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A magyar es a szegedi
A TANACSRENDSZER TORTENETEROL

A mu a Del-Alfoldi Evszazadok sorozat 26. kotete, a Csongrad
Megyei Leveltar kiadvanya. Koszonet illeti a sorozat szerkesztojet,
Blazovich Laszlot, aki ezuttal is kivaio erzekkel tamogatott egy olyan
opust, amelynek varhatoan jelentos orszagos visszhangja tesz. A
szegedi tudomanyos kiadvanyoknak korabban is komoly szemlelet-
formalo es metodologiai hatasa volt, hiszen itt kesziilt elsokent egy
ui szemleletu varosmonografia, itt sziilettek olyan varostorteneti
elotanulmanyok, amelynek hianyat mas varosok historikusai
naponta szenvedik a szintezisek osszeallitasakor. E varos kivaio
kutatoja, Ruszolyjozsef szerzett ervenyt annak a felfogasnak, hogy
a kozigazgatas-tortenet nem muvelheto a vonatkozo jogismeret, es
a megalapozo leveltari forrasok nelkiiL Peter Laszlo munkai reven
Szeged szolgaltatott peldat arra, hogyan lehet a legaprobb tenyek
minuciozus tisztelete mellett intellektualisan emelkedett, epikai
szintre emelt tortenelmet irni. Ezek utan nem tartom veletlennek,
hogy a fenti szellemi es szemelyi hatasok alatt kivaio kutatova erett
Antal Tamas olyan muvet alkotott, amely onallo kutatasi iranyt
teremthet, es amelyben egy uj torteneti gondolkodas modszertani
alapjait rakta k.
A konyy mindvegig megtartja alkotmany-es jogtorteneti karakteret
Az I. fejezet ,A tanacsrendszer tortenelmi es elmeleti hattere" cim-
mel a szoyiet tipusu tanacsok eredeterol, es fejlodesenek alapyona-
sairol szoL Nyomon koveti a szovjetek kialakulasat attekinti a

europai nepi demokraciak teriileti igazgatasanak fobb jellemzoit,
iigyelve arra, hogy az itt elemzett adatok a konyv magyar fejezetei-
hez kello melysipgu osszehasonlitassal szolgaljanak. A fejezet a
tanacsrendszer es a szocialista kepviselet elmeleti alapjairol irt
osszegzessel zaruL Ezt a gondolatmenetet minden e targykorrel
foglalkozo kutato figyelmebe ajanlhatjuk: ebbol ismerheto meg
ugyanis (nagyreszt a kbrszak jeles alkotmanyjogaszainak muvei nyo-
man) a korabeli allamkoncepcio alkotmanyjogi karaktere. Ezen
ismeret hianyaban nem ertheto a korabeli kozigazgatasi rendszer,
es a vonatkozo jogi normaanyag sem.
A II. fejezet a tanacsrendszer magyarorszagi fejlodeset foglalja
ossze (33-92a). Ezen belul leveltari forrasokat is felhasznalva vizs-
galja az elso tanacstorveny elokeszitesenek, orszaggyulesi targyala-
sanak folyamatat, majd osszefoglalja a torveny jellemzoit Ezt kove-
toen elemzi a szegedi kozigazgatas korabeli atalakulasat, es nyomon
koveti az elo tanacstorveny vegrehajtasaL Eredeti forrasok segitse-
gevel ismerteti a helyi hatalmi rendszer kiepulesenek, a testiiletek
megalakulasanak folyamatat A masodik tanacstorveny 1954-i elo-
keszitesevel kapcsolatos politikai allasfoglalasok ismertetese utan a
targyban lefolyt nyilvanos tarsadalmi vitarol, majd a (Nagy Imre
reszvetelevel lefolyt) minisztertanacsi diskurzusrol olvashatunk. A
torvenyjavaslat orszaggyulesi targyalasan Erdei Ferenc igazsagugy-
miniszter kepviselte a kormany allaspontjaL Erdemes lett volna
szembesiteni ezt a velemenyt a Bibo Istvannal, Hencz Aurellal
eppen Szegeden, komoly vitaban kialakitott korabbi Erdei-fele
varos-megye koncepcioval. Az elfogadott torveny elemzese utan a
torveny vegrehajtasanak helyi folyamatat, egyben a megyei jogu
varos szervezetenek kiepuleset kovethetjuk nyomon.
A szerzo - az elozoekhez hasonlo szerkezeti rendben - elemzi az
,,erett" tanacsrendszer alapozo normajat, az 197 L evi I. torvenyt A
torveny elokeszitesenek folyamatat ezuttal is az Orszagos Leveltar
kozjogilag relevans irataira epitve ismerhetjuk meg. Erdekesseg-
kent emlithetjiik az onkormanyzatisag eszrnejenek torvenyi defini-
alasat, azt a torekvest, hogy az uj gazdasagi mechanizmus szelleme-
vel osszhangba hozzak a boviteni tervezett helyi ontevekenyseget
Az elvi vitakbol persze kiderut a decentralizacio nem jelentett ,,de-

Vita folyik arrol, hogy kutathato tortenelemme erett-e a hazank multjanak
1949-tol 1989-ig terjedo periodusa. Elmeletileg sokfele valasz adhato, az
elvi szempontokpn tullepo napi gyakorlat is szamos ellentmondasos

tanulsaggal szolgal. Az yiszont egyertelmu, hogy minden modszertani,
forraskezelesi kockazat es zavaro szemleleti tenyezo ellenere folytatnunk
kell a mar megkezdett munkat, kozelmultunk forrasokra epiilo, politikai

felhangoktol mentes kutatasat, es rendszerezett ertekeleset. Ebben a realis
multfeltarasban kitiintetett szerepiik van azon fiatal torteneszeknek, akik

friss szemlelettel, elfogulatlanut vegezhetik a jelenkori^ nyulo idoszak
vizsgalatat. Ezen a szemelyi koron beliil is nagy feladat var azokra, akik az

allam- es jogelet tortenetenek megirasara vallalkoznak, hiszen ez a ket
szfera a politikai es realfolyamatokkal rendkiviil szoros kapcsolatban volt,
nagyobb tehat az azonosulas vagy elhatarolodas igenye, es kozvetlenebb
az egyszerusito altalanositas veszelye. Szerencsesnek tartom, hogy Antal
Tamas, a Szegedi Tudomanyegyetem fiatal jogtortenesze vallalkozott a

feladatra, es rendkiviil fontos, modszertanilag is figyelemre melto
konyvet irt orszagos kitekintessel a szegedi tanacsrendszer alkotmanyjogi

es (szukebb ertelemben vett) jogtorteneti vonatkozasairol.
etatizalast," a magyar szabalyozas nem kovette a korabeli jugoszlav
onigazgatasi modellt. A torveny orszaggyulesi vitajaban fontos koz-
jogi ervek hangzottak el, ezeket a szerzo szakszeruen csoportositja,
es targyszerijen kommentalja. A harmadik tanacstorveny nepkep-
viseleti, onkormanyzati es allamhatalmi jellegenek tartalmi elemze-
se utan megismerhetjuk a torveny vegrehajtasanak kozel egy evig
tarto szakaszat Ebben a folyamatban jelentos kozjogi mozzanat volt
a szervezeti es mfikodesi szabalyzat megalkotasa, amelynek soran
mar jelentos helyi kerdesekrol lehetett vitatkozni, es a sajat hagyo-
manyok, erdekek, adottsagok szerint donteni.
A konyv III. fejezete «A tanacs es intezmenyei Szegeden" cimmel az
1971 es 1989 kozotti jo^i normak alapulvetelevel taglalja a tanacs
hataskoret es illetekesseget, majd felsorplja a vonatkozo tanacsi ren-
deleteket Ebbol az attekintesbol is egyertelmuen latszik, hogy a fej-
lett polgari szabalyozasi kulturaval rendelkezo Szeged igyekezett
kihasznalni a korabeli onkormanyzat szabalyzatalkotasi mozgaste-
ret A tanacs tagjainak jogallasat, a tanacs mukodeset, a tanacsi
bizottsagok tevekenyseget attekinto alfejezet utan a vegrehajto
bizottsagrol es annak tisztviseloirol olvashatunk. Ebben a reszben
(alapos kutatas eredmenyekepp) megismerhetjuk a korszak tisztvi-
seloinek tarsadalmi allasat, foglalkozasat, rovid hivatali-politikai kar-
rierjet Rendkiviil hasznos az az attekintes is, amely a szakigazgatasi
szervek es hivatalaik rendjet, vezetoik legfontosabb adatait tartal-
mazza. AIV fejezet a tanacs kapcsolatrendszererol szol, ezen belul
az orszaggyules, az elnoki tanacs, a minisztertanacs tovabba a
miniszterek jogalkotasi, iranyitasi es feliigyeleti jogosultsagairol

neszek szamara is tanulsagos a korabeli megyei tanacs es a varosi
tanacs viszonyanak attekintese A politologia muveloinek figyelme-
re is erdemes az a resz, amelyben a szerzo a tanacs es a politikai

altalanos szabalyait, a tanacsrendelet-alkotas korabeli gyakorlatat
ismerhetjuk meg. A szerzo ezt kovetoen a varosi jelkepekrpl, a
varosrendeszetrol, a lakokornyezet rendjenek korabeli szabalyai-
rol, az allattartasi normakrol, a piacokra es kereskedelemre vonatko-
zo szabalyokrol, vegiil a korabeli lakasgazdalkodasi es lakaseloszta-
si rendrol it A konyv tartalmi reszet ^Eredmenyek" cimen egy
osszegzes zarja, amely - az 1989 utani politologiai es alkotmanyjogi
irodalom alapgondolatait kovetve - a szovjet tipusu allamberendez-
kedes teriileti es helyi szerveinek sajatossagait, es Szeged varos fej-
lodesenek legfontosabb adatait foglalja ossze. Kivaio szerkesztoi
elgondolasnak bizonyult a tanacsokra vonatkozo fontosabb jogi
normak listajanak mellekletben torteno kozreadasa, amely jelento-
sen megkonnyiti a temakorrel foglakozo (nem jogasz) kutatok
munkajat Hasonloan helyeselheto, hogy a konyy fuggeleke tartal-
mazza Szeged varos 1971. evi szervezeti es mukodesi szabalyzata-
nak teljes szoveget

A konyv uj, eddig ilyen melysegben nem kutatptt temakort taglal,
es (alcimevel egyezoen) szervezeti es mukodesi alapvetest tartal-
maz. Jelentoseget abban latom, hogy az allam- es jogtortenet altala-
nos fogalmainalc segitsegevel, a napjainkban elerheto legfontosabb
szakirpdalom bazisan es a leveltari anyag feltarasaval elfoguladanul
ir arrol az idoszakrol, amelynek megitelese a koznapi gondolkodas
szintjen rendkivul ellentmondasos. Csak remelni tudjuk, hogy ez a
fajta, - ismetlem, a fiatal kutatok termeszetes objektivitasabol faka-
do - szemlelet szelesebb korben is teret nyer. _ xStiff ta 1st v tin
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