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7. A  szovjetek kialakulása és helyük 
a Szovjetunió alkotmányaiban

Amikor 1905. január 9-én a szentpétervári Téli Pa
lota felé vonuló tömegre a cári rendőrség sortüzet nyi
tott, valószínűleg senki sem gondolta, hogy hamarosan 
nem csupán egy forradalom veszi kezdetét Oroszor
szágban, hanem a jövőbeli területi közigazgatás új 
egységeinek, a szovjeteknek (coeembi) a kezdeményei is 
fejlődésnek indulnak. Mindez kezdetben nem állam
szervezeti vagy hatalomgyakorlási szándékkal bonta
kozott ki: a május 1-jei sztrájkok alkalmával a mun
kásság az Oroszországi Szociáldemokrata Munkás Párt 
által szervezett, közelebbről annak bolsevik szárnya 
ihlette sztrájkbizottságokat hozott létre. Az első ezek 
közül Ivanovo-Voznyeszenszkben alakult meg egy tex
tilipari üzemben. E kezdeményezés gyorsan követőkre 
talált: az ipari központokban rendre szerveződtek a 
hasonló munkásszovjetek, amelyek ekkor még csak 
helybeli sztrájkbizottságok voltak.1

Az eközben folytonosan ülésező első Állami Duma 
(1905-1906) ugyanakkor a munkástanácsokkal mint 
lehetséges közigazgatási szervekkel egyáltalán nem 
számolt, s az 1906. április 23-án közzétett állami alap
törvény sem tekintette őket konstitucionális állam
alkotó tényezőknek.2 Végül az első polgári demok
ratikus forradalmon felülkerekedő 11. Miklós cár és mi
niszterelnökei fellépésének következtében a várt alkot
mányos átalakulás nem következett be Oroszország
ban. így nem csupán a szovjetek, de az egyéb demok
ratikus intézmények tényleges kibontakozása is meg
hiúsult 1905 és 1906 folyamán, valamint a következő 
években.

Lényeges megjegyezni, hogy az első munkásszov
jetek Oroszországban eredendően még nem közigazga
tási egységekként szerveződtek, hanem a forradalmi 
remények hatására alakított szervezetek voltak, ame
lyek a cári haderő bevonulásáig de fcicto helyi közigaz
gatási jellegű tevékenységeket is elláttak. A korai 
szovjetek azonban emléket hagytak a munkásság 
körében: az első világháború által okozott anyagi 
károk, a személyi veszteség és a nélkülözés 1917. 
február 23-án (március 8-án), a nemzetközi nőnapon 
Petrográdban (Szentpétervár) -  az akkori fővárosban -  
újabb sztrájkokhoz vezetett, amelyek ismét -  immár 
szervezett irányítású -  forradalmat eredményeztek.3

Az ottani munkások már az első napokban meg
szervezték forradalmi hatalmi intézményeiket, a szov
jeteket, amelyeket a bolsevikok azonnal támogatattak. 
Ebben az újdonság az volt a tizenkét évvel azelőttihez 
képest, hogy hamarosan a legtöbb üzemben választot
tak hasonló szerveket, s azok tevékenységét irányítandó 
létrehozták a városi szovjetet is. Ezzel az egykori spon
tán sztrájkbizottságok egy szervezettebb intézmény- 
rendszerbe tagozódtak, midőn február 27-én este a pet- 
rográdi (városi) szovjet megtartotta első ülését. A pet- 
rográdi szovjet forradalmi kormányszervként igyeke
zett ellenőrizni a várost, valamint megkezdte saját lap-
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jának (Izvesztyia) kiadását is.J Noha a főváros gyakor
latilag a forradalmi szovjet irányítása alá került, az már
cius 2-án, a bolsevikok tiltakozása ellenére mégis átad
ta a hatalmat az A. F. Kerenszkij és G. J. Lvov vezette 
ideiglenes polgári kormánynak.5

A forradalmi események mindazonáltal hamar átter
jedtek a kormányzóságokra is, így vidéken is sorra 
alakultak a munkás-paraszt szovjetek. Ezzel létrejött a 
kettős hatalomnak nevezett jelenség: a polgári erők és a 
szovjetek duális államhatalmi tevékenysége, majd 
küzdelme. Vlagyimir Iljics Lenin -  aki tudatában volt a 
történelmi helyzet ideiglenességnek -  áprilisi tézi
seiben már előrevetítette a jövőt: „nem parlamentáris 
köztársaság, hanem a munkás-, béres- és parasztküldöt
tek országszerte alulról felfelé létrejövő szovjetjeinek 
köztársasága” jelenti az új Oroszországot. Ebben nem 
is tévedett: 1917 tavaszán országszerte megalakultak 
mind az üzemi és szakmai elv alapján választott városi 
szovjetek, mind az elsődlegesen területi elven nyugvó 
parasztküldöttek szovjetjei és bizottságai. Kiformálód
tak a szovjetek belső szervei. így főként a végrehajtó 
bizottságok (ucnoAnume.nbHbie KOMumenibi) is. Ezekből 
később területi és országos központok szerveződtek.6 
Tették ezt annak biztosítására, amit október 26-án a 
második összoroszországi kongresszus deklarációban 
is rögzített: „mostantól minden hatalom a szovjeteké”.7

Például a népbiztosok tanácsa november 16-án 
(november 29-én) elfogadott határozata feloszlatta a 
petrográdi városi dumát, mint továbbra már nemkívá
natos önkormányzati szervet. Ezt azzal indokolták, 
hogy „az augusztus 20-án, a kornyilovista napok előtt 
megválasztott Központi Városi Duma [...] formálisan 
meglévő jogait továbbra is a munkások és parasztok 
akaratával szemben ellenforradalmi jellegű cselekmé
nyekre, a tervszerű társadalmi munka szabotálására és 
meghiúsítására használja fel.”8 Érdekességként említ
hető, hogy a népbiztosok tanácsa szintén november 16- 
án erősítette meg a moszkvai városi duma felszá
molásáról korábban hozott határozatot is.
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Jog
Lényeges megemlíteni azt is, hogy az Összoroszor- 

szági Központi Végrehajtó Bizottság már november 
21-én (december 4-én) dekrétumot alkotott a szovjet
típusú képviseleti rendszer egyik sajátosságáról, a kül
döttek visszahívásának jogáról. Ezt a jogosultságot nem 
csupán az Alkotmányozó Nemzetgyűlés tagjaira, ha
nem a városokban és a zemsztvokban megválasztott 
képviseleti szervekre is vonatkoztatták.9

A belügyi népbiztos végül 1917. december 24-én 
(1918. január 6-án) adta ki generális felhívását a helyi 
szintű közigazgatás átalakításáról. Ebben elvi éllel 
erősítették meg, hogy „a helyi hatalom szervei a szovje
tek, amelyeknek az összes igazgatási, gazdasági, pénz
ügyi és kulturális-nevelési jellegű intézmény köteles 
magát alávetni. A központi és helyi hatalom ily módon 
való megszervezése csupán szervezeti kifejezése és 
megerősítése annak a politikai ténynek, hogy a hatalom 
az országban a proletár és fél proletár elemek kezébe 
került.” Ennek megfelelően a helyi igazgatás minden 
szervét felváltani rendelték a területi, kormányzósági és 
körzeti, valamint kerületi és járási szovjetekkel, annak 
érdekében, hogy azok az egész országot behálózzák. 
Úgy vélték, ekként valósítható meg „az összefüggő, 
minden részében egynemű szervezet -  a Szovjetek 

- Köztársasága”.10
Ugyanakkor a népbiztosok tanácsa rendezte a szov

jetek joghelyzetét is. Azokat a helyi jellegű kérdések
ben teljes mértékben önállónak nyilvánították, azonban 
hozzátették, hogy a felsőbb szovjet határozatai szerint 
kell eljárniuk feladataik végrehajtásakor. Kiemelt funk
cióként említették a központi hatalom (a népbiztosok 
tanácsa és a központi végrehajtó bizottság) jogi aktu
sainak végrehajtását és az ellenforradalminak tartott 
szervezetek feloszlatását. A szovjetek belső struktúráját 
tekintve a végrehajtó bizottságról és az elnökségről tet
tek említést, valamint a költségvetési jogukról.11

Miután a szovjetek által gyakorolt hatalom kialakí
tását egy esetleges Alkotmányozó Nemzetgyűlés tény
leges megtartása akadályozhatta volna, ezért azt össze- 
ülésének másnapján, 1918. január 6-án feloszlatták.12 A 
hagyományos parlamentáris kormányformát egyébként 
is túlhaladottnak nyilvánították, s a szocializmus meg
valósításával összeegyeztethetetlennek bélyegezték, 
mondván: „nem általában nemzeti, hanem csakis osz
tályintézmények (amilyenek a szovjetek) képesek 
győzni a vagyonos osztályok ellenállása felett és meg
teremteni a szocialista társadalom alapjait”.13

Végül az első szovjet alkotmány 1918. július 10-én 
már mint létező területi és államhatalmi egységekre, s 
ezek szervezetére támaszkodva részletezte Szovjet- 
Oroszország közjogi berendezkedését.14 Alapvető 
tézise a városi és falusi proletariátus, valamint a leg
szegényebb parasztság diktatúrájának létrehozása volt 
egy osztálytagozódás és államhatalom nélküli világ 
megteremtése céljából (9., 10. pont).

Ebben a közjogi konstrukcióban a szovjetek területi 
alapon szerveződtek és hierarchikus rendszerben mű
ködtek. Felsőbb szinten a kongresszusok jelentették a 

__képviseleti szervet, amelyek lehettek járásiak, ke

rületiek, kormányzóságiak és területiek. Tagjaik vá
lasztása közvetett módon, a küldöttek szovjetjei által 
történt. Az utóbbi kategóriába a városok és az egyéb 
települések választott szervei tartoztak. A küldötti meg
bízatás ezekben három hónapra szólt.

Mind a felsőbb, területi (kongresszusi) szinten, mind 
a települések szintjén végrehajtó bizottságok is működ
tek a szovjetek testületéi mellett. E bizottságok hívták 
egybe a kongresszusokat: a területieket évente legalább 
kétszer, a kormányzóságiakat és a kerületieket három
havonta legalább egyszer, végül a járásiakat havonként 
egyszer. Ha a kongresszusok nem üléseztek, ezek ha
tásköre a végrehajtó bizottságokat illette meg. Hason
lóan működött ez a rendszer a városi és települési szov
jeteknél is: a folyamatos munka biztosítására a küldöt
tek szovjetjei tagjaik sorából végrehajtó szerveket vá
lasztottak (53-60. pont). A szovjetek mellett szakigaz
gatási osztályokat kellett szervezni a szakmai feladatok 
ellátása érdekében (60-63. pont).

A választójog elvben mindkét nem tizennyolcadik 
életévét betöltött tagjait megillette, akik kenyerüket ter
melő vagy társadalmilag hasznos munkával keresték, és 
nem alkalmaztak bérmunkát jövedelemszerzés céljából, 
továbbá a szovjet haderő és a flotta tagjait, valamint 
azon állampolgárokat, akik az előző két kategóriába 
tartoztak volna, de munkaképességüket elveszítették. 
Ugyanakkor az alkotmány számos társadalmi réteget 
kifejezetten kizárt a választójog gyakorlásából; legin
kább a nagytőkéseket, a nagybirtokosokat, a magánke
reskedőket. az egykori cári csendőrség és a Romanov- 
uralkodóház tagjait, valamint az egyházi személyeket 
(64-65. pont).

A szovjet típusú közigazgatás ezen intézményrend
szere lényegét tekintve a későbbi alkotmányokban sem 
változott; a területi szintű államigazgatási struktúra 
sajátos változatát képviselte, amelyben vegyültek az 
önkormányzati autonómia és a normatív központi álla
mi irányítás elemei. A Szovjetunió megalakulását 
(1922. december 30.) követően, 1924. január 31-én 
hirdették ki a második szovjet alkotmányt, amely tartal
mi szempontból kizárólag a szövetségi állami szervek 
működésére, valamint a tagköztársaságok joghelyzetére 
vonatkozóan tartalmazott rendelkezéseket15 -  benne a 
helyi és területi tanácsok intézményeiről szó nem esett.

Az 1936. évi alkotmány16 -  amely szükségszerűen 
mintául szolgált 1945 után a kelet-közép-európai népi 
demokráciák számára is -  „Az államhatalom helyi 
szervei” című fejezetben foglakozott a szovjetek mint 
közigazgatási egységek közjogi kereteinek meghatáro
zásával. E szerint az államhatalom szervei a dolgozók 
küldötteinek szovjetjei voltak, amelyek a határvidé
keken, a területeken, az autonóm területeken, a körze
tekben, a városi kerületekben, a városokban és a közsé
gekben szerveződtek meg. A küldötteket a dolgozók 
két évre választották. Hatáskörüket a Szovjetunió szö
vetségi és a tagköztársaságok saját törvényei állapítot
ták meg.

A szovjetek végrehajtó és rendelkező szervei ezután 
is a végrehajtó bizottságok voltak, amelyekben egy el-
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nők, annak helyettesei, a titkár és a tagok foglaltak 
helyet. A szovjetek végrehajtó szervei kettős függésben 
álltak; beszámolni voltak kötelesek mind az őket meg
választó szovjetnek, mind a megfelelő felsőbb szintű 
szovjet végrehajtó bizottságának (94-101. cikk). 
Ekként a Szovjetunióban 1950-ben összesen mintegy 
83 200 helyi szovjet működött majdnem másfél millió 
helyi küldöttel.17

Az 1977. évi, utolsó szovjet szövetségi alkotmányi 
az előbbieknél lényegesen fejlettebb szerkezetű és 
rendszerű volt, s a szovjetek joghelyzetét is részlete
sebben szabályozta, mint elődei. A 12. fejezetben elvi 
éllel hangsúlyozta ez az alkotmány is, hogy a népi 
küldöttek szovjetjei az államhatalmi szervek egységes 
rendszerét alkották. Ebbe valamennyi hasonló, küldöt
tekből álló szerv beletartozott: a szövetségi Legfelsőbb 
Szovjet, a tagköztársaságok legfelsőbb szovjetjei, az 
autonóm köztársaságok legfelsőbb szovjetjei, a határ
vidéki és területi szovjetek, az autonóm területi és auto
nóm körzeti szovjetek, a kerületi, városi, városkerületi, 
községi és falusi szovjetek egyaránt. A legfelsőbb szov
jetek küldötteinek megbízatása öt évre szólt, a helyi jel
legű szovjeteket pedig két és fél évre választották. A 
népi küldöttek szovjetjei állandó bizottságokat, végre
hajtó és rendelkező szerveket hoztak létre, valamint 
népi ellenőrzési szerveket alakítottak (89-92. cikk).

A szovjetek rendelkező szervei továbbra is a végre
hajtó bizottságok voltak, amelyek tagjait a küldöttek 
maguk közül választották meg. E bizottságok évente 
beszámolási kötelezettséggel tartoztak az őket létre
hozó szovjetnek, a felettes szovjet végrehajtó bizott
ságának és az állampolgároknak egyaránt (149., 150. 
cikk).19

A választási rendszer pro fonna  általános, egyenlő, 
közvetlen és titkos volt, a megválasztott küldöttek 
pedig utasíthatók voltak. Ezen utasításokat mind a 
szovjeteknek, mind bennük a népi küldötteknek -  a 
mindenkori állami érdekhez igazítva -  figyelembe kel
lett venniük munkájuk során. Azt a küldöttet, aki nem 
igazolta a választók bizalmát, a választópolgárok több
ségi döntés alapján bármikor visszahívhatták (95-102. 
cikk).

2. Az európai népi demokráciák 
területi igazgatásának jellemzői

A második világháborút követő fél évtizedben a 
szovjet érdekszférába tartozó közép- és dél-európai 
államokban a népi demokratikusnak nevezett, ide
ologikusán „a munkásosztály és a parasztság forradal
mi demokratikus diktatúrájának’’ tekintett államberen
dezkedés megvalósítása magával hozta a szovjet típusú, 
munkástanácsi jellegű közigazgatás elterjedését, és a 
szovjet modell mutat is mutandis történő átvételét. 
Ekként a „vasfüggöny” keleti oldalán egymáshoz igen 
hasonló megoldásokat felmutató, a polgári kori nemzeti 
önkormányzatisággal részben szakító, népképviselet

helyett a népfront jellegű tömegszervezetek küldötte
inek részvételével működő tanácsrendszer alakult ki.20

Jugoszlávia21
Az 1974. évi, nyugat-európai mércével tekintve is 

szokatlanul terjedelmes (406 szakaszból álló) alkot
mány22 a területi közigazgatást az önigazgatás 
(samoupravjanje) egyik formájának tekintette. Ez 
megillette a települések, azok egyes részei vagy több 
összefüggő település dolgozóit és polgárait. Az önigaz
gatást kollektív jogként és kötelezettségként értelmezte 
a közös érdekek érvényesítése és a szükségletek kielé
gítése céljából. A helyi közösségek megalakítását helyi 
statútumokkal kellett végezni, és alapszabályt kellett 
hozzá elfogadni, amely megállapította többek között 
annak jogait és kötelességeit, szervezetét, s egyes szer
veit is (114., 115. szakasz).

Az önigazgatási és társadalmi-politikai alap
közösséget a község (opstina)  jelentette. A hatalom 
gyakorlásának és más társadalmi ügyek igazgatásának 
funkcióit -  ha az alkotmány másként nem rendelkezett 
-  ezen közösségek valósították meg. Feladataik közé 
tartozott főképpen a dolgozók és a polgárok életéhez és 
munkájához, valamint az anyagi, szociális, kulturális és 
más közös szükségleteinek önigazgatási kielégítéséhez 
szükséges feltételek létrehozása. Biztosították az ember 
és polgár szabadságainak, jogainak és kötelességeinek 
érvényesülését és védelmét, a nemzetek és nemzetisé
gek egyenjogúságának megvalósítását. A községeknek 
önálló fiskális gazdálkodása volt. és létezett a helyi 
népszavazás intézményének lehetősége is (116-119. 
szakasz).

A társadalmi-politikai közösségek önigazgatási 
tevékenységének legfőbb szerveit a képviseleti testü
letek (predstavnicka tela) jelentették. Ez mind a szemé
lyi és korporatív, mind a területi alapon szerveződő 
önigazgatási alapközösségekre jellemező volt, így a 
helyi községekre is. A testületekben küldöttek vettek 
részt, akiket a dolgozók négy évre választottak közvet
len és titkos szavazással. Létezett a visszahívás joga is. 
A jelöltállítást egy népfront jellegű szerv, a Dolgozó 
Nép Szocialista Szövetsége kebelében végezték. A 
magasabb szintű közösségi képviseleti testületek tag
jairól a jelöltek listája alapján a községi képvise
lőtestületek tanácsai döntöttek (132-142. szakasz).

A képviseleti testületekben különböző tanácsok 
(veca) alakultak, amelyek a testület hatáskörébe tartozó 
egyes kérdésekben önállóan, egyenjogúan vagy az 
összes tanács együttes ülésén határoztak. Ilyen szervek 
voltak: a társult munka tanácsa, a helyi közösségek 
tanácsa, a községek tanácsa, valamit a társadalmi-poli
tikai tanács. Ezzel lényegében egy sajátos, kettős struk
túrájú helyi képviseleti rendszert valósítottak meg 
Jugoszláviában a Szövetségi Gyűlés (Savézna skupsti- 
na) szerkezetének mintájára (144., 145. szakasz).

A végrehajtó szerv feladatait a végrehajtó tanács 
(iz\’rsno vece) gyakorolta, amely felelősséggel tartozott 
a képviseleti testületnek. A tevékenységét közigaz
gatási szervek segítették. Az önigazgatási szervek tiszt-
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viselőit is négy évre választották, akik egyszer voltak 
újraválaszthatók (148-151. szakasz).

Albánia23
Az 1976. évi alkotmány24 szerint a területi közigaz

gatás egységei a néptanácsok (késhill popullor) voltak 
Albániában, amelyek irányították az egész társadalmi 
élet politikai, gazdasági, szociális-kulturális és a szo
cialista jogrendet érintő területeit, valamint a helyi 
érdekeket egyeztették a felsőbb állami érdekekkel. A 
néptanácsokat három évre választották a népfront 
(Albánia Demokratikus Frontja) jelöltjei közül.

Hatáskörükbe tartozott az államháztartási terv helyi 
szintű elfogadása, saját tagjaik közül megválasztották a 
végrehajtó"bizottságot és a tanácsi bizottságokat, továb
bá'’irányították és ellenőrizték az alsóbb néptanácsok 
tevékenységét; mindezek megvalósítása érdekében 
határozatokat és rendelkezéseket hoztak. A felsőbb 
szintű néptanácsnak jogában állt feloszlatni az alsóbb 
szintűt, és kiírhatta az új választásokat, valamint hatá
lyon kívül is helyezhette azok törvénysértő jogi aktusait 
(92-95. cikk). A néptanácsok tagjai a helyi államigaz
gatási egységen belül immunitást élveztek (96. cikk).

A végrehajtó bizottság volt a néptanács végrehajtó és 
rendelkező szerve. A bizottság gyakorolta a néptanács 
két ülése között annak jogait és teljesítette köte
lességeit, egyébként beszámolási kötelezettséggel tarto
zott tevékenységéről és határozatainak végrehajtásáról. 
Az albán végrehajtó bizottságok is kettős alárendeltség
ben működtek: részint a néptanács, részint a felsőbb 
végrehajtó bizottság diszponált felettük. A néptanács 
munkáját a szakigazgatási szervek segítették (97-100. 
cikk).

Bulgária7*
A  Bolgár Népköztársaság területe községekre, 

fővárosi kerületekre és körzetekre oszlott az 1971. évi 
alkotmány26 szerint. Ezekben az államhatalom és a népi 
önkormányzat szervei a népi tanácsok (Hapodmt 
cbeemu) voltak. Tagjaikat elvben az össznépi érdekek, 
a körzetek és községek érdekei, valamint a választóke
rületek lakosságainak érdekei vezették. A tanácsok az 
állam politikáját valósították meg saját illetékességi 
területükön, emellett eldöntötték a helyi jelentőségű 
kérdéseket is. A népi tanácsok munkájuk során egy
bekapcsolták a határozatok meghozatalát és végrehaj
tását. Ennek jegyében irányították területük gazdaságá
nak. szociális és egészségügyi, kommunális-szolgál
tatási, úgyszintén kulturális és népművelési viszo
nyainak fejlesztését. Elvként fogalmazták meg; hogy e 
tevékenységeket az összállami és helyi érdekek, 
valamint a megfelelő államigazgatási egység komplex 
fejlesztésének" ágazati és területi tervezése útján 
valósítják meg (109—114. cikk).

A népi tanácsok jogalkotási tevékenységük körében 
határozatokat, rendeleteket, szabályzatokat és utasítá
sokat bocsátottak ki. A körzeti tanácsok évente 
legalább négyszer, a községi és fővárosi kerületi taná- 
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csők pedig legalább hatszor tartottak ülésszakot. Az 
alkotmány" lehetővé tette népszavazás tartását is a 
„fontosabb" kérdésekben (115-117. cikk).

A tanácsok rendelkező szervül végrehajtó bizottsá
gokat (mepuiHu odóopu) választottak és menthettek fel, 
ezen túl állandó és ideiglenes bizottságokat és szak- 
igazgatási szerveket hoztak létre. A felettes tanácsok 
végrehajtó bizottságai felfüggeszthették az alsóbb fokú 
tanácsok törvénysértő vagy helytelen aktusainak és 
intézkedéseinek végrehajtását, és meg is semmisíthet
ték azokat. A felettes népi tanácsok egyébként is 
messemmisíthették az alsóbb fokúak jogi aktusait 
(118., 122-124. cikk).

Csehszlovákia27
Az államhatalom és az államigazgatás szervei a 

kerületi, a járási és a községi (városi) nemzeti bizottsá
gok (národní vybory) voltak az 1960. évi alkotmány28 
alapján, amelyek tagjait, a képviselőket a nép választot
ta kezdetben négy-, később ötévi időtartamra. A kép
viselők visszahívhatók voltak, s egyben felelősséggel 
tartoztak a választóiknak, ami szokatlan megoldás ab
ban az esetben, ha a képviseletet ellátó testület tagjait 
ekként nevezik. A nemzeti bizottságok a dolgozók 
állandó és tevékeny részvételével kívánták végezni 
feladataikat. A képviselő a nemzeti bizottság első 
ülésén a nép akaratának megtartására fogadalmat tett 
(86-88. cikk).

A nemzeti bizottságok területükön tervszerűen 
irányították, szervezték és biztosították a gazdasági, 
kulturális, egészségügyi és szociális fejlesztést, 
elsőrendű feladataik közé tartozott a dolgozók anyagi 
és kulturális szükségleteinek kielégítése; biztosították a 
szocialista tulajdonnak és a társadalom szocialista rend
jének védelmét, valamint a törvények végrehajtását és a 
szocialista szervezetek jogainak érvényesítését. Mun
kájukban az állami népgazdaság-fejlesztési tervhez kel
lett igazodniuk. A tervfeladatok megvalósításához 
szükséges anyagi és pénzügyi eszközökkel felelős mó
don kellett gazdálkodniuk (89., 90. cikk).

A nemzeti bizottságok azt az elvet követték, hogy a 
Csehszlovák Szocialista Köztársaság egész népének 
érdekei a részleges és helyi érdekek felett állnak, és az 
állampolgárokat"egész tevékenységükkel a társadalom 
és az állam iránti kötelességük öntudatos és önkéntes 
teljesítésére nevelik. Evégből a bizottságok rendele
teket alkothattak, tanácsot, szakbizottságokat és egyéb 
szerveket hozhattak létre. A tanács (rada) hangolta 
össze a nemzeti bizottság többi szervének és intézmé
nyének munkáját. A tanács tagjait a nemzeti bizottság 
saját kebeléből választotta. A szakbizottságok kezde
ményező, ellenőrző és végrehajtó szervek voltak, s 
igazgatási ágazatonként szerveződtek (93-95. cikk).
" a"felsőbb szintű nemzeti bizottságok irányították az 
alsóbb szinten elhelyezkedőket, ugyanakkor teljes mér
tékben tiszteletben kellett tartaniuk azok hatásköreit és 
felelősségét. A felsőbb szintű bizottságok ugyanakkor 
megsemmisíthették az alsóbb fokúak törvénysértő 
határozatait (96. cikk.).
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Lengyelország29
Az 1976. évi alkotmány’0 alapján a „dolgozó nép” 

helyi államhatalmi szervei a nagyközségekben, a váro
sokban, a nagyobb városok kerületeiben és a vajdasá
gokban létesített nemzeti tanácsok (rady narodowe) 
voltak. Ezek kifejezésre juttatták a dolgozók akaratát, 
továbbá a jogalkotó szándéka szerint fejlesztették 
alkotó kezdeményezésüket és aktivitásukat a nemzet 
erejének és jólétének fokozása, valamint kultúrájának 
fejlesztése érdekében. A maguk területén irányították a 
társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődést, valamint 
befolyást gyakoroltak valamennyi államigazgatási és 
gazdasági egységre. Gondoskodtak a lakossági szük
ségletek kielégítéséről, „harcoltak” az állampolgárok
kal szembeni önkény és bürokrácia minden megnyil
vánulása ellen, végül megszervezték a társadalmi 
ellenőrzés intézményeit. A nemzeti tanácsoknak volt 
jogosultsága meghatározni a vajdaság (wojewodztwa), 
a város, a kerület vagy nagyközség társadalmi-gazdasá
gi tervét és költségvetését a helyi államigazgatási 
szervek javaslatai alapján (43-49. cikk).

A nemzeti tanácsok ülésszakokon fejtették ki 
testületi tevékenységüket, amelyeket az elnökség szer
vezett és készített elő. A végrehajtó és rendelkező, sajá
tosan egyszemélyi szervek a vajdák (wojewodowie), a 
városelnökök vagy városvezetők, a kerületvezetők és a 
nagyközségvezetők voltak. A vajdák és a vajdasági fo
kozatú városok elnökei illetékességi területükön egy
ben a kormány képviseletét is ellátták. Valamennyien 
felelősek voltak az adott szinten működő nemzeti 
tanácsnak. Az utóbbiak munkáját különböző állandó 
bizottságok is segítették (50-53. cikk).

A nemzeti tanács megsemmisíthette a hierarchiában 
alsóbb fokon álló másik nemzeti tanács törvénybe 
ütköző vagy az állam politikai irányvonalával össze
egyeztethetetlen jogi aktusát (54. cikk).

Magyarország3'
A Magyar Népköztársaság területe államigazgatási 

szempontból megyékre, járásokra, városokra, közsé
gekre tagozódott, amelyek közül a járásokat 1984-ben 
teljesen megszüntették. Az alkotmány az államhatalom 
helyi szerveiként a megyei, a járási, a városi, a községi 
és a városi kerületi tanácsokat jelölte meg.32 A járási 
tanácsok 1971-ben megszűntek. A helyi tanácsok tag
jait az illető terület választópolgárai ciklusonként eltérő 
időtartamra választották. A tanácstagokat a törvények
nek megfelelően vissza is hívhatták (30. §).

A helyi tanácsok működésük területén a jogszabá
lyok és a felsőbb szervek által meghatározott keretek 
között gyakorolták államhatalmi tevékenységüket. A 
helyi tanácsok vezették a gazdasági, társadalmi és kul
turális tevékenységet, előkészítették és végrehajtották a 
helyi gazdasági tervet és költségvetést, irányították és 
ellenőrizték az alárendelt államhatalmi és államigaz
gatási szerveket. Elvben oltalmazták a dolgozók jogait, 
valamint irányították a helyi jellegű gazdasági vállala
tok munkáját. A helyi tanácsok működési körükben

rendeleteket és határozatokat hoztak. A tanácsok az alá
juk tartozó tanácsoknak minden olyan rendeletét, hatá
rozatát vagy intézkedését, amely az alkotmányba vagy 
alkotmányosan hozott jogszabályba ütközött, megsem
misíthették, illetőleg megváltoztathatták (31. §).

A helyi tanácsok végrehajtó és intézkedő szervei a 
végrehajtó bizottságok voltak, amelyeket tagjaik 
sorából maguk választottak. A bizottságot a vb elnök 
(1971-től a tanácselnök) vezette, a bizottság ügyvitelét 
pedig az elnöknek alárendelt titkár intézte. A végrehaj
tó bizottságok közvetlenül tartoztak felelősséggel a 
helyi tanácsoknak és a felsőbb tanácsok végrehajtó 
bizottságainak. A végrehajtó bizottságokat vagy azok 
tagjait a helyi tanácsok visszahívhatták. A végrehajtó 
bizottságok mellett az államigazgatási szervek ágaza
tonként külön szerveket létesíthetnek, amelyek szak- 
irányítás szempontjából az államigazgatás felsőbb szer
veinek. közvetlen munkájuk tekintetében pedig a vég
rehajtó bizottságnak voltak alárendelve (33—34. §).

A helyi tanácsokra vonatkozó részletes szabályokat 
külön törvények állapították meg. Ezek közül az első 
„tanácstörvényt” 1950-ben, a másodikat 1954-ben, a 
harmadikat pedig 1971-ben fogadta el az országgyűlés. 
Az 1971. évi törvény legjelentősebb nóvuma a tanácsok 
önkormányzati funkciójának legalább elvi jellegű 
hangsúlyozása volt.

Német Demokratikus Köztársaság33
Az NDK-ban az 1968. évi alkotmány’4 szerint a 

helyi szinten működő, választott államhatalmi szer
veket helyi népképviseleteknek nevezték (örtliclie 
Volksvertretungen). Ezek kerületekben, járásokban, 
városokban, városi kerületekben, községekben és köz- 
ségszövetségekben alakultak. Tevékenységük elsődle
gesen arra irányult, hogy gyarapítsák és védjék a szoci
alista tulajdont, állandóan javítsák az állampolgárok 
munka- és életkörülményeit, támogassák az állampol
gárok és közösségeik társadalmi és kulturális életét, 
növeljék a szocialista állam- és jogismeretet, biztosít
sák a közrendet, erősítsék a szocialista törvényességet, 
továbbá védjék az állampolgári jogokat (81. cikk.).

A helyi népképviseletek határozatokat hoztak, ame
lyek nem csupán szerveikre és intézményeikre, de 
területük egyéb népképviseleteire, községeire és állam
polgáraira is kötelezők voltak. Feladataik ellátására -  
végrehajtó szervként -  tanácsot (Rat) és állandó 
bizottságokat választottak, leginkább a küldöttek 
sorából. Az NDK közigazgatási rendszerében tehát a 
tanács -  a megszokott terminológiától eltérően -  nem 
magát a választott képviseleti szervet, hanem a végre
hajtó bizottságot jelentette. így tevékenységéért a helyi 
népképviseletnek tartozott felelősséggel, és a felsőbb 
fokú tanácsnak volt alárendelve. Az állandó bizottsá
gok -  mivel nem csupán küldöttek lehettek tagjaik -  
biztosították az állampolgárok közreműködését a helyi 
határozatok előkészítésében és végrehajtásában. A 
helyi népképviseletek feladataik ellátására társulhattak: 
szövetségeket hozhattak létre (82-84. cikk).
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Románia35
A Román Szocialista Köztársaság utolsó alap

törvénye1'6 szerint az államhatalom helyi szervei a nép- 
tanácsok (consilii populare) voltak, amelyek vezették a 
helyi közigazgatási tevékenységet; ennek keretében 
biztosították a gazdasági, szociális, kulturális, város- 
rendészeti és községgazdálkodási fejlődést, valamint a 
szocialista tulajdon védelmét, az állampolgárok jo
gainak oltalmát és a közrend fenntartását. Fő feladataik 
közé tartozott a helyi gazdasági terv és költségvetés el
fogadása, valamint a zárszámadás jóváhagyása, a vég
rehajtó bizottság megválasztása és esetleges vissza
hívása. A rendszer hierarchikus voltából következően a 
felsőbb szinten elhelyezkedő néptanácsok ellenőrizték 
az alsóbb szintűek határozatait, továbbá a néptanácsok 
jogosultsága volt a bírák, a népi ülnökök és a megyei 
ügyészek megválasztása és visszahívása (!) is. A taná
csok képviselőkbő] (reprezentálni) álltak, a megbízatá
suk a megyékben és Bukarestben (Bucure$ti) öt évre. a 
municípiumokban és Bukarest kerületeiben, valamint a 
városokban és a községekben két és fél évre szólt 
(86-88. cikk).

A tanácsoknak alárendelten működő, helyi rendel
kező szervek a végrehajtó bizottságok és a végrehajtó 
irodák (comiteturi executive, birouri executive) voltak, 
amelyek generális hatáskörrel rendelkeztek azokban a 
területi közigazgatási egységekben, amelyekben a nép
tanácsot megválasztották. Az előbbiek a megyékben. 
Bukarestben, ennek kerületeiben és a municípiumok
ban, az utóbbiak a városokban és a községekben mű
ködtek. Fő feladatkörükben végrehajtották a törvénye
ket. a törvényerejű rendeleteket, a Minisztertanács ha
tározatait és a felettes szervek többi rendelkezését, va
lamint a néptanács határozatait; kidolgozták a helyi 
gazdasági terv és költségvetés tervezetét, majd a tanács 
általi elfogadásuk után azokat teljesítették. Ellen
őrizték továbbá azon néptanácsi végrehajtó bizottsá
gok vagy irodák munkáját is, amelyek rangsorban alá 
voltak "rendelve az őket megválasztó néptanácsnak 
(94-96. cikk).

Ezen végrehajtó szervek elnökből, egy vagy több 
alelnökből és a néptanácsi képviselők közül választott 
egyéb tagokból álltak. Tevékenységük körében szintén 
hozhattak határozatokat. Mind testületileg, mind a 
tagok egyénenként felelősséggel tartoztak a néptanács
nak, valamint a felettes néptanácsi végrehajtó bizott
ságnak vagy irodának, és végső fokon a Miniszterta
nácsnak. Működésüket szakigazgatás szervek segítették 
(97-100. cikk).

3. A  tanácsrendszer és a szocialista 
képviselet elméletének alapjai

1945 után a „szocialista országokban" elterjedt a 
népképviselet intézményének egy új alternatívája: a 
szovjet típusú tanácsrendszer és az ennek alapján létre- 

__hozott területi és országos képviselet.

Közös jellemzőjük volt, hogy a testületi szervekbe -  
amelyeket legtöbbször nép- vagy népi tanácsoknak, az 
NDK-ban helyi népképviseleteknek, Csehszlovákiában 
nemzeti bizottságoknak, Jugoszláviában képviseleti 
testületeknek neveztek -  nem a plurális pártrendszerek 
szabályai szerint választottak képviselőket, hanem a tár
sadalmi-politikai tömegszervezetek (népfrontok) útján 
küldöttekéi. Ennek oka abban állt, hogy többpártrend
szer az NDK és Lengyelország kivételével nem is 
létezett ezen országokban,'7 azonban az állampárti jel
legű politikai és alkotmányos berendezkedésű államok 
is törekedtek annak látszatát kelteni, hogy a választások 
valódi népakaratot fejeznek ki, ezért nem maga a párt 
indított jelölteket, hanem formálisan egy népfront jel
legű szerv,38 amely valójában a párt alteregója volt.

Az ekként megválasztott tanácsok tagjainak 
joghelyzete is lényegesen különbözött a polgári kori 
vagy mai értelemben vett önkormányzati képvise
lőkétől. Kezdve ezt azzal, hogy jobbára nem is 
képviselőknek nevezték őket -  kivéve Csehszlo
vákiában és Romániában - , hanem népi küldötteknek. 
A küldött mint képviseletet ellátó személy mandátuma 
minden esetben kötött volt: ez abban nyilvánult meg, 
hogy elvben valamennyi országban visszahívhatók 
voltak megválasztásuk után. Ez nem biztosított szá
mukra döntési szabadságot, mi több: függelmet valósí
tott meg a politikai vezetés irányába. Ugyanakkor 
burkolt utasítási jogai is biztosítottak a „választók 
számára a rendszeres beszámolási kötelezettség 
előírásával (imperatív-limitatív megbízatás). Ez utóbbi 
önmagában még nem volna problémás, csakhogy a 
küldöttek munkáját valójában a párt értékelte, és az 
elmozdítás jogát is az gyakorolta a valóságban.39

A tanácsok rendelkező és végrehajtó szervei kol
legiális szervek, a végrehajtó bizottságok voltak, ettől 
elérőén az NDK-ban és Csehszlovákiában nevezték 
őket tanácsoknak, de ez ott sem tévesztendő össze a 
képviseleti testülettel. Egyedüli kivételt Lengyelország 
jelentett, ahol vajdák, városelnökök, kerületvezetők és 
nagyközségvezetők mint egyszemélyi szervek végezték 
e feladatokat. A bizottságokat minden országban 
közvetett módon, vagyis a tanácsi szerv saját tagjai 
közül választotta, általában a népfront jelölése alapján. 
A végrehajtó bizottságok mindig kettős függésben áll
tak: részint felelősséggel tartoztak az őket választó 
tanácsnak, részint a felettes tanácsi testület végrehajtó 
bizottságának. Ezzel önálló döntési autonómiájuk 
valójában még a helyi ügyekben sem volt mindig: 
határozataikat bármikor megsemmisíthették a hierar
chiában felette álló területi szervek.40 Ezt a legtöbb 
alkotmány ugyan finomítani próbálta azzal, hogy a 
kontrol] csak törvénysértés esetén gyakorolható, 
valójában azonban célszerűségi szempontokat is 
figyelembe vettek. A lengyel alkotmány például 
expressis verbis tartalmazta, hogy a felettes tanács 
akkor is megsemmisíthette az alsóbb fokon álló tanácsi 
szerv határozatát, ha az „összeegyeztethetetlen” volt az 
állam politikai irányvonalával. Az utóbbit pedig min
denkor az állampárt határozta meg.
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történeti siemle V _ - r

Ekként nyilvánvaló, hogy a hatalmi ágak vertikális 
megosztása nem érvényesült, mi több: a népi 
demokratikus államok kifejezetten tagadták annak 
létjogosultságát. Az állami intézményrendszert egysé
gesnek és osztatlannak tekintették, amelyben az irányí
tást a dolgozó munkásság és parasztság végzi az állam
párton keresztül, amely egyedüli orákuluma a társadal
mi érdekeknek. Legfeljebb az állami feladatok differen
ciáltságát ismerték el.41 Ebből következik, hogy a 
tanácsok nem voltak valódi önkormányzati szervek 
még az 1970-es és az 1980-as években sem, annak 
ellenére, hogy az egyes államok a demokratikus cent
ralizmus elvét hangsúlyozva igyekeztek ennek látszatát 
kelteni. Ez nem azt jelenti, hogy minden döntés orszá
gos, központi szinten született meg -  mivel a valóság
ban léteztek ténylegesen helyi jellegű, politikailag sem
leges ügyek is - , csupán azt, hogy ennek a közjogi 
lehetősége minden kérdésben biztosított volt. Ez mutat
ta a rendszer valójában totális jellegét.

Ebbe a rendszerbe a tanácsok mint népi szervek 
illeszkedtek, számos funkciót és megoldást átvéve a 
megvetett „burzsoá” jogból, s hozzátéve mindehhez a 
tévesen értelmezett marxizmus ideológiáját, amely 
utópiájában sohasem beszélt ténylegesen diktatórikus
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vagy totális államról. A tanácsokat a központi egységes 
államhatalom területi intézményeiként definiálták, 
amelyek a lokális ügyek intézése mellett mindenkor 
érvényesítették a felső szintű állami és nem állami 
szervek által megfogalmazott politikai célokat és 
elveket.42

A bonyolult működésű tanácsrendszer megismerése 
nélkülözhetetlen volna korunk embere számára is, 
hiszen mindennemű politikai szólamok ellenére meg
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szüksége van közigazgatási intézményi hálózatra, 
amely nélkül a társadalom működésképtelen lenne. A 
jelenlegi elaprózott önkormányzati struktúránk sem 
hiba nélkül való, s a tanácsok sem voltak azok -  
ugyanakkor mindkettő működött/működik, és szervez- 
te/szervezi az állampolgárok és közösségeik életét. 
Ezért fontos tanulmányozni őket nem csupán a köz
történet, hanem a jogtörténet módszereivel is43
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Ennek a „fordulat" előtti módosításait az 1950. évi IV. tv., az 
1952. évi 1. tv., az 1953. évi IV. tv., 1954. évi Vili. tv., az 1955. 
évi II. és IV. tv., az 1957. évi II. tv., az 1972. évi I. tv., az 1975. 
évi 1. tv., az 1983. évi II. tv., az 1985. évi VI. tv., az 1987. évi X. 
tv., valamint az 1989. évi I., Vili. és XXXI. törvények tartal
mazták.

32 Átfogó irodalomként lásd: Beér János-Kovács István-Szamel 
Lajos: Magyar államjog (Budapest, 21964, 347-389. p.); Beér 
János: A helyi tanácsok kialakulása és fejlődése Magyar- 
országon, 1945-1960 (Budapest, 1962); Rigó István-Dr. Bíró 
Dénes; A költségvetési szenek és a tanácsok gazdálkodása az új 
mechanizmusban (Budapest, 1967); Miiller György: A tanácsi 
hatáskönelepítés elveiről (Budapest. 1977); Vági Gábor: 
Versengés a fejlesztési forrásokért: területi eloszlás -  társadalmi 
egyenlőtlenségek (Budapest, 1982); Szilágyi György: Ahogy a 
Torony alatt láttam és megéltem... Szemelvények Szeged XX.
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századi közigazgatás-történetéből (Szeged, 2003); Antal Tamás: 
A tanácsrendszer és jogintézményei Szegeden (1950-1990). 
Szervezed és működési alapvetések (Szeged, 2009)
A második világháború utáni német kérdés: Németország meg
szállási övezetekre (zónákra) osztottságának és szüneterő szu
verenitásának problematikája a hidegháború jegyében „rende
ződött", s egyben kifejezte azt a kettősséget, amely a demok
ratikus tőkés államok cs a népi demokratikus szocialista államok 
közölt alakult ki a világban. Ennek megfelelően 1949. október 7- 
én a szovjet megszállási zónából (az öt keleti tartományból 
(Szászország, Brandenburg. Mecklenburg, Sachsen-Anhalt és 
Thüringia) megalakult a Német Demokratikus Köztársaság. Az 
akkor elfogadott alkotmány az országot a munkások és parasztok 
szocialista államának nyilvánította. A második kelet-német alkot
mány 196S. március 26-án jött létre, amelyet népszavazás útján is 
megerősítettek április 6-án (Kovács, 1985, 343-346. p.)

34 Az 1968. évi alkotmány szövegét lásd: Kovács, 1985, 347-372. 
p.; Horváth, 1987. 281-282. és 304-309. p.; Toldi, 1977. 
145-174. p.; Szeme. 2006. 119-121. p.; Lipski. Horst: A leniniz- 
mns alkalmazásának tapasztalatai a Német Szocialista 
Egységpártban. In: .4 népi Magyarország negyedszázada. Szerk.: 
Blaskovits János (Budapest, 1972, 211-214. p.); Winklcr. 
Heinrich August: Németország története a modern korban. II. 
(Budapest. 2005. 113—441. p.); Alt Guidó: Államigazgatási 
reform a Német Köztársaságban (Ál 1952. október [10. szám], 
571-576. _p.); Alt Guidó: A- NDK továbbfejleszti államigaz
gatását (Ál 1953. július-augusztus [7-8. szám], 411-416. p.); 
Csodák Gábor-Pusztai Ferenc: Tanácsi munka az NDK-ban (Ál 
1969. április [4. szám], 332-343. p.); A Német Demokratikus 
Köztársaság törvénye a helyi tanácsokról (Ál 1973. december 
[12. szám], 1110—1141. p.)

55 Romániában a népköztársaság kikiáltását követően. 1948-ban tar
tottak először választásokat. Az ekkor megalakult Nagy 
Nemzetgyűlés 1948. április 13-án fogadta cl az első szocialista 
alkotmányt. Ezt 1952. szeptember 24-én egy újabb követte, 
amely 1965-ig volt hatályban. Ekkor, 1965. augusztus 21-én 
elfogadták a harmadik romániai alkotmányt is. amelynek 
leglényegesebb módosításaként 1974-ben köztársasági elnöki 
intézményt hoztak létre. Lásd: Kovács, 1985, 375-376. p.

36 Az 1965. évi alkotmány szövegét lásd: Kovács, 1985. 377-402. 
p.: Horváth. 1987. 293-295. és 326-332. p.; Toldi. 1977, 
177-194. p.: Szenté. 2006. 128-129. p.: Jelavich. 2000, 323-329. 
p.; Tutui, Gheorghe-Nicolae, Ionéi: Átalakulások Románia tár
sadalmi felépítésében. In: A népi Magyarország negyedszázada. 
Szerk.: Blaskovits János (Budapest, 1972, 197-209. p.); 
Durandin. Cathcrinc: A román nép története (Budapest, 1998, 
321—449. p.): A román néptanácsok életéből. 1—II. (Ál 1954. 
június-július [6-7. szám], 388-392. p.; október-november 
[10-11. szám]. 600-604. p.), Fné: A Nagy Nemzetgyűlés és a népi

tanácsok működésének néhány időszerű kérdése a Román 
Népköztársaságban (Ál 1955. május [5. szám], 293-297. p.), 
Fné: Néptanácsi választások a Román Népköztársaságban (Ál 
1956. április [4. szám], 249-253. p.); Fonyó Gyula: A román 
községi néptanácsok működéséről (Al 1966. augusztus [8. szám], 
749-761. p.)

37 Bihari Ottó: Képviseleti rendszer. In: Állam- és jogtudományi 
enciklopédia. Főszerk.: Szabó Imre (Budapest, 1980. II. kötet, 
986. p.)

3S Ennek indokát abban határozták meg, miszerint „jellemző volt az 
a törekvés, hogy a dolgozó lakosságot jogi szabályozás vagy 
egyéb manipuláció segítségével kizárják a képviseleti szervek
ből". Némely szerzők -  a kor ideológiai útmutatásainak 
megfelelően, különösen az 1950-es években -  odáig mentek, 
hogy egyetemesen kijelentsék: „a burzsoá választások az igazi 
népakarat meghamisításának eszközei" (Bihari, 1980. 984."p.; 
Kovács István: A burzsoá alkotmányosság válsága. Budapest, 
1953, 180-203. p.)

w Bihari Ottó: Az államhatalmi-képviseleti szervek elmélete 
(Budapest, 1963, 137-154. p.); Bihari Ottó: A tanácsok 
államhatalmi jellege (Ál 1965. április [4. szám], 358-370. p.)

40 Bihari. 1963, 228-231. p.
41 Beér János: A helyi tanácsok kialakulása és fejlődése 

Magyarországon 1945-1960. (Budapest. 1962, 5-9. p.); Beér 
János-Kovács István-Szamel Lajos: Magyar államjog (Budapest, 
21964, 200-219. p.); Száméi Lajos: A Magyar Népköztársaság 
államszervezetének kialakulása és fejlődése In: 20 év. 
Tanulmányok a szocialista Magyarország történetéből. Szerk.: 
Szabó Bálint (Budapest, 1964,325-328. p.); Kovács István: A szo
cialista alkotmányfejlődés új elemei (Budapest, 1962, 384-385. 
p.); Beér János: Az államhatalmi szervezet egysége a Magyar 
Népköztársaságban (Ál 1960. április [4. szám], 258-271. p.); 
Beér János: Helyi tanácsaink államhatalmi jellege (Ál 1951. 
november-december [ 11-12. szám]. 593-606. p.)

43 A szovjet típusú közigazgatásról a CoeetncKoe Tocydapcmeo u 
Tlpaeo című. 1939-től Moszkvában megjelent folyóiratban 
olvashatók a rendszert belülről elemző és az ideológiát inter
pretáló szakmai tanulmányok.

43 Ennek alátámasztására érdemes a mottóban is idézett Bibó 
Istvánra (1911-1979) utalni, aki 1949 előtt tartott egyetemi 
előadásaiban mint lehetséges és releváns, néhol talán magya
rázhatóan szükségszerű megoldásnak tekintette a szocialisztikus 
áramlatok előretörését. Ezért a Szovjetunió társadalmi és politikai 
berendezkedését, államfclépítményét egyelőre értékelésmentes 
színben tüntette fel: nem elítélendő antidemokratikus, hanem 
sajátos, „orosz utas" megoldásként említette. Lásd: Bibó István 
egyetemi előadásai 1942-1949 (Debreceni Egyetem, Kossuth 
Egyetemi Kiadó. Debrecen. 2004, 77-176. p„ különösen 80-81. 
p„ 88. p.).
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