
Ál l amszervezes 
a Tanácsköztársaságban Miért, hogyan lehetett kiváló? 

A forradalmak — Marx szem-
' léletes kifejezésével — a történe-

lem mozdonyai, hónapok, évek 
*latt megtesznek olyan hosszú 
Utat, ami „normalizált viszonyok" 
között évtizedekbe telik. Az első 
világháború előtti Magyarország 
államszervezete messze elmaradt 
a polgári állami fejlődés átlagá-
nak, nemhogy élvonalának ha-
ladási sebességétől. A Tanácsköz-
társaság „mozdonyának" volt 
mit behozni a késésből, illetve a 
polgári valóság meghaladására 
nagyobb sebességre váltani. 

A régi államgépezet széttörede-
zése megindult az 1918-as polgá-
ri demokratikus forradalomban. 
Polgári. népi munkástanácsok 
már ekkor létrejöttek, s a tömeg-
aktivitás kibontakozásának csa-
tornái megnyíltak. Ezek a népi 
szervek azonban csak a Tanács-
köztársaság kikiáltása után vál-
hattak egy újtípusú államhata-
lom igazi alapjaivá. A Tanács-
köztársaság előtt illetve alatt 
megalakult a helyi és központi ta-
nácsrendszerre tökéletesen Illett 
az, amit Marx a Párizsi Kommün 
népi szerveivel kapcsolatban 
megfigyelt, s amelyeket a leendő 
szocialista államhatalom egyik 
legfontosabb sajátosságának mi-
nősített Ezek a tanácsok a nép 
hatalmas forradalmi alkotó ener-
giáinak megnyilvánulásai voltak. 
Az államszervezésben ez a sok-
szor spontánul, kimerülhetetlenül 
buzgó dolgozói kezdeményezés és 
aktivitás volt az „energia". Volt 
azonban olyan irányító erő és 
szellemi kapacitás Is, amelyik 
képes volt ennek a forradalmi 
aktivitásának jó célokat mutatni. 

A Magyar ' Tanácsköztársaság 
vezetői köztudottan több csoport-
ból tevődtek össze. Sokan voltak, 
akik hadifogolyként Oroszország-
ban „tanulták" az újtípusú állam 
szervezésének módszerét Közé-
jük tartozott pl. Kun Béla. De a 
hazai gárda is korszerű, modern 
Ismeretekkel rendelkezett abban, 
hogy miként kell a feudálkaplti-
fista rendszer helyére napok és 
hetek alatt ú j államhatalmat, vi-
szonylag ú j végrehajtó appará-
tust állítani. 

A Galileista szervezkedés, a 
Vasárnapi-kör, a Társadalomtu-
dományi Társaság ' stt> — mun-
kás-, párt- és szakszervezeti ke-
reteken túl is — előiskolája volt 
a társadalom és állam moderni-
zálását szenvedélyesen igénylő 
haladó értelmiségieknek. A szá-
zadfordulótól kezdődő radikális 
mozgalmak, ideológiai viták nél-
kül aligha lett volna annyi po-
litikai, gazdasági kulturális veze-
tésre alkalmas ember. 

A Tanácsköztársaság állam-
szervezete a szovjet modell sze-
rint néhány hét alatt kiépült A 
helyi szovjetek választották a 
magasabb fokú szovjeteket. A 
csúcson a Központi Intézőbizott-

ság, s végül a Tanácsok Országos 
Kongresszusa állt. A hatalmi 
szervezettől alig vált el a végre-
hajtó apparátus, a Párizsi Kom-
mün elvei szerint aki a döntése-
ket hozza, az maga szervezi is a 
végrehajtást. (Hatalom egységé-
nek elve). A központi szervek kö-
zötti munkamegosztásban azon-
ban kezdettől fogva a végrehajtás 
— mai szóval az igazgatás — fő 
szerve a Forradalmi Kormányzó-
tanács lett. Az államszervezés 
szempontjából épp ez alkotta a 
legérdekesebb, a legracionálisabb 
megoldásokat 

A népbiztceságok — noha a mi-
nisztériumok régi tisztviselőit is 
magukba foglalták — ú j szelle-
met és koncepciót vittek az igaz-
gatásba. Különösen eredeti és ú j 
volt azoknak a népbiztosoknak a 
munkája, amelyek a gazdaság-
szervező funkciót látták el. Erre 
nem volt sem hazai, sem külföl-
di példa — kivéve a szovjet igaz-
gatásszervezésről rendelkezésre 
álló viszonylag nem túlságosan 
bő információt. Ezek a népbiz-
t-«ságok mégis az üzemek álla-
mi tulajdonba vétele után, meg-
indították a háborús viszonyok 
között teljesen dezorganizálódott 
termelést Nem véletlen, hogy az 
itt szerzett gazdaságszervező 
tapasztalatok alapján az egész 
kommunista mozgalomban elis-
mert szakértővé vált pl. Varga 
István, Hevesi Imre, Korrach 
Mór stb. 

Nemcsak gazdasági feladatokat 
kellett persze a tanácshatalom-
nak megoldani. A kulturális élet 
szervezésében is egész ú j politi-
kai szemlélet lett irányadó. Itt 
volt népbiztos Lukács György is. 

A belbiztonság fenntartása a 
külföldről is inspirált összeeskü-
vések a szabotázsok leleplezését 
és felszámolását igényelte. Ebben 
Szamuely Tibor vezető szerepe 
közismert 

Legalább ilyen nagy feladat 
volt a külföldi intervenciónak el-
lenállni képes ú j hadsereg életre 
hívása, ellátása, vezetése és irá-
nyítása. 

Mindezeket a problémákat te-
tézte az, hogy a háború alatt az 
ország élelmiszerkészlete jófor-
mán teljesen kimerült. A városi 
lakosságnak kenyérrel, hússal va-
ló ellátása csak a legnagyobb ne-
hézségekkel volt megoldható. 

Az eddig felsoroltak jóformán 
csak példaszerű kiemelés azoknak 
a problémáknak a halmazából, 
amelyekkel az ú j állami szervek-
nek meg kellett bírkóznlok. A 
Tanácsköztársaság államappará-
tusa mégis mindezeket a felada-
tokat úgy ellátta, hogy nemcsak 
a múlt államhoz képest, hanem a 

' korabeli leghaladóbb államszer-
vezés! megoldásokhoz képest is 
ú j és eredeti produkálásával tet-
te feledhetetlenné létét 

DR. SZENTPÉTEKI ISTVÁN 

Kitüntetések 
Március 8-án a SZOTE Sze-

mészeti Klinikáján kitüntetése-
ket adtak át a Nemzetközi Nőnap 
alkalmából. Az egészségügyi mi-
niszter az egyetem javaslatára 
„Kiváló munkáért" kitüntetés-
ben részesítette Bakos Józsefné 
tanszéki laboránst, az I. sz. Bel-
gyógyászati Klinika. Bereczki Já-
nosné műtőasszisztenst a Szülé-
szeti Klinika, Konkoly Józsefne 
ápolónővért, az L sz Belgyógyá-
szati Klinika, Kószó Jánosné por-
tást, a Kollégiumok Igazgatósága, 
Medgyasszai Klára gyógytor-
nászt, az Ideg- és Elmegyógyá-
szati Klinika, dr. Sass Mihályne 
röntgen-asszisztens t, a Röntgen 
Klinika dolgozóját; nyugállo-
mányba vonulása alkalmából 
Ráez Sándor né főszakácsot, a 
Gazdasági Igazgatóság és Szabó 
H. Mária osztályvezető ápolónő-
vért. a Gyermekklinika dolgozó-

Miniszteri dicséretben részesült: 
Csókási Mária ápolónővér, a 
Bőrgyógyászati Klinikáról. Cöm-
zsik Jánosné mosónő, a Gazdasá-
gi Igazgatóságtól, Láng Katalin 
asszisztens, az I. sz. Sebészeti 
Klinikáról, Ocskó Sándorné beta-
nított munkás, a Gyógyszertani 
Intézetből. Szabó Sebők Judit 
raktáros, a Szülészeti Klinikáról 
és Vasa Imréné tanszéki segédla-

boráns. a Mikrobiológiai Intézet-
ből. Nyugállományba vonulása 
alkalmából miniszteri dicséretben 
részesült Vecsernyés Mátyásné 
konyhalány, a Gazdasági Igazga-
tóság dolgozója. 

Az egészségügyi miniszter a 
Szegedi Orvostudományi Egye-
tem javaslatára a Forradalmi 
Ifjúsági Napok alkalmából har-
minc éven aluli dolgozókat ré-
szesített kitüntetésben. „Kiváló 
munkáért" kitüntetést kapott: 
Baráth Lajos klinikai gondnok 
(II. sz. Belgyógyászati Klinika), 
Csuka Mária ápolónővér (I. sz. 
Belklinika Endokrin osztály), Föl-
des Ilona szak-asszisztens (Bel-
gyógyászati Intenzív osztály), 
Szigeti József gyógyszerész (Egye-
temi Gyógyszertár), Vidács Ist-
vánné ápolónővér (II. sz. Belgyó-
gyászati Klinika). 

Miniszteri dicséretben része-
sült: Boros Klára főműtős-asz-
szisztens (I. sz. Sebészeti Klinika), 
Németh Jolán titkárnő (Gyógy-
szertani Intézet), Tápai Károlyné 
ápolónővér (I. sz Belgyógyászati 
Klinika), Tetlák Anna csoportve-
zető int. th. nővér (Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika). 

A kitüntetéseket március 15-én 
a szemklinika előadótermében ad-
tak á t 

A Hermán Ottó Kollégium ne-
vében néhány nap óta egy új 
szó is van: .kiváló". Nem való-
színű, hogy maga ez a kijelentés 
bárkit is ujjongásra késztetne; 
megszoktuk már, hogy a hangza-
tos jelzők mögött vagy van vala-
mi, vagy nincs. Ebben az esetben 
mégis illik komolyan venni, hi-
szen eddig mindössze nyolc kol-
légium viselhette Magyarországon 
ezt a címet. 

gyünk elégedve a sportmunkával 
is. A kollégium lakóinak körül-
belül fele a JATE SC tagja, ak-
tív sportoló. Kispályás fociban a 
múlt évben a mi csapatunk kép-
viselte az egyetemet a különböző 
bajnokságokon. Voltak olyan kez-
deményezéseink — például a gó-
lyatábor—, amelyek később egye-
temi méretűvé váltak. 

— Mit jelent a további munká-
ban a „kiváló kollégium" cím? 

Kollégisták társadalmi munkán a füvészkertben (Fotó: Tölgyes László) 

Hogy a Hermán hozzájuk csat-
lakozott, egyben azt is jelenti: az 
országban egyedül a JATE-nak 
van két kiváló kollégiuma. Egy-
egy ilyen ünnep, mint a mostani 
avatás, a hétköznapokra is ráirá-
nyítja a figyelmet, a megtett út 
végigtekintésére is ösztönöz. » * » 

1972. március 1-én adták át a 
Hermán Ottó Diákotthont. A Ter-
mészettudományi Kar hallgatói 
— biológusok, fizikusok, mate-
matikusok, biológia—kémia és 
földrajz szakosok költöztek át a 
Bolyaiból és az Irinyiből. A két 
kollégiumból áttelepült 108 fiú 
és 141 lány mellett 12 házaspár 
is szállást kapott i t t 

— Nagyon nagy erkölcsi elisme-
rés, de emellett anyagi támoga-
tással is jár. Az Oktatási Minisz-
tériumtól évente mintegy 150 
ezer forint támogatást kapunk, 
ez eddigi költségvetésünknek 
több mint másfélszerese. Díjaz-
hatjuk á nyelvkörök vezetőit, a 
meghívott előadókat, erre eddig 
nem sok lehetőségünk volt. 

— A végzett hallgatókkal tart-
ják a kapcsolatot? 

— Rendszeresen járnak vissza 
hozzánk, a három-négy éve vég-
zett matematikusokkal már szer-
vezett kapcsolatunk van. Létre-
hozzuk a Hermán Baráti Kört, a 
régi hallgatók összefogására. So-

Pillanaíkép egy politikai vetélkedőről. (Fotó. Tölgyes László) 
A fejlődés következő állomá-

sa: öt évvel ezelőtt, 1974. márci-
us 21-én a diákotthonból kollégi-
um lett. 

— Az 1976/77-es tanév kezde-
tén határoztuk el, hogy „megpá-
lyázzuk" a „kiváló kollégium" cí-
me t — mondja Megyeri Árpád-
né nevelőtanár. — Attól kezdve 
tudatosan, a követelményeket fi-
gyelembe véve készültünk rá. 

— Milyen feltételeknek kel-
lett eleget tenni? 

— Hat ilyen van, ezek közül a 
kollégium önkormányzatát és a 
szocialista embertípus kialakítá-
sát célzó ideológiai és általános 
művel+ségi programját találták 
kiemelkedőnek. 

— Hallhatnánk erről részlete-
sebben? 

— Kilenctagú a kollégiumi 
diákbizottság. Kiépítettük a szak-
csoportrendszer% amely a szak-
mai munka szervezeti kereteit 
biztosítja. Évről évre megrendez-
zük az úgynevezett szakhetekel, 
folyamatosan rendezünk kulturá-
lis, politikai és sportprogramokat 
Komolyzenei, művészeti—irodal-
mi, képzőművészeti és fotókör 
működik, s bekapcsolódott a kol-
légium vérkeringésébe a stúdió 
is. E körök mindegvikének külön 
vezetője van, őket egy aktíva 
csoport veszi körül, tehát nem 
egyedül irányítják a munkát 

— Milyen a kapcsolatuk _ a 
KISZ-szervezettel? 

— Röviden azt mondhatnám: 
igen jó. A megfelelő,kari KISZ-
csúcsszervek vezetői itt laknak a 
kollégiumban, minket is meg 
szoktak kérdezni mindenről. Na^ 
gyon jó a hallgatóink tanulmá-
nyi munkája, s ez annál is in-
kább örvendetes, mert a kollégi-
umba való bekerülésnél az átla-
got illetően nem támasztunk spe-
ciális követelményeket. Meg va-

kat jelentene ez a végzősöknek 
is, hiszen a pályakezdés előtt tá-
jékozódhatnak lehetőségeikről, 
további kilátásaikról. 

* * * 

A Kollégiumi Diákbizottság tit-
kára Font Zoltán V. éves mate-
matikus. 

— Egy éve vagyok ebben a 
tisztségben, előtte három évig 
voltam diákbizottsági t ag Ez az 
időszak körülbelül egybeesett a 
„kiváló kollégium" címért ves-
zett munkával. Hogy most, ami-
kor elértük, különösen jó titkár-
nak lennj, azt talán fölösleges is 
mondanom. 

— A többi hallgató hogyan vi-
szonyul a munkátokhoz? 

— Munkatervünk összeállításá-
nál elsősorban a „tagság" aka-
ratára, elképzeléseire építünk, 
így — azt hiszem — természetes, 

hogy a programjaink, rendezvé-
nyeink érdeklik őket. Hozzá kell 
tennem: nemcsak érdeklődnek, 
munkánkat maximálisan támo-
gatják. 

— A többi kollégiummal )ó ri-
szonyban vagytok? 

— Legszorosabb a kapcsola-
tunk a Mórával, már a közelsége 
miatt is. Járnak hozzánk a hall-
gatóik hyelveket tahítani, meg-
ígértük, hogy segítünk nekik a 
stúdió felszerelésében. Rendsze-
res kapcsolatunk van az Élelmi-
szeripari Főiskola vásárhelyi kol-
légiumával is. A többiekkel is 
összejövünk, tájékoztatjuk, meg-
hívjuk egymá6t a különböző ren-
dezvényekre. 4 

• * • 

Szabados László biológus az 
újszegedi kutatóközpontban dol-
gozik. Tavaly még a Hermán 
Kollégium lakója volt, s mint-
hogy a fotókörben még mindig 
dolgozik, most is ott találom. 

— Jó volt itt lakni. — mond-
ja — Jónak tartom a kollégium 
elhelyezkedését. Nincs az a túl-
zsúfoltság, ami a város központ-
jában. Persze fontos, hogy mi-
lyen a társaság. Ügy érzem, erre 
sem lehet panasz. 

— Amikor idekerültél könnyen 
ment a beilleszkedés? 

— Üj életforma volt. de vi-
szonylag gyorsan „belerázód-
tam". Fotóztam, s a stúdiózásban 
is ott voltam az alapítók között. 
Hogy ilyesmiket meg lehet csinálni 
egy kollégiumban, nagyon fon-
tos. Akár adnak nevet egy-egy 
ilyen csoportnak, akár nem. az 
embereket mindenképpen köze-
lebb hozza egymáshoz Már pedig 
erre mindig van, kell hogy le-
gyen igény. 

— Végeztél. A mostani elisme-
rés jelent még neked valamit? 

— Örülök neki. Mi is dolgoz-
tunk ezért annak idején, úgy ér-
zem eredményesen. 

• • • 

Némethy Sándor II. éves bioló-
gus, a képzőművészeti kör veze-
tője. 

— Kerámiával, szobrászattal, 
grafikával foglalkozunk időnként 
készítünk akvarelleket is. Régi 
álmunk egy műterem, helyiség 
hiányában nyilván még álom ma-
rad egy ideig Hozzá kell ten-
nem: a kollégium vezetőségétől 
nem tudtunk olyat kérni, amit 
— ha lehetőség volt rá — meg 
ne adott vplna. 

— A képzőművészet nem szak-
mátok ... 

— Amatőrök vagyunk, de nem 
dilettánsok. Célunk: megszeret-
tetni a képzőművészetet, fejlesz-
teni a kritikai érzéket. Szeretnénk 
feloldani azt a gátlást, ami az 
emberekben van, ha ilyen témák-
ról nyilatkozni kell. 

— Mint „lakó" elégedett vagy? 
— A közösségi szellemmel na-

gyon Előfordult, hogy a másik 
szobában egész éi.iel rajzoltunk. 
Egyik srác hajnalig főzte nekünk 
a teát, a másik modellt ü l t . . . A 
vezetőségijei való kapcsolatunkról 
mar szóltam. Talán egy nagyobb 
társalgó, ahol összejöhetnénk, még 
kellene, de a felMte^k így is jók. 

» « * 
Március 15—21 között rendezi« 

meg a Hermán Ottó Kollégium 
Kollégiumi Bizottsága a „Hermán 
napokat", melynek programján, 
tudományos és politikai előadá-
sok, szolidaritási délután, képző, 
művészeti alkotó délután, Her-
mán Ottó emlékműsor, a Tanács-
köztársaság 60. évfordulója tisz-
teletére rendezett vetélkedő éa 
sport.délután szerepelt. A rendez-
vénysorozat a kiváló kollégiumi 
avatóünnenséggel, majd a kollé-
e:um Baráti Körének alakuló ülé. 
sével zárult. 

F. GT. 

A Kiváló Kollégiummá avató ünnepség résztvevőinek egy csoportja 
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