
A TÁRSADALMI TULAJDON VÉDELMÉRŐL
1953-ban Szolnokon egy lezüllött, do-

logtalan, munkakerülő fiatalember leüti
a FŰSZERT Vállalat egyik női alkalma-
zottját, amikor az táskájában a Nem-
zeti Barik fiókjából a vállalathoz szállí-
totta a dolgozók fizetését. A támadó
megszerezte a több ezer forintnyi össze-
get tartalmazó táskát, és igyekezett ke-
rékét oldani. Nem jól számított! A tá-
madó vasrúdjának ütésétől megszédült
hivata'Eegédnő pár pillanat múlva, ma-
gá'hoz téri. Vérző fejsebével mit sem tö-
rődve, gyors léptekkel távolodó táma-
dója után irohant, s még mielőtt az fel-
ocsúdhatott volna a meglepetéstől, kirán-
totta hóna alól a pénzt tartalmazó tás-
kát. A járókelők felismerték a helyze-
tet, s többen is a hivatalsegédnő segítsé-
gére siettek: egy papírgyári munkás ad-
dig követte kerékpárján a rablót, amíg
sikerült őt rendőrkézre juttatni.

1055. szeptember 22-én Szolnokon a.
FŰSZERT Vállalatnál a nyomozó szer-
vek leleplezik a 11 hónap alatt 225139
Ft-ot sikkasztó adminisztratív csoportve-
zetőt. A tettesnek házastársával együtt
tisztességes jövedelme van, gyermeke
nincs, 1 hold föld és komoly értékű ház-
ingatlan szerepel a nevén a telekkönyv-
ben. Mégis gátlástalanul sikkaszt, min-
dig többet és többet, nem törődve be-
csülettel, kötelesBégteljesítéssel, nem tö-
rődve a társadalom érdekeivel. A sik-
kasztó 50 holdas kuláJk-családból szár-
mazó volt közigazgatási jegyző.

íme, ugyanannál a vállalatnál a lelki-
ismeretes, kötelességteljesítésnek nagy-
szerű és a társadalmi tulajdon alattomos
fosztogatásának szégyenteljes példája!

A tárgyaló-asztal mellett a bíró na-
ponta szembetalálja magát ezzel a ket-
tősséggel, látja az egyszerű emberek
százainak és ezreinek hősi erőfeszítését,

becsületes munkaijait a társadalom va-
gyonának gyarapítása, védelme érdeké-
ben, ugyanakkor újra és újra szembe-
találja magát elvetemült kártevőkkel, a
becsületes dolgozók kollektívájába ra-
vaszul és alattomosan befurakodott el-
lenséges elemekkel, akik vagy maguk
fosztogatják a társadalmi tulajdont, vagy
szervezik az elmaradott gondolkozású,
erkölcsileg és politikailag fejletlen, a
kapitalista 'gondolkodásmód által befo-
lyásolt dolgozókat a társadalmi tulai-
don tervszerű fosztogatására.

Visinszkij elvtárs mondotta a bíró te-
vékenységgel kapcsolatosan: „Minden bí-
róság előtti ügyben, bizonyos mértékig
visszatükröződik — egyes ügyekben job-
ban, más ügyeikben kevésbé — .az egy-
mással szembenMló társadalmi erők
•harca: az új szocialista rendszert megte-
remtő, annak sikereit előmozdító erők-
nek és ezzel a nagy üggyel szembenálló,
ezt akadályozó ellentétes erőknek a
harca". Különösen igaznak látják a bírák
ezt a megállapítást, amikor a társadalmi
tulajdon, elleni bűncselekmények felett
ítélkeznek. ' " ;

Hazánkban már majdnem maradék-
talanul megszüntettük az embernek em-
'ber által való kizsákmányolását, a nagy-
tőkés és nagybirtokos osztályokat meg-
döntöttük, társadalmunkban már csak
maradványaik élnék. A szétszóródott,
különböző muinfcahélyeSre beépült de-
klasszált elemek veszélyes fertőzési góc-
ként mérgezik környezetüket, kártevő
munkájuk megakadályozásához komoly
éberség szükséges. Ma már csak egyetlen
kizsákmányoló osztály van: a kuláikság.
Hatalmát azonban erősen korlátoztuk.
Államosítottuk a bányákat, az ipartele-
peket, a bankokat, állami kézbe került a
nagykereskedelem teljes egészében és a
kiskereskedelem is nagyrészben. Vagy
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másképpen kifejezve: a termelőeszközö-
ket társadalmi tulajdonba vettük. Aho-
gyan erősödött a szocialista tulajdon,
úgy erősödött a szocialista társadalmi
rend, izmosodott népi demokráciánk,
ugyanakkor egyre szűkebb térre szorít-
kozott a kizsákmányolás, egvre inkább
talajt vesztettek a kizsákmányolok.

Most már érthető, miért támad az osz-
tályellenség oly elkeseredetten a társa-
dalmi tulajdon ellen. Minden sikerült
támadás gyengíti a népi demokráciát,
erősíti a reakciós erőket.

Népi demokráciánk ma már sokkal
erősebb annál, semhogy az osztályellen-
ség szervezett, nyílt támadása eredmény-
nyel kecsegtethetne. Ezt az osztályellen-
ség is felismeri. Ezért támad alattomo-
sian és rejtetten a társadalmi tulajdon el-
len. Az csztályellenség azonban ezt a
támadást inkább szervezni szereti, mint-
sem közvetlenül végrehajtani. Kiket
szervez az ilyen támadásokra? Nyilván-
valóan azokat, akik nincsenek tisztában
a hazánkban végbement hatalmas átala-
kulással, s akik még nem tudták levet-
kezni a múlt társadalmi rendjének er-
kölcsét. Politikai, gazdasági, társadalmi
fejlődésünk nagyobb léptekkel halad
előre, mint ahogyan a múlt társadalmi
rend által nevelt dolgozóink gondolkozá-
sát át tudjuk alakítani.

A társadalmi tulajdon érdekében foly-
tatott harc tehát nem egyszerű igazság-
ügyi kérdés, nem pusztán bűncselekmé-
nyek elleni harc, hanem a megdöntött és
letűnőben lévő osztályok elleni elkesvre-
dett osztályharc, harc a dolgozók tuda'á-
ban visszamaradt csökevények ellen,
harc a társadalmi tulajdont megbecsülő,
szocialista embertípus kialakításáért.
Harc clyarí társadalmi légkörnek a ki-
alakításáért, amelyben szégyen, megve-
tés és kiközösítés a része annak, aki a
társadalmi tulajdont megkárosítja.

Megyénkben a társadalmi tulajdon vé-
delméért folytatott harc eddig még ko-
rántsem járt a kívánt eredménnyel. En-
nek egyik oka az, hegy hcsszú ideig csak
a bíróságokra és bűnüldözési szervekre
hárítottuk a felelősséget, és társadalmi

vonalon alig tettünk valamit annak ér-
dekében, hogy dolgozóinkat megszervez-
zük a társadalmi tulajdon védelme érde-
kében.

A bűnüldözési szervek azonban na-
syebbrészt már csak akkor lépnek mun-
kába, amikor a társadalmi tulajdont ká-
rosító cselekményeket már elkövették.
Egyedül a dolgozók becsületessége, pon-
tos kötelességteljesítése, ébersége és szer-
vezettsége, a tolvajok és egyéb kártevők
kiközösítése és megvetése alkalmas arra,
hogy a bűncselekmények elszaporodását
hathatósan gátolja. Ahhoz azonban,
hogy dolgozóink maguk is felismerjék a
társadalmi tulajdon védelmének döntő
jelentőségét, meg kell győznünk őket
arról, hogy viszonylag jelentéktelennek
látszó kártevő cselekmény is — a többi
ilyen cselekménnyel összevetve — rend-
kívüli jelentőségűvé válik, s ezek fel-
számolása társadalmi érdek.

Nézzünk egy mindennapos példát!
Szolnok megye élenjár a mezőgazdaság
szocialista átszervezésében. Nagyméretű
tagosítások alakították ki állami gazda-
ságaink és termelöszövetikezeteink táb-
láit. A tagcsített táblákban szigetekként
maradtak vissza tanyahelyek. Az így
visszamaradt tanyához a kulák vagy az
ellenséges befolyás alatt álló tulajdonos
tíz körömmel ragaszkodik, bár a tanya
gazdaságilag már nem hasznosítható, hi-
szen a csereingatlan több kilométerre
van már a tanya épületétől. Az ilyen ta-
nyaszigeteknek a tulajdonosai aztán soha
nem látott mértékben fognak neki a jó-
szág- és baromfitenyésztésnek. A jószá-
gokat és a baromfit belecsapják a kör-
nyező termelőszövetkezetek, vagy állami
gazdaságok tábláiba, ahol ezek az álla-
tok ingyen nőnek fel, de jelentős kárt
tesznek a vetésekben. Ha egy-egy ilyen
ügyet elszigetelten nézünk, nem tulaj-
donítunk neki nagy jelentőséget. A fel-
becsült kár rendszerint csak párszáz fo-
rintra rúg. Ha azonban arra gondolunk,
hogy megyénk területén ezer számra
vannak az ilyen tanyaszigetek, akkor
világossá válik előttünk: a kártevés ilyen
módja elleni küzdelem határozottságot

— 30 —



és keménységet kíván. Az állami gazda-
ságok és termelőszövetkezetek dolgozóit
komoly felvilágosító munkával kell szer-
veznünk az ilyen kártevés elleni harcra.

Álljcn itt egy másik példa is arra,
hogy a társadalmi tulajdon elleni, az első
pillanatban nem nagyjelentőségűnek lát-
szó cselekmény milyen felmérhetetlen
veszélyeket hord magában! A Tiszasülyi
Állami Gazdaságban az egyik évben rizs-
aratáskor fuvarosok is dolgoztak: kocsi-
val szállították a rizst a kombájnokhoz.
A fuvarosok jórésze kulák volt. Az érett
rizs a kévékből a kocsi fenekére pergett.
Amikor a kocsisok a munka után haza-
mentek, mindig „elfelejtették" a gazda-
ságban leseperni a kocsit. Nem felejtet-
ték azonban ezt a műveletet otthon el-
végezni. Milyen egyszerűen meg tudták
volna akadályozni ennek a nagy kárt
okozó cselekménysorozatnak az elköve-
tését a gazdaság dolgozói, ha valaki el-
lenőrizte volna a kocsikat távozás előtt.

Országos viszonylatban 8 milliárd fo-
rintra tehető az a kár, amit a társadalmi
tulajdonban évente bűnös kezek okoz-
nák. Ez indokolja a társadalmi tulajdon
védelméről szóló törvényerejű rendelet
létrejöttét, mely elvileg leszögezi, hogy
a társadalmi tulajdont „fokozott bünte-
tőjogi védelem illeti".

A társadalmi védekezés megszervezése
éppen megyénk gyorsütemű szooi-ilisia
fejlődéséből adódóan, nálunk elsőrendű
feladat. Ezért ez év március elején a
Szolnoki Ügyvédi Kamara Törökszent-
miklóson ankétot szervezett a társadalmi
tulajdon védelmére. Az ankéton a török-
szentmiklósi járás 125 gazdasági vezetője
is megjelent. A jól sikerült ankét tapasz-
talatait felhasználva az Ügyvédi Kamara
március X9-én Szolnokon megyei jogász-
ar.kétot rendezett ugyanerről a kérdés-
ről. Ezen az az álláspont alakult ki, hogy
a társadalmi tulajdon elleni bűncselek-
mények jelentőségükben és számszerű-
ségükben túlnőttek azokon a kereteken,
amelyeken belül igazságügyi szerveink
eredményes harcot folytathatnak a tol-
vajok és- egyéb károsítok ellen, és ezért

a társadalom egységes fellépésére s szer-
vezett védekezésére van szükség.

A Megyei Tanács Végrehaj főbizott-
sága, felismerve a társadalmi tulajdon
fokozott védelmének nagy politikai jelen-
tőségét, a kérdés megoldására határoza-
tot hozott. Mérlegelte azt a veszélyt,
amely a tolvajok, pazarlók és egyéb kár-
tevők részéről a népgazdaság egészséges
fejlődését és a dolgozó nép életszínvona-
lának további emelkedését fenyegeti,
majd így folytatja: „Minden olyan cse-
lekményt és magatartást, amely a szoci-
alista tulajdon ellen irányul, ellenséges,
ellenforradalmi tevékenységnek minősít,
ezért Szolnok megye dolgozóit az ily
magatartást tanúsítókkal szemben egysé-
ges társadalmi fellépésre, szervezett vé-
dekezésre, a kárttevőknek a becsületes
dolgozók társadalmából való kiközösíté-
sére hívja feli".

A Megyei Tanács Végrehajtóbizottsága
a társadalmi tulajdon elleni támadás
meghatározásánál tehát nem ragaszko-
dott a társadalmi tulajdon védelméről
szóló 1951. évi 24. számú törvényerejű
rendelet szavaihoz, nemcsak a társadalmi
tulajdon terhére elkövetett lopást, sik-
kasztást, jogtalan elsajátítást, stb. minő-
síti társadalomellenesnek, hanem min-
den káros cselekményt és magatartást,
olyat is, amelyet a törvény nem tekint
bűncselekménynek. Ez a fogalmi meg-
határozás a társadalmi tulajdon elleni
cselekmények és magatartások egész kö-
rét felöleli, és nem hagy sem kétséget,
sem kibúvót a minősítés tekintetében. A
cselekményt és a támadó jellegű maga-
tartást sem bűncselekménynek, hanem
ennél sokkal súlyosabbnak: a fennálló
politikai és gazdasági renddel szemben
ellenséges, ellenforradalmi magatartás-
nak minősíti és büntetésként a legsúlyo-
sabb megtorlást, a becsületes dolgozók
társadalmából való kiközösítést helyezi
kilátásba.

A Megyei Tanács Végrehajtóbizottsága
azonban, — mint az a határozatból kitű-
nik — nem a megtorlást tekinti főcélnak,
hanem a társadalmi védekezés megszer-
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vezését, a dolgozóknak a társadalmi tu-
lajdon feltétlen tiszteletre nevelését. Csak
azokkal szemben nyúl a megtorlás eszkö-
zéhez, akikkel szemben a nevelés nem
vezetett eredményre.

A határozat további jellegzetessége az,
hogy a társadalmi tulajdon védelmét elő-
segítő tömegmozgalom kialakítását a leg-
szélesebb tömegszervezetekre, az állam-
hatalom helyi szerveire, a tanácsokra és
azok végrehaj töbizottságairai bízza. Taná-
csaink fennállása óta ez az első eset, ami-
kor olyan feladat előtt állnak, amely az
egész társadalmat felöleli és amelyben
személy szerint is a tánsadalom minden
tagja érdekelt. Szolnok megyében a ta-
nácstagok száma jóval felül van a négy-
ezren. Ha tehát a tanácstagok magukévá
teszik az ügyet, a tanácsok állandó bizott-
ságai pedig kiterjedt aktiva-hálózatuka!
is mozgósítják a társadalmi tulajdon
védelmére, az eredmény nem lehet két-
séges. Olyan széleskörű nevelő, felvilá-
gosító és ellenőrző munka indul meg,
amely behatol a legkisebb üzembe, ter-
melőszövetkezetbe és hivatalba, feltárja
a hibákat, neveli a dolgozókat a szocia-
lista tulajdon megbecsülésére, és vissza-
tartja minden olyan cselekménytől és
magatartástól, amely a társadalmi tulaj-
donra káros lehet.

A Megyei Tanács Végrehajtóbizottsá-
gának határozata részletes és pontos út-
mutatást tartalmaz elsősorban az alsóbb
tanácsok végrehajtóbizottságai részére
ankétok, előadások, .közvagyonőrző bi-
zottságok, társadalmi tulajdont védő bí-
róságok szervezésére és különösképpen
az ellenőrzés fokozására.

Bár a Megyei Tanács Végrehajtóbizott-
ságának elnöke minden előfeltételét biz-
tosította a tömegmozgalom kialakításá-
nak, s bár egyes üzemekben és termelő-
szövetkezetekben a vezetők megértették
a végrehajtó'tizcttság határozatának je-
lentőségét, és megszervezték a társadal-

mi tulajdon védelmének jelentőségét, a
többség, különösen pedig a hivatali ap-
parátus nagyobb részében teljesen kö-
zömbös maradt a határozattal szemben.
A bürokrácia nem engedi magát a ren-
des kerékvágásból kizökkentemi, agyon-
hallgatja, és közömbösségével ellaposítja
azokat az intézkedéseket, amelyek a
megszokotton túlmenő tevékenységet,
munkát és szervezést jelentenek, mit
sem törődve azzal, hegy milyen kárt
okoz ezzel a dolgozó népnek.

Mi tehát a legközvetlenebb feladat?
A vezetők közömbösségének legyőzése.
A társadalmi tulajdonnak a szocialista
gazdaságban elfoglalt helye, súlya és
jelentősége parancsolóan megköveteli,
hogy elsősorban, azek, akik a legközvet-
lenebb kapcsolatban állnak a közösség
vagyonával, akiknek a közösségi vagyon
megőrzése, megvédése és gyarapítása
legfontosabb kötelességeik közé tartozik,
akár kényelemszeretetből, akár más ok-
ból, ezzel a vagyonnal szemben nemtörő-
dömséget, közömbösséget ne tanúsítsa-
nak. A vezetőknek meg kell érteniök, hoey
a társadalmi tulajdon védelme nem kizá-
rólag jogászi feladat, hanem döntő politi-
kai kérdés, az osztályharc egyik formája,
amelyet a dolgozó nép vív a letűnt osztá-
lyok maradványaival, és esökevényeivel
szemben, s ebben a harcban a vezetők
sem maradhatnak tétlenek, közömbösek.

Nem lehet kétséges, hogy a vezetők
közömbössége csak időleges akadály,
amely megfelelő felvilágosító és nevelő
munkával, vagy — ahol arra szükség van
— erélyes rendszabállyal elhárítható, és
olyan erőteljes tömegmozgalom fejlődik
ki megyénkben, amely a társadalmi tu-
lajdon védelmében minden eddigit felül-
múló eredményt 'biztosít, erősíti szocia-
lista társadalmunk gazdasági alapját, és
nagymértékben csökkenti a társadalmi
tulajdon elleni bűnesetek számát.

Dr. Imre Lajos
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