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szervezet és cselekvés a dolog természete szerint állandó és folya-
matos átalakuláson megy keresztül.

Ez a folyamat nagyrészben a közönség elől rejtetten, észrevétlenül
megy végbe. Új feladatok merülnek fel vagy eddig közhatalmi úton
megoldott feladatok a magántevékenység körébe csúsznak át; a szerzett
tapasztalatok alapján jogszabálymódosítás nélkül is tágítjuk vagy
szűkítjük a közigazgatás kereteit, az ügyvitel és ügykezelés terén
gyakorlati könnyítéseket léptetünk életbe, új műfogásokkal kísér-
letezünk. Változik a közigazgatás személyi eleme is: idősebb tiszt-
viselők eltűnnek, helyükbe újak, más képzettségűek lépnek; az önkor-
mányzati képviseletek tagjainak egyrésze kiesik, helyettük újakat
választanak.

Mindez a hivatalszobák vagy közgyűlési termek falain belül megy
végbe. Az átlagpolgár a változástól csak közvetett módon szerez
tudomást; érzi, hogy ügyeit jobban vagy rosszabbul, hosszabb vagy
rövidebb idő alatt, bonyolultabb vagy egyszerűbb eljárás mellett
intézik el.

Ez a lassan és folyamatosan haladó mozgalom azonban nem
meríti ki a közigazgatási reform lényegét és nem tünteti el a közigaz-
gatási célkitűzés, szervezet és működés között egyrészt és a valóságos
viszonyok között másrészt fennforgó ellentéteket. Megtörténik egyes
történeti korszakokban, hogy az élet árja gyorsabb iramban hozza
hullámait, semmint a közigazgatás gyorsan át nem alakítható védő>-
gátjai e hullámokat korlátok közé vonhatnák. Robbanásszerűen jelent-
keznek új szükségletek, melyek új berendezéseket, új erőfeszítéseket
kívánnak meg; e mellett hirtelen eltolódások állanak elő a politikai,
társadalmi és gazdasági erőtényezők körében, melyek nem fémek
meg többé a más erőviszonyok által indokolt és feltételezett köz-
igazgatási rendszerben. Ilyenkor valóban gyökeres átalakulásra Van
szükség; nem elégedhetünk meg a lassú és jelentőségében szintén
megbecsülendő folyamattal, hanem a szervezet és cselekvés egészen
új rendszerére kell áttérnünk és az adott helyzethez képest szűkí-
tenünk vagy tágítanunk a közigazgatás célkitűzéseinek körét.

Kétségtelen, hogy hazánkban ilyen nagymértékű és átgondolt
változásra van szükség. Egész közigazgatási berendezésünk azon az
elgondoláson alapul, hogy Magyarország állami öncélúságáért küzdő
és közigazgatásában is védelmi fegyvert kereső tagja a dunamenti
kettős monarchiának.
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Szintén figyelemreméltó alap jellemvonása közigazgatásunknak az,
hogy a felső osztályok túlsúlyát az önkormányzat összeállítása,
a tisztviselői kar kiegészülése révén feltétlenül biztosítja, ami egyik
magyarázatát Magyarország 1918 előtti társadalmi összeállításában,
másrészt abban a körülményben találja, hogy a legjobb hiszeműek
is így vélték többnyelvű államunkban vitathatlanná tenni a magyarság
döntő szerepét.

Az Ausztriával való közjogi kapcsolat megszűnt és ezzel, minden
valószínűség szerint, annak a lehetősége is, hogy uralkodó idegen
érdekeket is legyen kénytelen a magyarság érdekeivel összehan-
golni. Csonka-Magyarország egynyelvűvé vált és a régi határok
visszaszerzése esetében is a nem magyarnyelvűekkel szemben hatalmi
rendszabályok lehetetleneknek látszanak; a társadalmi tényezők terén
az erőparallelogramm eltolódott: mindenkinek látnia kell például a
középosztály összeroppanását, a felsőbb osztályok egy részének gyen-
gülését és számolnia kell azzal, hogy nemcsak az ipari munkásosztály
érkezett el a politikai érettség és hatalom meglehetősen magas fokára,
hanem a kisbirtokosok is a művelődés, gazdagodás és öntudat útján
nagyot haladtak.

Az egészen más viszonyokra szabott keretek átalakítása és bővítése
tehát abban az esetben is feltédenül szükséges lenne, ha éppen tár-
sadalmi és gazdasági leromlásunk következtében a közigazgatás köre
nem bővült volna az utóbbi években jelentősen és a közigazgatás
tudománya úgy a szervezés, mint az ügyintézés terén nem jutott
volna olyan jelentős új eredményekhez, melyekhez nekünk is alkal-
mazkodnunk kell, ha a világversenyben alul maradni nem akarunk.
Teljesen igaza van tehát Rakovszky Iván volt belügyminiszternek
akkor, mikor egyik napilap hasábjain a változás ellenzőivel szembe-
szegzi azt, hogy itt tulajdonképpen a valóságos helyzet következményé-
nek levonásáról van szó és csupán azon gondolkozhatunk, hogy az
egész vonalon megtegyük-e ezt vagy egyelőre részletmegoldásokkal
kísérletezzünk. Hozzátehette volna, hogy amennyiben törvényes
keretet nem adunk az átalakításnak, akkor a közfeladatok súlya és
megoldásuk tökéledensége közötti ellentét megbénítja a fejlődést és
veszélyezteti az állami élet folytonosságát mindaddig, amíg azután az
átalakulás mindezek ellenére is végbemegy.

MILYEN nehézségek tornyosulnak a szerves közigazgatási refor-
mok elé?

Az első nehézség az, hogy a nagyközönség szemében valami egészen
más a közigazgatási reform, mint az előbb kifejtett és tudományos
megállapításokon nyugvó meghatározás. Az átlagembert az ragadja
meg, ami kihegyezi a kérdést. Amint a nyolcvanas - kilencvenes
évek angol közigazgatási reformjában is leginkább szembeszökő
volt az addig tisztán arisztokratikus jellegű békebírói megyének
úgynevezett közigazgatási képviseleti megyével való helyettesítése,
illetőleg az utóbbi megyének előtérbe helyezése, éppen úgy nálunk
is történeti és politikai okok miatt a „közigazgatási reform“ hívó-
szóra a legtöbb ember a vármegyére gondol. A vármegye azonban a
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közigazgatásnak csak egyik, mindenesetre jelenti, azonban jelentő-
ségében állandóan veszítő szerve. Eltekintve ugyanis az állami szak-
igazgatási hatóságok, hivatalok és intézetek óriási és az állami befolyás
körének egészségtelen kiszélesedésével rendkívül mérvben fejlett
hálózatától, meg kell állapítanunk, hogy az általános igazgatásban úgy
szervezeti egységként, mint önkormányzati testületként a város és
község teljesen egyenrangú tényező a megyével, jóllehet a város tár-
sadalmilag, a község pedig közigazgatásjogilag is ezidőszerint a vár-
megyével szemben hátrányos helyzetben van.

Amikor tehát helyesen a közigazgatás szervezetének, cselekvésének
teljes átalakítását, célkitűzéseinek szabatosítását kell tartanunk köz-
igazgatási reformnak, mások azonban ezt a fogalmat egy részletkér-
désre: a vármegye újjászervezésére vagy éppen a vármegyei tisztviselői
kar dhivatásának mikéntjére, avagy a törvényhatósági bizottság
összeállításának meghatározására korlátolják, — akkor már érthető
a nehézségek és félreértések sorozata, mert különböző méretű és célú
reformokhoz különböző indokokból csatlakoznak emberek vagy helyez-
kednék velük szembe és különböző megoldási lehetőségek merülnek fel.

További nagy nehézsége a közigazgatási reform megvalósításának
az, hogy a közigazgatás nem csupán a közszükségletek kielégítésére
szolgáló intézmény, hanem csaknem mindenütt — sajnos —
egyszersmind politikai és társadalmi érdekek megvalósításának elő-
mozdítója vagy gátlója. Ha nem így lenne, akkor a közigazgatás átala-
kítását a közigazgatási szakértők az elméleti megállapítások és gyakor-
lati tapasztalatok alapján könnyűszerrel végezhetnék el.

A végrehajtó hatalom azonban birtokosának döntő politikai súlyt
és társadalmi befolyást juttat. Ezért a közigazgatás elkülönülésének
kezdőpontja óta állandó törekvése politikai áramlatoknak, később
pártoknak és erős társadalmi osztályoknak a végrehajtó hatalom
meghódítása, a közigazgatás kisajátítása. Ez a politikai és társadalmi
rúgó ma is hat: úgy a bolsevista, mint a fasiszta mozgalomnak első
dolga volt a régi közigazgatás szétrobbantása és a saját érdekeiket
kiszolgáló új közigazgatás megteremtése.

Ha túlzottak is azok a színek, amelyekkel rosszindulatúan a
magyar közigazgatás képét a szélső baloldaliak a háború előtti évek-
ben festették, a tárgyilagos szemlélőnek is el kell ismernie, hogy
a politikai és társadalmi nézőpontok a magyar közigazgatás rétegző-
désében és működésében is kelleténél jobban, gyakran az intézmény
lényegét veszélyeztetve működtek.

Az a körülmény, hogy a nemzet túlnyomó többsége érzelmileg
ellentétben állott a kormánnyal és azzal a többségi párttal, mely egyedül
kormányozhatott az uralkodóval való ellentét felidézésének veszedelme
nélkül, — azt eredményezte, hogy a kormány mindent megtett, köz-
igazgatási úton is a parlamenti többség érdekeinek védelmére. Ennek
következtéből maradt meg az 1870 és 1886 évi részleges reformok
után is a főispánnak, a kormány bizalmasának a parlamentáris kormány-
rendszerrel tulajdonképen össze non egyeztethető óriási közigazgatási
hatásköre: Ezért vált lehetségessé, hogy a törvényhatósági köz-
gyűlésen ő legyen az elnök, ő nevezze ki a közigazgatási gyakornokot
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és helyezze át a tisztviselőket, ő döntsön a kijelölő választmányban,
a fegyelmi választmányban. De erre szolgált az ügyi központosítás
már érintett és külföldön nem ismert mértéke is: a politikus miniszter
lehető sok ügyben a döntést magának kívánta fenntartani.

Ugyanilyen szerepet játszott a társadalmi befolyás kérdése is. Ennek a
kényes kérdésnek részleteit nem tárgyaljuk. Elég, ha a köztudatban élő,
és részben már csak történeti jelentőségű visszásságokra utalunk.

Semmi sem veszedelmesebb, mintha politikai és társadalmi néző-
pontok játsszák a döntőszerepet a közügyek intézésénél. Ezeket a
zavaró mozzanatokat teljesen sohasem szüntethetjük meg, hiszen
gyarló emberek vagyunk. Minden kormány és minden többség
azzal érvel, hogy rá azért van szükség és neki azért kell hatalmát
öregbítenie, mert a nemzet csak így boldogulhat; eltekintve egyes
nyiltan cinikus osztálydiktatúráktól, a társadalmi osztályok is arra
hivatkoznak, hogy az ő különleges érdekeik kielégítését a nemzet-
egésznek vagy az emberiségnek java követeli.

Szükséges azonban, hogy amint a közigazgatás átalakításának
határait is félre nem érthetően jelöljük ki, éppen úgy a politikai és
társadalmi elfogultság és befolyás körét is a lehető legkisebb mértékre
szorítsuk le. Példák állnak ebben a tekintetben rendelkezésünkre.
Az Amerikai Egyesült-Államokban a városi igazgatás csaknem tel-
jesen pártok zsákmánya lett. Erre kiadták a jelszót „No politics!“ és
nagyon sok városban megvalósították a pártatlan „City Comission“
intézményét, sőt teljesen üzemszerűvé tették a városi igazgatást,
szakértő és személyében felelős vezetőt: manager-t alkalmazván. Az
eredmény az illető városok közterheinek rohamos csökkenése, a köz-
igazgatás tartalmi javulása, intenzitásának növekedése volt mindenütt.
Ugyanezt láttuk a sokáig mintaszerűnek tartott porosz közigazgatásban
is. A porosz közigazgatásból 1918-ig intézményesen kizárták a politi-
kát, mely csupán egyes nagyobb városokban játszott egész alárendelt
szerepet. 1918-ban betört a politika a közigazgatásba, politikai tekin-
tetek lettek döntők tisztviselők alkalmazásánál, elvi döntéseknél; az
eredmény a közigazgatás színvonalának oly rohamos aláhanyatlása
volt, hogy már 1923-ban politikusok látták szükségesnek a közigazgatás
szakszerűségének és öncélúságának visszaállítását.

A politikai és társadalmi elfogultsági tekintetek háttérbe szorítása
nélkül egyetlen államban sem lehet eredményes közigazgatási reformot
végrehajtani; a közigazgatás maradjon csupán a közszükségletek
kielégítője.

TELJESEN elvonatkoztatva mindennemű konkrét javaslattól és
a többé-kevésbbé beavatottak által emlegetett tervezgetésektől, az
alábbiakban több évtizedes szakirodalmi viták anyagát és megállapí-
tásait összesűrítve, a leendő magyar közigazgatási reformhoz néhány
tervet kívánunk szolgáltatni. Ezek egynémelyike sarkigazság, egy-
némelyike köztudatban van, de van közöttük olyan is, amelyhez a
magyar közönség nem tudott hozzászokni, pedig az igazi szakértők
az alkotmányos élet helyreállítása óta egyöntetűen foglaltak állást
megvalósításuk mellett.
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A közigazgatási szervezetet illetőleg meg kell állapítanunk azt,
hogy elképzelhetetlennek tartunk egészséges reformot az önkormányzat
elvének érvényesítése nélkül.

Az önkormányzat a polgárok önirányzó, önmeghatározó működése
közszükségleteik kielégítésére. Ezt a fogalmat legtágabban értel-
mezhetjük: a fogalom fedi úgy a Gneist értelmében ingyen szolgáló,
buzgó állampolgárt, mint azt, aki Hugó Preuss meghatározása szerint
csupán szavazatával járul hozzá az önkormányzati testület megalakí-
tásához, irányának meghatározásához.

Az önkormányzat lényege bizonyos ellentét. A vezetésben való
részvétel, a közhatalomban való részesedés, szemben a vezetettséggel,
az uralom alá helyezettséggel.

Gondos mérlegeléssel kell meghatározni azt, hogy az önkormány-
zatnak milyen foka lehetséges az adott helyzetben és az önkormány-
zati szellem milyen irányban fokozható. Szemben a régebbi állás-
ponttal, mely az önkormányzat legjellemzőbb vonását az ingyenszol-
gálatban látta, mi már az önkormányzat beteljesülésnek azt tartjuk,
ha az önkormányzati test teljesen önálló, független és önmeghatáro-
zását nemcsak az ügyintézésben, hanem cselekvő szerveinek: a kép-
viseletnek és a tisztviselőknek megválasztásában is keresztülviheti.

A tisztviselők kinevezése és választása általában másodrangú
kérdés. Azzal azonban, hogy a tisztviselőkérdést másodrangú fontos-
ságúnak minősítjük az önkormányzat nézőpontjából, szembehelyez-
kedünk a magyar közvéleménnyel, mely évtizedekig periodikusan
visszatérő izgalomban volt e miatt, ami ismét élénk bizonyíték a mellett,
hogy nem az elv, hanem az állás adományozásában rejlő hatalmi-
nézőpont nyomult előtérbe. Nem a tisztviselő a lényeg, jólehet tudjuk,
hogy a mai differenciálódott világban az önálló tudományággá,
művészetté és mesterséggé vált közigazgatás fejlődési fokához képest
az ügyek intézése nemcsak a nagy városokban és nagyobb területű
szervekben, hanem a primitív életviszonyokat feltüntető elsődleges
alakulatokban sem mehet végbe tisztviselők nélkül.

A lényeg abban rejlik, hogy milyen ügyeket intéz az önkormányzat
képviseleti szerve, milyen önállósággal és milyen összeállításban.

Nem tekinthetjük igazi önkormányzatnak azt, amikor évente
kétszer összejön néhány száz ember, kiknek fele a legtöbb adót fizetők
közül kerül ki, kitombolja magát politikai kérdésekben és megfelelő
előkészítés és szakértelem nélkül morzsolja le az érdemleges ügyeket.
Nem tekinthetjük önkormányzatnak azt, ahol a kormány kinevezett
közege elnököl és a bírói jogvédelem alatt lévő ügyek kis számától
eltekintve, érdemleges fellebbvitellel lehet élni a kormány valamelyik
tagjához, akire átszáll az ügydöntés joga. Nem tekinthetjük azonban
igazi önkormányzatnak azt sem, amikor a községházán vagy a város-,
házán összegyűlnek a nép választottal, tanácskoznak, azonban elhatá-
rozásuk csak feltételes, akkor válik ténnyé, amikor egy felettük álló
és eltérő társadalmi összetételű szervezet hozzájárulásával találkozik.

Csaknem minden államban arra törekszenek, hogy az önkor-
mányzati képviselet válóban dönthessen a saját kormányzati és igaz-
gatási tennivalóiban. Erre a célra nemcsak az önállóság minden
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kellékével ruházzák fel, hanem ügyelnek arra is, hogy valóban
kifejezésre juttassa az összeség óhajtásait és érdekeit és olyan tag-
létszáma legyen, mely a szakszerű tárgyalást lehetővé teszi.

Akár az angol közigazgatási szervezeti törvényeket, akár a háború
utáni német közigazgatási jogszabályokat lapozzuk vagy a skandináv
államok igazgatását vesszük figyelembe, azt kell látnunk, hogy az
önkormányzati képviselettől vagy egyáltalában nem lehet közigazgatási
úton jogorvoslattal élni felsőbb hatósághoz, vagy, ha lehet, úgy csupán
szintén önkormányzati jellegűhöz. Egyetlen önkormányzati kép-
viseletet sem ismerünk, mely nem a saját maga által választott elnök
alatt működnék, legfeljebb odáig megy az állam beavatkozása, hogy
mint a belga tartománynál, az állam megbízottja jelen lehet az ülé-
seken. Nem ismerünk oly képviseletet sem, amelynek oly magas
taglétszáma lenne, mint a magyar törvényhatósági bizottság, sőt
a rendezett tanácsú város képviselete is. Nem is kell külföldi
városi képviseletekkel összehasonlítani, elég, ha a porosz Kreisaus-
schussra, a francia Conseil Généralra, az angol és amerikai County
Councilra tekintünk, amelyek mindegyike a mi törvényhatósági és
r. t. városi képviseleteinknél jelentősen kisebb..

A kis létszám fokozza az egyesek felelősségérzetét, de a választók
megfontolását is a jelölt személyének elbírálásánál. Senki sem hivat-
kozhatik arra, hogy ha el is marad valamelyik ülésről, még mindig
módja van jó néhány száz embernek kipótolnia a hiányt. Kedvvel
vesz részt a közügyek intézésében, mert tudja, hogy a többség meg-
állapítására végérvényes és nem dönthető többé fel felsőbb hatóság
által. Hogyan várjunk odaadást, munkakedvet a magyar községi kép-
viselőtestületi tagtól, amikor a képviselőtestület minden fontosabb
akaratnyilvánítása vármegyei, a törvényhatóság minden fontosabb
akaratnyilvánítása miniszteri jóváhagyást kíván? Hogyan érezhetnek
jól magukat a komolyabb és törekvőbb elemek a Rákos-szerű, 48
előtti nemesi ősgyűlésre emlékeztető egyvelegben, amelyet most
azzal akarnak még tarkábbá tenni, hogy beleviszik az érdekképviseleti
elvet és az önkormányzati élettől idegen hivatalnokokat.

Városokban és községekben arányos, vármegyékben közvetett
választás útján megalakított kevés tagból álló, képviseletekre azután
rá lehet bízni az érdemleges ügyek végső fokon és önállóan inté-
zését, az imperium gyakorlását. Sajátságos, hogy a mai állapot sok
híve mennyire idegenkedik attól, hogy az önkormányzat valóban úr
legyen a portáján, de attól is, hogy az önkormányzat kereteit a
polgárok összesége töltse ki. Még különösebb, hogy az alsóbb osztályok
előretörésétől félvén, nem a passzív választójog szűkítésére és a meg-
választhatok körének összevonására gondolnak, hanem az aktív választó-
jog erőszakos lekötésére és az új elemek mesterséges ellensúlyozására.

Felmerül azonban a kérdés, van-e valóban még vagy már a magyar
nemzetben annyi önkormányzati szellem, mint amennyi az intézmény
fenntartásához szükséges?

Grünwald Béla keserű panaszai, Návay Lajos előkelő szkepszise,
az 1914-es javaslatok tárgyalása alkalmával nyilatkozott gyakorlati
közigazgatási politikusok tagadása ellenére: van. Van főleg és
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elsősorban önkormányzati szellem a városokban és községekben mai
alávetettségük ellenére, és ez az adminisztratív gyámság túlzásainak lefa-
ragása után a polgári öntudat tűzhelyén elemi erővel fog fellángolni.

Ebben az önkormányzatban természetesen a tisztviselő nem lehet
többé a rendelkező felsőség, az a mindenek felett trónoló úr, akinek
megszoktuk. Ha magyar földön nincs is talaja annak az angol rend-
szernek, amelyben a közhatalom csak a képviseletet illeti meg és a
tisztviselő csupán előkészítő szerv, ha hangsúlyozzuk is, hogy
idegen intézményeknek változtatás és kritika nélküli átültetése nemzeti
fejlődésünk veszélyeztetésével járna, akkor is el kell ismernünk, hogy
mai tisztviselői rendszerünk nem tartható fenn.

Az önkormányzati tisztviselő rossz fizetése, bizonytalan fegyelmi
jogviszonyai miatt más képet ad felülről, mint ha alulról tekintünk
rá. Tagja esetleg hivatalból annak a képviseletnek, mely az állásokat
betölti; a súlyos közterhek mérve, a fontos közügyek mikénti eldön-
tése esetleg éppen az ő szavazatán dől el. Irtózatos hatalom van kezé-
ben: jutalmazhat és büntethet, utóbbit annál inkább, mert nagy
részűk hivatalosan is gyakorol — mint rendőri büntető bíró — bírói
jogokat.

Nem csoda, ha a magyar közigazgatási tisztviselők némelyike —
minden jóindulata, fajszeretete és egyéni tisztessége mellett is felsőbb
lénynek tekinti magát, ami a közönséggel való érintkezésben is kifeje-
zésre jut és ami abban is jelentkezik, hogy az élet minden megnyil-
vánulását elsősorban a presztízskérdés oldaláról vizsgálja. Súlyosbítja
a helyzetet, hogy a gazdasági tudás és szociális érzék fejletlen.

Az önkormányzat mineműsége és e tisztviselői kérdés megoldásának
iránya határozzák azután meg a központosítás és decentralizáció
határait is.

Ezzel a kérdéssel ugyanennek a Szemlének hasábjain1 nem-
régiben foglalkoztunk és így, ismétlésük elkerülésére, csupán nehány
megjegyzésre szorítkozunk.

Elsősorban meg kell állapítanunk, hogy mikor Csonka-Magyar-
országon az államkormányzati szétpontosítást veszedelmesnek, a
teljes igazgatási szétpontosítást pedig egyelőre keresztülvihetetlennek
mondottuk, akkor ezzel nem azt jelentettük ki, hogy a szétpontosítás
általában elvetendő, sem azt, hogy az önkormányzat egyes kormány-
zati cselekményeket (szabályrendeletalkotás, adóztatás stb.) ne
végezzen.

Éppen ellenkezőleg, akkor is, most is azon a nézeten vagyunk,
hogy az igazgatási szétpontosításra törekedni kell és hogy csak az az
önkormányzat értékes, amely a kormányzati funkciókra is kiterjed.

Ebbe a kérdésbe azonban az előbb említett nézőpontok szólnak
bele. Ott, ahol az önkormányzat önállótlan, gyenge, ahol a súlypont
a tisztviselőkön van, természetszerűleg könnyebb a központosító
törekvések diadala, mert nincs olyan tömeg, amely önérzetesen köve-
telné a jogot saját ügyeinek intézésére és visszautasítaná tőle idegen
tényezők beavatkozását, a hierarchikus gondolkozáshoz szoktatott
tisztviselő feltétlenül meghajol a felsőség parancsa előtt, majd —

1 Magyar Szemle I, 122.
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levetvén az önállóság utolsó leplét is — a felelősségtől való irtózásában
(Faguet ’horreur de responsabilité-ja) minden ügy intézését felfele
tolja, mindenre utasítást kér. Azokban az államokban, ahol gyenge
az önkormányzat és túlnyomó a tisztviselői elem, hovatovább
mindent előír, mindent tilalmaz, mindaddig, míg fel nem morzsolja
a nemzet életerőit.

Az önkormányzat meghatározása, a decentralizáció megvalósítása,
a tisztviselőkérdés megoldása mellett a közigazgatási reformnak
dűlőre kell vinnie az egyszerűsítés problémáit is, még pedig úgy
szervezeti, mint eljárási téren és folytatnia azt a munkát, amelyet a
magyar törvényhozás és az akkori kormány 1901-ben nem dicstelenül
kezdett.

Messze vezetne és nem feladata e nagyközönségnek szánt Szemlé-
nek az, hogy a közigazgatási szervezeti egyszerűsítés kérdéskomplexu-
mának valamennyi részletét áttekintsük.

Elég, ha az alapelvre és néhány alkalmazására mutatunk rá.
Az alapelv az, hogy olyan szervezetet kell létesítenie az állam-

hatalomnak, amely a közfeladatokat a lehető legjobban, leggyor-
sabban, legkevesebb idő- és energiaveszteséggel oldja meg. Ebből
a nézőpontból méltán kifogásolhatjuk azt, hogy közigazgatásunkban
az ellenőrzésnek éppen olyan szerep jut, mint a cselekvésnek.
A főispán ellenőrző szerepére azt kell mondanunk, hogy azt a köz-
ponti kormány közegei olcsóbban és eredményesebben játszhatták.
Észrevétel tárgyává kell tennünk azt, hogy annyi mindenféle határozat
és egyéb tény kíván felsőbb jóváhagyást; a felsőbb hatóság feleslegesen
ismétli az alsóbb munkáját és vagy változatlanul hagyja annak meg-
állapítását, vagy — a viszonyok nem ismerésével avagy félreismerésével
— a jóváhagyás megtagadása által kárt okoz. Megemlíthetjük, hogy a
magyar közigazgatás összes külföldi ismerői — az amerikai Goodnow-
tól az utolsó porosz királyi belügyminiszterig: a nagynevű Drewsig —
ezeknek a soroknak írója előtt csodálkozásuknak adtak kifejezést a
miatt, hogy mikor nálunk szakképzett tisztviselőkkel bíró községi
tagozat van, miért tartunk fenn fölötte költséges járási és megyei
tagozatot, melyek közül egyik szerintük felesleges és a község hatósági
jellege és hatásköre jól pótolná.

Ugyanilyen visszásságok vannak az eljárás: a cselekvés rendje
terén is.

Egyszerűbb és olcsóbb lenne az alsóbb hatósági tagozatnak olyan
kiépítése és megerősítése, hogy az önállóan és végérvényesen dönt-
hessen a közigazgatási ügyekben (Brockhausen Einheitsinstanz-terve).
Ebben az esetben nem kellene a közigazgatási eljárásban a polgári
pertől ellesett és közigazgatási ügyekre kevésbbé alkalmas, a szük-
ségletek kielégítését elodázó eljárási formákkal bíbelődni, melyek
azonban minden dicséretreméltó törekvés ellenére sem adják ugyanazt
a jogbiztonságot, mint a bíróság előtt folyó eljárás.

Az eljárási egyszerűsítés lapjára tartozik a főnöki és segédi viszony-
nak új rendezése is. Teljesen lehetetlen a nálunk dívó rendszerek
fenntartása, amikor központi kormányhatóságoknál minden tilalom
ellenére még mindig három-négy fokú és középfokú hatóságoknál is



9

olykor kétfokú belső felülvizsgálat van, vagyis ugyanazzal az ügy-
irattal egymásután többen foglalkoznak. A tisztviselői kar megfelelő
kiválasztása, a főnöknek az utasításadásra korlátozása gyorsabbá és
jobbá teszi az ügyintézést.

Sajátságos, hogy a közigazgatási ügyvitel és ügykezelés terén
a mi szakértőink inkább külsőségekre ügyelnek, mint amilyen például
az igen problematikus értékű Fayol-rendszer, azonban a munka-
tudomány szempontjából a közigazgatás működését alig veszik vizs-
gálat alá, a közigazgatás taylorizálásáról alig esik szó és figyelmen
kívül maradnak azok az üzemi könnyítések, amelyek a könyvvitel,
ügyiratkezelés és intézés terén nemcsak magyar magánüzemeknél
otthonosak, hanem külföldön már a közigazgatásban is helyet
foglaltak.

EZEK AZOK a főbb nézőpontok, illetőleg eszmék, amelyek körül
kell, nézetünk szerint, csoportosulnia a jó közigazgatási reformnak.

Távol tartván magunkat a napi politikától és annak értékelő
működésétől, természetszerűleg nem nyilváníthatunk véleményt arra
vonatkozólag, hogy elérkezett-e az ideje ilyen ideális közigazgatási
reformnak.

Mindössze két észrevételre kell szorítkoznunk.
Az egyik az, hogy amint ezt a sorok írója néhány évvel ezelőtt

kifejtette, 1919 őszén a jogi és társadalmi keretek meglazulása idején
könnyűszerrel lett volna bármilyen alapos reform keresztülvihető;
a régi és nézetünk szerint is idejüket múlt keretek megszilárdítása,
egyes akkor gyönge társadalmi tényezők megerősítése, a forradalmak
utáni és minden változástól irtózó pszichózis térfoglalása azonban
megnehezíti a reformnak mostani keresztülvitelét.

Második észrevételünk az, hogy rossz, politikai és társadalmi
elfogultságon alapuló, az idők követelményeivel nem számoló közigaz-
gatási reform kevesebb a semminél, mert a kormányban, a törvény-
hozásban és azokban, akiknek érdekeit a reform kielégíti, azt a
hitet kelti, hogy most már minden rendben van és arra hivatkoz-
hatnak a helyzet tárgyilagos kritikusaival szemben is, hogy nem
lehet folyton újabb törvényhozási aktiakkal zavarni az élet folyását,
nem lehet a kérdést a nyugvópontról újból kiemelni.

Amennyiben tehát nincs meg az eltökéltség a reeform végső követ-
kezéseinek levonására, úgy elméleti nézőpontból jobb megoldás a
kiáltó hiányoknak pótlása és a szerves átalakulásnak szerencsésebb
időkre halasztása.

WEIS ISTVÁN.


