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BEVEZETÉS  

A  nemzetközi nyelv kialakitását és elterjesztését 

célzó nemzetközi mozgalom csak a múlt század utolsó két 

évtizedében bontakozott  ki. A 80-as évek jelentik a vo-

lapük néven ismert nemzetközi nyelvtervezet és nyelvi 

mozgalom megjelenésének és kudarcának évtizedét. E moz-

galom összeomlásával egyidejüleg, részben ennek kiszorí-

tásával jött létre az eszperantó moz6.alom, az 1887 és 

1905 között kialakuló nemzetközi nyelv bázisaként, "hor-

dozójaként". 

A kialakult, életképes, jól alkalmazható nemzetközi 

nyelv léte visszahatott a mozgalom további fejlődésére: 

a mozgalom a század első éveitől kezdve gyorsabban növe-

kedett, jelentős kulturális tényezővé vált és differenci-

álódott. A nyelv és a mozgalom fejlődésének ebben a máso-

dik szakaszában egyre jobban elkülönült a munkáseszperan-

tista mozgalom, végül önállóvá vált. 1905 és 1917 között 

az eszperantó mozgalom polgári szárnya a "politikamentes-

ség" talaján maradva továbbra is kizárólag az eszperantó 

nemzetközi nyelv elterjesztését, minél szélesebb körü 

használatát célozta. A munkáseszperantisták viszont e cé-

loknak az osztályharccal való összekapcsolását, sőt egyre 



inkább az osztályharcnak való alárendelését hangsúlyoz-

ták. 1 ' 1  

Magyarországon is végbement a mozgalmi elkülönülés-

nek ez a folyamata, az ideológiai elkülönülés azonban 

csak az első világháborút követően zárult le. 1907 őszén 

indultak Magyarországon az első eszperantó tanfolyamok 

munkások részére, eleinte leggyakrabban a nyomdászoknál. 

1910-től kezdve Budapesten már két munkáseszperantista 

csoport /egyesület/ működött, s 1913 február 23-én ala-

kult meg az országos szövetség, a Magyarországi Eszpe-

rantista Munkások Egyesülete.  

A nemzetközi eszperantó-mozgalomban az első világ-

háborút követően már döntő befolyásuk, túlsúlyuk volt a 

munkáseszperantistáknak. Az egyéni tagságon alapuló, 

baloldali jellegü nemzetközi szervezetük, a párizsi és 

Zipcsei székhellyel müködő Sennacieca Asocio Tutmonda 

osztályharcos szellemben a munkás internacionalizmusra 

nevelte tagjait. Ebből az 1921-ben Prágában megalakult 

nemzetközi szervezetből, a SAT-ból már 1924-ben kivált 

az anarchisták egy része. Kiválásukat azzal indokolták, 

hogy a SAT egyre inkább a Kommunista Internacionálé be-

folyása alá került, igy a SAT szervezetét egyre kevésbé 

tudták felhasználni saját eszméik propagálására. Létre-

hozott nemzetközi szervezetük, a Tutmonda Ligo de Espe-

rantistaj Senstatanoj azonb an  nem tudott befolyásos 

szervezetté válni, Magyarországon például egyetlen cso-

9ortot sem tudtak alakitani. 



A huszas évek során fokozatosan kommunista vezetés 

érvényesült az egyes országos munkáseszperantista szö-

vetségek, szervezetek egy részében. A közöttük fennálló 

kapcsolatok egyre szélesedtek, együttmüködésük elmélyült, 

1930-ban Berlinben a magyar Batta József szerkesztésében 

közös folyóiratot adtak ki, majd 1932-ben Berlini szék-

hellyel létrehozták a kommunista eszperantisták interna-

cionálját, az IPE-t /Internacio de Proleta Esperantis-

taro/. 

A szociáldemokrata befolyás alatt álló szövetségek 

hasonló módon együttmüködtek, mig végül 1933-ban létre-

hozták saját nemzetközi szervezetüket, az ISE-t /Inter-

nacio de Socialistaj  Esperantistoj/. Az ISE székhelye 

Bécsben volt, s ehhez csatla kozott az akkor már nagymúl-

tú Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesülete is. 

Az alakuló kongresszuson a magyar Gisitz Endrét valasz- 

tották az ISE elnökéül. Az ISE valamivel gyengébb, kisebb 

szervezet volt, mint a kommunistáké, nem beszélve arról, 

hogy maga Gisitz is kommunista volt a MELE legtöbb veze-

tőjéhez és tagsága nagy részéhez hasonlóan. 

A nemzetközi eszperantó mozgalom gerince, a munkás-

eszperantista mozgalom az 1929-33-as periódusban munkás 

kulturmozgalmon belül kifejezetten kommunista jellegü 

kulturmozgalommá vált, s lényegében ezt az utat járta be 

a magyarországi munkáseszperantista mozgalom is. A sajá-

tos körülmények között müködő Magyarországi Eszperantis-

ta Munkások Egyesülete tagsága, majd vezetősége is a hu-

szas években fokozatosan balratolódott, s a forradalmi 



munkásmozgalom részévé vált. Mindennek az lett a követ -

kezménye, hogy az 1934-44-es időszakb an  -  a legtöbb eu-

rópai országhoz hasonlóan - Magyarországon is kibontako-

zott a munkáseszperantista mozgalom általános üldözése. 

Hogyan válhatott egy nemzetközi kulturális mozgalom 

a kommunista nevelő munka egyik bázisává? Mi az oka an-

nak,  hogy a sok munkás kulturmozgalom közül éppen ebben 

érvényesült leginkább a kommunista befolyás? Milyen sze-

repe volt mindebben a Kommunista Internacionálé helyi 

szekcióinak és milyen hatással volt erre a folyamatra  ma-

ga a nemzetközi nyelv, illetve a hozzá kapcsolódó néze-

tek? ki.ndezek a kérdések mindmáig megválaszolatlanok, de 

nem is valaszolhatók meg a munkáseszperantista mozgalom, 

illetve a nemzetközi nyelv történetének feltárása  nélkül. 

A  munkáseszperantista mozgalom kutatása különösen 

komplex feladat, hiszen a hazai mozgalom minden más kul-

turmozgalomnál jobban kapcsolódott a nemzetközi munkás-

mozgalomhoz. Ugyanakkor hatással volt rá a polgári esz -

perantistak mozgalma is, a hazai és nemzetközi szervezete-

ké egyaránt. Továbbá nem volt mentes más nemzetközi nyel-

vi mozgalmak hatásaitól sem, ami különösen erővel hatott 

a nyelv fejlődésére is. A mozgalomban a munkásmozgalom 

csaknem minden politikai irányzata szerepelt, és a külön -

féle irányzatok közötti harcban erősödött meg, vált döntő 

tényezővé a mozgalom forradalmi szárnya, Végül figyelembe 

kell venni, hogy e mozgalom résztvevői nagy többségükben 

szervezett munkások voltak, másirányú hatások is érték 



őket, elsősorban a különböző munkáspártok, szakszerveze-

tek r-széről. Politikai nézeteik alakulásaban viszont ép-

pen ez a tényező az, mely semmiképpen nem ad magyarázatot 

a munkáseszperantistaknak a munkás kulturmozgalmakban el-

foglalt különleges helyére, szerepére. 

A nemzetközi munkáseszperantista mozgalom történetét 

illetően csaknem kizárólag azokra a müvekre támaszkodha-

tunk, amelyeket az egykori munkáseszperantista szerveze-

tek adtak ki, mindenekelőtt G. P. de Bruin könyvére, a-

mely a legtöbb ozt követő kiadvány forrásául is szolgált. 

A korabeli kiadványok közül figyelemreméltó még Bruinnak 

egy másik, a munkáseszperantista mozgalom kezdeteivel 

foglalkozó müve. 3 ' /  Kevésbé használható a SAT hivatalos 

kiadványa saját történetéről, 4'' amily nem sokkal tMAT 

50-es években kialakult irányvonalának apologiájánál. A 

francia Courtinat három kötetes "müve" pedig nem más, 

mint a munkáseszperantista mozgalom jelentőségének, és - 

amennyire csak lehet - létének tagadása. 5./ Jóval szín-

vonalasabb, tárgyilagosabb munka a nyugatnémet Ulrich 

Lins könyve, amely a nyelv üldözésének történetét foglal- 

ja össze. 6.1 

A nemzetközi nyelv problémakörében eddig minden 

nyelvészeti iskola kialakitotta a maga külön álláspont-

ját. Összefoglaló munka erről eddig nem készült. Magya-

rul is hozzáférhető azonban Sapir tanulmánya 7 ' / , amely 

a legjobb elméleti munkák közül való. 

A témával foglalkozó müvek közül emlitést érdemel még a 

szovjet Ermar Svadost müve 8 ' / , bár ez csak a kézirat 

2./ 



leadását követően 15 év múlva jelenhetett meg. Svadost 

munkájának leggyengébb része éppen a mozgalomtörténeti 

rész, amely céljában, törekvéseiben nem különbözik Cour-

tinat feld*ozásától. S mivel Svadost egy ilyen mozga-

lomtörténetből messzemenő nyelvészeti következtetéseket 

is próbált levonni, semmivel sem járult hozzá a probléma 

tisztázásához, s követőkre sem talált. 

Az egyik legjelentősebb nemzetközi tudományos kia-

dó, a Mouton 1969 óta külön folyóiratot is ad ki a nem-

zetközi nyelvvel kapcsolatos problémákról. Nem nyelvész 

érdeklődők számára legfeljebb az okozhat némi nehézséget, 

hogy a szerzők az orosz, angol, francia, német, spanyol 

és portugál nyelvek bármelyikén irhatják - és irják is - 

egyébként rendkivül szinvonalas cikkeiket. 

Nálunk az ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti 

Tanszékén kezdődtek kutatások, elsősorban a nemzetközi 

nyelv pedagógiai értékének feltárására, s közös program 

alapján Ausztria, Magyarország, Jugoszlávia, Bulgária és 

Olaszország kijelölt iskoláiban megkezdődött a nyelv kö-

telező oktatása. 

A magyarországi munkáseszperantista mozgalommal mind-

eddig egyedül ,perfőző Lajos foglalkozott 9 ' 1 . Könyve út-

törő jelentőségü munka a munkás kulturmozgalmak egészét 

illetően, s ezen belül ismerteti a Magyarországi Eszpe-

rantista Munkások Egyesületében végzett kommunista munka 

lebf ont osabb eredményeit ,is. 
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Teljesen hiányoznak a munkáseszperantista mozgalom 

történetéről szóló résztanulmányok, amelyek alapul szol-

gálnának tovabbi ereBmények kialakitására. Márpedig to-

vábblépni csakis ezen a terii.leten lehet, hiszen a kuta-

tásnak más országokban is tapasztalható elmaradottsága 

egyelőre meggátolja, hogy összefoglaló átfogó munkák ké-

szüljenek ebből a témakörből. 

A mozgalom kutatásának jelenlegi állapotára jellem-

ző, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár anyaga a Magyar-

országon kiadott eszperantó irodalomból jóval alatta van 

az 50 %-osnak, az eszperantó "bibliográfia" pedig még ezt 

a sovány anyagot is figyelmen kívül hagyta. 10.!  Más, 

kapcsolódó kutatási területek ilyen elmaradottságai és hi-

ányossagai is magyarázatot adnak arra, hogy e terület ku-

tatása egészében miért ilyen elmaradott. A magyar munkás-

mozgalom kulturális vonatkozásaival és eszmetörténetével 

foglalkozó kutatások hiányát és időszerüségét felismerve 

az MSZMP Párttörténeti Intézete is kutatási programjának 

egyik fő területéül jelölte meg ezt. 

XXXXX 

A mai Csongrád és Béés megyék teriiletén a húszas 

években kibontakozó munkáseszperantista mozgalom közvet-

ve vagy közvetlenül a legnagyobb múltra, leggazdagabb 

hagyományokra visszatekintő szegedi munkáseszperantista 

csoport tevékenységének eredményeként jött létre. Szegied 

már a századfordulón jelentős kulturális centrum volt, s 

gazdag kulturális hagyományai ötvöződtek a Viharsarok 



forradalmi hagyományaival. Nagy jelentősége volt annak, 

ho gy a terület kommunista mozgalmában 1919-1929-ben na-

gyon jelentős helyet kapott a legális lehetőségek kihasz-

nálása. 

Az itt müködő munkáseszperantista csoportok egymás-

sal szoros kapcsolatot tartva fejlődtek a huszas években, 

s a mozgalom kezdeményezői voltak néhány, jelenleg Bács-

Kiskun megyéhez tartozó helységben is. A délmagyarorszá-

gi munkáseszperantista mozgalom egységes egészként való 

vizsgálatát indokolja tovabbá, hogy a terület munkájának 

összefogására a harmincas években létrehozták a Magyaror-

szági Eszperantista Munkások Egyesületének Délmagyarorszá-

gi Titkárságát, s a felszabadulás után is hasonló szerve-

zeti keretek között fejlődött tovább az eszperantó mozga-

lom. 

E terület munkáseszperentista mozgalmának kutatását 

választottuk kutatási témánknak, s munkánk során a legter-

mészetesebb sorrendet a kronológiai rend nyújtotta. A nem-

zetközi munkáseszperantista mozgalom története első két 

periódusának /1905-1917 és 1917-1929/ megfelelő időszak-

ban vizsgáltuk a délmagyarországi mozgalom történetét, ez 

dolgozatunk témája. Tovabb kutatjuk a mozgalom történetét 

a következő periódusokban /1929-33, 1934-44, 1945-?/ is. 

Ezt a korbeosztást indokolja a helyi mozgalom története 

is. 



A magyarországi munkáseszperantista mozgalommal kap-

csolatos iratok túlnyomó többsége nem maradt fenn. A 

`ü;1E-iratok teljes egészükben a rendőrségre kerültek és 

később elvesztek. Az egyes csoportok iratai közül a vizs-

gált területet illetően megmaradtak a hódmezővásárhelyi 

csoport iratai és több Békés megyei csoport iratai. 

Az állandó és elég szigorú rendőri felügyelet miatt azon-

ban ezek a hivatalos ülésekről készült jegyzőkönyvek és 

egyéb iratok nem adnak hü képet a mozgalomról, arról nem 

is beszélve, hogy ez az iratanyag is elég hiányos. 

Ezért nagy gondot forditottunk a mozgalommal kapcsolatos 

egyéb dokumentumok felkutatására. Igy jutottunk hozzá né-

hány munkáseszperantista levelezéshez, dokumentum-értékü 

csoportképekhez, stb. A csoportképeken szereplő személye-

cet a még élő személyem felkutatásával és kikérdezésével 

azonositottuk,s az alkalmat felhasználtuk visszaemlékezé-

sek gyűjtésére is. 

A délmagyarországi munkáseszperantista mozgalomban a 20-

as években szereplő és még élő személyek száma nem nagy, 

s felkutatásukat nehezitette, hogy sokan közülük elköl-

töztek, nem egyszer külföldre. Igy például a hódmezővá-

sárhelyi munkáseszperantisták akkori vezetője a Vajdaság-

ban él. 

Az  összegyüjtött csoportképeket és egyéb anyagokat 

a Magyar Munkásmozgalmi Múzeumnak fogjuk átadni, ill. 

részben már át is adtuk. A gyüjtött visszaemlékezéseket 

az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága Archivumában fogjuk 

elhelyezni. 

11 ./ 
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A feldolgozott eszperantó és magyar nyelvü periodi-

kák az MSZTv1P Párttörténeti Intézetében, az Országos Széche-

nyi Könyvtárban, az Osztrák Nemzeti Könyvtárban és részben 

saját gyüjtemányemben találhatók. 

A MUNKÁSESZPERANTISTA MOZGAIOM L1,TREJÖTTE SZEGEDEN 

Az első magyarországi eszperantó tankönyv 12.E  meg-

jelenése kapcsán Szegeden Tömörkény István irt először a 

nemzetközi nyelvről a Szegedi Napló tárca-rovatában. 13 ' /  

Az első szegedi eszperantista Jakab Lajos, a Déli Vasút 

hivatalnoka volt. 14.!  Csakhamar bekapcsolódott a mozga-

lomba Altenburger Adolf polgári iskolai tanár, akinek 

1900-tól kezdve rendszeresen jelentek meg irásai, fordi- 

tásai. 15.E 

Helyi mozgalomról azonban csak 1905-től kezdődően beszél-

hetünk. A Szegedi Gyorsiró Egyesület 1905 végétől kezdő-

dően használta a nyelvet az 1907-ben Szegeden megrendezett 

Nemzetközi Gyyorsiró Kongresszus és Kiállitás előkészitésé-

ben, a kiállitáson pedig már számos eszperantó gyorsirási 

rendszer is szerepelt. 16./ 

Itt, a gyorsirók körében 17 éves diákként kapcsoló-

dott be a mozgalomba. Baranyai Zoltán, 17.7  az első szegedi, 

aki kapcsolatba került munkáseszperantistákkal is, mégpe-

dig az akkor legerősebb francia munkáseszperantista mozga-

lommal. 1907-ben ő lett a Párizsban akkor induló Interna- 



cia Socia Revuo c. nemzetközi szocialista folyóirat ma-

gyarországi levelezője, s az is maradt egészen az első 

világháború kitöréséig. 

1907-ben Jakab Lajost és Altenburger Adolfot egya-

ránt Budapestre helyezték, s Budapesten folytatta tanul-

mányait Baranyai Zoltán is. A három legjobb, legaktivabb, 

vezető eszperantista távozása visszavetette a szegedi 

mozgalmat, s az 1908-1911-es években alig találjuk nyo-

mát a szegedi eszperantisták tevékenységének. 18./ 

1911-ben nagy valtozások történtek az egész magyar-

országi mozgalomban. A két rivalizáló kis egyesület - A 

Magyar Eszperantista Társaság és a Marich-féle "La Verdes 

Standardon a hódmezővásárhelyi származású kivaló pedagó-

gus, Medgyesi János kezdeményezésére elhatározta az egye-

sülést, s egy év alatt ki is épült az egységes magyaror-

szági mozLalom szervezeti bázisa, a pacifista vezetésü 

Magyarországi Eszperantista Társaság /Hungarlanda Espe-

rantista Societo/. Nz fellenditette a vidéki munkát is. 

1911-ben Szegeden propagandakörúton levő Rákóczi Tmre  

kolozsvári diák próbálkozott létrehozni egy egyetemisták-

ból álló eszperantista csoportot - nem nagy eredménnyel, 

ezt követően azonban már eredményes propagandát és szervező-

munkát fejtett ki a varosban a társaság egyik vezetője, 

Marich Ágoston, akinek tanfolyama után 1912. január 8-án 

megalakult a Magyarországi Eszperantista Társaság Szegedi 

Csoportja. Ennek elnöke Muzsnay Dénes polgári iskolai ta-

nár lett. 19./  A csoport titkára Szücs Lajos közgazdász 
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két évvel később irt visszaemlékezésében olvashatjuk, 

hogy  a  24 tag közül ekkor  még senki  nem beszélte a nyel-

vet. 20./  A tanulás és propaganda azonban már szervezett 

keretek között folyt, és a kis csoport nyelvtudás szem-

pontjából is, de létszámban és anyagiakban is erősödni 

kezdett. Ingyenes nyelvtanfolyamok és propagandarendezvé-

nyek szervezésében merült ki a csoport tevékenysége, s 

rendszeressé vált a szegedi, aradi és temesvári eszperan-

tisták - gyakran havonta megrendezett - találkozója. A:7, 

országos, sőt nemzetközi kongresszusokon is ott találjuk 

e csoportok képviselőit. 21./ 

1913-ban került be a szegedi csoport vezetőségébe 

Dr. Czibula Antal, az SZDP helyi szervezetének vezetőségi 

tagja és Varsandán László, mindketten a szegedi munkásmoz-

galom kiemelkedő alakjai. ekkor lett vezetőségi tag Turzó 

Péter vasúti hivatalnok is, aki a polgári eszperantisták 

kis csoportjának vezetője volt Sze geden a harmincas évek 

elejéig. 22./  Ekkor, 1913. március 25-én vette fel a 

csoport a "Frateco" /Testvériség/ nevet. Növekvő aktivi-

tásukat jelzi többek között az, hogy az év végén már há-

rom könyvet készítettek elő kiadásra, s ezek 1914-ben meg 

is jelentek.  23./  

A  helyi munkásmozgalommal kapcsolatban álló személyek 

azonban már 1914 elején kikerültek a vezetőségből, s a 

csoport határozottan polgári jelleget öltött. A tagok 

rendszeres találkozóhelye a Corso-kávéház, vezetőik: Muzs-

nay  Dénes, iurzó Péter és Szücs Lajos voltak, akik kizáró-

lag a nyelv tanulását és terjesztését tekintették céljuk- 

nak. 24./ 
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Mégis ez a csoport volt az, amely propagandamunkája so-

rán szükségszerüen kapcsolatba került a szegedi munkások-

kal. Az eszperantó iránt érdeklődő munkások pedig nem a 

polgári csoportba léptek be, hanem 1914. január 24-én 

megalakitották a Szegedi Munkás Eszperantó Egyesületet. 

/Az alakulás feltehetően az akkori Munkásotthonban, vagyis 

Németh Istvan vendéglőjében, Mikszáth Kálmán u. 22. sz. 

alatt történt./ Az alakuláskor 56 tagot számláló egyesü-

letet Fürtös Sándor és Daka Mihály nyomdászok, Rácz Mi- 

hály festőmunkás, Schwartz Adolf és Szücs Lajos vezették. 25./  

A Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesületének 

feltehetően semmiféle szerepe nem volt a Szegedi Munkás 

Eszperantó Egyesület megalakitásában. Az országos központ 

kezdeményezését megelőzve szegedi munkások és polgári esz-

perantisták közösen hivták életre ezt az egyesületet. A 

fő szervező valószinüleg Szücs Lajos volt, a " `rateco" 

csoport titkára, aki most a munkáscsoport titkára is lett. 

A megalakulás körülményei és ez a személyi kapcsolat azt 

eredményezték, hogy az ezt követő fél évben a két szegedi 

csoport tevékenysége alig tért el egymástól, főleg ingye-

nes nyelvtanfolyamok szervezésére szoritkozott. A különb-

ség mindössze annyi volt, hogy az egyik csoport munkások-

ból állott, a másik pedig zömmel kishivatalnokokból. 

Az 1914. május 30-tól június 1-ig Szegeden megrende-

zett III. Országos Eszperantó Kongresszuson negyvenöt ha-

zai csoport képviseltette magát, közöttük a két szegedi 

is, amelyek tagjai a kulturális m.üsór zömét adták. A két 

csoport között meglévő nyelvtudásbeli különbségre enged 
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következtetni az a tény, hogy a kulturális programban sze-

replő polgáriak mellett mindössze két munkáseszoerantista  

szereprit: Fürtös Sándor és Zeisler Árpád. 26./  

Ám ez a kongresszus már sem a szegedi, sem az orszá-

gos mozgalom további alakulását nem befolyásolhatta. Az  

augusztusban kitört világháború átmenetileg az egész moz-

galmat visszavetette, különösen a polgári mozgalomtól ép-

pen az elkülönülés stádiumában levő magyarországi munkás-

eszperantista mozgalmat érték súlyos csapások. Szinte jel-

képes, hogy Dezsény Dezső, az aradi munkáscsoport vezető-

je a háború első áldozatai közé tartozott. 27.E  Megszűnt 

a szegedi munkáscsoport müködése is, a tagok nagyrésze be-

vonult, sokan  más városokba, főleg Budapestre kerültek 

dolgozni. 

Daka Mihály hadifogságban pusztult el,  Schwartz  Adolf és  

Zeisler Árpád Budapestre kerültek, s a név szerint is is-

mertek közül csak a vezetőség két idősebb tagjáról, Fürtös 

Sándorról és Rácz Mihályról tudjuk, hogy Szegeden maradtak. 

A hazai munkáseszperantista mozgalom csak Budapesten 

volt olyan erős, hogy folytonosságát a  háború sem szaki-

totta meg. Bár a Magyarországi Eszperantista Munkások Egye-

sülete 1915 tavaszán beszüntette müködését, 28 • !  néhány 

szakszervezetben, de másutt is tovább müködtek a tanfolya-

mok és kisebb csoportok, ~9 . ! s a polgári eszperantisták 

is tevékenykedtek. 3" /  Mégis, 1916 úgy a nemzetközi,  

mint a magyarországi mozgalom szempontjából a mélypontot 

jelentette. 
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A SZEGEDI ESZPERANTÓ MOZGALOM 1917-1919-BEN 

1917-ben Európa-szerte ismét élénkülni kezdett az 

eszperantó mozgalom, s 1918-tól a háború befejezését kö-

vető években egy rendkiv ül gyors fejlődés bontakozott ki. 

A munkáseszperantista mozgalom jelentőségében, méreteiben 

egyaránt csakhamar messze túlszúrnyalta a háború előtti 

időszak mozgalmát, és a polgári eszperantisták mozgalmát 

is. 

A Turzó Péter körül csoportosult szegedi polgári 

eszperantistak, a Szegedi Eszperantó Egyesület, 1917 áp-

rilisában kezdtek müködni a magántisztviselők Vár utcai 

helyiségében.Néhány más város eszperantistáival augusztus-

ban már Szegeden rendezték meg a mozgalom fellenditésének 

kérdéseit tárgyaló "délvidéki értekezletet". 31 '/ 

1918 júliusától ők jelentették meg az 1922 -ig egyetlen 

számottevő, havonta megjelenő magyarországi eszperantó 

folyóiratot, a Hungara Esperantisto- t. 32./  

Az eszperantó mozgalom fejlődése Magyarországon csak 

az 1918-as polgári demokratikus forradalom győzelmét kö-

vetően nagy lendületet vett, igy 1918 őszén Szegeden is. 

Először a munkások és magántisztviselők között indultak 

tanfolyamok. 1919 januárjában egy 50 tagú katonacsoport 

is létrejött. 55 ' /  Ekkor bontakozott ki a vasutas eszpe-

rantisták mozgalma. Különösen sok eszperantista volt a 

vasúti leszámitó-hivatal tisztviselői között és külön tan-

folyamot tartottak a mozdonyvezetők részére is. 
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Ismét miiködött a polgári eszperantistak "Frateco" csoport-

ja.  34.1 

A továbbra is politikamentes, "az eszperantóért" jel-

szó alatt dolgozó Frateco-csoporton belül csak a Tanács-

köztársaság győzelmét követően indult meg a differenciá-

lódás. Lig egyeek továbbra is csak az eszperantó iskolai 

oktatásáért szálltak sikra, mások úgy látták, hogy a nem-

zetközi nyelv problémája csak a szocializmus győzelmével 

oldható meg, s azt hirdették, hogy az eszperantó mozgalom 

és a forradalmi munkásmozgalom szövetségesek: "... az es-

perantizmus valóságos diadalának alapját a kommün eszmék 

győzelme képezi. Ezt elismerve, a jövőben ne akceptáljuk 

annak az esperanto világkongresszusnak a határozatait, a-

mely a politikai hitvallók közt nem lát különbséget..." 35 ' /  

Juhász  Gyula,  az akkor már országosan ismert költő, 

aki alig egy hónappal korábban kötelezte el magát a szo-

cializmus ügye mellett, s ekkoriban ismerkedett meg az 

eszperantó moz alommal is, szintén a két mozgalom össze-

tartozását, egységét hirdette: "Az esperanto ... eszméje 

most kezd diadalmaskodni a harmadik Internacionálé, az 

öntudatra ébredt világproletariátus világraszóló megmoz-

dulása nyomán. Az esperanto igazi hivei, kell, hogy az 

új tarsadalmi hitnek, a kommunista világrendnek is őszin-

te, becsületes hivői és buzgó propagálói legyenek... 

Kell, hogy az esperanto hivei és beszélői is hirdessék 

a Marx evangéliumát: Világ proletárjai, egyesüljetek!... 

Hogyan  is zeng az Internacionale? Nemzetközivé valik Hol-

napra a világ! Addig is, tanuljatok és készüljetek!" 36.E 
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A szegedi eszperantisták azonban nem tudták felvenni 

a kapcsolatot a budapestiekkel. A francia megszállás alá 

került varos a tanácshatalom néhány napos fennállása után 

az ellenforradalmi erők szervezkedésének egyik központja 

lett, s áprilisban a helyi eszperantisták néhány bátorta-

lan kezdeményezésével 37 '/ le is zárult a szegedi mozga-

lom történetének 1917-19-es szakasza. A francia megszállás 

alatt levő ellenforradalmi központban nem volt lehetőség 

a munkáseszperantista mozgalom kibontakozására, még a pol-

gári mozgalom továbbfejlődésére sem. 

Az eszperantó mozgalom néhány országban már az első 

világháború előtt el nem hanyagolható kulturális tényező-

vé nőtt, Magyarországon azonban csak 1919_ben történt ez 

meg. 

A szegedi mozgalom az 1919 tavaszán bekövetkezett 

visszaesés ellenére sem szűnt meg, oly jelentős volt már 

az eszperantisták száma. Lz a körülmény, továbbá az a 

tény, hogy Európa-szerte fellendülőben volt az eszperan-

tó mozgalom, késztethette P. Ábrahám Dezső szegedi ellen-

forradalmi kormányát egy eszperantó nyelvű politikai lap 

kiadását támogassa. A Hungara Voco  c. hetilapnak azonban 

az első száma jelent meg augusztus 1-én Turzó Péter szer-

kesztésében és kiadásában. 

Augusztus első napjaiban a lapot finanszirozó ellenforra-

dalmi kormány helyzete rohamosan gyengült, s csakhamar 

38.1  kimondta feloszlatását.  
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A MUNKÁS ESZPERANTÓ EGYESÜLET  /1919-1920/ 

A francia megszállás alatt álló Szegeden a munkás-

mozgalom helyzete valamivel könnyebb volt, mint az ellen-

forradalmi magyar vagy a román csapatok megszállása alá 

került terdleteken. A fr ancia csapatok parpncsnoksága a 

polgári demokrácig jelszava alatt működési teret bizto-

sitott a szociáldemokratáknak és a munkás kulturmozgal-

maknak. A szegedi nagy júliusi sztrájk eredményei közé 

tartozott, hogy a francia megszállók visszaadták a szege-

di munkásoknak a kaszárnyából átalakitott bécsi körúti 

Munkásotthont. 

A megszállásból adódó kedvezőbb lehetőségeket kihasz-

nálva a szegedi szociáldemokrata pártszervezet 1919 őszén 

megalakitotta kulturbizot;tságát. 39 '/ A költő Juhász Gyu-

la elsősorban e bizottság tagjaként játszott tevékeny sze-

repet a szegedi munkásmozgalomban. 

A Munkásotthonban a munkáseszperantisták, kihasznál-

va a kedvező lehetőségeket, tevékeny propaganda és szervező 

munkába kezdtek. Október 5-i propagandagyülésükön Juhász 

Gyula nyitott meg egy előadássorozatot, s beszédében 

"megvédte az esperantot azokkal szemben, akik a nemzetkö-

ziséget kifogásoljak". 	./ 

Az ősz folyamán szervezett tanfolyamokon mintegy két-

százan vettek részt, s 1919. október 19-én a Munkásotthon-

ban megalakult a 160 tagú Munkás Eszperantó Egyesület. 

A szervezet vezetésébe nem választották be az akkor méh a 
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szociáldemokraták jobbszárnyához tartozó Fürtös Sándort, 

de bekerült a vezetőségbe a "mérsékelt irnyzathoz" tarto-

zó Szomody Istvan mozdonyvezető, valamint a baloldali 

Ladvánazky József, Bori Mihály és Dr. Schwalb Lajos. 41./ 

A Munkásotthonban tartott tanfolyamokat Szabados 

Ferenc, Szabados Magda és dr. Schwartz /Schwalb?/ Lajos 

vezették. 42 ' /  Az érdeklődés tovább nőtt, s csakhamar 

tanfolyam indult az alkalmazottak szakszervezetének Vár 

utcai helyiségében is. 43./  

A Szegedi Munkás Eszperantó Egyesület létrejöttével 

az eszperantó mozgalom súlypontja áttevődött a munkás-

eszperantisták mozgalmára. A polgáriak tevékenysége ettől 

kezdve mintegy másfél évtizeden keresztül háttérbe szo-

rult, elmaradt az aktivitásban és létszámban jóval nagyobb, 

erősebb munkáseszperantista mozgalom mögött. 

Az 1919-es alakulás körülményei lényegesen különböztek 

az 1914-es alakulástól. Ezt az egyesületet már nem a polgá-

riak segitségével hitlták életre, nem volt a polgáriak szer-

vezetével közös célkitüzésük, s természetesen nem lett 

közös a vezető személye sem; a polgáriak szerepe mindösz-

sze arra szoritkozott, hogy üdvözölték a "testvér egyesület" 

megalakulását. 44. /  Ettől kezdve a polgáriak csaknem ki-

zárólag a vasutasok és hivatalnokok körében fejtettek ki 

tevékenységet. 45•/ 

A Munkás Eszperantó Egyesület ugyan teljesen elkülö-

nült már a polgáriak mozgalmától, még sem volt teljesen 

mentes annak eszmei befolyásától. Ezt mutatja pl. az ege- 
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sulet elnökének, Szabados Ferencnek egyik beszéde, amely-

ben az eszperantó létjogosultságát a következőképpen bi-

zonygatta a munkások előtt: "... a vasút, posta, hajózás, 

technika, orvosi tudomány ... az emberiség boldogságát, 

jólétét, kulturáját szolgálták. Ennek szolgálatába állt 

be az eszperantó is. S ha volnának itt, Szegeden akik két-

ségbevonják, azoknak figyelmébe ajánljuk, hogy pl. a ka-

tolikusok is kiváló müvelői az eszperantónak." 46./ 

Mások viszont a nemzetközi nyelv osztályharc szolgálatába 

állitásának hivei voltak.  Pl.  Szomody István vezetőségi 

tag már azt hangsúlyozta, hogy a nemzetközi nvely "a vi-

lág proletariátusának legyen az érintkező eszköze." 47./  

Decemberben ugyanő "Eszperantizmus és szocializmus" cim-

mel tartott előadást. 48 ' ~ Feltehetően nem a burzsoá koz-

mopolitizmus álláspontjára helyezkedett Juhász Gyula sem,  

hiszen erről a kérdésről szóló előadAsának nagy részét a  

cenzúra törölte. 49•/  

Fig elemreméltó az a harcos kiállás, amelyet Juhász  

Gyula tanúsitott a Giesswein-ügy kapcsán. Giesswein Sándor  

pápai prelátus a hazai pacifista mozgalmak egyik vezéralak-

ja volt a háborút megelőző években. 1912-től ő volt a pol-

gári eszperantisták egyesületének elnöke. Kapcsolatba ke-

rült a Galilei-körrel is, sőt a háború alatt már az anti-

militaristákat támogatta. Később egy rövid időre mégis az  

ellenforradalmi rendszert támogatók táborába került: sike-

rült megnyerni őt a kereszténydemokrata párt elnökének.  

Csakhamar szembenkerül azonban saját pártjával, mert nyi- 
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latkozatban elitélte a fehérterrort és az antiszemitiz-

must. Juhász Gyula ekkor Giesswein vétót  kiált c. cik_é- 

ben fidvözölte "az eszperantista mozgalom lelkes katoná- 

ját". 50./ 
 

Az ellenforradalmi rendszer helyi orgánuma, a szege-

di Uj Nemzedék Juhász elleni nyilt taraadással reagált er-

re a cikkre, 5l' ~  mire Juhász A  fej nélküli párt c. újabb 

irásában már lellezetlen gúnnyal irt a demagógiával soha 

nem fukarkodó keresztényszocialista mozgalom átmeneti meg-

zavarodásáról: "... halftlan, ez a Giesswein okvetetlenke-

dik, ez a pap azt akarja, amit hirdet..." 52./  

A Szegedi Uj Nemzedék - ellenérvet nem tudván fel-

hozni - jobb hiján Juhász Gyula   munkásmozgalmi kapcsola-

tai, demokratikus internacionalizmusa elleni durva kiro-

hanással reagált, Juhász bünéül róva fel azt is, hogy ro-

konszenvez az eszperantó mozgalommal: "... vezérünk volt 

Juhász Gyula ... De nem vezérünk azóta, mióta feliratokat 

ir a Munkásotthon homlokára, ... hogy Anatole France in-

ternacionalizmusát és vallástalanságát állitotta elénk 

követendő példaként! ... tiltakozunk a lelki rolonságtól 

olyan emberrel, aki a "világot megváltó kommunizmus" el-

veit akarja a miországunkban is megvalósitani, aki kimon-

dottan és közismerten vörös volt, és aki most is esperan-

tót hirdet a helyett, hogy a magyar nyelv zenéjét dicsér-

né, annak a nyelvnek a zenéjét, amelyen ő is ir." 53'7  

Juhásznak az ellenforradalom erői ellen vivott kö-

vetkezetes, már-már heroikus harcában harcostársként kö- 
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szöntötte a munkáseszperantistákat. A Munkás Eszperantó 

Egyesület utolsó nagy rendezvényére irta a ProlóEus a 

Munkás Eszperantó  estélyére c. költeményét. A Munka tu-

dósitása szerint megkapóan szavalták keserű-biztató sora- 

it • 

"Testvéreim egy jobb jövő hitében, 

Amelynek bibor hajnala hasad, 

Köszöntsek magyar tél bús ködében, 

Mint e jövőért küzdő társakat. 

Gyász, üldözés, b.1sors és meg nem értés 

Hiába zúdul reánk, az Eszme él, 

Nem tántorit sem önkény, sem kisértés, 

Szinünk erősen és bizton remél." 54.1 

Az 1919 őszétől kezdve kibontakozó rendkivüli arányú 

munkanélküliség, az infláció, a feketepiac, a munkásság-

nak  a  létminimumon élés körülményei között folytatott gaz-

dasági küzdelmei csaknem lehetetlenné tették a munkás kul-

turmozgalmak továbbfejlődését. 1919-20 telén a Munkás Esz-

perantó Egyesület is egyre nehezebb helyzetbe került. Ren-

dzevényeit, tanfolyamait hol a világitás, hol a fütőanyag 

hiánya miatt novembertől kezdve egyre gyakrabban halaszt-

gatták, januártól kezdve pedig egyáltalán nem tudták meg-

tartani. 55 '/ Amikor pedig kitavaszodott, a "gyász, ül-

dözés, balsors" magyar tele Szegedet is elérte: a francia 

megszálló csapatok kiüritették a várost, s az ellenforra-

dalmi rendszer itt is megszilárdult. 
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A nacionalista, antiszemita, demoKcráciaellenes erők meg-

erősödése, a politikai terror fokozódása miatt többen el 

is hagyták a várost. Igy pl. Szabadkára emigrált dr. Schwalb 

Lajos, a Munkás Eszperantó Egyesület egyik vezetője is. 

A "nemzeti hadsereg" jelenlétének egyik első következmé-

nye az volt, hogy a Munkásotthont ismét kaszárnyává alaki-

tották, elemi létfeltételeitől fosztva meg ezzel a helyi 

munkás-kulturmozgalmakat. 56./ 

Bár nem kapcsolódik szorosan a helyi mozgalomhoz, 

még sem hagyható figyelmen kivül az az eszperantista cso-

port, amely a szegedi Csillag-börtönben jött létre. Itt 

1919 őszétől mintegy 500 politikai foglyot zsúfoltak ösz-

sze, többnyire a Tanácsköztársaság alatt tanúsitott poli-

tikai magatartásuk miatt. A közeli bútorgyárban dolgozó 

foglyok esténként a zsúfolt cellákban rendszeresen tartot-

tak egymás között politikai és ismeretterjesztő előadásokat. 

Előadókban nem volt hiány, hiszen számos politikai, szak-

szervezeti vezető, újságíró, tanár stb. akadt közöttük. 

Igy került sor a nemzetközi nyelvről szóló előadásra, majd 

később nyelvtanfolyamra is. A tanfolyamot Szücs Lajos, a 

Szegedi Munkás Eszperantó Egyesület volt titkára kezdemé-

nyezte. Magyar Lajosnak, a gyárirodán dolgoztatott kommu-

nista újságirónak sikerült papírt és ceruzát szereznie. 

Később a politikai foglyokon kivül néhány velük együtt 

dolgozó gyári munkás is bekapcsolódott a nyelvtanulásba. 

A foglyok nagy része az 1921-22-es fogolycsere révén a 

Szovjetunióba került, s 1922-ben már a moszkvai eszperan-

tó klubban is tevékenykedett olyan eszperantista, aki a 
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szegedi Csillag-börtöbhen ismerkedett meg a nemzetközi 

nyelvvel. 57 • 1  

Valószinüleg a szegedi Csillag-börtön volt az első, 

ahol  kommunista  és szociáldemokrata politikai foglyok 

eszperantó nyelvtanfolyamot szerveztek. Később, a 20-as, 

30-as években Kelet-Európai országokban ez már elég ál-

talános volt. 
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A SZEGEDI MUNKÁSESZPER4N`1'ISTA MOZGALOM UJJ ÁSZER- 

VEZÉSE _ÉS FEJLŐDÉSE 1929-IG 

Az eszperantó mozgalom polgári irányzatának céljai 

sem voltak összhangban a magyar ellenforradalmi rendszer 

kulturpolitikai celkitüzéseivel, mégis a polgári eszpe-

rantistak a huszas években viszonylag zavartalanabbul, 

jobb körülmények között dolgozhattak, mint a munkásesz-

perantisták. Gyakran iskolai tantermeket is bocsátottak 

rendelkezésükre, és más fórumokon is elnézőbbe'l voltak 

velük szemben.  Ennek  ellenére a polgári irányzat nem tud-

ta visszanyerni döntő befolyását, túlsúlyát az eszperan-

tó mozgalom egészét tekintve. Szegeden sem alakult más-

ként a mozgalom helyzete. A nagymúltú Frateco-csoport to- 

vább müködött, de nem képviselte a mozgalom döntő részét. 58 ' /  

1920-b an  a helyi munkáseszperantista mozgalomban még 

az átmeneti hanyatlás jelei mutatkoztak, s csak 1921-ben 

lendült fel a mozgalom, amikor a Magántisztviselők és Ke-

reskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének Vár utcai helyi-

ségében próbáltak dolgozni. 59 '/ Ugyanezen évben nyilt 

meg a Maros-utcai Munkásotthon, ahol az eszperantisták is 

otthonra találhattak volna, de az itteni elhelyezés csak 

szükségmegoldás lehetett, mert az épület lényegében alkal-

matlan volt munkásotthon céljaira. Ezidő tajt egy forrás 

szerint többször is próbálkoztak hivatalosan is elismert 

munkáseszperantista szervezet létrehozásával, ám  mindany-

nyiszor eredménytelenül. 5O'/ 
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Az 1918 őszén újjászerveződött Magyaro.L s zági Eszperan-

tista Munkások Egyesülete Budapesten átvészelte a fehér-

terror időszakát, sőt 1920 őszétől ismét széleskörü tevé-

kenységet fejtett ki. Egyes csoportjai ebtől kezdve a 

kommunist a  nevelő és szervező munka melegágyai voltak, el-

sősorban Hámán Kató, valamint az ekkor még itthon tartóz-

kodó Robicsek Pál és Batta József tevékenységéré k eredmé-

nyeképpen. A szegedi munkáseszperantisták számára legcél-

szerübbnek mutatkozott, hogy ezen legálisan működő orszá-

gos egyesületnek a keretében szervekkedjenek. 

A szegedi mozgalom újjászervezésre döntő befolyással 

volt az a körülmény, hogy 1921 novemberében megalakult az 

illegális KIi1P szegedi csoportja Ladvánszky József kőműves 

vezetésével, aki a munkáseszperantistákkal már 1919 őszén 

kapcsolatba került. A KMP ek_coriban próbálkozott először 

az illegális és legális munka összekapcsolásával, igyeke-

zett kihasználni a legális munkásmozgalom adta kereteket. 

A szegedi illegális kommunista sejt valószinü ösztönzésé-

re 1922. január 16-án a Ivaros utcai Munkásotthonban mega-

lakult a Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesületé-

nek Szegedi Csoportja. Elnöknek Galiba Tmre  kőmüvest vá- 

lasztották meg. Galiba 1920-ban Budapesten a Famunkások 

Szakszervezetében tanult eszperantóul, s 1921-ben hazatér-

ve azonnal bekapcsolódott a helyi munkáseszperantisták 

munkájába. A vezetőség tagjai lettek továbbá Jászi Ferenc, 

Magyar Endre, Babarczi László, Majorosi Ferenc, Vicsdi 

61./ András és Varsandán László.  
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A  vezetőség tagjai közül hárman - Jászi, Majorosi és 

Varsandán - tagjai voltak a kommunista páftnak, de a kons-

pirációs munkában nem volt kellő jártasságuk. Hibát követ-

tek el, amikor a csoport vezetőségét nem ösztönözték, hogy 

a MEM:E budapesti központjával vegyék fel a kapcsolatot, 

vagy legalább tájékoztassák őket a csoport megalakulásáról. 

Igy a munkáseszperantista csoport fedőszerv jellege nyil- 

vánvalóbb volt. A szegedi kommunisták illegális munkában való 

járatlansága is hozzájárult lebukásukhoz. 1922 végén és 

március elején több szegedi kommunistát letartóztattak, kö-

zöttük eszperantistákat is. A IvIENIE szegedi Csoportja veze-

tőségéből Varsandán Lászlót kétévi fegyházra, Jászi Ferencet 

két és fél évi fegyházra, Majorosi Ferencet 62.7  egy évi 

börtönre itélték. 63 ' 7  

A  kommunista sejt lebukása azonban nem vált végzetes-

sé a munkáseszperantista mozgalomra. A munkáseszperantista 

vezetőség szabadon rn radt tagjai közül Galiba Tmre  és Ma-

gyar Endre nyomdász vezették tovább a csoportot, amely ek-

kor a WF,ME  egyetlen vidéki csoportjaként müködött. 64./ 

A  hatóságok felismerve, hogy a MEIUIE csoportjai bal-

oldali szervezkedések melegágyai, állandó zaklatásaikkal 

gyötörték a helyi csoportokat. Április 30-án, a Iv'".I bu-

dapesti zászlóavató ünnepélyén a jelenlévő rendőrtisztvise-

lő megvonta a szót az egyik szónoktól, s betiltották dél-

utánra tervezett utcai felvonulásukat. 65./  A rendőrség 

ekkoriban kezdte ellenőrizni a külföldről érkező eszpe-

rantó nyelvű könyveket, folyóiratokat is. 1922 nyarán a 

budapesti főkapitányságon az új feladatra való felkészülés 
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jegyében, a rendőrség alkalmazottai közül többen eszper^ntó 

nyelvvizsgát tettek. 66./ 

A MEME központja  ekkortájt értesült arról, hogy a sze-

gedi vezetőség egy részét kommunista szervezkedés vádjával 

letartóztatták. Hamarosan Tombácz Imre szabót küldték Sze-

gedre, a vezetőség és a csoport újjászervezésére. A szege-

di származású Tombácz 1911-ben került el a városból. 1917 

óta szervezett munkás, 1919-ben vöröskatona volt. 1920-ban 

tanult meg eszperantóul Budapesten, a nyomdászok Bérkocsis 

utcai klubjában, s belépett a MEME-be. 1922 nyarán munka-

nélküli révén, el tudta vállalni a megbízatást. Szegedre 

érkezve felvette a kapcsolatot a legaktivabb eszperantis-

tákkal, akik rövid rájékozódás után elhatározták a csoport 

újjáalakulását, olyan vezetőség választását, amely a ható-

ságok előtt hivatalosan képviselheti a csoportot. 67.! 

Szeptember 3-án a régi vezetőség formálisan lemondott 

és a csoport új vezetőséget választott. Elnökül ekkor dr. 

Czibula Antalt választották meg. Czibula a Tanácsköztársa-

ság alatt a helyi direktórium tagja volt. Az ügyvédi gya-

korlattól megfosztott és börtönbüntetését letöltött Czi-

bula most került kapcsolatba másodszor az eszperantó moz-

galommal, és szeptember 24-én már előadást tartott a Mun-

kásotthonban a nemzetközi nyelvről. A másik előadó a Ta-

nácsköztársaság alatti szerepléséért börtönbüntetését ép-

pen letöltött Szücs Lajos volt. 68.!  

Czibula szerepeltetése vörös posztó volt a városi ha-

tóságok szemében, s ismét nem hagyták jóvá a csoport mükö-

dését. Ezúttal az alakulási jegyzőkönyvet egyszerüen vala- 
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ki elfektette a Városházán. s a csoport tudomására hozták, 

hogy Czibula nem lehet elnök. 

A következő újjáalakulás - valószinüleg 1922 végén  - 

az Oskola utcai régi gimnáziumban, az "öreg Oskolában" 

történt. Ekkor Borsos István asztalossegédet választották 

elnökül. Igyekeztek minden formaságot betartani; csatolták 

a budapesti központ irásos hozzájárulását, s  -  mivel a 

csoport tagjainak nagy része húsz éven aluli volt -, a 

szülői beleegyező nyilatkozatokat is. Nagysokcára azután 

végre megérkezett a polgármesteri jóváhagyás, s a Magyar-

országi Eszperantista Munkások Egyesülete 7. számú cso-

portja immár hivatalosan is létezett. 69./ 

A propaganda és szervező munka ettől kezdve valami-

vel zavartalanabbul folyt, egyelőre azonban még mindig nem 

sikerült megteremteni a nyelvoktatáshoz szükséges feltéte-

leket. A polgári eszperantisták ebből a szempontból még 

mindig jobb helyzetben voltak, s ezt igyekeztek is kihasz-

nálni. 70.E  Ugyanekkor mégis gyöngülések jelei mutatkoz-

tak: 1923 végén már nem tudták tovabb a  Hungara Esperan-

tisto-t kiadni. Pedig ekkor már a szélsőjobboldali Sze e—

di Ujemmiék sem helyezkedett szembe a nemzetközi nyelv-

vel. Hirt adott a polgáriak rendezvényeiről, s örömmel 

nyugtázta, hogy ezek közül egyesek eszper antó nyelven csi-

nálnak propagandát "a Csonka Magyarországon elkövetett i-

gazságtalanságok megismertetésére". 71.!  

A polgári eszperantisták mozgalma már nem volt egy-

szerüen pacifista mozgalom. Egyesek megpróbálták összee-

gyeztetni a magyar nacionalizmus, sovinizmus propagálását 
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a nemzetközi nyelv eszméjével. Ez az irányzat először 1923— 

as pécsi kongresszusukon kapott hangot, 72 '/ s különösen 

Giesswein halála /1923-11-15/ után erősödött meg. Minden-

nek egyik következménye lett az, hogy a demokratikus, ha-

ladó érzelmü eszperantisták közül mind többen kezdték ke-

resni a kapcsolatot a munkáseszperantistákkal. Igy Szegeden 

a munkáscsoport egyik legjobb oktatója lett a fiatal, te-

hetséges Kekezovich Viola, aki 1922-ben kezdett tanulni a 

polgáriaknál, s Turzó legjobb tanitmánya volt. 

Bonyolitotta a helyzetet az is, hogy Magyarországon 

ekkoriban lendült fel az ido-mozgalom, 73 '/ s csakhamar 

fellépett ennek szegedi apostola is. 74 ' /  Az ido-mozga-

lom azonban sem Szegeden, sem Délmagyarország többi va- 

rosában nem tudott gyökeret verni, kivéve :Lecskemétet, 

ahol polgári ido-csoport alakult. 75'/ 
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Szegeden az eszperantó mozgalom két szárnyának "ver-

senyfutása" 1925-re a munkáseszperantista szárny további 

erősödésével, és a polgáriak mozgalmának csaknem teljes 

megszűnésével ért v éget. 1924 őszén Szegeden előszőr ren - 

deztek eszperantó kiállitást a Munkásotthonban. Mintegy 

500 látogató tekintette meg a munkáseszperantisták külföl-

di kapcsolatai nyomán összegyült könyveket, folyóirato kat, 

nyomtatványokat. 76 ' / Ekkortájt a csoport az éttermi mun-

kások szakmai csoportjával közösen helyiséget béreltek a 

Deák F. u. 27. sz. alatt. Ezzel megoldódott a helyiségprob-

léma: a pincérek nappal, az eszperantisták akár minden este 

használhatták a helységet. 1924-ben 7 tanfolyamot szervez-

tek itt 179 hallgatóval. 1925-ben tovább növekedett a hall-

gatók száma. A legjobb oktatók Tombácz Tmre  és Kekezovich 

Viola mellett hamar oktatóképessé vált még jónéhány fiatal: 

Cseszkó Jenő, Farkas Sándor, Csűri Mihály, Csatlós Margit, 

a Józsa-teti:tvérek, a Kovács-testvérek és mások. 1924-től 

kezdve haladó tanfolyamokat is inditottak. 77 ' /  

Jóval lassabban növekedett a IV ME Szegedi Csoportjának 

taglétszáma: 1923-ban 17, s még 1925-ben is csak 92 volt. 78 ' /  

Ennek oka mindenekelőtt a tagdijf izstési kötelezettség, a-

melynek a teljesitésére Szegeden a szokásosnál nagyobb gon-

dot kellett forditani. A helyiség bérleti dija a csoport 

csaknem eg€s z bevételét elvitte, a maradékot pedig könyvek 

beszerzésére, a csoport könyvtárának létrehozására fordí-

tották /1924-ben 42, 1925-ben 78 db könyvük vLlt/. 79./ 
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2. kén:  Szegedi Munkáseszperantisták a Maros utcai Munkás-

otthon udvarán. 1925 nyara /MSZIvIP Csongrád megyei 

Bizottság Archivuma/ 

1. Schwarcz Aladár 

2. Juhász Istvan 

3. Hegedűs József 
$. Kecskeméti Istvan 
5. Talpai Dezső 

6. Csányi István 

7. Szabó Ferenc 

8. Waltner Mihály 

9. Ábrahám István 

10. Papdy Márk 

11. Lassu Ferenc 

12. Ót ott István 

13. Cseszkó Jenő 

14. Gájer Rudolf 

15. Kovács János 

16. Nagyi József  

cipész 

textilmunkás 

szobafestő 

asztalos 

villanyszerelő 

sofőr 

lakatos 

famunkás 

kőfaragó 

sofőr 

vasmunkás 

kőmüves 

sofőr 
müszerész 

paprikamolnár 
17. Turucz-Tolnai József villanyszerelő 

18. Kisguczi Mihaly  

19. Szécsi János 

20. Galiba József 

21. Kiss György 

22. Galiba István 

23. Csanádi János 

24. Farkas Sándor 

25.  

26. Kiri 

27. Palásthy István 

28. Torin János 

29. Papdy György 
30. Kiss Kálmán 

31. Silbermann Gyula 

32. Kovács János 

vasutas 
asztalos 

müszerész 
vasmunkás 

jégmester 
timár 
famunkás 

lakatos 

famunkás 
egy. altiszt 
vasmunkás 

vasmunkás 

kereskedős. 

müszerész 
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33. Katona József  

34. Csuri Mihály  

35. Katona Istvan  

36. tójárt Ferenc 

37. Jójárt István 

38. Bucsezán Miklós 

39. Mikula Margit  

40. Varsandán Lajos 

41. Bittó Sándor 

42. Vincze József 

43. Lovács László  

44. Matók András  

45. Schwaröz Lipót  

46. Ringel Jenő  

47. Gábor Margit  

48. Kovács Eszter  

49. Spisák Margit  

50.  

51. Domingó Júlia 

52. Kanyó Ilona 

53. Kekezovich Viola 
54. Tombácz Tmre  

55. Csathlós Margit  

56. Kohry r'va  
57. Szűcs Borbála 

58. Üveges Rózsika 

59. Ábrahám Mária 
60. Bucsezán Ilona  

61. Pántya Józsika 

62. Pántya József 

53. Pomázi Istv an  
64. Józsa Ferenc  
65. Gájer Tmre  

66. Kovács István 
~7. Galiba Imre 

68. Somogyi 

69. Zombori Tmre  

kőműves  

kőműves  

kőmüv e s  

kőműves  

kereskedősegéd  

gondnok  

tanonc  
szabó  
ács  

villan yszerelő  
kőmüves  
kazánkovács  

szabó  
szabó  
gyári munkás  

gyári munkás  

cseléd 

takaritó  
nyomdász  

könyvelő 

szabó  
gyors-  és gépiró  
varrónő 
cipőfelsőrészkészitő 

szövőnő 
varrónő 

sajtmester 

lakatos 

asztalos  

kalapos 
villanyszerelő 

kőmüves  

textilmunkás 

pincér 
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A körülényeket figyelembe véve igen nagy eredményként 

értékelhetjük mindezt: még mindig sok volt a munkanélküli, 

a csoport tagjai közül sokan a szó szoros értelmében éhez-

tek, a a helységet télen füteni csak akkor tudták, ha a 

hallgatók közül legalább néhányan fát vagy szenet vittek 

magukkal a foglalkozásokra. Azokra a  foglalkozásokra,  ahol 

a nyomozók rendszeres "vendégek" voltak, ellenőrizték az 

ott folyó munkát, számontartották a jelenlevőket. Előfordult, 

hogy a MEME országos kongresszusára csak úgy tudtak képvi-

selőt küldeni, hogy összeadták neki a ruhára valót, s a 

csoport munkanélküli szabója készitette el a ruhát. 80.!  

Mindemellett az egyesület évi jelentése szerint 1925-ben 

már a szegedi csoport volt az első az egyéni könyvvásár-

lásban. 81.!  

1925 szeptemberében Deák Ferenc utcai helyiségükben 

rendezték meg a második kiállitást, amely az előző évihez 

hasonló sikert aratott. 82. ! A Délmagyarország tudósitó-

ja, az ekkor betegeskedő Juhász Gyula is ott volt a láto-

gatók között: 

"Egy kis szellemi képolnában voltam tegnap délelőtt, 

embertiszteleten. Egy világ volt összezsúfolva ebben 

a csöndes szerény, szükös helyiségben, egy békés, 

dolgos, és emberséges világ. Az eszperantó szegedi 

munkás hiveinek kiállitása. A földkerekség minden tá-

járól fölhalmozott eszperantó folyóiratok, képes le-

velezőlapok, kiáltvanyok, könyvek, bélyegek, plaká- 

tok. Az ötág)aú csillag, a jó reménység szimbóluma 

világit szeliden és biztatóan minden sarokban. Es 

nyilt, derűs tekintetek, amelyek szeretettel simogat- 

ják a dolgokat. Munkásarcok. Testvéreim." 83.E 



3  kp.  
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3. kép: A szegedi munkáseszperantisták kiállitása a IEME 

7. sz. csoport helyiségében. Deák F. u. 25. 

/jelenleg 31./ Részlet. 1925. szeptember 27-28. 

/Cseszkó Jenő tul./ 

4. kép:  Részlet a kiállitásból. Balról: Tombacz Imre és 

Schwarcz Adolf. /Cseszkó Jenő tul./ 

1925-27-ben a munkáseszperantista mozgalom ország_ 

szerte fellendülőben volt, új csoportok alakultak, a MEME 

egész tevékenysége sokrétübbé, kiterjedtebbé vált, fokozó-

dott a tagság aktivitása politikai és kulturális területen 

egyaránt. Erdekes, hogy 1925-től kezdve Szegeden viszont 

kevesebb tanfolyam indult /1926: 6 tanfolyam 81 hallgató-

val, 1927: 6 tanfolyam 55 hallgatóval/, s csökkent a ,EME--

csoport taglétszáma is /1926-ban 66 tag, 1927-ben 55 tag/, 

s ezekben az években alig fele volt az orosházi csoport 

létszámának. 84./  Feloszlott az 1925-ben szervezett esz-

perantó munkáskórus is. A vidéki városok közül csak Szege-

den volt ilyen, de az 1925 decemberi Zamenhof-emlékünnepé-

lyen szerepelt utoljára. 85. /  Mindennek elsősorban az volt 

az oka, hogy a csoport nem tudta tovább fenntartani a De-

ák Ferenc utcai helyiséget, s igy 1926 tavaszától ismét 

"otthontalanokká" váltak. Igaz, hogy 1926. május 1-én a-

vatták fel Szegeden az új, Hétvezér utcai Munkásotthont, 

de ebben a szintén szük épületben éppen úgy nem kaphattak 



megfelelő helyet a tanfolyamoknak, foglalkozásoknak, mint  

a Maros utcában. 86./  

Fentiek ellenére, a tagság összetétel'3t tekintve vál-

tozatlanul a szegedi csoport a legerősebb a délmagyarorszá-

gi csoportok között. Itt szerveztek leggyakrabban haladó 

és oktatóképző tanfolyamokat. 97 ' /  irodalmi versenyeket, 

s a kiirt országos irodalmi pályázatokon pedig a vidéki 

csoportok közül az első helyen szerepeltek. ~8 '~ Többször 

rendeztek előadást, kulturestet, kizárólag eszperantó jel-

leggel, vagy más szegedi kulturegyesülettel karöltve. 89 ' /  

1928 decemberi Zamenhof-emlékünnepélyük kapcsán ismét Ju-

hász Gyula, majd Ivóra Ferenc is méltatta a nemzetközi nyel-

vet. 90'/  I munkáseszperantisták harmadik kiállitását 1927 

őszén rendezték meg a Hétvezér utcai Munkásotthonban, majd 

91.! bemutatták Hódmezővásárhelyen is.  
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5. kép:  Az 1927—es szegedi munkáseszperantista kiállitás 

röplapja. /Csongrád megyei Levéltár. Polgármesteri 

bizalmas. 1927-9465.  sz./ 
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Az 1925 nyarától rendszeressé vált csoportos kirándu-

lások célja a szórakozás, pihenés mellett a nyelvgyakorlás 

is volt, de n'pszerüek voltak ezek a kirándulások azért is, 

mert itt szabadon, zavartalanul vitathatták meg politikai 

kérdéseket is. Budapesten a Budai-hegység volt a METVE és a 

Természetbarátok Turista Egyesülete csoportjai. ak  nem 

egyszer közösen szervezett - kirándulásainak szintere. A 

szegedi munkáseszperantisták állandó kirándulóhelye a 

"Fenyőliget" /Maros-balpart, 5. folyamkm./ lett, ahová a 

csoport tulajdonát képező "Esperanto"-dereglyén jártak ki. 92./  

6.  kép:  A, szegedi Munkáseszperantisták Maros-parti kirándu-

lóhelyükön. "Fenyőliget ", Maros-balpart, 5. fkm. 

1927. /Cseszkó Jenő tul./ 

1. Galiba Imre  kőmüves 

2. Sz. Nagy József vizvezetészerelő 

3. Kanyó Ilona nyomdász 

4. Deutsmann Sándor müszerész 
5. Szabó Mária gyári munkás 
6. Kovács József asztalos 

7. Hévizy Antal lakatos 
S. Hévizy i42tild fodrász 

9. Varga Péter köteles 
10. Csontos Júlia gyári munkás 
11. Szögi János 

12. Csikós Júlia cipőfelsőrészkészitő 
13. Sz  . idagy László asztalos 
14. Csikós Rózsi 

15. Cseszkó Jenő kőmüves 

16. Mihályi Terzéz 



,~ 
4  

11  
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A Tiszán és a Maroson munkásmozgalmi dalokat, népdalokat 

énekeltek. Az akkor már ismert Kalocsay-forditású népdalok 

és a Goldstein-féle munkásdalok mellett a csoporttagok sa-

saját forditásai és népszerűek voltak. 93 '/ 

1926-ban a csoport vezetősége a következőkből állott: 

Galiba Tmre,  Tombácz Tmre,  Csatlós Margit gyors- és gép-

iró, Bán Ferenc vasmunkás, Pomázi István lakatos, Galiba 

István lakatos, Szécsi János asztalos, Farkas Sándor famunn 

kás és Palásthy István famunkás. 94./ 

1927. január 1-től Tombácz Tmre  a szakmaközi bizottság 

titkára lett, s ettől kezdve egyre kisebb aktivitással tu-

dott csak résztvenni a csoport munkájában. Ekkor még őt vá-

lasztották meg a cs000rt elnökének, a tényleges vezetést 

azonban egyre inkább az új, 4 tagú vezetőség többi tagja 

végezte: Cseszkó Jenő kőmüves, Silbermann Gyula kereskedő-

segéd ás Farkas Sándor famunkás. 956/ 

A helyiséggondok 1928-29-ben sem oldódtak meg. Ez is 

szerepet játszhatott abban, hogy a csoport aktivitása egy-

re inkább "kifelé" irányult. A  közeli Kiskundorozsmán, Gyá-

lán és Deszken is volt már néhán7  munkáseszperantista, 96./ 

s a sikerek láttán egyre szervezettebbé valt a vidéki mun-

ka. A nyelvi szempontból és politikailag egyaránt legjobban 

képzett eszperantisták járták a közeli falvakat, varosokat: 

Tombácz Tmre,  Cseszkó Jenő, Józsa Ferenc, Palásthy István 

ás Farkas Sándor. Ők teremtettek kapcsolatot a makói  munkás-

eszperantistákkal, segitették a hódmezővásárhelyi csoport 

létrehozását, kapcsolatot teremtettek az orosházi és békés- 
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csabai csoportokkal. 97./  

Csesző Jenő vasárnaponként kerékpárral járt ki Sándor-

falvára, ahol Nagy József cipész kisiparosnál titokban ve-

zetett egy tanfolyamot. A nyelvtanulást összekapcsolata a 

Népszava ismertetésével és cikkeinek kommentálásával. Nagy 

szó volt ez a "Pallavicini-birodalomhoz" tartozó község-

ben, ahova legföljebb csak kormánypárti sajtó juthatott be, 

s rádiója csak a leggazdagabbaknak volt. A csendőrség né-

hány hét után neszét vette a tanfolyamnak, ezért azt be 

kellett szüntetni. 98.1  

Kónya Antal szabó kisiparos vezetésével azonban tovább 

dolgozott néhány eszperantista, s közülük a Nagy-testvérek 

pedig ettől kezdve gyakran jártak be Szegedre a Munkásott-

honba. Az ezt követő években nagy szerepe volt ezeknek a 

kapcsolatoknak a falu munkásmozgalmának megalapozásában. 

Jelentős szerepük volt a délmagyarországi munkásesz-

perantista mozgalom létrejöttében azoknak a szegedi munkás-

eszperantistáknak, akik vidékre Kerültek dolgozni, s ott 

kezdeményezői voltak a helyi mozgalomnak. Magó Istvan borbély-

segéd, az 1922-es szegedi kommunista szervezkedés egyik fi-

atal gyanúsitottja, akit később tiz társával együtt fel-

mentettek, Orosházára került, ahol tevékenysége nyomán a 

húszas évek közepén kialakult a délmagyarországi munkás-

eszperantista mozgalom második központja. 

1923-24-ben Szegeden dolgozott a szentesi Röszler Já-

nos cipész, aki itt a Munkásotthonban kapcsolódott be az 

eszperantó mozgalomba, s hazakerülve a Szentesi mozgalom 
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úttörője lett. A szentesi és orosházi csoportok müködését 

külön tárgyaljuk. 

1927-ben Mindszentre  került dolgozni Locsis József 

papucsossegéd, aki két évvel korábban a szegedi csoport-

ban ismerkedett meg a nemzetközi nyelvvel. Mindszenten 

Gémes János órás mühelyében próbálkozott tanfolyamot szer-

vezni. A következő évben Kistelekre  kerülvén Jelinek pék 

lakásán tartott  tanfolyamot,  és próbálkozott csoportot 

létrehozni. Rövidesen azonban Kistelekről is elkerült, s 

a  két kis csoport ezt követően rövidesen felbomlott. 99 •' 

Ujszentiránról Puskás Pál béres 1925-ben már rend-

szeresen bejárt a szegedi munkáseszperantistákhoz, s a 

nyelvet elsajátitva a következő évben községében már ön-

állóan vezetett tanfolyamot. Az illegálisan szervezett 

tanfolyamon mintegy tizenöten vettek részt, többnyire 

béresek, közöttük Bodó István, Oroszországból hazatért 

internacionalista. A foglalkozásokat esténként, petróleum-

lámpa fénye mellett tartották, váltakozva hol istállók-

ban, hol egyikük-másikuknál, akinek volt lakása. 1927- 

ben a járási főszolgabírótól kértek engedélyt a tanfolyam 

magánlakásokon történő tartására. Kérésüket a f őszolga-

biro "egészségügyi okokból" elutasitotta. Igy azután  to-

vábbra is többnyire istállókban jöttek össze, titokban. 

1928 januárjában hárman képviselték volna a csoportot a 

IVME Szegeden megrendezett délmagyarországi konferenciá-

ján. Itt azonban detektivek igazoltatták a jelenlévőket, 

majd átadták ügyüket a szőregi csendőrőrsnek. A csendőr- 
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ség zaklatásai miatt a munkáseszperantisták ezután már 

nem tudtak csoportos foglalkozásokat szervezni, s a 

csoport bomlásnak indult. 100./ 

X X X X X  

Az egyesületi helyiségben csaknem minden este össze-

g7ült, zömmel fiatal eszperantisták között távolról sem 

csak a nemzetközi nyelvről, nyelvtanulásról esett szó: 

szervezett viták, előadások folytak irodalmi, müvészeti, 

nevelési és természetesen aktuális politikai témákról is. 

A magyarul vagy - ilymódon a nyelvgyakorlással összekap-

csolva  -  eszperantóul folyó foglalkozások szervezője csak- 

nem mindig Tombác z 
Tmre 

 volt. 101./ 

A Hétvezér utcai Munkásotthonban a szakszervezetek 

rádiókészüléket is vásároltak. Ekkoriban lendült fel Eu-

rópa-szerte a rádiózás. Gyakran előfordult, hogy többen 

bentmaradtak a Munkásotthonban, nem egyszer éjfélig is, 

és több-kevesebb sikerrel fogták a külföldi magyarnyelvü 

adásokat. 

A húazas évek közepén kezdődtek az eszperantó nyel-

vü rádióadAsok is. 102. /  Az eszperantisták csoportja e-

zeket az adásokat is kereste, s ezek közül elsősorban 

Moszkvát. 103.  / A huszas évek második felében már nem 

is egy, akkor nagy teljesitménynek számitó szovjet adó 



sugárzott rendszeresen eszperantó nyelvü müsort, s ezek 

müezaki adatait és az adás időpontját rendszeresen közöl-

te néhány, az országba szabadon bejövő polgári eszperantó 

folyóirat is, elsősorban a Magyarországra is  viszonylag 

nagy példányszAmban járatott, Németországban megjelenő 

Heroldo de Esperanto. c. hetilap. 104./ 

Már a Ladvánszky-féle 192.2-es kommunista szervezke-

dés felszámolásakor megszakadt kapcsolata az illegális 

KMP-val, de azt azt követő években is a helyi munkásmoz-

galom balszárnyán foglalt helyet, s vezetői, aktivistái 

baloldali szociáldemokraták voltak: Tombácz Tmre, Galiba 

Tmre,  Varsandán Lajos, a Silbermann-testvérek, stb. Már 

1922 őszén élenjártak a szegedi eszperantisták a letartóz-

tatott kommunisták megsegitésére inditott gyüjtésben, 105.!  

s a csoport tagjai később is mindig a baloldali politikai 

munka élvonalában voltak. 

A rendezőgárdában, választási harcok idején az agitáció-

ban, plakátragasztásban, gyűlések szervezésében jelesked-

tek a csoport tagjai. A csoport rendes elárusitója volt 

1925-tól a Munkáskultúrának, majd 1927vtől a KMP legális 

folyóiratának, a 100 %-nak is. A csoport tagjai közül 

többen voltak rendes előfizetői ezeknek a lapoknak. 

A csoport mindig is elsősorban a helyi munkásmozgalom 

részének tekintette magát, s csak másodsorban az eszperan-

tó mozgalom részének. Ezt bizonyitja, hogy vezetősége kit-

kit a maga hajlama szerint irányitott a munkásmozgalom más 
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területeire is: elsősorban a munkás kulturmozgalmakban, 

a Munkásszinpadhoz, a Munkásdalegylethez, a munkás sak-

kozó:h.oz, a rendezőgárdába, szakszervezetbe, pártszerve-

zetbe, stb. 106./ 

Hódmezővásárhelyi munkáseszperantisták 

A varosban először hódmezővásárhelyi származású, 1912- 

től Temesváron tanitó kiváló pedagógus, Medgyesi János 107./ Medgyesi  

- 1913 nyarán Hódmezővásárhelyen tartózkodva - először ve-

zetett eszperantó tanfolyamot, majd megalakitotta a  Ma-

gyarországi Eszperantó Egyesület hódmezővásárhelyi csoport-

ját. A csoport további működéséről nincs hir, Medgyesi tá-

vozása után valószinüleg csakhamar megszünt. 

Medgyesi János 1900-ban Budapesten lett eszperantista. 

Az elsők között volt, akik az eszperantót terjeszteni ketciték 

munxáskörökben is. 1910-ben az első budapesti munkáseszpe-

rantista csoport már elnökéül választotta. 109.!  Az ifju- 

ság és a munkások számára irta kiváló eszperantó tanköny-

vót is. 110./ 

Medgyesi valószinüleg a munkáseszperantisták révén 

került szorosabb kapcsolatba a munkásmozgalommal. 1918 

őszén, a polgári demokratikus forradalom idején már ki-

emelkedő szerepet játszott a hódmezővásárhelyi szociál-

demokrata pártszervezetben. 
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1919 első három hónapjában, mint a Vásárhelyi Munkás  111 .LE 
felelős szerkesztője, ivásaiban a kial<rkulóban levő balol-

dali szociáldemokrata csoport nézeteit fogalmazta meg. 

A Tanácsköztársaság alatt a közmüvelődési ügyek politikai 

biztosa volt. Az ellenforradalmi rendszer bebörtönözte, 

1924-ben került vissza ismét Hódmezővásárhelyre. 

A már idős Medgyesi csakhamar kapcsolatba került 

az eszperantó iránt érdeklődő munkásokkal, a rendőri 

ellenőrzés miatt azonban  még nyelvtanfolyam vezetésére 

sem vállalkozhatott. Hódmezővás árhelyen 1925 nyarán De- 

helán Márton péksegéd vezette az első tanfolyamot, Medgye-

si csak időnként vette át annak vezetését. /7. kép/. 

1925 végétől - mivel Dehelán Orosházára költözött - a 

rendszeresen átjáró oroshzzi és szegedi eszperantisták 

vezették a vásárhelyi tanfolyamokat, segitették a helyi 

csoportok megszervezését. Orosházáról Soós Gyula, Szeged- 

ről Tombácz Tmre  és Cseszkó Jenő jártak át rendsz resen. 11l./  
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7. kim: Hódmezővásárhelyi munkáseszperantisták 1925-ben a 

Mária Valéria utcai iparostanonciskolában. /Magyar 

Munkásmozgalmi Múzeum, R. Á. gyűjt./ 

1. Kapás Tmre 	földmüves 

2. Arany Imre 	vasmunkás 

3. Csikós Illés molnár 

4.  

5. Kovács Jenő 	szijgyártó 

6. Rébék Tmre 	vasutas 

7. Lencse Imre molnár 

8. Lencse János földműves 

9. Rácz Ferenc épitőmunkás 

10. Szatmári Rozália varrónő 

11. Rimovszky Pál vasutas 

12. Király Mária kalapos 

13. Medgyesi János gyógypedagógus 

14. Szatmária Erzsébet varró 

15. Szőke Tmre 	ácsmester 

16. Szatmári Jolán tanuló 

17. Erdei Istvan vasmunkás 

18. Szatmári Lajos asztalos 
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8. kép:  A Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesülete 

hódmezővásárhelyi csoportjának kiállitása a Mária 

Valária utcai tanonciskolában, 1926. május 23—án. 

/Csikós Elemér tulajdona/ 

1. Albert Imre 

2.  

3 • 

4. Kapás Tmre 	földmüves 

5. Szőke Imre 	ácsmester 

6. Szatmári Ersébet varró 

7. Szatmári Jolán tanuló 

8. Szatmári Rozália varró 

9. Csikós Illés molnár 

10. Rácz Lajos 	müszerész 

11. 11edg esi János tanár 

12. Rácz János 	földműves 

13. Király Mária kalapos 

14. Arany Tmre 	vasas 

15. Rimovszky Pál vasutas 

16. Lencse Tmre 	molnár 

17. Szatmári Lajos asztalos 

18. Kovács Jenő 	szijgyártó 

19. Rébék Tmre 	vasutas 

20. Csikós Ferenc 
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Medgyesi segitségével és anyagának felhasználásával 

rendezték meg az első hődmezővásárhelyi eszperantó kiál-

litást a Mária Valéria utcai tanonciskolában, 1926. május 

25-án. /8. kép/ A tanonciskolában tafttermet is bérelhet-

tek, s rentzerint itt tartottak a foglalkozásokat. A he-

lyi mozgalom gyors erősödését bizonyitja, hogy 1926 ő-

szén már kéthetes haladó tanfolyamot szerveztek, amelyet 

a budapesti Baghy Gyula vezetett. 112. / A tanfolyamok 

vezetését 1926-ban Szatmári Rozália varrónő vette át 

/1927-ben 4 tanfolyam 55 hallgatóval/, 113./  majd 1928-

ban ismét Baghy vezetett egy, most már felsőfokú /okta-

tóképző/ tanfolyamot. 114./ 

A MEME 24. /hódmezővásárhelyi csoportja már 1926-ban 

létezett, működött /9. kép/, a hivatalos megalakulásra a-

zonban csak 1927. június 5-én került sor. A csoportnak 40 

alapitó tagja volt, a taglétszám azonban még ebben az év-

ben elérte a hetvenet. 115./ 

9.  kép:  1vJME-tagkönyv a hódmezővásárhelyi csoportból. 1926-

1929. /Figyelemreméltó, hogy a hódmezővásárhelyi 

csoport hivatalosan csak 1927. június 5-én alakult 

meg. /R. Á. gyüj t. / 
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Az oktatómunkába bd.kapcsolódott Lencse Tmre  molnársegéd is, 

a haladó tanfolyamok vezetésére továbbra is átjártak Szeged-

ről Cseszkó Jenő, Farkas Sándor, Palásthy István és Tombácz 

Tmre.  Rendszeresen megtartották a szegedi és hódmezővástir-

helyi eszperantisták találkozóit, s élénk kapcsolatot tar-

tottak a szentesi, tótkomlósi és orosházi csoportokka1. 116./  

A hódmezővásárhelyiek rendszeresen kapták a Sennaciu-

lo és a La Lernanto c. SAT-folyóiratokat. A küldemények Bu-

dapestről érkeztek a tanfolyamvezető ciniére, aki csak a 

megbizható hallgatók között terjesztette azokat. Ez lénye-

gében azt jelentette, hogy csupán Erdei István vasmunkás 

előtt ibyekeztek rejteni ezeket, mert ő közismert volt 

jobboldali beállitottságáról. 1927 januárjában azonban 

nyelvtanokkal együtt érkezett ezekből a folyóiratokból né-

hány példány, s a tanfolyamvezető mit sem sejtve akkor 

bontotta ezt fel, amikor Erdei is jelen volt. Igy azután 

őhozzá is jutott egy példány. Erdei ekkor még nem tudott 

jól eszperantóul, s ezért keresztapjával, Medgyesi János-

sal forditatta le a cikkeket, majd nyomban feljelentést 

tett a tanfolyam vezetője, Szatmári Róza ellen. A La Ler-

nanto vezércikke ugyanis Buharinnak az if3úkommunistákkal 

kapcsolatos egyik irása volt. Szatmári ekkor 3 hónapi házi-
őrizettel megúszta a dolgot,a rendőrség figyelmének felkel-

tése azonban már nagy  mértékben  befolyásolta a továbbiak-

ban a csoport sorsának alaaulását, s naty szerepe volt a 

117./ továbbiakban Erdei tevékenységének is.  
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10. kép:  A hódmezővásárhelyi munkáseszperantisták 1927. 

június 5-én a Mária Valéria utcai iparostanonc-
iskola udvarán. /Szatmári Rozália tul.,/ 

1. Kapás Imre 	földmüves 

2. Herczeg Erzsébet varró 

3. Rácz Lajos 	müszerész 

4. Vörös Lidia 

5. Rimovszky Pál vasutas 

6. Rébék Imre 	vasutas 

7.  

8. Lencse Imre 	molnár 

9. Szücs Erzsébet varró 

10.  

11.  

12. Olasz Lajos 

13. Cseri Júlia 	futár 

14. Király Mária kalapos 
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A csoport vezetőségében kezdettől fogva Szatmári Rózá-

lia volt a legaktivabb, elnöki majd titkári tisztségben, 

ezenkivül a tanfolyamok többségét is ő vezette. Kezdettől 

fogva részt vettek a vezetőségben Rébék Imre vasutas és 

Arany Imre vasmunkás is. Figyelemreméltó, hogy kezdettől 

fogva ott találjuk a hódmezővásárhelyi csoportban a vasu-

tasokat, akiknek szervezésétől egyébként a szociáldemokrata 

Párt távol tartotta magát, s a Bethlen-Peyer paktum értel-

mében szakszervezetbe sem tömörülhettek. Az 1927-es rend-

őrségi eset után a csoport már nem kért több La Lernahto-

t, s Sennaciulo-t azonban továbbra is járatták, s három 

példányt a vasutasok kaptak. 118./ 

A helyi szociáldemokrata pártszervezetnek talán leg-

jobboldalibb tagja, Erdei István, az országos pártvezetés 

bizalmát élvezve egyre nagyobb befolyásra tett szert a he-

lyi szervezetben is, mig végül a helyi pártszervezet titká-

ra lett. 1928 márciusában őt választották meg a MEME hód-

mezővásárhelyi csoportja elnökének is, a coprt tevékenyé-

gében nem nagyon vett részt, in'Tább mintegy ellenőrizte a 

csoport munkáját, tevékenységét, s nagy befolyasa révén 

megmaradt ebben a tisztségben 1953-ig.  Nyilvánvaló össze-

fügés van elnökséges és a csoport baloldali jellegü tevé-

kenységének 1928-tól bekövetkezett hanyatlása között. A ha-

nyatlás itt annak ellenére bekövetkezett, hogy helyiség-

problémája nem volt a csoportnak, továbbra is használhat-

ták a Mária Valéria utcai tanonciskolát, és - Erdei közben-

járására - bármikor kaphattak helyiséget a Munkásotthonban 

is. 
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A MAKÓI MUNKÁSESZPERANTISTAK 

A  legkorábbi adatok a makói munkáseszperantistákról 

1908-1909-ből szrámaznak. A városban néhány eszperantista 

működött, ám a helyi mozgalom létrehozására tett kisérle-

tek azonban eredménytelenek maradtak. 119./ 

Az 1923-as esztendő elején Kemény Sándor kereskedő 

próbált e:=zper -ntó csoportot létrehozni. A propagandamun-

kában segitséget kapott a szegedi "Frateco" csoporttól is, 

tanfolyama pedig helyet kapott az állami főgimnáziumban, 120./ 

azonban a helyi mozgalmat neki sem sikerült életre hivnia. 

1924-25-től kezdve a környező városokban sorra jöttek 

létre munkáseszperantista csoportok, s ennek hatása Makón 

is megmutatkozott. 1926-ban Papp György cipész és Sulyok 

József papucsos a Magyarországi Eszperantó Munkások Egye-

sülete Munkásság és eszperantó c. kiadványából tudomást 

szerzett a nemzetközi nyelvről. Sulyok József hozzákezdett 

a nyelv elsajátitásához, majd felvette a kapcsolatot a 

szegedi csoporttal is. 

1928-ban Erdős .árnő hivatalnok is megtanulta a nyel-

vet, és saját lakásán tanfolyamot tartott, amelyen Sulyok 

József is részt vett. A tanfolyam néhány hét múlva véget-

ért, résztvevői szétszéledtek. Sulyok ekkor fiatal munká-

sokat tömöritve maga köré, maga kezdett tanfolyamot ve- 

zetni. A szakszervezetben, a résztvevők lakásán vagy ki-

rándulásokon tartották a foglalkozásokat, amelyeken első- 
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sorban baloldali szociáldemokrata fiatalok vettek részt: 

Szabó János és 6zabó Jánosné, Rozsnyai János, Rozsnyai 

Viktória, Karácsonyi Sándor, Kovács Károly és mások. 

Igy Makón 1929-re létrejött agy kis munkáseszperantista 

csoport, akkor, amikor Délmagyarországon a munkáseszpe-

rantista mozbalom hanyatlásnak a mélypontján volt. Az 

1929-től bekövetkező fellendülésben már a makói csoport 

121./ is tevékeny szerepet játszott.  
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A SZl)NTESI MUN-KÁSESZPER4NTISTAK 

Szentesen már az első világháború előtt volt néhány 

eszperantista, a helyi mozgalom azonban egyelőre nem tu-

dott gyökeret  verni. 122./ 

Jóval később, a húszas évek elején néhány diák alakitott 

csoportot, s 1922 tavaszán eszperantó kiállitást is ren-

deztek. Felvették a kapcsolatot a szegedi "Frateco" cso-

porttal,s ugyanezen év őszén a városban Turzó Péter né- 

pes tanfolyamot vezetett. 123.!  Minden erőfeszités elle-

nére azonban ebből a kezdeményezésből sem született meg 

a helyi mozgalom. 

1925 januárjában a polgári eszperantisták akkor már 

Budapesten megjelenő lapja, a Hungara Esperantisto taka 

arról adott hirt, hogy Szentesen "sikeresen dolgoznak az 

eszperantisták". 124./ 

Ők azonban már munkáseszperantistak volta, nevezetesen 

Röszler János cipész és társai. ±öszler 1923-24-ben Sze-

geden dolgozott, s a szegedi csoportnál tanult megN esz-

perantóul. Hazatérve belépett az SZDP-be, és hozzálátott 

a helyi munkáseszperantista csoport megszervezéséhez, s 

kezdő tanfolyamot vezetett. Ezt az első tanfolyamot még 

csak öten végezték el. 125.!  

Röszler csakhamar segitőtársra talált fiatal szak-

társa, Molnár Tmre  személyében. Molnár, aki a helyi if-

júmunkásmozgalom és a munkás szavalókórus vezetője volt, 
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tökéletesen elsajátitotta a nemzetközi nyelvet, és később 

tanfolyamokat is vezetett. 126./  1925-26-ban a két 20 é-

ves fiatal e uyütt folytatta tovább a szervező munkát. 127.7 

Csakhamar Orosházáról is segitséget kaptak, Szverle Mihály 

személyében, aki rendszeresen átjárt ka.nitani: 1926-ban 

két tn 	 gfol,-amot vezetett 44 hall tóval. 128. /  A tanfo- 

lyamokat a helyi földmunkásotthonban, Bocskai u. 13. sz. 

alatt tartottak. 129./  

1927-ben tovább erősödött a szentesi munkáseszpe-

rantisták csoportja, elsősorban a földmunkások köréből 

kapcsolódtak be egyre többen a nyelv tanulásába, "szocia-

lista nyelvnek" tekintectés az eszperantót, úgy vélték, 

hogy a szocialista világforradalom nyomán megszünnek a 

határok, "nemzetközivé válik a világ", s a nemzetközi 

nyelv elsajátitása ezért perspektivában is a munkásosz-

tály ügye. Ugyanakkor a nyelv tanulásával párhuzamosan 

mind szélimebb körben bontakozott ki a levelezés más or-

szágbeli munkáseszperantistákkal. 130./ 

Egymás között, munka közben is gyakorolták a nyelvet. 

11. kim: Röszler János és Molnár Imre által Szentesen 

1926-ban terjesztett egyik MFMH,-plakát. 

/Csongrád megyei Levéltár. Szentesi Levéltár. 

Csongrád vármegye alispani irtsi. 7995/1926.sz./ 
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Munkások! Nők és Férfiak! Ifjumunká  sok!  
A munkásosztályra kényszeritett osztályharc (rontja ma országokon es  világre-

'.' szeken keresztül huzódik és a kapitali1»ak nemzetkozi összetogósaval szembe kell 611i-
,, tani a dolgozók egységes taborat.  

A munkásság nemzetközi kapcsolatainak, igazi nemz:ethözt  
szállem kialakulásának, a béke fentartására irányalti mozgalomnak  
legnagyobb akadálya az, hogy nem értjük meg egymást, az egymás  
nyelvét. Népeket és mun  "  t azért lehet egymással  szembeállj-

'  tani, mert közvetlen kapcsolatok utján nem győződhetnek meg arról,  
hogy a szembenállőkat azonos eszmék és célkitüzések hevitik. A babeli 
zorzavar, megnemértés eredménye. hogy az emberiség békés tejlődésenek, a népek 
együttműködésének szimbolikus tornyát nem epitheti tovább.  

A nyelvi különbözöséget át kell hidalni, s ha nem volna, alkotni kellene egy a meger-
test szolgáló nemzetközi nyelvet. Szerencsére azonban mar van egy olyan nyelv,mely  
a legszigorubb s legilletékesebb tudományos elbirálás szerint a tűzpró-
bát kiállotta, a fentismertetett célnak teljes mértékben megfelel, s ez  

az eszperantő,  
melyet az elemi képzettséggel biró munkás is könnyűszerrel, pár hó-
napos tanulás után elsajátíthat. Néhány hónapos tanfolyam elvégzése elegendo 
ahhoz, hogy küffdldi eszperantistákkal szóban és irasban megértessük magunkat. 

A munkasmozgalom figyelme mindjobban raterelodik ezen probléma fontossagara 
es az eszperantónak, mint nemzetközi nyelvnek, mint a munkásság  
összetart "t előmozditó komoly tényezőnek az elismerése nagy  
lépésekkel halad előre. A Szallitási és Közlekedési Munkások Nemzetközi Szövet-
sége utón az 1925. év oszen Scarborough ben megtartott angni snakszervezeti kongresszus  
ismerte el az eszperantót, a Nemzetkozi Munkaügyi Hivatal után az angol munkáspórt  
főiskolája fogadta el hivatalos és tanitási nyelvként és szerteszet a világon fejlődik és  

Izmosodik a munkáseszperantisták mozgalma.  
A magyar munkásság körében egyesületünk propagalja és terjeszti az eszperantót.  

Fiatal egyesületünk a szervezett munkások ezreivel ismertette meg e nyelvet. elomozditva  

azok tudósat, kulturális fejlödését. A munkásság kezében nem öncél az esz -

Iperantó, hanem sikeres eszköz a céljainak elérésére. Ezért minden-
kinek, aki a mozgalomnak értékesebb harcosa akar lenni, támogatnia  
kell mozgalmunkat.  

Az eszperantó elsajátitasa anyagi aidozatba alig kerül. Egyesületünk állandóan  
rendez tanfolyamokat, melyeknek tartama 6-12 hét, hetenkénti 1-2 óra mellett.  

Aki megtanulta e nyelvet. nagyobb látókörre tesz szert. közvetlen érintkezésbe  

léphet külföldiekkel, ha kivandorol, vagy külföldre utazik, mindenütt falai megértő es támo-
gató barátokat, könnyebben megtanulhat mas idegen nyelveket, szóval saját magának  

és osztályának értékét emelte.  
Elvtársak! Tanuljatok és támogatástokkal segitsétek törekvé-

seinket, amelyek a békének, a népek megértésének és szolidáris  
együttmüködésének elérésére irányulnak. Testvéri üdvözlettel - 

a Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesülete  
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A szentesi földmunkások az év nagy részében az ország 

különböző területeire jártak dolgozni. Ez részben akadá-

lyozta is a helyi mozgalom kibontakozását. A II(LvE helyi  

csoportja azonban elsősorb an  a rendőri zaklatások miatt 

nem alakulhatott meg. 1928 januárjában már ezt tették szó-

vá a szentesi küldöttek a MENTE Délmagyarországi Területi 

Konferenciáján. X31 ' /  Az érdeklődő munkások egy része nem 

is kapcsolódhatott be a tanfolyamokba. Igy Kotvits József, 

a helyi földmunkás szakszervezet elnöke, aki már 1925 óba  

rendőrségi megfigyelés alatt állott, atodidakta módon, 

de mindenkinél jobban elsajátitotta a nyelvet. Kotvits 

1927-ben Pécs környékén vasútépitésen dolgozott, amikor 

a pécsi Zrinyi utcai Munkásotthoban kapcsolatba került a 

pécsi munkáseszperantista csoporttal. Hazakerülvén tovább-

ra is tartotta a kapcsolatot Papp Fercnc pécsi munkásesz-

perantistával, aki már tagja volt az illegális KMP-nek. 

KotvitS igy nem csak eszperantó nyelvű kommunista n ag-

hoz jutott hozzá - a SAT kiadványok a szentesi csoport-

hoz is kezdettől fogva eljutottak - hanem a KMP Bécsben 

előállitott hivatalos folyóiratához, az Uj Márciushoz is. 

Uj Márciust vitt Szentesre Papp Ferenc 1928 január-febru- 

árjában, Kotvitsnál tett "baráti látogatása" alkalmával. 132./  

A rendőrség az eszperantó nyelvű kiadványok útját 

már hosszabb ideje figyelvén 1928. május 1-én rajt ~-~ ütés-

szerü házkutatást tartott a Földmunkások Országos Szövet-

sége helyi csoportjának helyiségében és Kotvits József 

lakásán. A "nyomtatott izgató kiálványokat és hasonló 
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tartalmú eszperantista iratokat épp akkor osztogatták", 

Kotvits laksün pedig kommunista irányban szerkesztett 

eszperantó könyvet és levelezést" találtak, hiszen Kot-

vits "több külföldi, s többek között oroszországi eszpe-

rantistákkal is levelezésben állott" . Az egyesület he-

lyiségéből nem csak az eszperantó nyelvü könyveket vit-

ték el, de lefoglalták az indexrR eWett, nyilvánosan ter-

jesztett magyar nyelvü könyveket is, majd több személy, 

közöttük természetesen Kotvits József ellen is eljárást 

inditottak. A szentesi ügyben még abban az évben két in-

terpelláció is elhangzott a parlamentben, természetesen 

minden eredmény nélkül, hiszen Kotvitsék ellen a rendőr-

ség igen sok tárgyi bizonyitékot tudott felmutatni. 133 ' /  

A rendőrség akciójának célja nem cs--^k ennek a "szer-

vezkedésnek" a felszámolása volt, hanem a Földmunkásszövet-

ség müködésének akadályozása, a földmunkások me gféleftlité-

se is. Nyilvánvalóan ez is szerepet játszott abban, hogy 

a nyomozás még az év végén is tartott. A munkáseszpernn-

tista csoport működése az eset után sokáig szünetelt, s 

csak 1929 közepén kezdtek ismét tevékenykedni, Molnár Im- 

134./ re vezetésével.  



- 68- 

A MUNASESZPERANTI . TA MOZGALOM OROSHÁZÁN 

A legkorábbi adatok az orosházi munkáseszperantis-

tákról 1923-ból származnak. 1923 nyarán Németh Mihály és 

három tarsa iskolai tantermet kértek eszperantó tanfolyam 

céljaira. 135 '/ 

Ez a kezdeményezés még nem vezetett a kivant eredményre, 

munkáseszperantista mozgalomról csak a következő év vé-

gétől beszélhetünk. 

Az 1922-es szegedi kommunista szervezkedés kapcsán 

perbefogott Magó István Orosházára kerülve 192 11--25 te- 

lén összegyüjtött néhány fiatal iparossegédet, és megszer-

vezte a községben az első sikeres eszperantó tanfolyamot. 136./  

A fiatal eszperantisták 1925. február 1-én a budapesti köz-

pont képviselőjének jelenlétében a Megadja-féle étteremben 

megalakitotiták a MEME 15. /orosházi/ csoportját. 137./  

Az alakuló gyűl' sen ötvenketten vettek részt, s ettől kezd-

pre a Földmivelő Egylet Homok  /ma:  Tas/ utcai helyiségében 

hetenként kétszer tartottak foglalkozásokat. A tanfolyamot 

továbbra is Magó István fodrászsegéd vezette, minden alka-

lommal egy detektiv jelenlétében. 138./ 

1925. április 5-6án ők rendezték meg Orosházán az el-

ső eszperantó kiállitást a Polgári Kör helyiségében, ekkor 

még zömmel a központtól kapott anyag felhasználásával. A 

760 látogató közül mintegy ötvenen jelentkeztek a követ- 

139./ ke ző tanfolyamra.  
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A nyár folyamán már a fiatal Soós Gyula cukrász is veze-

tett tanfolyamot, s még ez év őszétől keddve pedig rend-

szeresen szerveztek haladó szintü tanfolyamokat. 1 ' /  

A rendőrség kezdettől fogva a legszorosabb ellen-

őrzés alatt tartotta a csoportot, a tanfolyamokon és a-

zon kívül is. "Kiss János könyvkötő, - aki mint jegyző 

szerepel a fióknál, Soós gyula cukrász mint előadó és 

Magó István fodrász segéd, mint előadó és titkár, részünk-

ről megfigyelés alatt áll, mint meggyőződéses és szere-

pelni vágyó szocialisták, úgyszintén a tag névsorban 

megnevezettek, mint szervezett munkások szintén aggályos-

nak modhatók és mint ilyenek a magyar nemzeti érzés, ha-

haf iasság szempontjából is megoizhatatlanok." - állapit-

ja meg az 1925- október 5-i rendőri jelentés. 141./ 

Igy azután a főszolgabiró nem is vette tudomásul a mega-

lakulást. 142./ 

Az alispán azzal az indoklással, hogy a vezetőségben 

"politikai és nemzethitségi szempontból megbizhatatlan, 

kommunista gyanús egyének" is szerepeltek, az egyesület 

m üködését nem engedélyezte. Az egyesület a határozat el-

len a Belügyminisztériumhoz fellabezett, választ azonban 

nem kapott. 145./ 

A müködési engedély hiánya egyelőre nem zavarta túl-

ságosan a csoportot: továbbra is szervezték a tanfolyamo-

kat, mintha mi sem történt volna, s 1926 februárjában az 

Alföld-szállóban megrendezték második kiállitásukat. 144  ! 

1926 nyarán M2gó István Budápestre került. Ettől 
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kezdve Soós Gyula, Szverle Mihály és Dobrovszky Pál vezet-

ték a tanfolyamokat. Különösen sikeres volt az 19Wes év, 

amikor 10 tanfolyamot szerveztek, s azon 131 hallgató vég-

zett. Ezzel szemben 1927-ben éhár csak három tanfolyamot 

szerveztek, s huszondb hallgató végezte el azokat. Ennek 

okaira még visszatérünk. 

A IYIEME 15. csoportfiának taglétszáma 1925-ben 77 volt, 

majd a következő években már felülmúlta a szegedi csopor-

tot, is, /1926-ban 120, 1927-ben 106 tag, s a helyi cso-

port más szempontjából is megerősödött, pl. könyvtár, ol- 

vasottsági. 145./ 

A helyi eszperantó mozgalom fejlődését a Mitlasovszky 

János által kiadott és szerkesztett liberális Orosházi 

Friss Ujság is rokonszenvvel kisérce. Itt jelent meg pél-

dául folytatásokban Soós Gyula terjedelmes tanulmánya, a 

nemzetközi nyelvről, 1  ' / s a monkáseszperantista csoport 

1926-ban kiadott plakátját is az Orosházi Friss Ujság 

womdájában állitották elő. /12. kép/ 

A rendőrség Magó távozása után változatlanul megfigye-

lés alatt tartotta az eszperantistákat, ellenőriték tevé-

kenységüket. A csoport vezetői ekkoriban Soós Gyula cuk-

rász, Szverle Mihály kőmüves, Dobrovolszky Pál cipész és 

Kovács István voltak. 147. /  1927 februárjában a rendőrség 

tudomást szerzett arról, hogy a csoport tagjaihoz eljutott 

a SAT kiadásában megjelenő La Lernanto c. folyóirat két 

példánya, 148 ' /  s ettől kezdve fokozott figyelemmel kisér-

te a csoport tevékenységét. 
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12. kép:  A Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesülete 

orosházi csoportjának plakátja 1926-ból. /Csongrád 

megyei Levéltár. Qzentesi Levéltár. Csongrád var-

megye alispáni iratai. 7995/1926.sz./ 

A rendőrség ezt követően tudomást szerzett arról is, hogy 

Soós Gyula Budapesten élő öccse, Soós Mihály révén kapcso-

latba kerültek a Magyar Szocialista Munkáspárttal iás,. 1927. 

szeptember 2-ről 3-ra virradó éjjel hat személy lakásán 

tartottak házkutatást, közöttük Soós Gyulánál és a szintén 

eszperantista Rajki Antal cipész-segédnél. A nyomozás során 

derült fény arra is, hogy Soős Gyula "három levelet kapott 

Oroszországból". Soós ellen eljárást indítottak, és továb-

bi eszperantó tanfolyamos szervezés é t megtiltották. 149.1  

A rendőri zaklatásokat 1928 januárjában, a MEME Délmagyar-

országi Területi Konferenciáján tette szóvá a csoport kül-

dötte. 150. / 

A nehétségeket úgy próbálták áthidalni, hogy Beier 

Vilmos központi küldött jelenlétében 1929. február 10-én 

új alakuló gyülést tartottak a Munkásotthonban. 151./ 

Ám a főispán a kérelmet ismét elutasitotta, igy a jól 

müködő, lelkes tagokból álló csoport hivatalos elismeré-

se, alapszabályának láttamozása ismét későbbi időre ha-

lasztódott. 

Az orosházi csoport vezetői a környező települése-

ken is élénk szervező tevékenységet fejtettek ki. 
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1926 elején Nagyszénáson rendeztek tanfolyamot. 152.!  A 

nagyszénási munkáseszperantisták tevékenységét ugyan nem 

ismerjük, de az ismeretes, hogy 1928-ban még kapcsolat-

ban állottak a szegediekkel, 155 ' /  s képviselőjük részt 

vett az orosházi csoport 1929 februári újjáalakuló gyü-

lésén. Ugyanezen a gyülésen találkozunk először a szarvasi 

munkáseszperantisták képviselőjével, Kollár Mihállyal is. 

Szarvason valószinüleg 1928-29 telén tartották az első 

tanfolyamot. 154.1 

Az orosháziak a szegediekkel együtt rendszeresen jár-

tak  át  Hódmezővás rhe lyre is, 1925-27-ben tanfolyamokat 

vezettek, segitették a hódmezővásárhelyi csoport megszer-

vezését. 
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A TÓTKOMLÓSI MUNKÁSESZPERANTISTÁK TEVÉKENYSÉGE 

Tótkomlóson is az orosházi csoport egyik vezetője, 

Szverle Mihály kezdte szervezni az eszperantó mozgalmat. 

1925 végén itteni tanfolyamán 45-en vettek részt, annak 

ellenére, hogy a hatóságok kezdettől fogva állandó zakla-

tásaikkal gyötörték őket, Az orosházi főszolgabiró pl. 

megtiltotta a tanfolyamot hirdető plakátok kifüggeztését, 

később magát a tanfolyamot is azzal az indoklással, hogy 

"fölösleges elvonni a még magyarul sem jól beszélő mun-

kásság figyelmét a magyar nyelv tanulásától". 155./ 

"Amint látjuk tehát, a "kellőleg" magyarul tudó szol-

gabiró részéről merő atyai jóindulatról van szó ..." - irta 

az esetről a Munkáskultúra, s rámutatott arra, hogy a Nép-

szövetség által 1922-ben Genfben rendezett, az eszperantó 

iskolai oktatásának kérdéseit tárgyaló konferencián egy-

hatgúlag, a magyar kiküldött hozzájárulásával is el o;a-

dott határozat leszögezi: "Az eszperantó értékes segitsé-

get nyújt az anyanyelv helyes használatában." 156 '/ 

Az orosháziaknak mindezek ellenére 1926 tavaszán va-

lahogyan mégis sikerült még egy tanfolyamot szervezniök, 157 ' /  

majd ezt követően a  helyiek közül Tóth János és Krajcsik 

Mihály vették át a csoport vezetését és a további tanfolya-

mok szervezését. 158. / A csoport gyors erősödését mutatja, 

hogy 1926 őszén budapesti előadóval már oktatóképző tanfo-

lyamot tudtak szervezni 10 fő részvételével, 159•/ s  az év 

végére alakulásra készen állott a MEIv1E 23. /tótkomlósi/ 

csoportja. 
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A főszolgabiró azonban a csoortalakitó gyülés meg-

tartását nem engedélyezte. 160./  Tóth János és társai a 

Békés megyei alispánhoz fellebbeztek, a kérelmet azonban 

formai okokra való hiv-tkozással ő is elutasitotta. 161./ 

1927 őszén rendezték az utolsó tanfolyamot, 162./ 

de a csoport Krajcsik Mihály vezetésével ezután is mükö-

dött. 165./ 

1927 novemberében a hatóságok próbálták kézbevenni 

a helyi munkásság kulturális igényeinek kielégitését, meg-

felelő ellenőzés mellett, s ideiglenes "Munkásotthont" a-

lapitotitak. Jellemző, hogy az intézmény "diszelnökségében" 

a főszolgabiró és a tótkomlósi főjegyző foglaltak helyet. 164./  

Az pedig már természetes, hogy a "munkásotthonban" nem ka-

pott helyet a munkáseszperantisták csoportja. Valószinü-

leg más eszközöket is igénybevettek a csoport teljes fel-

számolására, hiszen a Magyarországi Eszperantista Munká-

sok Egyesülete 1928 januárjában őzegeden megrendezett Dél-

magyarországi konferenciáján tótkomlósiak egyáltalán nem 

vettek részt, s ez után sincs nyoma a csoport további mür 

ködésének. 
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A BK ;SCSABAI MUNKÁSESZPERANTISTA CSOPORT 

Az első világháború előtt az eszperantó mozgalomnak 

Békéscsabán történő me6a1apozására tett kisérletek ered-

ménytelenek maradtak. 165. /  A Tanácsköztársaság fennál-

lása alatt is csak a MEME tevékenységéről szóló hir ju-

tott el Békéscsabára. 166./ 

1924-25-belén a polgári eszperantisták alakitottak 

a városban kicsiny, mindössze kilenc tagot számláló cso- 

portot, de nem értek el tartós eredményt. Ennél még a di-

ák-eszperantisták - lényegében önálló - csoportja is jelen-

tősebb volt. amely 1925 tavaszától a tizenöt éves Sztanisz-

láv Dániel müköszörüs tanonc vezetésével miiködött, s zöm-

mel iparostanoncokat tömöritett. 167./  

Forrásaink szerint az első, munkások számára szerve-

zett eszperantó tanfolyamok 1925 elején indultak a Tre-

fort-utcai Munkásotthonban. Ezeket többnyire Hádel Piros-

ka varrónő vezette. 168. /  Mindjárt kezdetben nézeteltéré-

sűk támadt a helyi hatósággal, mert az "a plakátot nem 

enge délyette, mégpedig azzal a kijelentéssel, hogy ezt a 

plakátot  Békéscsabán nem  türik L  mert ötágú csillag  van  

ra4ta." 169./  

Az eszperantisták jelvénye, az ötágú zöld csillag  való-

szinüleg az ötágú vörös csillagra  emlékeztette a tiszt-

viselőket. 

A helyi közigazgatás zaklatásai ellenére néhány tan-

folyam után 1926. január 20-án megalakult a Munkásotthon- 



-77— 

ban a Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesülete 19. 

sz. /békésbsabai/ csoportja. A 20 tagú csoport vezetői 

Vertheim Géza cipész, Lukács yörgy kőmüves, Bohus Pál 

ács, Hádel Piroska varrónő és Kvasz Mátyás ácssegéd let-

tek. Békéscsaba hírhedt rendőrkapitánya megállapitotta u-

gyan, hogy "a helyi csoport tagjai valamennyien a szoci-

áldemokrata párt tagjai", s igy "a helyi csoport megala-

kitása közérdeket nem képez ?  az alispán azonban ezt úgy 

látszik mégsem tartottak elégséges indoknak, mert április-

ban  engedélyezte a csoport müködését. 170./ 

A továbbiakban Hádel Piroska és Brief László vezetett 

tanfolyamokat. 1926-ban még két tanfolyamot tartottak har-

minchárom fővel, 1927-ben azonban már csak egy tanfolyamot 

tizenöt fővel. A MEME-csoport taglétszáma alig emelkedett: 

1926-ban 23, 1927-ben 26 tagjuk volt. 171./  1928-ban  még 

kapcsolatban állottak a szegedi munháseszperantistákkal, 172./  

de ez már a hanyatlás éve volt. Haladó vagy oktatóképző 

tanfolyamot ezekben az években egyáltalán nem tudtak rendez-

ni. 173./  1929 tavaszún a csoport már nem müködött, s könyv-

tárát, mint egyedüli vagyont, átadták az egyesület központ-

jának. Bár a MEME központja jelezte, hogy a csoportot rö-

videsen újjá fogják szervezni, az alispán töröltette az 

egyesületet a nyilvántartásból. 174./ 

A csoport felbomlását többek között az idézhette elő, 

hogy tagjai közül töboen eltávoztak Békéscsabáról, igy pél-

dául Bohus Pál titkár Mezőtúrra került. A bomlást csak gyor- 



-78- 

sitotta, hogy Hádel Piroska sem tudott tovább tanitást val-

lani. 1756/  

Nagy szerepe lehetett annak is, hogy nem tudták megnyerni 

az ifjumunkásokat. Ezek többnyire Sztaniszláv Dániel pol- 

176./ gári csoportjába tömörültek.  
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A  GYULAI MtNKÁSES ZPERAI'rT ISTA CSOPORT 

Gzulán 1925 őszén a Korvin utcai Munkásotthonban in-

dult az első eszperantó tanfolyam munkások részére, 23 

résztvevővel. A tanfolyamot egy békéscsabai munkáseszpe-

rantista, Békészky Ilona vezette. A gyulai főszolgabiró 

azonban csakhamar betiltotta a tanfolyamot, mert "az egye-

sületnek még nincs csoportja a városban." 177./ 

A Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesülete 

20. /gyulai/ csoportját ugyan még a tanfolyam megkezdése 

előtt megalakitották, a rendőrség azonban visszaadta a 

kérelmet Pécsy Lajos gyulai lakosnak azzal, hogy azt sza-

bályszer üen felszerelve újból terjessze be. Az új kérel-

met a MEME budapesti központja terjesztette be. Az alis-

pán a kérelmet teljesithetőnek találta, ás 1926 tavaszán 

hozzájárult a csoport müködéséhez. 178./  

A csoport tagjai valamennyien 18E0 éves munkások vol-

tak. Galbács József asztalosmester lett a csoport titkára, 

s ugyanő vezette ezután a tangolyamokat is. 1926-ban két 

tanfolyamon negyvenen végeztek, s 55 tagja volt a gyulai 

MEENE--csoportnak. 1927-ben Galbács már csak egy tanf olya-

mot vezetett 8 résztvevővel. 179./ 

"Ez kétségtelen a csoport hanyatlásáról tanúskodik. A cso-

port végül felbomlott, amelyhez nagy mértékben hozzájá-

rulhatott, hogy nem volt állandó helyiségük. A Munkásott-

hon egyébként is szük volt, a Korvin utcai polgári isko-

lát néha ugyan igénybe vehették, de 1926 augusztusától 
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már csak a célra teljesen alkalmatlan  Népkert-vendéglőben 

tudtak összejönni. 180./ 

1928-ban még ők is kapcsolatban állottak a szegedi 

munkáseszperantistákkal, 181./  majd az ezt követő két év- 

ben a csoport működése valószinüleg sziinetelt, s csak a 

harmincas évek elején szerveződött újjá. 
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NYELVMÜVELÉS A DELMAGYARORSZÁGI MUNKÁSESZPERANTISTA 

CSOPORTOKBAN 

A nemzetközi nyelv terjedésében, a mozgalom erősödé-

sében minden bizonnyal nagy szerepet játszott az a körül-

mény, is, hogy az eszperantó bármely nemzeti nyelvnél 

könnyehlpen, gyorsabban elsajátitható, s néhány hetes tan-

folyam elvégzése utáni már önálló levelezést, olvasást, 

stb. tesz lehetővé. A vizsgált csoportokban a visszaem-

lékezések szerint általában Polgár Izsó húsz leckét tar-

talmazó tankönyvét használták. Ennek a munkások számára 

irt tankönyvnek első kiadása még 1914-ben jelent meg, 182'/ 

majd a MENTE a Tanácsköztársaság alatt ismét kiadta. Nép-

szerűségét mutatja, hogy a húszas években újabb öt kia-

dást ért meg. 

Népszerü volt még a MEME kiadványai közül az 1924- 

ben megjelent, munkások számára irt nyelvtan, 183 ' /  amely-

nek szintén több kiadását használták, továbbá a Népszava 

kiadásában megjelent Tornán-féle nyelvtan. 184./ A MEME  

terjesztette és adta ki a Tornán-féle szótárakat is. 

Jellemző a magyarországi eszperantó mozgalom polgári és 

munkás szárnyainak erőviszonyaira, hogy a húszas években 

a  Magyarországon  megjelent legjobb, legnagyobb szótárakat 

a MEME közreműködésével a LINGUA Könyvkiadó, később maga. a 

MEME  adta ki, s szerzőjük Tornán János épitész is munkás-

eszperantista volt. 
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A SAT kiadványai közül több csoportnál is használták 

a "Petro" c. tankönyvet, általában a kezdő tanfolyamok 

után. A Petro, amelynek témája egy munkásegyerek élete, 

a két világháború között összesen hét kiadásban jelent 

meg. A La  Lernanto  /A Tanuló/ c. hetilapot titokban ter-

jesztették, mert bár könnyü szövegekből állították össze, 

kezdő eszperantisták részére, jórészt olyan politikai í-

rásokat tartalmazott, amelyek a hatóságok szerint "az ál-

lami és társadalmi rend felforgatását" célozták. Ezért 

gyakran inditouuak eljárást azok ellen, akiknél a lapot 

megtalálták. 

A nyelvoktatásban akkoriban használt iskolai fali-

táblákat a csoportok nem tudták megvenni. szegeden, ahol 

a legtöbb tanfolyamot tartották, a viszonylag olcsón kap- 

ható giccses papirfalvédőket használták ezek helyett. 185 • /  

Más szemléltető e..'.zközt nem alkalmaztak. 

Minden MEI -csoport megalakulásától kezdve nagy gon-

dot fnrditott saját könyvtárának létrehozására. 1929-re 

például a szegedi csoport könyvtára közel száz kötetből 

állott, a könyveket igen sokan olvasták. 186. /  A 31 kö-

tetes békéscsabai könyvtár a csoport müködése szünetelé-

se miatt 1929 elején a MEME-központba került, de a köny-

vek jegyzéke, valamint a könyvtár 1927-es jegyzéke is 

fennmaradtak. A visszamaradt iratokból megállapitható, 

hogy a könyvtár csaknem kizárólag szépirodalmi müvekből 

187./ állott.  
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A vizsgált csoportok tagjai közül általában csap_ 

néhány évi müködés után vettek részt néhányan a MN1uNE ál-

tal kiirt irodalmi pályázatokon. Leggyakrabban a szegedi-

ek értek el sikereket, ami elsősorban azzal magyarázható, 

hogy itt volt a legtöbb, a nyelvet kitinően elsajátitott 

eszperantista.  18" /  

A délma;yErországi csoportoknak jó kapcsolatuk volt 

a Budapesten élő Baghy Gyulával, 189.!  akinek a húszas 

években már számos eszperantó verseskötete, regénye je-

lent meg. 1926 októberében őt kérték fel oktatóképző tan-

folyamok vezetésére. Baghy Szegeden és Orosházán egy-egy 

hétig, 15 ill. 10 hallgatónak, majd néhány napig Tótkom-

lóson és Hódmezővásárhelyen 10 ill. 6 hallgatónak naponta 

több órát adott. .zek a csoportok legtehetségesebb tagjai 

voltak, akik azután kezdő tanfolyamokat vezettek. Az ok-

tatóhiányt, a csoportok egyik legnagyobb problémáját ezek 

a tanfolyamok természetesen nem oldották meg, véglegesen, 

mindenesetre nagymértékben enyhitették. Nyelvtant, mondat-

tant, irodalomtörténetet és mozgalomtörténetet tanultak 

190.  ezeken a tanfolyamokon.  
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A CSOPORTOK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK FEJLŐDrSE 

A délmagyarországi munkáseszperantista mozgalom lét-

rejöttében a kulcsszerepet a szegedi csoport játszotta, 

A szegediek tevékenysége nyomán bontakozott ki a mozgalom 

a néhány környező községben és Szentesen, s az orosházi-

akkal együtt nyújtottak segitséget a hódmezővásárhelyi 

csoport megszervezéséhez. 1926-27—ben a terület mozgalmának 

mintegy második kazpontjává vált az orosházi csoport. 

Tótkomlóson, Nagyszénáson az orosházi eszperantisták vol-

tak a helyi mozgalom kezdeményezői, de oktátóik eljutnak 

H88mezővásrhelyre és Szentesre is. Nem kezdeményezőként 

léptek felpt de felvették a kapcsolatot a szegediek a makói, 

az oroshaziak pedig a szarvasi munkáseszperantistákkal, sőt 

1928—ra a szegediek kapcsolatot létesitettek a békéscda-

baiakkal és a gyulaiakkal is. 

A délmagyarországi munkáseszperantiLták tevékenysége 

az 1919-1929—es periódusban még nem terjedt ki a jelenlegi 

Bács—Kiskun megye területére. Itt ekkor még nem alakult ki 

a munkáseszperantista mozgalom. Kecskeméten az idista cso-

port aktivitása is csökkent, amely összefüggésben állott 

az egész ido—mozgalom hanyatlásával. A polgári eszperan- 

tisták 1925—ben Kiskunhalason próbálkoztak egy csoport szer-

vezésével, de eredmény nélkül. 

A vizsgált területen egyedül Békéscsabán müködött 

polgári eszperantistákból álló csoport, Sztaniszláv Dáni-

el vezetésével. A szegedi csoport lényegében már a húszas 
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évek közepén megszünt, másutt pedig nem sikerült csoportot 

létrehozni. Az eszperantó mozgalom polgári szárnyához tar-

tozó egyes személyek többnyire a polgári eszpera.ttisták 

világszövetségének, az UEA-nak /Universala Esperanto-Aso-

cio = Egyetemes Eszperantó Szövetség/ egyéni tagjaiként 

tevékenykedtek, mint a szövetség "delegito"-i, helyi kép-

viselői. 1926-ban voltak legtöbben; öt városban: Békéscsa-

bán, Gyulán, Kiskunhalason, Makón és Szegeden működtek. 

Többnnyire ügyvédek, hiva.tc lnokok voltak. Ahogyan azonban 

a hatóságok előtt az eszperantó egyre inkább valamiféle 

bolsevista szervezkedésnek tünt, ezek a delegitok is sor- 

ra visszaléptek, - bár tevékenységüket senki nem akadályoz- 

ta. 1928-ban már csak a gyulai és makói delegito müködött. 191./  

Ezzel szemben a munkáseszperantisták méreteiben és 

jelentőségében egyaránt figyelemreméltó mozgalma alakult 

ki a húszas évek közepén. A csoportok közötti kapcsolatok 

kezdtek szervezetabbé válni. Az 1926-ban Szegeden megrende-

zett országos munkás dalos-találkozón különböző kórusok tag-

jaként több budapesti eszperantista is részt vett. Ezt az 

alkalmat kihasználva a szegedi csoport megszervezte talál-

kozásukat a szegedi munkáseszperantistákkal /15. kép/. 

Ezt követően többször sor került a szegedi és a hódmezővá-

sarhelyi munkáseszperantisták kölcsönös látogatásaira is 

/14. kép/. 

Ilyen előzmények után a szegedi .csoport felvette a 

kapcsolatot az összes délmagyarországi csoporttal, s 1928. 

január 8-án a szegedi Munkásotthonban került sor a Magyar-

országi Eszperantista Munkások  Egyesülete délmagzarországi 

konferenciájának megrendezésére. 
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13. kép:  Az 1926-os szegedi munkásdalos találkozó eszpe-

rantista résztvevői a Nemzeti ,3zinház mellett. 

/MSZMP Csongrád megyei Bizottság Archivunm / 

1. Józsa Antal kőmüves /Szeged/ 

2. Steffler Ödön tisztviselő /Szeged/ 

3. Frank József vasutas /Szeged/ 

4. Csathlós Margit gyors- és gépiró /Szeged/ 

5. Altmann József kárpitos /Budapest/ 

6. Jurák Mici nyomdász /Budapest,/ 
7. Feldmann Sándor /Budapest/ 

8. Verebélyi Aladár lakatos /Szeged/ 

9. Gajer Imre kalapos /Szeged/ 

10.  

11. Jurák Matild /Budapest/ 

12. Józsa Ferenc asztalos /Szeged/ 

13. Altmanna Ibolya /Budapest/ 

14. Kiss Kálmán kőmüves /Szeged/ 
15. Altmann Józsefné /Budapest/ 

16. Kocsis József papucsos /Szeged/ 

17. Kisguci Mihály földmüves /Szeged/ 

18.  

19.  
20. Szűcs porbála cipőfelsőrészkészitő /Szeged/ 

21. Sz. Nagy László asztalos /Szeged/ 
a2. Cseszkó Jenő kőmüves /Szeged/ 
23. Palátthy István famunkás /Szeged/ 
24.  

25. Mauks Piroska 
26. Sz. Nagy József vizvezetékszerelő /Szegeli./ 
27. Galiba Imre kőmüves /Szeged/ 

28. Nagy Mária 	/Budapest/ 

29. Kovács László kőmüves /Szeged/ 
30. Kovács István villanyszerelő /Szeged/ 
31. Vincze József villanyszerelő /Szeged/ 
32. Farkas Sándor fanunkás /Szeged/ 

35. Csanádi János timár /Szeged/ 
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14. kép:  Szegedi és hódmezőváshelyi munkáseszperantisták 

találkozója 1927-ben. Szeged, Kállai-liget. 

/Cseszkó Jenő tul./ 

1. Palásthy István famunkás, 

2.  

3. Hévizy Matild fodrász, 

4. Király Mária 

5.  

6.  

7. Szatmári Róza szabó; 

8. Hévizy Antal lakatos, 

9. Cseszkó András, 

10. Kocsis József papucsos, 

11. Lencse Tmre  molnár, 

12.  

13. Cseszkó Jenő kőmdves,  

Szeged 

Hódmezővásárhely 

Szeged 

Hódmezővásárhely 

Hódmezővásárhely 

Szeged 

Hó dme z ővárhe ly 

Szeged 

Szeged 

Szeged 

Hódmezővásárhely 

Szeged 

Szeged 
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Itt mintegy 80 résztvevő vitatta meg a hazai munkáseszpe-

rantista mozgalom néhány problémáját. A szegedi, hódmező-

vásárhelyi, szentesi, orosházi és békéscsabai csoportok 

küldöttein kivül hét távolabbi csoport is elküldte képvi-

selőit. Részt vehettek a találkozón a Ib`VZE-n belül akkori-

ban kialakuló baloldali ellenzékhez tartozó Szerémi Borbá-

la és Bán Sándor is, mindketten az illegális KMP tagjai, 

az 1. és az óbudai csoportok képviseletében. 192.! 

A  konferencia a jó rendezés ellenére sem válthatta 

be a hozzáfüzött reményeket. Nem tudták eljönni a makói, 

kisteleki, nagyszénási és gyulai küldöttek, feltehetően a 

hatósági zaklatások miatt, vagy ettől való félelmükben. A de-

tektivek a helyszinen igazoltatták az ujszentiváni küldötte-

ket, s lányegében ekkor szereztek  tudomást a csoport lété-

ről. A konferencián jelenlévő rendőrkapitány, "a konferencia 

élénk tiltakozása ellenére" megvonta a szót a résztvevő 

szentesiektől és orosháziaktól, miután egyformán azt tették 

szóvá, "hogy csoportjaik a rendőrhatóság akadékoskodása mi-

att nem folytathatják müködésiiket". 193./  Igy azután az 

egyesület életét érintő legfontosabb kérdésekről vita sem 

bontakozhatott ki. A konferencia eredményei közé sorolható 

hogy Berger Sándor javaslatára állást foglaltak a nehéz 

anyagi helyzetben levő "Munkáskultúra" c. lap támogatása 

mellett, továbbá hogy támogatták Bleier Vilmos MELLE-titkár 

javaslatát az 1929-es, Budapesten megrendezendő világkong-

resszussal kapcsolatban. Ezt a kongresszust a "semleges" 

TJ.A, a polgári eszperantisták világszövetsége rendezte, s 
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a 1vEME végül is úgy döntött, hogy az eszperantó mozgalom 

polgári szárnyától való különállásának, önállóságának4 mun-

kásjellegének megfelelően nem vesz részt a budapesti világ-

kongresszuson. 

Tombácz Tmre,  a szegedi csoport elnöke előadásában az 

eszperantó mozgalom  és a társadalmi haladás közötti össze-

függést hangsúlyozta, Baghy Gyula pedig "Az eszperantó fej-

lődése" cimrnel  nyelvi kérdésekről tartott előadást. A kon-

ferencia legnagyobb hiányossága az volt, hogy nem hozott 

intézkedéseket a délmagyarországi munkáseszperantista cso-

portok közötti kapcsolatok szervezettebbé tételére, munká-

juk összehangolására, s ezért nem is tudta fékezni a moz-

galomnak 1929 közepéig tartó visszaesését. 
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A  MUNEASE6ZPERANTISTA CSOPORTOKBAN FOLYÓ BALOLDALI 

POLITIKAI MUNKA ÉS A NEM  

A  mun Aseszperantista mozgalom a polgári eszperantis-

ták mozgalmából "nőtt ki" még az első bilágháború előtt, 

attól elszakadva önállósult és végül a húszas években erő-

sebbé, politikai és kulturális területen egyaránt jelentő-

sebbé valt a mozgalom polgári szárnyánál. A polgári eszpe-

rantisták ideológiai befolyása azonban nem szünt meg a 

szervezeti elkülönüléssel. Hatottak a polgáriak nézetei 

részben a közös múltból eredően, részben pedig azért, mert  

a mozgalom lét szárnyának különállása, sőt helyenként szem-

benállása ellenére is egy sajátos egységet alkotott, sokol-

dalú kapcsolatban állott egymással, hatott egymásra. 

Ennek a sajátos helyzetnek az er3dményeként a Magyar-

országi Eszperantista Munkások Egyesületében még érvényesült 

a polgári befolyás is, elsősorban a pacifizmus formájában. 

A IVLr,ME 1923-ban kiadott propagandafüzetének 194./  szerzője, 

Schuller Béla egyrészt leszögezte, hogy a "nemzetközi nyelv 

a munkásság számára olyan fegyvert jelent, amelynek hasz-

nálatával hamarabb vivhatja meg azt a harcot, amelyet nemes 

céljai megvalósitásáért folytat. E füzetnek tulajdonképeni 

célja, hogy az eszperantóra, mint a munkásosztály hatásos 

fegyverére fölhivja az elvtársak figyelmét..." 195./ 

Schuller tehát az osztályharc szolgálatba kivanta állitani 

az eszperantót, s ebben a kérdésben álláspontja merőben el- 
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lentétes volt a polgáriak "semleges", "politikamentes" 

elképzeléseivel, azosznak a törékvéseivel, akik a nemzetközi 

nyelv használatát elsősorban a kereskedelem, a turizmus, a 

művészetek területére kivanta leszükiteni. 

Másrészt azonban találkozunk ebben a népszerü füzet-

ben  olyan nézettel is, mely szerint a "háborúk lehetőségé-

nek egyik legfontosabb oka a népek soknyelvüsége..." 196.1  

Az imperialista világháborút és az imperialista békeszerző-

déseket követően ilyen nézetek terjesztése a munkásmozga-

lomban már kifejezetten károsnak tekinthető, hiszen lénye-

gében eltereli a figyelmet a nemzetközi psztályharc legfon-

tosabb kérdéseiről, a háború jellegének, természetének fel-

ismerését akadályozza. 

Az ilyen nézetek a hazai munkáseszperah.tista mozgalom-

ban nem terjedtek el, annak ellenére, hogy ez a kiadvány 

a MEME akkori vezetősége hivatalos álláspontjának is te-

kinthető. 

Nem hatottak az ilyen nézetek a vizsgált területen, 

ahol polgári mozgalom nem volt, s igy  a polgáriak nézetei 

is kevésbé hatottak, mint az ország más területein. A szége-

di munkáseszperantioták a polgári eszperantisták ideológiá-

jából elismerték azt, hogy a közös, nemzetközi nyelvet hasz-

nálókat egy sajátos érzés, szeretet kapcsolja a nemzetközi 

nyelvhez, s ez elősegiti körükben az internacionalizmus ér-

zésnek kifejlődését. Ezen túlmenően azonb an  arra is alkalmas 

eszköznek tatották, hogy a proletáriátus szolidaritását erő-

sitse, a proletár internacionalizmus érzését kial^kitsa és 



- 94 

elmélyitse. Ám csak az egyik ilyen eszköznek tekintették, 

és semmilyen vonatkozásban sem tartották az eszperantót 

mindent orvosló csodaszernek, amelynek segitségével példá-

ul a háborúkat is meg lehetne szüntetni. 197./ 

A  munkáseszperantisták mozgalmukat a munkásmozgalom 

szerves részének tekintették, egész tevékenységieket alá-

rendelték az osztályharc fő kérdéseinek. A legtöbb erre 

vonatkozó adattal a szegedi csoport történetéből rendel-

kezünk, de egyéb adatok azt bizonyitják, hogy a többi 

délmagyarországi csoportban sem volt ez másképpen. 

Ezek a zömmel fiatalokból álli csoportok a munkásmoz-

galomban bálszárnyán álltak, élenjártak a politikai mun-

kában, azonban a bennük rejlő nagy lehetőségeket a húszas 

évek közepén még csak kevesen ismerték fel. Országos vi-

szonylatban is az volt a helyzet, hogy az eszperantó moz-

galmon kivizlálló munkásmozgalmi vezetők inkább csak kurió-

zumot látták a mozgalomban, lehetővé tették müködését, de 

nem támogatták azt. 

Fordulat kezdődött a mozgalom történetében 1925-ben, a-

mi,.or az illegális KMP I. Kongresszusán hozott határozatnak 

megfelelően a párt me gkezdte a legális lehetőségek még jobb 

felhasználását, az illegális és legális munka kombinálásAt. 

A munkáseszperantistákkal kapcsolatos szemlélet azonban még 

ekkor sem változott meg, a fordulat csak ott jelentkezett, 

ahol a kommunista mozgalom helyi vezetői felismerve a lehe-

tőségeket bánrabban épitettek a munkáseszperantista csopor-

tokra, vagy azok osztályharcos, proletár internacionalista 

szellemben nevelkedett tagjaira. 
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15. kép:  A Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesülete 

közgy ülésének küldöttei. Budapest,  1926704-05.  

/R. Á. gyüj t o  



49 
50 
51 Konrád /?/ 
52 Nagy József /Budapest/ 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 Nagy Mária 
71 Grószmann Jolán 
72 Sándor Dezső /7/ 
?3 Kertész Miklós 
74 Zsámboki Mihály 
75 Farkas Ferenc 
76 
77 
78 
79 
80 Fischer Ilona 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 

román János /Budapest/ 

Szerérci Borbála /Budapest/ 
Csutak Ferenc 

Hadamcsi József 

Jurák Mici  /Budapest / 
Piller Gyuláné /?/ 

Feldmann József 

Halmágyi Balázs 
Lutz /?/ 

Gaál Ferenc 
Szalai Sándor 
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1 
2 
3 Itrizsán Árpád 
4 
5 Nolipa István 
6 
7 
8 Zachár Géza 
9 

10 
11 Herz Ottó 
12 Györe János 
13 Farkas Béla 
14 
15 
16 Dora Dezső 
17 Jurák Matild /Budapest/ 
18 Langfelder Ernő 
19 Kvittner Paula 
20 Bleier Béla /Ujpest/ 
21 Halka László Budapest/ 
22 
23 Bleier Vilmos /Budapest/ 
24 
25 Csikós Illés  /Hm.vhel;Z/ 
26 Iuiagyar Endre 7Bú3 pe s t / 
27 Józsa  Ferenc /Szeged/ 
'$-Tombácz Tmre /Szeged/ 
29 
30 
31 Da ll o s ,C?/ 
32 Berger Sándor /Budapest/ 
33 Piller /?/ József /Gyula?/ 
34 
35 
36 Altmann Hugó 
37 Réthelyi Tibor /Budapest/ 
38 Berger Irén /Budapest/ 
39 Berger Margit /Budapest/ 
40 
41 Schlezinger 
42 He nc z Gizella 
43 Kovács Erzsébet 
44 Altmann Hugóné 
45 Fekete Irén /?/ 
46 Fényes László 
47 
48 Grünhut /?/ 
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A kommunista befolyás először a budapesti csoportok-

ban erősödött, marid eg_,>es vidéki csoportokban is. Pécsett 

1927-ben az MSZMP szervezőinek a munkáseszperantistákra 

támaszkodva sikerül megázervezniök az M6ZNIP pécsi alap-

szervezetét: lenyeltében a MEME pécsi csoportja lett az 

Ni ZNIP pécsi alapszervezete is. 198'/ 

Területünkön a kommunista mozgalom viszonylagos gyen-

gesége nem tette lehetővé, hogy az eszperantó csoportok 

ilymódon is részt vállaljanak a politikai küzdelmekből. 

délmagyarországi csoportok közül egyedül az orosházinak 

sikerült kapcsolatba kerülnie az iír ZI P-vel, de csak vi-

szonylag későn, 1927 szeptemberében, amikor a fokozódó rend-

őrterror következetében a párt budapesti szervezetei kény-

telenek voltak megszüntetni müködés üket, s mint ismeretes, 

1928-ra az M ZMP-t a rendőrség már teljesen szétzúzta. Az 

orosháziak szervezkedését a rendőrség már kezdeti stádidmá-

ban felderitette, s azt ezt követő rendőri aakltások a to-

vábbiakban akadályozták a munkáseszperantista csoport te-

vékenységét. 199./ 

Az MSZMP szétzúzását a K11IP illegális munkájának megszi-

lárditása követte, majd 1928-tól kezdve a KMP és az M ZLIP 

tagjai az eddiginél is tevékenyebben kapcsolódtak be a 

kultúr- és sportszervezetek munkájába. A  KMP legális kul-

turális és társadalmi folyóirata, a 100 % - amelynek ter-

jesztője volt a szegedi csoport is - ekkor kezdett el fog-

lalkozni az eszperantó mozgalommal. 
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A 100 % ösztönzésére 1928-ban rendkivül éles harc bonta-

kozott ki a Ifl ME-n belül kialakuló két irányzat között. 

A vezetőség álláspontja az volt, hogy a MEME a magyar mun-

kásmozgalom kulturális szervezete, nem vesz részt a politi-

kai küzdelmekben, mert a politikai harc céljaira megfelelő 

más szervezetek állnak a munkásság rendelkezésére, első-

sorban a Szociáldemokrata Párt. Ennek következtében az e-

gyesület tevékenységének kulturális területre kell korlá-

tozódnia, az eszperantó nyelv terjesztését, az eszperantó 

nyelvü irodalom terjesztését, a nyelvmüve1 st állitva mun-

kája középpontjába. Ezt az irányzatot ettől kezdve egyre 

gyakrabban nevezték por esperanto /eszperantóért/ irány-

zatnak. 

A  kommunisták által támogat ot t  és egyre erősödő ellen-

zék arra törekedett, hogy igenis politizáljanak ezen a 1ul-

turális egyesületen belül is, sőt napi politikai problémák-

kal is foglalkozzanak. Az ellenzék súlya az egyesületen 

belül gyorsan növekedett, pedig az egyesület maga is gyors 

fejlődésen ment keresztül, néhány év alatt. Az 1924-ben 

még csak 836 tagot számláló egyesület 200./  taglétszáma 

1927-ben 1491 volt, 201./  s 1929-ben már 1937.x02 ./ 

Ebben a magyar szervezett munkásságnak immár mintegy 1 %-át 

tömöritő kulturális egyesületben 1928 áprilisában volt az 

első olyan tisztújitás, amely az egyesület jelentősbalra-

tolódásának következménye. Bár Tieder Zsigmond, az új el-

nök személyében a jobboldali szociáldemokrata vezetők is 

biztositékot láttak arra nézve, hogy az ellenzéket sikerül 
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majd visszaszorítani az egyesületben, Tieder számos kérdés-

ben elődeinél jóval pozitivabban foglalt állást. Az egyesü-

let új, népszerű füzetében például a háború kérdésében már 

elfogadja az ellenzék álláspontját: "Tudjuk jól, hogy amíg 

a kapitalizmus fönnáll, addig lesz háború is." 203'/ 

Először foglalkozott az eszperantó mozgalom és a  nemzetkö-

zi békemozgalom kapcsolatával is: "... az eszperantó a 

megértést nagyban elősegiti, és igy a világbéke egyik hat-

hatós eszköze". 204./ ~~ ••• a békemozgalom útja párthuzamo-

san halad az eszperantó mozgalom útjával, mert az eszpe-

rantónak a gyakorlati célja mellett etikai célja is van és 

ez, hogy a világbéke eszközéül szolgáljon." 205./ 

A korábbinál pozitivabban foglalt állást Tieder számos 

más kérdésben is, igy például már székfoglaló beszédében 

hangoztatta, hogy a szakszervezetek és az eszperantó mozga-

lom között szorosabb kapcsolatot kell teremteni, különös te-

kintettel a háborús veszély növekedésére. Szükségesnek tar-

totta, hogy az egyesület belépjen a Munkás Kultúrszövetség- 

be. 206./  

Az oszt-ilyharcos ellenzék más kulturegyesületekben is 

tért hóditott. Ezt demonstrálta az Alkoholellenes Munkások 

Szövetsége, a Pofunkás Testedző Egylet és az eszperantisták 

kommunista vezetés alatt álló 1. sz. csoportja, közösen ren4 

dezett kiállitása 1928 szeptemberében a házfelfigyelők szö-

vetségének Wesselényi utcai helyifsgében. "A munkásosztály  

ma már csak politikai és gazdasági téren szakad el a polgári 

osztályomtól, hanem kulturális téren is. Bennünket, munká- 
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sokat csak olyan kultúra elégithet ki, amely hü kifejezője 

a szocialista világnézetcinknek és törekvéseinknek a kultú-

ra minden területén" - hirdette a munkáskulturkiállitást 

propagá.ó röplap. 207.!  

A  harcos, háborúellenes, osztályharcos kiállitás már 

nyitvatartása alatt a rendőrség közbelépését vonta maga 
között 

után. A kiállitott tárgyak ott voltak "az eszperantó mun-

káslapok .. ., amelyek a "Sennaciulo" körül csoportosultak..., 

kis helyen összepréselve, kevés anyaggal, mégis gazdagon 

agitáltak.. ." - irta a kiállitasról fényképpel illusztrált 

cikkében a kommunista 100 Y. 208./ 

A rendőrség a kiállitás után számos intézkedést fogs-

natositott a kulturegyesületekben foly ellenzéki munka fel_ 

számolására, s ebben segitségére voltak az SZDP vezetőségé-

nek megtorló intézkedései is. Az eszperantista csoportokban 

1928 őszOn kibontakozó viták nyomán az ellenzék majdnem 

többséget szerzett a decemberi küldöttközgyülésen, s a vi-

déki küldöttek egy része is az ellenzékkel szavazott. 209.!  

Feltételezhető, hogy a vidéki ellenzéki szavazatok között 

ott voltak a delmagyarországi küldöttek szavazatai is. 

A MEEE vezetősége meghátrált az SZDP jobboldali veze-

tősége előtt, s követelésükre a közgyülésen a politizálást 

megtiltó határozatot fogadtak el: "... az egesület politi-

kával nem foglalkozik és nem foglalkozott ..., tagjai egy-

től-egyig szervezett munkások, akiknek módjukban áll véle-

ményeiket az arra illetékes legális politikai szervezetek- 
210./ ben kifejteni.  
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A IVIENIE ellenzéke azonban tovább erősödött. Vezetőségek-

nek, sőt egész csoportoknak az egyesületből történő kizárá-

sával folytatódott a harc 1929-ben. Ehhez hozzájárultak a 

rendőrség akciói: egymást érték a házkuttások, a "gyanús 

eszperantisták" lakásain, s sokakat le is tartóztattak. 

Igy azután a MEME megbettent vezetőségének meg 1929-ben is 

sikerült elkerülnie a Szociáldemokrata. Párttal való skaki-

tást sikerült még egy évvel elodázniok az ellenzék győ-

zelmét. 

A  délmagyarországi munkáseszperantista csoportok fej-

lődése 1924-27-ben még szinkroban volt a MV általános 

fejlődésével. 1927-29-ben azonb an  - miközben a IVIEME egésze 

létszám szempontjából gyors ütemben tovább növekedett és 

kialakult egy harctus, kommunista befolyás alatt álló el-

lenzék - a délmagyarországi csoportok tevékenysége hanyat-

lott, a taglétszám csökkent, néhány csoport be is sziintet-

te működését. 1929 közepére, a LEIVIE minden korábbinál na-

gyobb létszámmal dicsekedhetett, annak ellenére, hogy a 

belső harcok szokatlanul éles formákat öltöttek, s a yend-

őrésig üldözés is fokozódott. Ugyanakkor a délmagyarorszá-

gi mozbalom 1929 közepén mélyponton volt. A nagy vissza-

esést előidéző okok, az országostól eltérő fejlődés okai-

nak feltárása végett meg kell vizsgálnunk a vizsgált cso-

portok küldöldi kapcsolptait. 
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A DÉLMiAGYARORSZÁGI MUNKÁSESZPERANTISTÁK NEMZETKÜZI 

KAPCSOLATAIRÓL 	. 

A délmagyarországi munkáseszperantisták külföldi kap-

csolatainak wegértéséhez mindenekelőtt át kell tekintenünk 

a SAT tevékenysgét, különös tekintettel azokra a folyóira-

tokra és egyéb kiadványokra, amelyek minden tilalom ellenére 

rendszeresen eljutottak Magyarországra is. 211./ 

Az 1919-21-ben Párizsban megjelenő Esperantista La-

boristo /Eszperentista Munkás/ c. havi folyóirat már rend-

szeresen eljutott Magyarországra. A fehérterrort elitélő 

cikkeit is magyarok irták. 

Az Esperantista Laboristo körül tömörült eszperantisták 

kezdeményezésére 1921 augusztusában a Prágában megrendezett 

eszperantó világ tongresszusra érkezett 75 munkáseszperan-

tista alapitotta meg a Sennacieca  Asocio Tutmonda /Szenna-

cionalista Világszövetség/ nevü munkáseszperantista szer-

vezetet. A SAT hivatalos lapja az Esperantista Laboristo 

utóda, a Sehnaciecs Revuo /Szennacionalista Szemle/ lett. 

A SAT szovjet aktivistái Moszkvában külön lapot adtak ki 

La Nova  Epoko /Az Uj Kor/ cimmel, Ennek terjesztését Ma-

gyarországon már 1924-ben betiltották. 212./ 

1924. október 1-én Sebn.aciulo /Szennacionalista/ c. 

újonnan alapitott hetilap  vette át a Sennacieca Revuo  

feladatait és vált a SAT hivatalos lapjává. Ugyanakkor 

La Nova Epoko vette tel a Sennacieca Revuo nevet. 
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Továbbra is Moszkvában szerkesztették és Lipcsében nyomták, 

majd Lipcséből is terjesztették, mint a SAT irodalmi-tudo-

mánT,os-pedagógiai folyóiratát. 1928-tól ez az orgánum már 

ismét La Nova Epoko cirnmel jelent meg. 

Számunkra érdekesebb a Sennaciulo, részben azért, 

mert ez a hetilap volt a népszerübb, ez jutott el nagyobb 

mennyiségben a vizsgált területre is, de azért is, mert ez 

volt a tulajdonképpeni politikai lap. A vele együtt ter-

jesztett La Lernanto c. "melléklap"-ról már szólottunk. 

A Sennaciulo kezdetben nyolc oldalon, majd 1929-től 

12 oldalon jelent meg. Szerkesztése körül kezdettől fogva 

éles harcok folytak a SAT különböző frakciói között, s a 

frakcióharcok kimenetelétől függően a lap jellege is több-

ször változott. 

A  frakciók léte a SAT szervezeti felépitéséből adó-

dott. Politikai pártállásra való tekintet nélkül tömörí- 

tette a különböző munkásszervezetekhez, munkáspártokhoz tarto-

zó eszperantistákat, azzal a céllal, hogy az eszperantó nyel-

vet a munkássag saját osztálycéljai érdekében használja fel. 

A szervezet 1921 óta létezett és erősödött, a programbi-

zottságának és az évente megrendezett kongresszusoknak a-

zonban nem sikerült meghatároznia ezeket az osztalycélokat. 

A kommunista, szociáldemokrata és anarchista frakciók mind-

egyike arra törekedett, hogy saját internacionáléjuk poli-

tikai célkitüzéseit fogadtassál el, ám egyiküknek sem si-

került többséget szerezniök. Az állandóan élesedő frakció-

harcok végül is oda vezettek, hogy 1929-ben a programbizott- 
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ságot is feloszlatták, s elkezdődött a SAT bomlásának, a 

különböző politikai irányzatok szerinti eszperantista mun-

kásinternacionálék létrehozásának folyamata. 

A Sennaciulo kezdetben Lipcsében jelent meg, a kommu-

nista Barthelmes szerkesztésében, s a lap a Komintern po-

litikáját követte. Emiatt egymást érték a támadások, s az 

anarchisták egy része ki is vált a SAT-ból. 1925-ben egy ki-

lenctagú lipcsei szerkesztőség vette át a lap irányitását. 

A szerkesztőség frakciók szerinti megoszlása a következő 

volt: öt kommunista vagy szimpatizáns, két szociáldemok-

rata és két anarchista. A lap ugyanúgy kommunista tenden-

ciájú maradt, mint korábban. A viták újra kezdődtek, s 1925 

végén a két anarchista kivált a szerkesztő bizottságból. 

A  kommunisták és szociáldemokraták ha vitákkal is, 

de még egy darabig egy üttmüködtek a lap szerkesztésében. 

A két frakció közötti vita csak a későbbi években mérgese-

dett el. Hozzájárult az együttmüködéshez az is, hogy a SAT 

1925-ös, illetve 1926-os kongresszusait a szociáldemokrata 

illetve kommunista mozgalom fellegváraiban, Bécsben, majd 

Leningrádban tartották. Ezekhez a kongresszusokhoz mind-

két frakció nagy reményeket füzött, s a szervező munkák 

átmenetileg elvonták az osztrák és szovjet vezetők figyel-

mét az egyéb kérdésekről. Márpedig ekkor még csak a Szov-

jetköztársaságok Eszperantista Uniója /Sovetrespublikara 

Esperantista Unio/ és az Osztrák Munkáseszperantista Liga 

/AUsztria Laborista Ligo Esperantista/ állott határozottan 

egy-egy párt - az SZK/b/P, illetőleg az Osztrák Szociálde-

mokrata Párt befolyása alatt. 
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Más országok munkáseszperantistái között éppen úgy létez-

tek frakciók, mint a SAT-on belül. A bécsi Florisdorfban 

megtartott kongresszus fő szervezője az AT ,LE egyik veze-

tője, Franz Jonas nyomdász volt /a jelenlegi államelnök/. 

Erre a kongresszusra magyar csoport is kijutott. 

1926 nyarán egy váratlan fordulattal a párizsi szenna-

cionalista frakcióiak sikerült megszerezniea Sennaciulot. 

Ez a kezdetbele kis csoport kezdeményezte a SAT megalaki-

tását, vezetői mindig a szennacionalista frakció számará-

nyát messze felülmúlva kerültek SAT bezetősége bs. 

"Pártokfelettiségük" hangoztatásával is sikerült egyre na-

gyobb befolyásra szert tenniök. Programjukat a SAT soha nem 

fogadta el, annyit azonban sikerült elérniök, hogy magát a 

szervezetet és két orgánumát is szennacionalistának nevez-

ték. 

A szennacionalisták ideológusa a francia Eugen Lanti 

lett 1926-ban a Sennaciulo főszerkesztője, s mellette dol-

gozott az akkor már renegát kommunista Barthelmes is. A la-

pot ettől kezdve Párizsban szerkesztették  és nyomták. 

A szennacionalista ideológiáról a húszas években elein-

te csak Lanti cikkei jelentek meg különböző folyóiratokban. 

1928-ban jelent meg Lanti brosúrája a szennacionalizmusrólrg 

s a lipc s ei kongresszus csakhamar el is itélte a SAT vezető-

ségét ennek kiadása miatt. 

Az a tény, hogy a húszas években ez még nem egy pontosan 

megfogalmazott, ködös nézetként aelentkezett, lehetővé tet-

te, hogy különbözőképpen értezmezzék, s sokan azonositották 

az internacionalizmussal. 

213./ 
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Végső megfogalmazásban csak 1931-ben látott napvilágot 

ez a nézet. 214./  A frakció az eszperantót nem is nemzet-

közi nyelvnek tartotta, hanem a közeljövő egyetemes nyel-

vének, s a munkáseszperantisták fő  feladata szerintük az, 

hogy meggyorsitsák a nemzetek, nemzeti kultúrák elhalásá-

nak folyamatát. Ennek érdekében nagy gondot f ordit ot t ak 

a nyelvmüvelésre, s ezen a területen messze felülmúlták 

a polgári eszperantistákat is. Ez csak növelte tekinté-

lyüket. 215./  

A szennacionalisták komolyan vették "pártokfeletti" sze-

repüket is. Ezért a Lanti szerkesztette Sennaciulo-ban 

továbbra is mdgjelentek a kommunista és szociáldemokrata 

tartalmú cikkek is. A szennacionalista frakció külön la-

pot adott ki Herezulo  /Eretnek/ cimmel. Bonyolitotta a 

helyzetet, hogy a frakciók száma is gyarapodott: egyre-

nagyobb hangot kapott az internacionalista frakció. Ez 

elvetette az egyéni tagság elvét, s az egyes országos 

munkáseszperantista internacionáléját kivánta létrehoz-

ni. Követelésükre 1928-ban megkötötték a SAT és az orszá-

gos szövetségek közötti együttmöködést szabályozó Götebor-

gi Egyezményt. Ez a kompromisszumos egyezmény nem vál-

tota be a hozzá füzött reményeket, s a szervezeti felépi-

tés körüli viták csakhamar kiújultak, Az osztrákok kez-

dettől fogva szembehelyezkedtek ezzel az egyezménnyel, a 

magyarok részt sem vehettek a göteborgi kongresszuson. 

A SAT 1929-es lipcsei kongresszusán a legerősebb 

frakció a kommunistáké volt. Hogy nem sikerült kezükbe 
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ragadniok a kezdelményezést, az két tényezővel ma yaráz-

ható. A kommunisták között már elterjedtek bizonyos szek-

tás nézete_,, romlott a viszonyuk a szociáldemokratákkal, 

s balos fellépésükkel sok szövetségdsüket elriasztották. 

Ugyanekkor a Szovjetunióban is bizonyos szektás nézetek 

kezdtek érvényesülni az eszperantó nyelvvel és mozgalom-

mal kapcsolatban  is. A Szovjetunióból mindössze tizen-

ketten kaptak útlevelet, de ezek közül is csak ketten 

kaptak beutazási engedélyt Németországba. 

X X X X X 

A  délmagyarországi munkáseszperantisták - más orszá-

gokbeli társaikhoz hasonlóan - már néhfiny hetes nyelvta-

nulás után levelezésbe kezdtek. A levelezőpartnerül álta-

lában egy más nemzetiségü munkáseszperantistát választot-

tak. Az első, személyes természetű leveleket rendszerint 

már politikai, társadalomtudományi kérdéseket árintő le-

velek is követték. Mindezek a személyes kapcsolatok olyan 

időszakban bontakoztak ki, amikor csaknem mindegyik mun-

káseszperantista szövetségben jelentős balratolódás bon-

takozott ki. 
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16. két: Farkas Sándornak egy német munkáseszperantistá-

val folytatott levelezéséből. "... nagyon örü-

lök, hogy tagja vagy te is egy monkáseszperantis-

ta szövetségnek és remélem, hogy jól meg fogjuk 

érteni egymást..." 1926. /R. Á. gyüjt./ 

12.. kép: Levelezőlapok Farkas Sándornak egy szovjet esz- 

perantistával folytatott levezéséből. 1926. 

/R. Á. gyüjt./ 

Ezek a kapcsolatok, a munkás levelezés terjedésének 

hatása jelentős és semmi esetre sem lebecsülendő a munkás-

eszperantista csoportok politikai arculatának kialakitá-

sában, a baloldali politikai kiadványok, könyvek, folyó-

iratok azonban ezen az úton jelentősebb mennyiségben nem 

érkeztek, hiszen a külföldről érkező küldeményeket a rend-

őrség jobbal szemmel tartotta, és még a szovjet eszperan-

tistákkal való egyszerü levelezést is igyekeztek megaka-

dályozni. 

A húszas évek közepén ellenben rendszeresen érkeztek 

SAT-kiadványok a budapesti MERD-központból. Hódmezővásár-

helyre rendszeresen érkezett onnan 6 példány Sennaciulo  
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és ugyanannyi La I,ernanto.  216'/  Az orosházi rendőrség 

jelentésében is azt olvashatjuk, hogy "valószinü az a 

feltevés, hogy a lapot a MEME központja küldözgeti szét" 

217./ Egy 2934-ben készült összefoglaló rendőri jelen-

tés szerint az 1924_29-es években a MIM ,, központjában 

fizetett alkalmazottként dolgozó Bleier Vilmos magán-

tisztviselő irányitotta "az eszperantó nyelv& szélsősé-

ges szocialista és kommunista irodalom" terjesztését. 218./  

Hogy hogyan került be az országba hétről-hétre az 

a nyilvánvalóan nagyobb mennyiségü folyóirat és más ki-

advány, amelyet a rendőrség keresett, egyes példányait 

elkobozta és terjesztői, olvasóit felelősségre vonta, 

erre vonatkozóan eddig nem kerültek elő adatok. Márpedig 

nem kis mennyiségü nyomtatványról volt szó, hiszen eze-

ket terjesztették Budapesten és az ország más területe-

in is. 

Ugyanakkor ennek fényében az eddigiektől eltérően 

kell értékelnünk a MFMF vezetőségének szerepét is, hi-

szen nem valószinü, hogy a MEME hivatalos helyiségében a 

fizetett alkalmazott éveken keresztül a vezetők tudta 

nélkül postázta volna a titokban terjesztett kiadványo-

kat. Sokkal valószinübb, hogy a MEME kulturális szerepé-

nek és politikamentességének hangoztatása csak a hatósá-

goknak szólt, legalábbis sokkal inkább, mint eddig fel-

tételeztük. 



Hogy e kiadványok jelentőségét kellően értékeljük, 

ismét hangsúlyoznunk kell, hogy a SAT-kiadványok, első-

sorban a Sennaciulo nem egyszerüen eszperantó mozgalmi, 

hanem harcos, baloldali politikai folyóirat volt. Tucat-

jával közölt magyarországi vonatkozású cikkeket is, s 

olvasói a frankhamisitási botrányoktól kezdve, a nagyobb 

sztrájkmozgalmakon keresztül a Rákosi perig a magyar po-

litikai élet minden fontosabb eseményéről olvashattak. 

A cikkek szerzői nem egyszer budapesti kommunista SAT-ta-

gok voltak, akiknek ilyen hangvételü cikkeit a Népszava 

sem közölte volna. A Sennaciulo volt ezekben az években 

a vizsgált területre rendszereseh eljutó legbaloldalibb 

folyóirat. Olvasói nagy becsben tartották egyes példá-

nyait, kézből-kézre adták ezeket, s ők nem tudták, milyen 

úton érkezik hozzájuk. 219.!  Padlásoi'.on és másutt rejtett 

egy-egy példányt még nekünk is sikerült találnunk anyag-

gyüjtés közben. 

Valószinüleg a MEME-központon keresztül jutottal el 

a  csoportokhoz a SAT kiadásában megjelent könyvek is. 

"Igyekeztem megszerezni a csoport könyvtárának, amennyi-

re lehetett, mindenféle SAT-kiadványt, és egyénileg is 

vasároltuk azokat... nagyon erősen hatottak ránk politi-

kailag." - irja Cseszkó fenő visszaemlékezésében. 220./ 

Nem lehet ma már pontos képet alkotni arról, hogy ponto-

san milyen könyvek jutottak el területünkre, a visszaem-

lékezők inkább csak cimekre emlékeznek, nem pedig a beju-

tás évére. 
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Ebből pedig nem lehet következtetni a terjesztés idő-

pontjára, mert egy - talán nagyobb - része ezeknek a 

kiadványoknak csak évekkel a megjelenés után, többnyire 

az 1929-33-as periódusban jutott be az országba. A bé-

késcsabai csoport könyvlistáján már szerepel a For la  

neutralismon!  /E1 a semlegességgel!/ c. kiadvány, 221./ 

amely a polgáriaktól teljesen független, a "semlegessé-

get" elutasitó, osztályharcos alapra helyezkedő munkás-

eszperantista világszervezet szükségességét hangoztatta 

1922-ben.  Bizonyora vehetjük azonban, hogy a rendőrség 

által figyelt, keresett kiadványokat nem vettek fel hi-

vatalosan sehol a könyvjegyzékbe, még akkor sem, ha azok 

a csoport tulajdonát képezték. A külföldi hatásra egyéh-

ként az is jellemző, hogy a békéscsabai csoport jegyzé-

kében szereplő 23 szépirodalmi mü közül mindössze hatot 

adtak ki Magyarországon. 

XXXXX 

Az eddig elmondottakból következik, hogy a rendőr-

ség a munkáseszperantisták tevékenységét, és különösen 

a hozzájuk eljutó nyomtatványokat különös gonddal fi-

gyelte, s igyekezett ezek terjesztését meggátolni. 

Bethlen István miniszterelnök parlamentben elhangzótt 

bejelentése szerint "a szegedi főkapitány az 1927. év 
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elején Szeged, Szentes, Hódmezővásárhely és Orosháza kör-

nyékére vonatkozóan megállapitotta, hogy a munkásság köré-

ben eszperantó nyelvoktatással-foglalkozó egyének cimére 

olyan kiilföldön megjelenő eszperantó nyelvü folyóiratok 

érkeztek, amelyek a kommunizmust dicsőitik, és amelyek 

súlyos osztály elleni izgatást tartalmaznak." 222./  

S Bethlen ezúttal nem túlozta el a tényeket. 

Ezt kOvetően bontakozott ki az a terrorhadjárat, 

amely a munkáseszperantista csoportok tevékenységének 

hanyatlását eredményezte. A vezetőknél tartott házkutatá-

sok, az ezt követő birósági eljárás, letartóztatás, vagy 

háziőrizet éppen elég volt ahhoz, hogy a csoport munká-

ja átmenetileg visszaessen. Még ennél is súlyosabb volt 

azonban az, hogy néhány helyen a nyelvoktatást is mega-

kadályozták, s ezzel lehetetlenné tették az utánpótlás 

biztositását és a továbbképzést. Az eszperantó mozgalom-

ban a nyelvtanulás, illetve nyelvtanitás központi kérdés. 

Bármennyire is könnyü a nyelv, autodidakta módon elsajá- 

titani csak a legjobbak képesek, s különösen vonatkozott 

ez a munkásságra, hiszen ezek iskolai végzettsége általá-

ban néhány elemi volt. Ilyen alapképzettséggel pedig 

nyelvtanulás csak tanfolyamokon lehet eredményes. 

A  szociáldemokrata vezetők nem egészen igy látták a 

dolgot: ők egyáltalán nem tételezték fel a magyar munkás- 
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ságról azt, hogy képes idegen nyelvet elsajátitani. A 

Kotvits-ügy parlamenti tárgyalása során, amikor B e thlen 

miniszterelnök azt állitotta, hogy "ilyen sajtótermékek 

a szentesi szocialista párt, valamint a Magyarországi 

Földmunkások Országos szövetsége szentesi helyi csoporté 

ja elnökének, Kotvits József földmunkásnak cimére is 

nagyszámban érkeztek, aki azokat hivei és barátai kö-

zött szorgalmasan terjesztette." - Peid1 Gyulának csak 

ennyi volt mondanivalója: "Olyan sok ott az eszperantis- 

223./ ta? ... Milyen naivak!"  
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ÖSS Z E BO G L ALÁS 

A  munkáseszperantisták csoportja 1914-ben különült 

el szervezetileg a szegedi polgári eszperantisták moz-

galmától. Rövid müködése a világháború kitörése miatt ért 

végett, de visszaesett a polgáriak mozgalma is. 

1917-től Szegeden az eszperantó mozgalom ismét fel-

élénkült. Az 1918-as polgári demokratikus forradalmat 

követő hónapokban a mozgalom különösen gyorsan erősödött. 

A Tanácsköztársaság rövid ideig tartó fennállása alatt 

ismét megkezdődött a munkáseszperantisták elkülönülése, 

Szeged ellenforradalmi központtá válása azonban újra visz-

szavetette a mozgalmat. 

A  francia  megszállás miatt 1919 őszén az országos-

nál kedvezőbb feltételei voltak a munkás kultúrmozgalmak 

fejlődésének, igy Juhász Gyula támogatásával a munkásság 

körében széleskörü tevékenységbe kezdett a szegedi Munkás 

Eszperantó Egyesület. Müködése 1920-ban a gazdasági hely-

zet romlása és az ellenforradalmi rendszer megszilárdulá-

sa következ66ben ért véget. 

1922-ben az illegális KMP szegedi eszperantista tag-

jai kezdeményezték a Magyarországi Eszperantista Munkások 

EgyesLilete Szegedi Csoportjának megalakitását. A KMP sze-

gedi sejtje vezetőinek letartóztatása és elitélése ismét 

visszavetette a helyi munkáseszperantista mozgalom fejlő-

dését. 
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Ezt követően a MEME budapesti csoportja nyújtott segit-

séget a Szegedi Csoport újjászervezéséhez. A Tombácz Tmre  

vezetésével müködő csoport a húszas évek közepére, megerő-

södött, figyelemreméltó kulturális tevékenységet fejtett 

ki, s a helyi munkásmozgalom balszárnyához tartozott. 

A polgári eszperantisták helyi mozgalma hanyatlott ezek-

ben az években, s a húszas évek közepére meg is szünt, 

csak egyes személyek tevékenykedtek még néhány évig, a 

polgári eszperantisták világszervezete /TEA/ megbizottai-

ként. 

A szegedi csoport tevékenységének eredményeként 

1924-25-ben több délmagyarországi helységben is létrejött 

a munkáseszperantista mozgalom. A terület második központ-

jaként müködött az igen gyorsan erősödő orosházi csoport. 

A  helyi hatóságok kezdettől fogva akadályozták a mun-

káseszperantista csoportok müködését, s a MEME helyi cso-

portjai csak a nagyobb helyiségekben tudtak müködni: Sze-

geden, Hódmezővásárhelen, Orosházán, és Gyulán. A rendőri 

zaklatások miatt ugyan a hivatalos csoportalakitásig nem 

jutottak el, de ténylegesen müködtek csoportok Ujszent-

ivánon, Szentesen és Tótkomlóson. Makón, Szarvason és Nagy-

szénáson is tevékenykedett néhány munkáseszperantista. 

A csoportok internacionalista szellemben nevelkedett 

tagjaira különösen nagy hatással voltak a nemzetközi mun-

káseszperantista mozgalom kommunista t@nüenciájú kiadvá-

nyai, amelyek rendszeresen, illegális úton jutottak el a 

szegedi, újszentilráni, hódmezővásárhelyi, szentesi és oros- 
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házi csoportok tagjaihoz. 1927-re a szentesi csoportnak 

az illegális KNPT az orosházi csoportnak pedig a Magyar-

országi Szocialista Munkáspárt aktivistáival sikerült fel-

venniök a kapcsolatot. 

Részben ezeknek a kapcsolatoknak a felszámolását, 

részben a SAT nevü nemzetközi munkáseszperantista szerve-

zet kiadványainak terjesztésétiek megakadályozását, s igy 

a helyi csoportoknak a nemzetközi kommunista mozgalomtól 

való elszigetelését célozva bontakozott ki 1927-ben a közi-

gazgatási és rendSri szervek hadjárata a munkáseszperantis-

ták ellen. A vezetőknél végzett hátkutatások, háziőrizet, 

letartóztatás, a nyelvoktatás betiltása és a MEME-csopor--

tok müködésének engedélyezése körüli akadékoskodások dön-

tően hozzájfrultak ahhoz, hogy a délmagyarországi munkás-

eszperantista mozgalom gyors fejlődése 1927-ben megtor-

pant, 1928-ban hanyatlásnak indultak a csoportok, s 1929 

közepén a mozgalom a mélypontra jutott. Csak a szegedi, 

hódmezővásárhelyi és orosházi csoportok működése nem szünö-

telt, de ezek aktivitása is csökkent. 

Mivel az eszperantó mozgalom Délmagyarországon csaknem 

azonos volt a monkáseszperantista mozgalommal, az eszpe-

rantóval szemben kialakult hatósági szemlélet és magatar-

tás nyomán még a terület néhány városában működő ITEA-kép-

viselők is megszüntették müködésüket, annak dacára, hogy 

a polgári eszperantisták világkongresszusát 1929-ben Buda-

pesten tartották. 
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A délmagyarországi munkáseszperantista szervezetek 

proletár internacionalista, baloldali, osztályharcos szel-

lemben nevelt tagjai közül néhényan már ebben az időben 

is kiemel:edő szerepet játszottak a helyi munkásmozgalom-

ban,  /Tombácz Tmre,  Kotvits József, MolnAr Imre, Soós 

Gyula/ a KEP helyi szerveinek viszonylagos gyengesége t —

4106 azonban ekkor még lehetetlenné tette, hogy az e cso-

porto'*ban meglévő lehetőségeket hatékonyabban használja 

fel a forradalmi munkásmozgalom harcaiban. 
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/Szeged/ 1913-01-24. 8. p. 

26./ Délmagyarország  /Szeged/ 1914-05-29. 6. p., 1914-05-31. 

11. p., 191406-03. 2. p.T La Verda Stanc7ardo /Buda- 

pest/ 1914. 93 ., 109-110., 113-115., 123-126., 128.pp. 

27./ La Verda Standardo  /Budapest/ 1915. N-ro.3.8.p. 

28./ 10 jaroj ... Antaűen /Budapest/ 1923. jan. 

29./ Esperanto a szakegyletekben. Népszava  /Budapest/ 

1915-04-19. 4. p. - Népszava  /Budapest/ 1915-05-01. 

17. p., 1915-05-05. 12. p., 1915-05-12. 13. p., 

1915-09-11. 10. p., 1916-02-18. 11. p., - apographia  

/Budapest/ 1915-09-17• 3. p ., La Verda Standardo  

/Budapest/ 1915. no. 1-2. 16. p. No. 10., 8. p. - 

Hungara Vivo  /Budapest/ 1964. No. 4. 26. p. 

30./ La Verda Standardo  /Budapest/ 1915. No. le42. 13-14., 

16. pp. 

31./  Germania   Eeperantisto - Der Deutsche  Esperantist.  /Ber-

lin/ 1917. Eldono A. Ausgabe A. 131. p. - Hungara  Es- 

arantisto /Szeged/ 1918. júl. 4. p. - Délmagyaror- 

szág /Szeged/ 1917-04-22. 9. p., 1917-04-25. 8. p., 

1917-08-18. 7. p. - Szegedi Napló  1917-08-27. 7. p. - 

Szeged és Vidéke 1917-T04-26. 5. p. - Paűlo Balkányi: 

Rememoroj el la historio de la hungara Esperanto-mo- 

vado. Hungara Vivo  /Budapest/ 1963. No.2. 22. p. 
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32./ Jozefo Takács: Katalogo de la Esperanto-gazetaro. 

Prazák, Jablonné 1934. 51. p. 

33./ Hangara  Esperantisto /Szeged/ 19115. okt. 10. p., 

1919. jan. 12. p. - Esperanto /Genéve/ 1919. feb. 

12. p. - A munkáseszperantisták ekcor a Somoggi Béla 

utcai "Fekete Ház"-ban müködő Munkásotthonban tevékeny: 

kedtek. Pomázi István visszaemlékezése. /R.i. gyüjt./ 

34./ Hangara Esperantisto /Szeged/ 1919. feb. 9. p., mar. 

8, 11. pp., ápr. 7. p. - A Szegedi Eszperanto-kör 

közgyülése. Szegedi Napló  1919-02-06. 5. p. - Szegedi  

Napló 1919-02-14. 4. p. - A leszámoló-hivatal esz-

perantó mozgalma. Délmagyarország /Szeged/ 1919-02-12. 

5. p. - Délmagyarors 	/Szege d/ 1919-02-27. 4. P.  

35./ A szegedi eszperanto-kör és a proletárdiktatúra. 

Szegedi Napló 1919-03-29. 2. P.  

36./ Esperanto. Délmagyarország /Szeged/ 1919-03-29. 2. p. 

Ua.: Juhász Gyula Összes Müvei 6. köt. Akadémiai, Bp. 

1969. 175-176. pp. - Juhász Gyula /1883-1937/ élete 

végéig az eszperantó mozgalom szimpatizánsa maradt, 

ő  maga azonban soha nem tanult meg eszperantóul, több 

nagy, nemzeti nyelvű iróhoz, költőhöz hasonlóan. /Ba- 

bits Mihály, Karinthy Frigyes, Makszim Gorkij, Leo 

Tolsztoj, Romain Rólland, Henri Barbusse, Georges 

Duhamel és sokan mások támogatták hasonló módon az 

eszperantó mozgalmat./ 

37./ Szegedi Napló 1919-04-06. 2-3. pp., 1919-04-08. 3. p., 

1919-04-16. 4. P.  
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38./ Hangara Esperantisto  /Szeged/ 1919. máj.okt. 12. p. 

- Hungara Heroldo  /Budapest/ 1935. feb. 19. p. - 

Takács: i. m. 51. p., Takács szerint a francia ható-

ságok elkobozták a lapot. - Az eszperantónak reakci-

ós célok felhasználásában nem a szegedi ellenforra-

dalmi kormány volt az első. A császári Németország 

1914-18-ban nem csak a hadijelentéseket, de a hábo-

rús propagandát szolgáló könyvsorozatot és folyóira- 

tot is adott ki eszperantó nyelven. Mindezeket a 

szövetséges és semleges országokon kivül az ellen-

séges országok eszperantistáihoz is igyekeztek el-

juttatni. 

39./ A Munka  /Szegied/ 1919-09-24. 4. p. 

40./ A Munka /Szeged/ 1919-10-07. 3. p. 

41./ A Munka  /Szeged/ 1919-10-15• 3. p. 1919-10-17. 3. p., 

1919-10-21. 2. p. - Az időszak szegedi munkásmozgal- 

mának történetőről lásd: Bárány Ferenc: A munkások 

és szegényparasztok küzdelmei. 1919. aug. - 1924. 

MSZMP Csongrád megyei Bizottsága Propaganda és Műve- 

lődési Osztálya, Szeged, 1972. 

42./ Friss Hirek /Szeged/ 1919-10-27. 2. p. 

43./ A Munka  /Szeged/ 1919-11-05. 5. P.  

44./ A Munka  /Szeged/  1919-10-21. 2. p. 

45./ Hungara Esperantisto /Szeged/ 1919. dec. 13. p., 

1920. j an . 8. p., 1920. feb. 3. P.  

46./ A Munka  /Szeged/ 1919-10-21. 2. p. 

47./ A Munka /Szeged/ 1919-10-07. 3. p. 
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48./ Hungara  Esperantisto /Szeged/ 1920. jan. 8. p. 

49./ A Munka /Szeged/ 1919-10-07. 3. p. 

50./ Délmagyarország /Szeged/ 1919-11-05. 1. p. 

51./ Szegedi Uj Nemzedék 1919-11-06. 1...a. pp. 

52./ Délmagyarország  /Szeged/  1919-11-08. 3. p. 

53./ Szegedi Uj Nemzedék 1919-11-11. 2. p. - Nyilvánvaló 

az egyik utalás Juhásznak A Munkásotthon homlokára  

c. versére, amelyet 1919. július 15-én, a kaszárnyá-

ból átalakitott Munkásotthon megnyitására irt. 

54./ A Munka /Szeged/ 1919-12-11. Ua: Juhász Gyula Összes 

Müvei. 2. köt. Akadémiai, Bp. 1963. 215. p. 

55./ A Munka /Szeged/ 1919-11-17. 2. p., 1919-11-26. 3. P.  

1919-12-03. 3. p. 1919-12-06. 2. p. 1919-12-13. 3. p. 

1920-01-01. 4. p., 1920-01-09. 3. p. 

56./ Búcsú A Munkásotthontól. A Munka /Szeged/ 1920-04-20. 

1. p., - A kulturház sorsa. Népszava /Budapest/ 

1920-04-15. 5. p., - Költözködik a szegedi Munkásott-

hon. Népszava. /Budapest/ 1920-04-28. 3. p. 

57./ Bárbála Szerérci-Tóth: Perloj el la historio de Espe- 

ranto. I. Hunvara Vivo /Budapest/ 1963. No. 1. 10-12.pp. 

58./ Hangara Esperantisto /Szeged/ 1920. feb. 3. p., 1921. 

mar. 6. p., nov. 7. p., 1922. mar. 8. p., maj. 12. 

p., jun. 8. p., - Szegedi Friss  Ujság 1921-11-05 •  3.p. 

59./ A Munka /Szeged/ 1921-03-08. 3. p., 1921-03-10. 4.p. 

60./ Ladislao Halka: La historio de la Hungaria Esperantis- 

ta Societo Laborista, Hungara Heroldo /Budapest/ 1929. 

dec • 3 •  p. 
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61./ Szegedi Állami Levéltár, Polgármesteri bizalmas iratok 

72/1922. és Maliba Tmre  visszaemlékezése. 1971. júl. 

/R. Á. gy ü j t . / 

62./ Más források szerint Majorosi-Sejben Ferenc. 

63./ A kommunista sejt történétét lásd Bárány Ferenc i, m. 

52-55. pp. - Lásd még Tombácz Imre visszaemlékezése- 

it  1971-72. /R. Á. gyüjt./ 

64./ Hangara Esperantisto /Szeged/ 1922. apr. 10. p. - 

Tombácz Tmre visszaemlékezései. 1972. /R. Á. gyüjt./ 

65./ Zászlóavatás az eszperantista munkások egyesületében. 

Népszava /Budapest/ 1922-05-03. 10. p. 

66./ Hangara Esperantisto /Szeged/ 1922. jun. 5. P.  

67./ Tombácz Tmre  visszaeml. 1972. /R. Á. gyüjt./ 

68./ Szegedi Napló 1922.-09-12. 3. p. - Szücs Lajos való- 

szinüleg azonos azzal, aki 1913-14-ben a Frateco, 

majd a munkáseszperantista csoport t&tkára lett. 

Később a szegedi Csillag-börtön eszperanto mozgalmát 

kezdeményezte. Még 1922-ben elkerült Szegedről. 

69./ Tombácz Tmre  visszaeml. 1972. /R. Á. gyüjt./ 

70./ Hungara Esperantisto /Szeged/ 1923. feb. 3. p., jul. 

5. p. - Hungara Esperantisto /Budapest/ 1924. jan. 4. 

p., feb. 12. p., maj. 29. p. - Szegedi Friss Ujsag 

1923-06-27. 2. p., 1924-01-02. 2. p., 1924-03-30. 

2. p. 1924-09-12. 2. p. 

71./ Szegedi Uj Nemzedék 1924-01-03. 2. p. 1924-09-12. 

2. p. 
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72./ A pécsi eszperantó kongresszus. Friss Hirek /Szeged/ 

1923-05-24. 3. p. 

73./ Az ido-nemzetközi nyelvtervezet hiveinek mozgalma a 

10-es, 20-as években igen jelentős volt, a 20-as 

évek végére azonban kifulladt, visszaszorult az esz-

peranto mozgalommal szemben. Az ido nem tudott az 

eszperanto helyett, ahhoz hasonló élő nyelvvé fej-

lődni. E mozgalmon belül is kialakult a munkásidis-

ta szárny, pl. a 20-as évek elején még munkásidista 

csoportok működtek Budapesten és Ujpesten. - Unesma 

Kongreso por la Linguo Internaciona I4o. Wien /Aust-

ria/ 6-10 agosto 1921. 12-13. pp. 

74./ Hétfői Rendkivüli Ujság /Szeged/ 1922-12-26. 3. p. 

75./ Ido-Korespondo-Revuo /Esch/ 1920. dec. 61. p. - Unes- 

ma Kongreso ... i. m. 12. p. - Yarlibro Idista 1922. Esch 

/1922./ 78-79. pp. 

76./ Szeged 1924-10-21. 5. p. 

77./ Szinház  és Társaság /Szeged/ 1924-12-15. 4. p. - Mun-

kássport és Egészségügy 1925. 1. sz. 3-4. pp. - 3. 

sz. 3. p., 4. sz. 4. p. - Munkáskultúra 1925. 5. sz. 

5-6. pp., 6. sz. 10. p., 7. sz. 10. p., 8. sz. 3. p., 

dec. 3. p., 1926. jan. 4. p., apr. 3-4. pp. - Jenő 

Cseszkó: La laborista esperantista movado de 1922 

gis 1935 en Szeged. Hungara Esp&rantisto /Budapest/ 

1968. No. 3. 5-6. pp., No. 4. 2-3. pp., - Tombácz 

Imre, Kekezovich Viola és Cseszkó Jenő visszaemlé-

kezései. /R. Á. gyüjt./ 
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78./  A  munkáseszperantisták száma /tehát a mozgalom/ en- 

nél jóval nagyobb volt, ugyanakkor a rendszeresen, 

pontosan fizetők száma még ennél is valamivel keve-

sebb. /Jubilea generalkunveno de HESL. Hungara Espe-

rantisto/Budapest/ 1924. maj. 28. p. - Munkáskultú-

ra /Budapest/ 1926. apr. 3. p. 

79./ Id. Munkássport és készségügy, Munkáskultúra  

80./ Idézett visszaemlékezések. 

81./ Munkáskultúra 1926. ápr. 4. p. 

82./ Munkáskultúra 1925. 8. sz. 3. p. - Cseszkó Jenő visz-

szaemlékezései. 1971-72. /R. Á. gyüjt./ 

83,/ Juhász Gyula: Remény. Délmagyarország 1925-09-29. 

3. p. Ua.: Juhász Gyula: örökség. Válogatott prózai 

irások. Szépirodalmi, Budapest, 1958. 1. köt. 280-

282. pp. 

84./ Hétfői  Rendkivüli Ujság /Szeged./ 1926-01-18. 5. p., 

1927-04-11. 4. p. 1927-05-23-3. p. - Délmagyarország 

Szeged/ 1926-01-16. 5. p., 1927-04-10. 7. p. 

85./ Munkáskultúra /Budapest/ 1925. dec. 3. p., 1926. jún. 

4. p., 1927. máj. 5. p., nov. 5. p., 1928. ápr. 3. p. 

86./ Munkáskultúra /Budapest/ 1926. jún. 4. p., júl. 4. 

p. - Tombácz Imre ás Cseszkó Jenő id. visszaemléke-

zései. 

87./ Hétfői Reggeli Ujság /Szeged/ 1926-01-18. 5. p., 

1927-05-23. 3. p. - Délmagyarország /Szeged/ 1926-01-

16. 5. p. - Munkáskultúra /Budapest/ 1926-nov. 5. p. - 

Cseszkó Jenő i. m. 



-129- 

88./ Ladislao Halka: i. m. Hungara Heroldo /Budapest/ 1929. 

dec. 3. p. - Hétfői Reggeli Ujsáa /Szeged/ 1927-05-01. 

4. p. - Munkáskultúra /Budapest/ 1926. jan. 4. p., 

jún. 4. p., júl. 4. p. 

89./ Hétfői Rendkívüli Ujság /Szeged/ 1927-01-31. 4. p., 

Szegedi  Friss Ujság 1928-12-14. 3. p., Délmagyaror-

szág /Szeged/ 1927-02-01. 5. p., 1928-01-08. 6. p., 

1928-12-14. 6. p. - Munkáskultúra /Budapest/ 1926. 

nov. 6. p., 1927. mar. 5. p., aov. 5. p. - Cseszkó 

Jenő i. m. 

90./ Esperanto. Délmagygrország /Szeged/ 1928-12-15. 1.p. 

Ua.: Juhász Gyula Összes Müvei 3. köt. Akadémiai, 

Budapest, 1971. 315-317. pp. - Móra Ferenc: Az es-

peranto magyar őse. Délmagyarország /Szege d/ 1928-

-12-16. 2. p. 

91./ Hétfői  Rendkivüli  Ujs  /Szeged/  1927-10-17. 4. p. - 

Szegedi Friss U#ság 1927-10-16., 1927-10-18. -

Délmagyarorszáa  /Szeged/  1927-10-16. 6. p. 

92./ Munkáskultúra 1925. 8. sz. 3. p. - Vincee József 

visszaeml. 1971-08-15. /R.1. gyüjt./ - Cseszkó Jenő 

i.  M. - A kirándulások egyik fő szervezője Józsa 

Ferenc asztalos volt, aki a tagok által gyűjtött pén-

zen a dereglyét is készitette. 

93./ Kolomano Kalocsay: Kantanta kamparo. Bibl. de la 

"Hungara Esperahtisto" 2. Szeged, 1922. - Jos. Gold-

stein: Laborista Kantareto. Friedrich Ader, Dresden, 

1923. - Kantaro por la proletaria esperantistaro. 
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Distrikto Chemnitz-Plauen de la Laborsita Esperanto-

Asocio Germanlingva, Chemnitz, 1923. A Tombácz Tmre  

és Józsa Ferenc fordításaiból összeállitott "Gaja 

VII-ano" dalosfüzetben szerepelt egy népszerű "erede- 

ti" szöveg is, amelyet a "Kiskutya, nagykutya ..." 

dallamára énekeltek: 

"En VII-a de HESL mi estas grupano, 

Flirtas en mia man, la verda standardo, 

Flirtu, standard', flirtu, flirtu allogante, 

Sub via ombro mi kantas Esperante." 

/Cseszkó J. i.m. szerint/ 

94./ Munkáskultúra  /Budapest/ 1926. márc. 4. p. 

95./ Munkáskultúra  /Budapest/ 1927. márc. 5. p. 

96. Cseszkó J. i.m. és Cseszkő J. i. visszaeml. 

97./ Tomhácz Imre visszaeml. 1971-08-24. /R. Á. gyüjt./ 

98./ Cseszkó J. visszaeml. 1971-07-25. /R. Á. gyüjt./ 

99./ Kocsis-Holl József visszaeml. 1972-11-11. /R.Á.gyüjt./ 

- Délmagyarország /Szeged/ 1928-01-08. 6. p. 

100./ DélmaaarorszáE /Szeged/ 1928-01-08. 6. p. - Puskás 

Pál visszaemlékezése. 1971-11-27. /R. Á. gyüjt./ - 

Cseszkó Jenő visszaeml. 1971-07-25. /R. Á. gyüjt./ 

101./ Cseszkó Jenő id. visszaemlékezései. /R. Á. gyüjt./ 

102./ Edmond Picivat: Historio de la lingvo Esperanto. 

La movado 1900-1927. Hirt kaj Sohn, Leipzig, 1927. 

152-159. pp. 

103./ Cseszkó Jenő i. m. 
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104./ Ezt az elsősorban mozgalmi hireket tartalmazó képes 

hetilapot munkáseszperantisták is előfizették, s 

minden bizonnyal Szegedre is eljutott. A visszaem-

lékezések mellett erről tanúskodik az 1925-ös kiál-

litásról készült fénykép is. 

10.5./ G. Soós Katalin: Tiz év a szegedi kommunista mozgalom 

történetéből /1919-1929/. Acta Universitatis Szege-

dienesis Sectio Historica. Szeged, 1959. 7. p. 

106./ Tombácz Imre és Cseszkó Jenő idézett visszaemlékezé-

sei, Cseszkó J. i.m. 

10F./ Medgyesi János /1871-1943/ Gyógypedagógus, Hódme-

zővásárhelyen, Budapesten és Temesváron. A Tanács-

köztársaság alatti tevékenységéért bebörtönözték. 

Börtönben szerzett betegsége miatt 1927-től csaknem 

mindig ágyban fekvő beteg volt s lelkileg is meg-

gyöbörten élt haláláig. 

108./ La Verda Standardo /Budapest/ 1913. 129-133. pp. 

109./ Népszava /Budapest/ 1910-04-08. 11. p. - Hungara 

witxxxxxxxx Studento 1910. ápr. 7. p. 

110./ Medgyesi János: Esperanto nyelvgyakorló-olvasókönyv 

és szótár. Budapest, 1910. "Magyar-esperanto és 

esperanto-magyar szótár" rész 2. p. 

111./ Munkáskultúra /Budapest/ 1925. 5. sz. 6. p., dec. 

3. p., 1926. márt. 4. p., ápr. 3. p. - Cseszkó 

Jenő és Wombácz Imre id. visszaeml. 1971-72. 

Szatmári Róza visszaeml. 1971-10-06. /R.Á. gyüjt./ 
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112./ Letero de Julia Bahgy al Rozinjo Szatmári. Buda-

pest, 1926-11-11. /R. Á. gyüjt./ — ozatmári Rozália 

visszaeml. 1971-10-06. /R. Á. gyüjt./ 

113./ Munkáskultúra /Budapest/ 1926. dec. 5. p., 1927. 

márt. 5. p., júl. 4. p., nov. 5. p., 1928. ápr. 3. p. 

114./ Hungara Heroldo /Budapest/ 1928. feb. 27. p. 

115./ Csongrád megyei Levéltár. Hódmezővásrhelyi Levél-

tár. A Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesü- 

lete XXIV. csoportjának iratai. — Munkáskultúra  

,Budapest/ 1927. júl. 4. p., 1928. ápr. 3. p. 

116./ Korsós Lajos visszaeml. 1972v05-15. /R. Á. gyüjt./ 

117.7 IúISZIVIP Párttörténeti Intézet Archivuma 638. f. 1/1927-

IV-5-223. — Szatmári Rozália visszaemlékezése. 

1971-12-10. /R. Á. gyüj t./ — A rendőrségi jelentés 

Medgyesi Jánost nevezi meg feljelentőnek, aki azon-

ban ekkor fekvő beteg volt. Sokkal valószinübb, hogy 

Erdei tett feljelentést azzal, hogy Medgyesi János 

küldte el őt a rendőrségre; ezzel a lépéssel kivánt 

"jót tenni" keresztapjának. Erdei egész későbbi élet-

útja, tevékenysége vad kommunistaellenessége ezt a 

feltevést leszik igazolni. 

118./ Hódmezővásárhelyi Állami Levéltár. A magyarországi 

Eszperantista Munkások Egyesülete XXIV. csoportjá- 

nak iratai. — szatmári Rozália visszaemlékezése. 

1971-12-10. /R. Á. gyűjt./ 
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119./ La Verda Standardo /Budapest/ 1908. 3. p., 1909. 

64. p. - Hungara Esperantisto /Budapest/ 1909. dec. 

91. p. - Maros Béla: Az eszperantó, mint a magyarság 

védője. Makói Hirlap  1909-10-01. 3. p. - Maros Béla: 

Az eszperantó nálunk. Makói  Hirlap 1909-10-09. 3. p. 

- Maros Béla: Az eszperantó Makón. Makói Hirlap 

1909-10-17. 3. p. - Maros Béla: Fölhivős Makó város 

közönségéhez. Makói Hirlap 1909-10-24. 3. p. 

120./ Hungara Esperantisto /Szeged/ 1922. okt. 12. p., 

1923. jan.  5. p., f eb . 4. p. 

121./ Sulyok József és Kovács Károly visszaemlékezései. 

1971-72. /R. Á. gyüjt•/ 

122./ Hungara Sttndento /Budapest/ 1910. No. 8. 7. P. - 

La  Verda Standardo /Budapest/ 1911. nov. 12. p. 

123./ Hungara Esperantisto /Szeged/ 1921. sept:okt. 17. p. 

- 1922. apr. 6. p., okt. 8. p. 

124./ Hungara Esperantisto /Budapest/ 1925. jan. 1. p. 

125./ Vass Antal visszaemlékezése. 1972-04-03. /R. Á. gyüjt./ 

- Ifj. Röszler János adatközlése. 

126./ Molnár  Tmre  /1906-1958/. A második világháború idején 

az ellenállási mozgalom résztvevője, 1948-tól 1956-ig 

az MDP KV tagja, 1948-tól 1953-ig az országgyülés al-

elnöke. 

127./ Csongrád megyei Levéltár. Szentesi Levéltár. Csong-

rádvármegye alispáni iratai 7995/1926. sz. 

128./ Munkáskúltúra /Budapest/ 1926. jún. 4. p., dec. 5. P.  
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129./ Kántor István visszaemlékezése 1972-04-27. 

/R. Á. gyüjt./ 

130./ Török János visszaemlékezése. 1972-04-12. /R. Á. 

byüjt./ — `Pörök  Antal  visszaemlékezése. 1972-04--27. 

/R. Á. gyüjt./ 

131./ Rendőri beavatkozás az eszperantista munkások szegedi 

kongresszusán. Az ügyeletes rendőrtiszt megvonta a 

szót a szónokoktól, akik a rendőrség akadékoskodá-

sáról beszéltek. Délmagyarország /Szeged/ 1928-01-

-10. 3. p. 

132./ Papp Ferenc adatközlése. 1972-12-22. — Baranya megyei 

Levéltár. Pécsi törv.sz.ir . 962/1928. Papp Ferenc 

vallomása a rendőrség előtt a Magyarországi Szoci-

alista Munkáspárt pécsi szervezéséről. 1928-02-24. 

Közli: Válogatott dokumentumok a baranyai—pécsi mun-

kásmozgalom történetéhez. II. 1918-1929. 340-343.pp. 

133./ Csongrád megyei Levéltár. Szentesi Levéltár. Csongrád—

vármegye alispáni iratai 3648/1928. P1. 135.sz. Ua.: 

Dr. Barta László — Gecsényi Lajos, — Schneider Mik-

lós: Szuronyok árnyékában. 1890-1939. Dokumentumok 

a szentesi munkásmozgalom történetőből. Szentes, 

1969. 104-105. pp. — Az 1927. január  hó 25—re hir-

detett országyülés képviselőházának naplója. 174. 

ülés. 1928. évi május 	23—án. Esztergályos Ferenc 

képviselői interpellációja a belügyminiszterhez. 

Tizenharmadik kötet. Budapest, 1927. 121. P.  — 

225. ülés. 1928. évi november hó 28—án, Györki Tmre  

képviselő interpellációja az összkormányhoz. A miniszter- 
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elnök válasza. Tizenhatodik köt. Budapest, 1928. 

279-282. pp. - Titkos szövetkezést lepleztek le a 

Földmonkások Szövetségében. Szentesi Hirlap  1928-

- 05-26. 3. p. 

134./ Raporto pri la jaro 1929. Antaűen /Budapest/ 1929. 

dec. - 1930. mar. 3-6. pp. - Kántor István vissza-

emlékezése. 1972-04-27. /R. Á. gyüjt./ 

135./ Orosházi Friss Ujság 1923-06-06. 

136./ Mifiaelo Szverle: Al kamardo Magó. MunkAskultúra  

/Budapest/ 1926. szept. 5. p. - Az orosházi eszpe- 

rantisták kiállitása. Orosházi Friss Ujsáa 1925 

-04-07. 2. p. 

137./ Orosházi Friss Ujság 1925-02-01. 4. p. - Munkássport  

és Egészségügy /Budapest/ 1925. 3. sz. 4. p. 

138./ Párttörténeti Intézet Archivuma. VII.res. 1930-7-5476. 

18. p. - Orosházi Friss Ujság  1925-04-07. 2. P. - 

Bacsur Imre visszaeml. /R. Á. gyüjt./ 

139./ Ofticiala Scigilo de la Hungaria Esperantista ilocieto 

Laborista. No. 10. Munkássport és  Egészségügy /Buda-

pest/ 1925. r. sz . 3. p. - Az orosházi eszperantisták 

kiállitása. Orosházi Friss Ujság 1925-04-07. 2. p. 

140./ Orosházi Friss Ujság 1925-10-16. 3. p. - Munkás-

kultúra /Budapest/ 1925. 5. sz. 6. p., 6, sz. 10. p., 

7. sz. 10. p. 

141./ Békés megyei Levéltár. Békés m. alispáni iratai 

19862/1925. ikt.sz. melléklete. Közli: Bálint Ferenc: 

A Békés megyei muntás eszperantó mozgalom válogatott 

dokumentumai 1925-1934. Elektitaj dokumentoj de la-

borista esperantista movado dn departamento Békés. 



- 136- 

1925-1934. Békés megyei Tanács VB és Gyula Város Ta- 

nácsa VB Gyula, 1969. 35. p. - Békés megyei Levél-

tár. Békés megye alispáni iratai. 3163/1925. 

142./ MSZMP Párttörténeti Intézete Archivuma. 680.b.10/8. 

ö/III/388. 

143./ Békés megyei Levéltár, Békés m. alispáni iratai 

14385/1928. Ua.: A Békés 	i.m. 39. p. - Nem vesz 
tudomást az alispán az orosházi eszperantistákról. 

Orosházi Friss Ujság  1925-10-25. 4. p. 

144./ Az eszperantó mozgalomról. Orosházi Friss Ujság  

1926-02-13. 2. p. - Eszperantó kiállítás lesz Oros-

házán. Orosházi Friss Ujság 1926-02-05. 3. p. - Oros- 

házi y,Friss Ujság 1925-10-30. 3. p., 1925-12-04. 3. p., 

1926-02-11. 3. 	p., 1926-02-14. 1. p., 1926-04-01. 3. 	p., 

1926-06-20. 3. p., 1926-06-23. 3. p., 1926-09-19. 2. 	p., 

1926-10-22. 3. p., 1926-11-11. 4. p., 1927-01-08. 

3. p., 1929-02-10. 5. p. - Munkáskultúra /Budapest/ 

1925. dec. 3 . p., 1926• márc. 3-4.pp.,  jún. 4,, 6 . pp., 

dec. 5. P.  

145./ Munkáskultúra /Budapest/ 1926. ápr. 3-4. pp., 1927. 

máj. 5-6. pp., 1928. ápr. 3. p. 

146./ Orosházi Friss Ujság 1926-10-02. 2. p., 

1926-10-03. 2. p., 192.-10-05. 3. p., 

1926-10-06. 3. p., 1926-10-07. 3. 	p., 

1926-10-08. 3. 	p., 1926-10-09. 3. 	p., 

1926-10-10. 3. p. 

147./ Munkáskultúra /Budapest/ 1927. márt • 5• p•  
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148./ Békés megyei Levéltár. Kigy. eszperantó iratok. 

412/1927. Gyulai kir. ügyészség. 

149./ Békés me;zei Levéltár. Főispáni bizalmas iratok. 

1927/108. - Munkáskultúra /Budapest/ 1927. nov. 5.p. 

150./ Délmagyarország /Szeged/ 1928-01-10- 3. p. 

151./ Antaűen /Budapest/ 1929. mar. 5-6. pp. - Békés megyei 

Levéltár. Kigy. eszperantó iratok. 174.068/1929/VII. 

min.o.tan. - Orosházi Friss Ujság 1929-02-10. 5. p. 

152./ Munkáskultúra /Budapest/ 1928. márc. 4. P.  

153./ Hangara Eeroldo /Budapest/ 1928. jan. 12. p. 

154./ Antaűen /Budape t/ 1929. mar. 5-6. pp. 

155./ Munkáskultúra /Budapest/ 1925. dec. 3. P.  

156./ Sándor Dezső: Orosháza senf ellen. Munkáskultúra 

Budapest/ 1925. dec. 1. P.  

157./ Munkáskultúra /Budapest/ 1926. márc. 4. p. 

158./ Esperantista Junularo /Genéve/ 1926. jun. III. p. - 

Munkáskultúra /Budapest/ 1926. jun. 4.p. dec. 5. p. 

159./ Munkáskultúra /Budapst/ 1926. nov. 5. p. 

160./ Munkáskultúra /Budapest/ 1927. már. 5. p. 

161./ Békés megyei Levéltár. Békés m. alispáni iratai. 

9719/1927. ikt. sz. Ua.: Bálint Ferenc i.m. 37-38.pp. 

162./ Munkáskultúra /Budapest/ 1927. nov. 5. P.  

163./ 'román János: Az eszperantó világnyelv teljes kézi szó- 

tára. II. Magyar-eszperantó rész. Magyar Eszperantis- 

ta Munkások Egyesülete, Budapest, 1927. 367. p. 

164./ Munkásotthon alakult Tótkomlóson. Orosházi Friss 

Újság 1927-11-29. 3. p. 
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165./ La Verda Standardo /Budapest/ 1910. 62. p., 

1911. 18. p. 

166./ TOM Béla üdvözlése eszperantót nyelven. Békésmegyei 

Népszava /Békéscsaba/ 1919-04-13. 3. p. /A Holland 

Gyári Munkáspk Szövetsége táviratáról szóló hiradás/ 

167./ Esperantista Junularo /Genéve/ 1926. jun. 7. p., 

jul-aűg. 16, p. - Tungara  Esperantisto /Budapest/ 

1925. maj. 22. p. 

168./ Munkáskultúra /Budapest/ 1925. 3. sz. • p., 4. sz. 

4.  pot 5. sz. 6. p. 

169./ Népszava /Budapest/ 1925-05-13. 13. p. 

170./ Békés megyei Levéltár. Békés megye alispáni iratai 

19862/3/1925. alapszám, 7409/1926. ikt. szám: Egye-

sületi alapszabályok gyüjteménye 145. sorszám. Köz-

li: Bálint Ferenc i. m. 11-14.pp. 

171./ Munkáskultúra /Budapest/ 1926. jún. 4. p., dec. 5.p., 

1927. máj. 5. p., 1928. ápr. 3. p. 

17a./ Hungara Heroldo /Budapest/ 1928. jan. 12. p. 

173./ Leteroj de Julio Baghy al Rozinjo Szatmári. Békés-

csaba, 1926-10-31; Budapest, 1926-11-03. 

/R. A. gyüj t • / 

174./ Békés megyei Levéltár. Békés megye alispáni iratai 3163/ 

1925. alapszám, 8329/1929. ikt.sz .; 10212/1929. ikt. 

sz.; 3163/1925.alapszám, 31o78/1929. ikt.sz . Ua.: 

Bálint Ferenc i. m. 14-17. pp.; Békésmegyei kap. 

jkv. 28/1929. köz.sz . 
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175./ Békés megyei Levéltár. Békéscsabai kap. dtv.-csop. 

jelentése. 3587. I./1929. Békéscsabai kap.jkv. 

28/1929. köz.sz . 

176./ Blahut János visszaeml. 1971-11-21. IR. Á. gyüjt./ 

177./ Munkáskultúra /Budapest/ 1925. dec. 3. p. 

178./ Békés megyei Levéltár. Békés megye alispáni iratai 

23117/1925. ikt. sz .; 19862/1/1925. alapszám, 

828/1926. ikt. sz .; 3616/1926. iikt. szám melléklete; 

5049/1926. ikt szám. Ua.: Bálint Ferenc i. m. 29- 
31. pp.  

179./ Munkáskultúra /Budapest/ 1926. dec. 5. p., 1927. máj. 

5.  pot  nov. 5. p. 

180./ Tornán János i. m. 367. p. - Munkáskultúra /Budapest/ 

1926. alig. 6. p. 

181./ Hungara Haeroldo /Budapest/ 1928. jan. 12. p. 

182./ Polgár Izsó: Esperanto tanfolyam húsz leckében, tel- 

jes nyelvtannál, olvasmányokkal és szótárakkal. Kókai 

Lajos könyvkereskedése, Budapest, 1914. 128' p. 

183./ Eszperantó nyelvtan kezdő tanfolyamok számára. I. rész. 

Magyarországi Eszperantista Munkáspk Egyesülete, Buda- 

pest,  1924. 6414 p. 

184./ Tornán János: összevont eszperantó nyelvtan. Népszava, 

Budapest, 1924. 32,E p. 

185./ Tombácz Tmre visszaemlékezése. 1972-01-21. /R. Á. 

gyüjt./ 
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186./ Raporto pri la jaro. 1929. Antaűen 1929. dec. -

1930. mar. 3-6. pp. 

187./ Biblioteko de la XIX-a grupo. Békéscsaba, 1927. már-

cius 28. /1 oldalas, géppel irt átvételi elismer- 

vén„ R. Á. gyűjt./. - Békés megyei Levéltár. Bé- 

kés m. alispáni iratai 3163/1925. alapszámnál, A 

békéscsabai csoport könyvtárában levő eszperantó 

nyelvű könn'vek jegyzéke. Békéscsaba, 1929. április 

2. Ua.: Bálint i.m. 14-15. pp. 

188./ Ladislao Halka: La historio de la Hungaria Esperan-

tista Societo Laborista. Hunara Heroldo 1929. dec. 

3. p. - Munkáskultúra 1926. jan. 4. p., jún. 4. p. 

189./ BaghF Gyula /Szeged 1891 - Budapest 1967/ eszperan-

tó költő, iró. 1911 óta eszperantista. Hatéves szi-

bériai hadifogságból 1920-ban hatat.rve az eszperantó 

irodalmi élet egyik vezéralakja lett. A társadalmi 

igazságtalanságok ellen tiltakozó, pacifista, köny-

nyed nyelvezetű, romantikus, érzelmes versei, elbe-

szélései, regényei a 20-as évek és 30-éas években 

nagyon népszerűek voltak. Müveiből 13 nyelvre for-

ditottak. Bár polgári eszperantista volt, nagyon 

jó kapcsolata volt a Magyarországi Eszperantista 

Munkások Egyesületével, ahol több tanfolyamot is 

vezetett. 

190./ Munkáskultúra 1926. nov. 5. p., 1927. máj. 4. p. 
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191./ Oficiala Jarlibro de la Esperanto—movado. 1924. 

12—a jaro. Universala Esperanto—Aencio, Genéve, 

187., 257. pp. - Aficiala Jarlibro de la Esperan-

to—movado. 1925. 13—a jaro. Universala Esperanto-

Asocio, Genéve, 149., 248., 278., 326. pp. — Ofi-

ciala Jarlibro de la Esperanto—movado. 1926. 14—a 

jaro. Universala Esperantó—Asocio, Genéve, 151., 

226., 248., 309. pp. — Oficiala Jarlibro de la 

Esperanto—movado. 1927. 15—a jaro. Universala Es-

peranto—Asocio, Genéve, 223., 288., 312., 344., 

413. pp. -- Of iuiala Jarlibro de la Esperanto—mo- 

vado. 1929. 17—a jaro. Universala Esperanto—Asocio, 

Genéve, 312. P. 

192./ Eszperantó konferencia me zege den. Hungara Heroldo  

/Budapest/ 1928. jan. 12. p. — Tiszavidéki kerületi 

értekezlet /Hungara Heroldo/ 1928. feb.27. p. — 

Hétfői Rendkivüli Ujság /Szeged/ 1928-01-09. /té-

ves dátumozás :ál4  január 2./ 4. p. — Délmagyarország 

/Szeged/ 1928-01-08. 6., 7. pp. - ha unna regiona 

konferencio. Munkáskultúra  /Budapest/ 1929. jan. 

7. P. 

193./ Rendőri beavatkozás az eszperantista munkások sze-

gedi kongeesszusán. Délmagyarország /Szeged/ 

1928-01-10. 3. p. 

194./ Schuller Béla: A munkásság és az eszperantó. "Ma-

gyar Eszperantista Munkások Egyesülete"  Kiadóbi- 
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zottsága, a Népszava-könyvkereskedés bizonttnya. 

Budapest, 1923. 

195./ Schuller i. m. 6. p. 

196./ Schuller i.m. 17. p. 

197./ Munkáskultúra /Budapest/ 1926. jan. 4. p. -

Tombácz Imre visszaemlékezései. /R.Á. gyüjt./ 

198./ Válogatott dokumentumok a baranyai-pécsi munkásmoz-

galom történetéhez. II. köt. 1918-1929. Pécs, 1970. 

Dr. Szita László bevezetője, 220. p., Papp Ferenc 

vallomása a rendőrség előtt a Magyarországi Szocia-

lista Munkáspárt pécsi szervezéséről. 1928. február 

24-én. 340-343. pp. 

199./ Békés megyei Levéltár , főispáni bizalmas iratok. 

1927/108. sz. 

200./ Ofociala Scigilo. Numero 10. Budapest, 25-an de ap-

rilo 1925. Munkássport és Egészségügy  /Budapest/ 1925. 

3. Sz. 3. p. 

a01./ Munkáskultúra  /Budapest/ 1928. ápr. 3. P.  

202./ Sennaciulo /Paris-Leipzig/ 1929-1a-31. 321. p. 

203./ Tieder Esigmond: Közös nyelv - közös elv. Magyar-

országi Eszperantista M&nkások Egyesülete, Buda lest, 

1929. 23. p. 

204./ Tieder i. m. 23. p. 

205./ Tieder i. m. 24. p. 

206./ A világbéke katonái. Népszava  /Budapest/ 1928-04-10. 

207./ MSZMP KB Párttörténeti Intézet Archivum. R öplap-

gyüjtemény III/15./1928./IX./2321. 
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208./ Sós László: Munkáskiállitás. 100  %.  /Budapest/ 

1928. okt. 13-15. pp. 

209./ A munkáseszperantisták köréből. 100  %.  /Budapest/ 

1929. jan. 188-189. pp. 

210./ "Per Esperanto por la socializmo" /Vita az eszperan- 

ttóról. /. 100 %.  /Budapest/ 1929. febr.  233 . p. 

211./ A következő folyóiratok és könyvek alapján: Laborista 

Esper.ntisto, La Nova Epoko, Sennacieca Revuo, Senna- 

ciul.o, La Lernanto; G. P. de Bruin: Gvidilo tra la 

Esperanto-movado. Sennacieca Asocio Tutmonda kaj 

Federacio de Laboristaj Esperantistoj, Amsterdamo- 

Parizo, 1936. - Historio de la Fervojista-Esperanto- 

movado 1908. 1968. Internacia Fervojista Esperanto- 

Federacio. H. n., é.n. - Historio de S.A.T. 1921-1952. 

Sennacieca Aeocio Tutmonda, Paris, 1953 . - Jozefő 

Takács: Katalogo de la Esperanto-gazetaro. Prazák, 

Jablonné, 1934. 

212./ Serfőző  i. m. 31. p. 

213,/ Eugen Adam: La laborista esperantismo. Sennaciaca 

Asocio Tutmonda, Leipzig, 1928. - Eugen Lanti: Ar-

beiter Esperantismus. Socialista Esperanto-Asocio 

por le germanlingvaj regionoj, Frankfurt, a.M., - 

1928. 

214./ Manifesto de la sennacistoj. Frakcio el membroj 

de SAT, Nov-Jorko, 1931. 
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215./ Lanti kezdeményezésére.a SAT már 1928ban elhatá-

rozta egy Plena Vortaro /Teljes szótár/ kiadását. 

Ea 193 0-ban jelent meg, s ettől kezdve a szótár-

kiadásban a vezető szerep azóta is a SAT-é. 

216./ Szatmári Rozália visszaemlékezése. 1971-12-10. 

/R. A. gyüjt./ 

217./ Békés megyei Levéltár. Gyulai királyi ügyésze g 

iratai 412/1927. 

218./ MSZIVJP Párttörténeti Ifitézete Archivuma. A m.kir. 

rendőrség budapesti főkapitányságának politikai 

nyomozó főcsportja jelentése az eszperantó mozgalom-

ról. Budapest, 1934. április 5. 651. f. 4./896/1934. 

sz. Pol.zes. 

219./ Vass Antal visszaemlékezése. 1972-04-03. 

/R. Á. gyüjt./ 

220./ Cseszkó Jenő visszaemlékezése 1972-04--23. /R. Á. 

gyüj t. / 

221./ Biblioteko de la XIX-a grupo. Békéscsaba, 1927. 

március 28. /R. A. gyüjt./ - Ugyanebből Hódmezővá- 

sárhelyen is sikerült találnunk egy példányt. 

222./ Az 1927. évi január hó 25-ére hirdetett országgyülés 

képviselőházának naplója. Tizenhatodik kötet. Buda-

pest, 1928. 281. p. 

223./ Az 1927. évi ... i. m. 281. 1. A szintén szociálde-

mokrata Farkas István közbeszólása: "Ki tud ott 

eszperantóul?" S ide kinálkozik a parlamenti vita 
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során elhangzott, s a magyarországi jobboldali szo-

ciáldemokrata vezetőkre oly jellemző még egy közbe-

szólás. Amikor Bethlen bizonyitotta, hogy "kommunis-

ta izgatásról és kommunista szervezkedésről volt 

szó", s egy jobboldali képviselő az ügyben inter-

pelláló szociáldemokraták felé kiáltott, hogy "Most, 

ugy-e, hallgatnak?" Peid1 Gyul a.  ezt válaszolta: 
"Nem tetszik, hogy.  hallgatunk? Tessék csak szólni!" 

S ez volt a szociáldemokraták dtiolsó parlamenti 

interpellációja az eszperantisták hatósági üldözé-

se, tevékenységük akadályozása tárgyában. Az SZDP 

csak addig állott ki a munkáseszperantisták mellett, 

arcig úgy látta, hogy csak kizárólag kultúrális terü-

leten tevékenykedtek. 
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A KÉPEK JEGYZÉKE 

oldal 

1. A Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesülete 

1924. május 4-i közgyülésének résztvevői. 

2. Szegedi munkáseszperantisták a Maros utcai Mun-

kásotthon udvarán. 1925 nyara /MSZMP Csongrád me-

gyei Bizottság; Archivuma/ 

3. A szegedi munkáseszperantisták kiállitása a MEME 

7. sz. csoport helyiségében, Deák F. u. 25. /je-

lenleg 31./ sz, Részlet. 1925. szeptember 27-28. 

/Cseszkó Jenő tul./ 

4. Részlet a kiállitásból. Balról: Tombácz Tmre  és 

Schwartz Adolf. /Cseszkó Jenő tul./ 

5. Az  1927-es szegedi munkáseszperantista kiállitás 

röplapja. /Csongrád megyei Levéltár. Polgármes-

teri bizalmas iratok. 1927-9465. sz./ 

6. Szegedi munkáseszperantisták Maros-parti kirándu-

lóhelyükön. "Fenyőliget", Maros-balpart, 5.fkm. 

1927. /Cseszkó Jenő tul./ 

7. Hódmezővásárhelyi munkáseszperantisták 1925-ben a 

Mária Valéria utcai iparostanonciskolában. /Magyar 

Munkásmozgalmi Múzeum, R. Á, gyüjt./ 

8. A Magyarországi Eszperantista Múnkások Egyesülete 

hódmezővásárláyi csoportjának kiállitása a Mária 

Valéria utcai iparostanoncisholában, 1926. május 

23-én. /Csikós Elemér tul./ 

31 

34 

38 

38 

41 

43 

51 

53 
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9. MEME-tagkönyv a hódmezővásárhelyi csoportból. 1926-

1929. /Figyelemreméltó, hogy a hódmezővásárhelyi 

csoport hivatalosan csak 1927. június 5-én ala-
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Rávkai Amid:  A délaagyarorazági munkáseszperantista mozgalom  

kiala?:alisa 42 tört6ne te 1929-ig c. úol::ori  
diaszertáaiójáról  

A aunkAmmozgaiomban a legális lehe t;risógek kiliaaználászi-  

nak mindig nagy j elento'aóge volt.. Kalönüeen igy volt ez a  

Horthy-fasizmus óveiben., amikor aforradalmi mozgalmat kegyet-

lenül Uldözték, de a legális leizetáac:ga.s is rendkivIIl korláto-  

sot tak voltak.  Egyik ilyen lehe tősfag az eszperantó mozgalom  

volt. A RHP vezet4se ezt ftlisr:mr ~ e, s amint ezt 8átkai irpád  

dolgozata is bízonyi  t  ja :el is has z:,á1 6a forradalmi 	érw-  

dekábe►n. A szerző t4maválaaz 4ásá t e1sősQrban ezért tartjuk  

szerencWeznek. Növeli a választott 	feldolgozáLána.ac jelehm-  

tőségt, hogy mindezideig e lentos r4azgérdés vizs;;áilPta eZke-  

r€ilte a kutatók figyelmót.  

A n:~.-;káaeszperantieta mozgalom kialakulását, Unáll5s{il4-  

sit e  a poigAri mozgalomtól való elld,tlöntilásét j61 mlAatja be a  

disszertáció. Kár,  hogy a szerző nem Yerditott nagyobb figyel-

met a polgdri eszperantisták u6ljainak elemzás,'re, a trt_:.n?:ás-  

eszperantiatgk kül$nvá4anak ssa]cségességáre. Az elemz,5s  elrna- 

raúá3  ta teszi l'érthetetlenne, hogy a polgá::d. eszperantisták a  

kedvezőbb kc3r'uln4nyek ellenére  miért vesztett ez döntő befo-  

lyáaukat a mozgalomban.  /25. old./  Ugyancsak nagyabb figyel-  

met érdemelt volna anna k  vizsgálata, hogy a 20-at óvektSl Eai.órt  

került kaan-anie  ra ve::e i4s €,1á a munkáaesspirrant3sta mozgalom.  

A dolgozatban megtalálhatók - ha  ne:: is csokorba szedve - e nnek  

Pontosabb tcinyezői. Ez in a munka leirú j ellegáve1 v:agy€::>áz.ia tó.  



2  

Nagy órdeme a szerzőnek, hogy rendkivtil nagy anyagot gy,zj-  

tött besze ós dobozott fel. Pedig  ez nem volt ki3nny:.f, hiszen  

viszonylag kevés a mozgalommal össze fUggő 2 t3n: ~~.arad ; iráaoo  

dokumentum. $rtóke a disszertációnak az is , hogy a választott  

ter4il.et mozgalmát nem szakitotta el az or3ságoet6l, sőt  a  nem-  

setkgzi Qonatkozlíso'•."ra is feihivja a figyelmet. A cmépsz{,.^~;', . 

kóp- óe dflkuamentuma.,n,yag 361 egészitik ki a dolgosat monda.ni-  

val6ját.  

Öaszegezvet Aátkai Arpád értékes tanulmAnyt kész3.tet  ~ ,  

munkája uttöró jellegű és h4zagpót14. Az emlitett kritikai  

éosrevótelek oem tessik ezt kétsóg+aeseó. Mindezek slap,án  a 

disszertációt summa  cum laude minósitóssel javaslom elfogadni.  

Szeged, 1973. $prilís  P9. 

Dr. Ztácz Jt nos  
docens  
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doktori szigorlata.  
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Dr.Rácz János elvtársnak 
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Hely ben  

Prsfesszor Elvtárs! 
Mellékelve  Rátkai Árfiád: A délmayarorszá:i munkáseszperantista 

mozgalom 	és történet 192-44 	 

cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbimáln.i 

sziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs szíves figyelmét fel- 
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A mellékelt értekezést a.. hirálat elkészitése után sziveskedjék átadni  
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