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és a Magyar l e í í á c i f e 
Születésének 

90. évfordulójára 

Wallisch Kálmán (1889— 
1934). a nemzetközi munkás-
mozgalom kiemelkedő alak-
ja 1919 augusztusáig a ma-
gyar. majd az osztrák mun-
kásmozgalomban tevékeny-
kede t t Wallisch az 1919-es 
Magyar Tanácsköztársaság 
időszakát kivéve a Szociál-
demokrata Pár t funkcioná-
riusa volt, Magyarországon 
és Ausztriában egyaránt a 
pár t balszárnyán helyezke-
dett el. Életének 45 éve alatt 
Világháború, forradalmak, 
viszonylagos gazdasági stabi-
lizáció. gazdasági válság kö-
vették egymást majd szem-
be kellett néznie a fasizmus 
előretörésével és felemelke-
désével is. A munkásság na-
pi küzdelmeit vezetve Wal-
lisch a jobb életért, a de-
mokráciáért, a szabadságjo-
gokért. a szocialista jövőért 
harcolt 1934 február jában a 
Republikanischer Schutz-
bund (Köztársasági Véderő) 
legendás hírű fegyveres an-
tifasiszta ellenállása idején 
Felső-Stájerországban, Bruck 
an der Murban irányította a 
harcot; az utolsó Schutz-
bund vezető volt. akit elfog-
tak, és az. utolsó — kilence-
dik —, akit a Dollfuss-kor-
mány statáriális rendelete 
alapján a leobeni rögtönítélő 
bíróság halálra ítélt és kivé-
geztetett. 

E küzdelmekben gazdag 
életpálya egyik kiemelkedő, 
szegedi vonatkozásai miatt is 
fontos szakaszának feleleve-
nítésével Wallisch Kálmán 
születésének 90. évfordulóiá-
r a emlékezünk február 28-
án. 

9 
A Magyar Tanácsköztár-

saság kikiáltásának nemzeti 
és nemzetközi jelentősége 
igen n a © volt: mélyen a 
magyar múltban ©ökerezett, 
s annak régen feszülő szo-
ciális és nemzeti problémái-
r a próbált választ adni. A 
magyar munkások Oroszor-
szág határain kívül elsőnek 
hódították meg a hatalmat, 
S vetettek véget a tőkés ki-
Esákmányolásnak; a forra-
dalom békés úton aratott 
győzelmet, földrajzi helyzete 
a proletárforradalom előőr-
sévé tette Nyugat-Európá-
ban. 

A Tanácsköztársaság kiki-
áltásának sorsdöntő óráit 
Udvardi János, a KMP és 
Wallisch Kálmán, az SZDP 
Bzeged városi szervezetének 
titkárai egyaránt Budapesten 
élték át. A bekövetkezett 
események szegedi vonatko-
zásban Udvardi Jánost állí-
tották előtérbe, aki március 
21-ről 22-re virradó éjjel 
Fiedler Rezsó népbiztos uta-
Bítására Wallischt is meg-
előzve különvonaton Szeged-
re utazott Március 22-én 
délelőtt 9 órakor a kommu-
nisták, szociáldemokraták, 
katonai bizalmiak a város-
búza köz©ülési termében 
tartott e©üt tes ülésén Ud-
vardi bejelentette a két párt 
egyesülését a proletárdikta-
túra kikiáltását, maid az 
ügyek vitelére összeállították 
a helyi Forradalmi Végre-
haj tó Bizottság ideiglenes 
pevsorát. 

Este 7 órakor összeült a 
Szegedi Munkástanács Vég-
reliajtó Bizottsága. Az ülést 
UdvJárdi nyitotta meg. beje-
lentette a két munkáspárt 
e©esülését, és a Forradal-
mi Végrehajtó Bizottság 
megalakulását. A budapesti 
eseményekről Wallisch Kál-
mán refeTÚlt Beszédében ú j 
külpolitikai orientáció kör-
vonalait vázolta fel. és hitet 
tett a Szovjet-Oroszország-
gal való szövetség mellett: 
„Eddig a pár t nyugat felé 
szimatolózott és bízva a nyu-
gat demokráciájában, ott 
várta a felszabadítást. Most 
azonban bebizonyosodott, 
hogy ők minden demokrati-
kus felfogással ellenkezően a 
győztesek jogán egyszerűen 
le akarnak tiporni. A szocia-
listák erre összegyűltek, és 
ar ra a gondolatra jutottak, 
hogy ne tekintsünk többet 
© u g ^ l felé, hanem nézzünk 

kelet felé. és keressük a 
kapcsolatot az imperialista 
államok ellen a szovjet köz-
társasággal . . . és a ján l juk 
fel a szovjet köztársaságnak 
szövetségünket." Wallisch is-
mertette a két munkáspárt 
egyesülésére vonatkozó hatá-
rozatot, örömmel fogadta á 
munkásegység megvalósulá-
sát, és minél eredménye-
sebb közös munkára szólí-
totta fel az e©begyűlteket. 

A Szegedi Munkástanács 
esti ülésén jóváha©ta a 
Forradalmi Végrehaitó Bi-
zottság listáját. A város élé-
re a Direktórium és a mel-
lette működő bizottságok 
kerültek, amelvek a hatal-
mat át is vették. A Direk-
tórium tagjai dr. Czibula 
Antal, Udvardi János és 
Wallisch Kálmán lettek. 

A proletariátus Szegeden 
a francia megszállás rendkí-
vül kedvezőtlen viszonyai 
között vette kezébe sorsának 
irányítását. 23-án reggelre a 
franciák a város minden 
fontosabb pontját megszáll-
ták. A város ú j és régi ve-
zetőiből álló küldöttség tag-
jaként Wallisch is részt vett 
a francia városparancsnok-
ságon folytatott tárgyaláso-
kon. Itt sikerült átmeneti 
megállapodást kötni, amely 
szerint a Direktórium tagjai 
garanciát vállaltak a rend 
fenntartásáért m a © a r csa-
patokkal. aminek következ-
tében a francia csapatokat 
az utcákról, épületekből be-
vonták. 

A Direktórium március 23-
án Szeged népéhez intézett 
„Felhívásában" röviden vá-
zolta a lezajlott országos és 
szegedi eseményeket, az á l -
lamapparátus helyi szervei-
ben végrehajtott szervezeti 
és személyi változásokat. A 
Szegedi Forradalmi Végre-
hajtó Bizottság március 23-
án kezdte meg működését; 
tíz óra hosszat tartó ülésén 
tárgyalta meg a proletariá-
tus érdekében hozandó leg-
sürgősebb intézkedéseket. 
Kimondották, h o © amíg a 
Tanácsköztársaság szerveit a 
fővárosban és vidéken kiépí-
tik, a Direktórium önállóan 
Intézkedik, amelynek során 
példaadó útmutatást kíván 
adni az egész Alföldnek és 
az Orosz-Szovjet Köztársa-
ság tanulságait érvényesíti. 

A Direktórium megkezdte 
első rendeleteinek kiadását 
is. amelyekben szabályozta a 
közellátást, a hivatalok mű-
ködését; előírta a kötelező 
munkásbiztosítást, tervezetet 
dolgozott ki a közegészség-
ügy megjavítására, a lakás-
nyomor enyhítésére, és az is-
kolai oktatás szocialista szel-
lemű átalakítására. 

A Direktórium március 24-
én a városháza tanácstermé-
ben fogadta a vároai hiva-
talok főnökeit. A tisztvise-
lők előtt a Direktórium tag-
jai mondtak beszédet. Czi-
bula a vállalatok egész sora 
községesítésének széles prog-
r a m j á t a modern lakáspoli-
tika elveit vázolta. majd 
Wallisch emelkedett szólás-
ra. s az ú j rend megszilár-
dítására, közös munkálko-
dásra szólította fel a hiva-
talnokokat. 

A franciák nem nézték 
tétlenül a munkásosztály ha-
talmának kiépülését. A Di-
rektóriummal kötött megál-
lapodás óta jelentős katonai 
túlerőt koncentráltak Szege-
den, és előkészületeket tet-
tek a proletárdiktatúra meg-
döntésére. A Forradalmi 
Végrehajtó Bizottság 26-án 
estétől 27-én hajnalig tartó 
ülésén megállapította, h o © 
a helyi viszonyok folytán 
egyelőre nincs módjában 
végrehajtani a Forradalmi 
Kormányzótanács további in-
tézkedéseit, és ezért a Had-
ügyi Népbiztosság utasításai-
nak megfelelően úgy hatá-
rozott, h o © e l h a © j a a vá-
rost. A Direktórium tagjai, 
a Végrehajtó Bizottság tag-
jainak egy része, a forradal-
mi munkások és vörös ka-

tonák 'el is ha©ták Szege-
d e t 

• 
A proletariátus uralma 

Szegeden öt nap után lénye-
gében véget ért. A proleta-
riátus, élén a Direktórium-
mal, e történelmileg Igen 
rövid idő alatt is nagyot al-
kotott: létrehozta a proleta-
riátus, a dolgozó osztályok 
érdekében működő úi ál-
lamapparátus helyi szerveit, 
salát inieiatívája és a Forra-
dalmi Kormányzótanács ren-
deletei a lapján megtette az 
első lépéseket a szocialista 
szellemű szociálpolitika és 
kultúrpolitika kibontakozta-
tása irányában. A bátor, len-
dületes és optimista politi-
kának. amely a város mun-
kásmozgalma történetének 
legszebb hagyományait je-
lenti, Wallisch nemcsak ré-
szese, hanem egyik irányító-
ja volt. Március 27-én ő is 
eltávozott Szegedről. 

A Szegedről eltávozott Di-
rektórium és Végrehajtó Bi-
zottság — így Wallisch is — 
március 27-től április 16-ig 
Kiskunféle©házán tartózko-
dott. Ez idő alatt a Direktó-
rium és Végrehajtó Bizott-
ság élénk politikai tevékeny-
séget fejtett ki, rendszeresen 
ülésezett, i©ekezett Szeged-
del kontaktusban maradni, 
megbízottai többszőr iártak 
Budapesten is, h o © a Direk-
tórium tevékenységéről In-
formáljak a Tanácskor-
mányt, és a további teen-
dőkre útmutatásokat kérje-
nek. A Direktórium és Vég-
rehajtó Bizottság s vele Wal-
lisch Kálmán a Vörös ö r -
séggel április 16-án Felső-
tanyára ment, Itt kapta meg 
május 12-én Landler Jenő 
belü©i népbiztos felhatal-
mazását, h o © a szegedi al-
só- és felsőtanyai kerületből 
„Szeged-Külváros" néven 
ideiglenesen e © közigazgatá-
silag önálló területet alakít-
son, s e területen a tanács-
választásokat lebonyolítsa. A 
Direktórium ezzel az Intéz-
kedéssel Szeged környékén 
kb. 140 000 holdnyi városi 
birtokterületet vett közigaz-
gatása alá; megszervezte a 
tanácsválasztásokat, amelvek 
Felsőtanyán május 18-án, 
Alsótanyán június 1-én zaj-
lottak le. A megválasztott 
100 tagú Munkás Katona és 
Földműves Tanács június 
10-én tartotta meg alakuló 
ülését, s az újonnan alakított 
közigazgatási terület élére 3 
tagú'elnökséget, 10—10 tagú 
intéző bizottságot választott, 
és jóváhagyta Szeged-Külvá-
ros ú j közigazgatási szerve-
zetét. A választások alapján 
Udvardi és Czibula mellett 
Wallisch is tagja lett a 3 ta-
gú elnökségnek, és Felsóta-
nyán ő került a mezőgazda-
sági ü©osztály, illetőleg bi-
zottság élére is. Wallisch, 
Udvardi és Czibula érdeme, 
h o © Szeged-Külvárosában 
nem szünetelt, a közigazga-
tás, mííködfrtt az ányakőnyv-
vezetés, előírták az iskolalá-
togatást, megszervezték a 

mu 
felnőttek szabad oktatását, a 
lakosságot ellátták közszük-
ségleti cikkekkel, segélyezték 
az özvegyeket, árvákat, rok-
kantakat, s fela jánlották erő-
forrásaikat a Tanácsköztár-
saság Vörös Hadserege szá-
mára is. 

Wallisch Tanácsköztársa-
ság alatti tevékenységének 
igen fontos állomása volt a 
június 12—13-ig ülésező 
pártkongresszuson való rész-
vétele. A kommunisták, 
centristák és a jobboldali 
szociáldemokraták egymás 
közti vi tájában és harcában 
a kommunisták mellett fog-
lalt á l lás t ,.A párt elnevezé-
sének kérdésében azon a né-
zeten va©ok, h o © le©ünk 
őszinték és mondjuk ki nyíl-
tan, hogy mik v a © u n k : 
kommunisták" — mondta 
Wallisch. Wallischt a párt-
kongresszuson elhangzott 
felszólalása alapján, későbbi 
életútját f i©elembe véve 
természetesen nem tekint-
het jük kommunistának, 
egész életében baloldali szo-
ciáldemokrata volt. Megnyi-
latkozása ennek ellenére igen 
fontos, mert feltárja, h o © a 
Tanácsköztársaság alatt azo-
nosult a proletárforradalom-
mal, elvi állásfoglalásában és 
©akorla t i tevékenységében 
igen közel került a kommu-
nistákhoz. 

A Szeged-Külvárosi Direk-
tórium és Intéző Bizottság 
e © e s tagjai, í © Wallisch is, 
kapcsolatban álltak a szegedi 
munkásság júniusi általános 
politikai tömegsztrájkjával 
is. amely a szegedi ellenfor-
radalmi kormány és a f ran-
cia megszállók ellen, a pro-
letárhatalom Szegeden való 
visszaálításáért folvt. A 
Szeged-Külvárosi Direktóri-
um a tanyák népének júni-
us—július folyamán több al-
kalommal tartott olyan poli-
tikai ©űléssorozatot. ame-
lyek előadói között Wallisch 
is szerepelt, s amelyekről az 
országos saj tó is beszámolt. 
De az ország, s benne Sze-
ged-Külváros forradalmi 
erői a közelgő tragédiát nem 
tudták feltartóztatni. 

A Magyar Tanácsköztársa-
ságot hősies harcokban bő-
velkedő 133 napos fennállá-
sa után a külső intervenciós 
erők megdöntötték. A velük 
szövetséges belső ellenforra-
dalom fő erői a francia 
megszállás alatt álló Szege-
den ©ülekeztek, Horthy 
hadserege, Prónay különít-
ménye innen indult megtorló 
hadjárat ra a magyar nép 
legjobb fiai ellen. A Prónay-
különítmény Szeged-Külvá-
ros területén is vésztörvény-
széket ült : Szatymázon fel-
akasztotta a Direktórium 
n é © tagját. Augusztus első 
hetében az ellenforradalom 
az egész országban hatalom-
ra került. Wallisch Kálmán 
feleségével, Paulával és szá-
mos más forradalmárral 
emigrálni kényszerült. 

Soós Katalin 

Múzeumok 
a Szovjetunióban 

Magyar művészek 
Lengyelországban 
A Vígszínház társulatának 

vendégjátéka nyit ja meg 
március elsején a lengyel-
o r s z á g i magyar színházi 
és zenei napokat. E Borozat 
előadásait, hangversenyeit a 
magyarországi len©el szín-
házi és zenei napok viszon-
zásaként rendezik meg. Var-
sóban Csurka István Ház-
mestersirató című müvé-
nek előadásával mutatkoz-
nak be a viuszínház) mű-
vészek, majd Örkény Ist-
ván Pisti és Hernádi Gyu-
la Királyi vadászat című 
művét adják elő. 

A Veszprémi Petőfi Szín-

ház Varsóban és Jelen ia 
Goraban Slowacki Mazepá-
ját, Mrozek Emigránsok és 
Sütő András Káin és Ábel 
című drámájá t játssza. A 
Pécsi Balett koreográfusai 
Eck Imre és Tóth Sándor 
— a poznani táncszínház-
ban és operában mutatkoz-
nak be két estén. A ma-
gyar zeneművészetet a Győ-
ri Filhai-monikus Zenekar, a 
Kodály Kvartett, Bácher Mi-
hály és Kiss Gyula zongo-
raművész. Szenthelyi Mik-
lós hegedűművész képvi-
seli a seregszemlén. 

A „múzeumi csend" nem 
jellemző ma már a szovjet 
múzeumokra. Moszkva. Le-
ningrád, Kijev. Tbiliszi, 
Szaratov múzeumait sok-
nyelvű beszélgetés zaja tölti 
meg, s csak a tárlatvezetők 
magyarázata hallik ki időn-
ként. A múzeumokban rend-
szeresen tartanak órákat is-
kolásoknak és e©etemisták-
nak, találkozókat szervez-
nek, előadások hangzanak el. 
A múzeum ma nem az 
élettől elvonuló csendet jel-
képezi, a csendes áhítatot, 
hanem tevékeny részt kér az 
életbőL 

Oroszországban 1913-ban 
ötmillióan fordultak meg a 
múzeumokban. A múzeum-
látogatók száma 1940-ben el-
érte a 20 milliót, tavaly pe-

ig már 140 millió volt. 
Állami kezelésben jelenleg 

több mint 1400 múzeum mű-
ködik a Szovjetunióban, de 
ehhez hozzá kell számítani 
további 8 ezer társadalmi 
alapon működő népi és Is-
kolai múzeumot is. össze-
hasonlításul elmondhatjuk, 
h o © Oroszországban az 
1917-es forradalmat megelő-
zően mindössze 213 múzeum 
működött, s a birodalomban 
élő népek közül igencsak ke-
vésnek volt nemzeti múzeu-
ma. 

Ma valamennyi szövetségi 
és autonóm köztársaságban, 
területi székhelyen láthatók 
különféle ©űj t eménvek — 
történelmi, művészeti, nép-
rajzi és emlékmúzeumok. A 
legnagyobb közgyűjtemények 
közé tartozik a leningrádi 

Ermitázs (évi 3,8 millió lá-
togató), az Orosz Múzeum, 
a moszkvai Történelmi Mú-
zeüm, a Tretyakov Képtár, 
a Puskin Képzőművészeti 
Múzeum, a Központi Forra-
dalmi Múzeum, a Vla©i-
mir-Szuzdal-1 műemléki 
együttes, a taskenti Üzbég 
Történeti Múzeum, a Lett 
Forradalmi Múzeum, Ka-
zányban a Tatár Állami Mú-
zeum és így tovább. 

A Szovjetunióban talán 
nincs is olyan közgyűjte-
mény, amely évente legalább 
1—2 tudományos expedíciót 
ne szervezne anyagának 
©arapí tására . Az Oroszor-
szág! Föderáció múzeumai 
például 1975—76-ban a múlt 
több mint egymillió értékes 
tárgyát gyűjtötték össze. Az 
ukrajnai gyűjtemények 200 
ezer, a grúziaiak 110 ezer. 
a kazahsztániak pedig 50 
ezer t á rg©al gazdagodtak. 

Olyan múzeum elképzelhe-
tetlen. amely ne rendezne 
anyagából évente 2—3 sza-
kosított kiállítást. Népszerű-
ek a vándorkiállítások is. Az 
Oroszországi Föderáció au-
tón, vasúti kocsiban és ha-
jón berendezett mozgótárla-
tait évente több mint 5 mil-
lióan látogatják. 

Figyelemre méltó a szov-
jet múzeumok nemzetközi 
tevékenysége. Szovjet kiál-
lítási anyagot tavaly mint-
egy 170 tárlaton mutattak be 
a világ különböző országai-
ban. E © sor külföldi © f l j -
temény anyagát pedig a 
Szovjetunióban láthatták az 
érdeklődők. (APN) 

Bevonulási segély 
Sorkatonai szolgálatra be-

vonulók kedvezményeiről ér-
deklődik I). J. szegedi olva-
sónk. Azt szeretné tudni, 
hogy a bevonulás előtt jár-e 
szabadság: s milyen össze-
gű bevonulási segélyt kell 
ilyenkor kifizetni? 

A vállalat, illetve a szö-
vetkezet a dolgozónak, szö-
vetkezeti tagnak a sorkato-
nai szolgálatra bevonulása 
előtt szabadságot köteles biz-
tosítani. A bevonulás előtti 
szabadság legfeljebb két 
munkanapra ter jedő fizetés 
nélküli szabadság, melyet a 
munkáltatónak (szövetkezet-
nek) a bevonuló hadköteles 
kérésére kell kiadnia. 

Abban az esetben, ha a 
munkaviszonyban álló had-
köteles úgy vonul be sorka-
tonai szolgálatra, hogy az 
évi rendes szabadságát v a © 
annak e © részét nem vette 
ki, a le nem töltött szabad-
ságot, illetőleg annak a mun-
kában töltött teljes hóna-
pokra eső arányos részét a 
munkáltatónak pénzben meg 
kell váltania. Például, ha a 
hadköteles behívására az év 
április 1-én kerül sor. ebben 
az évben pedig a munka-
viszonya alapján 12 nap sza-
badság illeti meg, és abból 
az említett időpontig nem 
vett ki szabadságot, akkor a 
munkában töltött három hó-
napra járó, vagyis három 
nap szabadság pénzben! 
megváltására jogosult. Ez-
zel szemben, ha a hadköte-
les a bevonulásig az őt idő-
arányosan megillető szabad-
ságnál többet vett igénybe, 
azt a keresetéből ezen a cí-
men nem szabad levonni. 
Hasonlóképpen kell a szö-
vetkezeti tagok esetében is 
eljárni. 

A másik kérdésére közöl-
jük, h o © a bevonulási se-
gély összege a havi átlag-
kereset (átiagrészesedés) öt-

# 
ven százaléka. Ha azonban • 
hadkötelesnek olyan © é r -
méké van, akinek eltartásá-
ról bevonulása előtt maga 
gondoskodott, a bevonulási 
segély összege a havi átlag-
kereset (átiagrészesedés) száz 
százaléka. 

A bevonulási segélyből 
munkabért terhelő v a © 
e © é b tartozást levonni nem 
szabad. Ugyancsak nem 
vonható le a bevonulás előtt 
ilyen címen kifizetett segély 
összege a sorkatonai szolgá-
lat letöltése utáni újbóli 
munkába álláskor sem. Te-
hát a hadköteles a már kifi-
zetett bevonulási segély 
visszafizetésére nem kötelez-
hető abban az esetben sem, 
ha a sorkatonai szolgálatra 
bármilyen oknál f o © a nem 
kerül sor. Mivel azonban a 
bevonulási segély e©szerl 
juttatás, ilyen esetben az is-
mételt behívás esetén a had-
kötelesnek ez már nem jár. 
Ezért a dolgozónak, amikor 
a sorkatonai szolgálatra 
történő behívásának tényét 
a vállalatnál, illetőleg a szö-
vetkezetnél a behívóparancs 
bemutatásával igazolja, nyi-
latkoznia kell, h o © a bevo-
nulási segélyben nem része-
sült. 

A munkaviszonyban álló 
dolgozó és a szövetkezeti tag 
(ipari, tsz) sorkatonai szol-
gálatra behívás esetén egy-
szeri segélyre ,iogo6ult. A 
bevonulási segélyt a válla-
lat. illetőleg a szövetkezet 
köteles a jogosultnak a be-
vonulás előtt kifizetni. 

Dr. V. M. 

Növénynemesítés lézerrel 
A lézersugár képes meg- gusok. A besugárzott búza-

vaitoztatni a növények át- ^ árpavetőmagból kikelt 
örokítésl mechanizmusát. KI- . . . ' , , ,, 
sérleteik során gyakorlatban n o v é n y e k t e r m é s e a k o r a b ' 
is bebizonyították ezt a b i n a l magasabb fehérjetar-
belorusz fizikusok és bioló- talmat mutatott. (APN) 


