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A népuralom egyik afjapvető kérdése, .hogyan 'tudja a dolgozó népet. 
/ r,M îmi közigazgatás munkájába, amely a demokratikus rend

szerben meni felülről kinevezett és fizetett admrLnLsztriativHaippiaTátuiS fel
adata, hanem az egész dolgozó népé, A demokrácia (fej'Jődé&e tfügg attól, 
hogyan tudjuk a dolgozó nép tömegeit annyira öntudatossá tenni, hogy 
az; áüamgondokat magáévá tegye és a közigazgatást saját sorsa igazga
tásának fogja fe\ ameLybe magának is bele ke'jl folynia. De a-z újjáépítés. 
és > általános fej»lődés gyorsaságának is egyik feltéte.lie az," hogy a dolgo
zó nél> pillanatnyi és helsyi gondjait és érdiekéit mennyire tudja a közér
dekek cs államgondok távlatából nézni. 

Az új népuraimi al.1iamvezetesn.ek iskolái ma a .népbizottságok, itt . 
kell kifejlődni az új népi közigazgatási szellemnek és az áCCamvezetés 
öntudatának. Ennek a szelileimnek kifejlődését természetesen mem várhat
juk egyék napról a másikra, annáll is kevésibibié, mivel .népbiztoittságaink 
adminisztratív tendőit jórészt a régi hivaitallnojci gárda végzi, ameity esé
szen más rendszerben és szellemben nevelkedett és amely nemhogy se
gítené, hanem akadályozza az új szelCem kifejlsődését. 

A régi és >aiz új szülémet legjobban .a népuralom konkrét feladatai 
példáin tanulmányozihatjuk. Péüdául vehetnénk népáDlaniunlknak Vajdaság
ra különös mértékben vonatkozó egyik Legfontosabb országos problémá
ját: ia gabonái alieslegek leszálHításának kérdését. Ezen a példán nagysze
rűen láthatjuk, hogyan mond csődöt a régi bürokratikus rendszer és hogy 

csak az állami apparátusba kapcsolódó egész dolgozó nép tudja az ál-
Jiam, tehát az összesség érdekeit érvényesíteni a közigazgatásban. 

A régi álliami aipparátus az ilyien országos érdekű .rendelkezést tisz
tán adminisztratív úton kisérette volna meg végrehajtani. A .miqgíeleilő 

határidőviel és esetleg szankcióval- ellátott rendelkezést a magasabb szer
vek stíoválbiqítlották iazi' .aliacsonyatobaknak. A Cega'Jso szerv köizhirré) tette a. 
haitáridős és szankciós rendelkezést és várta az eredményit. A -leglfeliső 
szervtől a legausóig senkinek sem került egyetlien fejtörő gondolatába a 
rendelkezés, megvolt a niaga menete: az aktát iktatni, számmal eOlátnV 

pecsétet ráütni, űrlapokat kitölteni és a megfelelő hivatalhoz továbbkül
deni. Ezután az ügydarab másolatát irattárba helyeznie és ezzel felelős
sége és munkája ki is merült. 

Nyilvánvaló, hogy ilyen bürokratkus adminisztratív eljárás népural-
inunk fejlődését tejesen megakasztaná. Olyan oagy, egész népre vonat
kozó, hosszúlejáratú és aliapvfető intézkedéseket, laimrlilyenekre ma szük
ség van, nem lehet aktaszerűen, iktatóval* pecsétteiD, irattárral elinitéziii. 
Mégis népblzotitságaink jórésze így fogta fel feladatát, vagy igy végezte 
s ennek következtéiben késett el s történt Bniniyi niulasztás a gabonái elles-
leiaek átadása körük Néphatóságaink megkapták a* rendelik ezést, előírás 
szerint továbbították az aktát, a megtelelő szervek közhírré teteje s az
után nyugodtan várták a gabona átadását, vagy a továfabi rendelkezést-
Várták jön-e újabb határidős fefJszólitás, várták Oeisz-ie vagon, jeszaiekner 
álitialános intézkedések szankciókra, eltllenőrzésire, ellszáíVitásra vonatkozó-
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<la&. A gabona pedig nem gyülit, vagy ha gyütit, csak részben gyűlt és 
helyenként poshadt és romlott valamilyen magtárban. Passzív és et-
.pusztitott vidéíkéirilk pedig várhatták a. kenyeret, pedig ma már tudjuk, 
hogy éh-halál esetei is előfordultak hazánk déli vidékein. 

Mi volit ezzel kapcsolatban nérii&tósiá&áink folkdi&ita és; hatásköre? 
Hol kezdődött és hoil végződött népbizottsáigiaink Öbtiékessóge ebben a 
kérdésiben? És egyáLitaSában ilfjetékes-e a népbizioitrtság a, renddkézés ad
minisztratív elintézésén kivuS bármire is? 

Ezek a kérdések viJágítanak rá a küTjönbségre a régi bürokratikus 
rendszer és a népuralom között. A régi rendszer sarakköve a szigorúan 
elhatárolt illetékesség. Ki, až illetékes?' —• ez vöíiit a régi bürokratikus 
rendiszeír főkérdése.. És ennek a kérdésnek megoldása volt legtöbbször 
az elintézés főrésze is. Már a kérdésben benne reiík a .rendszer íő-
'gyengéje: a feüeliosségitől való. irtózás.. Lehetőleg mindent itiovábhítaná, el
hárítani a ffe-lelősséáet. Az illetékesség nyujitoíbba a régi tisztviselőkaniak 
a.kibúvót A felelősség alól, az aktakukac elbujt az illetékesség paragra
fusai közölt Nem vagyok ilííetékes — mondta a tisztviselő és visszabújt 
aktád közé. A régi hivatali, rendszer a modiem ipar szalllagrendszeréhsz 
hasioiniliitott, azzau a különbséggel, hogy az aktán mem javítottak, csak 
újabb, számmail és pecséttel látták elli és azzal a nem kevésbbé iliényege's 

különbséggé1, hogy a szallag a legtöbb esetben visszafelé is ugyanúgy 
megjárta az utat, néha többször is, anéTjküi hogy vailiami varozott volna. 
Az ügyek: köriforgást végző akták, iairneliyeknek egyszeír valamrjlyen irat
tárbán k i keli kötniök. A szakroszent polgári Üilletékesség és ügyrend á 
kérvényezőt és az ügyiratokat <e,gyik hivatal/bófj a másikba küilidifce, a hi
vatalnok csajk azt nézte, van-e téteües e'lőírás., hogy ezt eilvégezze vaigy 
sem. Ha trem: tevábbküldte s tőle akár országos vagy viOágkérdési iliehe-
tettj égett a ház, gyilkoltak valakit, nem érdekelte. Fontos a fizetés, a 
nyugdíj és a jó Deikiisimeret. Yé^rédménybén persze viailahol mindfe k i 
kötött az akta," ment megtalálta illetékes gazdáját s az jőili irosszui?, dé 
feltétlienüií az illetékesség határain innen s a ileheftő' Hfegkotrldtoltabb feje-
lő&ség meilliett dlnntéizte úgyahogy. És boflidogan sóhajitcttt fe\ ha a máso
lat az irattárban yollt. 

De a magát végre illetékesnek való szervnek sem került sok fejtö
résébe az ügyek eliintézése, A legtöbb esetben ott yolit ia bürokrácia Icg-
fontosáibb segédeszköze, az adminiszráció' kaptalfája: az tirüaip. IAz rlapok 
intézményesen kázárták afelelős gondoílkotzást. Amire nincs űrlap, vagy 
ami nem fér rá, azt nem lehet és nein is kell elintézni. Amire nem lé* 
het számokkai vagy igennel'tiemniel felieöni, aiz már? gyanús eset. tjegfel^ 
lebb magasabb'anstanciára' küldjük az aktát. És az akta m/egkezdTte vég-

nélküli útját az adminisztratív útvesztőben. Erre nincs űrlap — kornoro* 
dott eil a fisztviseliő — műt lehet ezzel kezdeni, kinek Oehétne továbbkül
deni? Bort volt a hivatal, ahol vagy van olyan árú, amiiúyet keresnek, 
vagy nincs. íia van, kitöltik az űrlapot féldimár készpénz éa mgMieOő bé* 
iyegil'leték ellenében. Ha nincs, etlkütdik a vejvőt vagy másik boltiba, vaigy 
egyenesen a fészkes fenébe. 

Illetékesség és tételes ügyrend tették a ré»gi hávaitialnoki rendszert 
olyan léCektelienné, érdektelenné, fefelWJenné a Jegelemiibb emberi és népi 
sz kségilefíekkel szemben is. Meliyik hivatalnoknak jutott va'liaha eszébe 
az ő korlátolt hatáskörén tul a rendelkezés intenciója? Ki látóit az ő 
elintézési kö'.eliözettségén túli népi, országos érdeket asz aktáiban? Elgyé^ 
roek sorsa.és államgondok aktásodtak, iidaposodtak eí így és váGtak a 
nuetgiszahiott ilítetékesség és korlátollt felseliősség számmal, pecsétté;!, bélyeg
gel ellátott, papírjaivá. 



A régi bürokrácia lényege: megszabott tí/lefcékesség, elhatárolt feliadat-
és hatáskör;' korlátolt felelősség és tisztán tfelíülröllj'öMŐ effienőrzés. És en-
nek kövelkeztében a hivaitafjnoki kar Mellé sizolgajlialíkű és alázatos, le-
tóé nemtörődöm felelőtlen volit. A rendszer líelíojdotta a féleMsséz 
,a£M a o é p iefié, szorosan aktái kröflörtit tartotta a hivatalnokot, imindten 
güo^oilkoeáiS és fejibörés alól fetaeefcettJe, hajvaaöfca fizette, nyugdijait meg
szabta* Öntudajtilan, érdektelen, gerinctejen és feMőtlen, Sktabö, béáyeg-
nya!ó és aktagyáitó embereket, .nevelt a régi rend. Az, 'illetékesség, és 
felelősség fogalmát mindiinkább szűkítette, a felelősségtől viailó irtózás 
mindinkább az egykéz uradom felé irányította tár centraliziáillt és* hierarhi-
kűsam felépített áLllamveze'tést. Nemcsak kizánt belőlie az adrninisztrativ 
appárátusizon kívül mindenkit, de még ezeket is elriasztotta minden ön
állóságból és kezdeményezéstől. Ha maguk a tisiztvisieilők is il/yan korlá
tolt feMősség melíiett dolgoztak, eIképzeLihie>tő niiOyeni minimáuis szerepe 
volt a 'bürokráeiáti kivü'l á»I!ó dolgozó népnek a közigazgatásban. Csak 
tárgyai voltak a ̂ közigazgatásnak, igazgatta, küldözgette őket az állami 
apparátus* Semmilyen mód nem nyilt arra, hogy -beliefolyjaniaík az á'lilam-
vezetésbe. Pedig igazán nem voilitak érdektdlenek ebben a kérdésben, hi
szen az ő bőrükre ment a közigazgaitáis. 

A demokratikus államvezetés csak úgy tud fennállni, ha az állami 
közigazgatásba belefolyik az egész dolgozó nép; ha ellenőrző, irányító 
ösztönző munkát végez, ha távlatot nyer országos államgondokra és ha a 
közösség szempontjait érvényesíteni tudja a közigazgatásban. Az egész 
dolgozó nép beilekaipcsolása az áilamvezetésbe természetesen igen hosszú 
idő kérdése. De politikai öntudatosodásával az államvezetésben illetékes 
voltának tudata is erősödik, önállósága nagyobbodik, kezdeményezése len
dületet vesz. , 

A búzafelesAegek kérdésében népbizottságaink és frontszervezeteink 
legelső feladata az volt, hogy tökéletesen felfogják és megmagyarázzák' 
.ennek az intézkedésnek politikai, gazdasági és morális jelentőségét. Hogy 
az államnak ezt a nagy gondját saját gondjukká tegyék és az élelmiszer 
igazságos és demokratikus elosztásának intencióját is magukévá tegyék. 
A cél nem egy akta elintézése, nem űrlapok kényelmes kitöltése, nem a 
felsőbb hatóságok rendelkezésének /irodai végrehajtása, hanem a búza
felesleg leszállításán felül és ezen túlmenően a passzív és háborwdúlta 
vidékek emberi megsegítése. A népbizottságoknak államvezető öntudattal 
önállóan, kezdeményezőén kellett volna fellépni. A frontszervezeteknek 
nagy nyilvános gyűléseken mindeníkit be-kellett volna vonni egyik legna
gyobb államgondunkba. Nemcsak összegyűjteni a legrövidebb idő alatt a 
felesleget, de messzemenően megkeresni az ellenőrzés módját, szankció
kat alkalmazni a rejtegetókkel és szabotálókkal szemben, amilyenek min
denütt akadtak. És éppen mivel nagy szállítási nehézségek vannak s mi
vel ezek a közeledő téllel mind nehezebbekké válnak, ke'lett volna nép-
bizottságainknak és a Népfrontba tömörült népnek a szállítás kérdésében 
is önállóan, kezdeményezőén fellépnie s nem "az »illetékesebb«vasűtigaz-
gatóságöktól várni m'ndent. A régi rendszerben ki lehetett bújni a fele
lősség alól ilyen esetben: ninc s vasút és kész! Ma a vasút á mienk, a 
kamionok mieink, a hadsereg a mienk, Poljopromet, Trgopromet, minden 
nagy állami vállalkozás a miénk, nemcsak a szükségek mindnyájunkéi, de 
á lehetőségek is. Ha a célt: Ínséges vidékeink ellátásat tartjuk szemünk 
előtt, ha a nagy államgondot viseljük szívünkön: nivellálni kü'önböző or-
országrészeink elltását, minden ajtónak meg kell nyí'ni, kell szállítóesz
köznek is lenni! De a feleslégek összegyűjtésén túl, minden öntudatos 
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népbizottságnak, frontszervezetnek módot kell találnia arra, hogy ezen a 
-segítségen feliül is elősegítsük az Ínséges vidékek ellátását. Ezt természe
tesen csak úgy érhettük el, ha erre az* országos távlatú nagy akcióra 
-egész népünket mozgósítjuk és mindenkinek öntudatát, akaratát, lelemé
nyességét sorompóba állítjuk. 

Meg kell állapítanunk, — éppen a búzafeleslegek összegyűjtésiének hi
ányosságai mutatják, _ ez a kezdeményező szellem még erősen kezdeti 
néphatóságainkban és frontszervezeteinkben is. S ez azért van, mert túl
ságosan belenevelődtünk a régi szellembe, nem érezzük az illetékesség 
Tiiépuraimi, demokratikus megfogalmazását, s nem folyunk bele eléggé a 
közigazgatásba és á'lamvezetésbe. Természetesen hiányzik hozzá az úi-
szeUemű hívatalnokgárda is,, amely • országos erdekekkel tudná mérni a 
tielyi intézkedéseket. '• * De ina nem a hivatalnok-gárdán múlik minden: 
frontszervezeteinkriek a dolgozó népet ki kell emelniök szűk látóköréből, 
u helyi kis gondok útvesztőiből. Hiszen az' egész népi önkormányzati 
rendszernek ez a kulcsa: alárendelni a lokális és pillanatnyi érdekeket, az 
országosoknak és hosszúié jár atúaknak, a jövő nagy érdekeinek, tehát ál
lamvezető kézzel intézi t falu ügyeit. A demokratikus államvezetés pe
dig ma azt kívánja mindnyájunktól, hogy hazánk legelső, elementáris szük
sége alá rendeljünk mindent mást: mindenkinek kenyeret adni és tetőt 
biztosítani feje fölé. 

A népuralom az egész közéetet a nép ellenőrzése alá állítja, kiszéle
síti és általánossá teszi a rég:, rendszer korlátolt illetékességét és felelős
ségét, mindenkitől beleszólást, indítást, kezdeményezést vár: az állam
gondokat ráruházza az egész népre. Az állami közigazgatás, az államház
tartás minden gondjába felelősen belevonja az egész népet és annak min
den egyedét. A frontszervezetek felszabadítják az elnyomott népi erőket 
és a bürokrata illetékesség meirev és szűk fogad-ma helyett az egész nép 
kezdeményező és alkotó, leleményes és produktív erejét vonják bele az 
államvezetés munkájába. Azoknak a nagy fel adatoknak, amelyek ifjú de
mokratikus államunkra hárulnak, nem feelhet meg, ha nem támaszkodik 
minden produktív erőre, ha nem vonja az országépítő munkába a dolgozó 
nép eddig felnemhasznárlt, visszatartott kezdeményező erejét. Ha ez a 
népi erő teljes nagyságában és erejében kibontakozhat, összehasonlíthatat
lanul több és használhatóbb alanivezető elmét ad, mint a Tégi rendszer 
gerinctörő, felelősség elől menekülő, mindent másra hárító iskolája a maga 
szamárlétrájával, egyéni tülekedéseivel, protekciójával és korrupciójával. 

A népuraiom nem fizetett s kordában tartott, öntudatlan, erdektele« 
és gerinctelen hivatalnokok szolgahada, mint a régi polgári bürokrácia, 
hanem a szabadon gondolkodó, önáloán ítélő és intézkedő tömegek. Nem 
sok hivatalos és hivatásos, de annál több illetékes, mert egyedül a nép 
érdekeit szem* előtt tartó polgárokat nevel, ak'k akár résztvesznek foglal
kozásszerűen és álllásuknál fogva az államvezetésben, akár nem, egyfor
mán felerőseknek és illetékeseknek érzik magukat. Illetékességük pedig 
nem külső megbízáson, kinevezésen, megválasztáson alapul, hanem belső 
demokratikus felelősségen. A népuralom az illetékesség fogalmát, amit a 
régi rend mindinkább szűkített, teljes mértékben kiterjeszti az általános 
felelősség irányába és teljes mértékben kifejleszti az önálló népi kezde
ményezés útján. 

Ezért függ a demokrácia fejlődése attól, hogy dolgozóink milyen mér* 
tékben teszik öntudatosan magukévá az ál'Ham gondjait, milyen helyet kö
vetelnek maguknak az &llamveze*ésben, mennyire aktivizálják minden ere-



Miket, leleményességüket, önálló s kezdeményező gondolataikat az állami 
köz-'gazgatásban. Tehát attól, hogy milyen mértékben; szaporodik azoknak 
száma, akiknek egyéni, családi, helyi és pillanatnyi gondjaik mellett, mész-
szirenéző nagytávlatú államgondjaik vannak. Mert az igazi demokrácia 
azoknak összessége, akk illetékeseknek és felelőseknek érzik magukat az: 
egész állámvezetésben. Ma népbizottságaink és frontszervezeteink ennek 
az öntudatnak és tudománynak iskolái . 

DISZNÓT HOZUNK A GRÓFTÓL 
Irta: SteÍDitz Tibor 

Még az este, a számlálás után sikerült kiszökniök a táborból 
(Hajnalig meghúzódtak. Most szótlanul, halkan lépkedtek a még" 
sötét esős pirkadatban. Az utat esőtől csöpögő két fasor jelezte^. 
Lépésük után halkan cuppogott a sár. Az utat még tegnap este 
kikémlelték, most a sötétben ösztönük ós emlékezetük vezetett. 
Szorongás és a mindenre elszántság feszített bennük. Ez még nem 
szabadság. A sok évi börtön, kényszermunka, gyüjtőtábor míég 
bennük van. A palánkon, a szeges , dróton túl vannak, de még 
ezer szál, gondolat, fájdalom, megaláztatás és szenvedés köldök
zsinórján vannak. Csak táivolodnak. Mikor túl jutottak a falun, a 
vasúti síneken és átvágtak a köves úton és az a három kakastol
las biciklista eltűnt toronyiránt a reggelben, bent voltak a sűrű 
bozótosban. Akkor szakadt le a mult. Akkor már csak előre gon
doltak, csak a párás kékes hegyeket látták. Egyetlen fegyverüket 
— Weskájukat — azért még sokáig markolázták, de már nem a 
szökött rab elszántsága, hanem a sízabad ember önvédelme és-
bosszúja élt bennük. 

Sokáig mentek, néha futottak is a hegyek felé. Már erdőben 
voltak. Időérzékük megállt, távolságot sem tudtak mérni. Fáradt
ságot, éhséget nem éreztek. A szabadság oly könnyűvé teszi azr 
embert. A benső égés oly erős, hogy a külvilágból csak a kor
vonalak látszanak, a belső élmény elnyom minden részletet. Néha 
bugyborékolva tört elő belőlük a nevetés, néha megálltak és meg
ölelték egymást. * 

Vannak pilfanatoik mikor az ember ösztöne, valami belső szag
lószerve megérzi á hasonszőrűt, a keresett emibert. Ez úgy buk-1 

kant elébük mint valami erdei medve. Hatalmas testét szőréver 
kifelé fordított rövid fekete báránybőr bekecs és szürke durva posz
tó nadrág borította. Bikanyaikán kucsmába bujtatott fej ült. Me
zítláb volt és sántított. Másutt és máskor ijesiztően hatott volna. 
Nézése, mozdulatai most biztonságot, baráti közelséget sugároztak. 
Határozottan tetszettek egymásnak. Szegény emberek — mor
mogta a medve. A szökevények érezték,, tudták hogy helyben van
nak. 

Pétre Markuc kunyhója a hegyoldalbán az erdőben állott. Előt
te megdagadt hegyi patak folyt, mögötte tenyérnyi tisztás és az
tán a sűrű erdő. Favágó és orvvadász, az erdő kisistene vo.lL 
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