важную с точки зрения обра
зования связи с массами политическую работу на селе, 
работу отдельных членов советов в своих избирательных 
округах, имеющих целью укрепление власти. 

Главная цель статьи состоит в том, чтобы показать 
период в несколько лет, когда советы все более превра
щались в органы народного самоуправления, когда из
биратели все чаще у себя, по месту жительства, разбирали 
свои дела, что стало возможным благодаря правильной 
постановке работы в районах. Одновременно с этим 
статья отмечает, как широкий демократизм соединяется 
с важным и необходимым централизмом. Статья пока
зывает, как интересы небольших районов сливаются с 
общегосударственными интересами, показывает, далее, 
взаимозависимость образования связи с массами и ад
министративной работой советов. Наряду с показом 
достижений автор указывает и на имеющиеся недостатки 
в работе и на пути их устранения. 
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