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„A KOR NAGY 
DOLOGRA HÍ" 
A dicsőséges Magyar Tanácsköztársa-

ságot idézzük — 1919. március 21-
é t A magyar tavasz három forra-

dalmi emléknapja közül a középső ez: tör-
ténelmi folyamatosságában és a társadalmi 
fejlődésmenetben is közbülső tartóoszlopa 
annak a hídnak, amely 1848. március 15-
ét, a polgári demokratikus forradalmat és 
szabadságharcot 1945. április 4-ével, a 
nemzeti felszabadulás és győzelmes szo-
cialista forradalom 

kiindulópontjával 
összeköti. rr 

A Magyar Tanács-
köztársaság létrejöt-
te és tevékenysége 
ugyanúgy az emberi 
haladas élvonalába 
emelte az országot és 
népiét, amint 1848—49 
hősies küzdelme tet-
te azt a XIX. szá-
zad derekán. Hiszen 
a magyar kommün 
első követője volt a 
Nagy Októbernek, a 
modern történelem 
korszakos változásá-
nak. S ezzel egyúttal 
fontos példa és bizo-
hyíték is volt nem-
zetközi méretben és 
értelemben a harc-
nak egy olyan sza-
kaszában, amikor a 
fiatal Szovjetunió a 
belső és kül6Ó ellen-
forradalmi ellenség 
egyesült támadásá-
nak volt kitéve. így 
látta ezt Lenin ezek-
ben a napokban: 

„Egyedül Oroszor-
szág példája nem 
volt érthető az egész 
világ munkásságá-
nak. Tudták, hogy 
Oroszországban Szov- H e r c z e g Klára: Tanácsköztársasági emlékmű 
jet van — mind-
nyájan a Szov-
jet mellett vannak, 
de megijedtek a véres harc borzalmaitól. 
Magyarország példája döntő lesz a prole-
tártömegek számára, az európai proletá-
riátus és dolgozó parasztság számára, mert 
azt bizonyítja, hogy nehéz pillanatokban a 
Szovjet-hátaimon kívül senki más nem 
tudja kormányozni az országot, öreg em-
berek azt szokták mondani: .Felnőttek a 
gyerekek, emberré lettek, most már meg-
halhatunk'. Mi nem készülünk meghalni, 
mi haladunk a győzelem felé, de amikor 
olyan gyermeket látunk, mint Magyaror-
szág, ahol már Szovjethatalom van, ak-
kor azt mondjuk, hogy mi már megtettük 
a magunkét, nemcsak orosz, hanem nem-
zetközi méretekben is, és hogy mi kibí-
runk minden szörnyű nehézséget, hogy tel-
jes győzelmet arassunk." 

S éppen mert a magyar kommün mély-
ségesén internacionalista volt, a forradal-
mi íelszabadítasi vilagküzdelem tevékeny 
osztaganak vallotta magát, s ebben a szel-
lemben cselekedett is — ezért lehetett 
olyan igazán magyar, a valóságos nemzeti 
erdekek képviselője és kifejezője. Győzel-
mének, majd széles tömegbázisának az 
volt az alapja, hogy helyes válaszokat 
adott a dolgozó tömegek kérdéseire, a ma-
gyar társadalom évtizedes megoldatlan 
problémáira. 

Nagyon kevés idő állt rendelkezésére a 
tanácshatalomnak, hogy építő programját 
megvalósítsa, hiszen szinte az első pilla-
nattól kezdve fegyveres harcot kellett 
folytatnia a munkásuralom védelméért, a 
nemzeti függetlenség biztosításáért az an-
tant imperializmus és csatlós csapatai el-
len. A magyar vörös hadsereg hősi harca 
— különösen a felvidéki hadjárat idején 
— a magyar társadalom legszélesebb ré-
tegeinek támogatását élvezte. 

Maradandó értékű volt azonban a szo-
cialista átalakítás elkezdett kísérlete is. 
Negyed századon keresztül rágalmazta a 

Horthy-reakció ennek a rövid 133 napnak 
intézkedéseit, s ez a gátlástalanul hazug 
propaganda természetesen nem volt telje-
sen hatástalan. De a magyar nép legvilá-
gosabban látó erőiben, mindenekelőtt a 
munkásosztályban, sohasem tudták feled-
tetni a kommün emlékét. A magyar mun-
kás nem feledte, hogy a gyár az övé lett, 
a bankokat államosították, a munkasellen-
őrzés révén hozzákezdett a termelő mun-

ka szocialista irányí-
tásához. 

A munkásság, a pa-
rasztság, az értelmi-
ség és a középrétegek 
leghaladóbb elemei 
a megvalósított ta-
nácshatalomban a ré-
gi úri rend szétzúzá-
sát és a népuralom 
megteremtését látták. 
A szociális törvény-
kezésben — minde-
nekelőtt a munkás-
családok és gyerekeik 
sorsának javításában 
— pedig történelmi 
igazságtevést. Az 
egyik legfényesebb és 
hosszú évtizedekre Vi-
lágító fejezete a ta-
nácshatalomnak a 
kultúra, a népműve-
lés olyan felvirágoz-
tatása, amely a ma-
gyar szellemi életnek 
minden értékét felka-
rolta, s ezzel minden 
nagy alakját, Lukács 
Györgytől kezdve 
Bartók Bélán, Kodály 
Zoltánon át Móricz 
Zsigmondig, Krúdy 
Gyuláig és Babits Mi-
ijályig, a kulturális 
forradalom lelkes se-
gítőjévé, résztvevőjé-
vé tette. Nem hiába 
írta 1919 tavaszán 
Babits Mihály: 

Magyarok! A kor nagy dologra hí, 
mi vagyunk az idők postásai, 
mi küldjük szét a vörös levelet, 
melynek pecsétjei vérző szívek. 

S sokan remegnek, ha a posta jön, 
de még többeknek lesz ez szent öröm, j 
hogy nem volt annyi vér és annyi könny 
hiába, mert már a nagy óra jön. 

A Magyar Tanácsköztársaság bukása 
után az ellenforradalom szószólói és a 
kommün egykori ingatag támogatói közül 
is nem kevesen, mindenképpen azt igye-
keztek bizonygatni, hogy a tanácshatalom 
a belső támogatás hiánya miatt omlott 
össze. Ez azonban nem felel meg a té-
nyeknek. Bár bizonyos hibák, mindenek-
előtt a parasztpolitikában, a két munkás-
párt egyesítésének módjában, az antant-
ígéretek jóhiszemű elfogadásában 1919 
nyarán valóban gyöngítették a belső 
frontot, a tanácshatalmat csak külső inter-
venció, katonai túlerő tudta legyőzni. 
Kedvezőtlen volt a nemzetközi helyzet, 
Szovjet-Oroszország nem tudott katonai 
segítséget adni. Ahogy Krupszkájának 
nemrég megjelent könyvében elmondja, 
Lenin is azt vallotta, hogy a Magyar Ta-
nácsköztársaságnak, szemben a hatalmas 
kiterjedésű Szovjet-Oroszországgal, nem 
volt hová „visszahúzódnia a polgárhábo-
rúban". 

De abban, hogy a felszabadulás után, 
a most már kedvező nemzetközi 
helyzetben, a magyar munkásosz-

tály olyan erősnek, vezetésre képesnek 
mutatkozott, a népi hatalom viszonylag 
gyorsan felülkerekedett, rendkívüli szere-
pe volt az 1919-es példának. S azóta is a 
Magyar Tanácsköztársaság tanulságai és 
emléke beépültek a magyar szocialista át-
alakítás gyakorlatába és elméletébe. 

A magyar kommün örökké élni fog a 
megvalósuló szocialista Magyarországba!*! 

Tanaka üzenete ülést tartott az MSZMP 
Brezsnyevnek 

Leonyid Brezsnyev, az 
SZKP Központi Bizottságá-
nak főtitkára fogadta Sige-
micu Akirat, Japán moszk-
vai nagykövetét, a diploma-
ta átadta Brezsnyevnek Ta-
naka Kakuei japán minisz-
terelnök üzenetét. Brezs-
nyev és a japán nagykövet 
baráti beszélgetést folyta-
tott, amelynek során érintet-
ték a szovjet—japán kapcso-
latok fejlődésével összefüg-
gő kérdéseket. 

Központi Bizottsága 
A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 

március 19—20-án kibővített ülést tartott. 

A Központi BRotlság megvitatta és elfogadta a Poli-
tikai Bizottságnak az időszerű nemzetközi kérdésekről szó-
ló tájékoztatóját; a munkásosztály helyzetéről szóló jelen-
tését; a közművelődés helyzetéről és fejlesztésének felada-
tairól szóló előterjesztéséi, valamint a párt szervezeti ele-
tével kapcsolatos kérdésekben előterjesztett javaslatát. 

Az ülésről közlemény jelenik meg. 

Fiatalok a földgáz-
programért 

Á DÉGÁZ KISZ-istáinak eredményes védnöksége 
Az Ifjúsági Törvény alap-

ján országszerte ifjúsági par-
lamenteket tartanak a válla-
latok, üzemek, intézmények 
KISZ-szervezetei. A Dél-
alföldi Gázgyártó és Szolgál-
tató Vállalatnál tartott fóru-
mon olyan határozatok is 
születtek, amelyek a szegedi 
földgázprogram megvalósítá-
sának sikerét segítik elő. 

Mint ismeretes, a város-
ban a földgázra átállás 1967-
ben kezdődött. A munkák 
gyorsításáért 1971-ben a DÉ-
GAZ KISZ-szervezete és a 
vállalat vezetői megvizsgál-
ták a védnökségvállalás le-
hetőségét. A védnökség ér-
telmében három brigád ala-
kult. szocialista címért küz-
dő ifjúsági brigádok, felada-
tuk az elosztóvezetékek cse-
réje, csatlakozóvezetékek ki-

építése, valamint a vezeté-
kek üzembe helyezése lett, a 
város meghatározott terüle-
tén. A konkrét műszaki ten-
nivalók mellett az előkészí-
tési munkában, földásásban, 
a fogyasztók kiértesítésében 
társadalmi munka végzésére 
is rengeteg lehetőség adódott. 
A lányok a kiértesítéseket 
postázták, az egy lakáshoz 
szükséges anyagcsomagok 
összeállítását kapták, a fiúké 
a földásás. Ennek meggyor-
sítására a KISZ-esek kap-
csolatot kerestek a város több' 
ifjúsági szervezetével. 

Az akció sikerült. A fiata-
lok megértették a védnökség 
lényegét, évek óta újabb és 
újabb vállalásokkal jelent-
keznek. Többek között tavaly 
októberben megszervezték a 
Bérkert utcai és az Avar ut-

Módosították a vasutasok 
kollektív szerződését 
Nyereségrészesedést kapnak 

a gyermekgondozási időre a kismamák 
Az elmúlt hetekben száz-

ezer vasúti dolgozó vitalta 
meg munkahelyi megbeszé-
léseken a kollektív szerződé-
sek Végrehajtásának múlt évi 
tapasztalatait. A résztvevők-
nek körülbelül az egyharma-
da módosító javaslatot is 
tett. A javaslatokat az ország 
hat vasútigazgatósága és a 
vasutas-szakszervezet területi 
bizottságai máris összegez-
ték. Az ennek alapján kidol-
gozott módosítások megbe-
szélésére a MÁV vezérigaz-
gatóság, a vasútigazgatósá- | 
gok, továbbá a szakszerve-
zeti, munkaügyi és közgaz-
dasági szakemberek kedden-
szerdán országos tanácsko-
zást rendeztek Szombathe-
lyen. A konzultáció befejez-
tével közölték, hogy a MÁV 
időközben elért eredményei 
lehetővé teszik, hogy az idén 
is több, a dolgozók szem-
pontjából kedvezőbb módo-
sítás történjen a 145 ezer vas-
utas dolgozót érintő kollek-
tív szerződésben. A legjelen-
tősebb változás az, hogy a 
gyermekgondozási segélyen 
levő kismamák is megkapják 
a nyereségrészesedésüket, s 
ez a rendelkezés 1973-ra visz-
szamenőleg is érvényes. A 
nők szakképzésének elősegí-
tése érdekében a módosított 

kollektív szerződés kimond-
ja, hogy a megfelelő szintű 
vasúti szakképzettség meg-
szerzéséért a nődolgozókat 
.jutalomszabadság illeti meg. 

cai gázvezeték földmunkáit. 
A Bérkert utca második sza-
kaszának kiásását teljesen ők 
végezték, mintegy 10 ezer fo-
rint értékben. Az Avar ut-
cai munkához a városi KISZ-
bizottság nyújtott segítséget. 
Több napon keresztül dol-
goztak itt különböző iskolák, 
vállalatok fiataljai. Idén is 
folytatódik a fiatalok ak-
ciója. 

A DÉGÁZ az idén az egyé-
ni munkaverseny szemportt-
jait is a földgázprogram 
megvalósításához szabta. A 
kiváló ifjú mérnök, közgaz-
dász, szakmunkás és a többi 
megtisztelő címet, kiváló dol-
gozó kitüntetést azok érik el, 
akik legtöbbet tesznek azért, 
hogy a földgázra átállás ha-
táridőré megtörténjék. Az or-
szágban egyedül a szegedi vál-
lalatnál használják a kemeny 
polietilén csöveket. Ezek le-
fektetésének technológiáját 
itt dolgozták ki, rendszere-
sen foglalkoznak a műszaki 
fejlesztés lehetőségeivel. Ezen 
a téren is megtaláljuk a 
DÉGÁZ fiataljait azokban a 
brigádokban, amelyek a Bér-
kert utcai vezieték építéséből 
oroszlánrészt vállaltak. 

A' DÉGÁZ fiataljai is na-
gyon akarják, hogy Szeged 
felszabadulásának 30. évfor-
dulójára befejeződjék a föld-
gázprogram megvalósítása. 
Ezért ezúton is kérik a vá-
ros azon ifjúsági szervezeteit, 
amelyek úgy érzik, tehetnek 
ez ügyben valamit, keressék 
meg a vállalat KlSZ-vezető-
ségét, várják és elfogadják a 
segítséget. 

Vemléqlátóipaii szakközép-
iskolát avattak Vásárhelyen 

Ünnepélyes keretek közt 
avatták föl tegnap, szerdán 
Hódmezővásárhelyen a kö-
zelmúltban elkészült ven-
déglátóipari szakközépisko-
lát. Molnár Károly belkeres-
kedelmi miniszterhelyettes 
avatóbeszédében méltatta az 
intézmény jelentőségét: az 
iskola az 1965-ben megin-
dult középfokú vendéglátó-
ipari oktatás és képzés fon-
tos bázisa lesz. Hozzájárul-
va az ország vendéglátó-
iparának gyorsuló fejlődésé-
hez, Bács-Kiskun. Szolnok 
Békés, Hajdú és Csöng:-';:1 
megye számára képez szak-
embereket, szakmunkásokat. 
A hódmezővásárhelyi Kert-
város központjában emelt új 

iskola 47 millió forintba ke-
rült. 

A megnyitó ünnepségen 
hirdették ki a Szakma Ki-
váló Tanulója verseny ered-
ményeit is. A háromnapos, 
országos verseny győzteseit 
és helyezettjeit azzal jutal-
mazzák, hogy szakmunkás-
bizonyítványukat hamarabb 
megkapják, s jutalomüdülés-
ben, pénzjutalomban része-
sülnek. Méltó elismerésben 
van részük az oktatóknak 
ís. A 1 Papp 
Kai i jk közül 
Cz'.ei Zs„. anna. a felszol-
gálók közül Bándoli Attila 
(mindhárman budapestied) 
bizonyult a legjobbnak. 

i 


