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BEVEZETF:S
A korai magyar munkásmozgalom történetének monografikus feldolgozása szádtalan kitűnő tanulmány, tanulmánykötet, gyüjtemény ellenére
még várat magára. 1 Első izben 1979-ben jelent meg nyomtatásban kultúrális tevékenységet tartalmazó dokumentum és korabeli publikációk gyüjtemányes kötete! 2
Jelen tanulmányom témája is kultúrális vonatkozású. Cirme: "Munkásművelődés Magyarországon a dualizmus időszakában /1867-1918/". Saját kutatásaim mellett, alapvető forrásmunkának tekintettem az előbb emlitett
művet. E dokumentumok elemzésével együtt próbálom bemutatni az öntudatosodó magyar munkások sokoldalú tevékenységét, az önképzés, oktatás ős
a rmüvelődés lehetőségeinek megteremtéséért folytatott harcukat.
A XIX. század 70-es éveiben új korszak köszöntött be a kapitalizmus korában. A szabadversenyes kapitalizmust felváltotta a monopolkapitalizmus, amely átnőtt az imperializmus korába.
Páratlanul gyors technikai fejlődés kezdődött! Találmányok sora
/villany, izzólámpa, dinamógép, robbanómotorral hajtott autó, telefon,
táviró, Diesel-mozdony stb./ gyorsitotta meg a termelést, a kereskedelmi forgalmat, alapjaiban forradalmasitotta az. elektrotechnikát. Uj iparágak születtek, az elektromos-, kémiai- 63 az autóipar. Az acél tömegtermelése is a 70-e:_, években indult meg és az ipari potenciál fokmérőjévé vált. A világ acéltermelésének többségét az Egyesült Államok ős
Németország szolgáltatta, ahol hamar felhasználták a kohászatban Bessemer és Martin /kemence/ találmányát, valamint a foszfortalanítást. A
nehézipar lett a gazdasági élet hegfontosabb területe /vas- és gépipar,
1 S. Vincze Edit: Az útkeresés évtizedei. Tanulmányok a magyarországi munkásmozgalom történetéből. 1868-1898. Gondolat, 1977, 418 p.
Kende János-Sipos Péter: Munkásmozgalom ős munkásművelődés Magyarországon a kapitalizmus viszonyai között. Párttörténeti Közlemények,
1980. 26. évf. 1. sz. 3-23 p.
Küzdelmes évszázad. Fejezetek a magyar munkásmozgalom történetéből. Második, jav. ős bőv. kiad. Főszerk.: Vass Henrik. Szerk.: Sipos
Péter. Táncsis Könyvkiadó, 1972, 324 p.
2 Munkásmozgalom és kultúra 1867-1945. A magyar munkásmozgalom kultúrális tevékenységének válogatott dokumentumai. Szerk.: Szilágyi Sándor.
Kossuth Könyvkiadó, 1979, 463 P.

bányászat/. Ez óriási mértékben fellenditette a gépgyártást ás a vasútópitést.
A termelőerők maguk után vonták a termelési eszközök koncentrációját és a kapitalizmus belső ellentmondásainak kiéleződését. Az 1873.
évi túltermelési válság a legnagyobb a kapitalizmus ezen időszakában.
Elsöpri a kis- és középvállalatok egész sorát, utat nyitva a tőkék koncentrációjának, centralizációjának. A monopolkapitalizmusba vezető átmenet korában jelentős eltolódások keletkeznek a termelőerők fejlődésében, egyes országoknak a világgazdaságban elfoglalt szerepében., súlyában. A kapitalizmus immáron világrendszerré vált. Anglia, a világ első
hatalma az 50-es, 60-as években még ipari és kereskedelmi hatalom, de
a 90-es években egyre jobban lemarad a megszülető imperialista hatalmak,
Németország, az E yesUlt Államok ős Japán mögött!
A legfejlettebb országok uralmuk alá hajtották a földkerekséget,
általánossá vált a gyarmati elnyomás. A gyarmatok értékesitési piacot,
nyersanyagforrást, tőkeelhelyezőst, ingyenes munkát jelentettek az imperialisták számára. Az óriási extraprofit kitermelte az anyaországban
a munkásarisztokráciát, a munkásosztály legfelső rétegét.
A kapitalizmus egyenlőtlen fejlődése összecsapásokkal, ugrásokkal,
katasztrófákkal terhes időszakot idézett elő. A tőkések óriási monopolszövetségei révén, a banktőke és az ipari tőke összefonódásából kialakult a finánctőke. Az ugrásszerű fejlődés a már felosztott világnak a
tőkés csoportok és országok közötti háborús felosztásához, újrafelosztásához vezetett.
A kapitalizmus fejlődésének legfelsőbb és legutolsó szakasza az imperializmus, a monopolkapitalizmus korszaka. A termelés koncentrációja
már oly nagymérvű, hogy bizonyos iparágakban hatalmas ipari kombinátok,
vállalatok születnek, amelyek csak egy-egy iparcikk gyártásának egymásutáni fázisait egyesítik, vagy egymásra támaszkodó cikkek gyártását
szervezik meg. E monopóliumok egyetlen célja, ho gy egy-egy termelési ág
legnagyobb vállalatai a verseny kiküszöbölésére megegyezzenek és biztosítsák a piac feletti korlátlan hatalmukat. Legkorábban az Egyesült Államokban jutottak döntő szerephez, majd Angliában. Németországban kartell formában alakultak meg. Jagnbari óriási konszernek létesültek. Ezek

minden eszközt megragadtak, hogy minél több profitra tegyenek szert
és a termékek árát a lehető legmagasabbra emeljék. Elsősorban a gyarmati, fclryarmati és függő országok gazdaságilag elmaradott népeit
zsákmányolták ki.
A finánctőke kialakulása azt eredményezte, hogy a gazdasági élet
kulcsfontosságú pozicióit a csekélyszámú leggazdagabb tőkésekből álló
fináncoligarchia tartotta a kezében. Hatalmas profitra tettek szert.
A felhalmozódott tőkefeleslegek szükségessé tették a tőkekivitelt az
országhatáron túlra is. A tőkét importáló országok függő viszonyba kerültek a tőkét exportáló országoktól.
A tőkekiviteli piacokért az exportáló országok között megindult a
harc. Az I. világháború kitörésének előestéjén legnagyobbak: Anglia,
Franciaország, Németország.
A századforduló idején, a XX. század elején a legnagyobb nemzetközi
monopóliumok az olaj- és villamossági iparban, valamint a hadianyaggyártás területén jöttek létre. Megszülettek az árupiacokat elosztó nemzetközi egyezmények is, megtörtént a világ gazdasági felosztása, egyúttal
a világ területi felosztásával a nagyhatalmak között.
Óriási mértékben megnövekedett a gyarmatok száma. Elsősorban Arlia gyarapitotta gyarmatbirodalma területét. A század elejére felosztották Afrilzát, Ázsiát és a Csendes-óceáni szigeteket is!
Mivel nem volt már mit felosztani, megindult a harc a világ újrafelosztásáért. Imperialista, katonai jellegit blokkok alakultak: 1882ben a német-osztrák-magyar-olasz hármasszövetség,; az le jl-le93. évi
orosz-francia, 1904. évi francia-angol és az 1907. évi angol-orosz szerződések alapján az antant-blokk. A küzdelem az I. világháború kitöréséhez vezetett.
,

Az imperializmus az egyes országokban sajátos jellegzetességet,
vonást mutat. Az tan olt hatalmas gyarmatbirodq'lom és a világpiac egyeduralma jellemzi, a francia "uzsorás" imperializmus, a burzsoázia tőkekivitele révén hatalmas arányú járadékjövedelemhez jutott. Az EvesUlt Államokra a finánctőzés imperializmus jellemző. Németország,, burzsoá-jun-

ker imperializmus, Ausztria-Magyarországon viszonylag gyenge, az olasz
"koldus-imperializmus", a japán katonai-feudális imperializmus.
Lenin az ellentétek /munka és tőke; a monopóliumok közötti, Lyarmatositó hatalmak és gyarmat/ kiéleződése és a szocializmus anyagi feltételeinek létrejötte miatt halódó /átmeneti/ kapitalizmusnak nevezi az
imperializmuzt.
Mag_yarországon a kapitalizmus l;yors térhóditását az 1867-es kiegyezés inditotta meg.
"A céhes ipar kézmiives legényeiből bonyolult történelmi folyamat
során formálódott ki a kapitalizmus alapvető osztálya: a bérmunkásság.
A céhlegényből proletár lett..." 3 Az 1848-as polgári forradalmak idején Magyarországon 136 ezer "iparűzőből" 78 ezer még céh keretek között
dolgozott. A szabadságharc leverése után a Habsburg abszolutizmus idején
lassan bontakozott ki az ipari forradalom hazánkban. Elsősorb an a közlekedési hálózat, a vasipar, a bányászat, az épitdipar fejlődött, majd
az élelmiszeripar különböző ágazatai, igy a malom.•, cukor- és a szeszipar.
A gyáripar fejlődése az 1660-as évek végére 300 ezerre növelte a
munkások létszámát, amely a lakosság /15 millió/ 2 S-y-át jelentette csak!
az Osztrák-Maryar Monarchia létrejötte, a
Az
politikai konszolidáció kedvezett a kapitalizmus térhóditásának. Megnőtt a vállalkozási kedv, fellendült a gazdasági élet. A konjuktúrát
azonban gazdasági válság váltotta fel 1073-ban. Vállalatok mentek tönkre, visszaesett a termelés, nőtt a munkanélküliség. A helyzet csak a
90-es évek elején változott meg.
A magyarországi munkások létszáma 1890-ben 500 ezer körül mozog,
megnőtt a cetári muunkások száma is. Ez az összmunkásság 40 %-át jelentette. Jellemző a kisipari munkások túlsúlya.
3 Küzdelmes évszázad. Fejezetek a magyar munkásmozgalom történetéből. Második, jav. és bőv. kiad. Főszerk.: Vass Henrik. Szerk.: Sipos
Péter. Táncsics Könyvkiadó, 1978, 15 p.

Magyarország soknemzetiségiü állam az Osztrák-Magyar Monarchián
belül. Lakosainak nagyrésze szlovák-, kárpátukrán-, román-, délszláv-,
olasz-, németajkú. A kialakulófélben lévő munkásosztály vegyes etnikuma is ezt példázza. Pest-Budán zömében németajkú munkások éltek, a
bányavidéken szlovákok, románok, szerbek, németek voltak túlsúlyban.
A hazai, "magyar munkásosztály" szó helyett jobban megfelel a "magyarországi" jelző.
A hazai nagyipar kibontakozása ú.i rétegekkel gyarapitotta a munkásosztályt. A legfejlettebb iparágakban szakképzett külföldi munkások
kezelték a modern gépeket, valamint azok a munkások is, akik munkalehetőség hiányában hagyták el az országot az elmúlt évtizedekben, de
1867 után hazatértek. Az úgynevezett valcolók, akik bejárták Európát,
hogy mesterségbeli tudásukat gyarapitsák. Utjaik során megismerkedtek
az új gondolatokkal és itthon ők lettek a szocialista eszmék elsó hirdetői, terjesztői.
A munkásosztály jogfosztottsága, anyagi helyzetének romlása kedvező talajt jelentett e gondolatok számára. 4
A munkások harcának fő célkitiizése ebben az időszakban a munkaidő
csökkentése volt. Napi 12 órát kellett dolgozni vasárnapi munkaszünet
nélkül. Nem ment ritkaságszámba a 14-16 órás munkaidő sem. Az 1872. és
1874. évi ipartörvény csak a 16 órás maximumot szabta meg!
"A munkásság szivós harcot folytatott a bérét megröviditő truckrendszer, a birságok, a vállalati betegsegélyező pénztárak ellen. A
80-as években megerősödött a Munkás betegsegélyező pénztár, amely fokozatosan kiterjesztette működését az egész iparra. Az 1884. évi ipartörvény által felállitott gyárfelügyelői intézmény a gyári törvényhozás

4 Küzdelmes évszázad. Fejezetek a magyar munkásmozgalom történetéből. Második, jav. és bőv. kiad. Főszerk.: Vass Henrik. Szerk.: Sipos
Péter. Táncsics Könyvkiadó, 1978, 15 16.p.
-

megtartásának ellenőrzésére volt hivatott, ős nézni eredményt hozott a
munkások baleseti, egészségi védelme terén." 5
"A különféle szocialista eszmék gyors elterledése révén egész Eus,
rópában megkezdődött a munkásság osztályszervezeteinek létrehozása.
1864-ben Marx és Engels vezetésével megalakult a Nemzetközi Munkásszövetség, az I. Internacionálé, a proletárok első nemzetközi szervezete,
amely tömörítette a szocialista eszméket követő munkásság különböző
irányzatait, csoportjait. Keretei között lehetővé vált, hogy Marx ős
követői - időnként heves eszmei harcban - elfogadtassák a tudományos
szocializmus alapelemeit. Az I. Internacionálé kora a marxista tanitások széles körű propagandájának ős győzelemre juttatásának időszaka
volt." 6
A matyrarorszáí i munkásmozgalomra leginkább az ausztriai ős a német

munkásmozgalom tevékenysége hatott. Elsősorban FERDINÁND LASSALE nézetei.
aki az Általános Pelémet Munkásegylet alapitója volt. Marx eszméi közül
elfogadta "a munkásosztály politikai ős gazdasági felszabaditásáról szóló tarvitást, és hirdette a kapitalista társadalom megszüntetésének, a
szocialista társadalom megteremtésének szükségességét. Felismerte - bár
túlbecsülte - a munkásosztály politikai harcának jelentőségét, s annak
vezetésére önálló munkáspárt létrehozását sUrgette." 7
A hozzá elvezető egyetlen utat egyedül az általános választójog
megszerzésében látta. "Azt vallotta, hogy a proletariátusnak többségbe
kell kerülnie a parlamentben, igy a burzsoázia osztályállama majd "szabad népállammá", osztályfeletti állammá változik." 8
Ugy képzelte el, hogy a proletariátus nemcsak politikai jogok birtokosa lesz, hanem állami hitel segitségével termelő társulatokat hoz

5 Magyarország története 1849-1918. Az abszolutizmus és a dualizmus kora. Egyetemi tankönyv. Szerk.: Danák Péter, Erényi Tibor, Szabad
György. 2.kiad. Tankönyvkiadó, 1975, 203 P.
6 Uo. 157 P.
7 Uo. 157 P.
8 Uo. 157-158 p.

létre, amelyek kiszoritják majd a tőkés termelési módot és kezükbe ke-

ritik a társadalmi termelést, megszüntetve a kizsá?mányolást. Hitt abban is, hogy pusztán agitáció útján az uralkodó osztály önként átadja
majd a hatalmat.
Lassalle nézetei némi változáson mentek keresztül, mire eljutottak Maprarországra, főleg a gazdasági harc terén. Követői végre elis..
merték a sztrájkok, bérharcok szükségességét, a különböző szakmai szervezetek létrehozását. Nálunk is a szocialista eszmék terjesztői, e lasalle-i nézeteket valló munkások, elsősorban nyomdászok, cipészek,
asztalosok.

A kiegyezés megteremtette a legális szervezkedés lehetőségét, igy
már 1867 decemberében felvetették az összes szakma munkásait tömöritő
politikai munkásegylet megalakitásának tervét.
Az egylet szervezését késleltette a burzsoázia beavatkozása elleni harc. A szocialista eszmék gyors nemzetközi térhódítása arra ösztönözte a liberális burzsoáziát, hogy saját vezetésű munkásegyesületeket
hozzon létre, amelyek csak segélyezés céljából szövetkeznek. "Az önseFélyező mozgalomnak Schulze-Delitzsch német közgazdász volt a megala.
pitója és legfőbb szószólója." 9
Legnagyobb hatást Ausztriában és Magyarországon keltett a burzsoázia körében. Jókai Mór, Vidats János ős mások na gy buzgalommal hozták
létre 1860 januárjában a Buda-Pesti Munkásejrletet, önsegélyezési
célból alakultak meg. "Munkások Ujsá ;a" cimmel lapot is inditottak.
A lasalleanus munkások szembeszálltak az önsegélyezés eszméjével,
felismerve annak szocialista ellenes tevékenységét. 1868. február 9-i
gyiilésükön határozatot hoztak az Általános Munkáse'ylet megalakitásáról. 10
Az Általános Munkásegylet célját, jellegét, feladatát az ugyancsak
februárban kibocsátott Szózat-bam fogalmazták meg, lasalle-i eszmék
9 Uo. 158 p.
10 Uo. 158 p.

alapján. Az első országos jellegű szocialista szervezet létrehozása, a
munkások általános és szarai oktatása mellett a következő feladatokat
tűzte maga elé az egyesület:
"Az "Általános Munkásegylet" célja, a munkásosztály szellemi és anyagi
érdekeinek óvása és előmozditása. E célt elérni törekszik: ... 1. ;yinden törvényes eszközök felhasználása által, hogy a politikai és a polgári jogokat a munkásosztály számára megnyerje; 2. buzditásokkal a munkásosztály anyagi helyzetének jobbítására, s a Lassalle elvei szerint
termelő egyesületek lehetősitése által; 3. a napi kérdések szabad megvitatása által, melyek a munkásvilágra társas horderővel birnak..." ll
Ugyanakkor a Szózatból hiányzik az a felismerés, amelyet a Nemzetközi Munkásszövetség szervezeti szabályzata igy fogalmazott meg:
"... a munkásosztály felszabaditását magának a munkásosztálynak kell
kivívnia..." 12 Nem értették meg ezt a hazai szocialisták, még illúzióban ringatták magukat: "E hon polgárainak hazafiságától elvárja a munka
népe, hogy a saját osztályelőnyeit - mint a honi aristokratia tette
figyelmen kívül hagyva, az általánosság javához, az örök igazság koronázásához járulni fog..." 13
Az Általános Munkásegylet alapszabályát 1868 júniusában dolgozták
ki és augusztus 9-én fogadták el az alakuló " ésen. Az alapszabály a
Szózat követeléseit tartalmazza és egy jelentős ponttal bővül, igényli
a külföldi munkásszervezetekkel való kapcsolatot. 14 "... az első magyarországi szocialista szervezet a nemzetközi munkásmozgalom részének
tekintette magát. " 15 Az egylet neve, pecsétje háromnyelvii, /magyar, német, szlovák/ jelezve, hogy az ország területén élő nemzetiségi munkásokat is tevékenysége alá szeretné vonni. irvényesült ezáltal a proletár nemzetköziség eszméje.
Az Általános Munkásegylet vezetősége Hrabje János révén tartotta a
kapcsolatot a Nemzetközi Munkásszövetség el. Brabje János, mint az I.
Internacionálé Főtanácsának tagja, magyarországi megbizottja tevéke-

11 S. Vincze Edit: Az útkeresés évtizedei... 17 p.
12 Uo. 16 p.
13 Uo. 16-17 P.
14 Magyarország története 1849-1918... 158 p.
15 Uo. 158 p.

nyen résztvett az egyesület létrehozásában. 15 Sajnálatos módon később
háttérbe szorult, s ez az Internacionálé befolyásának átmeneti grengalését okozta. 17
Kapcsolatot kerestek itthon is, elsősorban a munkásmozgalommal rokor. ^zenező, függetlenségi ős demokratikus érzelmü polgársás képviselóive
l.
l. Elsősorban a forradalmi demokrata Táncsics Mihállyal, aki már az
1848-as polgári demokratikus forradalom idején megismerkedett az utópista szocialisták tanaival. Rokonszenvezett most is a mun'_kásmozgalommal, 1869. június 26-án az Általános Munkásegylet rendelkezésére bocsátotta lapját, az Arany Trombitát, ahol lehetőség nyilt szocialista eszmék terjesztésére. Elnöki tisztséget is vállalt az egyesületben, de betegsége és felháborodást kiváltó, a tagságot kizáró egyéni tevékenysége miatt /titokban kormánysegélyért folyamodott/ rövid időn belül leváltották. Már a marxizmus tanitásaít sem értette meg és nacionalista
érzelmei is szembeállitották a proletár internacionalizmus eszméjével,
a forradalmi munkásmozgalom céljaival.
A vezetőség a 48-as Párt /fürgetlensóRi/ képviselőitől azt várták,
hogy támogassák a munkásosztály politikai, társadalmi követeléseit ós
az alapszabályok hatósági jóváhagyását segítsék elő. Az utóbbit valóban

teljesítették, mert szót emeltek a munkások érdekében a parlamentben.
Hamar kiderült az alapvető nézetkülönbség ős az, hogy a 48-as Párt csak
céljai eléréséhez kivánja felhasználni a munkásegyletet és abban az esetben kívánnak együttmüködni, ha az alárendeli programját a függetlenségi harcnak! Ez merőben lehetetlen kérés, hiszen az Általános Munkásegylet nem az osztrák-magyar viszony módosítását tiszte ki céljául, hanem a munkásság politikai, gazdasági követeléseinek kiharcolását, a szocialista eszmék internacionalista szellemben való terjesztését.
Közben a liberális burzsoázia ismét kisérletet tett védnöksége a-

latti munkás e gylet létrehozására. Horn Ede vezetésével 1869 augusztus.
sában létrejött a P e st-Budai Munkásképző Egylet. Rövidesen Farkas Károly
irányítása alá került, aki először tagja, majd egyik vezetője lett az
egyletnek. Hazatérve korábbi svájci vándorútjáról, fe nntartva a kapcsola
16 Uo. 158-159 P.
17 S. Vincze Edit: Az útkeresés... 13 p.
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tot a genfi központi szekció vezetőjével, Temesváron alapitója és vezetője lett 1868-ban a Temesvári Általános Pnkásegyletnek. Megismertette
a munkásokat az I. Internacionálé marxista alapelveivel, kapcsolatban
állt az ausztriai munkásmozgalommal, igy a bécsi Munkásképző Egylettel
is. Érthető, ha a Munkásképző Egylet már 1870 májusában kimondta csatlakozását az I. Internacionáléhoz. 1870-ben létrehozták az Általános Mankás Betep se Mélyező- és Rokkantpénztárt, a magyarországi munkásság első,
önálló szociális intézményét, amely 2 év alatt 300 ezer tagot számlált.
Jelentős szerepe volt a sztrájkmozgalmak, kezdeényezésében is.
A Munkásképző Egylet és az Általános Munkásegylet közös erővel támogatták a Külföldi Viktor által alapitott és szerkesztett pártlapokat,
az Általános Munkás-Ujságot és az Allgemeine Arbeiter-Zeitungot. A lapok célja a szociáldemokrata párt létrehozásának előkészítése.
1870-1871. /a francia-porosz háború, a Párizsi Kommün/ eseményei
hatottak a magyarországi munkásmozgalomra is. ;Napirendre került a munkásosztály és burzsoázia céljainak, érdekeinek összehasonlitása, a I;ülönbségek tisztázása. Farkas Károly közös naggyülésen /Általános Munkásegylet, Munkásképző Egylet/ a proletár internacionalizmus szellemében foE
lalt állást mindenfajta dinasztikus háború ellen és üdvözölte a békéért
küzdő német és francia proletárokat.
Az Általános Munkásegylet ebben az időszakban több hibás lépést
követett el. 1870-ben vezetői bizonytalansága, polgári befolyásoltsága
miatt a francia köztársasági kormánnyal ős nem a francia munkásokkal
vállalt szolidaritást. Részt vettek a 40-as Párt petíciós akciójában is.
Farkas Károly erőteljesen birálta a burzsoáziElval való szoros együttműködést, de az elvi működés helyett, nem értve -meg a bonyolult helyzetet, a szektás elzárkózás politikáját folytatta.
A Párizsi Kommün forradalmasitó .patása következtében meggyorsult a
munkásosztály szervezkedése a fővárosban és vidéken egyaránt. 1871-ben
az Általános Mu k4segylet:lez 12 fővárosi szakegylet csatlakozott. Vidéken 20.-nál több városban - például Pozsony, Sopron, Nagykanizsa, Kaposvár, Pécs, Temesvár, Arad, Resica - fiókegyletek alakultak. Márciusban
Farkas Károly irányitásával az összes munkásszervezetek képviselőit tömöritő szakepyleti oztály jött létre, megteremtve a szociáldemokrata
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párt magvát. Májusban egyesült az Általános Munkásegylet és a Munkásképző Egylet is.
1871 áprilisában, májusában sztrá1keltak a fővárosban a szabók,
a bőrmunkások, a pékek, a vasúti munkások és más szakmák munkásai.
A francia eseményekről, szolidaritásról az, anyagi nehézségek miatt megszünt korábbi pártlapok helyett az 1071-ben alapitott Testvériség és a német nyelvis Brüderlichkeit t.ósitott. 12 A Testvériség helyesen fogalmazta meg a Párizsi Kommün lényegét: "Osztályharc tehát a jelszavunk - irta -, amelyhez a proletárságnak hiven ragaszkodnia kell
kérdésének sikeres megfejtése végett". 19
A Párizsi Komorin leverésével lezárult a nemzetközi munkásmozgalom
első szakasza. A hetvenes évek elején a burzsoázia terrorakciókkal igyekezett meggátolni a szocializmus terjedését. 1271. június 12-én a
rendőrség letartóztatta a fávárosi munkásszervezetek vezetőit és pert
inditott ellenük. 1872. április 22-én kezdődött az ún. "hűtlenségi
_er_", az első magyarországi szocialistaellenes per, amelynek 28 vádlottja között ott találjuk Farkas Károlyt, Ihrlinger Antalt, Külföldi
Viktort, Politzer Zsigmondot, Essl Andrást. A vád hasonló az 1870-es
bécsi hűtlenségi perhez: a "communismus" bevezetésére törekedtek, a
fennálló rend megdöntésére. Politzer Zsigmondot felségárulással is vádolták, igy egyedül csak ót ítélték el. A koholt vádak összeomlása miatt kénytelenek voltak a többi vádlottat felmenteni. A vezetők hosszú
fogsága és a hatósági terror következtében viszont megbénult az Általános Munkásegylet misküdése. 20
"Az Általános Munkásegylet a magyarországi munkásság első kisnrlete volt szocialista munkásszervezet megteremtésére. A szocializmus eszméinek terjesztésével, nagyarányú agitációs ós szervező munkával az
Általános Munkásegylet lerakta a szocialista munkásmozgalom alapjait
hazánkban. "`1
A Nemzetközi Munkásszövetség 1872 i hágai kongresszusa megjelölte
a szocialista mozgalom soron következő feladatát: "A vagyonos osztályok
-

18 Magyarország története... 159-161 p.

19 Uo. 161 p.
20 Uo. 162 p.
21 Uo. 162 p.
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egyesitett hatalma ellen a munkásosztály, mint osztály csak akkor léphet fel, ha politikai párttá szerveződik, amely minden régi, a vagyonos osztályok által alakitott párttól különbözik és velük szemben áll."`
Hatósári önkény miatt egyelőre 1872-ben még nem sikerült az Általános Munkáspártot újjászervezni. Ez azonban nem félemlítette meg a vezetőket /Farkas Károly, Ihrlinger Antal, Külföldi Viktor/, meghirdették
a harcot a legelemibb munkáskövetelések végrehajtásáért és hozzáfogtak
egy önálló munkáspárt megteremtésének előkészületeihez.
Magyarországon ebben az időben sokkal nehezebb volt országos munkásegyletet megalakitani, mint egy pártot létrehozni. Az utóbbihoz nem
kellett hatósági engedély, viszont az egyletek miiködését alapszabály
jóváhagyáshoz kötötték. Az egyesülési jogot törvény nem gátolta, a belügyminiszternek lehetősége nyilt az alapszabályok visszautasitására,
amelyet ya'aian meg is tett, rendszerint a munkásegyletek esetében.
A szocialisták a pártalakitás előkészitésére magyar és német nyelvis hetilapot alakitottak, Munkás-Heti-Krónika és Arbeiter-Wochen-Chroni,
cimmel.
1873. március 23-án nyilvános munkásgyülés alkalmával megalakitották a MaEyarorszái Munkáspártot a hágai kongresszus szellemében. Sajnos a belügyminiszter rövidesen feloszlatta a pártot, mondván ez alapszabály nélkül működő egyesület és nem párt, mert sajtóval és választott vezetőséggel működik. A tevékenység mégis tovább folytatódott a
pártlapok szerkesztősége - pártvezetősége - által. Ihrlinger Antal,
Essl András és Farkas Károly munkásgyUléseket, pártestélyeket rendezett,
kapcsolatot tartott fenn a fővárosi és vidéki szervezetekkel.
Frankel Leó, a Párizsi KommUn magyar minisztere 1876 -ban tért haza Magyarországra. Azonnal csatlakozott a szocialistákhoz. Látva a riehézségeket a következőket irta Marxnak 1876. október 9-i levelében:
"Én azonban mégis megpróbálok akármilyen elnevezéssel és akár milyen
alapszabályokkal egyleteket alakitali és azt hiszem, ezért nem vagyok
kevésbé radikális." 23 Frankel a német nyelvű pártlap szerkesztőségének
tagja, majd egyszemélyes szerkesztője lett. Cikkeiben a marxi tarvitásokat terjesztette. `'4
22 Küzdelmes évszázad. Fejezetek a... 20 p.
23 Uo. 28-29 p.
24 Uoo 29 p.

Az ő kezdeményezésére ült össze 1878 áprilisában az első magyarországi munkáskon;- esszus. 25 A belügyminisztérium ős Tisza Kálmán miországi
niszterelnök egyaránt akadályt görditett a szociáldemokrata párt megalavitásának útjába. A közelgő parlamenti választások viszont jó alkalmat nyújtottak a szocialistáknak arra, hogy Nemválasztók Pártja néven összehívják a kongresszust ős követeljék az általános választójogot, hangot adjanak a polgári demokratikus követeléseknek. Politikai
jellege miatt nem csatlakoztak azok a munkások, akik a gazdasági harcot helyeztél, előtérbe ős akik a parlament függetlenségi ellenzékének
nacionalista befolyása alá kerültek, elutasitva az osztályharc eszméjét. A két csoport átmeneti egyesülésének eredménye a Magyarországi
Munkáspárt létrejötte Külföldi Viktor vezetésével. /1878
A pártegyesülést 1879-tő1 tárgyalások, határozatok mondták ki. 26
Jóváhagyása az 1880. május 16-17-i kon gresszuson történt, ahol a t►ar.rszá i_Általános M késpárt nevet kapta, mert Tisza Kálmán ismét
aro
megtiltotta a szociáldemokrata párt elnevezést.
Alanelvei a sajtóban is megjelentek. E program kiemelkedik kora
manifesztációi közül. Megfogalmazza végső célként a szocialista társadalom megteremtését. Leszögezi a föld és termelési eszközök társadalmi
tulajdonát, valamint 20 pontos részkövetelései először tartalmazzák
együtt Magyarországon a proletariátus politikai és gazdasági céljait: 27
Politikai: általános, titkos választójog, az egyesülési, gyülekezési
jog, a sajtószabadság, az állandó hadsereg eltörlése ős a nép felfegyverezése, az állam és egyház szétválasztása, ingyenes közoktatás ős
igazságszolgáltatás. Gazdasági:, 10 órás munkanap, a vasárnapi ős az
éjjeli munka korlátozása, a gyermek- és női munka védelmét biztositó
intézkedések. Szociális: balesetvédelem rokkantak segélyezése, munkásbiztositás.
Jelentős lépés ez, mert alapvető megállapitásai a tudományos szocializmus tanításait követik a lasalleanus elvek maradványa és a kormánypárti lojalitás ellenére.
A magyar kormány, látva ismét a munkásmozgalom fellendülését, erőszakhoz folyamodott. Tisza Kálmán perbe fogatta, bebörtönözte, majd
migrációba kényszeritette Frankel Leót;. Az Általános Munkáspárt veze25 Uo. 29 p.
Magyarország története... 242 p.
26 Küzdelmes évszázad... 29-30 p.
27 Uo. 30 p.
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tőit megfélemlitette a terror. A többségbe került megalkuvó elemek
kiegyeztek a kormánnyal, feladva osztályharcos politikájukat. A 80-as
évek végén ismét a nemzetközi munkásmozgalom segitségére volt szükség.
Az 1889-ben megalakult II, Internacionálé szintén foglalkozott a
na yarországi munkásmozgalom helyzetével. Az Ausztriai Szociáldemokrata
Pártot bizta meg a segitéssel. A marxista meggyőződésű Engelmann Pál
bádogosmunkás vezetésével új pártvezetőség jött létre.
1890. május 1-ét a világ minden részén megünnepelték a munkások,
igy Budapesten is. Több mint 60 ezer ember vonult a Városligetbe zászlókkal, táblákkal, követelve a 8 órás munkaidőt, a munkásvédő törvények létrehozását, május l-e szabad megünneplését. Tehát helyes az út,
amelyet az Internacionálé alakuló kongresszusa mutatott.
1890. decemberében összeülhetett a Magyarországi Szociáldemokrata
Párt első kongresszusa. Uj programot fogadott el 87 fővárosi és 34 vidóki küldött Elvi Nyilatkozat néven. Helyesen jelöli meg a végcélt, a
tőkés társadalom szukségszerü pusztulását, közvetlen programként pedig
a demokratikus szabadságjogok kivivását tűzi ki. Nem tisztázza a hatalomátvétel módját, de nem is utasitja el a proletárdiktatúra lehetőségét. Hangsúlyozza a párt nemzetközi jellegét az erősödő nacionalizmus
légkörében. Az agrárprogram kidolgozása a későbbi években kezdődött el.
Külön napirendi pontokban foglalkozik a legsürgősebb teendőkkel, például a szakszervezetek kialakitása, feladatának pontos rögzitése, szocialisztikus röpiratok terjesztése a nemzetiségiek között, politikai
harc, szociális reformok, pártsajtóffejlesztése.
Az 1900-as évek elején a pétrt nagylótszámü, többségében szervezett
munkásokból áll. Ezek alkották a munkásosztály legöntudatosabb rétegét.
Nálunk Nyugat-Európától eltérően csak egyetlen politikai pártot alkottak, a NSZDP-t. A Garami Ernő által kidolgozott és az 1903-as kongreszszuson elfogadott, 1890-es továbbfejlesztett Elvi Nyilatkozat kimondta: tr... A munkásosztály felszabaditása... timunkásosztálynak történelmi hivatása...a munkásosztály csak tervszerit és céltudatos osztályharccal felelhet meg és azt csak a politikai hatalom meghóditásával

-17-

teljesitheti." 28 Elmarad a hatalom megszerzésének anódja, a proletárdiktatúra fog-art most is. Elsősorban általános, titkos választójogot
követel, ezenkiviil az ipari, mezőgazdasági dolgozók munkaviszonyának
javítását, szociálpolitikai intézkedéseket. hiányzik a földosztás követelése, és nem veti fel a nemzetiségek esetében a nemzete_c önrendelkezési elvét sem.
A munkáspárt és a szakszervezetek viszonyának ez a formája jellemző a XIX. sz . végére egészen a felszabadulásig,. Meghatározza a szo l
demokrata párt szervezeti felépitését.
Ismeretlen a politikamentes szakmai egyesiilet. A SZDP munkásai
kiilönböző szakmai ergesUleteket alapitottak és ennek szellemében vezették azt, főleg a 90-es évek végén, mikor Garami Ernő és Weltner Jakab lettek a párt vezetői. Az 1898-ban megalakult E zak zervezeti Tanács
és a szakszervezetek országos kongresszusa is hasonló jellegU volt.
Mindez Magyarország politikai rendszeréből adódott. A hatóságok intézkedései a politikai ős gazdasági szervezkedést egyaránt korlátozták, de
e szervek legálisan mégis miiködhettek.
Hosszú harcban jöhettek csak létre az országos egyesiiletekt Az
1900-as évektől kénytelen a kormányzat hozzájárulni az országos szakmai szövetségek mlködéséhez. A belUgyminisztérium által jóváhagyott
alapszabályok magukba foglalták a segélyező és munkásképző célokat, a
munkásság helyzetét javító rendelkezéseket ős nem szólhattak bele a
legfontosabb szakszervezeti tevékenységbe; sztrájkok, bérküzdelmek kezdeményezésébe, a sztrájkolók anyagi, erkölcsi támogatásába. Ezt a munkát az dn. szabadszervezetek végezték, a legöntudatosabb munkások, a
szakszervezeti vezetőségek tagjai. Delegálták a szakmai küldötteket a
SZDP évente rendezett kongresszusaira, bórharc kérdéseivel foglalkoztak stb. Féllegális, tevékenységüket elsősorban ott folytatták, ahol korábban megtiltották a szakmai szervezkedést. Befolyásukat igyekeztek
kiterjeszteni az ipari, mezőgazdasági proletariátusra, sőt az értelmiségekre is.
A három legnépesebb szakszervezeti szövetség, a vas- és fémmunkások, az épitónunkások és a famunkások szövetsége. A szervezett munkások aránya viszont a nyomdászoknál volt a legnagyobb. Erősen szerve...

28 Uo. 31-33, 48 p.
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zett még a cipészek, szabók, ős más kisipari szara. Ismert szakszervezeti vezetők pl. Garbai Sándor, Landler Jenő, Payer Károly. Reformista
vezetés!
Az emlitett szabadszervezetek helyettesitették a hiányzó pártszerveket, összefogták, egységessé tették a mozgalmat.
A SZDP vezetősége az 1903-as programot reformista módon értelmezte,
ami opportunista gyakorlathoz vezetett. 1905-ben két ellenzéki vonal alakult ki. Az egyiket Alpári Gyula vezette, a másikat Szabó Ervin. Alpári birálta a megalkuvó magatartást ős egy "űj, igazi szociáldemokrata
párt" alakitására törekedett, de hiába. 29 Szabó Ervin, kiváló szocialista társadalomtudós, Marx ős Engels miiveinek magyar kiadója, megtagadta a
párt vezető szerepét és a szakszervezeteken nyugvó gazdasági harc forradalmi lehetőségét hirdette /szindikalizmus/. 3o A kialakult ellenzék bár
önálló ideológiai áramlattá nem vált, szervesen beépült a mozgalomba. Javaslataikat felhasználta a vezetőség, valamint előkészitette a talajt az
I. világháború végén bekövetkezett forradalmi átalakulás számára.
A MSZDP - hibái ellenére is - 1912-ig a leghaladóbb magyar párt
volt, amely a munkásosztály, az agrárproletariátus ős a szegényparasztság érdekeit képviselte. Küzdött a dolgozó nép demokratikus jogaiért,
harcolt a nemzetiségek elnyomása, az egyház hatalma ellen. 31 A demokratikus átalakitásért folytatott harcot azonban leszükitette a választójogi küzdelemre ! 32
A proletariátus osztályöntudatának kialakitásában nagy szerepet játszott a kialakuló müvelódési mozgalom.
ATTTOTIO GRAMSCI 1916-ban fogalmazott marxista kultúra fogalna.: "saját benső énünk megszervezése és fegpelme, saját személyiségcink birtokbavétele, olyan magasabb fokú öntudat megszerzése, amelynek révén képessé válunk törtdnelmi jelentőségünk, az életben betöltött funkcióink, jogaink és kötelességeink megértésére". 33
,

29 Uo. 68-69 p.
30 Uo. 66-67 p.
31 Történelem a gimnázium IV. osztálya számra.
32 Küzdelmes évszázad... 62 p.
33 Kende János-Sipos Péter: Munkásmozgalom és munkásművelődés
Magyarországon... 3 p.

A kultúra kialakulása tulajdonképpen egy öntudatos kritikai folyamat,
"előbb az e gyes emberek, majd egy egész osztály értelmes gondolati tevékenysége nyomán." 34
ENGELS "A lakáskérdéshez" cimü munkájában kifejti, hogy a tőkés
társadalomban a termelőerők magas foka, értelmes munkamegosztás lehetővé teszi: "... minden egyénnek elegendő szabad i*őt is biztositani,
hogy mindaz, ami a történelmileg öröklött miiveltségből ... valóban méltó a faradásra, ne csak fennmaradjon, hanem az uralkodóosztály monopóliuma helyett az egész társadalom közkincsévé váljék és továbbfejlődjék. Es ez döntő szempont. Mihelyt az emberi munka termelőereje eddig a fejlődési fokig eljutott, e gy uralkodó osztály fennállása napról-napra mindinkább akadállyá válik, az ipari termelőerők és egyúttal a
tudomány, a művészet és nevezetesen a miivelt érintkezési formák fejlődésének. 35
Marx és Engels fiatalkori mtiviikben, "A német ideológiá" -ban megfogalmazták: "Az uralkodó osztály gondolatai minden korszakban az uralkodó gondolatok, vagyis az az osztály, amely a társadalom uralkodó anyagi hatalma, az egyszersmind uralkodó szellemi hatalma is." 36 Nem jelenti csupán a polgári kultúra egyeduralmát. Engels az 1843-ban irott "Londoni levelek" cimű művében angliai tapasztalatairól ir: "... azt a furcsa tényt tapasztalhatjuk, hogy minél mélyebben áll a társadalomban egy
osztály, minél "műveletlenebb" a szö köznapi értelmében, annál közelebb
áll a haladáshoz, annál na gyobb jövője van." 37 Példa erre a chartista,
szocialista munkásegyesiiletek tevékenysége, akik a munkások művelődésének kialakitása érdekében saját iskolákat, olvasótermeket létesitenek
azzal a céllal, hogy kivonják a munkásokat a burzsoá szellemis kultúra
"áldásos" hatása alól, proletár folyóiratokat, könyveket olvassanak és
felvegyék a harcot politikai téren is a kapitalisták ellen. 38
Marx és Engels tehát irásaikban felhivják a figyelmet a két kultúra
34 Uo. 3 P.
35 Uo. 4 p.
36 Munkásmozgalom ős kultúra... 5 p.
37 Marx-Engels: Művészetről, irodalomról. Gyüjtemény Marx és Engels
irásaiból. Kossuth Könyvkiadó 1966. 120.p.
38 Uo. 121 p.

-20létezésére. A tőkés társadalomban az uralkodó burzsoá kultúrája mellett
megszületik az önálló -eroletár kultúra is. A kezdeti lépések nem mindig
szocialista jellegűek. -79
LEaIN szerinte "... a rarankó ©oknak nem is lehetett szociáldemokrata
tudatuk. Ezt a tudatot csak kívülről vihettók be. linden ország történelme arról tanúskodik, hogy a munkAeosztály kizárólag saját erej 5ből
csak trade-unionista tudatot képes k3.fejleczteni... 40 Ezért a minks s'
mozgalom feladata, ;.rogy öntudatra ébressze a mén sokat, pótolja az
iskolarendszer hiányosságait, szocialista szellemben nevelve önálló
munkás':ultúrát alakítson ki. Dinek igen fontos eszköze a munt,ásraüvelődési nozgalom. 41
A munkásosztályynak másik és többek között feladata, hogy megismertesse a munkásokkal a nemzeti kultúra kimagasló alkotásait. LEaIN igy
ir a "nemzeti kultúrá"-ról 1913-ban a "Kritikai me ;.iejzdaek a nemzeti
kérd eee1 kapcsolatban" cirrrü munkájában: "Télimen nemzeti kultúrában
megvannak - ha nem is kifejlett formában - a demokratikus és szocialista kultúra elemei, mert minden nemzetben van dolgozó de kizsákmányolt
tömeg, amelynek életkörülményei elkerülhetetlenül demokratikus és szocialista ideológiát szelnek... 1142
Továbbá a proletárkultúráról szólva megvédelmozte azt gondolatot, amelyet következetesen képviselt a munkásmozgalomban jelentkező
mindenfajta kultúrát elutasitó szektáns támadásokkal szemben: "A marxizmus mint a proletariátus forradalmi ideológiája azáltal tett szert
világtörténelmi jelentőségre, hogy korántsem vetette el a polgári korszak i en becses vivmán ~yait, hanem ellenkezőleg, magáévá tette és feldolgozta ryindazt, aai az emberi gondolkodás és kultúra több mint kdtezeróvee fejlódósdben drtdkeo volt." 43 Egyszersmind meg keli .Küzdenie
a polgári kultúra elemeinek hatásával, a tőkős viszonyokkal. Olyan
aunkamegocztás alakul ki, hogy i,u .ÁCs György szavaival dive "...mindig kevesebb ember fér hozzá a kultúra összessé ihez..." 44 Igaza van,
"minden kultúra anyagi s lap j a az e a: or szabad ide je . " 45
:

39 :Tunkásmozgalor.: ,s kultúra... 5 p.
40 Kende Jáno s -Si~,~o s Páter: ::unkí sraozgaloa... 4 p.
41 M unká s mo zg a lo ra é r3 kultúra... 6 p.
42 Uo. 7 P.
43 Uo. 6 p.
44 Uo. 7 P.
45 Uo. 7 P.
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ippen ez a nemzetközi munkóosozgalon követelőseinek sarkalatos
problómája a XIX. sz. v lgőn és a X.C. sz. ele j 'n. U ~. anis mindenfajta
kultúrális tevékenység egyik előfoltótele az i ni--olvasni tudás, 4s
bizonyos társadalmi, termóczettudományos alaDcriiveltsér; megszerzőse!
::ár a XIX. sz. vógőn neves ozocJ.aliotrák foglalkoztak e súlyos
problémával /August Bebel, Wilhelm Uebkneeht, Victor Adler/. Ez Nyugat-Európában ős Iagyarországon az eltörő társadalmi fejlődés, munkásmozgalom ellenóre egyaránt gondot okoz. Ugyanis az általános maveltsóg mellett a sza kmai aiiveltső gel rendelkező ipari szakmun7cAsok
voltak csak olyan helyzetben, ho j érdeklődni tudjanak a politika, a
közélet k6rdései iránt, nem függtek teljes mórt'k en a munkaadótól ős
a szocialista agitácié, propaganda tevókenysógbe is be tudtak kapcsolódni. A korai szakaszban ezért igyekeztek a különböző munkásszervezetek szakmai tanfolyamokat, előadásokat szervezni, irodalmat kibocsátanil 46
.

A munkás kultúrmoz alom oktatási forma. sa;itó la. irodalma. _1dvászeti tevékomrsó ónek szerven_ tel /munkáskórusok, munkásszinjátszómozgaiom, könyvtárak/ előoegitettók, hogy teljesitse törtőnelmi hivatását a munkásosztály. Ez osztállyá szerveződésSnek egyik eszköze.
Másr6ozt az egyetemes ős magyarországi müvelúd's ért 5keinek negbecsülésőre tanitott, harcolt a bezárkózás, ozektaszerüsár ellen. Felkészitette a munkásosztályt a politikai, gazdasági hatalom átvótelóre, Debizonyitotta, hogy képes a társadalom vezetőséret A Tanácsköztársaság
lőtrejötte az első bizonyitők erre, majd a felszabadulás után létrejövő szocialista állas, a Magyar Nőköztársaság. Megváltozott az oktatás, az iskolán kivüli kultúrális ismeretterjeszt ,3c formája, az
általános müveltoégi szint. Uj órtelaisógi réteg al:t:ult ki.
a
kulturális demokrácia mindenki számAra bízuositja, elórhetőv' teszi
a kipzós formáit, a aüvelődósi lehetős &.őket. TörvSnyszorü, de nem
sz,(iks5g©zerü azonban a kapitalizmusban kialakult munkás ku.ltzrmnozalom eleorvadásaj "hogy elhalt 15nyegi ole_ük, valódi órtelaük - a
munkások öntevékenysóge a kultúra birtokbavételóre." 47 Helyette a
,

;

:

46 Uo. 8 p.
47 Kende János-Sipog Pétert
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ciüvelódés terjesztése "felülről", adninisztrativ úton történt és n egszUnt a tameges cselekvés. Elmaradt a tradíciók tanulmányozása, a hagyoraányok hasznositása CO keretek között. A MISZNP KB.ának 1)74, jnárci
,u,,. i határozata óta újra előtérbe került a munkásművelődés kérdése. Határozatok, törvények születtet: azóta. /Ujúságpoliti sai 1976, U82.../
... a társadelem kultúrális ferdése szorosan összefügg a
munkásosztály mitvelta' helyzetével: a
kásmüvelődés ügyét ezért alapvető fontosságúnak kell tekinteni". 4~ "Az iskolán kivüli, aktiv,
Unkéntes, Cinálló ás szervezett rnUvelődés... hatékonyabbá, asgasabb szintilvé és szélesebb kürüvé váljék. " 4) történőszeink e kultúrpolitikai célok ismeretében a kultúrmozgalom tanulságainak alernzésén fáradoznak !
A következőkben a magyarországi munkások dualizmus kori rnunkásmUvelód6sevel fogok foglalkozni, a munkís:ág és a kultúra viszonyát vizsgálod a főrészben:
I. fejezet., A .torsi szocialista mozgalom!a;frarországon az általános
műveltség fontose4git hirdette. Ugyanilyen jelentős az első munkásir6::
jelentkezése, a amikásköltészet kialakulása, a munkásművelődéssel való
foglalkozás, az egyletes, szakmai e; resülések létrejötte, tevékenysége,
a polgári és szocialista lapos reagálása.
III fejezet. A szerteágazó kultúrális murka szervezeti-mozii keretek között folyt %Ulönböző kultúrális egyesületek tevé tenysdge révén.
A fejezet egyes részeiben külön foglalkozom ezen egyesületek létrejöttávol, munkájával, eredményével, bár nem lehet teljességre törekedni
a magyarországi helyzet elemzésénél az adatok sokfélesége, illetve hozzáférhetetlensége, azonossága, bősége miatt! S eres területekről számtalan vészfeldolgozás született már, másokról nos.
A fejezet részei: mm kisoktatási munkás kórusmozgalom, dalegyesületek; munkásszinjátszás; aNnlassporti rakásotthonok; természetbarát
mozgalom; eszperantista mossolom; olvasókörök, munkáskönyvtárak, szocialista irodalom elterjedése, terjesztése.
Befeiezs. Az anyaggyü jtós befejezésével párhuzamosan több munkáskultí.
rával foglalkozó könyv jelent meg, melynek dokumentum anyagát saját
gyü jtás folyosón szintén kézbe vettem, illetve tánaeakodtam annak anyagvára. Ezzel együtt szeretném kibővíteni a "imm) itskultí ra" tevékenységi
formáit és azt összességében megvizsgálni t

4e Kende-János-Sipos Péter: Munkásmozgalom 21.22 p.
49 Uo. 21-22 p.
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Van olyan fejezet, ahol forrdoanyag vagy időhiány matt s hitettem, vaj az anyagi naŰága matt no tértem ki rá bővebben.

-2 4-

A raa,yarorsz6gi rnunr:éz©Uvelődési mozgalom
Ieial.a6u163a, teríiletei /1867.191W
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I. A :.iAGYAiiORSZÁGI aVhLŐDÉSI MOZGALOM KIALAKULÁSA. ii.UNKÁSEGYL6TEK TETeKENYSÉG4 4867-1400.✓

ú:;GE S az 1340-es óvok ole jón figyelemmel kisórte az angol mun-

kásosztály kultúrális tevókenssórót. Tapasztalatairól a "Londoni levelek" ős "A sonkásosztály helyzete Angliában" cimd munk fában ir. Itt
az uralkodó burzsoá kultúra mellett már kialakult az önálló proletárkultúra, amelyet a muuks sosztály chartista szervezetei teremtettek meg.
A munkások szocialista szellembon való nevelőse /oaját iskola, olvasótermek/ következtében megnőtt az órdeklődós a termósze ttudományi, esztótikai, nemzetgazdasági előadások iránt. A nagylétszámú hallgatóság
soraiban igen sokan vannak, akik a haladás ellenesnek kikiáltott legújabb filozófiai, politikai irodalom, költészet remekcdiveit olvassák!
/Francia materialisták forditásban; Strauss "Dan Lebon Jesu", Proudhon
"Proprietó", Bouthaumen, Godwin, Rosseau, Voltaire, Shelley, Byron.../.
miivel ezeket a munkákat a burzsoá kiadók nem adták ki, füzet alakban,
olcsó kiadásban jelentek meg ős terjedtek el a munkások köróben. Ezeket megtalálhatták éppúgy az antikváriusnál, mint a kommunista alapelveket tükröző 1-2 penny© időszabi kiadv nyokat, brosúrákat, a megszülető proletárirodalom termókéit. A tartalmuk "messze feldlraúlja az
egc5sz burzsoá irodalmat..." ir ja En olo 5e , amely "aggkori gyengoaógbfcn
szenvedő müveltség..." 51

MARX a n''met munkások mijvelődősi helyzetóről megállapitja, hogy
irodalmi bemutatkozásuk szertelen, de ragyogó ős "óriási gyermokcipő"ben jár még. Üsszoh;sonlitva a józan, közópszerü nőmet irodalommal, a
"... nőmet burzsoázia kitaposott politikai cipőinek kópessógóvel, atldtatormetet kell jövendölnünk a népet ilamupipőkónek..." 52

50 ..iarx-Engels= Iliiv'szetről, irodalomról. Gyüjteaóny - irásaiKossuth
Kiadó. 19.6. 12.1.4124 p, 124 p.
ból.
51 Uo. 124 p.
52 Uo. 125 p.

-26Az 1860-as övek végén f...ar.warorszárron is elvtőrbe kern. a hazai
r és külföldi munit y~ ^osztályTolá sa a mai tóban . trdemes néhánqi
bécsi hiradást megnézni, mit láttak a kiküldött polgári tudósitók a gazdasági, politikai harcok mellett.
Párizsból LIPTAY PÁL tudóeitott. Polgári hirlaniró, aki résztvett itthon a Budapesti l.2unkásegylet alapitáoában. Tevékenyen rrüködött
a párisi magyar egyletben is, éc érdekes tárcákban számolt be a párizsi munkásnegyedek forrongó hangulatáról. A Politikai Uidonpá ;ok cimü
lapban 1869-ben kőt Párizsból küldött levele jelent meg. Loirja a munkások napirendjét, étkezéseit, annak árait, helyét /tiszta bűfá, káv©z6/, coca ellenzéki lapokat olvasnak, politizálnak, előadásokat hallgatnak, egyszóval kultürigónyeík vannak! E`lhoz képest Magyarországon
jóval el vannak maradva a gyáripari aiunkáaok. 53
Másik tárcájában egy érdekes "müv©lődési" tevékenycégről számol
be a Századunk c. lap hasábjain: ''A külvárosi szinházak tapsonczai
leginkább munkásokból kerülnek ki..." A színházakban a múlt században
az iozazgatóság, egyes szinéazek ingyen vagy kedvezményes jeggyel igy
toboroztak közönséget, hogy azok adott jelre tapsot .rendezzenek. 54
Az 1867-i páriai világtárlaton bemutatott munkás elemi és szakoktatási ,anyagból 1869-ben egy név nélküli tárca Jelent meg a Magyar
Uj©áüban. 55
Név nélküli tudósitás a : 1a,7varország ás a Napzyvilár, c. lap hasábjain 1868-bans "... meglepte Mécset a munkások egyletének gyors szervezése ás áldásos működése... A munkások nagy gydlésében Bécsben
a Lacallo-isták győztek, míg Poston a Schultze-Delitzs-iotók. - igen
csekély feltűnést okozott s általánosan kedvező benyomást gyakorolt
a hallgatóságra az, hog4 azon férfiak, kiknek keze a közpapokon át a
Llunka verejtékében izzadott, oly világos és müveltséi-,et eláruló beszédben nyilatkoztak egyes kérdések fölött..." 56
...

53 Geréb László: __unkásélet és munkásmozgalom a magyar irodalomban. 1867-1872. Bibliográfia és dokumentuq.yü j teLa ny. Bp. 1959. 53 p.
54 Uo. 53 p.
55 Uo. 53 p.
56 Uo. 51 p.

Mindannyian kiemelik a külföldi munkások kultúraigényét és a szervezett munkások müveltségét! /Külvárosi szinházak Párizsban/
Ezzel szemben TANCSICS i iIIJÁLY szomorú képet fest a ma rarorszá
pi helyzetről. Már az 1843-44 -ben megirt 3 kötetes "Józanész" cimü
könyvében foglalkozik a nevelés- és mtivelődésűggyel. A 3. kötet 1. fejezetében vizsgálja az okokat és mindkét probléma gyökerét az emberek
elnyomottságában, szabadsághiányában látja: "Tagadhatatlan az, hogy az
oly emberben, ki szabadon mozoghat, miiködhetik, bizonyosabban és előbb
kifejlődhetik akármi is, mint olyanban, kinek keze lába kötve van:
úgy kétéégtelen az, hogy szintigy van egész népekkel is;... " 57
1867-ben, mikor Táncsics ismét kiszabadult a börtönből, újra bekapceoládott a politikai küzdelmekbe. 1869-ben meginditotta az Arany
Trombita cimil lapot és számos cikket irt a müvelődési kérdésekről.
Megállapitja, hogy a jelenlegi müvelt és intelligens osztály egyedül önmagát tartja képesnek a tudományok művelésére. Államűrgyek,
hivatalok vezetéséből kizárja a földészek és kézműiparosok sokaságát,
és elzárja az utat azok tehetséges fiai elöl. Számtalan esetben hangoztatják a falusi emberek olvasóegyleteinek haszontalanságát, a politikai hirlapok káros voltát. Majd gondolkodnak ók helyettük! Emiatt a
baloldali pártok hiába szorgalmazzák, hogy minden munkás alapos ismeretekhez jusson. Kisebbséget alkotván leszavazzák javaslataikat a parlamentben, i gy törvényes úton nem tudnak reformokat létrehozni. A munkások pedig tanulatlanságuk mellett még választójoggal sem birnak! Ezért azt tanácsolja nekik Táncsics, hogy hirlapokból tanuljanak. Ehhez
azonban "jó hirlapok" kellenek! 58
A tanuláshoz szabadidő és olyan oktatási rendszer kell, amelyben
a munkások is megszerezhetik az általános müveltség alapjait.
Mig nálunk a 10 órás, majd a 90-es évektől a 9-8 órás munkaidőért
folyik a harc, 1871-72-ben az Ellenőr és a Szombati Lapok londoni hiradásai az angol munkások 8-9 órás munkaidő mozgalmáról tudősitanak. 59

57 Munkásmozgalom és kultúra... 28 p.
58 Uo. 45-46 p.
59 Geréb László: Munkásélet é; munkásmozgalom... 56-57 p.

-28A dualizmus korában /1867-1913 / a népiskolák száma a reformkori
8800-ról 13700-ra emelkedett. Lzekben a kiegyezés idejön egw cicrii iskolára 1,2 tanító jutott, tehát egytanitós, osztatlan iskolák mdködtek a falvakban. A kiépülő állani nápiakolák száma az 1880-as évek elején aógcsak. 400 /2,8 W. 1870-ben a tankötelesek fele :sem /43,4 X2,7
járt iskolába. A hat öven felüli lakosság 68,7 iás-a analfabéta volt!
Legkisebb az arány a németeknél és a na ,; ;raro1 ál /20,7, x.11. 27,6 /,
a szlovákoknál, szerbeknél közepes /30, 3, , ill. 40,2 %/, legnagyobb a
románoknál ós kárpátukránoknál /66,9, ill. 72,2 fp/. 60

A közén- és fe7.aőoktat4s az uralkodöor,ztályok és a "középosztály"
kizáróla7,on monopóliuma volt. A tanulók többsége földbirtokos ős tőkés
családok gyermeke vagy a középrétegekből, iil, a gazdagparasztságból
kerülnek ki.. Minimális az ipari ős mezőgazdasági proletárok, alkalmazottak gyerekeinek száma. 61
Táncsics, mint ország g ülési képviselő, 1871 -ben .iavaslatot nyújtott be a képviselőházban. A nevelés- és közoktatásügy gyökeres re3:orcijára törekedve inditványozta "az egyházi iskolák állami tulajdonba vételét, a tudományos oktatás ős vallástanitás teljes szétválasztását, az általános iskolakötelezettsó előfeltételeinek biztositását,
a szegény gyermekek tanulásának messzemenő segités§t, a közoktatásban
ó4 köznevelésben a szabad szellem érvényesülését, a felnőttoktatás te jlesztósót, grülek©zé - mai és sajtószabadság i iegvalósitácát." kivel egye-

dül képviselte az alsóbb néposztályok érdekeit, nemcsak meghallgatni
nem akarták, de el is utaeitották javaslatait, amelynek többségét 1945
után lehetett soak egvalásitani ! u2
Az a emi iskolák többsége /80 ;o/ az egyház kezében vo lt, cint a
nevelő- oktató egyletek esetében. 1878-ban 131-ben fo3lalkoztak neve-

léssel, oktatással. Mcgoszlásuk: gyermekkert 15, iskolát alapító, fenntartó, népnevelési 32, kiodedóvó 46, nőképző 11, Zelnőttoktatás 3, ta60lagyarország története 1849-1918... 363-364 p.
61 Uo. 364 p.
62 lankásmozgalom ós kultúra... 53-54 p.
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nitói, tanári 24. Tagl6tszám 17713 fő. 63 Képzésük többlépcsős, a z
óvodáskortól a _.elnőttoktatásig terjedt! rutásuk vi._rzavozet az előbbi prob1 rákhoz, de fejlődóst is jelent az oktatási int'znőnyak kialakitása termn. /Bölcsödók, óvodák, gyermekkertek 15tesit ,_I;e, új módszerek alkalmazása./
Az 18 7 4.

XXV.t.cz.5.5. alapján 1878 -ig fela6rt ervesüle ,ek óQ
társulatok száma :.fiamra2orszá.;on /po#tatlan adatok/ 3995. Elmarad
Ausztriától /11604/ u~ an, de a hazai nbpessóget figyelembe vóve kedvező az arány.
A t~ol , lazáal összQson 672334 fő, 3 5-0 54 alap:itó, 44987 pártopártoló tagok anya1ó, 574576 rondos, 17217 egyéb ta g . Az alapitó
gi, lLeileríi támogatói az egyesületnek. A z alapitó tag alapitványt tehet, a pártoló tagna:: podig liacvobb az óví befizetése a rondos tagnál.
1878- b an az összes egyesület 6vi bevétele 6645, 35Ei lrt, kiadása 6240,
036 Frt. 405319 Frt fölösleg 69 %•-át az egyleti vagyon kamatára, jövedelmóre, befizetósekro, adakozásra forditották. A aaradESk 4903,427
Frt. 64
Az amrleti var7011 bevitele magán-adakozásból, csekólJá'lla ~ti. t ame ~
gatá^ből, a tag:;k által bofizvtett különböző nagyságú tagdijból állt. 6~
{

Az eg esüloi:eket d lönböz
a 7 e'lok :ioz= l&tre. A 21
féle társulat ; - áa; zcz4 cmcgosz?ásq. a következő: 1275 ipartár ul t,
954 társas egylet, 535 önsegélyező, 312 gyakorló, 246 tüzoltö, 225
jótako y, 131 nevelő-oktató, 62 . gazdasági, 59 Aldományos, irodalmi
tárnyulatok, 43 vallásos; vegyes, 42 kereskedelmi, 19 vizzabályzó, 4
nüv4ozeti, 3 termielőszövetkezct. 66 !rdekos a számok öJozobaconlitáca.
Legtöbb az ipartársulatok szára, de az l og;ylotr., jutó tagok létszáda
itt e. legkevesebb /54 főí/, mig a l.evée szánú müv6 z©ti társulatban
329 főt Az egyleti tagok száma szerint a legtöbben az öncogólyező egyletben vannak /24 1 997 tag./ Társas 89725, ipartársulat 63951, vallásos
'.

,

~

63 Aa7
yarorozág egyletei do társulatai 1878 -b an. Szerk.: Dr.Vargha
Gyula. Lriadja az Országos Magyar lÁir /á1yí/ Statisztikai hivatal. Athenae un R. I;';r
,o. Köny nyo adá j a . 1 880.
G4 Uo. VIII, X-XII. P.
65 Uo. XII-XIII.p.
66 Uo. XII-XIII.p.
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u1773 fő. Az utóbbiakban 1 egyletre átlag 1437 tag jutl 61
Az isartársulatok "na;_;y" száma az 1872.VIZI.t.cz .ipartörv6ny IV.
fejezete nyomja alakult ki: "ugyanazon vagy különböző ipart, e ;y vagy
több községben önállóan aakorló iparosok közös érdekeik elöaozditáca
végett ipartársulatokká egyeoülhetnelc" 68 A megszüntetett cóhek száma
3 óo 1/2—szor töab volt. A nayvárosokban kezdetbon móf; no ismerték
fel a jelentő rigót. Az alapszabályokban lefektetett cól: a közös ipari
órdek kdDvicoleta, oególyozós, rondfenntartás munkaadó ó : munkás között/V, tanonckdpzós. Tardifi: óvi 10 kr—tól 20-60 kr—ig. Fa - fai: külon iparágak /57/ szerint: legtöbb a csizmadió /140/; általánosak:
1 helyoógb®n valamennyi iparágat kópviceli; ve`yeaek, egyooüle ü ek:
2-3 vagy több iparág kópvicelüi 1 táreulatban. 69
~

"Országos aa:,yar i a are ;vasület" /1867—cc alapitású/, a hazai ipar
tanulmányozása, kormányon belüli kópviselete, szaklap, találni nyolc
ismertetése, iparkiállitások, gyjtemdayek alspitáca, ipari iskolák
felállitása fémjelzik tovdkenyeéF át. A "Ifözont i mázi ipar ef ~ esülot"
1875—ben alakult a háziipar országos olterj©cztóoe órdckóben. A kereskedelmi óc közoktatásügyi ► .inhat 4riun támogatta. Miniszteri rendeletre az e?cmi,.felső nép—, polgári iskolák gyakorlati oktatását /házi
ipar/ vógzik. 7°
A társas eí vle tek alakultak meg a 1,: korá',ban /1325J. 1846-56
között csak 21 új alakult /azabadnágharc loveróso/. Ugró.:ezorü növ_kodós az 50—es óvsk elcj1től. Az adatok nem fe:tengik teljos köpet az
egyletek tevókenyaógóről. Nem felelnek meg a valódi rendeltetóQdknek,
hiányzik belőlük az önmiivelós /politikai jogok gyakorlása mind3nki
számára/t a viták, a kózikönyvtár a mriiveltsó ,_ elmólyitóclre..i elyette
játkbarlang, xocsmalett a tároaskör a legtöbb helyen. ';rdomos lenne

67 vo. XI, XIII. p.
68 Uo. XXIV. p .
69 'Jo. 01V—XXVI. p.
70 Uo.
p.
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felbecsülni a könyvtáraikat, ha van egyáltalán/!/ - irja a könyv szerkesztője - mennyi a könyvek száma, milyen szakok szerint van csoportositva st . 71
A 13 alosztály megoszlása a következő: 327 Casinó, 61 népkör, 413
olvasóegylet, 39 polgári kör, 97 általános, 11 gazdasági, 22 iparos,
kereskedelmi, 9 társas- és olvasóegylet, 5 önképző, 25 ifjúsági; 33
iparos-, 11 kereskedelmi önképzőkör. 72 Az első 5 alosztály a legelterjedtebb az országan, az utolsó önképzőkör száma igen kevés a 244 felső intézmény számáiloz képest! Céljuk: "...társas szórakozás, szellemi
önművelés, a társas élet előmozditása, közszellem ébresztése, a szak.szerü egyleteknél szakkérdések regvitatása". 73 Elsőként 1827-ben a
nemzeti Casinó alakult meg az arisztokraták körében Széchenyi István
kezdeményezésére, hogy országos központot alakitsanak ki a társadalmi
életben. Jelentős mél, a Magyar Tisztviselők országos egyesülete. 74
Az önsegélyegyletek azon célból alakultak, hogy segélyezzék az árvákat, özvegyeket ós az öregkorukra egyedül maradt szegényeket. Módja:
az egyleti tag heti vagy havi keresetéből 1-2 fi1l rt befizet, "takarékoskodik, nem költi haszontalan dologra.n 75 A taglétszám 1878-ban
241997 fő. Levétele: 1274,346 frt, kiadása:
dá_: 1110,146 frt, vagyona:
4297,570 frt"Az egyletek foglalkozás szerinti megoszlása: 6 bányamunkás, 63 általános, 49 iparos, 10 kereskedelmi, 38 munkás betegsegélyző, 23'5 általános, 18 iparos temetkezési, 5 kiházasitó, 11 kölcsönös
biztositó, 15 nyugdij, 56 általános segélyző egylet, 15 takarék-magtár,
13 hadaggastyán-egylet. 77 A ta;dij különböző, legmagasabb a munkásoknál: heti 10, 15, 20 krt évente 5.20, 7.80, 10.40 frt. 78

71 Uo. XX. p.
72 Uo. XXI. p.
73 Uo. XXI. p.
74 Uo. XX-XXI. p.
75 Uo. XIV. p.
76 Uo. XV. p.
77 Uo. XV. p.
78 Uo. XV. p.
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Magyarországon a kibontakozó egyesilleti élet nem maradt hatástalanul a szintén eresülni vágyó munkásokra.
Az első 1862-ben alakult önsegélyezés ,éljából. 1865-ben önképző
egylettó alakult. Pest-Budai Könyvnyomdászos,/ Jellemző ez a folyamat
a 60.as évekre. Az önképzőkörök kezdetben segélyezésből indultak ki,
vagy többek között folytattak ilyen irányú tevékenységet. /Pi. Buda.
pesti Munkásképző Egylet, Budapesti Asztalos segédek önképző Egylete.../
A századvégén megalakuló egyesületek egy része 1271-ben alakult az Általános Munkásegylet fiókegyleteként. Fő feladatának a tagság szellemi
képzését tartotta könyvtár és folyóirat használatával, valamint a munkaközvetítést és a munkanélküli szaktársak segélyezését.

.,_

1878-ig a fent ernlitett egyesületek között már önálló munkásepylet ket is találunk, pl. 6 bányamunkás-, 3P munkásbetegsegélyző önsegélyegyletet ill. olvasóegyletet, önképzőt. A legelterjedtebb önsegélyegylet a munkás betegsegélyző egylet.
Az 1870-ben alakult Általános Munkás Beteg asepélyző- és Rokkantpénztár, rövid időn belül számtalan helyi fiókot /beteg- és rokkantpénztár/ épített ki vidéken. Nagy szerepe volt a sztrájkok szervezésében.
Kezdetben Schultze-Delitzsch nézete, burzsoá szellem és támogatás érvényesült /ld. Budapesti Munkásegylet/ éppenúgy, mint a 80-as években
megalkotott balesetbiztositás esetében. /1891: XIV.tc . Az ipari és gyári
alkalmazottaknak betegség esetén való segélyezésér61/ 79
A miskolci kereskedelmi és iparkamara igy vélekedett a még törvényjavaslat formájában levő témáról a kereskedelmi miniszterhez benyújtott felterjesztésében:
"E kérdésekre nézve kamaránk véleménye az, hogy a baleset elleni
biztositás természeténél fogva hazai viszonyaink között, nem szorosan
vett szociálpolitikai, hanem nézetünk szerint főleg humanitási, közrendészeti és egészségügyi teendő, melynek megoldása éppen ezen okból,
függetlenül az ipari és gyári alkalmazottak számától elodázhatatlan
kötelességünk. /! /8 0
"

79 Az 1891. évi törvények gyüjteménye. 84-121 p.
80 Források a borsodi és miskolci munkásmozgalom történetéhez.
I.k.1869-1918. 106-107 p.
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"... a törvényjavaslat azon intézkedésével ellentétben, mely szerint az összes baleset elleni biztositási költségeket a munkaadók viselik, azon javaslatot bátorkodunk tenni, hogy az emlitett költségekhez
a munkások is 3/10 részben járuljanak.
Indokoltnak véljük ezt, mert méltányosnak tartjuk, hogy a munkások saját biztositásukhoz maguk is hozzájáruljanak... a munkaadók te l •heit könnyitsük. Végül pedig erkölcsi okokból, m ivel a munkások bizalmának fokozására, önérzetének emelésére és a takarékossági hajlam elő-.
mozditására fog jótékonyan közrehatni."/!/ 31
A hatalom urai nem vették jónéven a munkás e gyletek alakulását,
mégoly politika mentes jellegalt, mint a fogyasztási egyletek /munkások, csekély jövedelraü osztályok tagjai részére nagytételit vásárlások
bonyolitása olcsóbban, részletre, hitelbe/ 82 megalakulását sem. Igyekeztek minél hamarabb irányitásuk alá vonni, va gy hatósági eszközökkel
meggátolni létrehozásukat. Ugyanis a lassalleanus munkások azonnal felvették a harcot e nézetek ellen, újabb és újabb általános, önképző egyletek, társaskörök, dalárdák megalakitásával igyekeztek gazdasági, politikai és kultúrális érdekeiket összehangolni.
A hatóságok különféle kifogásokkal igyekeztek az egyletek megalakitását megakadályozni. Például az oravicai•bányakapitánysági, nem javasolta a resicai bányamunkások tervezett önképző egyletének alapszabályainak jóváhagyását, mert "...a munkások anyagi érdekeinek kielégitő
ra§
fedezéséről kellő gondoskodás történt..."`" "Másodszor. A munkások,
özvegyeit; ős árváik segedelmezése, gyámolitása, á#olása végett léteznek Resicán a nyugdijazási és segélyező alapok..." 84 "...van Resicán
élelmezési intézkedés, s' fogyasztó egylet is.

81
82
83
84

Uo. 110 p.
Magyarország egyletei... XIX p.
Munkásmozgalom ős kultúra... 52 p.
Uo. 53 P.
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Negyedszer. Létezik Resicán a munkások kölcsönös segélyezése végett egy "munkások egylete" is,... A munkások szellemi mivelődésének
alapjául szolgál a resicai iskola, 's a fiatalok csak Úgy vétetnek fel
a munkások sorába, ha kielégitő eredményt kitüntető iskolai bizonyitványt mutatnak elő..." 85
Javaslatuk,, hogy a munkásegylet és a bányatulajdonos közös erővel,
közös vezetéssel létesitsen egy bányászati, egy kohászati ipariskolát,
egybekötve egy tornázó testgyakorló intézettel, felnőttek részére pedig
egy vasárnapi vagy esti ismétlő iskolát, zene- és énektanitással együtt!`'
A munkásképző egylet hasznát csak nagyobb városokban látják, főleg az
iparosok és tengődő segédek között, akik egymást támogatják anyagilag
ős kultúrális téren. Resicán azért neji szükséges, mert "... az ott létező viszonyok között nem lenne egyéb, idő- ős pénzvesztegetésnél, 's alapja a napi munkájából élő csendes nép erkölcsi romlottságának, a' bányaságnál nélkülözhetetlen rend ős fegyelem bomladozásának, 's időnként
a munka folytatás megzavarásának.'= G?
Hasonló esetek ellenére az Általános Munkásegylet fiókegyleteként
számos önképző egylet alakult 1871_be_n: 88
Az elsőt 1865-ben alapították meg a nest-budai könyvnyomdászok, a
meglevő segélyegylettik /1862.. mellé. 89
1865 szeptemberében a nyomdászok kétnyelvű felhivást /német,
gyar/ küldtek szét a pesti nyo 'kb:
"Ügytársak! A szellem utat tör magának. Keresztül hat azon meggyő.

ződés, hogy egy "önképző egylet" nélkülözhetetlen szükséggé vált. Kinek
tehát saját java, valamint a közjó szivén fekszik, ki a művészetnek ős

ügytársainak őszinte hive, az el ne mulassza azon becsületbeli kötelességét teijesiteni, miszerint egy ideiglenes bizottmány választásában
részt vegyen, mely az egylet életbeléptetésével s az alapszabályok szer..

85 Uo. 53 P.
86 W. 53 P.
87 W. 53 P.
88 Magyarország története... 161 p.
89 Munkásmozgalom és kultúra... 32 p.
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kesztésével lesz megbizandó. A rokonszenv e cél iránt általános. Az idő
kedvező. Azért tehát buzgó kedéllyel fel a munkára! Pest, szept/ember/
végén 1865. Isten áldja rnüvészetünicet! " 9°
Az 1865. október 1-én megalakult Pest-Budai Könyvnyomdászos án

képző Egyletének alapszabályait a budai helytartótanács 1866 júniusában
hagyta jóvá. 91
Az alapszabály meghatározza az egylet székhelyét, célját, a pecsét
feliratát, a tagok jogait, kötelezettségeit, az egylet tisztviselőit,
gyüléseit,92
"14.e. .Célja pedig tagjai szellemi kiképeztetésének előmozditása,
valamint anyagi érdekeinek óvása..." 93
A 2. §. a cél eléréséhez szükséges eszközöket tartalmazza:
"a. Rokonszenves tudósok népszerű tudományos felolvasásai a politika és vallás kizártával.
b. Egyleti tagok és műbarátok technikai felolvasásai.
c. Nyelvtani és egyéb órák.
d. Az egyieti könyvtár és olvasókör használata a fennálló szabályok szerint.
IIocy a nyelvviszonyok az egylet gyakorlati működését ne gátolhassák, a magyar és német nyelv, mind a felolvasásosnál, mind az Ügyveze-

tésnél egyenlően használtathatik." 94
Jelszavuk: "MÜveltséggel szabadságra!" 95 Hasonlóan gondolkodtak
Táncsiccsal!
A megalakulást követő évben, 1867-ben jelent meg nyomtatásban "Az

egylet története cimü kiadványuk, amelyben kifejtették miért látták
szükségét az egyesiilésnek:
90 Muakásmozgalom és kultúra... 32 p.
91 Uo. 34 p.
92 Uo. 34 p.
93 Uo. 34 p.
94 Uo. 34 p.
95 Uo. 36 p.
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"E két sző, e nagy horderejű két szó, melyet az egylet zászlajára
tűzött, fennen hirdeti az előretörő szellem diadalát, a nyomdászoknak a
korral való haladását. Fennen hirdeti törekvésüket, a társadalom terén
elfoglalni azon polcot, melyre hivatva vannak... Tudták foglalkozásuknál
fogva is, hogy az egyes betli önmagában mily jelentéktelen, mig a többivel egyesülve magasztos, nagy eszméknek ad életet. Tudták, hogy egyesülniük, tömörülniük kell.
És az eszme testté lőn - az önképző-egylet megalakult..." 96
A nyomdászok valóban élen haladtak a kultúrális ma meRszervezésében, melynek politikai hátterét a kiegyezés biztositotta, de nem tette
lehetővé a teljes kibontakozását.
Jó példa erre egy 1901- ben/!/ megjelent ünnepi kiadvány. Cinre: A
növelődés munkája. Visszapillantás a Mar<-yarorszápj Vasöntők, .. Szakegyletépek 10 éves mü:ödésére. /Szerkesztette: Teszársz Károly./ Budapest,
1901. 3-4-old. "
TESZÁRSZ KÁROLY, a magyarországi vasas mozgalom neves alakja arról
a nehéz, fárads ágos munkáról számol be, amelyre méltán lehetnek a vasmunkások büszkék: 97
"KULTURMUNKA !
Meglehet, hogy sokan a fejüket fogják csóválni és tülbecsülésnek

tartják, hogy egyletünk fennállásának tizedik évfordulója alkalmából ennek szerény működését müvelődési munkának mondjuk. Azt hiszik ezek, hogy
nem érdemes ily nagy fontosságot tulajdonitani az oly egyletnek, amely
"csak" munkásokból áll. A jelenlegi társadalom, különösen pedig a ma-

gyar társadalom nem ismeri el a munkások törekvéseiben a növelődés munkáját.
Pedig kultúrmunka az, amikor a munkások összejönnek, hogy amit a
mai társadalom célszerütlen berendezése következtében müvelődésük terén
elmulasztottak, pótolni igyekezzenek. A táraddalomnak, mely abban lápja
kultúrmunkáját, hogy a gyilkoló szerszámokra milliókat dob ki, amelyek

96 Munkásmozgalom és kultúra... 36 p.
97 Uo. 110 p.
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miatt az adópréssel a nép csontjainak a velőjét is kisajtolják,...annak a társadalomnak nincs arra való pénze, hogy a népnek a legelemibb
képzésre szolgáló intézeteket kellő számban és kielégitő minőségben
rendelkezésére bocsássa. Az elmulasztottaknak pótlása a haladás és
velődés /kultúra/ érdekében: ez a munkásegyletek törekvése ás ezért nevezhetjük e munkát jogosan kultúrmunkának." 98
Az egyletek kialakulásuktól kezdve hatalmas arányú kultúrmunkát
végeztek mindenfajta irányitás nélkül, melynek hatására 1867-től alakul ki a századfordulóra a munkásmiivelődési mozgalom és teremti mer; in.
tézményeit.
AA 70-es években sorra alakulnak az öw.nképző
. rrr.rrrr.rirreprleiek. dalárdák.
.r.r
lapszabályaikban lerögzitik a munkásosztály szellemi és anyagi érdekeinek védelmét, a megszerzéséhez szükséges eszközöket: népies tudományos
előadások szervezése, oktatás feltételeinek megteremtése, megszervezése,
könyvtár alapit4s-, használat, beszédek és előadások kinyomtatása, eladása, szabad megvitatása, énekmixelés, társas mulatságok, tornázás, általános beteg- és rokkant segélypénztár megalapitása, egyleti tagok különös esetekben való segélyezése. 99 A Budapesti Könyvkötők önképző E,y-,
letének alapszabályában külön kihangsúlyozták: "...fontos tagjainak szakjukhoz tartozó szellemi kiképzése.., dij nélküli munkaközvetités ás ...
munkanélküli segédek segedelmezésft 11100 Egyaránt nagy súlyt fektettek
mind az általános, mind a szakmai ratfveltség megszerzésére. Azonban a fővárosi és vidéki egyletek müködésének nem voltak meg az egyenlő esélyei.
~

- -

~

~~~

Viddél en jóval nehezebben alakultak rne, az egyletek és nem volt béa
lanó
kés, egyenletes a fejlődésük anyagiak és támogatók hiányában, az állandó
rendőri zaklatás kereszttüzében.
Jegyzőkönyv, hetilap tudósit arról, hogyan reagáltak erre az egyletek:
Az elsők között alakult pozsonyi "Előre" munkásképző egylet /1869./
vezetősége inkább/!/ arra kéri a tagságot megmaradásuk érdekében, hogy
9 3 Uo. 110 p.
99 Uo. 55 P.

100 A Budapesti Könyvkötők önképző Egyletének alapszabályai. Budapes
1881, Rózsa Kálmán és neje /ezelőtt Bucsánszky
A./ Könyvnyomdája. 3 p.

szavazzák mer a módositott alapszabályt /kihagyták a politikai tevér
kenységre utaló paragrafusokat/, e... hogy ezt az ügyet végre befejezhessék... mert az csak javára válhat az egyletnek..."/!/ 101 Az elnök
azt is javasolta "...hogy a közgyillés fejezze ki köszönetét a magyar
királyi Minisztériumnak az egylethez küldött jőkivánságokért. 102
A polgármester urat kell ezzel megbizni, mert jóindulatúan /!/
figyelmeztette őket, "hogy az egylet megbántotta városkapitány urat azzal a kijelentésével, hogy a városkapitány úr akadályozza a munkások
tőre_:véseít." 103 Ezt aljas rágalomnak nevezték, mégis meghivták e városi urakat a zászlószentelési ünnepélyükre, akit; viszont tüntetőleg
távol maradtak tőle ! 1 04
Volt olyan egylet, mint például a Buda-Pesti Munkásképző Eevlet,,
amely nem vette tudomásul ilyen könnyen az alapszabály nódositásokat,
bár összeütközésbe került miatta a hatóságokkal! Méltán háborodtak fel
a tagok a miniszteri leirat alábbi kifogásain: paragrafusok kihagyása,
a teendők apró körülirácának hiánya: mit értene_, anyagi és szellemi
érdekek, időszaki folyóirat alatt; mit, miért kivánnak tanitani és
hol, lesz-e belőle valami; miről tartanak majd előadást, mit jelent a
"szabad előadás" stb...! 105 Szinte az egész alapszabályt át kellett volna irniuk! Felismerték, "...ugyanazon sorban akarják részesiteni, mint
a budapesti cipészekéit, melyeket a kormány hatszor küldött vissza nódositás végett, nig végre a cipészek beleuntak. Látszik, hogy a kormány útját akarja állani a munkások egyesülésének..." 106
"...az egylet a magyar nyelvet akarta a munkások közt terjeszteni, de a müvelődést "fölülről meg akarják tagadni" - nyilatkozta Bayer
tagtárs. 107 Igaza van a többiekkel együtt, hiszen /az 1873-ban betil101
102
103
104
105
106
107

Munkásmozgalom és kultúra... 49 p.
Uo. 49 p.
Uo. 49 P.
Uo. 49 p.
Uo. 57-58 p.
Uo. 58 p.
Uo. 52 p.
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tott/ Magyarországi Muniáspárt pótlására 1876 áprilisában megkisérelt
újjáalakítást /Csillag Zsigmond, Ihriinger Antal... vezetésével/ már
a kezdetén igyekeznek megakadályozni. A közgyűlésen jelenlevő hatósági biztos a parázs hangulatban oly sokszor figyelmeztette a felszólalókat az élénk reagálás miatt, hogy azonnal be akarta rekeszténi a
gyűlés t. 10
"Korn erre kijelenti, hogy a munkásosztály méltóságán alul van az
ilyen hatósággal még tovább alkudozni." 109
A "felügyelet" oka, félelem a munkásosztály szervezkedésétől,, ezért az alapszabályokba belefoglaltatták az egyletek feletti el''enőrzés, beleszólás, feloszlatás jogát. Példaképpen emlitsük meg a B udapesti Könyvkötők Önképző Egylete alapszabályának 39. §-át:
"39. §. Ha az egylet az alapszabályokban meghatározott czélját,
illetőleg hatáskörét túlhaladná a magas kormány ált,., a mennyiben az
egylet további fennállása által az állam vagy a tagok érdekei veszélyeztetnének, azonnal felfüggeszthető, és a felfüggesztés után elrendelendő szabályos vizsgálat eredményéhez képest végleg feloszlatható,
vagy esetleg, a feloszlatás terhe mellett az alapszabályok pontos megtartására szoritható /?/" 110
Mégis a munkásszervezetek az önképző e gyleteket kultúrális tevéc
kenYsér; jelszó alatt többnyire a politikai tevékenység pótlására hozták létre, varr annak fedőszervéül szoltált! lll
A kormány jól tudja mit akarnak a munkások, Átlátszóak a
sok, állapitották meg a Buda-Pesti Munkásképző tagjai és kijelentették:
"Minthogy az alapszabályok maguk a munkások meghittjei által lettek
szerkesztve, ás ezek jól tudják, hogy a munkások javára mi szükséges,
tehát maradjanak meg az alapszabályok úgy, amint ők szerkesztették." 112
A közülés tagjai szavazás útján közös elhatározással nem alakitották meg az egyletet, "mert a kormány el van határozva ennek felállf108
109
110
111
112

Munkásmozgalom és kultúra... 58 p.
Uo. 58 p.
Budapesti Könyvkötők Önképző Egyletének alapszabályai... 11 p.
Munkásmozgalom ős kultúra... 41 p.
Uo. 58 p.
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tála elő elhárithatatlan akadályokat görditeni. rs ezen határozattal a
miniszteri leirat máltó kudarcot vallott..." - fejezi be tudósitását a

Munkás-Heti Krónika ! 113
Az egylet tagjai sem csüggedtek el. "A munkások nemcsak a mostani
kormányt, de még sok későbbit is túlélni fognak. /Harsogó tetszés/"utalva rá, hogy e tiltó rendelkezések sem állhatják útját a munkások
szervezkedésének! ll4
Valóban a 90-es évek végén a Magyarországi Szociáldemokrata Párt
vezetőségének beszámolója 118 szentesitett alapszabállyal nüködő egylet
tevékenységéről számol be, miközben a rendőri-hatósági akciók ismét süc
rüsödtek. 15
Ennek ellenére az egyletek tevékenysé;;e továbbra is sokrétűen,
szervezetten folyt az alapszabályokban foglaltak értelmében:
Az egylet vezényletét választott tisztviselők /elnök, 2 jegyző a
magyar ős a német nyelv használata miatt, pénztárnok, számvizsgálók,
választmányi tagok, póttagok, könyvtárnok/ ingyen végezték, illetve a
választmánynak /6•-11 tagú/ jogában állott megjutalmazni az arra érdemeseket. A tisztviselők száma egyletekként változott. 1 évre választotta
meg őket a közi ' és, kiv. a pénztárnak ás számvizsgáló tisztségeket.
Az alapszabály paragrafusai meghatározták ezek pontos feladatát, hatáskörát. 116
ln
nök ill. távollétében az elnókheA közgyűlés által választott el
lyettes,képviseli az egyletet az egyleti hatóságoknál, vezeti az egyesUl.etet, összehivja a választmányi-, havi- ős közgyUláseke t, elnökéit,
megnyit, jóváhagyat, jelentést terjeszt elő, szavazásra bocsáttat fontos ügyeket/ alapszabály, feloszlatás problémái/, javaslatokat fogadtat el, ellenőrzi a pénztárnokot ős ellenőröket yap énztár zárlatát a
felelősökkel egyQttesen .égzi. 117
113
114
115
116
117

Munkásmozgalom ős kultúra... 58 p.
Uo. 58 p.
Uo. 88 p.
A Budapesti Könyvkötők... 23-28.§. 7-9 p.
Uo. 7-8 p.
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A választmány hatásköréhez tartozik /31. */ az egyleti vagyon kezelése: 112
Az egyletek varyonát /17. §/ a beivatási dij /30-50 kr. ;sörül/,
a havi járulékok /20-40 kr. tagdij/, a rendezendő ünnepélyez: /zászlóavató-, gyász-, emlék-, máj. 1., Nők Napja, táncvigalmak, bálok, kedélyes estek belépti dijai/ jövedelmezései, esetleges bevételek, mint
... ajándékok ős egyéb befolyó pénzek /pártoló tagok évi fizetése, hitelszövetkezeti részvények, előfizetés szaklapokra, folyóiratokra.,./
jelentették. 119
Egyes egyletek 4000 koronát is fordithattak miivelődési célokra

/Magyarországi Vasöntők Szakegylete/. 120 A Budapesti Könyvnyomdászok
Társasköre kb. évi 2000 koronával gazdálkodott. Jellegénél fogva első•
sorban ezt az összeget szakmai képzésre forditotta, mintsem müvelődésre. 121 Az Ujvidéki Munkásegylet 1875-ben 131 frt, 45 krajcárral rendelkezett, miközben 135 tagja volt!

122

Az egyleti költség nagyrészét az egyleti pénztár javára, a betegek, munkanélküliek segélyezésére, az egyleti helyiség, vigadó /mUso-

ros estélyek helye/ bérelésére, a könyvtár felszerelésére, gyarapitására, szaklapok, folyóiratok megrendelésére, esetleg hangszer vásárlásra, a tagok oktatására forditották! 123
A tagsáriak ennek fejében 1 ában állott az egyleti előadásokon
/zene-ének és szavalati estély, dalestek, vitaestek/, tanórákon résztvenni, tudományos, technikai felolvasásokat tartani, ingyen használni
a könyvtárat, .munkásünnepélyeken, zászlóavató-szentelő ünnepségeken az
elnök és a jegyző által kiadott vendégjegyeket felhasználni. 124
118 A Budapesti Könyvkötők... 9 p.
119 Uo. 3, 6 P.
Munkásmozgalom és kultúra... 43, 50, 84 p.
120 Uo. 110 p.
121 A Budapesti Könyvnyomdászok Társasköre. Nyolczadik évi müködése 1889 júniustól 1890 júniusig. Budapest, 1890. Buschmann F. Könyvnyomdája. 10 p.
122 Munkásmozgalom és kultúra... 94 p.
123 Uo. 38, 94, 73, 83, 37, 84, 85 p.
124 Uo. 34 p.
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Az egyletek közgyűlésein állandó probléma volt az alapszabályok
újraalkotása, a gyakori helyiség változtatás, az anyagi támogatás hiánya. Mostoha viszonyok között kellett tevékenykedniiik! A sajtó elhallgatta az újonnan alakult munkásegyletek létrejöttét, tevékenységét, Ünnepélyeit; az olyannyira fontos könyvtárak megnyitásának is számtalan
akadálya volt. 125
Korábban mér szóltam a hatóságok alapszabályok körüli zaklatásai-

ról.
Az e gyletek kezdettől fogva nem rendelkeztek önálló helyiséggel,
például munkásotthonnal. Az első 1910-ben épült föl! 126 Különböző vendéplőkben kényszerültek helyiséget bérelni magukn ak. 127 Gyakori költözködésük oka a tulajdonosok visszaélései és a magas bérleti dij /a városi
redoute, vigadó évi haszon bére például 200 frt!/1 28 A szerződésben külön megemlitették a felek, hogy előtte 3 nappal /főleg farsang idején/
ha foglalt a terem, értesiti a tulajdonos a választmányt. Mégis számtalan esetben önkényesen kizárta az egyleti tagokat a bérelt helyiségükből. Igy kénytelenek voltak az egyetlen, kis, szük helyiséget az amúgy
is ritkán nyitvatartó könyvtár számára átadni. Ezzel elmaradt az aznapra
tervezett érdekes felolvasás, mely a legfőbb vonzóerőt jelentette a tagok számára. Sokszor kellett ünnepélyeiket is más időpontban megtartani. 129
A vendéglők helyettesitették a munkásothont. Találkozóhelyet, elleti helyiséget jelentett a munkások számára. Az ún. "magánhelyiségben"
ital mellett komolyan beszélgettek élményeikről, a f§városi munkásmozga125 Munkásmozgalom és kultúra.
51, 94 P.
Dr. Áfra János-Nagy Dezső: A kispesti munkásotthon története
Bp. 1969. 9-24 p.
Munkásmozgalom és kultúra.
36, 84 p.
126 Uo. 150 p.
127 Uo. 94 p.
Dr. Áfra János-Nagy Dezső: A kispesti munkásotthon története...
9, 24 p.
128 Munkásmozgalom és kultúra.
37 P.
129 Uo. 38 p.
..

..
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lom hireiről. Bérmozgalmak idején a politikai élet szinhelye, sztrájktanya. 130
A Kispesti Munkások 6nképzőegylete a Kispesti Szinházban tartotta. 13
Itt tartották a naggyiiléseket, a közgyülést, a vasárnapi értekezletet, a
dalárda próbáit, a munkásrnül;edvelők fellépéseit táncmulatságokat, műsoros estéket, szüreti, szilveszteri estélyeket. 172
Több helyen sikerült szinházat, vigadöt bérelni a nagyszabású kultúrális programok számára. 133
Külön vigalmi, ünnepélybizottságot választottak az egyletek abból a
célból, hogy megfelelő müsorról, a vendégek előzetes szórakoztatásáról
/fúvöszenekaroi; játéra/ gondoskodjon ős az ünnepély rendezésével, lebonyolitásával foglalkozzon.
Az ünnepséj;ek állandó müsorszása a megnyitó és az ünnepi beszéd,
szavalatok /általában Petőfi Sándor, Csizmadia Sándor vagy valamelyik
egyleti tag költeménye/, hangszeres zene, a meghívott vagy a helyi dalárda fellépése, szint előadás egybekötve az egyleti tevékenységgel.
/zászlóavatás, gy .és.../,
Példaként álljon itt az Általános Hu kásejvlet 1877. október 21-én
tartott monstre, nagyszabású munkásünnepélyének leirása, amely reális
képet fest a 70-es évek munkásainak kultúrális életéről:
A lassalleanus elveket valló rendezők /Külföldi Viktor-Népszava ős
a Volkstirnme lapok kiadója -frakciója/ a pesti polgári lövöldében rendezték meg az ünnepélyt erejüket demonstrálva a Frankel Leó által vezetett baloldali szárnynak bosszantására. 700-800/I/ körül mozgott a meghivott vendégek száma, többnyire "...magyar és német elvtársak és a magyar munkáspárttal rokonszenvező kisiparosok családtagjaikkal, de nem
hiányoztak gyárosok, magán- és köztisztviselők sem..." 134 Megtelt zsú130 Dr.
131 Uo.
132 Uo.
133 Uo.
134 Uo.

Áfra János-Nagy Dezső: A kispesti... 11, 13, 16 p.
16 p.
10, 11, 12 p.
12 p.; Munkásmozgalom ős kultúra... 37 p.
60 p.

folásig a diszterem, a 2 mellékterem, sőt még, az előcsarnok is!
Már 1/2 5 órától 1/2 6-ig, a kezdésig, katonai zenekarok szórakoztatták az egybegyűlteket a fellobogózott helyiségekben.
A müsor a diszterernben hangzott el. Elöször a kétnyelvu /magyarul

gallár Isti rán asztalos, németül Wehmann István cipész/ köszöntését éljenezte meg a közönség, majd a szinpadon a meghivott Budapesti Dalár..
szövetség énekszámai csandültek fel. A 2 kardal, Abt:"Waldeszauber"
/Erdőzsongás/, és a Dü rner féle " Sturmbeschörung" után He er "Ó, te
csodálatos német" cimü népdalát énekelték el. Márton Ferenc szabó élénken tolmácsolta Petőfi "Az itélet" cimü költeményét. Scheu Andor elvtárs
"Die Arbeit", a munka dicsőitéséről szóló versét Weiimann István, a cipészegylet elnöke adta elő. Ezután a Budapesti daláregylet munkás inUkedvelő szint előadása következett, az ünnepély fénypontja.
Az "Egy furfangos munkás" cimü 1 felvonásos nemzetgazdászati humoreszk, "munkás" darab lévén, újdonságnak száxnitott még Magyarországon.
A bemutató főszereplőjének /"Vörös"/ sorsát a közönség éljenzéssel,
tapssal kisérte, mig a gyáros és a doktor igyekezetét mosollyal vegyes
szánakozással. A szinészeket a cipész és szabó szaktársak szeniélyesitették meg, ugyanúgy, mint a soron következő német szindarab alakjait.
A "Lef: jobb az e gy enes út" cimü vigjátékból _,iderilt, hogy a papi
hivatás ne m egyéb "kenyérkereseti mesterségnél". A jól sikerült müsort
a Parma-ezred katonazenekarának csárdásai, keringői zárták hajnalig tartó táncmulatsággal ! 135
1916-ban, az I, világháború idején a világégés ellenére is megioróbálták az it thonmaradottakat, a munkásnőket összefo rrni. Pécsett március
26-ra /vasárnap/ békeünnepélyt szerveztek a munkások a nemzetközi Nőnap
/1910-i koppenhágai nemzetközi szocialista nőkongresszus határozata értelmében/ megünneplése alkalmából az Uránia Mozgószinházban délután 1/2
4 órára. Ennek érdekében a pártszervezet vezetősége felhivást intézett
a pécsi :munkásnőkhöz a helyi "Munkás" cimü lapban, hogy jelenyenek meg
az ünnepségen minél nagyobb számban!
135 Munkásmozgalom és kultúra... 60-61 p.
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Nézzük mekkora a különbség a 2 miisor között időben, témában, a
mitsor kiválasztásában! A létszámot tekintve hasonló lett volna mindkettő, ha megtartják az ünnepélyt! Sajnos csak a tervezet maradt meg, vert
betiltotta a hatóság félve a hatásától, a békehangulatt6l! 136
"Az ünnepély program„ a a következő:
1. Az asszony /Költemény Csizmadia Sándortól/. Szavalja Z.T.
2. Laporello. /Tengerész induló/. deklik zongora kisérettel
R. nővérek.
3. Ünnepi beszéd. Tartja Buchingerné L/adónyi/ Szeréna. /Budapest/.
4. Gyárban /Költemény Morócz Jenőtől/. Szavalja P.J.
5. Ott, ahol a Dnyeszter vize zúg. nihekli zongora kisérettel
R. J. " 137
Az előadott milvek szerzői már nem polgári személyek. Témájában
jobban tükrözi a munkások problémáit. Aktuálisan a nők helyzetével foglalkozik. A háborús hangulat ellenére orosz dalt vettek fel programjukbal
Az egyleti tagok szellemi milvelódésének alapfeltétele volt a
könyvtár mep;alapitása, olvasószoba berendezése. Ezt minden munkás önképző egylet lorögzitette az alapszabályában és anyagi lehetőségeihez
mérten igyekezett azt minél előbb kialakitani.
A Pest-Budai Könyvnyomdászok Önképző Egylete megalakulása után
/1866.jú1.22./ 3 hónappal nyitotta meg a könyvtárát és decemberre már
621 kötettel rendelkezett! 138
A Budapesti Szabómunkások Szakegylete szerint a könyvtár berendezése jól halad előre, a napokban kinyit! /Az 1894. február 19-i évi
közgyíilés jelentése, 89l-ben alakult az egylet! 139

136 Munkásmozgalom és kultúra... 179 P.
13 7 Uo. 180 p.

Uo. 3 7 P.
139 Uo. 82 p.

138
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A székesfehérvári nyomdászok önképzőköri választmányi ülésének
jegyzőkönyve arról tanúskodik, hogy nincs az egyletnek 15 forintja egy
kézalatt felajánlott szekrényre a könyvek tárolásához. Különben is ráérnek még megvenni, mert helyiséggel sem rendelkeznek. Majd azt a következő közgyűlésen tárgyalják meg! 140
A társadalmi és kuitürális elmaradottság kitartó munkát követelt
a tagoktól, vezetőktől egyaránt. A 90-es években több egyletben nyitottak könyvtárat, mint a 60-as cve'c végén. 141 Ez természetes is!

A könyvtár ügyeinek vezetésére. ellátására könyvtárnokot vagy
könyvtárnokokat választottak az alapszabály értelmében. 142 A 90-es években oktatásügyi bizottságnak kellett jelent e st tenni a könyvtár
helyzetéről az évi közgyűlésen. Beszámoltak a könyvállományról, a forgalomról, a folyóiratok, szaklapok előfizetéséről, a kölcsönzésről, a
nyitvatartásról, a regtározásról, a helyiség állapotáról... 143
A könyvállomány beszerzése vásárlás, ajándék /például Jókai 1868ban 50 db, Liptay Pál 40 kötetet ajándékozott a Budapesti Munkásegyletnek/l44 útján történt. Elsősorban magyar nyeli , de kezdetben a kétnyelvtség miatt német könyveket is vásároltak. r
Az élénk forgalom ellenére hetente egyszer, vagy jobb esetben kétszer lehetett nyitva a könyvtár, 1-1 óráig, helyiség, anyagiak és tárolási eszközök hiányában.
A kikölcsönzött könyvek megoszlása hasonló a vásárlás mértékével,
például a budapesti szabómunkások 1894. március 12-tél december 31-ig
446 kötet magyar, 45 kötet német nyelvit könyvet vittek haza elolvasni. 147

140
141
142
143
144
145
146
147

Munkásmozgalom és kultúra... 84 p.
Uo. 84, 82 p.
Uo. 34, 35, 36 p.
Uo. 83, 84 p.
Uo. 43 p.
Uo. 83 p.
Uo. 82, 83, 84 p.
Uo. 83 p.

-47A kölcsönzés határideje 8 nap volt, eltelte után napi 1 korona
késedelmi dijat kellett fizetnie a tagnak /beiratkozott/, melyet könyv.
beszerzésre forditottak. 148
Minden be iratkozott egyleti tag részére tapsáFi könyvet szereztek
be, ami a mai olvasójegynek felelhet meg. Könyvtárhasználatra és - ha
volt - az olvasó szoba használatára jogositott fel, ahol külföldi ős
magyar szaklapokat, újságokat lehetett olvasni. 149 Külön vasárnapi ügyeletet szerveztek a nyitvatartásához. 150
A könyvtárak megnyitásával párhuzamosan az ealetek különböző
polgári ős munkás újságokra. folyóiratokra fizettek elő.
1874-ben az Ujvidéki Munkásegylet nemcsak az Ackerman's Gewerbezeitung c. lapot rendelte meg, hanem más munkásújságokat, szaklapokat
is, úgyhogy 1886-ra az olvasószobában 24 fajta 3 nyelvű újság között
válogathattak a munkások. 151
1067-ben a pest-budai könyvnyomdászok ingyen kaptak 33 db 2 nyelvis újságot. Felsorolásuk a következő:
Alföld, Arader Zeitung, Ben Ch3Enanja, Budapesti Közlöny, Divat,
Eger, Gyógyászat, Gyógyszerészet, Hazánk, Heti Pósta, Hortobágy, Idők
Tanúja, Kertész Gazda, Képes Világ, Képes Ujság, Ludas Matyi, Magyar
Világ, Magyarország ős a nagy világ, Máramaros, Ned. - chirurg. Press,
Nefelejts, Orvosi Hetilap, Pester Lloyd, Pesti Hirnök, Pester Nachrichten, Somogy, Sürgöny, Szegedi Hiradó, Székely Közlöny, Székely
Néplap, Ungarisches Fremdenblatt, Volksfreund, Zala-somogyi Közlöny,
Zenészeti Lapok. 152 Ezek között találhatók : i 't, hetenként 3-szor
megjelenő napilapok /Hazánk, Budapesti Közlánya Aradi Lapok, Szegedi
Hiradö, Alföld/, a politikai hetilapok köztit /hegjelent hetente 2-szer/
a Heti Posta, a Székely Hirlap, Népújság, 1 db élclap a Ludas Matyi,
a vegyes tartalmú képes hetilapok /Magyarország ős a Nagyvilág, Képes
148 Munkásmozgalom és kultúra... 84 p.
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A székesfehérvári nyomdászokat külön fel kellett szólítani, hogy
fizessenek elő a Typographia nyomdász szaklapra 1895-ben! 158
Ezzel ellentétben a szegedi nyomdászok olyan rossz anyagi helyzetben voltak ebben az időben /18964, hogy csak 1 példányt tudtak megrendelni ebből a lapból a magas házbér niatt! 159
1889-ben viszont a budapesti aaztalossep édek már eljutottak olyan
kultúrdlis, öntudatos szintre, hogy szellemi rniivelódésük és érdekedk
védelme szempontjából érezték a sajtó szükséjessér;ét. 160 Elhatározták,
hogy saját szakmai lapot inditanak, a budapesti, egyúttal a magyarországi asztalossegédek szellemi fegyvere gyanánt. Az alapitó bizottság,
tagjai /6-os bizottság, az elnök hozta létre/ Blanár János, Fazekas
József, Varga Imre, Molnár Zsiga, Sebestyén József szaktársak, akik
április 28-ra nyilvános szakgyulést hivtak össze a hetilap kiadáságiak
megtárgyalására. A hozott határozat alapján már június 1-én a lap "Asztalos" néven jelent meg. 161
Ezt a tényt 1890-ben Kassai Samu, az egylet egyik vezetője az
asztalos hetilap kiadványában/!/ Asztalosok Naptára "18 év a budapesti asztalossegédek miivelődésének történetéből" cimmel közölte. 162
Az egyletek t'vékenységüket élőnken propagálták, sajtóban, Unnept
füzeteikben, kiadványaikban, légyen az alapitás, a fennálás 10., 25.
éves évfordulója, az egylet /földmunkáskör/ fogalma, haszna, stb. Tudósítást irtak ünnepélyeikről ós elméleti kérdésekkel is foglalkoztak.
Néhány kiadvány, cikk az 1860-1901. közötti időszakból:
1866. január.Gutenberg-Bendtner József cikke a Pest-budai Könyvnyomdászok Önképző Egyletének megalakulását előkészitő nunkáról /beszámoló/163
158 Munkásmozgalom és kultúra... 04 p.
159
160
161
162
163

Uo. 85 p.
Uo. 73 p.
Uo. 73 p.
Uo. 72 p.
Uo. 32-33 p.
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1867."Az egylet története" - A Pest-Budai Könyvnyomdászok önképző Egyletének müködése. 164
1868.jünius. Munkások Ujsága - Szvoboda Lajos: Munka és mUveltség. - Buda-Pesti Munkásegylet lapja! 165
1870. június. Általános Munkás Ujság - Farkas Károly: A pesti
munkásképző egylet zászlójának ünnepélyes leleplezése. 166
1891. Egy békéscsabai munkás kiskátéja a földmunkás körökről.
Kézirat. 167
1898. Ziemietzky Károly: az 9 id4Id M'*kds *71t t~nnepi füzete, 1873-1898. Ujvidék. 1
A művelődés munkája. Visszapillantás a Magyarországi Vasöntők... Szakegyletének 10 éves működésére. /Szerkesztette
Teszársz Károly/. Budapest. 169
A unkások szellemi önművelősének másik formája a könyvtárhasználat mellett a tanfolyamok és felolvasások tartása. A többi egylethez
hasonlóan a budapesti asztalosoknál is az egylet működésének egyik alap.
ját képezte. l?° Az úiv .déki munkások az önmilvelés "korszerű" fajtájé..
nak tartották. Saját tagtársuk tartott felolvasást, hiszen az alapszabály szerint ehhez joguk volt. m 1867-ben a könyvnyomdászok nemcsak
hallgatókat toboroztak rá, hanem tudósokat kerestek a felolvasások
szakszerű eléadása órdskében. 172 Ez a probléma 189 5-ben is fennállott,
ezért tekintélyes személyek megnyerésén fáradoztak a székesfehérvári
nyomdászok. 173

164 Munkásmozgalom és kultúra... 36-38 p.
165 Uo. 43-45 p.
166 Uo. 52 p.
167 Uo. 79 p.
168 Uo. 93-95 p.
169 Uo. 110-111 p.
170 Uo. 72 p.
171 Uo. 94 p.
172 Uo. 37 p.
173 Uo. 84 p.
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A tanfolyamok. felolvasások megszervezése a választmány által
megválasztott oktatásügyi bizottság /szabómunkások/, az oktatási szakosztály /asztalossegédek/, a tanügyi albizottság /újvidéki munkások/
feladata volt. 174
Kiderül a közgyűlések jegyzőkönyveiből, hogy egyletenként igen eltérő a felolvasások száma. Székesfehérvárott havonta csak egyszer tartottal, felolvasást, mig a többiek általában 6-ot, kivétel a könyvnyomdászok 11 felolvasása 1867-ben1 175 A szabómunkások 47-et 1894-ben, mig
1 895-ben 29 népszerit felolvasást és 6 előadással egybekötött vitaestélyt. 176 Ujv léken nagy gondot forditottak a szónokok képzésére a vitaestélyeiben /politikai, mozgalmi munka összekapcsolása a kultúrális
neveléssel/ ??
A tanfolyamokon foglalkoztak az elemi tárgyak tanitásával és a
szakmai ismeretek oktatásával. Az Ujvidéki Munkásegylet Kaltner ős P%Iihajlovics tanitókat kérte fel a tagok elemi tárgyakból való okitásá..
ra. 178 1 0 67-ben a Pest-Budai Könyvnyomdászok Egyletében az irástudatlanság kiküszöbölésére a hallgatók hiányában nem tudták a nyelvtan órákat beinditani. 179 1894-ben a budapesti szabómunkások részére s t
lisztikai. történelmi. retorikai, könyvviteli tanfolyamokat tartottak
a Budapesti Olvaső Egylettel ős a Budapesti Munkásképző Egylettel együtt. 180
A szakképzettség fejlesztésére rendszeres szabászati tanfolya ,ot
indítottak, mely 1895-ben már a II. évfolyamnál tartott. A nyári évadban 35 szaktárs, a télin 37-en vettek részt /1894.1, 189541en már 60
fő. Szépirásra 37-en jártak, rnig a számtan ős könyvvitel tanfolyamnak
24 tagja volt. lel

174 Munkásmozgalom ős kultúra...

175 Uo. 84, 37 p.
176 Uo. 82 p.
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178
179
180
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A felolvasásokat rendszerint összekötötték a téma megbeszélésével,
eszmecserével. Néha 400.600 vendég is részt vett ezeken az egyleti estélyeken. Kitűnő tagtoborzónak bizonyult ez a miivelődési forma, mert
például 1894-ben a budapesti szabómunkásoknál 600 vendégből rövidesen
466 fő tagja lett az egyletnek! 182
A felolvasások témája igen vegyes volt. A budapesti könyvnyomdászoknak az előadók beszéltek sajtóügyről, a társulás előnyeiről, a vas
élettanáról, a topanyagokról, munkáskérdésről, mtivelődéstörténetről,
ázalékokról, az egyletet érő vád miatt az egylet valódi céljairól, a
pártolásra való felhivás közzétételével, gyorsirásról, nyelvészetről,
nyelvek osztályozásáról. Tehát mozgatni témáktól kezdve szakmai és általános mUveltséget célzó előadások egyaránt elhangzottak. 183
A Buda-Pesti Munkásegylet tagjai általában a vasárnapi gyűlésen
hallgatták meg a különböző felolvasásokat, néha némettil! Igen tág lett
volna a tematika /fogyasztási egyletek felállitása, a pápaszemek helyes viselete, feltalálók életrajza, a munkásosztály munkájának eredménye, szerszámfejlődés. / ha nem szűnik meg rövidesen az egylet. l84
..

,

A budapesti könyvnyomdászok 11 felolvasásán tekintélyes személyek,
tudás emberek tartottak előadást,, olyanok, mint Ökrös Bálint jogtudor,
a m. kir. igazságágyi miniszteri titkár! Egyet emi tanárok, például telt.
Balogh Kálmán orvostudor, a kolozsvári orvos-sebészi tanintézet nyilvános rendes tanára, ifj. Kun Pál a sárospataki ref. főtanoda r/endes/
tanára. `' 5
Kun Gyula joghallgató és a tek/intetes/ Heller Zoltán úr mellett
egyleti tagok, mint Szőllősy Mihály, Bendtner József, Hirsch Lipót /az
utóbbi kettő igen aktiv tevékenységet fejtett ki az egylet életében/
is szóhoz jutottak. 186
A tanárok, pedaIóok kezdettől fogva hozzájárultak a munkások
szellemi neveléséhez, például Lederer A. budapesti iskolaigazgató. Fel182
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183 Uo.

37 p.
124 Uo. 42-43 p.
185 Uo. 35 P.
186 Uo. 35 p.

olvasásaival igyekezett a munkásokat saját mozgalmuk történetével megismertetni de
értékelését szubjektiv módon befolyásolta társadalmi
r
helyzete. 1 j
Az elmondottakból kitunik, hogy a munkások szellemi képzésük érdekében mindent megtettek, hogy amit a társadalom elmulasztott, azt felnőtt korukban bepótolják s felkészüljön a munkásosztály a hivatása méltó betöltésére.
Kevés adat maradt fenn az errletek kultúrális tevéleenvségének ko„_. Igy igen nehéz bemutatni az országra jellemző tevérai s z asz
kenységi. formákat. A meglevő források birtokában kimutatható, hogy a
faváros a századfordulóra nagyvárossá válik. Ide koncentrálódik az ipari munkásság zöme, mig nagyrészük idegenből jött. Eltérő ős szenbetUnő
a nüveltségi szintjük ős kultúraigények, ha összehasonlitjuk az ország
többi részével!
A munkásoknak irányitás nélkül, polgári ős hatósági beavatkozástól félve kellett saját kultúrájukat megteremteni, megalapozni a 60-as,
70-es évek során. A megszülető magyar munkáspárt a 80-as évek alatt kezébe vette az iránvitást, ennek következtében rendszeressé vált az ok
tató. nevelő munka,_ fellendült a kultúrális tevékenység,
.

187 Munkásmozgalom ős kultúra... 42-43 p.
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II. TERÜLETEI
A munkások öntevékeny kultúrális mozgalma a századfordulóra megteremtette a szervezett oktatás kereteit, a párt- ős szakszervezeti
sajtót, az Önálló munkáskönyvtárakat, a szocialista könyvkiadást, a
munkásénekkarokat, a munkásdalszövetséget, a szinjátszó mozgalmat, az
eszperantó nyelvet, a munkásturisztikát, sportot. A megszülető munkásirodalomban kinevelődött a munkásköltők néhány kiemelkedö egyénisége. 188
Vizsgáljuk meg sorba, hogyan fejlődött a munkások kultúrális mozgalma
szervezett keretek és irányitás mellett, milyen problémák foglalkoztatták őket a tárgyalt időszakban , amelyeket egyrészt csak a Tanácsköztársaság, illetve a felszabadulás óta eltelt 36 évben sikerült megoldani.
1. OKTATÁS
Az előző fejezetben már foglalkoztam a kiegyezést követő évek oktatási helyzetével, a népiskolai oktatással, Táncsics Mihály néhány javaslatával. Mielőtt foglalkoznék a szakszervezeti-, pártoktatás kérdéseivel illetve a munkásképző tanfolyamokkal, szólni kell olyan elv
nYekról, amelyek nem folytak egyesületi keretek között, de mégis előzménynek tekinthető.
1 3 69-ben az Arany Trombita cimü lapb an "Munkások és a néptanodák"
cimmel TÁNCSICS MIHÁLY cikket irt a munkásság iskoláztatásáról. Csalódott az új közoktatási miniszterben, br. /báró/ Eötvös Józsefben, mert
nemcsak igérgetni kell a reformot, hanem következetesen végre is hajtani, nem hagyni elveszni a nép tehetséges fiait. Sürgősen foglalkozni
kell a munkásokkal is, nép-, ipar- ...tanodát kell létrehozni és ha ez
nem sikerül a miniszternek, adja át másnak a posztot. Táncsics, mint
forradalmi demokrata nem elégedett meg a haladó polgári-liberális jellegií intézkedésekkel. 189
188 Kende János-Sipos Péter: Munkásmozgalom és munkásmüvelódés
Magyarországon... 5 p.
189 Munkásmozgalom és kultúra... 46-48 p.

1868-ban a szélbal néplapjában, A Nép Zászlójában egy a polgári
jogokból kirekesztett tömegek érdekeit képviselő cikk jelent meg MADARÁSZ LÁSZLÓ tollából. Meghatározza a néplap feladatát: arra nevelje a
népet, hogy képes legyen demokrati:us jogaik gyakorlására; biztassa őket, hogy megtanuljanak olvasni és tanulni menjenek. 190 A népoktatás
hiányosságai miatt kénytelen a megszülető munkásmozgalom a néplapot, segitségével oktatni a munkásokat.
A "Munkás-Heti Krónika" kiadásában, nyomtatásában /székhely: Dob
utcza 67. sz. a. / 25 koronáért évente megjelent a "Magyar Munkás-Naptdr" .
"Kibocsátásának célja a felvilágosodás terjesztése, babolá;, előitéletek megszüntetése, tudományos alapokra helyezett nézetek hirdetése..; 191
Jelszavuk: "Munkások egyesüljetek!" 192
Az 1879. év II. évfolyam 3. oldalán "hirdetés" cimmel a következőt
agitálják.
"A magyarországi szocziáldemokraták Jeligéje, Alapelve és Törekvése.
Jeligénk: Egyenlő jogot mindenkinek!
Alapelvünk: Ne legyenek kötelezettségek jogok nélkül és ne jogok
kötelezettségek nélkül!
Törekvésünk: Az összes nép számára a lehető legnagyobb rlennyiségü
anyagi és szellemi jólétet biztositarii ! " 193
A fantárban a csillagászati ismeretektől kezdve, a hasznos tudnivalókon át munkásmozgalmi hirekkel, versek közlésével, a lap jellegével egyaránt foglalkoztak, hogy kellő ismeretekkel lássák el a munkásokat.
Felsorolták különböző időszámitások szerint az 1879. évet. 1J4 A
csillagvizsgálói észrevételekben ismertették a csillagászati évszako-

190 Geréb László: Munkásélet ős munkásmozgalom... 38 p.
191 Magyar munkás naptár az 1879-es évre. I-XVI.évf.l878.1893.
1877-/1892/ Munkás-Heti Krónika. 1880-tót kiadja a Magyarországi Általános Munkáspárt, 1891-töl Népszava, 16 köt.7-r. belső borító.
192 Uo. fedőlap
193 Uo. 3 P.
194 Uo. 3 p.
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kat /tavasz, nyár.../, közölték mikor kezdődik a tél, beszéltek a nap
és holdfogyatkozásról. Külön ismertették a holdváltozások jeleit. 195
Hasznos tudnivalóként beszéltek az Ausztria és Magyarország közötti
dijszabás mértékéről, nyomtatványáról, táviratró1. 196 Közölték az 1079es naptárt /jan.-dec./ a várható időjárással, hold-nap járással ős figyelmeztették olvasóikat hasonlitsák Össze az izraelita naptár ünnepeit az új naptárra1. 197
Jellemző, hogy a cikkírók nevét nem irtók ki teljesen, akár a versek szerzőit. K-r J-b /szerk./ "Társadalmi ős politikai visszapillantások" cinnel áttekintette az 1878 -as év kül- ős belpolitikai eseményeit. Megallapitotta a nyomort, munkanélküliséget, amit még tetéz a
boszniai okkupáció, a bécsi konferencia, külön vámterület, önálló bank
követelése, itthon országgyülési képviselőválasztások. A munkásmozgalom
igenis létezik! Határozott célja egy olyan új társadalom megteremtése,
amelyben az erkölcs, szorgalom, munka, közjólét, felebaráti szeretet,
szabadság, egyenlőség, testvériség, népuralom egyaránt érvényesülni
fog. 198 A "magyarországi nem választók kongresszusán" szerinte az
általános választójog /követelés/ : már benne van az alkotmányban, miközben a belügyminiszter Tisza Kálmán miniszterelnökkel egyetértésben
betiltatja a népgyüléseket. 199
Lukács Móricz "Néhány eszme az egyesületi jog körül" c. - r'llenőr• /Nómetországban 1847-ben kiadott/ czikkén medltál•Bajza szerkesztő.
Következtetése, mivel nincs törvénybe iktatva a mun?-:ás munkabére, nunkaideje, baleset-biztositás, rokkant-betegsegélyezés, tehát hiányzik a
védelme. 200
N.N. aláirással Utmutató jelent meg a jyülések bejelentéséről.
Ebben részletesen kifejti a nép.-munkásgyűlések rendszeres tartásának •

195 Magyar munkás naptár... 3-4 p.
196 Uo. 4 p.
197
198
199
200

Uo.
Uo.
Uo.
Uo.

5 p.
17 p.
18 p.
25-28 p.

- 57 gátló okait. A hatóság "formahibák" m iatt állandóan beleköt a bejelentős szövegébe, és nem engedélyezi. Ráadásul még Szemere Bertalan 1848-as
rendelete érvényes, tehát új azóta sem született, igy Tisza Kálmán bármikor megakadályozhatja annak engedélyezését. A be,ielentés tartalma:
egyesület az illetékes hatóságnak meghivón bejelenti tudomásul vétel miatt feltüntetve a gyűlés tárgyát /rendezett j.tanácsú városokban
rendőrvárosi kapitányságon, községekben, járásban a szolgabirönak/ 48
órával előtte, hogy mikor /x órakor/ t x helységben, /utcza, házszám feltüntetésével/ nyilvános munkás-gyülést /népgy€ilés/ tartanak. Alapos, kimeritő napirendet kell írni /a hatóságok ezt 'támadják/, dátummal, aláirva. A cikkiró beszél a bejelentés külalakjáról /összehajtás, cinizés/
is. Jrtesitést csak abban az esetben kapnak, han nem engedélyezték a
gyülést. 201
Közli ezenkivül az 1870-bej alakult "budapesti általános munkásbetegsegélyező- és rokkant -pénztár" 1877-es évi kimutatásait a taglétszámról, a kifizetett összegekről, annak fajtáiról, fedezetéről. Budapesti cimmel ellátott ingyenes szolgálat hirdetése, felsorolás, hol található vidéken/ cimek, nevek feltüntetése/ rokkant-pénzár, egyleti orvos/ /székhelye/. Központi választmány adta ki e kimutatást 1878. októberében. 202
,Verseket- is megjelentetett a naptár, pl. "Szózat a népbolonditókhoz 6s 4 néphez" cimmel K...B gr.-tól külön nyomtatásban 6 kr-ért G.I.
Kiáltó szó 7 /F.P./ Emberi szenvedély és állami kapzsiság, költeményei
mellett K.J. A négy testvér cimU beszélyét. Kit takar a névrövidités?
Ezenkivül közli a Marseillaise "Fel honfia:! polgárok talpral..." szövegét, 5 versszakát! 203
ivel a Munkás-Heti Krónika c. lap kiadta csak 1878-tól kezdődött
ős a II.évfolyamnál taz c, :, a hátsó-belső boritón - "Előfizetési felhivás a MUUPTKÁS-HETI-KRÓNIKA" társadalmi ás gazdászati néplapra.
A magyarországi választó joggal nem birók közlényére" - található. L04
201
202
203
204

Magyar munkás naptár... 29..30 p.
Uo. 49-50 p.
Uo. 30..46 p.
Uo. hátsó belső borító
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Jrdekes, a lap azt irja, hogy 6 éve áll fenn - de az nem derül ki
belőle, hogy az egylet vagy az újság - ős kitart korábbi programja
/1873-tól/ mellett!? Tendenciája, hogy védelmezze a szabadságot, a tudományt, a jogot az elnyomatás, a hatalom ős a vakhit ellen. Feladata a
nép érdekeinek védelme, kritizálja az igazságtalanságot, elnyomatást,
vaskényt, korrupciót és harcol az általános választójogért, az önálló Magyarországert. 2°5
Az előfizetési. dra 1 évre 2 frt 40 kr, félévre 1 frt 20 kr, negyedévre 1 frt 60 kr. Legolcsóbb, ha 5 kr-os postautalvánnyal megrendeli az
olvasó a kiadóhivatalban ős kifizeti a di jat.
Oktatásról eddig szó sem esett ! E források a tömegek számára igyekezett ismereteket adni, de nem állt módjában a közvetett cselekvés.
.

Több lapban /Uj Világ, Arany Trombita, Általános Munkás.•U jság, Tiszavid.éki Ujság, Miskás-Heti Krónika/ viszont sokat cikkeztek a tanoncok sanyarú helyzetéről, a tudatlansáralól, követelték, hogy sürgősen
változtassanak a helyzeteikön ős foglalkozzanak az oktatásukkal is.
ÁBRÁNYI KORNÉL: Egy szerelmes öveges c. elbeszélésében realista képe
fest az inaséletről/ /nyomor, megaláztatás, tragikomikus szerelem, felszabadult segédként a vándorévek keserveit kell végigszenvednie, mégsem
változik meg a sorsa/. 2°7
KRETOVICS JÓZSEF 1869-ben az Arany Trombitában, 1874-ben az Általános Munkás Ujságban foglalkozott a tanoncok helyzetével. Beszélt a kanonc
szaporitás visszaéléseiről, a mester és a hatóság által elszenvedett kiszolgáltatottságukról, megalázó helyzeteikről, hiányos képzésükről. 2ae
Angliában persze foglalkoznak az iparifjúság képzésével, nemugy, mint Magyarországon, ahol azért nincs munkásképzés, mert félnek a munkás mivel&
désétól. 209

205 Magyar munkás naptár... hátsó belső bontó
206. Uo.
207 Geréb László: Munkássólet... "Az ipari tanulókról". 65 p.
248 Uo. 65 p.
209 Uo. 65 p.
-

"

-
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A tanonckérdés megoldására átmenetileg jó a kötelező népoktatásról s-4115 törvény, csak hiányzik a következetes végrehajtása. A nyomdákban továbbra is felveszik a hatóság tudtával az iskolázatlan tanoncokat1 21O
LIPTAY Pál "Az iparos ifjúsághoz ciaü cikkében részletesen ismerteti a felszabadult legények szánára a továbbtanulás módját, utazzanak
Párizsba! Megjelent 1869-ben a Tiszavidéki Uisáj ban. 211
Legkorábban TÁNCSICS foglalkozott az iparosifjúság tanulási lehetőségeivel. Az l840 májusában alapitott újságjában, a Munkások Uiságában
érdekes ,-'avaslatot tett. Nem elég ha az inas a mester műhelyében dolgozik, hanem többféle mesterséget tanító iskolába kell járnia, akárcsak
külföldön. Franciaországban, Angliában sőt még Ausztriában is található
olyan intézmény, "iskolaépület", amit politechnit-umrnak hivnak és mindenfajta mesterséget tanitanak. Tehát Magyarországon is *,..nem kaszárnyák
kellenek, hanem iskolák, kivált pedig ipar ,vagyis kézmesterségi isko_l
Ezen roppant épület, az Üllői úton levő kaszárnya
politechnikummá vá1toztassék..,n 212
A minisztériumtól pedig azt várja, hogy hivja haza a külföldön tartózkodó iparosifjakat az itthoni tanitás megkezdésére. 213
-

A

a"_noz ~alom is fo ~lalk ozotta tan oncok sorsáv al az 1860-as
évektől. 1877-ben a Munkás-Heti Krónika igy it az inasok helyzetéről:
Sötét odúban ún. mühelyben dolgoznak. A ►:ester nem tekinti őket olyan
teremtménynek, mint az iskolai tanulót. Szomorú előitélet ez, mert a
szegény munkás embernek nincs arra lehetősége, hogy tanittassa a gyermekét. Leirja az inas hajnal 5 órától gyakran éjfélig tartó nehéz nun.
káját /kézműves/, a durva bánásmódot. Nem sokkal könnyebb a helyzetük a
kereskedő, cipész, nyomdász tanoncoknak sem. Az egészségtelen környezet
ésafizikai megterhelésük nincs arányban fiatal koruk teherbiró képességével. Oly kimeritő mindez, hogy eredményes munka, vagy tanulás nem vár210
211
212
213

Gerób László: Munkásélet... 65 p.
Uo. 65 P.
Munkásmozgalom és kultúra... 30 -31 p.
Uo. 31 p.

-

6o

-

ható el tőluk. Ezért fel kell menteni a tanoncokat az éjjeli munkák végzése alól. 1-2 órában vagy hetente háromszor járjanak oktatásra, ez többet érne. Ez a munkások véleménye a tanonc helyzet megoldásár61. 214
A XX! század elején a munkásmozgalom a hivatalos rendeletek /*anonc, ifjúmunkás nem léphetett be a munkásszervezetekbe/ ellenére támogatta a tanoncok küzdelmeit, kezdődő sztrájkmozgalmait és figyelemmel
kisérce nevelésüket törekedett a tanoncoktatás reformjára. Több helyen
meghivták őket a munkásgyiilésekre, előadásokra, segitették az ifjúmunkás sajtó létrehozását is. Ennek következtében egyre többen ismerkedtek
meg a marxista eszmékkel. 215

A felnőtt munkások tarvitásával először az Általános Munkásegylet
foglalkozott oly formában, hogy 1871-ben létrehozott egy ún. szociáldemokrata iskolát.
A munkásokat szocialista "fejmunkások"/?/, taniták tanitották a
közismereti /történelem, "irálytan"/ a szilkségkövetkező antárgyakból:
t
letnek megfelelő arányban, munkásmozgalom történet, ős politikai gazdaságtan. 216 Tehát politikai képzettséget biztositott, mozgalmi tevékenységre felkészitő szerepe volt az iskolának. Sajnos az 1872-es "hütlenségi per", üldözések idején becsukják és ezzel megsziinik a tevékenysége.
Folytatása a kialapuló szakszervezeti mozgalomban, a helyi miivelődési, önképző egyletekben található, amelyek pártszervezeti funkciót
töltöttek be. 217
Az előző fejezetben a kezdeti, irányitás nélküli egyleti oktatással
foglalkoztam, amelynek formái különböző tanfolyamok és felolvasások voltai%.
Az 1890-ben megalakult Maarorszá,i Szociáldemokrata Párt már
nagy hangsúlyt fektetett az oktatás /egyleti. szakszervezeti, párt/ fejlesztésére, formáinak kialakitására, rendszeressé tételére.
214
215
216
217

Munkásmozgalom ős kultúra... 59-60 p.
Uo. 126 p.
Kende János-Sipos Péter: Munkásmozgalom és... S p.
Uo. 5 p.
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Ez a kongresszusain állandó témaként szerepelt a tárgyalt időszakban. A probléma még 191 0 -ban sem oldódott meg teljesen. Gyakran vitatkozott a mindenkori vezetőség a minimális ok t ^_ ásról, amely ideológiai téren szinte nullának számitott. Legfőbb oka a vezetők felkészületlenségét . . és a mozgalom szűkös anyagi helyzetét /sztrájkok/ tartották. 212
A Szakszervezeti Irtesitőben 1908 -ban még mindig arról panaszkodtak, hogy 2 pártkongresszuson is elhangzott az oktatás megszervezésének
inditványa, mégsem történt ennek érdekében intézkedést Megállapitása elszonoritó, hogy 1890-től még ilyen állapotban van a munkísoktatás.
"... aligha akad az oktatásra váró munkások között, az oktatás rendezésé-

nek feladatával megbízott szakegyleti alkalmazottak között csak egy is,
akit kielégitcne az a rendszertelen oktatás, amely nagy pénzáldozatok
mellett sem tudott eddigelé valamelyes eredményt felmutatni... "219
A következőkben kínön foglalkozom a szakszervezeti-, és pártoktatással és a munkásképző tanfolyamokkal.
A szakszervezeti oktatás célja a szellemi élet fejlesztése volt.

Feladata, hogy a tudás és felvilágosodás terjesztésével értelmes, felvilágosult munkás-nemzedéket neveljen. 220 Ezt elsősorban a "...munkásság
nagy tömegében" kell elvégezniiik, "amelynek ismerete kevés vagy egyáltalán semmi, elhintsék a szocializmusnak ős a szakszervezeti mozgalomnak
a mindennapi
ismereteit. "221 Tehát a "...tömegek
p csatákhoz megkivánt
;n
... töegeK
neg
velése a szakszervezetek legfontosabb feladatai közé tartozik. Amely
szervezet tagjainak nevelését elhanyagolja, más téren sem bir sikereket
felmutatni és előbb-utóbb tönkremegy. 222
A szakszervezeti oktatás kiterjedt az elemi és felsőoktatásra egyaránt.
Hiányos az adat, amelyet a szakszervezetek, I. kongresszusán egy kul.
turális kérdéssel foglalkozó előadói beszédben közöltek a szakszervezete.
218 Horváth Zoltán: Magyar századforduló. A második reformnemzedék
története. /1896-1914/. Budapest, 1961. Gondolat. 150 p.
219 Munkásmozgalom ós kultúra... 127 p.
220 Uo. 102 p.
221 Uo. 127 p.
222 Uo. 161 p.
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várható 1900. évi kiadásairól. Ezek szerint 34 szervezet, szakegylet
működik Budapesten. Vidéken /nem közli/ ismeretlen a számuk. Összesen
8222 a tagok létszáma, ebből kb. 1300 a vidékiek szárfa, tehát kb. 6922er. voLtak4., budapesti szakegy eteki4∎71 1 223 Szembetűnő milyen aránytalanság van a főváros ős a vidék között, síit a budapestieknél is. A
táblázatból kideriil., mig a létszám általában 100-500 között mozog a le gtöbb egyletben, addig a könyvnyomdászok ós betűöntők 2279-en vannak, az
esztergályosok pedig csak 29-ent Lrdemes tovább hasonlitani az egyletek
számadatait, mert pénzügyi téren még jobban elélyül az előbbi aránytalanság. A legtöbb pénze illetve kiadása a vas- és ércesztergályosoknak
volt: 14 646,67 korona, utána a könyvnyomdászok következnek ) 11 198,13
korona, majd a kalaposok 5 721,58 koronával. önképzésre az összkiadás-

ból a kalaposok költöttek a legtöbbet, 1456 koronát, a legkevesebbet,
17 koronát a serfőzőlegényekl 2
Az oktatás eszköze a rendszeresen megtartott tudományos előadások
ás tanfolyamok. 225"

Az oktatás rendszeressé tételére oktatási központot igyekeztek lét
rehozni, nem sértve meg az egyletek azon jogát, hogy maguk hivják meg
kedvelt előadóikat. Céljuk, hogy közvetitéssel foglalkozzanak. Vagyis,
bármelyikegylet bejelentheti igényét, hogy előadót keres a felolvasások
megtartására ás a központ olyan embereket küldene, akik szakmai és politikai szempontból egyaránt megfelelnek a munkásoknak. 226
1898-tan jött létre a Szakszervezeti Tanács,, amely irányitó szere-

pet játszott a növelődési mozgalomban.
1899 májusában tartották a magyarországi szakegyletek ás szakszerMezetek első kongresszusát. 227
Az oktatások helye a szakegyletekben volt. 228 Ez nemcsak a munkások
gazdasági küzdelmét szolgálta, hanem az ott folyó oktatással igyekezett
223 Munkásmozgalom ős kultúra... 102 p.
224 Uo„ 102 p.
225 Uo. 102 p.
226. Uo. 128 p.
227 Uo. 102 p.
228 Uo. 102 p.

-
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tagjait kiemelni a szellemi, erkölcsi elposványosodásból." Az előaddsokat tanítók tartották. 230
Az elemi oktatás főtantárgyai az irás-olvasás, számtan, mértan,
magyar-helyesirás ős fogalmazás, német nyelv, földrajz volt. 231
A szakszervezetek 1912-es beszámolójában hangzott el, hogy magyar
helyesirásból az asztalosok szakosztálya 28 órát, a cipészek 21, a ké-.
menyseprők 16, a könyvkötők 30, a szabók 20, a szűcsök 20, a vas- ős
fémmunkások 32 órát tartottak, számtan ős mértanból a bádogosok 22, német nyelvtanból az asztalosok 36, a festők 30, földrajzból a szabók 25
órát.23`
Az oktatásban való részvételt minden szervezett munkás számára ajánlatosnak tartották hiányos ismereteik miatt, ezért nem mentettek fel
senkit az cími; látogatása al6l! 233 1912..es adat szerint átlagban 26 tag
vett részt a tanórákon. Később általánossá vált az a panasz, hogy a kezdeti lelkesedés a ciklus végén rendszerint alábbhagy s csak 8-10 hallgató fejezi be a tanfolyamot!` 34 Ezért nem lehetett mindössze erkölcsi
kötelességnek feltüntetni a tanórák. látogatását.
A felső oktatás tanfolyama, a Szakszervezeti Tanács titkársága
rendezte és közvetitette hozzá az előadókat.2,5
1912-ben az általa közvetitett előadások száma a fővárosban,216
/a pártszervezetek és ifjűnunkások előadásai nélkül/ t vidéken 783. Budapesten a hall atók száma 25 904, vidékín 66 211. Átlag 119-en hallgattak egy-egy előadást a fővárosban, míg vidéken csak e5-en. 36
"A felső oktatás tantárgyai voltak: szakszervezeti mozgalom, társadalmi tudomány, közgazdaság, egészségd ~ természettudomány, történelem,
szociálpolitika, irodalom, miUvészet."
229
230
231
232
233
234
235
236
237

Munkásmozgalom ás kultúra... 161 p.
Uo. 161 p.
Uo. 128, 161 p.
Uo. 161 p.
Uo. 128 p.
Uo. 161 p .
Uo. 161 p,
Uo. 161 p,
Uo. 161 p.

Leglátogatottabb a gyári munkások részére rendezett előadás, utoljára például 134 munkás hallgatta meg. 238
Lem„nagyobb az érdekelődés a természettudományi tárgyak iránt. 1912ben 80 előadást tartottak 13 978 hallgatóval, átlag 174 munkás volt 1-1
alkalommal. Legtöbbet az asztalosok hallgattak. Hem ismeretesek a szakmák adatai, panaszkodik a szakszervezeti Tanácsi 239
1908-ban a Saakszervezeti irtesitőben a párt bírálta a szakegyleti
fe olvasások tartáát előadóit az előadások témáit és " ótanácc:sai"
elitszitással szolgált:
Felhívta a figyelmet az oktatási központ hasznos tevékenységére,
koordináló szerepére. Örültek a munkások természettudományok iránti ér-.
delelődésének, de annak nem, hogy nem szakember tartotta az előadást, ráadásul kísérletek nélkül, igy nem sokat ér az egész.
Másrészt az előadások között
a nehéz lo;i ai ka csolatot találni! Hogyan váljék ez ismeretté a munkás számára, ha nem kapcsolódik az
előző témához? Hiszen az a célja e felolvasásoknak, hogy ismereteket
nyújtson hallgatói számára.
Kifogásolják az előadások témáiát. Helyette azt ajánlják, hogy a
szocializmus elméleti és gyakorlati kérdéseiről beszéljenek az összefigő előadások. Egy sorozat kb. 3-4-;i előadásból álljon. Sorozaton kivülinek is lehet témája a mozgalom napi szükségleteiből fakadó probléma.
r..r ~ rw. ~ .wrrr. ~.~
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Ime a javasolt tematika és óraszám:
A kapitalizmus keletkezése
A kapitalizmus lényege
A kapitalizmus fejlődése
Az értékelmélet
Az értéktöbblet
A munkásság gazdasági harca
A politikai harc
A kapitalizmus kultúrája, törvényhozása,
közigazgatása, iskolái, igazságszoltáltatása, művészete stb.
238 Munkásmozgalom és kultúra... 161 p.
239 Uo. 161-162 p.

1 előadás
n
3
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2
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-65A társadalom fejlődése /ókori társadalom;
a hiibériség ős a jobbágyság stb./
Az osztályuralom Magyarországon
A szakszervezeti mozgalom eredményei
A szakszervezeti mozgalom kiilfcl d'Sn és
Magyarországon
A pártmozgalom
Választói reform ős osztályharc
A történelmi materializmus
A pártok története
A kollektiv szerződés

1-1 előadás
2.3
2
2..3
4-5
2-3
2
3-4
4

t'

''
"
"
"
"

"
"

stb. 240

A 90..es évektől az egyletekben oktatási programokat készitettek,
előadássorozatokat tartottak. Megerősödött a szakmai képzések száma, a
pártiskolára való küldés gondolata.
Jellemző a korra a következő oktatási program, amelyet a szakszervezeti tanács a pártvezetőseggel közösen alakitott ki és a vasasok budapesti helyi csoportjának szakegyleti és magasabb tanfolyami előadása,
it fogja egybe.
Nézzük az 1911-12-ben tartandó szakegyleti előadások idejét, témáját. előadóit:
"SZAKEGYLETI ELŐADÁS OK
1.1911.október 25-én, szerdin este 1/2 8 órakor
dr. Ladányi Ernő: Hogyan tanuljunk?
2.1911.november 8-án
dr. Landler Jenő: I. A pártprogram ismertetése.
3.1911.november 15-én
dr. Landler Jenő: II. A pártprogram ismertetése.
4.1911.november 22-én
Horovitz Jenő: Mi a forradalom?
5.1911.november 29-én
Buchinger rianó: A németországi pártmozgalom történetéből
6.1911. december 6-án
Preusz Mór: Szakszervezeti elmélet és gyakorlat

240 Munkásmozgalom és kultúra... 122 p.
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7• 1911.deceaber 13-án
ifj. Biró Dezső: Ellitarizrsus ős antir:ilitari' uus
8.1911. december 20-án
8hsztovszky Ernő: A modern ma,yar irodaloruról
9. .1912. január 3-án
Bacon Ede: liarci napok a magyar riunkdasioagalombál
10.1912.január 10-én
Bokányi Rezső: Individualizmus és szocializmus
11.1912.januar 17-ón
Böhm Vilmos: :ollektiv szerződéseiről
12.1912. január 24.-én
Rády Sándor: Szakszervezeti centralizmus
13.1912. január 31..4n
Garami rnő: A politikai ős cazdasáci mozgalom közötti
kapcsolat
14.1912. február 6-án
Kiss Adolf: : unl:ásbiztositás 241
Az előadássorozatokon belül
öleltf„ fel
az előadások előadói, jeles szemayisócei.
A jheintisztvisolők ős Kereskedelmi ALWalmazottak„ 0rszái :os Szövetago. az I. vi1dL?k:íború alatt is tartott elQadaso_.at, bars 1917-ben csa:
januártól február ::<3zepói tartott 10 alkalommal. X;tu*:!? is téqá.iuk a
hdború ős annak window területre kiható tevékenysóge. 21-.rő1 beszált
az orvos, a 1:özoamddsz, a fölürajztandr ős *Ilan politikusok, muizlcás vezetők, mint dr. Ktmfi Zsimond, Buchincer rSBnÓ, Rierrer•.Rénes Jdk:sef
müvő szettörténész stb. 242
A Vas- ős fémmu?1cdso't ánlcépső eajtete még 1897-ben elhatdrozta,
hocy ocyiitt haladván a :rDüsza:;i-technikai fejlőddssel ta7 jai rószóre e,1.ei,:trotechnil;ai tanfolyamot inalt. Enne': proEramdát szaklapukban, a Vasós Fémmunkások Szaklapjában közülték. Elcc i,ó sŐn tartottie az órdkat, Hetente háromszor /h6tfő, szerda, péntek/, este 1/2 8-tól 1/2 10 óráig! In~

241 nunkdsmozcalom és kultúra... 147..142 p.
242 Uo. 175 P.

.. 'Jr! ..

genes volt a beiratkozás ás több helyen /központi ás fidkegleteknál/
X43
is be lehetett

r párto.ktatis helytetőről 1912-ben GARAMI I*?NŐ tartott beszámolót
a pár gyiilésori: nem hozta meg a kivánt eredményt, nincs arányban a reá
fordított e,ierLi:val. Több okot is felsorolt.
_ ó—_~w
e
lyÓt illetően kevesen varrnak azok, akik ePéldául az előad
legendő tudással és idővel rendelkeznek ahhoz, hogy komoly munkát végezzenek a rtaüaaabb tanfolyamokon való oktatással. Másik oka, hogy nem azon,
aici.knok kellene. Harmadik súlyos oka a pártiroda-,
lor hridaYa.'244
Súlyosabb NIGRAY J6:wEF meaállapitdsa 1918-ban! ET ... a kicsinyes
személyes szimpátiák vagy antipátiák, apró kis érdekkörlik voltak azok,
amelyek lehtetlenná tettak azt, ho gy a rnunkázmozgalo!rban kittlnő ;munka.
társakból ás meglehetősen rendszeres, talentumos munkatársakból áil16
garda szerepeljen... ""'45
Pedig gondot forditottak a párt oktatás m egszervezősére is, 1908-ban
elhatározták, hogy agitátorok kiképzése ás neveltise számára e y életképe:
pár iskolát hoznak létre... 246
1918-ban a pártiskola elakészitéséről beszól WELT7.1E : JAKAB, mert a
sajtó, az agitációs füzetek nyomtatása nem hozta sag a kívánt eredményt.
Hiányoznak azok a bizalmi emberek, akik a mozgalom vezetősét ellátják,
vagy egyes szervezetekben vezető tisztsézet töltetek be.
190`-ban is válogatással vették fel az iskola hallgatóit, akik korábban már aktivan rősztvettek a párt agitációjában, Pelv©telfikről bizottság döntiátt. `48 1918-ban az e gyes szervezetek kijelöltek néhány embert. ezek 2-3 hónapig vidéken tartózkodtak, tanulással töltötték az
idejüket. Ez alatt az idő alatt ismerkedtek reg a mozgalo m elméleti ős
gyakorlati részévoi. 249
243 i•lunl:ásmozgalorn és kultúra... 86 p.
244 Uo. 159 P.
245 Uo. 189 p.
246 W. 127 p.
247 Uo. 188 p.
248 Uo. 120 p.
249 Uo. 188 p.

1908-ban a pártiskola vezetésével oktatásügyi bizottságot biztak
meg, feladata volt a tanterv összeállítása, az előadók meghivása és egyéb teendők elvégzése.250 1918-ban a pártvezetőség már úgy döntött, hogy
a Szakszervezeti Tanáccsal egyetértésben közös bizottság alakuljon, hogy
a szabadszervezetekben /szakma.i/ rendszeressé tegyék az oktatást. 251 Még
1917-ben a háború hatására határozták el az oktatásügyi közhont létrehozását ős új oktatási programot dolgoztak ki.
Az oktatásüjyi.központ egy oktatásügyi választmányból ős annak végrehajtó bizottságából állt, amely listát készített azokról az elvtársakról,
akik igénybe akarták venni ezt az oktatási formát. Előterjesztés után a
választmány döntötte el kit veszlek fel a pártiskola hallgatójának. A
költségeket a rendező szerv közösen viselte: 5:Az új tanítási profiram terve e e az elemi oktatás, a magasabb kurzusok, a pártirodalom és egyéb nevelési eszközökkel foglalkozott. A pártiskolát népet mintára nappalin akarták megoldani. A végrehajtó bizottság
kisérletképpen 20-25 főből álló megfelelő előképzettségit elvtárs részére
agitátor tanfolyamot szervezett az esti órákban.253
1908-ban a pártvezetősé; ilyen tematikát javasolt a pártiskola részére:
"l, A kapitalizmus gazdasági fejlődése és lényege.
2. A törtinelni materializmus és a különböző társadalmi felfogások.
3. A szakszervezeti, szövetkezeti és községi mozgalom.
4. Az osztályparlament keletkezése, és története Magyarországon.
5. Magyarország közjoga és közigazgatása. 54

„_,

w r a,A vasasok budapesti helyi csoportjánál a rar a sal b tanfolt' o
jban szerepelt a szocializmus története, gazdaságtana, a szakszervezet i
mozgalc,n, szociálpolitika és Magyarország legújabb története 2 55
250 Munkásmozgalom és kultúra... 128 p,
251 Uo. 156 p.
252 Uo. 184-105 p.

Uo. 185-186 p.
Uo. 129 p.
255 Uo. 148 p.

253
254
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E témakört több szakszervezetben is megismételték, 1912wben ezt állapitották meg. 2r6
Az előadási kurzusok legtöbbet szerepelt előadói Csizmadia Sándor,
dr. Varga Jenő, Böhm Vilmos, dr. Rónai Zoltán elvtársak ős dr. Szende Pál
»;7
úr. Fáradozásukat megköszönte az 1912-es pártgyülésen a vezetőség.
A következő felsorolás a kiilánböző szabadszervezeti előadások témáját és a megtartott előadások számát tartalmazza:
"Társadalomtudományi kérdésekről
...216
Természettudományi kérdésekről
0•..58
Történelmi kérdésekről
. • •.46
Közgazdasági kérdésekről
• i, •• 47
Egészségügyi kérdésekről
....35
402 11 25
Összesen
`

A fővárosban 339 előadást tartottak. Az országban 857 felolvasást

hallgattak meg a pártszervezetek tagjai. Összesen 1658 előadást tartottak
meg. 259
Ennek ellenére megoldatlan maradt a párttagok nevelése. Ezt tetőzte

az I. világháború fellazitó tevékenysége, amikor a régiek helyébe /hadbavonulás, elesettek, hadimunka/ olyan új rétegek özönlöttek a pártba, akik
mindenfajta nevelés hiányában megbontották a pártfegyelmet1 260
A II. Internacionálé pártjaitól eltérően igen alacsony, volt a szocialista értelmiségiek száma. 261
Megoldatlan maradt a szervezett munkások ős vezetőik képzése is. A
tömegek ős a vezetőik szocialista eszméikkel összeegyeztethetetlennek
tartották, hogy pofiári értelmisé-miiek oktassák őket. A SZDP-nak ráadásul
256 Munkásmozgalom és kultúra... 156 p.
257
258
259
260

Uo.
Uo.
Uo.
Uc.

156 p.
157 P.
157 p.
103 p.

261 Kende János-Sipos Péter: Munkásmozgalom és... 8 p.
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kevés volt a pénze arra, hogy szakemberek segitségével rendszeres okta..
tósban részesitse tagjait. Nem is keresték velük a kapcsolatot, hiszen
Bebel is "jöttment diplomás"-nak nevezte óket. 262
GRATZ GUSZTÁV viszont az a jöttment diplomás, aki I EGEDÜS LÓRÁNT..
tal egyetemben rendszeresen foglalkozott a munkások oktatásával a szakegyletekben.
1906-ban igy tolmácsolja a "Huszadik Század" szerkesztőségének a
munkásosztályról szóló véleményét: Mióta meghalt Tisza István /1902/,
egyenrangú fél lett a munkásosztály. A liberális rendszerrel párhuzamo-

san "...fog a szociális konstitucionalizmus kialakulni és nem forradalom
útján, hanem békés szervezkedés setitségével." 263 Az Internacionálé feloszlik majd és a SZDP-k nemzeti pártként tartanak nemzetközi kongresszusokat. A polgári pártokkal közösen épitik a polgári társadalmat. A liberalizmus örököse a SZDP, a forradalmi hivatástudat ébresztője! 264 Nemcsoda, hogy nehezen alakult ki a kapcsolat, hisz e nézeteiket Szabó Ervin
és köre kivételével mindvégig megtartották a polgári értelmiségiek.
Mégis a tömegek bizalmatlansága, a párt anyagi helyzete, vezetőinek
szektás magatartása ellenére egyedüli helyes útnak a kapcsolatfelvételt
tartották, mert továbbra is hiányzott az önállóan kialakitott oktatási
hálózat, a képzéshez szükséges szakirodalom, szakember. 265
A párt- és szakszervezeti oktatás nem foglalkozott a 'különböző szaktudományok területeivel, társadalmi és természettudományi kérdésekkel,
jogi, filozófiai, földrajzi, egészségügyi, technikai témákkal. 266
A polgári személyek, tudósok /pi. Jászi Oszkár, Somló Bódog, Pinkler
Gyula, Szende Pál.../ korábban is tanítottak a munkások szakegyleti tanfolyamain, de csak a századfordulón vált lehetővé, hogy a polgári radi-

kálisok szervezzenek munkástanfolyamokat. 267
262
263
264
265
266

Horváth László: Magyar mzázadforduló... 148 p.
Uo. 149 P.
Uo. 149 p.
Kende János-Sipos Péter: Munkásmozgalom... 8 p.
Munkásmozgalom és kultúra... 111 p.
267 Horváth: Magyar századforduló... 149 p.

-71A pártonkivüli oktatás elemi, közép- és felsőfokú szinten kezdődött meg. 1902-tő1 a Társadalomtudományi Társaság, és a Huszadik Század
tinii folyóirat szerkesztősége közösen szervezett munkástanfolyamot, mely
nek hatására az 1908-ban alakult Galilei Kör fiataljai is bekapcsolódtak a Munkásoktatásba, mint az Uránia Magyar Tudományos Egyesület. 268
1902-ben egyszerre indult az elemi és a középfokú Munkásképző T anfolyam, amit a SZDP közösen rendezett a Társadalomtudományi Társasággal
és a szerkesztőségge1. 269
Az elemi tanfolyam programja "A Munkásképző Tanfolyamok Programja"
cimü kiadvány függelékében szerepelt. 270
Minden budapesti vagy környéki szak és képzőegyleti munkás ingyen
vehetett részt ezeken az előadásokon. 1) budapesti egyletben folyt az
oktatás: /1d. még a szakegylet székhelyét, az előadások szinterét/!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

aranyművesek
asztalosok, ácsok
bádogosok
bőröndösök, nyergesek, vonalzók
cipőfelsőrész-készitők
esztergályosok
fehérnemű-tisztitók
kőművesek
kovácsok

10. lakatosok
11. női szabómunkások
12. nyomdászok
13. szabók
14. vas- ás ércesztergályosok ós villanyszerelők

VII. Dob u. 70.
VIII. Luther u. 1/c.
VII. Dob u. 52.
VII. Akácfa u. 30.
VII. Dohány u ,. 30.
VIII. Vii; u. 18.
Alsó-erdőszer u. 1C.
VIII. Aggteleki u. 2.
VIII. Szentkirályi u. 4.
V. Váci u. 109 /fiókegyl./
VI. Hunyadi tér 7.
VIII. Szentkirályi u. 4.
VIII. Stáhly u. 7.
VII. Dohány u. 84.

VI. Nagymező u. 41.

268 A Munkásképző Tanfolyamok Programja.II.sorozat.1902.december1903.január.Bp.1902.Krausz és Tsa ny.cimlap, 2 p.
Horváth: Magyar századforduló... 133 p.
269 A Munkásképző Tanfolyamok... cimlap
270 Uo. cimlap
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15. vasbutormunkások + Budapesti Munkáskör VII. Kertész u. 22.
VI. Huba u. 10.
16. "Budapesti munkásképző egylet"
IX. Ranobler u. 23.
17. Szabadság munkásképző egylet
Hunyadi és Batthyány
18. rrzsébetfalván-I. Erzsébetfalvi
munkásképző
u. sarok
Gyár u. 41. 271
19. Ujpest-munkásképző egylet
2 hónapos turnusokban /pl. december-január , március-április/ tanitottak. Héttőn 7, kedvien-szerdán 6-6, pénteken-szombaton 5-5, csütörtökön 4, vasárnap d.e. ill. d.u. 1-1 egylet tartott órát /35 óra/. 272
A tanítás este S órakor kezdődött és a viták miatt elhúzódott késő
estig, kivéve vasárnap, amikor külön feltüntették a kezdés időpontját. 2?3
A következő tantárgyakat tanitották: magyar helyesirás és fogalmazás, magyar írás - olvasás, retorika, számtan, mértan, rajz, német nylev,
német irás-olvasás, diszitéstan, világtörténelem, gyorsirás, francia,
szavalat. 274 A tananyag nincs feltüntetve a programokban, de a képzést
tekintve humán és készségtárgyak alapfokú ismereteivel, nyelvekkel ismerkedhette'; meg a hallgatók.
9 egyletben /aranyuüvesek; asztalosok ás ácsok; bőröndösök, nyergesek, vonalzók; szabók; esztergályosok; fehérnemü-tisztitók; vasbutormunkások, Budapesti Munkáskör; Budapesti Munkásképző-egylet; Szabadság munkásképző egylet/ magyar helyesirást és fogalmazást,, 6-ban /bádogosok;
lakatosok; női szabómunkások, szabók; vas- és ércesztergályosok, villanyszerelők; Szabadság munkásképző egylet; I.Erzsébetfalvi munkásképző/ vi4
tágtörténelmet, 5-ben /aranymiivesek; asztalosok, ácsok; cipőfelsőrészkészitők; kovácsok, fiókegylet; Ujpesti Munkásképző egylet/ retorikát/!/
4-4-ben /bádogosok; esztergályosok; 'kőraüvekek; vasbutormunkások, Budapesti Munkáskör; cipőfelsőrész-készitők; kőművesek; Budapesti munkásképző egylet' mé
g rtant ill. német nyelvet /kétnyelvűség jelenléte!/, 3-3-3ban /bádogosok; esztergályosok; v-asbutormunkésoh, Budapesti Munkáskör;
esztergályosok; kőművesek; lakatosok; fehérnemü-tisztitök; Budapesti Munkásképző-egylet; Szabadság munkásképző egylet/ rajzot, számtant, magyar
irás-olvasást, 2-ben /Szabadság munkásképző-egylet, Budapesti munkásképző-egylet/ német irás-olvasást, 1-1-1-ben /kőművesek-diszitéstan, nyom-.
271
272
273
274

A Munkásképző Tanfolyamok... 14-15 p.
Uo. 76 p.
Uo. 14 p.
Uo. 15-16 p.
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dászok-gyorsirás, francia nyelv, Szabadság munkásképző-egylet-szavalat/
Az elmondottakból látható, hogy 1 egylet több tantárgyból is felkészitette tanulóit, ahol kellett elsősorb an az elemi tárgyakból, ahol lehetett
már magasabb képzést nyújtva és érdekes, hasznos, szakmai képzést pótló
tárgyakat oktatva /retorika, francia, szavalat, gyorsirás, diszitéstan.../.
1908-tól a t an folyamon kivüli /szakegyleti/ elemi fokú tanitást e276
gyetemi hallgatók, a Galilei -:tör ta rTj ai is szerveztek.
Előadásaikon Már gyakran tartott Kunfi Zsigmond, Garami Ernő, Lukács György, Varga Jenő érdekes, vitainditó előadásokat! 277
A MSZDP-tal 1902-től rendezett közösen munkásképző t an foly am ot a
Társadalomtudomán i Társasá. és a "Huszadik Század" szerkesztősé-e. Cél.

juk az volt, hogy közérthető formában középszinten, tudományos ismeretterjesztő előadások segitségével bővitsék a szervezett munkások ismereteit. 278
Tanfolyamot rendező bizottságot hoztak létre, amely 3 programot
adott közre "Munkásképző Tanfolyamok Pro ram.ia" cimmel. Ára füzetenként
40 fillér volt. Meg kellett venni a hallgatóknak. Budapesten árulta a
Népszava könyvkereskedése a VII. kerületi Erzsébet-körút 16.sz. alatt. '"Í9
Tanmenet helyett ez a füzet tartalmazta a 4 sorozat /1902/1903./ tanfolyamának + elemi tanfolyamának jellegét, helyét, idejét, szakegyleti beosztását, az egyes tantárgyak tanmenetét, tananyagát, napok szerinti elosztását, jelezve a függelékben. a III-IV. sorozat tárgyait. is. 280
1 sorozat 10 témában inditott külön tanfolyamból állott. 1 tanfolyam 7 előadást tartalmazott, mely hetenként és este volt megtartva. 81
A munkások köztit bárki részt vehetett az ingyenes tanfolyamon. Kistelező viszont a program megvétele, amelynek árát a költségek fedezésére
forditották. 282
275 A Munkásképző Tanfolyamok... 14-16 p.
276 Munkásmozgalom és kultúra... 133 p. Horváth: Magyar századforduló... 147 p.
277 Munkásmozgalom és... 134-35 p.
278 A Munkásképző Tanfolyamok... 1902.2 p.; 1903.2 p.
2?9 Uo. 1902, 1903. cinlap
280. Uo. 1-16 p.
281 Uo. 1902, 1903 2 p.
2 p.
282 Uo.
"
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Kérdőlapok kitöltésére szólitották fel a hallgatókat, igy állapitották meg a tanfolyamok látotatottságát. 283
1902. december 1-től a hét különböző napjain tartották a tanfolya-,
mmok előadásait a kárpitosok, asztalosok, kereskedelmi szakalkalmazottak,
szabók, nyomdászok, szakegyletében. 284 1903-ban a kereskedelmi alkalmazottak helyett a kőmiivesek rendezték az előadásokat. 285 /Az egyletek
rendező szervek egyben./
iinden hétfőn dr. Wolfner Pál tartotta előadásai„ politikai földrajzból a kárpitosokrlak. 286 December 4-.tói csütörtökön raly Ferenc,, mUegyetemi adjunktus "a gépek szerepe az iparban és a kereskedelemben" cimmel az asztalosoknak. 287 Egészségtanból dr. Friedrich Vilmos egyetemi m.
tanár a kereskedelmi alkalmazottak szakegyletében keddenként, dr. Somló
Bódog, egyetemi m. tanár pedig szerdán a szabók szakegyletében " A filozófia történelme" cimmel /I. rész/. A II. részt dr. Réti Lóránt tartotta
pénteken a nyomdászoknál "A társadalmi mozgalma. Az állam. A pártok".
cimmel. 288
A különböző táririyak előadásait téma szerint csoportositották.
Politikai földrajzbál az egyes országok földrajzi leirásán kiviil
annak gazdasági, társadalmi, politikai helyzetét, nemzetközi kapcsolatait kronoló g iai sorrendben mutatták be. 89
A gépek szerepe... cimif előadássorozat az emberi munka, a találmányok, a felfedezések általános és egyedi történetével, felhasznglásával
foglalkozott. 290
283 A Munkásképző Tanfolyamok... 1902, 1903. 2 p.
"
2-11 p.
204 Uo.
•
285 Uo. 1903. 2-11 p.
286 Uo. 1902. 2 p.
287 Uo, 1902. 2 p.
288 Uo. 1902. 2 p.
289 Uo. 1902. 3-5 P.
290 Uo. 1902. 6-7 p.

-75Az egészségtan célja a levegő, a viz, a táplálkozás, az alkoholizmus, a munkahely egészségügyi feltételei, betegcégek, a család szerepe
a gümőkór védekezési módjainak mcgismertetése a munkásokkal. 291
A filozófia történelme c. előadás I. részében a filozófia fogalma ;
a gondolkodáshoz, valláshoz való viszonya, szükségessége, a középkor, a
reneszánsz, a .felvilágosodás hires filozófiai iskolái, neves filozófusai
hangzottak el. 292
II. részében az osztályok, annak politikai szervezeteivel, a párttal, a politikai, gazdasági és társadalmi /liberalizmus, konzervatizmus, radikalizrius.../ mozgalmakkal foglalkoztak. További témák: munkásmozgalom, párt, szocializmus és fajtái, állati és társadalom fo„alma, a
szociáldemokrácia lényege, célja tevékenysége, a marxizmus
dogmái",
hibái, elfajulásai... 293
,

,

,

"

Fü -gelékben a III-IV. sorozatot tekintették át röviden. A III
sorozat jogismerettel /I. rísz/, gazdasági statisztikával, antropológiával foglalkozik. A IV. sorozat jogismerettel /II. rész/, fejlődéstannal, a vallások történetével, magyar történelemmel és szocializmussa1. 294
A politikai földrajz II. részét a kárpitosoknak szintén drlfner Pál tartotta hétfőn. 295 "A büntetőjog bölcselete" cimmel drVárkonYi Oszkár ügyvéd keddenként a szabóknál, csütörtökön az asztalosok
szakegyletében dr. Hahn Dezső orvos beszélt az emberi test bonctanáról.296 A nyomdászok művészettörténeti jellemrajzokat hallattak szerdán dr. Lber László múzeumi asszisztenstől. 297 A társadalmi gazdasáptto
I. részének előadója Garami Ernő volt, aki a kőmüveseknek tartott előadást pénteken. 298 A II. rész előadója ismeretlen forrásanyag hiányában.
291 A Munkásképző Tanfolyamok... 1902. 8 -9 P .

292 Uo. 1902.
29 3 Uo. 1902.
g94 Uo. 1902.
295 Uo. 1903.
296 Uo. 1903.
297 Uo. 1903.
298 Uo. 1903.

10-11 p.
12 p.
13 P.
2 p.
2 p.
2 p.
2 p.

-76Politikai földrajzból folytatódott az I. rész tematikája, újabb
országok megismerésével /Franciao., Spanyolo., Portugália, Olaszo.,
északamerikai Egyesült Államok, Oroszo., gyarmatok,/ 299 A heti sze ©ina -riumok egyikén mindig megbeszélték az elhangzott előadás vitás kérdéseit. 300
A büntetőAop, története, fogalmai /büncselekmény, büntetés.../, a
kriminológia, a büntetőtörvények, a bünösség megállapításának kritériumai t a büntetési rendszer, büncselekmények ismertetése, a bünvádi el-járás alapelvei hetente egyszer hangzottak el a szemináriumokon. A ma ,
gyar büntető törvények tételes,int.zkedóseinok ismertetése gyakorlati
példákon keresztül hangzott e1. 301
Dr. Hahn Dezső a bonctan, az izomrendszer, az emésztési csatorna
és függelékei, légző szervek, húgy- és ivarszervek, véredényrendszer,
nyirokedényrendszer, idegrendszer, órzékszervek témában mélyítette el
hallgatóit. 302
A ké zőmüvészet legrégibb eb i az emberiség, őskorából, az európai müvésze t kezdete, Görögország, a római nép müvősze te, a román és g ó tikus müvészet, az olasz reneszánsz, annak északi változata, RembrandT
Rubens, festészete, XIV. Lajos kora Franciaországban, a XVII. sz-i spbnyol festészet kiválósásai /Velasquez, .:lurillo/, a rococo, a klasszicizmus, az angol Hogarth müvei, a romanticizmus és a szociális eszmék
térhódítása, építészeti, festészeti ircá.nyok a XIX. században, a művészi ipar előretörése. 303 Ien átfogó és lényegretörő, érdekes, vonzó
tematika ez m dvészettörténetből a nyomdászok számára!
A társadalmi, gazdaságtan előadásainak célja, fogalma, helye a kor
gazdasági életében, szóhasználata, fogalmai /őskommunizmus, magántulajdon, csere, áru, árutermelés, érték, a munka mint értékmeghatározó,
árucsere, ár, pénz, tőke, értéktöbblet, munkaerő mint áru... 304 A politikai jelleggel tartott LJz`_azdasági előadásokat az ismert szociáldemokrata Garami Ernő vezette érthető megfontolásból
az előadá299 A Munkásképző Tanfo lyar]ok. . . 1903. 3-5 P .
300 Uo. 1903. 5 p.
301 Uo. 1903. 6-7 P.
302 Uo 190. 8-10 p.
303 Uo. 11-12 p.
304 Uo. 13 p.
,
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sok nem voltak mar ista szeller.üek! - és nerc pol-;ári értelmiségi.
Az Uránia ,.iaryar Tudományos Egyesület érdekes módon kapcsolódott
be a mankásoktatásba. Hatóságok, iskolák, egyesületek, magánszemélyek
az ország bármely területén megalakithatták a munkásgimnáziumot.
A fenntartó szerv létrehozta az ügyvitel lebonyolitásAnnk szervét,
a "munkásgimnáziumi, bizottság"--ot, amely megteremtette a munkásgimnáziumot. Ez rögtön önállósult "i7unkásgimnáziumi egyesület" néven a megnyitása után. 305 Alapszabállyal müködött, amelyet a belügyminisztérium
hagyott jóva. 3°' Saját maga választotta tisztikarát, tehát az egyesület
elnökét, alelnökeit, titkárát, könyvtárosát, pénztárosát és erről értesitette az Uránia m.t. egyesületet. 307 E bizottság foglalkozott a gazdasági ügyek vezetésével, előadóhelyisóget biztositott, annak bérleti
használatát int3zte, előadókat, hallgatókat, érdekeltséget szervezett.
Állami, törvényhatósági, községi, testületi, társulati, magánszemélyek
támogatását szerezte meg az előadások, a berendezések keltségeinek fedezésére. üsztömdijalap léteeit6s6vel jutalmazta a kiemelkedő, tehetséges hallgatókat. 308
Hasonló bizottságot elsősorban a közép- és polgári iskolai tanárokból alakitottak ki, akik kapcsolatban álltak az Uránia m.t. egyesülettel, de u ranezt közaüvelődési, társulati egyesületek is alakithattak, amelynek elnökségében beválasztott megyei tanfelügyelő vagy a tanfelügyelő által ajánlott tanár is részt vett. 309 A bizottság választotta meg a munkásgiziná.ziva igazgatóságát /igazgató, igaz .atóhelyettes,
igazgatósági titkár/. 310 Tagjai az Uránia m.tud.egyesület jóváhagyásával alkalmazott közép- és polgári iskolai tanárok, kivételes esetbon
kisebb ,vé_:zettségiiek is, de csak az összes tanorő 1/3-át tehoute ki a
száauk. 311 Az igazgatóság feladata a tanulmányi ügyek vezetése volt.
A munkásgimnázium igaz.atója tanulmányi ügyekben képviselte az intézményt a hivatalos személlyel való tárgyalás során. 312 A bizottság pártfogót, védnököt, disz- vag;; tisz'eletbeli elnököt választott a közigaz-

305 t,filnkásgimnáziumok szervező szabályzata és tanitóterve. :ludapost
1912. Hornyánszly v.cs. I s kir. udv. könyvnyomdája. 4-5 p.
306 Uo. 5 P.
307 Uo. 5 P.
308 Uo. 5 P.
309 Uo. 5-6 P.
310 Uo. 6 p.
311 Uo. 6 p.
312 Uo. G p.

-
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Jatási főemberek, előkelősé , ek közül /pl. megyei főispán, városi polgármester.../ 313
Az intózra n Y kapcsolata kölcsönös, összefonódott az Uránia Magyar
Tudományos E vesület tevókenvsé dvel. A bizottsági tagok anyagi helyzetüktől függően alapitó vagj rendes tagként vettek rószt a munkAjában.
A bizottság választotta a központi fel: velőt, :.;ki az egyesület
társelnöke volt egyben. Feladata: az Uránia magyar tudominyoa egyesület elnökségenok kijelülóse, az önálló rendtartás, költségvotós, ügyrend elkószitóse, az előadók tiozteletdijánnk, a hallgatók leckedijának va gy ingyenes tanitásának ügyintózóso.
Az Uránia megsrősiti az i az;atót, a tanári kart vagy üres állás
ecetén választást ir ki. Elfogadja ós használja a munkásgimnáziumi igazgatóság a szabad tanitás azervezósére vonatkozó tanitóterviiket.
Közvetlen órintkozós az igazgatóság ós az elnökség között van, tanulmányi ügyekben.
Az egyesület a saját tanterve szerint öszeállitott vetitőkápsorozatokat vetitőgéppel együtt rövid időre kikölcsönzi a bizottságnak a
sorozatos előadások ezen4ltetés6re. 314 Az előadásaik szövegót tartalmazó füze te et 30 %-os kedvezmónnyel, biztosítási feltr telek mellett
enr edtók át. Kötelező volt átvenni az előadás anyagát 50 példányban,
kivéve ha indokolt esetben jóváhagyta az elenedós .,t az e gyesület óvi
közgyülése. 315

A munkástiimnziva cél:ia "közópiskolai tanitást pótló ismereteket"
rendszeresen torjeszten i a helyi viszonyok fit relembevételóvel. 31ó
Ahol leheti "főiskolai tanitást pótló előadások tartása..." 317
Hallgatóik a kisipari munk6sok közül kerültek ki, elsősorban az
ipariskolát vógzett, katonai szolgálat előtt álló segódekbül. 318
313 lu.nkásgimnázivaok szervező ^zabályzata... 6 p.
314 Uo. 7-8 P.
315 Uo. 7 --8 P.
316 Uo. 1-2 p.
317 Uo. 1-2 p.
318 Uo. 1 p.
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A Lel, es Qunkásgimnázium felépitrse: általános tanfolyam, I-ső
középfokíj tanfolyam és 3 középfokú tanfolyam. 319
Az általános tanfolyam kötelező és előkésüitő jellegű, mert az I.
középfokú tanfolyam hallatóságának alacsony volt a képzettsége. 320
A tanfolyamon minden 16 éven felüli inni-olvasni tudó, a mvnk6sgimnázium rendjét elfogadó munkás részt vehetett. 321
Az előadásokon csak a beirt hallgató, valamint ez előadó erredélyevel más is megjelenhetett. Beiratkozásnál kötelező jelleggel felvételi ivet kellett kitölteni. Rovatait a belépő neve, születésének helye, esztendeje, foglalkozása, vérzett iskolái. 322 A hallgaté nyomtatott leckekönyvébe a felv,3teli iv adatai és az általános vag,y a 3
középtanfolyam eredni nyei - tantár:yankent beirva - kerültek. Tárgyat
tetszés szerint választhatott a hallgató, r'szv'telet a tanfolyam végén az előadó igazolta. A vizsgálat erodmónye rulett belekerült az
igazgató aláirása, a hivatalos pecsdt. LeckekUnyvnyorntatványt az Uránia
m.t.egy. juttatta el a munkásgimnáziumnak. 3~3
A szervezeti szabál.;zat közli az előadások nyelvét, helyet. Elsősorban magyarul folyik az előadás. Az általános tanfolyamon az i'azgató
engeddly'vel és ha igényli a hallgatóság idegen nyelven is f:zhet magyarázatot az e15adásához t az előadó. 32
Az állai iskolák kérésre átengedték tantermeiket az előadások
számára. A közoktatásügyi minisztérium 136.693/1911.sz. közrendelete
kilátásba helyezte a tantermek átengedésdt, feltételek mellett. 325
Sziikgeg esetón 3.genyhe vehették a községi iskolákat is vagy eUyesületi
vendéglőben tartották zárt ajtók mögött. Ezt szigorúan leszögezték a
munkásgimnázium ügyrendjében és az illető vendéglőtulajdonossal kötött
bérőze7.!zdésben. 326 Micsoda kdlönbség! A munkásegyesületek állandóan

319 PJlunkásgimnazivaok szervező szabályzata... 1, 9, )5 p.
320 Uo. 9 P.
321 Uo. 9 p.
322 Uo. 56 p.
323 Uo. 56 p.
324 Uo. 8 p.
325 Uo. 8 p.
326 Uo. 8--9 p.
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vándoroltak a talajdonoÜ önkényeskedése miatt, szerződés nom védte
őket!
ieter_te 3 vetitéses, 3 szabad előadás hangzott 01. 327
Ha 1 középfokú tanfolyamot szerveztek évente, a II-III. évfolyam
tárgyait a következő évben tartották meg, vetitéoes vagy szabad előad ~ 4
formájában, kis,{rle tek és szemléltetőeszközök igénybevételéve1. 323
Hallgatója e tanfolyamnak olyan munkás lehetett, ski 6 va gy 4
elemi osztály mellett :jég jó eredménnyel 1 közép /polgári/ iskolai
osztályt is vérzett. Be nem, az eredményesen elvé;zott általános tan.
folyat vizsgáit figyelembe véve, igazgatósági engedéllyel vetté014aX
I-ső középfoki tanfolyamra. 3~9
A "Tanitóterv a munkásgimnázium általár os tanfolyama számára; „
közli a /szorgalmi. időben, 22 héten át, október 1-től március 30-ig
tartó/ főbb tornákat és a heti óraszámot: maii ar irálytan, polgári ügyigatok h.'ti 1 óra, gyakorlati számtan és m-értan 1, egyszerű kereskedet--mi és mühely köeyyvelés 1, a magyar nemzet tört nete és földrajza vetitéssel 1, egészségtan vetitcssel 1, ez összesen heti 6 óra, mely tartalmazza a nem kötelező tantárgyat, a magyar irodalomtörténetet is. 330
A tanitás anyaga a munkásgimnáziumban azonos a polgári iskola alsó 4 osztályával. Ezenkivifl a helyi viszonyoknak megfelelő gyakorlati
ismereteket kellett tanitani. 331
'

It

••

llWl]kri _imnazium három közé fokú
Tárgy

1. a yar nyelv
2. Történelem ...
3. Földrajz .•..,......

%nak e

s ór terve"

Heti óraszám évfolyamonként
I
II
III
2
2
2
1
1
1
1
1
1

327 Munkásgimnáziumok szervező szabályzata... 55 P.
328 Uo. 55 p.
329 Uo. 10 p .
330 Uo. 9-10 P.
331 Uo. 1-2 p.
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Tárgy
4. Természetraj ..*«...........
5. Természettan ..
.....
G. Könyvvitel
7. Jogi ismeretek .f.+......
8. Alkotmánytan ..•M.••••••..•.•
9. Szántan
10. Mértan
11. Szabadkézi rajz
usszesen

áIeti óraszári évfolyamonként
I
II
III
1
1
1
1
1
1
-

-

1

1
2
2
1

2
2
1

2
2
2

12

12

12

»2

Célnzerüségi szempontok alapján és a helyi viszonyoknak megfelelően válogatták ö.;sze a tantársakat azzal a céllal, hogy eltérnek tőle, ha nines iránta érdeklődés vagy a pénzügyi viszonyok miatt nem tudnak előadót biztositani hozzá, varr államsegély várható... 333 Variációk: elhagynak 1 tárgyat, kevesebb évfolja:ot inditanak kevesebb számban; kevesebb évfolyam kevesebb óraszámmal; 1 tárgyat nagyobb óraszámban tanitanak vagy plusz 1 tárgyat beillosztenek. 334 Viszont köte ez ;~
évfolyamonként a 88 óraszám betartása, és minden évfolyamon a magyar
nyelv és számtan oktatása. A szakmaszerű /pi. technológiai ismeretek/
tantárgyak oktatása más intézmények profilja volt. 335
A munkásgimnázium tanmenete részletesen foglalkozott az egyen tantárgyak céljával, a tananyag megoszlásával /pl. olvasmányok, irásbeli
gyakorlatok, elm'1Fti ism:retek.../, a j anitás menetével /módszere/,
anyagával /filzet használata, készségfejlesztő yakorlatol=_/, egyes évfolyamokra való lebontáeával. 336
A szabályzat foglalkozott az előadókkal is. /'1I.15./ A szervezet
felvázolásánál már szóltam a tanárokról, akik elsősorban akadémiai,
középfokú szak- vagy polgári iskolai tanárok, stég az általános tanfo-

33 2
333
334
335
33G

T.Zur.kásgimnáziuQOk szervező szabályzata... 10 p.
Uo. 10 p.
Uo. 10 D.
Uo. 11 p •
Uo. 15-55 p.

lyam esetében is. Elemi iskolai tanitók alkalmazása coal( szükség esetén törtdnt. Tanitlattak az igaz ;;áság engedélyével irodalmi tevékenyséi;ti;;ről hires személyiségek és : ot-.leveles értelntis4gek, elismert
mükiidési'.k eredményeképpen. 337
Általános táiékpztatót is tartalmaz. Azért volt rá szükség, mert
a különböző életsor, feifo&Ls* müveltség miatt nehéz azonos szintre
hozni a hallgatóikat. Ez a gimnázium valódi cél ja. 33e
Elvárások: az előadás közlő és ne pragmatikus lever?, kerülje a
hosszú bevezetést, mert rövid idő áll rendelkezésre a készségfejlesztés
terilletén. Alkalmazott módszerként ajánlják az ismeretek, szabályok rövid '.özléséts bővebb gyakorlását példákkal fűszerezve, szemléltetve és
9
ös.,vefo ~l.. ~.1z.~ a a , ~, ny e~~f,ét . 3
:özvetlea :tan.'ne. ben kell kapeselatot teremteni a hallgatósága],
dicsérni őket, hogy tovább tanuljanak4 34G
A helyi gyű jtamények, laboratórimmok és az Urdnia vetitéses előadásainak képanyagával kitűnheti tudnak szemléltetni. %1
4e elt fekadat az ismert anyarésznél a lényeg kiemelése, a figye..
lefelkeltás, az általános milveltséghez szükséges t rgyak iránti érdeklődés felkeltése - főleg a szakaközpontú embereknél • az olvasá2 mac.
szorettetése, kifejlesztése, az önaüvelésre való igény kifejlesztése,
ajánlása /„ imnáziu►ni könyvtárba minél többet ajánlatos beszerezni, ez
az előadó, igazgató feladata / . 342
tankönyvet az előadói kar szerezze be a könyvtárba, és ingyen
kölcsönözzék ki a hallbatóknak. 343
A muíhisii iáziumi, könyvtár alao,ia a Múzeumok ős Könyvtárak Országos Bizottságának könyvadománya, amelyet az Uránia magyar tud. egyesü33? t;unkásgirtmáziurstok... 55 p.
333 Uo. 12 p.
339 Uo. 12 p.
340 Uo. 12 p.
341 Uo. 12 p.
34-' Uo.
343 Uo. 13 p.
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anyagának jegyzék alapján való évi kiválogatására. Az elhelyezése,a tanári szobában vagy az egyesületi helységben történt egy külön tárolásra
alkalmas szekrény felállitásával, külső részén a következő felirattal:
"MUf3KÁSGIMNÁZIUMI KÖNYVTÁR
AZ URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET
ÉS A MUZEUMOK ÉS KÖNYVTÁRAK ORSZÁGOS

BIZOTTSÁGÁNAK ALAPITÁSA 044
A 6 hónapig tartó téli tanfolyamok végén nyilvános vizsgálatot kellett tennie a hallgatónak. Az eseményt a gimnáziumi bizottság Unnepélyessé tette azáltal, hogy külön helyiséget bérelt erre az alkalomra és meghivta az elöljáróságot, szakembereket, a testületet, a tanárokat. A vizsgálat elnöke vagy helyettese rövid beszéd kiséretében kiosztotta a jutalomdijakat is. 345
Összegezve az elmondottakat, az 1912-es szervező szabályzat szellemében középfokú képzést nyújtott a munkásgimnázium annak aki bejutott,
hiszen elsősorban segédeket vettek föl,16 éven felülieket, igy hallgatói
körét erősen behatárolta. A nagyipari munkások gyermekei közül igen kevesen juthattak el akár ezen oktatási formáig, akár a polgári iskoláig,
bár ingyenes volt ez a t anfolyam. Hatását lemérni nehezen tudjuk. Az U..
ránia m.t. egyesület polgári szemlélete, a hivatalos iskolapolitika /a
gimnázium felépítése/ erősen rányomta bélyegét a tevékenységükre. Sajnos
igy is későn indult az oktatás és nem pótolhatta a meglévő hiányosságokat. A SZDP, mint lehetőséget kellőképpen kiaknázta tagjai müveltségi
szinvonalának emelése érdekében!
Az Uránia a szervezeti szabályzat értelmében /20.§/ munkásegyetemet
is szervezhetett, ha volt olyan akadémiai rangú főiskola, amelynek tanárai vállalták a munkások oktatását. Ez nem jelentette a Szabad Egyetem
előadásait. Ezt a munkásgimnáziumi bizottság, szervezte a 3 középfokú évfolyamot végzett hallgatók számára. Önálló intézményként a főiskolák ta344 Munkásgimnáziumok... 57-58 p.
345 Uo. 57 P.

-84-

nárai is létrehozhatták. Az Uránia :i.t.e. még kedvezményt is biztositett, ha kapcsolatba léptek vele. A meglévő hazai egyetemekhez, főiskolákhoz hasonló tanszékeket létesithettek a hallgatók igénye szerint. 346

1905-ben erőteljes radikalizálódás indult meg a polgári radikálisok
körében. Ennek kézzelfogható eredménye az 1906 tavaszán formálisan meginduló Társadalomtudományok Szabadiskoláia volt, melyet a rendőri zaklatások miatt csak október 14-én nyitott' meg az iskola igazgatója. 347 Az
előadások zaklatása, betiltása után mégis jóváhagyta az alapszabályokat
Kristóffy József belügyminiszter és ez nyugodt, széles bázison nyugvó
munkát, szinvonalas, tervszerei, sikeres munkásoktatást er edményezett. 348
Egyediili szerv maradt sokáig. A Szabadiskola elnöke Somló Bódog, igaz
gató Jászi Oszkár, a választmányi tagok egyben korábbról ismert előadók:
Batthyány Ervin, Bárczi István, Csizmadia Sándor, Diener-Dénes József,
Madzsar József, Mérai-Horváth Károly, Rácz Gyula, Szabó Ervin, Török Lajos /bőrgyógyász egy3te mi tanár/, Veigelsberg Hugó /Ignotus/!, Wildner
Ödön, Zigány Zoltán.
A Huszadik Század cimií folyóirat 1906-ban megjelentette Jászi Oszkár nyitó beszédét, amely tartalmazta az iskola meginditásának célját,
jellegét, programját, ideológiai bázisát. 350 Ezek szerint a Szabadiskola
szociológiai iskola, amelyet a Társadalomtudományok Társasága tart fenn
azon célból, hogy az önként jelentkező hallgatókkal megismertesse a szociológia és annak határtudományait, felismerve e tudomány fontosságát,
újszerűségét, társadalmi hasznosságát. Tanitását többféle okból tartották
igen hasznosnak. Ismert a kultúrális helyzet elmaradottsága, a reakciós
szellemű főiskolai képzés, mely abszolút kihagyja a modern szociológiai
kutatásokat és elavult, haladásellenes nézetekkel tömi hallgatói fejét. 51
Élénken tiltakozik az ellen a "vád" ellen, hogy politizálni fognak.
Erősen hangsúlyozza a tudományos ismeretek. kutatási eredmények tiszta,

-

346 Munkásgimnáziumok... 59-58 p.
347 Horváth: Magyar századforduló... 131-132 p.
Uo. 131 p.
349 Uo. 132 p.
350 Uo. 132 p.
351 Uo. 132 p.

348
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sásának megőrzését, a "la science pour la science" elv következetes érvényesitését a művészetben ismert l'art pour l'art irányzat szellemében: "...Iskolánk azt a célt is maga elé tűzte, hogy az elmúlt években
a szervezett munkásság oktatása körül történt eredményes kísérleteket
rendszeres intézmény keretében továbbfejlessze..." 352
morált óhajtanak megteremteni, kialakítani, "...melynek alapja
a tudomány és az emberi szolidaritás..." 353 "Ez az út a mi hitünk szerint csak a szabad kutatás útja lehet. Azé, mely nem ismer se dogmákat,
r
se pártigazságokat. Természetesen szocialista pártigazságokat sem." 3~
E radikálisok jól látták, hogy "...a szocializmus előfeltétele a
művelt, kultúrált munkásosztály, melynek eszköze az öntudat fejlesztése,
de a szocializmus békés, forradalom nélküli megvalósitása árán! 5
Mint látható, nem kielégitő még ideológiai téren az együttműködés
a szociáldemokraták és a polgári értelmiségiek között. Mégis a radikálisok munkástanfolyamaival sikerült kilendülniük a szocialistáknak az
oktatási holtpontról.
1904 nyarán a Társaság közprülésének vezetőségi beszámolója az alábbi eredményről számol be: 112 szakegylet 19 munkástanfolyamot tartott, a látogatók száma 2113 /rendszeres/, 1199 a saját szakegyletében
hallgatta az előadásokat és 814 fő idegen vett rajta részt.
Kimutatást is készintettei; a munkáshallgatókról, ezek szerint "81
`is-a napi 10 óránál többet dolgozott és hogy 67 %..ának keresete nem érte el a heti 20 koronát." 356 Jászai S.,"A szakepresületi mozgalom története" c. munkájában negállapitja, hogy ennek következtében növekedett
a tanulási vágy, Wolfner Pál szerint pedig megnőtt a munkások bizalma
a társulat iránt. 357
Hatásukra vidéken több helyen /Zilah, Pécs, Nagyvárad, Máramarossziget.../ inditottak munkástanfolyamokat. 358
352 Horváth: M agyar századforduló... 132 p.
353 Uo. 132 p.
354 Uo. 132 p.
355 Uo. 132 p.
356 Uo. 131 p.
357 Uo. 147-148 p.
358 Uo. 131, 148 p.
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A kitttnó előadói gárda tarjai "... tiszteletreméltó munkát végeztek.", mert 1904-1905-ben például 2000 fő volt az állandó haallgatóságuk! 359 Mindezt ingyen végezték, mert előadói dijakra sem a Társaságnak, sem a szocialistáak nem volt pénztik. 260 Az előadó; nolitikai beállitottsága igen különböző az "ortodox, marxistá"-tól /Wolfner Pál/
Pialer, Somló, Jászi, Dániel Arnold polgári liberális szemléletéig, mégis akaratakon kivi.l forradal úasitó hatást fejtettek ki a tömegek széles rétegeire. 361 Ezt érezte a rendőrség is, többször betiltotta előadásaikat, de sikertiket bizonyítja, hogy végülis a BM engedélyezte a
t 362 Ez nem törte meg az oktatás lendületét, a
tanfolyamok megtartásán.
Huszadik Század szerkesztősége is tovább folytatta a tanítást, és az
SZDP is arról számolt be, hogy pártirányítással, a szerkesztőség támogatásával egész télen folyt a párttagok felkészitése. 363
A "rokonszenvező sajtó" másképp értékeli a tanfolyamok munkáját:
"... nem mernök állitani, hogy a társaság /ti. a Társadalomtudományi
Társaság/ munkástanfolyamai tényleg is szolgáltak volna a tulajdonképpeni célnak, ti. annak, hogy a munkásokat harcra edzzék. „364
Sikerült viszont az értelmiségiek, a sajtó figyelmét a marxizmus,
a szocialista munkásmozgalom eszmevilága, problémái felé forditani,
melyben nagy szerepet játszott ismét a Társadalomtudományi Társaság. A
tanfolyamokkal körülbblül egyidőben, 1904-ben, több estét betöltő vitasorozatot inditottak "A társadalmi fejlődés iránya" ciz:zael. A sorozat
előadói különböző irányzatok /konzervatív; zmus, liberalizmus, anarchizmus, szocializmus/ képviselői. A nyilvánossággal ilyen témásról vitatkoztak: magyar szociálpolitika, földbirtokpolíti'ka, védvámrendszer, szövetkezeti mozgalom, ma g yar irodalom társadalmi szerepe stb.., 365 E vitákat a "Huszadik Század" tanulmányok formájában hónapról hónapra közölte! 366
359
360
361
362
363
364
365
366

Horváth: Magyar századforduló... 147 p.
Uo. 147 p.
Uo. 130, 131 p.
Uo. 147 p.
Uo. 147 p.
Uo. 150 p.
Uo. 128-129 p.
Uo. 129 -130 p.
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MUNKÁSIRODALOM

Marx és E gels a polgári uralkodó kultúra zseniális alkotóit nagyra becsülték, mert az adott társadalmi rendszer 8llentmon.dásait felismerték, birálták. Pl.: Shakespeare, Balzac tevékenysége, a kritikai realisták. Marx 1854-ben irott "Angol középosztály" c. munkájában "Anglia
jelenlegi ragyogó köré"-t azért nevezi zseniálisnak, mert "A világnak
több politikai és szociális igazságot tártak fel, mint amennyit a hivatásos politikusok, publicisták és moralisták együttvéve kimondtak". 3ó7
Magyarországon 1849 után a polgári átalakulás, az ipari kapitalizmus kialakulása a központi téma az irodalomban. A kiil- ős belpolitika
eseményei egyaránt hatottak az irodalomra, a sajtóra. A társadalmi regény és az elbeszélés a legalkalmasabb műfaj az események ábrázolására.
Sajátosan polgári a történelmi regény ős az ún. "politikai regény".
Jellegzetesen polgári téma a nemesi udvarházak világa, a társadalmi átalakulás eseményei, a "t labiró-világ" idealizálása i ritkábban az osztályharc ábrázolása! 368
E témák már az 1840-es évektől korrajzot festettek Magyarországról.
Gvadányi József "Egy falusi nótárius budai utazása" c. müvében a falusi
nótárius a pesti letelepedésén gondolkodik. 36) Kisfaludy Károly Tollagi
János alakjában, csetlésében, botlásában a reformkori időszakról fest
képet. 370 Gaál József és Nagy Irác a kispolgárság életét mutatja be,
Császár Emil a kor divatja szerint heti és napilapokba írja ismeretlen
regényeit. Kuthy Lajos és ismét I Zagy Ignác rémtörténetekkel szórakoztatja olvasóit. 371
Még mindig irodalmi téma a nemesi udvarházak világa - "Igénytelen
giccsek" a divat- és családi lapokb an megjelenő regények. Legjellemzőbbek Vértesi Arnold regényei! Vas Gereben kipellengérezi ezt, Tolnai La367 Munkásmozgalom és kultúra... 6 p.
36'8 Geréb László: A munkásügy irodalmunkban. 1832-1907. Tanulmány
Bp. 1961, Akadémiai Kiadó... 30 p.
369 Uo. 30 p.
370 Uo. 30 p.
371 Uo. 30 p.
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mos pedig nosztalgikus ábrázolásával annak bomlását vázolja regényeiben! 372
A történelmi regény a szabadságharcig a legsikeresebb miifaj. A századforduló idején már lehanyatlott. 373
A tár sadal mj. re,ény divatja az 50-es években kezdődött és a 70-es
években reneszánszát élte. A társadalmi átalakulás ábrázolása mellett
Habsburg ellenessége miatt vált a "nemzeti mozgalom, függetlenségi harc"
erzl öz„sé. 374 Például Jsysika Miklós világábrázol á sa!
történelmi és társadalmi elbeszélések tudatosan változnak,tbbbc'klm zött Vértesi Arnold regényeiben. /MUvei folyóiratokban va gy önálló kötet
ként jelentek meg. 576
Divatos az ún. "politika i re, gény” aiifa ja. A közelmúlt kisért a
"táblabiró-világ," idealizált ábrázolásában. Ismert irója a 60-as években
Vas Gereben, aki saját szerkesztésii "nép"-lapjaiban politikai agitációt
is kifejtett, hogy nyugodjanak bele a parasztok a kisajátitott, elkUl.önözött legelők, erdők ...elvesztés ébe! 377
Jókairól, "a korszak nagy elbeszélőjé"-ről az a hir ;járta, hogy el
vonul a politikai élettől! 37° Nem volt igaz, mert ismert kezdeti álellen
zéki szerepe, képviselősége /nem kapott a kormánytól mandátumot!/, kiadó
tulajdonos, ellenzéki lapok szerkesztője, ismert országryiilési szónok1 37
Politikai vezércikkei, folytatásos regényei a "A Hon" c. lapban jelentek
meg. Regényeiben a kiegyezés előtt bemutatja a korabeli politikai, társadalmi harcokat, igyekezve átmenteni a középnemességet, mint vezető réteget a kapitalizálódó társadalomba /idealizált elképzelés!/,380 1867 után a "Fekete gyémántok"-ban a magyar kapitalizmus és az idegenek közti
~

~

372 Geréb László: A munkásügy... 3 0- 31 p.
'373
374
375
376

Uo. 31 p.
Uo. 31 p.
Uo. 31 p.
Uo. 31 p.
377 Uo. 31 p.
378 Uo. 31 p.
379 Uo. 32-33 p.

330 Uo. 34 p.
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ellentétet ábrázolja, az "Aranyember"-ben a nagyvar kereskedöt dicséri,
a "Véres kenyér' a Párizsi Kommün eseményeitől megrettent polgárt rajzolja meg! Sőt eljut a munka és töke közti antagonisztikus ellentét ábrázolásához "A .jövő század regénye" c. müvében. 381
A nemzetközi munkásmozgalom eseményei, hazai munkásmozgalom hiányában is utat találtak iróinkaol. Szalay László, Trefort Ágoston, Eötvös
József irásain kívül Császár Ferenc, Tóth Lőrinc, Gorore István, Szemere
Bertalan, Irinyi József útleirásaiban jelenik meg a szocializmus témája,
a nagyvárosi munkások ábrázolása. 382
Polgári cikkivóink, tudósitanak igen óvatos ős közömbös hangon a
proletárok életéről követve a nyugat divatját és meghökkentve vele a ha.
zai olvasóközönséget ! 393 Elsőrangú forrásuk a korabeli német családi-lap irodalom, /Die Gartenlaube, Leipziger Illustrierte, Über Land und
Meer/, ahonnan a képekkel elátott cikkeket vették át utalva e lapokra.
/1866-ban a Vasárnapi Ujság szerint több a német ujságok száma, mint
a ma yar .4 84
A XIX. század elejének uralkodó eszméje, az utópista szocializmus
is megjelent a 40-es években a polgári lapokban /Századunk, Athenaeum e 5
Az 1843-44-i országgyűlésen Kossath ős Széchenyi is állást foglalt a munkások választójogának kérdése ügyében. Kossut" Owen és Louis Blanc nézeteit hirdetve megelőzési szándékból szövetkezitek létesitósét javasolta! 386
Jósika Miklós két regénye: Az Ista;.: ujja /1844/, Végnapok /1247/,
Vörösmarty Mihály: A Gutenberg album /1840/, Petőfi Sándor Váradi Antalhoz irott költeménye ős a "Felhők" c. ciklusa is az utópisztikus szocialista gondolat hatását nu tat ja. 3L7

381 Geréb László : A munkásügy... 34 p.
322 Uo. 10 p.
383 Uo. 13 P.
384 Uo. 13 p.
325 Uo. 10 p.
386 Uo. 10 p.
387 Uo. 10 p.
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A 40-es évek magyar publicisztáinak, polgári szónokainak is népszerű témája az utópiák közlése /korai kapitalizmus, ipari forradalom eseményei/. Gyakori a "communists" megjelölés. Ezzel izgatnak Petőfi képviselősége ellen és lehetetlenné teszik a megválasztását. Az osztrák hadbiróság Táncsics Mihályt is communisztikus irányú röpiratok irásával vádolja. 388 Ez a kialakuló polgárság munkásellenessége.
Igy érthető Dobsa Lajos magatartása is, aki "Márczius Tizenötödike"
cimmel 4 felvonásos vigjátékot irt. Korábbi tapasztalata ellenére a communista népszónok ábrázolása munkásellenes /I. felvonás: "macskazenék
elnöke", külsejének leirása!/, bár témája az önkény, a háziurak zsarnoksága ellen szól. Igy szónokol az I. felvonásban: "... Most csak egy úr
van a világon, de ez az úr nem a házbirtokos, mert ez nagyobb a házbirtokosnál, nagyobb a birtokos házánál, mert barrikádnak rontja le azt, ha
kell rontani. - Ez az úr a nép! Ti vagytok az, legfölségesebb polgártársaimi..." 389
Eötvös József 1851-ben a korszak uralkodó nézeteivel foglalkozva a
"communizmus" szót utópista értelemben használta. 39°
Táncsics Mihály 1852-ben Fourier hatására irta "Kik a socialisták
és kik a communisták" c. iratát. 391
Kemény ZsirAond a Pesti Naplóban megjelent cikksorozatában felhasználta Engels: A munkásosztály helyzete Angliában c. mttvét. A tömegek elnyomorodását vizsgálva birálta a kapitalizmus következményeit, de a nagybirtok és a feudális maradványok meglétét nem. 392
Jók i is hódolt az új divatnak. 1853-ban irott művében, az "Egy magyar nábob"-ban párizsi magyar iparoslegényeket ún. cabetistákat ábrázol. 393
Madách Imre "Az ember tragédiájá"-nak 11. londoni szinében az osztályharcot ábrázolja! A munkások és gyárosok párbeszéde, az elitéltekhez
382 Geréb László: A munkásügy... 11 p.
389 Uo. 11 p.
390 Uo. 14 p.
391 Uo. 14 p.
392 Uo. 14 p.
393 Uo. 14 p.
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szóló szavak az "osztályharc legköltőibb ábrázolása e korszak irodal_dban" . 394
A "mesterlegények" panasza a kizsákmányolás ellen, vigaszt csak a
dorbézolásban nyernek. Elitélt társukhoz, aki munkaadóját gyilkolta meg,
igy szólnak: "•..mártirként vérzel el, Neved közöttünk fényes név marad
Ne félj, ne félj, meg lész boszulva egykor." 395
A gyárosok beszéde: "A munka bérét kell csökkenteni." "Az nem lehet,
most is lázonganak, Hogy meg nem birnak élni, a kutyák..." "Erősebben kel
befogni őket, Dolgozzanak fél-éjjel gyárainkban, Elég pihenni a másik fele, Kinek álmodni igy se célszerö,." 396
A költő tisztában van kora közgazdasági el*'leteivel /góprombolás
Malthaus törvénye/. 397 A 12. Szin falanszter jelenetében csodálatos siódon karikirozza és összegzi őket, ez alkotja történetfilozófiájának szerves részét. Ez a XIX. század közepének polgári történelem felfogása, az
elbukott európai forradalmak miatt kiábrándult, visszahúzódó, rezignált
polgár szemlélete. Elutasitja a közórdekü, társadalmat nmdositó töre;véseket, mert ezen az "örökre elrendeltetett, nyomorúságos állapot"-on
változtatni már nem lehet. A rosszaság, az oktalanság az oka, színjáték
csupán minden, csupán a kosztüm változik. 398 Ez a felfogás Kautsky "A
kereszténység eredete" c. könyvében vázolt eszmefuttatással rokon! 399
-

Akár értik, helyeslik vagy elitélik a munkásmozgalom céljait iróink,,
publicisztáink, egyre többet írnak gyáralapitásról, munkásokról!
Az első irodalmi hiradás a gyárak alapitásárál az 1830-as években
keletkezett és utópista szocialista szellemben iródott. 4WI Az 50-es években kezdődő ős a 70.es években újra fellendülő tárcákban bányák, gyárvál394
395
396
397

Geréb László: A munkásügy... 14 p.
Uo. 14 p.
Uo. 14 p.
Uo. 14 p.
398 We 14 p.
399 Uo. 14 p.
400 Uo. 9 p.

:
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lalatok alapitásával, a mühelyek munkásaival, munkájával foglalkoztak,
elsősorban a "Hazánk és a Külföld", a "ycat arországa és a Nail.yrilág," c.
lapok hasábjain. 401
Gyakori a külföldi /francia, angol/ gyárak leirása, pozitívumainak kiemelése sekkentő célzattal. Éppoly csodálattal ernlitik az eredményeket, mint a vándorló mesterlegények. A hazaküldött leveleikben beszámolnak a fejlett kapitalizmus jelenségeiről és a külföldön élő :agyerok helyzetéről. 02
A 60-as években az angol munkázneryedek nyomoráról tudósitó cikkek
jelentek meg a N'pbarát 1862/63 -as évfolyamában, egy magyar"túrista"
Balázs Sándor élményei, a MagyarsÓg és a Nagyvilág c. lapban /1866/, vacy
Arany László: A délibábok hőse c. regényében. 403
Arany László Hunok harca c. 1873-ban irott regényéből kiderül,
mennyire kialakulatlan még a kor munk63 fogalma, terminológiája. Egyaránt jelenti az ipari munkást, az önálló iparost, a vállalkozót és a
könyvelőt! A magyar társadalom számára egyformán idegenek, kivéve az
idegen tőkést. 4Ó4 Riadót fúj:

"...Talpra, magyar, ébredj! nyakadon az ellen.
Odavigyázz, ott légy, most vagy soha, rendben
Hol ama munkásrajz közeledik csendben," 405
A történettudomány is felhivja rá a figyelmet, hogy a hazai szakmunkáshiány következtében külföldről, a nyugati tartományokból magasabb
fizetést kapva vándorló szarunkások özönlöttek be. A hazai iparosok a
gépek és a nagyiparmegjelenését ellenérzéssel fogadták. Ellenszenviikeb
e jelenséyg ek képviselői, a "német" iparosok, vándorlegyények ellen for-ditották. 4°°

401 Geréb

402
403
404
405
406

Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.

László: A rnunkásügy. .

12 p.
13 P.
60 p.
60 p.
58-59 p.

.

12 p.
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Irodalmi ábrázolása a "német vándorlegény" gyűlöletes alakja. Tét
Ede "A tolonc" c. népszinmüve /1875/ züllött csavargónak ábrázolja, ak
kitoloncolnak, nevetségessé tesznek. Az élclapokban Jankó János karika
túrái ábrázolják ellenségesen az idegen munkást. 407
,Tolnai Lajos "Az Nagy Kalapácshoz" c. elbeszélésében és "A szegér
vándorló legényről" c. balladájában iparoslegények, többek között nézne
vándorlegény alakját festi meg. 4 Torkos László birálata rokonszenves
nek találja Tolnai balladáját, mely merőben eltér a korabeli szemlélet
től. 409
1872-ben AraAy László a "8 libébok hőse" c. müvében egy nagyipari
munkást mutat be, egy tót származású munkást, aki leesik a fővárosi épitkezés állványáról. A költő angliai útja hatására foglalkozik munkás
kérdéssel ős kétségek gyötrik:
"Megüszható-e ez, vagy elbukunk a
Társadalmi özönviz mélyein -"
"Nagy tenger ez, Mit rejt lenn rémes alja,
Nem látja szem, titkos mint a jövő. " 410

A kialakuló új osztály Magyarországon, az ipari proletariátus ösz
szetételét tekintve soknemzetiségű. /Temesvár, Kolozsvár környékéről
igen sokan vándoroltak fel a fővárosba./
Vezetőik a bevándorolt német ajkú ős vándorútjukról hazatért magyar iparoslegények. Németországi tapasztalatok alapján a közös nyomor
kiküszöbölésére szervezkedni kezdtek itthon is. A nagyipar, a koncentráltság hiánya, a kisipari alkalmazottak kispolgári elképzelése miatt
ez lassú folyamat. Az Általános Munkásegylet is csak 1360-ban alakul
meg! 411 A kibontakozó hazai kapitalizmus is részévé válik a világ _lapi
talizmusának.
407 Geréb László: A munkdsügy... 59 p.
408

Uo. 58 p.
409 Uo. 58 p.
410 Uo. 59 60 p.
411 Uo. 17 p.
-

-
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Serkentőleg; hat IJyugat- urópa hunkásainak harca az itthoni feudalista
maradványok elleni harchoz.

Saitóvisszhant•;,;ja is ezt tükrözi, például a földesúr panasza. Az
agrárproletárok a városba vándorolnak, emiatt munkaerőhiánya van, mert
az otthonmaradottak sem dolgoznak, hanem sztrájkolnak a követlelései:
elutasitása miatti 12

Az 1067 után kibontakozó munkásmozgalmat szabadaáemozgalomnak,
népmoz`alonnak nevezi a yar soviniszta, izorrallnym
utó ős igenesen reagál minden olyan megmozdulásra, mint Garibaldi nemzeti hősként
való megünneplőse, a spanyol, kubai, krétai forradalom, bolgár ős dalmát felkelés hire. Utóbbiak esetében igen ellenséges va gy jobb esetben
közömbös a rangjuk, elfelejtve a magyar nép törökellenes harcút. :mit.•
kán, de megjeleni!: a bolgárok "szabadod hős" elnevezése a szólsőbalos
lapokban vagy "Egy dalhát sólyom ifjú" c. szerb elbeszélés a baloldali
lapokban. ehelyett általános a "lázadót.", "banditát;" kifejezés a kormánypárti lapokban. 413
Jókai, mint Morn Ede, igyekezett polgári irányitás alá venni az
elégedetlenkedő munkások4 t, egyletet alakitani, leszerelni ás saját
célra felhasználni &tet,
A sikertelen kisérlet után elhallgat, ós az 1800-as években a
proletariátust ábrázolja regényeiben. /Az "Asszonyt kisért - istent
kisért" /1082/ c. növőben anarchistákat„ "A lélekidomár"-ban /1888-89/
fegyenceket./ A milleneum idején komolyan foglalkozik a munkáskérdéssel. A következőket ir ja : "... Megoldásra v&írnai; a nacy socialis kórdések, a melyek egész Európa alatt /Ma;;yarország alatt is/ emlegetik a
földet, el kell dőlni a nagy tőke s a na;y munkásvilág közötti nehéz
kérdésnek... " 415
412 Geréb Lászlö s A
413 Uo. 18 p.
414 Uo. 36 p.
415

Uo. 37 p.

mnu:káatlgy... 17-18 p.

Előtérbe kerül a politizáló iró alakja. A Párizsi Kommün eseményei )
az Internacionálé tevékenysége a sajtót és az írókat egyaránt állásfoglalásra készteti, pártállásra való tekintet nélkül.
Vajda János, aki a szabadságharc élményeit nehezen heverte ki, még
mindig álnéven ill. n. n. aláirással mer írni. Ugyanúgy, mint r apirrá-,
Kii Bőgős, IJay Bőgős és Proletár álpevü társai, akik keménye'
birálták a fennálló rendet és hirdették az eljövendő szabadságot. Iine
a "Proletár" áinevü költő Világrend ci_ ü verséből egy részlet:
Ez küzd, munkál, izzad milliók javáért,
S ebektől ugatva jár mint bitang cseléd;
S az milliókat kap és tömjént jutalmul,
Mert egy hitvány rongyon aláirja nevét.. „416
E névtelen költők, kivétel Nagy Bőgős /Kálmán Farkas/ a 40-as szarbadságbarcra emlékeztető dala$kban nemzeti és társadalmi szabadságot
követeltek. Versem elsősorban a szélbalos Ludas Matyi c. lapban jelentek meg maró szatirával gúnyolva a magyar főrendeket, botozó urakat, visszavárva Kossuthot:
...Ha a nép jut uralomra, vajmi könnyen megesik,
Sok kegyelmes keverő t$` magas polcról leesik=...'
"
Sokba kerül, költséges a tanoda,
Bizonyára sokkal olcsóbb annál a bot s kaloda;...”
...

"Erkölcstelen rimák emlőin
Nyaltátok a feslettséget,
Jezsuiták s bigott papoktól
Nyertétel, a bölcsességet!
...S ti ott ültök felfutt pofával,
Kevély nyakkal, peckes orral,
S elbutulva dacolni mertek
A haladni vágyó korral ! ... "417
416 Geréb László: A munkásügy... 61 p.
417 Uo. 61-62. p.
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A Párizsi Kommün hatására szillettek a versek!
Az 1870Í71-es óv eseményei, a francia-porosz háború. a Párizsi
Kommün hirei különféleképpen hatottak a magyar közvéleményre, sajtóra,
költőinkre. Némelyiküket komoly állásfoglalásra is késztette!
Va:~da az óvatos Vasárnapi Ujság munkatársaként, majd főmunkatársaként a háború tábornokairól irt cikket. Az újság mellékletében, a Politikai Ujdonságokban mér névtelenül /!/ jelennek meg a Koradinnel rokonszenvező cikkei. 418 Legjelentősebb az április 5-i vezércikk. A Kommün
bukásáról tudósit és mégis azt hirdeti, hogy a világeszme hordozója marad. 5 hasonló !gangú vezércikk után a lap "visszavonult". Kétszer még
irt a Kommün harcairól, elitélve a versaillesi reakciót. 419
Kiss József pályakezdőnek számit még ekkor. 2 verset irt a köztársasági Franciaország honvédelmi harcairól /Garibaldi segitsége Franciaországnak, ill. egy Párizst védő ifjú a témája/. Később egyiket se vett(
fel a versyüjteményébe. 2 0 "Verrőleány dala" cimU versének alakja nemcsak a franciáknál kedvelt, hanem nálunk is. "I1ese a varrónépről" cím421
mel irottt költői elbeszélésének témája visszatér nála mégegyszer.
Mikszáth Kálmán elsó elbeszélésében az önvédelmi harcról ir. Hőse
egy öreg tánctanitó, aki léghajóra kerül, Garibaldi táborában harcol és
hősi halált hal. "Párizs alatt" cimii katonadalának alcime Tót népdal,
talán eredetileg egy szlovák népdal aktuális cimmel ellátva, mert semmi
kapcsolata nincs a párizsi eseményekkel! 422
Összegezve az eddig elmondottakat észrevehető, hogy polgári iróink
jószerivel sok munkás vonatkozású, témájú müveket írta,;, de nem ismerték, ismerhették a proletariátus valódi életét. Kivtlről ábrázolták e
születő osztályt, saját, szintén kialakuló egységes osztállyá szerveződésük gátját látva bennük. Céljaikkal nem tudtak azonosulni. Hazai szakmunkások hiányában a bevándorló német iparoslegényeket is kigúnyolták.
Ennek ellenére kezdettől fogva figyelemmel kisérték a munkásosztály,
418 Geréb László: A munkásügy... 57 p.
419 Uo. 57 P.
420 Uo. 58 p.
421 Uo. 57 P.
422 Uo. 58 p.
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majd a munkásmozgalom kialakulását. Munkásirók, költök hiányában ők tiikrözték eszméiket, vagy rokonszenvvel, romantikus pátosszal ábrázolták
sorsukat!
LENIN fogalmazta meg a legvilágosabban, hogy a munkásosztálynak
Isiemelt feladata megismerkedni a kiemelkedő alkotók munkáival, akik
szembefordulva, túljutva a polgári kultúrán, újat tudtak mutatni! A
proletárkultúra feldolgozza elődei korszakalkotó munkáit, megismeri a
nemzeti kultúra kimagasló alkotásait és megteremti osztályideológia
alapján az önálló munkáskultúrát. A munkásság soraiból kinövő alkotók,
munkásirók feladata a munkásosztály helyzetének, osztályharcának az ábrázolása. 423
A magyarországi munkásköltészet kezdete a XIX. század második felére esik. Ekkor fogalmazódik meg a nunkásirodalom követelménye is.
HORVÁTH JÁNOS, a budapesti cipészszakegylet elnöke, a Magyarországi Általános Munkáspárt radikális ellenzékének vezetője irt elsőként cikket
a Népszava 1877-es évfolyamában a mun,ásirodalomról. 424
A munkások világtörténeti feladatukat csak úgy tudják megoldani, ha
müveltségük hiányain önnöveléssel, olvasással segitenek. Sajnos ennek
tömeges elterjedéséről még nem lehet beszélni. I{evés az olvasási vágy
a munkásokban, kevesen olvasnak újságot. 1877-ben a 2 önálló néplap
/Uépszava, Volksstimme/, melynek "... feladata, a munkásnép jogait kimutatni ős védeni, érdekeit fejleszteni és az elnyomott néposztálynak
önfelszabaditására célzó utakat kijelölni..." azon panaszkodik, hogy
előfizetők hiányában önfenntartási költségeit se képes előterer_iteni. 4~5
Tudatlanságból, vagyis nem ismerik fel jól felfogott érdekeiket, nem
pártolják saját lapjaikat, amelyből elsőrangú forrásként ismereteket
tudnának szerezni.
Horváth János hiányolja a demokratikus röpiratok megfelelő szánt.
Nem elég az egyedi, áldozatkész vállalkozók igyekezete, kiadása. Ugy járnak majd, mint az 1-200 előfizetővel rendelkező lapok. Nagy szükség lenne rá, hogy tömegméretekben felvilágositsa a gyárakban, Üzemekben, mü423 Munkásmozgalom ős kultúra... 6-7 p.
424 Uo. 62 p.
425 U0. 62 p.
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helyekben dolgozókat és megismertesse velük a mozgalmi célokat. 426
A közömbösség oka a saját irodalom és a szocialista sze_•aléletü alkotások hiánya. A munkás olvasmányélményeit - ha van - elsősorban az
ellenséges polgári, papi, állani regényirodalomból szerzi, mely olcsó
áron hinti el termékeit, jó üzletet bonyolitva le a munkások között.
Legveszedelmesebb 4 a 7Ilerikális /vallásos/ irodalom, "..,t
Ar ez: mézes

kenyér mérgezve".
Horváth jelszava, a munkás, "a helyett, hogy a tőkepénzesek szolgálatában álló sajtót olvasná és pártolná, elsősorban és kizárólag csak a
munkásirodalmat olvassa; mert feltétlen szükségesség, hogy először a
saját sorsát illető irodalom tanulmányozásával tanuljon egyszersmind magának világnézetet alkotni"! 428
•
A 70-es években tette meg kezdeti lépéseit a munkásirodalom. Szerzői m5g liberális polgárok, de céljuk a munkásirodalom növelése. Első
képviselői Gáspár Lire, Csorba Géza, Darmay Viktor, Lbrányi Evil, akik
már szocialista tárgyú verseket irtak. Csupán irodalomtörténeti, úttörő
jellegük miatt érdekesek száriunkra, mert ők sem ismerték a munkások éle..
tét, tehát nerc ábrázolhatták alakját teljes hitelességgel. Elbirálásuknál szándékuk, felismerésük a dánt ő! 42;
GÁSPÁR IMRE a magyar szocialisztikus irodalom egyik hazai képviselője, versek és tanulmányok irója, majd polgári lapok munkatársa. Fel-

olvasásaival részt vett a munkások ismeretterjesztő előadásain is. 430
A Mépszava párthelyiségében 1879. március 2-án egyaránt sikert aratott
"A munkások a költészetben" c. értekezésével, mint az újabb ma ' yar szabadságköltészet és irodalom jeles képviselőinek bemutatásával. Elsősorban Ábrányi Emil, Kiss József és Bartók Lajos nevénél villanyozódott fel
a közönség, kikt:ek soraiban értelmiségiek is UJ.tek! 431 Ertekezését a
"Népszava" folytatásokban közölte.
426 Munkásmozgalom és kultúra... 62 p.

427
428
429
430
431

Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
W.

62 p.
62 p.
9.-10 p.

63 p.
63 p.

-
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A mu kúsoknak nem kellett bemutatni a költészetet, pártállás és
más világnézetről is felfedezték annak lényegét, szépségét, azokat az
eszméket, amelyekért ők is harcolnak. Olyan versek, .gint a - Szózat, a
Hnnusz, "Petőfi Sándor, a leagyobb magyar költő" versei, vagy a Marseillaise - harcra, az elnyomás elleni küzdelemre szólitotta, buzditotta mindig a népet. 432 "A munkás-poózis kiváltképp az emberszeretet
költészete. Hiszen mi a célja? - felmutatni egy egész társadalmi osztályto melyben sok ember fázik, éhezik; melyben sok ember függ egy-egy
ember szeszélyétől; melynek csupán kötelességei vannak és nincsenek jogai, verítéke, s nincs gyolcsdarab, mellyel lesiniitsa homlokát; melyben
sok embert visz a nyomor vétekbe, kárhozatba, s a költő számukra kér
segélyt, irgalmat, jobb idóket!... 433 Hazai költészetünkben az elnyomottak ábrázolása Petőfi Sándornál abbamarad. Oka az elmaradott társadalmi viszonyok, nyomor. Nem ismeretes a költők számára a munkások élete sem. Végre felismerte a munkásosztály is a jogai hiányát, kizs
nyolását! Gáspár szerint: "A munkás szeresse költőit, a költők pedig
legyenek a munkás védői, szószólói. Igy szolgálják egymást kölcsönösen,
s ig y várhatunk a közeljövőtől egy bátor, egy ihlett, egy hatalmas magyar nu nkás-poézist! " 431{
Miért foglalkozott munkáskérdéssel? 1878. nov. 4-én kiadatott
"Ujabb dalok az időnek," c. verseskötetében igy ir az Előszóban:
"Azon mozgalom, melyet "társadalmi"-nak nevezünk, Magyarországon
r
gyökeret még nem verhetett..." 35
A nép ráébred, a kor szabadságzmozgaLmai nem érték el céljukat, ezért
küzdenek eszméik térhóditásáért. "..,E füzet irója azt hiszi, hogy ideje van a magot elhinteni hazánkban is. "436
Az eszme régi /köztársaság, világszabadság, örök-béke, hazaszeretet, hit/. A kötet versei is e gondolatkörben mozognak: A trónbeszéd,
Repülj, ... , Elmennél; oltáridhoz, , Iátomány, Élet mentő, A szegénye-

432
433
434
435
sajátja.
436

Munkásmozgalom és kultúra... 63 p.
Uo. 64 p.
Uo. 64 p.
Gáspár Imre: Ujabb dalok az időnek. Buda est. 1878. A szerző
/Kocsi Sándor museuul krt.10.sz.a nyomda/ 3 p.
Uo. 3 P.
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kért, Pénzen, Az utczáról, A katona esküje. 437
Aktuális témaként foglalkozik az önálló magyar hadsereg felállitását célzó 1878-as törvénnyel, a boszniai okkupációval, a balkáni felszabaditó háborúval, az orosz-osztrák szövetség következményeivel /Iiol
van az a Magyarország, Népek csatája, Nap ragyog nekem, Bosnyák háború/. Felemeli szavát a magyar katona külhonba hurcolása, zsoldosként
való felhasználása ellen a hódító háborúkban. A háborús helyzet, a balkáni harcok, az orosz cár elfogása annyira tűzbe hozza, ho gy forradalmat jósol és a viláíforradal on győzelme, a szent szabadság lebeg szemei
előtt. "A jövőből" a. versében igy ír:
"Forradalom jő! Küzdtenek már
Fe j' delűekért, honért, hitért,
Az éh-haló mozdul meg immár
Ki kenyeret híjába kért." 438
p ragyog,nekem" c. versének 5. versszakának elején
"Nap
"Látok egy nagy forradalmat

Mely körülem egyre készül..."
Az 5. versszakban :
"Kész, mely ott dulva napkelettől,
Nő j j nagyobbra százezerszer!
Még felőlod jöhet áldás!
Mint a nap is tőled kel fel! „439
A világszabadság eszméje jelenik meg "A nép nevében” /1878/ c. versében /30rszk./:
"Hol van az ajk, mely igy kiáltson:
A nagy század megérkezett!
Legyen szabadság a világon, Föl nemzetek...
Föl nemzetek... fogjunk kezet!
S szent kardal árja száll föl égbe,
A nép nevébe ! " 440
437 Gáspár Imre. s+r 31-33, 37-38, 39-41, 42-.43, 44..45, 46-48, 51-52,
53, 54-55 p.
438 Uo. 9-13, 19-21, 25-28, 34-.36, 22-24 p.
439 Uo. 25-28 p.
440 Uo. 29-30 p.
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er~zedé e a vidéki birtokosok honorátor réteA ~ 0- es k kö1tő
évenk
gének képviselői. Volt, aki még rendelkezett földbirtokkal, többségtik
már nem. Belőltik vált Budapesten a kapitalizmus jóvoltából értelmiségi
proletár. A hazai elmaradottság következtében nézeteik megrekedtek elavult társadalmi ismereteknél, polémiáik a francia forradalom, a felvilágosodás eszméi, a mater alista filozófia körül csoportosultak. Érdeklődésük a Párizsi KolamUn, a nemzetközi munkásmozgalom, a munkásügy témájában beszUktlt. A hazánkban végbemenő átalakulás, a porosz utas fejlődés, a liberális eszmék, jelszavak ős Bécstől tl6 függés ellenére
függetlenségi jelszavakat hangoztattak. A hivatalos fórumok, irodalmi
lapok /Aizadé_ia, Kisfaludy Társaság/ vezetői megcsontosodott szemléletű
irók, költők, akik a "nemzeti klasszicizmus" szellemével kerékkötői lettek mindenfajta újnak. Megélhetésiekért küzdve a költők nótákat, szavalmányokat költöttek a szülőföldről, faluról, családról a valóság, az új
eszmék ábrázolása helyett, mert nemcsak ledorongolta, elhallgattatta a
kritika, de rossz költőiknek, senkiknek nevezte őket az irodalomtörténetirás is. 441
BARMAY VIKTOR "Felhők ős csillagok" /1872/ c. verseskötetéről is a
hivatalos kritika megdöbbentően ellenséges hangon szól, fölényesen kioktatta a költőt látszólag érthetetlen hibákért. 44` A "Bokréta" kritikusa a családi élet boldogságát ajánlja a világfájdalmas versek he..
lyett. 443 Szinnyei irólexikonában Darmay költészetének értékelése elaw
radt! 444 Szemere Miklós pártoló cikkében egyrészt raegállapitotta a fUg.
getlenségi párti költői, elhallgatását, másrészt a Függetlenségi Párt
ugyan gyülekezőhelye a haladás képviselőinek, de zavaros, kialakulatlan a világnézetük. 441) Sorsuk hasonló, egyedül Mikszáth jutott ki "szerencsésen" ebből a helyzetből!
Darmay szerelmes dalai, halálváró elégiái, bölcselkedő költeményei
elsősorban a "Felhők ős csill$gok" /1372/ és az "U,jabb költemények"/1877/
cinű verseskötetében jelentek meg.
Geréb: A munkásügy... 62..63 p.
Uo. 63 p.
Uo. 63 p.
Uo. 63 p.
Uo. 63 p.
Uo. 105-110 p.
Darmay Viktor: Ujabb költemények. Bp.Tettey Nándor ős Társa
Bizománya. 1877. Sárospatak.
441
442
443
444
445
446
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Me itélé e elég változó. "...a kiegyezés utáni legbaloldalibb költő, kiemelkedő politikai költészete" 447 Politikai versei "republikánus hitvallások", a magyar belpolitikai élet tilkörképe, a munkásmozga..
lam iránti érdeklődését, rokonszenvét mutatják. Bölcselkedő verseiben

a közélet eseményeivel foglalkozik, a költő és a közélet viszonyával,
saját csalddásaival. 448
"Darmay Viktor, a kiegyezést követő első évtized hazai életének
egyetlen igazi politikai költője; ellenzéki, annak is baloldali." 449
Azért állitja ezt. Geréb László,, mert ebben az időben még Arany ős Vajda
János egyaránt hallgat, Gáspár Imre pedig vegyes értékit, mitveket alkot_
Benedek Aladár pedig nem igazán politikai 3;61t6. 45G

Komlős Aladár Darmay politikai költészetét /előadásmódja valóan
egyenetlen/ Petőfi utóhatású, élclap-költészet szinvonalúnak tartot-.
ta! 451
Geréb László ellentmond ennek az állitásnak, mivel nincs feldol..
gozva az élclap-költészet, tehát nem lehet ezt egyérteleten kikiálta..
ni. Kivétel a belpolitikai viszonyokról szóló versek_. 5`
"Darmay a hanyatlóra fordult kapitalizmus, a reakcióssá vált, a
feudalizmus maradék erőivel szövetkezett polgárság korának költője" 453
Darmay Viktor határozottan republikánusnak vallja magát, lásd "Merész
a szó" cumit versét. 454
Forradalmi demokrata, korabeli elnevezéssel "vörös republikánus" oly időszakban, mikor már annak eszmei tartalma a
Párizsi KornmUn bukása után elsekélyesedik! örvendő republikánus szellem versei még a III. francia köztársaság idején keletkeztek /1870.
szept. 4.h Ne :i óld el őket, Még messze nincs kilencvenhárom, 1870, A
hatalmasokhoz, Le a trónnal, A szabadságról, Ó, azok az én álmaim /vi447 Geréb... 96 p.
448 Uo. 96 p.
449 Uo. 100 p.
450 Uo. 100 p.
451 Uo. 101 p.
452 Uo. 101 pe
453 Uo. 110 pro
454 Uo. 96 p.
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lágszabadság gondolata/. 45-5
A hazai polgárság ellenzéke, a balközép és szélsőbal 1875-ben
fúzióba lépett egymással. Programjuk, nemzetiségi politikájuk te áfa
lett Darmaynak. A szélbali politika hive, mégis szatirikus hangvételü
verseiben pl. a "Csak előre!" c. költeményében ostorozza azokat a hibákat, amelyek a Deák-párti kormány csődjét okozták /korrupció, hivatalok árusitása, elmaradottság, demokratizmus hiánya, viriliz.mus virágzása, fU-getlen államiság/!/ szánalmas gondolata, főrendiház állapota / ! / . 45n
Az 1873-as fúzió miatt megbélyegzi a balközépet a "Ziszap rthoz"
c. versében. Sürgeti távozásukat demagóg, népbolona.itó politikájuk, önző
magatartásuk miatt vagy változtass an ak programot! I+ ~ 7
"FÜg ;etlensé" c. versében irja: "Fiiggetlenség szent zászlója Meg
Elfeledik a mártirokat, elárulják az eszmét. Van
van tépve homlokod" 458
aki még hü az eszméhez mert ezt kivárja a haza becsUlete. 459 "Fe zrver
letétel" c. költeménye 1875 birálata: "Leraktátok hát a fegyvert ti is
"460
r ••
?

Nyomora - mely 28 éves korában agyhártyagyulladásos tuberkulózisban
elvitte - ellenére sem került közelebb a proletárokhoz, kávéházi költő,
akinek se lakása, se pénze nincsen. 461
őt teszik irodalmunkban az elsővé, aki ha nem is lett a munkásság költője, de akinek eszmevilága találkozott a munkásság, tigyével,
harcával." 462
"...

455 Geréb... 102 103, 100, 98 p.
Darr:~ay... 11 ~1-118, 136-137, 141-142, 146 p.
455 Geréb... 101 p.
Darmay... 282-285 P.
457 Geréb... 102 p.
Darmay... 202-203 p.
458 Darmay... 301, 302 p.
459 Uo. 301-302 p.
460 Uo. 50-51 p.
461 Geréb... 102 p.
462 Uo. 102 p.
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Későn érdeklődött a munkásmozgalom iránt, nézetei is elvontak, gyöngék. Tükrözik a hazai állapotokat, ez tehát nem az ő hibája. Nem ismerhette a marxizmust, !mert a radikalizmus ős az utópikus szocializmus eszméi még kialakulatlanok ekkor Magyarországont 463 Marx és hívei a forradalmi demokratákat az 1870-es években kispolgároknak, osztályalapot né7kiildző társadalmi orientáció nélküli pártfelekezetnek tartották. 464
munkásmozgalom hiányában a nemzetközi munkásmozgalom hívei
válthatták ki rokonszenvét /Párizsi Kommiln, Internacionálé elleni per/:
"Ne itéld el őket,
Ha szivükben uj nap fénye gyúl ki lassan,
S elszédülve állnak széditö magasságban;
S ha lelkük a léttel gyászos tusát harcol,
Hogy sötét lesz arcuk száz sötét kudarctól:
Ne itéld el őket... "465
A "Ne itéld el.őket" c. költeménye 1870 végén született a francia
köztársaság önvédelmi harca, a párizsi nemzetőrség felkeléseinek ható»
sára. 466
467
"Ne itéld el őket, Ha bitang agyrémnek nem kérdik: Mi az ára!"
Zavarosnak itéli a munkások szeméit! "Ne itéld el őket... Gyáva f
reg előtt gyáván roskad térd.ü?;".468 Állitásának alapja, hogy a félrevezetett munkásság szavazataival támogatta III. Napóleont a polgári demokr€ciával szemben, aki válaszul halomra lövette őket. Fegyveres felkelésüket a költő rokonszenvvel kiséri távolról: "vad méhéből a megtelt undornak, Milliókra átkot ős ölő gyilkot szórnak" 469 A magyar irodalomban
ez a vers
r/0 nevezhető a "... rux kásmozgal omrlal foglalkozó ela6 költeménynek".

463
464
465
466
467
468
469
470

Geréb... 104 p.

Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.

104 p.
104-101 p.
103 p.
103 p.
103 p.
103 p.
103 p.
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A "Szabadság mint a Népzászlója 1 c. szélbali hetilap 1871-ben hibás kimmel "Deleschuze" /Párizsi Kommün külügyminisztere/ közölte a Felhők és csillagok c, verseskötetében levő "A Communeről" szóló versciklusát. 471 A sorozat q verse foglalkozik a Párizsi Kommün eseményeivel.
A sorozat első versének kezdő sora: "Jelen, megállj, á, ne itéij
még" párhuzamos a "Ne itéld el őket" c. versének hangjával, hisz mind472
kettő a munkások harcairól szó1.
"Lesz kor, amely kérdőre vonja
S tisztára mossa bün'L;et." 473

Az utókortól várja a perújitást a polgári közvélemény Párizsi Kom..
mün megitélésében tanúsított magatartásáért. 474
Saját véleménye koráról:
"Lesz kor, melyne k té ed er ;rád ja " 477

"S megmondja, hogy te vagy a gyi1;os,
Tiéd a biin, mely annyi sok,
Tiéd a könny, a vér, a láng, és
6k bukva is még angyalok" 476

A 2. versben az elnyomottak felszabadulásukért folytatott küzdelmét ábrázolja:
"Látom a nyomor szennyes arcát
S rongyot, mely föd égő sebet,
És a sok fényes hazugságot,
Mely marni kezd, ha már evett.
A szabadság sok lázas álmát,
A rabszolgákkal telt hajót
És értem a szent örülést - ah!

A rémítőt, szivszaggatót... " 477
471 Geréb... 105 p.
4 72 Uo. 105 p.
473 Uo. 105 p.
474 Uo. 105 p.

475 Uo. 105 P.
476 Uo. 106 p.
477 Uo. 106 p.

--
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A 7. sorban levő "szent őrülés" a "költő fájdalmas, de józankodó
kivül.állása" , megérti a küzdőket, de nem azonosul verik.
Meglátja, hogy a tömeg elégedetlenségét a "nagyok" játékszerként
használják fel saját céljaikra ős utána leverik a felkelésüket:
"És szivem tépi gyarló kétely,
S fe jen e hintem a hamut, " 478
"Hiába... a bukott forradalmak szertehulló hamva" hasonlatával a
párizsi "véres hét" képzetét kelti. A költőt gyarló kétely tépi, nem
hisz a társadalmi igazság győzelmében ős gyászol. 479
A
vers gondolati zsúfoltsága, filozófiai meditációi túlhaladják
költői '_,épességeit, honiányos. 480 Objektivista álláspontját fogalmazza
meg azzal, hogy a világ bűnös a "véres hét" előidézésében, 3e nem gonosz. Az osztályharc, az osztály érdekét védő csoport szemlélete önmagáról, ellenségeiről megmagyarázza számára, hogy relatív a bünösség fogalma. A társadalmi harc rontja a világ szépségét/1/ 1 igazságának kritériuma a haladás, az emberiség jóléte!:
"Zsarnokság épít más nyakára
S megköt a földön mindent.
De jő a jog, rombolni kezd, bár
Felbőszít annyi istent. "431
A jog a zsarnoki hatalommal rendelkező Világ istenét, az uralkodó
eszméket rombolja le. Tépelődése visszaesés az 1. vershez képest, melyben az utókort hatalmazza fel, ho,y mondjon végleges ítéletet az osztályharcról. Saját ítéletét biztosan megváltoztatta volna, ha megismerkedik
közelebbről a proletárok eszméivel és nem utólag értesül a Kommün eseményeiről.
A 4. v r ben természeti hasonlattal fejezi ki az evolució továbbfejlődését a revolució felé: "Szolid párából felező készül, a felhőből
,

478 Geréb... 106 p.
479 Uo. 106 p.
480 Uo. 106 p.
481 Uo. 107 p.
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villám - 3 a villám öl... "48 2
Túr sadalomtörténeti Londolattársitását olvasI áIiyai, kora alakitott:
ki. 1E30, 1248-49, 1E70-71 esetében a polgárság a proletárokkal együtt
harcolt a feudalizmus maradványai ellen. Azóta a polgárság önzésből,
érdekből elkülönözte magát, a proletárok harca pedig megerősödött. A tőkés rendszer a proletárok szánéra _.1ár túlhaladott. A polgárság elizéli
megdöntéséért vívott harcot, és a lemdszároltak nyögésest isten büntetésének tartja! A mészárlás viszont új fejezet a történelemben. "Nálunk
a véd, - de itt a kezdet" jegyzi reg: 483
A költő arra figyelmezteti saját osztályát, hogy ne itél jene'; elhaoarkodottan, mert sorsuk beteljesedik:
"Példájuk szól: borslik a mérleg. Ne itél jünk - ők is itéltek. „ 484
Az
versben befejeződik a harc, béke honol. A költő gyászolja a
levert Párizsi Kos- Unt, de bizakodó a hangja:
" zelid napfény, balzsamos szellők
Hoznak a földnek újulást,
S szabadság - miről ők álmodtak
A világnak föltámadást." 48'
-

Oly egységet, erőt látott a munkások harcában, amely világszabads kivivásához fog vezetni. Kár, hogy kora és betegs47e miatt nem tu-

dott szorosabb kapcsolatba lépni a munkásosztállyal!
1E171-ben irt még

elé` iát, a mely tartalmi összeftt-r:ésben áll a
francia. forradalmakkal. E r ő s szabads ágvágyá t tükrözik a versek. "Fölébredten;" c. verséren a költő éjszakai bús fantáziaképe a visszatérő
szállongó hamu /A Communeről" 2. darabja/, az ár-apály /1d. 5. verset/
hasonlat párja. ''Leégett az erdő... a felhők torlódása és oszlása: egy
világ kelését és összeroskadását Lutatja. "486
482 Geréb... 107 P.
483 Uo. 107-10e p.
484 Uo. 10e p.
485 Uo. 108 p .
486 Uo. 103 p.

_.. _.

Az árnyak mesélnek a költőnek arról, hogy mi történik:

"d, jó árnyak, maradjatok mellettem,
(5, suttogjatok, 6, beszéljetek:
Szégyentől, amely zús. a mély vizekben,
S lángról, mit forralnak a fellegek.
Beszéljetek új teremtés napjáról,
Hol a szines káosznak vége lesz,
Rejtett üdvével, hol az ég kitárul,
.1s mindent fény, mindent virány övez..." 487
A villámot forraló fellegek a KommUn ciklus 4. darabjához hasonló
kb, "s a fennálló világrend káoszának végén kitáruló üdv..." e gyazon
gondolatkör darabjai. 488
"Az emberiséről " c. elégiájában reménykedik, majd újra csalódik
a költő:
"Szabadság, fönség romba dőlnek,
S minden gyötrelme az időnek..." 439
!

Az utolsó szakasz vállalja a 1 Uzdelmet:
"De án legyen dicsőség, szágye:.;
Kebled emésztőn csak hadd égjen:
Emberiség, léted örök!
S mig béke lesz, mig forr egy láva
A küzdésben - lelkem dalával
Éh is lángodba merülök. "490
"Lehajtom én is" c. 3. elégiájában irta:

"Egy ifju küzdött, aztán elbukott.
Mi történt? Semmi, Oly sok a halott."491
487 Geréb... 108 p.
488 Uo. 108 p.
489 Uo. 109 p.
490 Uo. 109 p.
491 Uo. ' 109 p.

Itt a "halott" kifejezést saját magára is értette, küzdelmeire,
csalódásaira, mely rezignációhoz vezetett, /21 éves!/ Az ifjú sirámai
kettős értelműek - kicsit gyenge szinvonalon - a Kommün siratását is
jelentheti:
"Karja feszült, emelte a követ§,
Mi - hitte - egykor oltár is lehet„
Oltár, min gyűlne tiszta, égi láng,,
Fogy nyerne több fényt és lelket a gilág..." 492
Az időszaki sajtó közölte ÁBRÁNYI EMIL különböző népek szabadságdalainak fordítását. Feltiinést keltett "Az Internacionále kantátája" c.
kardala, amelyet 1871-ben irt. Kb. 40 éven át jelent meg különböző szocialista verseskönyvekben, szaklapokban. Az Internacionálé eredeti szövegét /Pottier irását/ Ábrányi nem ismerte: Állitólag angolból forditotta magyarra. Szerinte a dal keletkezési helye London, az Internacionálé
központja. Az első kiadásnál /1371. nov.4. Pesti Napló/ ezt jegyzetben
közölte. Ebben az időben a nemzetközi munkásszervezet tevékenységéről
az egyetlen legális közlési lehetőség ennek a versnek a megjelenése
volt. 493

A "Chanson du départ" cimü dala a Kommün alatt keletkezett. Azzal
a megjegyzéssel forditotta le, hogy ez a Kommün indulója! 494
Ábrányi a munkásmozgalom polgári költője, pályája végén teljesen
eltávolodott tőlük! 495
BENEDEK ALADÁR 1370 •75. között tehetségesen irt a forradalomról,
a népek felszabadulásáról, a demokráciáról, azután eltűnt haláláig
/1915/ az irodalmi életből. Elzüllött! Kár, gondolkodásmódja, kifejezésmódja igaz tisztulatlan, de rosszabb költők is érvényesültek nála! 21-..
telmiségi proletár ő is, fiatalkori versei árulkodnak róla. Megfelelő
módon - U2t kifejezni nem tudta, akárcsak elkeseredését, de nem adta el
magát a kapitalista hatalomnak, hanem proletárrá vált, osztozott sorsukban! 496
492
493
494
495

Geréb... 109 per
Uo. 64 p.'
Uo. 64-65'p.
Uo. 65 p.
496 Uo. 65 p.

llo

"A vén fújtató cigány regéje" c. versében a költő helyzete olyan
mint egy vasgyári napszámosé. A munkás cigány. Romantikus szegényember
ábrázolás példája •Z. Korai és kedvelt téma a vasmüves cigányok gyári
munkája. A költő menyasszonya /Róza/ társaságában figyeli meg:
...Róza látta,
Amint ott tilt a föld porán;
Ősz fürteit a szél kuszálta,
Edzett nyomor volt homlokán.
6h, bár sohase látta volna!
E vén ősz hitét dulta szót,
A diósgyőri vashámorba,
Amint szitotta ott a széna...
/...Róza elment

s az agg cigányról álmodott,,.,,N/ 97
Lázadó versei közül a "Ha gy idők küszöbén" c. versében nem érti a
kapitalizmus ellentmondásait, de nincs rá szókincse, ábrázolóereje sem,
ezért vergődik: "mi érjük meg az itélet napját" 498 Érzi a vég közeledtét, melyet a "Rabok kóruság-ban jelenit meg:
"...Feltámadásról szól az irás:
Borult az ég,, a léi, oly tikkadt!
KÖzelg a nagy perc - legyünk készen!
Mely eget ráz és földet ingat..." 499
A vers hangulata azt a légkört tükrözi, amelyben az I. Internacionálé létrejött, működött és tevékenységéről hamis képet alkottak! A társadalmi, történeti ismeretek hiányában a munkásmozgalom korabeli helyzete miatt nem került közelebbi kapcsolatba ez a költő sem a munkásokkal.
Ennek ellenére figyelemreméltó a nemzetközi helyzet, a légkör ábrázolósa, az az időszak, amikor l870-ben kitört a francia-porosz háború és elhangzott az I. Internacionálé Főtanácsának Üzenete! Lelkesen hirdeti,
497 Geréb... 65-66 p.
498 Uo. 67 p.
499 Uo. 67 p.

hogy a hóditó háborút népforradalomnd kell váltottttni:
"Európa vár. Ismét új vajúdás
Tart ébren milljó s milljó kebleket.
A népek sorsa új kockán forog,
Patakzik' a vér! Agyúk dörgenek!
S a várakozás nagy, rehéz, feszült,
A kiváltságos gyilkolás folyik.
S mig fellázad lelkünkben, ami $',
Bennük egy sejtés visszhangozik:
Mit nem végzett be annyi ezredév,
S mit most két önkény hiu vágya kezd,
Nem válik-e üdv - forrássá, miből
A népszabadság habja csörgedez?... 5°°
...

"

Az 1854-es krimi háború idején Szemere Bertalan - ki emigrációjában még Marx-szel is találkozott - reménykedett ennyire egy újabb forrtdalomban, de csalódnia kellett! Benedek is általános csalódottságát fejezi ki a "Franciaországhoz" cimü versében:
"... Eldobtátok a fegyverű s e világ
Gyalázatára új most adtatok:
Tuddátok-e majd letépni még,
Teremtve újra egy ilyen nagy napot?
Mert ez lesz az, melyen a fiald java
Győz vagy hal!..." 501

A MOMMUnra hiányosak az ismeretei, verset nem ir ebben az időben.
Elképzelései hasonlóak kortársaihoz /].d. Darmay/. Jól látta azt meg, h_cay
a -társadalom átalakitása a monarchiák megdöntése árán jöhet csak létre.
Versei előremutatóak oly korszakban, mikor a nagy kortársak még mindig
ha11 ;attak! 502
500 Geréb... 68 p.
501 Uo. 68 p.
502 Uo. 69 p.
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A 60-as években a magvar iparosle v ényék' lei.^ták külföldön szerzett
tapasztalataikat. Elsősorban a Munkások Ujsága közölte tárcáikat, de
megtalálhatók ezek a Hazánk, a Századunk, a Vasárnapi Ujság és a Tisza.
vidéki Ujság /Szeged/ hasábjain ís. 503
Tudósitásaikat Londonból, Hamburgból. Párizsból. Berlinből kiildték. Iróik között található könyvkötő segéd, szijjártó, kárpitos, csizmadia. Liptay Pál polgári hirlapirő, aki párizsi tudósitó volt akkoriban.
Témájuk,: magyar egyletek külföldön Párizs, London/, di jnyertus
munka leirása, /könyvkötés/, a munkába állás körülményei, Godillot gyár
tevékenysége, magyar iparoslegények vándorlása, londoni üzen leirása,
párizsi lábbeligyártás folyamata. 504
Fritz József, könyvkötő segéd 1868 februárjában Londonban járt a
magyar iparosok szálláshelyén, egy 48-as emigráns borbélymesternél. Itt
székelt a magyar ecyleii mely már beolvadt az emigráns németbe! Azt
„Ltx egy másik magyar könyvkötő
irja, munkát is kapott. Csodálattal
dijnyertes munká ját ! 505
Áprilisban már Hamburgból ir Fritz József. Ezentúl a Munkások; U jsáának minden számában szerepeltek közleményei Európa különböző tájairól! Valóban irodalmi értékű tudósitás ez! Tómájuk megegyezik, a munkába állás körülményeiről, szólnak. Kiderül belőlük, hogy képzettsége
jóval nagyobb a hamburgii könyvkötőkénél, finomabb :munkák elvégzésére is
alkalnas. 506 /Ine a magyar céhes ipar előnye!/
Csiky Károly szijjártó a párizsi Godillot gyár munkájáról számol
be. 3.4 ezer munkást foglalkoztattak +Csikyt ez csodálattal tölti el,
hasonlót kiván 'Magyarországra is ! 50?
Stern Vilmosról nem derül ki iparos vagy polgári tudősitó! Berlinb3l ir 1869. jan. 16 án, a berlini magyar egylet tevékenységéről. Hivatkozik a párizsi egyletről szóló cikkre. Tehát az egylet 1869-ben:
"jelenleg 75 rendes taggal bir, főrészét képezve az itteni megtelepedett
-

503 Geréb Lászlő: Munkásélet és munkásmozgalom a magyar irodalomban. 1867-1072.Bibliográfia és dokumentum gyüjtenény. Budapest, 1959.
66-67 p.
504 Uo,
505 Uo.
506 Uo,
507 Uo.

66.67 p.
66 v:
66 p.
66 P.
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iparosok s a szintén szép számban ide 6rkoze t t tanulók. "508 Könyvtárar nyelvé lappal rendelkeznek. Hetente ismeretterjesztő előral, 2
adások hangzanák el. György Aladár érdemeket ~szerzett itt a közremüködé s ve l ! 5°9
Rubin Albert kárpitos. Londoni tárcájában "Szellemi érdekeink"
cinmál megirja, hogy "Uinte y három övvel ezelőtt.../1866/ vánderkönyvearte1 zsebe:.ben, hátamon köi yü batyuval indultam, vigan fütyörészve,
a szélei világba... ,' 510 Szegedről 116 etarszágba, onnan Londonba ment.
nagyüzemről 3.r, ahol a munkások részégi?e kultúrotthon, könyvItt
tár, orvot : ril
i és annInisb ztoaitás van! Igy sóhajt fel: "B zám! n a
e,CZer viüczatéro k , találok-e földeden is csak egy ily üdvös idózetot?" 5 11

Ram: ihály "Osizmadia-levél Párizsból" cimael küldött tárcát
a Vasárnapi U j nág 1869. o kt'beri számába. A gépi, nagyüzemi munkáról,
a lábbe.igyártásról fecseg. Levonja a tanulságot, hogy itthon is gyárakat kell alapi a i! 512
Li t l 'á,l L,P, monogra:1aal is küldte tárcáit Párizsból a "Hazán
ős a "Századunk" rószére.
Elsősorban a r!a :Ya,r: iDeroseíyletek párizoi tevékenysóf ,:e, úrdekolte.
1369 marciu.sában láto t.;atta meg Bogács Antal combkötő munkást a li.árizsi
egylet mezbi. záe ból, aki beszólt neki az 1343/44-bon letelepedett magyar iparosok /ez,ibók, szücsök/ tevőken ,s6g lről! 1845-ben alakitották
rirei _1a'7yar• Jótokon;, i;Tetet sególyezóc céljából. Kósőjb az
meg; a
emigránsokat is ők fogadták bo. Idézett az egylet alapszabályából:
"... A helyben 21U% dő m. e» k4zmüvesek me;győzűdvón arról, miszerint
egyrószt szent kötelessóg a szenvedő szaktársakat s©gitoni, de tudván
másrészt azt is, hogy anyagi jólótnek hatalmas előmozditója a lelki ké-zettség: elhatározták oly testületet kőpezri, mely kópes legyen a szüksógben szenvedőket se ;iteni.... Könyvtárt szervezve, mindenkinek, ki
szellemi táplálékot töhbrebocüli a tobzódásnál, alkalom adassék szünóráit oktatófa_: eltölthetni... :cet°győződvén vó;re, hogy a magyar kéz5 08 Ger. ób: Aunkásélet.. . 67 P.
509 Uo. 6 7 p.
510 IIo. 6 7 D.
511 Uo. (;7 P.
512 Uo. 67 P.
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mitvesek egymáshoz a rokonsági éo hazafias testvériesig lánczai által ffizvén, honfitársaik anyai szellemi jó voltát milyen óhajtják, szorosabban fonnak barátságos viszonyra lépni..." 513
1851-ben Loris Bonaparte államcsinje előtt t'elosziatta az egyletet
a rAndőrség. Házkutatások után letartóztatta a vezetosé c et. Az iratokat
sikerült idejében elégetniük. /`'`áncsics °Ithály itteni látogatását "Életpályám" c. Lüv6b a irja le./ 1863-ban .^z egylet újra megalakult. 514
''A cla; ay tanuló if;i4s6 tf' revü párizsi egyletben többséfi ében iparoslcg6ayck voltak, kicebb :számban ártclmiségiek /egyetemisták,/. 515
Liptay igy agitál: "A tagok száma a rnult dvbcn volt 78, de jeleul€g
/18b9/ coak 43, a uennyiben csalogatva az ottani nagy iparosmozgalmak
által sokan visszamentek .Aagyarorszá ora, mii; má ,ok, tovább akarván mitvelni magi knt, London s más városok fold vott6k stjckat... Jöjjenek fiatal iparostársaini:! Párizs oly czélpont, hol mincLenki raagtalálja a
aagárt..." Az e ylet székhelye, akárcsak itthon, egy kávéfáz különszobája, ahol hetente kétezer tartottak öcszejövetolt. A magyar nyelvit
kvnyvtárban 3 magyar, 2 Mimet lu},t járattak, az új tagok pedig francia
nyelvoktatásbab rószasültek, valamint 5 fr aogályben, éppú gy, mint a
tö ‘biek! 517
Liptay januárban aéGe yszer aeGesliti a magyar ogyle cet, mert megbukott a "Credit an Travaille" nevű munkásbank 63 394 fw 3 yi L- ókéjük
majdnem odaveszett. :sors Ede úr közbenjárására vi3szakapták a ;észüket,
ezáltal inaiét az elnökük leit! 518 Itt:aon kev c oé érv5 yenült Horn úr,
főleg, hogy Farkas Károly is hazatart külf61dról1
Igen érdeke^ ága a m`r yar i2adalomnak .A vándorle: én;;Tek lovelei,
amelyet még 1867 elát% közölte'_ ü .L.ajtóban, /Vasárnapi Ujság 1,,55, 1358,
1361, Politikai Ujdonságok 1362, hazánk és a Külföld 1366/,519
513
514
515
516

GerCb s iU cis lE; t`r... 67 p.
Uo. L%7 :p.
Uo. 66 p.
Uo. 66 p.
517 Uo. 6 6 yl.
518 Uo. 66 p.
519 Ger:;,.► : Llunkásüjy... 47 P.
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Világjáró kutatóink /Reguly Antal, Vámbdry Armin/ útjai; magyar
tengertiszek levelei különböző külföldi kikötőkből; a külföldön 516, a
nagyvúrosokban rövidebb-hosszabb ideig megtelepedő, egyleteket alakitó
magyarok; a világl.lt5, -járó iparos ifjak 61m5nyei t a fejlett tőkős országokban szerzett tapasztalatok; mind napvilágot láttak a magyar sajtc
lapjain.
Érdekesek az ős
Bikai levelek, az ott dlő iparos legdnyok eredeti tudósitásai a szecessziós háborúról, a 10 órás munkaidőről, a magasabb bérekről! Nem is jöttek haza. Alkalmazkodtak a "korlátlan" le he.
tősógekhez: önálló műhelyt, kereskedőst nyitottak, vállalkozásba fogtak, meggazdagodtak! 520 Az 1900-as évek elejőn még óriási az "amerikás"
magyarok leveleinek hatása! Ilvente 200 ezren vándoroltak ki a "menyországról" /r. .o./521 Iyszak-Amerikában ekkor már kivándorlási ü , ynökök
várták a szerencsétleneket de olyan távoli telepekre küldték őket, aho
fegyveres őrizet, drótoüvdny, munkafelügyelők, korbács várta őket potom;
fizetésfvrt. A nehéz fizikai munka, a tanulatlanságuk, gyakran vezetett
szerencsdtlensőghez. Mégis egyre többen jöttek Kelet-Európából a válságok és a munkanélküliség miatt. Igy továbbra is utánpótlást, olcsó
munkaerőt biztositottak az amerikai imperializmus számóra. A magyar
sajtóban az I. világháborúig mégis közölttik ezeket a leveleket! 522

ia7yarorozágon 1863-tól nőtt meg a I ivágdorlások száma az éhinadgy
a „aulasági válság miatt. Az iparoslegdnyek útja ekkor már Párizsba vezetett, ahol a Párizsi Egylet ismót újjáalakulhatott. Találkozóhellyé
vált a czervezkedő munkásoknak éppúgy, mint London)an, Berlinben vagy
Bukarestben. 523

1,351-b n a hazai iparosmozgalmak hatására sokan hazajöttek: pl.
Irányi Dániel, Liptay Pál, nyomdások, vargák, könyvkötők, ozijjártók,
a levelek irói. Felhasználták tapasztalataikat itthoni munkájukban tis
szervezett munkásként társaikat okitották, szervezkedésre buzditották
520 Gerdbs

Munkásügy... 41 P.

521 Uo.
522 Uo.

4 7 P.
47 p.

523 Vo.

48 p.
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Irásaik megjelentek a szakmai sajtóban. A "Tynogranhia" a nyomdászok szakmai sajtója. Nyomdászok szerkesztettók, cikkeit irtók. 18691871 között a lapban nóvtelenül vaÉS. n6vve1 jelentek meg ; irásaik. Egyaránt foglalkoztak a szakegyesületi esemónyekkel, sztrájkkal, bérharccal, a "közkedvelt" témával, a munkaidő leszállitásával /10 óra/, nyom.
dászrajáliook /naiv riportok/ közl6s6ve1. 524

Vjzsay Imre "Helyzetünk" cimrael irt vezércikket 1869-ben. Megálla.
pitotta, hogy nincs munkanélkülisó; a nyomdászok között, mégis elbocsátják a főnökeik tanoncto;orzás miatt a munkásokat. Igy a kapitalista
rendszer az, mely "...meginditotta a harczot a tőke ée a munkásosztály
között, közöttünk is naponkónt rnüködik a mindinkább jobban érezzük kebleinkben az emberi jog birásának vágy fát, melyet tipor a főnöktestület,
midőn munkásairól, azok akarata, tudta ósa beleegyezfce nélkül rendelke.zik..." 5 ~ 5 A munkások a főnöktestületet olyan törvény kidolgozására k6rték fel, amely szabályozza a munkaadók - alkalmazottak közti viszonyt.
Azok ezt elutasitották, a kormány sem felelt k6r6sükre1 526 /Lassalleanus elkópzelós!/
Bé,rczi "A mrinkísok f6nyes helyzete" c. vezórc k róben cáfolja azt
a hírt, hogy Pesten drágaság van, alacsonyak a bórek. Hirlapi adatot
közöl arról, milyen jók a b'rek Magyarországont 527 Uri szemszögből nem
látható a nyomor!
Egy szaktárs nóvtelenül pályamunkaként küldte be a szerkesztősgbe "A munkások kérd6e6hez" c. vezórci.két. A források feltüntetőse n61.
kül közölte Jókais Mennyit ór a máskéz? c. cikkét. Jellemzi a tőkős
társadalmat, amelyben a p6nz a legfőbb hatalom. Két alapvető osztályra
bomlik, munkásokra és nem munkásokra, va :yis tőkésekre. "E két osztály
egymás nélkül nem élhet el
" 528 A z európai rnun3sraozgalom megalkuvó
...

n6zeteinek hatására ideológiai gyöngesóg érződik hangjában. Politikai

524 Gerébs Lunkásügy... 43 p.
525 Ger6bs Munkásó let... 62-63 p .
526 Uo. 63 p.
527 Uo. G4 p.
528 Uo. 63 p.
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egyenjogúodgot hirdet! 529 Nem ismeri el az osztályharc lótozós't s az
előző cikkhez hasonlóan egyezkedni akar.a munkaadókkal. Támadja az
1348sV.tc. választójogi rendelkezéseket. A "Gazdasági" erőszak, a demokrácia hiánya, az "általános választójog" .yakorlását lehetetlonn
teszi. í•Iépkópviselettel kell a munkáskórdóst me oldani. "Előre! Egyesülős által biztos a siker!" Lassalleanus irás ez is. 530

A sztráJk. a munkaidő csökkentéséért folytatott harc felismerőse,
szüksLgessó.e, megitólóse rag igen vegyes. 1372-ben egy nyomdász nSvtelonül alázatos hangú, vallásos szellemü vezércikket irt tA munkaidő
ős arwaA helyzetünk" cim.ciels "Ismót megkondult lótunk küzdelemórája.
A vészt jósló harang czomoru melodiája imolyánkba hi elrebegni fáradt
ajkainkról kesergő imánkat, hogy a terehek vállainkon elviselhetetlenek... De hajh! mennyiszer el lett már angyali hangon is imádkozva a
lealázatosabb esedezóscel a munkaadó ős tőke urai kényelmes zsámolyánál: hogy az Isten szerel:aóre legyenek valahóra könyörületesek... "531
Mivel ez nem használt, a nyomdászok harcba indultak a 9 órás munkaidő
ős új árszabály bevezetós;órt1 532
A "B" mono . rawos c&kkiró 1872-ben "A munkások zászlófa" cimmel a
9 órás munkaidő kórdósóben sürgeti a makacs főnököt. "Strikóvel",
sztrájkkal kell figyelmeztetni arra, ho; ofi,_;edjea a munkások követeléseinek. Fellengzősen utal a nemzetközi munkásmozgalom elórt er:;dnőnyei re. 533
Czukelter J.F. személyében ciác han_ú vezórcikk jelen • meG 1872-ben
a
oraphia hasábjain "A kilenez-órai munkaidő" cimoel. 1871-ben a
nyomdászok 9 órás munkaidőt, 20 krajcáros árszabályt követelve sztrájkba lóptek, de megbukott harcuk ős nem sikcrült elérniiik cjernriit. Nem
adták fel mógsem, jelszavuk: 'áljen a 9 órai munkaidő! i ljen a 21 krajcáros árszabály!" 53

529
530
531
532
533
534

Gerób s
Uo. 63
Uo. 64
Uo. 64
Uo. 64
Uo. 64

_.iunkA cc; le t . . . 63 P.

P.
p.
p.
p.
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A lap szerkesztői nem í' ,.: is j tkeztek el szakmai és kultúrális lellerü cikkek közléséről, olvasóik növeltségének fejlesztéséről sem.
Szakmai téren ismertették hires könyvnyomdászok életét, tevékenységét,
a külföldi, fejlettebb technikák, nyomdák bemutatását. Ez töltötte ki
a lap anyagának na;youbb részét:
{faYdu Laloq Tótfalusi Kis Miklós nyomdász tevékenységét ismertette 1371. márciusábün. 535
Balogh G.ru1a, "Egy magyar nyomdász a 17. szd.—ban" cimmel a nagyváradi czületésü Szentczi Kertész Ábraháti nyomdászról irt cikket. 536
Zathuretzlzr Sándor "Gutenberg" c. verse/1/ pályadijat nyert költemény, ezért közölte a lap is: "Ezennel közöljük Z.S. ur pályadijat
nyert költeményét." -' 337 A vers a bibliának Gutenberg által való elterjesztőséről szól. A földön ooká volt addig sötétség /5.szakasz/sú
"lag szólt az Ur: "LeUyen világosság!"
S a nyers erő szavára mo.hajolts
Jön Gutenberg, kinek teremtése
Az Istenségnek mestersüve volt... stb. " 538
Eötvös La;ios: A le első nyomtatott ma7yar könyv. A "Figyelő" után
c. tárcájában Komjáthys Szent Pál levelei cimü nyomtatványt isaerteti. 539

Vizsay Imre "A könyvnyomdászat Magyarország vonatkozással hazai
kultúrviszonyainkra" 1871—ben azon kesereg, ho gy hiába 400 éves a magyar nyomdaipar/!/, fellendülés csak 1867 óta tapasztalható. 54Ó
"A világ legnagyobb nyomdájáról" c. tárcában ű Egyesült Államok
washingtoni állami nyomdáját irja le a cikkiró. Olyan gépeket mutat be,
amelyek Magyarországon még nem is léteznek. Pl. a Bullock—féle komplett
gép, mely az iv mindkét oldalát egyszerre nyomja le ! 541

535 Geréb: Munkásélet... 63 P.
536 Uo. 64 p,
537 Uo. 63 P.
538 Uo. 63 P.
539 Uo. 64 p.
5 40 Uo. 64 p.
541 Uo. G4 p.
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Egy pAladelphiai levél nyomán iródott e cikk 3.870-ben "
patás e=r amerikai na___ilaa nyomdásában" mimmel. Bemutat egy rotációt
gépet és a lapelőállitás modern adminisztrációját. 542
tárca, nénist fdrrásból vett cikk az
Nyomdatechnikai
nap lom. sa 7 tó orszáe~ában" cimii irás /1871/. 543
Isisét e gy névtelen iró, kultZárális téren próbálja harcra buzditani a munkásokat, de nem az osztályharc eszközeivel. "Etv mjunk4s a szelink teendői társada l~c kkintetb n" c. tárca
lemi térről. Nvo
1869-ben a vezércikk helyón szerepel. A demokrácia kivivására szólitja fel társait, mert magas műveltségi ,okával túlhaladja majd az arisztokraták aöveltségi szinvonalát is. "°,,,,. A nél joc;ot, nem fegyverrel,
nem a torlaszokon, hanem a műveltségre emelkedés által a ;.;várak és műhelyekben..." kell k.ivivni! 544 Tévedett, ez önmagában még nem elegendő,
mig nincs a munkásosztály kezében a hatalom!

"a,

Kultúrálic cikkeik csupán a dalárda aüködéséig terjedtek. 1870-ben
riportot közöltek "A dalárda zászló:enta]jse" mimmel. Az ünnepség németül zajlott le /1d. a bevándorló német szakmunkásokat/ az "uj Világ"
vendéglőben. 7,ászlónnya, azaz védnök a "kellemdus" Falkné, az igazgató
felesége volt! A riport hangja kedves, naiv. 545
Riportokban számoltak be malálisaik megünneplésiről is:
1870-ben az első pesti részvénynyomda a Szép Juhászné vendéglőben
tartott` meg mAulzat, Falk Zsigmond igazgató úr megdicsérte a jelenlevüket, hogy eualádostul jöttek el és viselték a költségeket
/Ő
viszont nem teijesitetto a korábbi sztrájk követeléseit!/, 546
A Budai nyomdászok és BotüöntU Orrképző-Egyletének majálisa /1870/
is a Szép Juhászné von.:i.'glőbon zajlott le este 9-ig. Reigel indultak a
Városmajorba, az események leirása hangulatos, naiv. 547
542 Geréö s ,. un,yácéle t ...
543 Uo. 64 p.
544 Uo. 62 p.
545 uo. 63 p.
546 Uo. 63 p.
547 TTo . 63 P.
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Úzeral5letea riport48
`
ban
A nyomdászok aclaoot is szerkesztettek. Pesten a, Rovisio, Szegeden Savan:ru cimmel figurázták ki saját tev6kenyeógaket. Rövid áleti.i
lapjaik verses, prózai sróbálkozások munkásköltők hiányában a munkásirodalom kiallki.tására. 54'
~ .~

Kivótel CS.iK KáL i bo n4rsegdd "A kovács ós bor if;iusághoe
írott verse, amely az Általános T;Tunká€i Ujságban jelent meg /1870.máj./
egy szakmai ünnepsár alkalmából. A műkedvelő, rokonszenves, alexandrinusokban iródott 9 szakaraszos 4 soros vers az Általános Munkásegyletbe
invitál:
...
,y nem is halljátok? mit beszól a világ:
!Io * "elmarad tőle ez a kót iparág"
Hol# "a kovács, bognár szolgai teremtós
Nincsen kebeliben szellemi törekvós." 550
Kiemelkedő a szilasbalhási falusi napszámos, ORLÁkNDI JóZSIF üjóvi
felkösz,öntője, "Az
“Aa_lakka.lz,12alakle cintű verse is. A "baloldali"
érzelmű költemóny a "Martius 15" elnevezésű lapb an jelent meg.
"Beállt megint egy óv az óvok sorába:
a zsarnokság móg megvan a hazába ! „ 551
SZALAI JóZS m t'hei.vb511 munkás levele erY valalkozóhoz" cimü
verse "kuriózum" a tárcarovatban. A nagyváradi Bihar c. ujflát;ban jelent me g e gy kubilno bandagazda irása a töltóst ópitő vállalkozóhoz
1372-ben:
Kinyilt az idő sokan dol ;oznAnak
it való emberek ha töltóst kapnának.
" ...

...

548 Gerób; MunkásClet... 63 P.
549 Garévs i;.TunkAsügy... 47 P.
550 Db. 47 -48
Gerób: Urásálet...
u:
89 p.
551 Uo. 87 P.
Gerób: Llunkásíigy. . . 49 p.
.

- 121
any ember szükséges aztat is irja meg
HoGy az emoerek is tudhassák aztat meg
.,kert széjjel mén a nép téglát is vetni
Hogy és aeaayit fizet szükség azt is tudni
Arra is ráég kérem ide maga Gyüj jön
Be pedig_ alkudni felügyelőt kiilgyön
Mert alkalmasabb 1ész ha maga alkudik
A többi ember is jobban megnyugodik... stb." 552
Ebben a korszakban az e étien tudatos mvnWsköltő e gy óbudai hajóács SÁRT ÜZY SaadA '
A Fővárosi Lapok 1866-os évfolyamában jelent meg egyetlen prózai
írása " y füstbe
stbe ment élet. Onsletralzi vázlat. mások tansár,ára"
l
514
~
ciarrel. 555 Ebben önmáról vall. 1829 ben született gazdatiszti családban. 1-2 gimnáziumi osztályt végzett csak el,,mert apja halála után
nyomorgott a család. Igen változatos az élete. Libapásztor, kertészgyógyszerésztanuló, 1/2 évig vándorszirén'', 1 1/2 'vig féltelkes jobbágy
cseléd, megtanulja a mezei munkát is: "Megtanitott továbbá arra is,
hogy kell az u_r-dolgát végezeni - irja Sárközy - például midőn urbérbe
mentJnk szántani, egyik ekéjével maga szántott, a másikkal én? ES előttem szántván„ mondás 'Nézd, fia* csak igy szánts mint én; három hüvelyk
mély s ugyanannyi széles barázda elég, mert a veszprémi kanonok nagyis
elég kövérek'..."/Földesura a veszprémi káptalan volt. G.L./ 555
1348-ban honvéd, 1849-ben a szabadságharc leverése után Pesten dolgozik, először mint gyógyszertári laboráns, majd az óbudat hajónyárban
napszános. Ácsként; alkalmazzák faragó készsége miatt, melyre igen büszke, bár tanulmányokat nem végzett. Erről igy irt "A tudomány és müvéozet iránti bajiam bennem mAr m3.n.. gyermeknél igen élénken mutatkozott.
Azért sokan is jósoltak nekem szép jövőt, melyet - fájdalom - a kellő
és célszerü tanulmányozás hiányában eddigelé nem érhettek el s nincs is
reményes, hagy többé elémessem... Testem meg van törve a gyöngén di,

552 i:ex 3ba Munkásélet... :38 p.
Ger3bt Munkásügy... 49 A.

553 Uo. 49-5 0 p.
554 Uo. 50 p.
555 Uo. 50 p.
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jazott nehóz keny'rkereseti munkától, lelkem pedig, elbágyadt az otthoni sok 6jszak6zás miatt, aidőn rbszint olvasok, r'szint szenved4lyesen faragcsálok... " 556 Verseire, :faragásaira egyaránt feifi yeltek.
Előbbi irása "az elnő aaiyar mun.? - ~ nllot, a:iz." 55
Versei az "Arany Trombitá"-ban jelentek meg 1869-ben. Naiv, kedves hangiú költeaőnyeinek témáit Táncsics ünneplőse, az,általános választójog követelőse, önsególyes szövetkezet hirdetbse. 558 Nyonatatás'o n, is nie: je1ontek a műkedvelőkánt, de hivatásos költők színvonalán
ivódott versei. Kár, hoay korán feledésbe merültek a müvek! 559
.

"Szózat I:iamrarorozár, összes föld- '$a k bzmd uu.nkásaihoz. F esülmunkások". Nyolc vers :_ jelent meg ezzel a oiaiiol az Arany Trom~ et
bitában 1869 szeptea:erében. Ima e gy rőszlet az egyik verséből:
"...Munkás pajtás! ne kétkedj ás ne ásits
dallod? t a riadót most fuvja Táncsicst
;:iinden munkás, ki e riadót hallá:
Sorakozzók a "munkás-zászló" alá!
Tudjátok mi az "utolsó itólet"?
Az, ha Isten képében nép itólhet!
unkások! ébredjetek öntudatra t
:Jert ti nagy szerepre vagytok hivatva!
a dun tőkepénzes decnoták
Nyaka t oka a vasjáromba nyomták!
Inkább tizen vigyetek egy üzletet,
S maradjatok meg mindaddig emellett,
isiig nagy társulattá egver3ülhettekt
Ily munkátok ára aind a tietek.

j

Mutassátok felt a világ hadd lássa t
...Hogy "választók" lehettek, sőt honatyákt..." 560
556 Gerób: lunkásü
557 Uo. 50 p.
558 Uo. 49 P.
!)- 59 Uo. 49-54 P.

... 5.. p.

560 Geréb* Munkásólet... ,;8-89 p.
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"Töredék eír 600 vernsoros halotti búcsúzt'tóbó]" c. versében
kigúnyol egy vén, dvsgazdag püspököt, aki a túlvilágot tartja az egyetlen boldogságnak a pr-tdikrcióiban. Azonban ha megbetegszik, léhalálában hivat az orvosért, annyira fél a hala ltól ! 5G1
'lSasay AroádL ur albuaába" cinnel tréfás verset art az Arany Trombita szerkesztőjének, vert annak felesége megvette az Andrássy miniszt6rium kénét, de enr*edte a falra tenni. A költő aláirása: "terés riofarag6", 562
mfiszeti
"Dr,, Török József ur naplót-iába télhó l—én 1862" c. versében gyermekkori ős jelenkori 61mónyeire, a honvédéletre emlékszik vissza sziresen. Miifaja újelvi köszöntő. A szerkessztnsé közlt - e szerint a költő
polihisztor ős a legtekintélyesebb irók is felkeresik hajlékát. 563
Az Arany Yrombitáhan jelen ek meg versei BORSODI LÁSZLÚnak is
1869-en. 564
"Ücsémaez, gidán idegen földre vándor—utra indul" cinü verse hoszazú ős érzelmes búcsú a vándorútra induló ifjú iparoslegénytől:
"...::i Srt volnál te '.iseb : azoanál, kik bátran
Járnak, kelnek, küzdve kinn a nagyvilágban?
hogy tapasztalással dusan megrakodva,
Bizton várhassanak sikert munká jokra.
Fdonj, öcsém, ne rettenj viasza a bajoktól,
Gyüjte, s:;erezz jót, hasznost, őrizkedt a rossztól;
Senj, ta.lulj i^s orni embert ős világot,
Egyformán vit o1ni töviset, virágot.
Igy teres gyümölcsöt, tör. ekvéiod fája,
.helyből áldozhatsz a haza oltárára..." 565
.

...

561 Geréb: iaunkásólet... 38 p.
562 Uo. 88 p.
563 IIo. 89 p.
564 Uo. 33 2,
565 Uo. 88 p.
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"Nép-dalok." civil ,ét verse álnépies hangú, Geréb László szerint
súlyos szerkesztési hiba e versek munkásversként való közlése egy munkáslapban!
"Gyertek fiuk a korcsmába,
Vasárnap van ugyis márma.
...Szegény ember nyáron, télen
Dolgozik, tür egész héten... "566
"A szabadsálhoz"9 szakaszos óda. Világszabadságról ir, a szabadság, szabad szó mellett a "népek kenyerét" hangsúlyozza:
"...Jövel és terjeszd ki védő szárnyad',
Paiszként hadd födje népedet.

A zsarnokság megrémül, elsápad,
Majd ha igy megpillant tégedet,
Futni fognak, akik elrabolták
A népek jogait s kenyerét;

S a szabad sző, s elnyomott igazság
Felemeli ujra szent fejét... n 567
"A nép Szava" c. lap 1868-ban egy dömsödi földművelő polgár, JASI
ISTVÁN versét közölte. A Schmerling korszakban a parasztok elszegényedése tovább fokozódott, a teher viszont megmaradt. A kiegyezés sem hozott változást.. "Eben gubát3 cseréltünk ir ja "Kossuth Lajos neve napjá•
ra" cimü versében Jasi:
"...Négy s hat ökrünk helyett nincs ma több kettőnél,
De van adósságunk a hitelezőnél.
...Ah! de milyen boldog mostan a mi hazánk?
Mindent megnyerénk a mit kivánt szemünk, szánk -

Mondja a hon bölcse! nem éppen nagy bölcsen
A nép poharába csakhogy kedvet töltsen. S a sok boldogságtól csak koppan a szemünk;
Hanem annál jobban koppasztgatja zsebünk
566 Geréb: Munkásélet... 88 p.
567 Uo. 87-88 p.
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Adó és százalék, stempli és trafika!
Most is a szegény nép zsirján rágódik a...n 568

A kolozsvári "Korunk" c. lap RÁCZ BÁLINT napszámos, a Bihar megyei Kabán élő költő versét közölte 1867-ben. A szerzője Deák Ferenczhez irts versét, mely régi köszöntök, siratóversek népiessé vált, hagyományos hangja: 569
"...A Bőség Istene tele kosarakkal
Hintse köztünk künn-benn áldását marokkal.
Kalászpaplanával teritse mezőnket,
És must-tömlőjével aggasa szőllőnket.
Töltse be elepedt torkát az éhségnek,
Törje el pálczáját az aczél szükségnek..." 570

A "Revisio " c. élclapban névtelenül vagy álnéven irók versei, tárcái jelentek meg:
Az "I" monogramú nyomdász vers "Fohász a szobathoz" cimmel miikedvelö stilusban, megrovó hangon ir a munkásokról, mert a szombati fizetésüket már vasárnap és hétfőn elverik! /Gúnyos hangú./ 571
Az "N.N" aláirású vers szerzője paródiát ifiért "Anft" cimmel! Mi
benne a paródia? Ugy anis Garay János: Kont c. balladáját átilltetve 30
szedő Typographia ellenes szervezkedéséről ir. Sztrájkot szerveztek, de
sikertelen a szakegylet ellenállása. Szocialista ellenes, alkalmi, nehezen érthető vers. 572
Scholtzissza Árhalé /?/ tárcája szintén e lapban jelent meg 21.206.
ben "Egy borzasztó álom" cimmel. Témája egyleti jellegit. Valószinti, hogy
a Beleznay-kerti nyomdász gyülésről szál e mükedvelő próza, Nehezen érthető a szövege. 573
V.F. "A Revisio orosz ujévi köszöntője" c. mükedvelő verse 1270ben íródott. Előfizetésre agitálja olvasóit. Ót is a szombatesti fizetés, a mulatozás, koplalás közti ok-okozati összefüggés foglalkoztatja,
568 Geréb: Munkásélet... 27 p.

569
570
571
572
573

Uo.
Uo.
Uo.
Uo.

86 p.

86 p.
89 p.
29 p.
Uo. 89 p.
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akár az 1869-es efFohász..." cimü vers íróját! Olcsóbb szálláslehetőségeket kíván még az új évben. 574
A másik élclap, a szegedi "Savanyu" /4 oldalas újság/ 1870-ben a
cinoldalon közölte /Daday Géza?/ "Előhangok" cimü beköszöntő versét.
/Egyben a lap szerkesztője is?/ Versében alkalmi utalás található, egy
nyomdász sztrájkra, de hogy melyikre, az más lapokban sem követhető nyomon. 575
A 70-es években nemcsak polgári irók foglalkoztak a proletárokkal,
hanem megjelentek a kétkezi munkások irásai is. Mondanivalójuk abszolút
nem költői, hiszen a mindennapi élet, a munkásmozgalom, a harc kérdései
foglalkoztatják őket. Igen tiszteletreméltó, hogy az iskolázatlan föld-

riiivelő, napszámos tollat ragad és problémáit, élményeit társai okulására közlősre bocsátotta minden előképzettség nélkül!
Szándékuk nemes, hangjuk naiv, kedves és őszinte belőlük alakult
ki a "...magyar munkássajtó első ujsá&iró Gárdája
"!

57°

Először jelentek meg magyarul cikkek a sajtóban, sőt olyan fogalnal,
mint értéktöbbletelmélet, kizsákmányolás, az osztályharc szükségessége!

Ezt elsőként KRETWVICS JÓZSEF nyomdász fogalmazta meg "A munkások érdéséhez" cimü müvében /Arany Trombita 1869.5,6,14,21,22,30,33. szám/ 5
Lassalleanus, nem marxista szellemű irás! Jobb, mintha Schultze-Delitzs<
Saint-Simon, Proudhon eszméit követné? 578
Irásai úttörő jellegük s nem szinvonaluk miatt ismertek ! 579 Példáu) a
"Lucretia /történeti beszély a Targuiniusok életéből/" cimü történet,.
az Arany Trombitában jelent meg. A bevezetésben ezt irta: "E beszélyt
nem miivész tolla irta, hanem egy közönséges munkásé, kinek nem a beszély
szépségére irányultak nézetei, hanem a történelemre, hogy azt a kevésbé

574 Geréb: Munkásélet... 89 p.
575 Uo. 89 p.
576 Geréb: Munkásügy... 40 p.
577 Uo. 40 p.
578 Uo. 40 p.
579 Uo. 40 p.
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tanult munkás társas előtt annál felfoghatóbban Hintesse elő!" 588O A
történetben öngyilkos lett az erényes Lucretia, mert a király fia meggyalázta s ez forradalmat robbantott ki a nép körében, megdöntve a királyságot. 581 Igy képzelte el a forradalmak létrejöttét?
POLITZER ZSIGMOND egyetemi hallgató, munkásnak nevezte magát! 582
Agitációs irásai szerény és hivatott irónak mutatták. 583 Cikkei a mozgalom céljáról, megvalósitási eszközeiről szóltak. Kitiinő tárca pl. a
'Párbeszédek" c. müve, amely a munkás és a "gyárnok" között zajlik. 584
Az Általános Munkásegylet célját fogalmazza meg e g yenletes előadásmódban. Nagyszerit az egyéniségek, a tipusok ábrázolása: a munkás öntudatos/!/, nyugodt, bár érzi kiszolgáltatott helyzetét. A gyáros fölényeskedő, jóindulattal leplezi idegességét, mert beszélgető, egyenrangu félre akadt és ezért gorombáskodik, elbocsátással fenyegetőzik. A munkás azzal járja le a vitát, hogy nem erőszakkal kell eldönteni ezt a kérdést
A mii tanulságát, a munkásosztály célját irodalmi eszközökkel fejti ki: )85
"nincs "jó tőkés"; nem az "egyéniség", hanem egy egész társadalmi osztály ellen kell osztályharcot vivnia a munkásnskl* 586 Kárdéz, hogy miért
egy egyetemi hallgató mondja ezt ki, s nem egy munkás! Azért, mert - korábban láthattuk - a nyomdászok jóhisze den a munkaadójuktól várták
helyzetük megjavitását, de hamar rájöttek ennek képtelenségére. /E tárca
szinte egyfelvonásosnak tűnik és hasonló hozzá József Attillf Párbeszéd
cimü verse! /587
Külföldi Viktor cikkei szervezkedésre buzdítanak, de szitrkék. 588
Ihrlinjer Antal lelkes, szorgalmas hirlapiró. Röpirata a "magyar
munkásirodalom első önállóan megjelent terméke", a magyarországi munkásmozgalom programja.
580

Geréb: Munkásélet... 87 p.

581 Uo. 87 p.
582

583
584

585
586
587

588
589

Geréb: Munkásügy... 40 p.
Uo. 40 p.
Uo. 40 p.
Uo. 40 p.
Uo. 40 p.
Uo. 40 p.
Uo. 40 p.
Uo. 40-41 p.

-
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Farkas Károly és Szrnolén i Nándor kisebb igényif cikkekkel ritkán
szerepelnek a munkásújságban. 90
"A Kommünt megelőző ős közvetlenül követő évek a ma gyar munkásirodalom első esztendei." 91
A munkásiró céljai még nem valósíthatók meg. Polgári ma gyarázat,
hogy a fogyasztási szövetkezetek biztositják a jólétet! Vajon a pincelakások lakói bérkaszárnyákat vagy kertes családi házakat akarnak-e épiteni saját költségen? 592 Ez igeiz faramuci kérdés a nyomorban élő proletárok számára! Ezért helyesen, az irások feladatokról, szervezkedésről,

a választójog kiharcolásáról szólnak, vagyis a politikai hatalom megszerzésének módjairól! 593
1872-ben a "hűtlenségi per" idején az első :iui kásirákat letartóztatták, biróság elé állitották és Politzer Zsigmondot 1 évre elitélték. Ez
visszavetette miiködésüket. 594 Hősies tevékenységet folytatta!" igy is a
hatóságok, a munkaadók üldözése, a polgárok közömbössége, tudatlansága
miatt. 595 A munkásosztály céljának, feladatainak megfogalmazásával segitették a magyar munkásmozgalom szervezettebbé válását, a lassalleanus
nézetek leküzdését, bár többségük szintén e nézeteket vallották!
KUPA ÁRPÁD iró asztalosként indult Debrecenbe és vándorlegényként
bejárta Magyarországot az 1870-es évektől. Később Budapesten letelepe)Lt ú és `_.ekapcsolódátt a szociáldemokrata mozgalomba. 1880-t6l jelene.:; meg cikkei a munkáslapokban, pl. a ;képszavában. Azután szakitott a
munkásmozgalommal s Rákosi Jenő köréhez tartozott. Visszaköltözött Túrkevére asztalosmesternek. Regényei: Napszámosok 40. 1895, Képzelt Királyok Bp. 1938, Já szerencsét Bp. 1901. A Budapesti Hirlap hasábjain jelentek meg, folytatásos regényként a kor szokása szerint. Szélsőséges
romanticizmus jellezi.
590 Geréb: Munkásilgy.,, • 41 p,
591 Uo. 46 p.
592 Uo. 46 p.
593 Uo. 46 p.
594 Uo. 46 p.
595 Uo. 46-47 p.
596 Magyar Életrajzi Lexikon.
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A "Proletárok verseskönyve" először 1903-ban, majd 1906-bari jelent
meg Csizmadia Sándor szerkesztésében a Népszava Könyvkereskedésben. /Bp.
VII.Nyár-utca 1./ Kiadója a Világosság-nyomda R.T. A kiadvány verseket,
dalszövegeket tartalmaz. 597
Közli Petőfi Sándor szavalatait: A Nép nevében, A nép, Az országgyUléshez, A magyar nemes, A magyar szabadságharchoz, A szájhősök, AAda

n=1::

Tiüz a bányában, Mindhalálig, Temetés cinii verseit Radó Antal for..
ditásában. 598
Csizmadia Sándor saját verseit tészesitette előnyben. Neki szerepel
a legtöbb verse /11/ e könyvben: Március, A gyár előtt, Anyám mosni jár,
Munkás-ifjak, A Tőke, A nőkhöz, A föld rabjai /Zi.II-III.részl, Az asszony,
Sztrájkban, Rabszolgadalok /Csech Szvatopluk versének forditása az utóbbi/. 599
Farkas Antal: Munkás-ébresztő, Álmok, Meghal az élet, Aratás, Törpe
lelkek, Ujévi vers, Péter és az ur I III.r060 A tarjáni csősz fia, Cézár
jubileumán cimü verse. 600 Gyagyovszky Rmilt .Iazdtlan bitangok, Álmodik a
dada, Hazádnak rendületlenül!, Madarász Emil: Ősszel I-II., Abet Ádám
-

Amerikába kivándorolt költő/: Zászlónkhoz, Zsuzsi, Feltámadunk, Fordi-

tott világ, Munkás vagyok.`' Ol Alpári Gyula forditásai: Max Kegel A zálogházban, Herwegh Vigasz cimü niive. b0 Kiss Károly: Rabszolgák, Szabad..
ságdal, Gerhart Hauptmann Takácsok dala. E.S. monogramú szerző, Endr-di
Sándor /A százazmalmi 16/ és Reviczk,Y Gyula /A kenyér/ versei. 603
A versek témája a munkások életéről, a szabadságról és harcról szólnak. A válogatást, Csizmadia Sándor a cimnek megfelelően végezte. Vérbeli

munkásköltő /mezőgazdasági munkás volt/, akár Gya :yovszky Emil vagy Faras Antal. A SZDP tagjai ők, akiket saját sorsuk, életük tapasztalatai

597 Proletárok verseskönyve. 1906.Szerk.Csizmadia Sándor.Tdépszava
Könyvkereskedése.Bp.VII.Nyár-utca 1. Világosság-nyomda.R.T.95 P.
598 Uo. 15..27, 76 80 p,,
599 Uo. 28-47, 64-65 pe
600 UO. 4 7 53, 66 76 p.
601 Uo. 53 57, 57 58, 58 59, 80687 p.
602 Uo. 60-61, 63-64 p.
603 Uo. 62-63, 66, 87--88, 91-93 P.
-

-

-

-

-

-
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késztetnek arra, hogy miivészi eszközökkel ábrázolják a munkások életét,
harcát. Petőfi mint "jogelőd" került a válogatásba: népfogalma a munkásokat is takarja. A nemzetközi szocialista hangú költészetet Nauptmann
képviseli, kinek "Takácsok" c. verse ill. szinmiive igen közismert, kedvelt Magyarországon ebben az időben.
A "verseskönyvben" szereplő nép nótáit szivesen énekelték átköltött
formában a munkások. A dallamuk ismert népies mUdalok, nóták: Itt a szövegük található csak meg. Szövegiró,juk ismert. Pl. Mónus József péksegéd,
SZDP-funkcionárius átirt dala a "Piros zászlónk, vörös zászlónk...", "Azt
beszélik az anyámnak" . 6°4 Szabó Sándor költő dalai: Lányok, lányok, arató
leányok, "Aranyozzák a templomuak oltárát.,,", Megverte a sors is a mi

kis falunkat. /Az utóbbi dall ama eredeti népdal, egyetlen a gyüjteményben! ks
Takács József is a munkásmozgalom tagja. A "Forradalmi vöröszászlőnk, szabad szellő lengeti"c. dal szerzője. 606 BodroGi Zsi gm ond iró
/KUnn a pusztán szántok, vetek, A szegedi dohánygyárba menyecskék is
járna4/. 607 Pörge Pista nótaszerző: "Már én többet...", "A kazánt már
betilzelték...", Szép kisasszony, de finom a ruhája. 608 Paraji Illés /álnév/ szintén. Nótái: "Szolgabiró ur itt van a papiros...", Piros a lobogónk sok a katonája, Arattam án a pult nyáron, Szegénynek sziilettem. 6439
Göndör Miklós hódmezővásárhelyi sz oc dem, műve: "Minden ember, minden
munkás.. . "61Ó

A verseskötet elején közölték a Marseille.ise, A munkások riadója,
A munka népe, a Munkás-hyrnnusz cimU nemzetközi szocialista versek szöveat magyar forditásban. 611 Ezek szintén énekelhető költemények voltak,
a munkásgyűlések, tüntetések, az egyleti élet harci, buzii 5c dalai.
604 Proletárok verseskönyve... 8--9, 95
605 Uo. 11-13 p.
606 Uo. 13 p.
607 Uo. 14-15 p.
608 Uo. 93-95 p.
609 Uo. 9-10 p.
610 Uo. 11 p.
611 Uo. 3-7 p.

P.
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A Marseillaise többféle változatban vált ismertté ragyarországon.
Csizmadia Sándor "Nem lesz a tőke..." szövegkezdettel forditotta. 612
"A munkások riadója" eredetileg német induló, cime: "Wacht am
nyomán Gáspár Imre forditot ta. 613
Rhein". Grenlich
"A mun ka népe" c. költeményt Most János írta, férfikarra átdolgozta Stark Henrik, akárcsak a "T ur s-hymnuszt", amelyet Morócz Jenő irt. 614
Negváltozott már a helyzet a századfordul6n. A munkássorból felnövő
irók költők az 1890-ben megalakult SZDP tagjai. Tudatos, elkötelezett,
szocialista nézeteket valló imásaik a munkásegyletek állandó rnüsorszámai,
harci dalai.
CSIZMADIN SÁNDOR /1871-1929/ mezőgazdasági munkásként Orosházán kerUlt kapcsolatba a munkásmozgalommal. Az 1896-os pártkongresszuson a
MSZDP vezetőségi tagAdvá választották. Megszakitásokkal 1;00-1909 között

_

a pártvezetőség tagjai, az agrárproletárok egyik ismert szocialista szervezője. 1899-1919, a "Világszabadság" cimü lap szerkesztője. Egyik vesetőgye a Magyarországi Földmunkások Országos Szövetségének. Agitációs füzetei és a Marseillaise forditása fogházbtfntetéshez vezetett. Részt vett
"arx_ ós Engels Válogatott P Töveinek kiadásában is Szabó Ervinnel együtt.

Igen komoly politikai tevékenységet folytatotti az agrárkérdés :hegoldásán fáradozott, agrárprogramtervezetet dolgozott ki Kautsky nézetei alapján. Irodalompolitikája /1909. Ady.*Csizmadia vita miatt/ és személyes
okokból kimaradt a pártvezetőségből. További tisztségei: a Károlyi-kormány idején földmüvelc sügyi államtitkár, a Tanácsköztársaság alatt földmüvelésügyi népbiztos. Nézetei, pártállása későbbi hovatartozását készítették elő.
"...A szocialista lira ej&ik első h aizai képviselő,je"-ként jelentős
költői munkásságot fejtett ki. Adyval és a század eleji modern irodalmi
törekvésekkel élesen szenbenállott. 615
1897-ben adta ki versgyüjtesnényét "Proletárköltemények"" cimmel a

_. __---_
—

612 Proletárok verseskönyve... 3..4 p.
613 Uo. 4-5 p.
Nunkás..dalok. 1898. "Népszava" Könyvkereskedése. BP. VII.Wesselényi utcza 19/b. 2.3 p.
614 Proletárok verseskönyve... 4-5, 6-7 p.
615 Munkásmozgalomtörténeti Lexikon MSZMP Párttörténeti Intézete.
Szerk.Vass Henrik.Bp.1972.Kossuth Könyvkiadó 104-105 p.
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Gutenberg Könyvnyomdai Vállalat. /%z a szövetkezet Budapesten, a Gyár
utcza 31 alatt ciüködött./ A "Népszava" könyvkereskedésben lehetett megvásárolni a könyvet 2.5 i>oronáért. G15
Csizmadiáról szóló előszó és 48 vers található benne. Lírai és munkásversek egyaránt helyet kaptak a válogatásban. Munkás témájú versei:
Egyesülve, A hontalanok, A proletár gyerek, Csatára föl, A hazátlanokhoz,
Éljen, A vándor szabadság, A képviselő urak, Órain j munkás, A "Villamos
Szikrák" /élclap/, iIá ju:.i 189'1, Hazafias poéták, A nép, Az uj hit, Május
1896, Szociálista választási dal, Éteresztő, Elvtárs halálára, Előre, Zász-

lónk, Fáldmiivelők indulója, A kenyéradó, Lassalle Ferdinánd emlékére,
Légy apostol, Egy fővezér albumára, Világot gyújtsatok, Szocziális költő. 617

GYAGYOVSZKY EMIL /1082.1962/ vasmunkásból lett költő, újságiró!
1903-tó1 a SZDP tagja. 1907-ben jelenik meg első szocialista verse "Az
utca" cirpel. További munkái: Hadiszenet 1909, Ünnepet várok. 1918, verseskötet /Gyermekdalok 1922, Könny és verejték 1928, Őszi termés 1941/, orosz ős eszperantó forda tásai. °1® A íMIMOSZ /Munkások Irodxl mi ős M üvészeti Országos Szövetsége/ egyik ismert vezetője.
FARKAS ANTAL /1875-•1942/ tanitó, szocialista költő, újságiró, 190».
től a "Népszava" belső munkatársa. Versei, elbeszélései a szociáldemokrata agitációs szépirodalom legnépszerűbb alkotásai közé tartoztak. Irásai
a szegedi szocialista sajtóban ős a Népszavában jelentek meg. A TK bukása
után emigrálni kényszer ült. 619

ITASSÁK LAJOS /1887-1967/ a szocialista munkásmozgalomban feltűnt,
majd individualista irányba haladó költő, iró, festőművész. Fiatolkoraban vasmunkásként Győrött, Budapesten dolgozott. Itt került kapcsolatba
a SZDP-tal. 1909 ős 1910 között vándormunkás Ausztriában, Németországban, Belgiumban, Franciaoaazágban. Az I. világháború előtt sokoldalú irói,
költői tevékenységet folytatott. A szocdem. mozgalommal meghasonlott,
616 Csizmadia Sándor: Proletárköltemények.Bp.1297.
617 Uo. 23-126 p.
618 Fáklyavívók
619 Uo.

—132.

Gutenber`: Könyvnyomdai Vállalat. /Ez a szövetkezet Dudapesten, a Gyér
utcza 31 alatt miLÖdbtt , /, A "Népszava" I:önyvkereakedésben lehetett megvásárolni a könyvet 25 koronűért. 616
Csizmadiáról szóló előszó és 40 vers található benne. Lírai ás nunkásversel; egyaránt helyet kaptak a válorstásban. flunkás tómáiú verseit
Egyesülve, A hontalanok, A proletár ;verek, Csatára föl, A haéátlanokhoz,
Éljen, A vándor szabeda'g, A képviselő urak, )rülj munkás, A "Villamos
Szikrák" /élclap/, ?'jus 1897, Hazafias poéták, A nép, Az uj hit, Nájus
1896, Szociálista választási dal, Ébresztő, Elvtárs halálára, Előre,
Zászlónk, Földművelők indulója, A kenyéradó, La salle Ferdinánk emlé..
kőre, Légy apostol, Egy fővezér albumára, Világot gyújtsatok, Szoczi.•
ális költő. 617
~

GYAGYOVSZKY EnIL /1882-1962/ vasmunkásból lett költő, újságiról
1903—tól a SZDP tagja. 1907..ben jelenik meg elsó szocialista verse "Az
utca' cimmel. További munkái: NadUzenet 1909, Ünnepet várok 1918, verses-kötet /Gyernekdaloc 1922, Kenny és verejték 1928, ászi termés 1941/, oro: z es eszperantó forditásai. 1 `' A ?In0Z Munizások Irodalmi és Müvósze.ti Országos Szövetsége/ egyik ismert vezetője.
,

FARKAS ANTAL /1875..1942/ tanitó, szocialista költő, újságirő, 1905—
től a ";lépszava" belső munkatársa. Versei, elbeszélés ei a szociáldemokrata agitációs szépirodalom legYnópszeriibb alkotásai k zá tartoztak, Irá..
sai a szegedi szocialista sajtóban ős a Népszavában jelentek :.reg. A TK
bukása után emigrálni kényszerűlt. 619
KASSÁK LAJOS /1387-1967/ a szocialista munkásmozgalomban feltűnt,
majd individualista irányba haladó költő, iró, festőművész. Fiatalkorában vasmunkásként Győrött, Budapesten dolgozott. Itt kerillt kapcsolatba
a SZDP..tal. 1909 és 1910 között vándormunkás Ausztriában, Németországban, Belgiumban, Franciaországban. Az I. világháború előtt sokoldalú írói, költői tevókenységet folytatott. A szoc. dem. raozgalo°i al raeghasornlotl
616 Csizmadia Sándor: Proletárköltemények. Bp. 1897.
617 Uo. 23-126 p.
618 Fáklyavivők. Dalok, kórusok a magyar munkásmozgalom múltjából.
I.K. Szerk.: Rávész László, Szatmári Antal. Bp. N I. 1)67. )7 p.
619 Uo. (:7 p.
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elitélte a szociálsovi:iizmust! 1915-ben meginditotta a Tett ciel folyóiratot. amely radikálisan szakitott a hagyományos irodalmi témákkal éles, hiborúellenes hangot Utve meg. 1917-ben betiltották a lapot, de
"1'a" cinmel újat inditott. Az avantgardista irányzatok legkiválóbb magyarországi képviselője lett. 620
"A munkásosztály történelmi hivatásának felismerése, a munkásélet
úttörő jellegü, rnüvészi ábrázolása Kassák irodalmi tevékenységét - ideo

lógiai-politikai tévedései ellenére is - nagy jeleztőségüvé teszi." 621
Munkásmozgalomtörténeti szempontból legjelentősebb a forrásértéke önéletrajza: Emr ember élete /1928-1939 '-A munkásirodalom fogalma, szükségessége már 1877-ben megjelent,
láttuk Horváth József cikkében! Az 1870/1880-as években megszülető irodalom politikai és szépirodalmi ;jellegű egyszerre. 623
Külföldi Viktor Marxra hivatkozik az 1879-es cikkében. A polgári
tudományosság a tőke kiszolgálója, kivéve a humanistákat, akik a nép ér
dekében szólnak. °4
A Ma.yrar Általános Munkáspárt elnöksége tisztelve a kor nagy polgá-

ri költőit, humanistáit, 1885 májusában részvéttáviratot küldött Victor
Hugo elhunytakor a családjának. 625
A szocialista irodalom fogalma jssalle, iebe3, Wilhelm Liebinecht ,

Jacoby /Viktor/, Lafarque, Plehanov műveit jelenti ebben az, időben, de

már Marx ős Engels is idetartozik, főleg a "Kommunista Kiáltvány" kiadása után /fii. o-on! / 626
1890-ben a I'ISZDP I. kongresszusán is foglalkoztak a munkásmiUvelődés -lel. Anyanyelvi) "szociáldemokratikus irodalom" terjesztését tüzték ki
feladatul:
620 Munkásmozgalomtörténeti Lexikorl,00 248 -249 p.
621 Uo. 249 p.
622 Uo. 249 p.
623 Munkásmozgalom és kultúrar ► ,r 40 141,4
624 Uo. 10 p.
625 Uo. 10 p.
626 Uo. 10 p.

-134"III. Minthogy a párt álláspontjának ismerete s megértése bizonyos
foku általános műveltséget feltételez, mely leghamisitatlanabbul a szociáldemokratikus irodalom által érhető el: kimondja a pártgyűlés Magyarország sokféle nemzetiségére való tekintettel, hogy szükségesnek találja, miszerint mindene nemzetiségek anyanyelvén szocialisztikus röpiratok terjesztessenek, hogy a szociáldemokrata elvek ezek közé könnyebben bejuthassanak." `7
Az irodalom és müvelődés problémájával nem foglalkoztak. Álláspontjukat takrözi Konyecsnyi János 1CD1-ben irott békéscsabai iiskátéja.
A feltett kérdésre saját maga válaszol: "Milyenek a hasznos tanulmányok
a munkásemberekre? A munkásemberekre hasznos tanulmányok és előnyök azok, melyek által élvezetüket és becsületüket megszerezhetik..." 628
Zaka LaIos, a Typographia szerkesztőjének cikkében, mely az első
"olvasás; tanácsadók" ej ike, felszólal a szinvonaltalan irodalom olvasása ellen. Ajánlata: "Aki regényt akar olvasni, olvassa Jókait /teljesen megvan/, Eötvöst, Vas Gerebent, Kemény Zsigmondot és Jósikát... Ajánlom... továbbá a régibb ás ujabb angol regényeket, az orosz elbeszéléseket, és Vernét, kinek merész fantáziájú regényei szintén kellemes
szórakozásul szolgálnak. "623 Ezenkiviil olvasói figyelmébe ajánlja Kossuthot, Szilágyi Sándort, Horváth Mihályt, útleirásokat, Lamartine-t,
Carlyle rnűveit. 63o
Az 1896 -ban meginduló "Népolvasótár" c. sorozatban "szép és okos"
művek ajánlata található. Szerkesztő .le és a sorozat alapitó ja Mezőfi
Vilmos, 1899-ig 18 füzetet szerkesztett. Ez magán könyvkiadói vállalkozás volt. /Későbbi ellenzéki szerepe miatt a MSZDP átvette tőle a vezetést./ Bokányi Dezső felh.vást intézett a munkásokhoz az ".Énitőmunktás"
_c__lapban a lap támogatására agitálva őket: "Szak- és elvbarátaim. Bizonyára hallották már tűrét annak, hogy néhány áldozatkész elvtárs összeállott ás elhatározta, hogy magyar munkásirodalmat teremt, amely kiszoritja a munkások közül a sziv- ős észbontó fércolvasmányokat... Kötelességünk támogatni ezt az iroda]mt vállalatot, amely egyedül a munká.

627 Munkásmozgalom és kultúra... 10, 77 p.
628 Uo. 79 P.
629 Uo. 80 p.
630 Uo. 81 p.

- 135 sok javát célozza...'+ 631
Ugyancsak 1896-ban jelent meg a ".Munkások ős szavalatok" első gytij-

teménye. Számottevő a Munkás /Népszava/ Naptárak irodalmi anyaga.
1890-től színvonalas hazai és külföldi irodalmi alkotásokat /Csehov,
Gorkij, Gerhart Hauptmann... művei/ közöl a Népszava, a SZDP lapja.

1908-ban Garami Ernő, a párt egyik vezetője irodalmat javasol a
munkásoknak a "Mit olvassunk" cimü munkájában: "... mit olvassunk, arra
kell szoritkoznunk, hogy megállapitsuk: ni az, amit az átlagos müveltségü embernek, aki a kor szinvonalán akar állani ős hasznos tagja akar
lenni a társadalomnak, tudnia kell? Hármas irányu az a müveltség, amely
ilyetónképpen elengedhetetlen: természettudományi, társadalomtudományi
és irodalmi... Az emberiség nagy irőinak és költőinek megismerése önma-

gunk ős az emberiség iránti kötelesség." 632 Agitációs 1elle ;gel ajánl,ja
Herbert Spencer vallási, Darwin biológiai munkáit, a tudományos művek
körül Acsády Ignácot, valamint Marx és Engels Válogatott Műve$. t Szabó
Ervin szerkesztésében azzal a céllal, hogy "... a magyar munkásosztálynak is hozzáférhető legyen " az eszme, a marxizmus megismerése. 633
Szépirodalomból Bródy Sándor, Maxim Gorkij munkáját, Zola: Germinal c.
művét, Madách Az ember tragédiája c. alkotását ajánlja. 634
A Társadalomtudományi Társaság munkásképző tanfolyamain ismeretes,
hogy polgári előadók oktatták magyar irodalomból a munkásokat. Jórészük
szemléletük, ideológiai nézeteik miatt nem a születő szocialista irodalmat /_nemzetközi, hazai/ propagálta, hanem a "klasszikusokat". Ez azért
volt helyes, mert hallgatóik aMaismerkedtek a nemzeti értékekkel, a
fennálló rendszert kritizáló művekkel, műveltségük, látókörük szélesedett, olvasási vágyuk fokozódott, esztétikai élményben részesültek. 635
A munkások ős a pártvezetőség először kétkedve fogadták azokat a
polgári költőket, akik nemcsak egyetértettek kitüzött céljaikkal, hanem
közéjük valónak vallotta magát, de mondanivalóját modern költői formában
közölte a megszokott agitációs stilus helyett!

531 Munkásmozgalom és kultúra... 85 p.
532 Uo. 11.12 p.
633 Uo. 1306131 p.
634 Uo. 12, 131 p.
635 Uo. 12 p.
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Például 1908-1909-bej hatalmas vita dúlt Ady Endre %drill a pártban,
A vezetőség /Garani, Kunfi.../ megoszlott Ady megitélésében. Garsni 1gyekezett bevonni ót a munkásmozgalomba másokkal együtt. Ady valóban
többször irt ennek hatására cikket a Szocializmus c. folyóiratba és vert közölte a Népszava /Az új hitvallás, A bus Ashavérok napja/. 636--Az irodalom és szocializmus viszonyáról ir a Szocializmus lapjain, arról,
hogy a Rákosi-Dóczi-féle irótanya irógeneráció kávéforrása, mely meglepődve veszi észre egy új irodalom kibontakozását. Nem tudnak beletörődni
vesztes szerepeikbe, hiszen ezt nem ők művelik, ezért pocskondiázzák. Ady
szerint "...az a szinte perverz érdeklődés, szóharc... - a magyar irodalom körül hőbörög és háborog, katasztráfális előjele e g y nagy fölfordulásna1 ... " 637 "...ez az iroda/mi háború gyermeke a szociális háborí..
nak... " 638
Ady_t a párt hagyományos stilusban verselő költői, konzervativ izlésU vezetői, a tagok egyaránt támadták, nem ismerve fel zsenialitását,
közeledési szándékát. Élesen birálták az 1906-as pártgyülésen. 1909 elején Csizmadia irt ellene kemény hangú cikket. VédoL'nez9i közül Garami
Ernő /a Népszava akkori szerkesztője, 1909 januárjától irodalmi rovatvezetője/ állt ki mellette. Weitner Jakab az MSZDP másik vezetője és
Schöffer Gyula munkás szólalt fel az érdekében! Ady a "Küldöm a frigy
smalom ilyre mellett és válaszolt
1,41.4.9X.Pitg/Lte
vele a támadásorma /Meg jelent a Népszavában. /P '
A már t „ é
~ sem Nalasits Géza szerint Ady s egyben a lap irodalmi
rovata "... kritikán aluli... Ez a mostani irodalom nem egészséges irodalom. Ez az irodalom nem egyéb szógimnasztikánál... A Népszava nem arra
való, hogy enervált fiatalemberek, vagy szikkadt agyu bácsik kisérleti
helye lei,yen:oesí 640
Garami igen okosan, bölcsen igy válaszol neki, kioktatva, fejére
olvasva stupidságát: "Vannak olvasók, akik szeretik Csizmadia Sándor
636 Munkásmozgalom... 12, 136 p.
637 Uo. 136 p.
638 Uo. 137 p.
639 Uo. 137 P.
640 Uo. 137 p.
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tárcáit, és vannak olyanok, akik nem szeretik; az olvasók egy részének
tetszenek az Ady Endre versei, mig vannak olyanok, akik el sem olvassák.
A Népszavának e téren az a föladata, hogy szépirodalmi részében a haladást, a progresszivitást szolgálja. Aki megfigyeli a magyar szépirodalmat, láthatja, hogy az vajudik, forrongásban van, uj emberek uj témákat
ős uj formákat keresnek, hogy elvessek a régit,•a rosszat... Tudja, hogy
a munkásság nagy részének szépirodalmi izlése a Beniczkyné Bajza Lenkeféle irodalom nivójén áll... a munkásoknak nem volt idejük és módjuk irodalmi ízlést szerezni, a mi lapunknak az a föladata, hogy szépirodalmi téren szembe álljon, a szellemi * lustasággal hogy a munksság magasabb
izlésü szépirodalmat követeljen,.
Bresztovszky is válaszol%!/ a támadó Csizmadiának: "... a forrongó
uj irodalomnak a szocialista ideológi'hoz való közeledését a szocialista
lap azzal mozditja elé, hogy teret ad neki... ezt éppen Csizmadia, az
elvterjesztő agitátor kellene, hogy örömmel lássa. hogy Csizmadia, a
pártember szivesebben látná, ha ezek az emberek csak szocialista témakörben mozognának, azt elhisszük... A versek nem gyűlési tudósitások,
hogy a szervezeti bélyegzővel kelljen hitelesiteni őket, ha a Népszavához küldik..." 642 Akaraton kiviit is igen tömören jellemzi a korabeli
munkásköltők szinvonalát, akár polgári vagy mua akásszármazásu az. A valódi
tehetség, a szinvonal, az új mondanivaló és forma egyaránt hiányzott költészetükből. Az új elől kezdetben nemcsak a hivatalos irodalomtörténet,
hanem ezek szerint a SZDP is elzárkózott. Akadtak józan hangok is, akik
bátran kiálltak Ady mellett vagy lehetővé tették Kassák avantgardista törekvéseit. Ez új vonás. A kultúrára szomjas munkásosztály a legújabb törekvések, a századeleji izmusok legkiválóbb befogadói ld. később a szinjátszásnál is!
Bresztovszky figyelmeztet: "Vigyázzunk, vert ha csak egyetlen területei. kiderül, hogy a haladásnak, a proletárérdekkel mindig egyező haladásnak nem vagyunk merészen újitói barátai, ez nagyon veszélyes lehet...
A mi helyünk elöl van: a haladás élén." 643
641 Munkásmozgalom... 137 13n p.
642 Uo. 138 p.
643 Uo. 138 p.
-

-
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SchffEr _ mázolósegéd, szervezett munkás igen választékosan,

kritikusan ir Adyról, kinek költészetét nagyra értékeli, mert társaival
olyan költőre találtak, akivel új nyelvezete ellenére is közös a hangjuk: "Tisztelt szerkesztő elvtárs!•.. engedjék meg, nekem, egyszerű rnunkásenbernek, hogy ahhoz a vitához, amely most napirenden van, az uj i-

rányit modern irodalomról, mint munkás szocialista olvasó én is hozzászölbassak... Finomabb lett az izlésiink... A "parasztládák" tényleg nem
elég tartalpasak már a "parasztidákból" városivá fejlődött munkásoknak.
A "tébolydaköltők" megtanitottak bennünket látni, érezni... Tegtanitották a munkásokat zenét érteni, képet, minden miivészetet, az életet élvezni tudni... sőt Adyt is érteni, az igazi adyt.
És ha verset akarunk élvezni és a mi sorsunk tükrébe akarunk bele
nézni, bele nóziink Ady verseskönyvébe...
Adynak nincs alkalma sehol, de sehol, ahol közvetlenül meggyőződne
ezer munkás szeretetéről. De enyhítse fájdalmát az a tudat, hogy
:?etőf:it is igy támadták pályatársai... és ő mégis Petőfi maradt... "
Yiilyen igaza van!

Aidy hitvallása, válasza a "Küldöm a frigy-ládát" cirnü verse. Részlet
az első versszakból:

'Szivem k ildörn, ez ó frigy-ládát
3 kivánok harcos, jó napot.
Vérei::n, ti dübörgő ezrek,
Tagadjatok meg, mégis-mégis
gn a tiétek vagyok." 645
Észrevehetően nagy a különbség a századvég és a XX. század elejének
költői mondanivalója ás szinvonala közötti Párhuzamosan megváltozott a
proletariátus összetétele, szinvonala, kulturáltsága is, amelynek javitásán a SZDF rengeteget fáradozott, Sokfajta eszköz igénybevételével. A
polgári költők felkarolása /ellenzéki, avantgarde, Nyugatosok/ azért
történt, mert verseikkel, tetteikkel hitet tettek a munkásmozgalom Ugye
mellett. Például Várnai Zseni "Katonafiamnak" cimü forradalmi hangú verse
az 1912-es tüntetés idején keletkezett, a munkásmozgalom forradalmasodásakor. A Népszava példányát a rendőrség a megjelenése után közvetlenül
elkobozta. 1913-ban a EISZDP röpiratban újra kiadta! Az 1918-as októberi
644 Munkásmozgalom... 140 p.
645 Uo. 140 p.

forradalom idején utcai plakáton jelent meg hires refrénje: "Ne lőjj,
fiam, mert én is ott leszek!" A forradalmi tömegek egyik jelmondata
lett! 64 6
"Ét magzatom, szép katona fiam
Szíve vérével ir neked anyád
Mióta a császár kenyerét eszed
Vörösbe fordult itthon a világ.
Most készülünk a döntő nagy csatára
S ci lesztek ellenünk majd a sereg,
Ha ráuszitanak önnön véreidre:
Ne lőj fiam, mert én is ott leszek!" 647

rég lE79'ben a Népszava akkori szerkesztője, Csorba Géza /Táncsics
veje/ névtelenül irt verset a lapba "Kommunisták riadó -la" cirnmel. Alcíme: "A Népszava számára irta "egy magyar kommunista",
Az elnevezés

/kommunista/ még a n emzetközi munkásmozgalomban sem használatos ebben az
időben; itthon is üldözték őket. A forradalmi hangú, az alnyoriás ellen
könyörtelen harcot hirdető vers miatt sajtópert incitottak irója és a
főszerkesztő, Külföldi Viktor ellen. Ez volt az első szocialista sajtó- ,
mer ltunrarorszá pon. 649 A vers eleje Petőfi hatást tükröz: "Eskiiszünk,
hogy kiirtjuk a gazt, Szivün nek ez ád csupán vigaszt." 650 Refrén: "Fljen a jog ős a szabadsá?" Ezt csak forradalom útján vívhatja ki a tömeg:
"Légy viharoknak menyköve, nép, s harcodban
Szarjad a zsarnok-főkre a vészt szakadatlan... "651

646 Munkásmozgallli,,o 169 P.
647 Uo. 169 p.
648 Uo. 64, 66 p.
649 Uo. 64 p.
650 Uo. 65 p.
651 Uo. 66 p.
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186 -ben, a kiegyezés idején 118 lap, állott fenn hosszabb vagy rövidebb ideig. Többsége politikai hetilap /40/, amely hetenként kétszer
jelent megstárslapjaival együtt. 30 napilap közül választhattak az olvasök1 ezek hetente háromszor láttak napvilágot. Nagy az élclapok száma
/17/ megelőzi a vegyes tartalmú képes hetilapo kkét /11/, a s z épirodalmi,
ás divatlapok, /11/ és a szaklapok számát /9 /. bb
j. ten a 118 lapból 96, a vidéki városokban
1867 és 187? között Pe
22 jeleit meg, ahol több lapot is szerkesztettek. trdekes a Nyugat-Dunántuli városok hiánya, az erdélyiek nagy száma: Szeged /4/, Eger /3/,
Nagyvárad, Kolozsvár /3/, Debrecen, Marosvásárhely, Arad /2/, Brassó,
Gyula, Ungvár /1/ lap.
A 118 lapból 8 munkáslap /Gerób szerint csak 1 volt! /, 110 polgári,,
1-2 foglalkozott közöttük a munkásüggyel is. o3
A 110 lap pártállása szerint reagált a kill.. és belpolitikai eseményekre. Ebből 11 szépirodalmi és divatlapnak nincs politikai jelentősége 0
A kormánypárti napilapok száma 16, ebből 1 ókonzervativ. 13 politikai hetilap, 2 képes hetilap, 7 élcla:o, 5 szaklap.
A szélsőbaloldali lapok száma: 37. Megoszlásuk: 14 napilap /köztUk
vannak a pártonkiviili szélsőbaloldali lapok is!/, 12 politikai hetilap,
5 képes hetilap, 6 élclap, szaklap nincs.
A balközép újságoké 19, a munkásoké 8. Megoszlásuk: politikai heti22E: balközép 5, munkás 5, munkásüggyel foglalkozó 1, napilapok: balközép 10 a pártonkivirtiekkel együtt, munkás nincs! képes hetilap: balközép 3, munkás nincs, élclap: balközép 1, nyomdász 2, szaklap: balközép
nincs, munkás 1.
8 klefikális lap működik összesen: 3 politikai hetilap, 1 képes
hetilap, 3 szaklap, 1 élclap.
1 pártonkivüli és 1 közgazdasági-politikai hetilap jelent még meg
ebben az időszakban.
Hiányzik a Geréb-féle anyagból a Genber,, a Munkás-Heti-Krónika
,

652 Geréb László:
653 Uo. 91-92 p.

, . 91-92 p..
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ós a Népszava /az utóbbi valóban nem található benne, mert a gyüjtemény
csak az 1867-1872 közötti anyagot tartalmazza/.
1867-ben alapitották a legtöbb lapot /31k majd 106)-ig fokozatos
csökkenés /1868.-ban 15, 1869-ben 11/ tapasztalható. 1870-ben hirtelen
megnövekszik /28/, de nem éri már el az 1267-es számot. 1870..től figyelhetó meg ismét csökkenés: 1271-ben 18, 1872-ben 15 lap. A mélypont tehát
1869-ben keletkezett, csak 11 újságot alapitottak ekkor! A meglévők nagyrésze sem hosszú életű, a tárgyalt korszakban /1867-72/ folyamatosan
/pl. 6 évig/ igen kevés újság jelent meg.
A 10 munkás újság nem 1867-ben keletkezett. A Gutenberg c. nyomdász
lapot 1866. júliusában alapitották Egerben. A többi lap alapitása: Arany,
Trombita 1269, Typographia 1869, Általános Munkás-Ujság 1270/72, Te stvériség,1871, Munkás-Heti-Krónika 1073, a Népszava, 1877.
Sokat foglalkozott mtrikástigtwel a Nép Szava, a Szabadság mint a
Nép Zászlója, a Zászló, a Nép Zászlója szélsőbaloldali lapok, illetve a
szegedi Tiszavidéki Ujság. 654
Az előző fejezet tanúsága szerint az 1867-1918-ig, terjedő időszak-

ban született meg az első munkás újság rói-gárda, Nemcsak tárcarovatot,
hanem verset, prózát is írtak a lapokba. A munkásUggyel polgári ós munkáshtrlapirók egyaránt foglalkoztak. A proletariátus életéti harcát legjobban a MSZDP lapja, a Népszava közölte a leghitelesebben, de csak a
század végétől! Addig a nyomdász szaklap a Typographia, a balközép Vasárnapi Ujság, az Általános Munkás Egylet lapja, az Arany Trombita, a
szélsőbalos "A Nép Szava" c. napilap, a Munkások Ujsága tuciósitott a
munkásmozgalom eseményeiről, a századfordulótól pedig a Szakszervezeti
'rtesitő, a Szakszervezetek Tanácsának lapja.
Fisába próbálták eltussolni a munkáskérdést a munkaadók, a megjelent
sajtótermékek arról tudósitanak, hogy a kormánypárti, balközép, egyházi,

szélsőbaloldali lapok egyaránt foglalkoztak a témával, mindenki saját
654 Geréb László: Munkásélet... 22-25, 26-31, 41-43, 58-59, 71-73 p.
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Ortpolitiká:iá► UcSl i.télve pea k kpAyzetets Századunk ► Magyarország ás a
lamvildga Fővárosi Lapoks Pesti Napló, Munkások Ujaillga ibudapMt,i Itun•.
kLa *OW 14P ja/, U j Világö Politikai U jetonáigiit, Moil k is namil.s,
kUnk5s Heti tróni'tza, r.~ it8atrl:;ás t Szocll,alizmló, Hunk&
:esti
/Leipzigeleh Népujsdg, Gutenberg, Ludy llatylf, Mayer Polgár, Magyar
Ujság ► l,►dapds, Or3záe Világ► AHCn, 1101ttejü Sáriii{jr► niag,yllir#=s 11406a rát, a ‚Ott, : ta, 'Jas.. ós Fóaerunkások Lapja, Borsszer Janii► Seva6 n~ü,
Gyorsposta, Ellenőr, I~ ialadds, Bihar, I~.~artius 15, apes Vil#g...
,

117142-ben polgári 1ajoQpan jelentek meg a személyes emlékezések,
el.beszálósek a jobbágyfelkelésről, a 3. világban meglévő rabszolgaság..
ról, a munkdaraagaloraról Londonban, Berlinben /tárcSk/, valamint a Ptírizsi Xarmiln aa jtóvisazh,anc ja, JóiM►i flór ős a munlazok kapcsolata, ;~ unl.ásküldöttség aBelügyminiszternél 1e adjus 1.1 tudásitásolí, munkaadók pana.
~ tó ba:
nza a aunkabórekról ós a munkáshiányról.
•ankéssa
fo~lalko z■. .r. .r■■■■
iru..r•r
r..
jat e témákkal.
~~

~

~

Személyesen e:aléAcsziic vissza a ,-iobbáalysdg harcaira KdszQlan
."Az 1831-k:3iki 'nholerp ide:iából" cimti tdreájfiban, amelyet a "Magyaror••
szá,g ős a Nagyvilág" 1e6e. márciusiban jelentetett :Nog. A járvány raiAt..
ti vesztegzár hire robbantotta ki. a pesti diá.k-zavargásokats M► elybe a
nép is bekapcsolódott. Kdszonyi Sdro.s megyébe utazott, közben részt vett
a n4 tell;elíadask leverésében, egy törvénytelen statArium által elitélt
"lázitd fel ~6asztásá" ban,, /Rés z].et ü*~~;ars vier Zeitalter bő l/,6'6
E vesztegzár idején bocsátottak el a mesterek 20O0.401 több iparos..
leg+inyt. A diákok velUk egycitt ti,ntettQk ós vörös zászldee►1 vonultak
vörös zászls első aegjelenóse Magyarországon!/,A katonas ~'g csak
fel,e
sortüzzei tudta leverni felkelést. Ezt az az egyik ezeletanű, id. SZao~~ ~~" C. tárcájában,
iAy JOzsef irta le "Az all.diki I
a :~zénk ős a Kű1ft31d 1e 68 . 9-10. s
.
a !'I/Mirosi
Lapokban emlékszik vissza a ndimeigaleale0 Maaal, Aladár még levd1t#ri
forrásanyagot/! / is felhassaá,l eik Matra Na-,yarQrszágror: 41 év előtt!
Ad.altSk_ a Felsö-Ma^sarorsz44 t8tzenc3 illOs történetében" c. td.,.~°cájában.
-

655 Gerób Lbszló : ,bn',aselet•.. 1790 p.
656 Uo. 58..59, 44, 45, 46, 47, 21, 25, 90, 41, 5e. p.
657 Uo.
p.

-

/Maryarorszáe és a tiacvilde 1872, d1ati, 15. a. 404 50 SS. 597. lap/6` Q
A ;~ 0
QY6a_ri _vilosS
1ése=ira1 elbaszé].éee1t
Kor6csonyi tfgert;yrdl Atoeirops Ujsit6, 1868/.
törtástlmi
á~ versos e13Mas4 l 6 st irt eA Nép ~" 1872 szeptemberi aazá..
ANNA,
~~
.
A Hon hasibjaln /1868.zov. / ialerteti Rimin g
maíb e .
Pueacsov Is kisebb orosz para3ztfe3barisat ter4dnet4t a dekabristik irá..
saw alap jén. Ca11* bezel szlávok alria3zt4e6 az Oros`: barátságtól,
..Mtál~; az i3ko1$kat, e~tee
mert leverték ott a narodnyik diákraoz
~
t
~
ter~ezket, a zsarnokság uralkodik moat !
.

Gyula tenerdsz az utaeídelról q►alwan küldött 1egelet 6s
Arta X.IX„ század 1,150en m4c lótez$ robszol ;asdgrdl#, Hiába e1040ezO" a
helyzetük #redeti Wadi
Usti Posta , 14494 ELvanrt.ában

11111bp

kirobbant a felkelóaflk e oselyet véresen logoort a spanyM3 klaTiodn,yzat.
hiirelt a lfiuba3. 1410iá3rú1... Siti rosta. 1869/. *Levelek Xnle.,••
~ c. irátábsn ~r Sl tudősiti bogy Sm yrná =
r414w40a /Pesti ;Jmrpló, 1869/
41•
z vasdr van !

amp

3.I . L1v111100 a tiltott rebszolcavadá3zat •• Ikero010440k hajtóvadászat 6s szdl.litás embertelen módszereiről tudósit *Kelet••Afri.:té►..
ba:3" c. tárAidban /Tar':a Világ, 1869/. Lszabmhoorfkdban 1864-b en ~oe•
tá, el az utolad rabszolgakereskedót! ~ estí algid 1Q~~. fcar. /66
ASzoaátbati La,pok, az Ellenőr, a Politikai U jdApidcoly a Fővárosi
közlik az 187.172-03 londoni é3 berlini Mtncéenoz` aWdwol,ról küldött
~

tdrcákat.
Urn C400r 1372-ben Angliából 3elG3.umcua keresztül jött haza éc

léwo t ót kifejtő tárodAat
• M Oiighoft lapolt" /1272. Are. 23. a2. / közli: "Sze:Ilte a cOmmurti .•.
mtOlsn 0en logika, mely eel vaillalkozó pozitivista ItdilOO4Ort kisórtés-.
be hozhatja, conk so% bonne as a1 jas3444 nay eL7 Gentleaenberi undort

aJdoit•or`-.z.ásbM1; megállt. AMaimik

noli 4i ~kai

65E Qsr4b Lászlót Tgur ~kácé3+at.•• 59 P.
659 US. 59 P.
660 Uo. 59 P.
661 Uo. áe p.
662 Uo. 58 p.
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ébreszt. " 663 A januári tuCÍdsitdsdben jeL:yzi aeL:, :lo;y az angol parlarMet kénytliea teg].alkozni +a ApAbbirdausel. a szi-Lrú4211011 Ae követe..
1Se1AM0. ♦ fmkAsok nem követik en lxa.tarnacionaló utasitdatit,j, emooly a
eeocializmaa, t anInntulizmus és a reblAe~~ "adz ilyen má d jA~,a . ~.1,a.L.
koziis, mert ~d,ista].i.k a maLdntula jdont !
Az E11eMár 1871. októbitr 26.decerabor 16. között közli londoni tu..
ddsit:ójdnak, ~ áro~: ~~rc a hiranyal;;dt. 04t04, 26.dn a "Qui vivete
/garadappirti napilap/ nyomín szál a vildgszerte aejld aztrdjkokrál, a
pmstie SS angol bdnyaviüák sztrá<jkjdról* smear %-•os fizetdOerielést,
weeckilldel ye Ixa= szén juttatását .z!3vetwlir N lordok háza tlypad;ja, hogy
titbtinia Ifdtgyelt a munkásvezetőkkel. As prtetrrac.lampAS sz61,á 4#,rt
ink folytak az
P*rizsból Lqndellbn Veló utazásakor irtn, 139vepber
előbbi táranl#llas pmepber 7-é,1 angol icözgazdasd;i, tdirendaLmi reformterveNit takint . 0 tertónet1410411n. Konkltiziá jei a korniliny elva.
kult, cstiídlriyös fi1ldliralása miatt tl.3rv8n,yszere e lbrradal+em. t köz.
Noverlber 15.4t7 munká:::mozgelni, illetve e e0ui
t3reesde létre jötte.
vive" híreit közli, a tervet a munkaaddk ős valalók közti egyeztető bizottsáTól! 666 :yovember 26-i cikkébllt beszól a parasztok elszegőnyedó..
sér61, a szövetkezeti kisőrletekről eM anall fl3lQüveyeAs sorsa" c. cikkében. 667 Dwapb9r 16-én a kirobbMed táv.iraoz sztrájkról ir, adatokat'
66e 3072. strciusdbe® már a .lerviros3,, iienkti ►
közöl #i angliai nyonorrál.
ban jelenik meg "A ?ondpnS, renriőirsá {ilir cia€i elkkor, r.Rive1 a "... köa••
rend politikeilaG tlMesélyeztetve van " pl.: 1067, Irland, 1848. London,
a cartistdk mozgalia, ahol a poisárolt #Ilbint jelentkeztek a lever68ükre! /Jellesaazc3 a berm a tudatos burzBéAzia fe t7gver',e^áse a paraszt. ás
munluáet ~~ ellen 1 ~~
A Pdrizsi KommUn lótrejötte, teváken,yaé4e, buk'.33a a hirla,pl,red111*mat nagymárt€kben foelalkoz4,atta! Llónkei riaedltak a különböző, de kósőn őrkező esecényeltire. Egyes áj3ágok vdsig tuddsitatta<c, mdsok elle n .
663 Gerób L,dsz18 = Munkásélet...
664 t3o •
665 Uo.
666 Uo.'
667 Uo.
668 Uo.

56.57, 56 p.
56 p.
57 P.

57 p.
57 p.
G69 vo. 57 Sh•

~~ ,

57 p

.
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410401en hallaittake rlally a lerverviie Idején csatlakoztak a kórusban gra•.
liebadók táboráhou A hirlapirás szinvonala hasonló a mindennapi
tribbez, nincs irodalmi igény, az olvydb, f a közvélemény ha,n ~;-ulatát
irányitottá:d 670

1470. .i431100 A SCOntia-oorosz 3záborü MOW idej4o & bal. ós
iiiMialdso„t lap* ~t~anciaba e 3~ r~agulat ~~kodik b, tag a
6
A poros:
dice8itették ~ tt~sa%
Ű
lcl
~l . N~ jetkd/ szi d~ ~ P~áleo ~at, ~ ta aslfOldaliak is a ze~a~►~~ , a hódit6 tervei ~.att. 67`
; zeptekiber 4. A x``ra;;:cia ':özté,rsasé,,:~ kikaltásakeer adr nem
187
egységesek az újskok. A kormánypdrtiatic. riihrid 9, 6►vates cikkeibdl az őrző.
di.k, boa vdr ják a butcdsát. 673 A ba/b1d3a1,e1 fellángoltak a fU.ggetlenst3•.
gi érzések, örömmel üdvözölték a francia köztáralkaágot. Wiltan ha:.n,;;;o2- ►
tatta Tővölgyi Titusz is 1104o Zdsz116,1g" asel 100614 bogy Mbota~?4 sz6..
et+.
gon is r:~egs ~ ~47d a ~ hia 6s ki.kiá~,t~ Si

A Vasdrivelk 9Uaég képes 1.01164011bMc1
a: eseMibrt a füL;zet..
a tíirt 4010In csak megeA.•
lenségi. pdrti olvaa6inak. 675 Utolsákdnt
litve Y44D-RI-44EgtrZerkes2t8 alkkaLNIMWOn, a IEOrmdnypáirti kép.6r
viselói AaPil ~
9M~y pedig dicsdt~ ~bsn IIÍs ~ 1eont.
PoL14443W Ogitiicai tiesfi.Ol,í.átia-.
A ng lrzextw e, atildlap
ős ennek A ~78
ra -canúskodnak. Akit hatalom hábordiakodik
nép ldtja káréit, forradalmi intézményeket s~isit meg a betol~~
,

A t,özkarsaadr: Unvdeaajoak itt#zbmbt3sft bagyta a itIMllibirgrUakat•
A baloldaliak viszoiat haraggal f+ordu1
+N~~~
len és e~retértettek az I. Internaci
670 Geréb: fltn.óstigy. ,. 89.92 p.
671, Uo. 69 P.
672 Uo. 69 p.
673 Uo. 70 p.
674 Uo. 7 0 p.
675 Ito4 70 p.
676 the 70.71 p.
677 Uo. 71 P.
67t W. 71 p.

át a hóditó háborút forrada.lommde' tdriss M!imat szenvedése aczoonz mat váltott ki belőlilk a nogrszáed halottaedat
/Fővairosi lapo:k/ :41nei; ellenére békésen afocfár waft mellett az Zrzaőbet királynő
ebének állapotáról sz616 cikk,tőritz Mirtann /01144$ szocialistakeltő/
oa munkdw4010b•
GeP:zung c. verse a h6ború betejez+§sérBl R at sesti it
nek 500,•• Ft értvkü aján
r l 3 z616 u
tisa t
+d1r
Lef;izaosoribb, izGalmas da ramentiios at
rázolása. A cytincéd, a sznob cs41‘41.00 41 aforgaes udvarló
M•
Vazdrnei
rizaba t3nk6nteanek r /GyorapoNtai aí3R"sz4.4144. Pesti
Ujsd/. Uzron Gdbor, Gyr:irF3k Led IS ezzel a saadikkal utazik el. b81 Ga.
ribaldi vUrtisirl„esei szép sikereket órtaMt el ~~ ~ zat~id ság al.a okrati nlJCMirek a bourdeau -i
: n.>es es~ je lobban fel Kiss ,~óz sef v
__.
szervaMNO4de kihas zndlfisöval /mecta.gadjdk a köztárOasaégot/ fecyvers4t,LF~
A balnetet bets Párizs tsapituldl, a vi3rc3sinaraeiaet szélnek eresztik.
41446U 40j t 3 me 3 33bbgn ve, csalódottan va~~ h21 a tényt.
~

~

aspnbaaiz felldneol a harc, létre j'r3n a ligma.
A balk3zó2 lapok burzsoá sOOMmet3gből itélik meG, féltik a versailles-i
"ktiztár3asúot" t 6.?4 Arra gondoltak, hátba az itthoni kormány el.l,rnz6:1
xs ilyen uorsra jut. A szólbel aM rMk+ociszenvezit: vele. á:8 ~ A ► Ifx;yar 13. ,
Kommünt, majd táved6sóf bejean flOrostydai actar elácztlr t
~
a
ismerve né ány nap múlva mellé 511.

l=?71 1 m4.. ci.uz
~

Az ,Liaene,ir, rad,ju:3 10.i,,/1/ ballf;af:, s csak "Egy vidáki e3i~ftlr~
c. cilrk asiatint vődő lcvelóre ál]. mellé je t 6e7 1071. Július IA* Wi eli
Marx a iliolA+lábArú F~aa~~ ciaorszá,~b R" ciaü tanulmányát, az Intarriacio ná1ó i;c3zl.e at3.'2y+ ~ cimer~ , a;~r~ ~
679 Ceréb t unkáin4lay. . . 71 p.
6e G Uo. 71 p.
601 Uo. 72 p.
682 U©, 72 p.

683 Uo. 72 p.
6e4 UO„ 72 p.
6e5 UO. 72 p.
685 Uo. 73 p.
687 Uo. 73 P.
600 W. 74 p.
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A =ai ■iül.. Lveréae. az elleotelz'idalom rdstettei telháboritottái
jobboldali look ezt csupán jelen..
a bili{ 'pot és a baloldalt t 6
t,
ális lap
télcte1OR e ssadWysek tartott t ' A •~t
Ál~.~u.~ " e o klerikális
rómtSrtd&Otekete Wölt, a "BOW ph=i kannibáli örömmel táruralta
az eseményeket. u
"'

A n3aakidoias
"3
mint a ilép 2eiú zló.ia" IIet;; je~ tette azt a kormányli3.
Frankel látható azon az
tag aaelyMn Flrtn:.el Leó neve is rajta volt.
a~.áir~ néll:iil3 arcképcsoporton ic, amelyet a Vaeir~.oapi Uiaár; közölt
l8?l.•a
692
A pure Tj3kir, először iF•nkel halálára irt, majd megcáfolta ~.►
•.:al, heir g.L, csal, bujkálni Ioinyzzerül $e aogla`tet barátjának vinzontip•
[Agog awMe=.iilésót. A forrás, a teljes szövet ?,ö :lóse a német sajtó alap..
ján tört#nt. 693
'

.

,i
A Walk eseményt iíá ius
t. Foglalkozik a nemzetközi dip.
iom'i*i 4rtek ezlettel, ahol a Felt egyesitették erőiket, haj.
izéit initottak az Internacionálő ellen.
Julius Omin Ilprx ,evele r' 1 ;Iall Gpcetter.hez Favre. francia :ztl
GÚ, megvédi az ellen..
iszt9r aloe e o irás jelent tae". ass
ü.
forrodalai limmrinytilarz vá jaival szemben1 694
A rolopió diüaönrése idején a semleges va gy a rosszindulatú lapo',
is frdeklQdia telkeltésből közölték a Komca#innel iw,pcsolatoa Ql,kkelset.
Az gamik jiLiva 12. 15. száma ir ja, hogy • vidéki la,guh bleigunista
r1►].áiri6 Mt kti zlik Pall .~,al.l Gazette cikkét • párizsi a~íie ttiriréne..

t.ér#1.
A Daily News párizsi riporteriaik izgalmas tucltísitásá► t, Indep
riportjait kivonatosan vaL7 tel jealen több lap is lehozta. 696
609 Geréb: Munkást.t, ~^'y...
,
690 Uo. 7'3 P.

691 tae. 73 P.
692 Ua. 73 P.
693 Uo. 73-74 p.
G94 Uo. 74 p.
695 Uo. 74 p.
696 Uo. 74 p.

73 p.

De3.0 je
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összegezve, a Kommünről a magyar sajtó jóvoltából gyakran olvasott,
hts11 ott az olvasó. A valódi helyzetről a szélbali tij lapok tájékoztat.
'bilk a 1itelesebben. 637

saingolii

A i

hirlaook reasá].taic e szocialista forradalomra,
igyekeztek a kdr€Ilaánye'. ellenére is a társadalmi valóságot dbrd2olni.
XAt~ilst"1 már foglalkoztak a II. császárság történetével, támaidaal
%,agelgár ,dg, parasztságA önkónyuralznával ős időben figyelmeztettek e
tdrod:, tudósitások Párizs flarrengáyára t 6'`' Fellamorték 1370-ben, hogy
a nőmet egrs4E létrehozásának terve csak Franefatlrczág neghóditása árán
jöhet létre, aliy nemcsak III" 110g6leon Snk€rsyttraltriztak vé„ét jelenti,
haute Újabb veszealyy arrás ga p11,%iredg számára. Azonos a gondolatuk a
Fótemilep izesnetővel/! /: "Bármilyam lesz is Louis Bonaparte Poroszország
elleni hábordjának lefolyása, Párizsban ndr tseekondult a második csá..
szárság ic:iQkharangja." 65.3 Marx irásait nee lemerték, i cy a külföldi
sajtó révén értesültek zaüveiról, álidsloglal.ásáról ! "° Mégis közölték
irását !
hangú,
versta jel.entek
Az ,élcilisektan/l/
meg, hirdeeMe a zsarnokság megdöntósétr i: sápforradalom K,#,llerd8át, a
köztársaskg létrejöttét. /Us tökös 1870s AMOIL 1870, vagy g fővárosi
lapok, mint az orkzá€ j- ►1►`.4a,, YINiumpi til8dR.. ./741 I3asáb jastaa a w
vethez© versek láttak napvilágot t andelc Aladár a Európa vár /Vmadrilap►i
Éj jel /~•
Ujsdg/, FSranciaországitls /Szabad Polgdr 1871./
/Szabad Polgár,
sárnapi U j ság, Fővárrsai lrtpok/; Il.?vs mis!
I'ranoia0rszághoz/ Aga Viktort 1870. /szabad Pal o*/ "A hatalmasok.
hoz" /Ujabb költemdnyek /a Astrisdpvi lear4crt köztársaa," /Sza ►,ad..
siga saint a Nép Zász16 ja/ Ma aim Iaroza" /nagyar Ujsild /7/ iii~.r..~
~ Polgártársaimhoz "air Ujság, Jzabad Moir, szabad *war, cikke /I ;az..
orszéc/ ~~ í~ni /álrie~r/: ollar6taim közt" /~irir~p6is/. ,J'6
monci6/, névtelen vezércikkek Amat3.tikai Ujideeedgok/, 1`ypoSraphia /azoci!
697
698
699
700
701

Geréb: hmkáaügy. . . 74 p.
Uo. 74-75 p.
Ub, 715p.
Uo. 9'j
Uo. 1g46 P.
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alista sajtó képviselő je/ Tihamér A Octal hlrlapok s azok nunkásai
az ostrom alatt /1071. majus 20. ~
Aiivinksadók Malmo cseng ki a köve *1W miiből, amen iaaarilit el
a Imaisi Á s téMyét, eltussolai Asseaodnak azt /Sándor Jázset= Malik=
~ P~~ °varorszáim ~a +~ vezórcikkae Kolozsvári Közlöny 1865./ A cik1litM6
szerint MüqMMeországono Erd.ólyben 1határozottan" nincs munkáskdrdés,
hiszen ~,yár ~,pltr sincs. A problóraa politikai jellegU, :iornC~ k i~~rtáltá ~c
L1y'a;jat-.úLi. ópdiíl. ?o3

Az alfi3ldi 14páskérdót /Vó1.asz Subtly Sándor Úr cikkére/ c. tárcájában /i•1aF,yar Uje414 1871/ azt irja„ bogy a munkások ex+.
:iinc3~t Árnád:

kölcsének javitásával párhuzamoaeai aaalxii klll iaadasda, kultúrális
szit•ivonalu_:at i s . A fiilclbirtokOSak azonban nMa bacsttlik: a Mglévő *:nxtn..
kaer8t. A tilalom ellenére, wassails rendaaRbélyok e~ts igével telepitene?•c birtokukon, igy valóban eíler~állásba titköznek. 7
G~y a 'Bihar" c. nagyrvairladi lapban irt tárcAt a munkásokról. ~őüe:n
rnmn::ásollealt a hangja ennek a vidéki kigpoll;drnae, jellemző ez az ipa.
ro:.:o€iá:, kezdetári."5 A napsz4M046111,t • tlirsadiZeMl a1+s6 rétegéhez sorol.
ja, al:iiolel, a sors jelölte ki It WOW íe e4an asa változtatllatnakl
A =nmnImbér 106D-ben olyan drtga, Mty az Ammo suatuígra, IOareskedelemre bénitóla s hat ős pangás várhatrir Ha mhos eliM javitanak a helyzetan, a vaaonos osztályok jóléte veszályb! 10041. 706 "Elsősorban segi.
teni kell a murfAsok, cselédek viszonyain alsakac3dlyozni Őket zsaroló
7 Javaslata hatósági billatabályozás ős szigartí biin..
r~ Iveletei ~ cbeb... " 7a
tetM Q1.1.alsMlaíea0 7oF?
Frie::4a.Yitt pimp dr, azért mellőzi a ailtisztikát, wort Airmostsed
volt az olvasót /Bilatr. 1268/,, szerint* MagYarországoes 41 11Mar NOS elg
5O-ea évektől a audabér, mint a "legalsibb" angol,
IMO*
►

702 Geréb: Nunkásügr.. • 76-77 p.
703 Gerób: Iuikásélet,,,. o 42 p.
704 Uo,, 42 p.
705 Uo. 41.42 p.
706 Uo, 41.42 p.
707 UN 42 P.
708 Uo,, 42.p.
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kásokó i
az üj vállalatok, vasútópitkezdsek punkáshir3nyról panaszkodrac. Inti (Let, ha gépet aLcal mznak ive]yettttk, rnunita nólktil marad.
nak a rnunisás oh; ! ?09 Állitólog a keresl,edelr.ti rniniaztóriur. ► megbizá3dból
1Genesey KE U& kutatja a munkaerő hiány ol;át. A cikkiró szerint
emMalca "byPr l.a k Made az oft. Pecti Wimp, 1¢?58/71°
ji1M,t~,en aia~,ró /u.no! deldmumdtáthiAmyrdl panaszkodik a laskirawl Ujsá<r:ban /10.68. nov.ailo f~ Whiz az áttérés a feudalizmusból a apitialaomsba ! 7ll

!mmen lfndor "A

.,3ó p

Ujsácan 18724 gang mdrc. számában foclalhatiDiQval a 1414104004Nbaa clolsozól: iielyzetére:l`
i;oz11[
Angliá'be,n a l,niadvesQk, 06i nwr:k#sea egyMrdnt sztrájkolnak, oly eredmodayesren, ha gy a tólcós kó!nytelen engedals s ert fald Ot felosztják d:a a
merskileok s z!lMttkezetet hoznak 3itre, a hatalom birtokosává válnak. :~-•
g,yarorszá;on is sikeres a fOldmiftM eztr$ jk, ha aratós idején, d41ogid6ben tartárilk !
olyan tarMilapr miellk.otása, amely mind?sót fél

lsin,yeiriik mefele40 713' ; xásik cikkábem0. ei6s1 ■eiso3ztair allása a
földpiiveldare" , az iradaltnalt
awe a Wroai mun••
kásmozgaloa;, sztrájkok, a "stsi!co1de k,iterNi a nmpeadireeaisra, a"mezei munkásosztályra" 18. 714 i'évli.ttbilD 41: a saecializarg ♦ rabadB, a
s::trá;;?c s immyis izgatás küretleozményl, hatlledej betegséG, biztositássrtl
leellene mlt8előz:r.t ! 715

A noar 17,iekban vitatkozó jemrzetQLot irt a
7drtdor ‘81dbirtolcos

szer`_,es7tős6, -, Gubav^y

click* Mild. Alacsony, állati szirrvonalon
s ic, ctér;is sztrdjt:olnak, köver•
eli stenik a bórtiket a sez8ga.zdili ,
telnQli, A kormány pedls neas e440 a szeGény birto?:osokea! Az alföldiek
a Felvidékről toborozak p 41111116111111ket. 716
70') Gerób: mhhatiade%.41

710
711
712
713
714
715
716

Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.
Uo.

41 p.
41 p.
42 p.
42 p.
42643 p.

4294

Uo, 43 D•

a

P.

..'
4Gy iom©rotlen 3 ró a „1shiban
/1869/ a aco1'd1}drű4co ©1 foglalkozott. A aunl:ab3ril% ma;ao. Okla "kövote ►lak, ciacooak do lázon06l:, l.ol«letlonüi dolgozamaI., házi a gazdal fo3wolAet iomarni non akarnak..." ®Durbpában itt van a lactöbb tiz©tdoül, kőnnyii a mce1be tdodk, l rJtnol,
ellendre ook a dolOgkerül8. óaavargG, tonefti,éncti locln,yy. 718 láeik probldma, hogy a kiizrend moclazuláso óta nom akarnak osolcálni, o az drto1tann9.. 719
cd.ode %balprirt/ iz;,atáoa io hat rújuk, úzk1,4yal lohot
Iam<St 1L.A6 úrd a W. aki arról DanaDzÍ.od3.k, Aogy aratás ide jdn
$ihlr Mepó'bent, ndg ntgyvbra3on lo iaiAnyoik:: a cs.gelyd. purc4 :`t1 ja, hoGy
pont a magyar Op tartja azt 1ealaos04,10 fociaihoUácsna". A :aootani
c©olddok vi nzatillea©lnok, bonne bare* vdltm ►litttnal.y., pedi. ; ag7 .a©
dorGal ío miatt ndA nom hollow td.vozttiuk! !dozen a GrazduG kütcloo caQ1!djQ nrkö1ce,dvQl törődni, "ozordnyo"cro, munkára i.a t en i . . . "7'0 A ja
Gazda-o©eZ3d viozonpo %p1 2etaloa". A o©old3ok ' j nz ak ai himr ac ína a
arobldaáL aka,What ea;
tiltani„ csak a rokoni, baráti litagatáo
oncoclÉiotő m c. Templomba 1 e11 küá.dani vasárnap do ü:nepnlp„ Ai gazda
Gondoljon rra ~hogy a oselQd ic ember... t ld g is opald:. in~roto bUntot r7t QLi Ut... 2
►
`T3ca4 A IMOr3 L
A~n:.Q

Pi a ~wool

lapok /1372, júl./ ia3á,b j.aw

in beaW l, AL SUWJAMM30i41 4M1400pa8 eGyle t mül:iidi,k4 !ft j ai non ba jla:ad * Me tal. /mi.bE346, SSW el8t3koane istdacIr fi,r tea3sa /üri balcyok
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zetóvel, az Arany Trombita, a I':lunlcdsok Ujságga foglalkozott a legtöbbet. Az Á.1tal,dnos fikás trylot és a szoc1 demokrácia viszonya az
Arany Trombitában, az Általános lunkds Ujsában ós a Testvériségben
hangzott el. Az inam, tanulók helyzetéről a :; kis-Neti Krónika, az
Arany Trombita ós a Typographia cikkezett /nyomdász szaklap/. Tdncsics
irasait gyakran közölte az Arany Trombita i a Murások Ujsága, és az
Általános T•íunkás Ujság. Róla csak az Arany Trombitában jelent meg cikk.
A bányászok, életével az Arany Trombita, a Kunt ds Ujság, a mezei munBgaWal az Arany Trombita ős az Általános d 1unkás Ujság foglalkozott,
lakáskérdéssel a rhunkda Ujság ós az Általános i Icás Ujság.
Az ü.isár;irók közül aisax egyaránt irt a f1xnkások Ujságába, az
Arany Trombitába ős az Általános Nunkds Ujságba, sőt a Tiszavidéki
Ujságba is /zavaros nézetei miatt hatása bomlasztó I. Kretovics József
cikkei az Arany Trombitában ás az Általános Munkás Ujsdgban jelentek
meg. Szvoboda LaJosö a r1un ,ások Ujságában és az Általános NUnkás Ujságban /egrete i hallgató, ismert a hűtlenségi perben játszott magatartása ás nézetei miatt t /. Kretovics József a r unkás nuibliciszti;kp út,tUrc5,ie., Elsők között fogott tollat Német Albert, Kupa András, Bzraolónyi ándor, Szojkó János társaságában, akik az Arany Trombita hasábjain irtat; cikket, tárcákat. 1.869. ióniga 41 indul raer a "rgyar
-.
kásOk rendzp res, állandó irói mun á ia, 177'7N
ifervay Frij Yos a krokiirás egyik úttörője a nunkdsse tdbon., 777
Kotcsy József cipészinasból lett segédtanitó, aki tanitői vizsgája után tanár és szerkesztő lett. Később a Petőfi Társaság egyik alapitója,
elnökei Versei a Hölgyfutárban, a Koszorú c. újságban jelentek meg. 778
íóvöli Sri Titusz baloldali hirlapiró.
Az ionálló munkássajtó meatereRtésónek előzménye az első szocialista lap a frtu cás-.ceti Krón kii. Az 1273. március 23-án alakult Ma€;yarországi r&.kdspártot a belügyminiszter azonnal betiltotta. A szocialista mozgalom vezetőinek /Fark s Károly, Ihrlinger Antal, Külföldi
776 Geréb: Munkásügy,,, 38 p.
7?7 Nag►'ar Életrajzi Lexikon. I.K. A.K. Főszerv,.: Kenyeres Agn es.
Bp. Akad. Kiadó. 1J 67.
778 Uo.

.►
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1373. január 5•-6n megjelentetni a
Viktor/
után
; :.;:cciarorrazági ®unkáeok he tilapj4tts amok/ o7.sveorban társadalmi c3áczati nvplap v olt. Bit nyelven jelent nog vaearnaponkánt,, 779
i3d mo t nfe lvü vál,toaata av "Ar•be iter WoCí1oL1-Ct11^U f11Ln !E zfraeut:i tk
rdvón /a ozorkeeztűbiaottak._ 0,-17en1E5 a munkáspárt illegális vozo t:űiti-o1,/ szorgalmaztál: a nunkéoataervezetek, egyletek alakitáeát. Kapcsolatot t : rtottak gQí.►aa a 'uric3rki. s2e41M1010Mke1, 1P/xteetóly©kot, tiyül3oekot rendoztek. 7 8t✓ 1u7`i-tiil
~
az 1876-ban haz .:, tart Franize1 TQ6 vette at
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marj,i tazaitáJ3it, a prolotár
:as. A z ua.:tálfl^.,avc, a politiS;,:'i
noLazetköziu5g orazaóit iaiardoLto a lap izacá4ain. 781
A Jtu1kás-Aetri.-4rúnika a.laguQtCai ára 1 negyed3vre 60 Ix volt, 1
ezdimd 5 l:r. Az adrai.nl.sztrdQiű, :. k3,ridóhivatnl, a cZorl:eoztőslgi iroda,
a rok:.ack:cidy a llvdetmcix>1y+eke l:8zi.zatAk fogadása Poston a iták.00-drok
utr;za 9.0z. /24 sz. e jtb/ alatt türt3nt. 7 82 i3;aQábúain foglalkoztak az
ejyesületi 4lettdl, a kultúrálic tevdkez.a,ya6 ~ el.
C° 3 tt
1 8 73- b cra f: 24. ,'::.yifibnn köz,'"tt'k Aipp4 Ahaapo t 4 J{liuc 13
c. vercdt, amelyet a " Wean, bí:oan o.61 a harang" lemert nóta dallamára 3nekol,tek. A veru €aS 1871. június 13-1 befogratáa, a hütleneégi
por idQjón elfogott mcagyarora ~ A;i munkáepttrt kópvicelűi enlókóre irbdott az ©g.yik szemred8 tollából. Iielyezina a poeti b5rt8a. A trorciró
n ipiec atii.lu3rün doklule.lt; ~ l 50 bauzkt}s bürtvnbe ki.a srés6r81. fogságukról. r 3.:
1 Ve
tfjjy.,, ^vzrii.j`JrL"1 itt a ml~~ '' _ 'ie
"Oly
gerl3nek, ha párját alvecazte i te i -Bde gerlice ól óa hal a párjá!rt.
Mint a au;a A s ól hal a eyabadsa;irt t" 783
`

:

1873. jtíliuo 27 -i cikkBbeYi
lap azt fejtegeti, h og3r et tudonányórt, a ba].rad4e8rt vivott harcnak megvannak a ciártir jai, m!igiÚ tovd .b
779

esbros ~ t íirt+5r,e to . 1,,49-1 18... 241 p.
~á~au~~ '~:.c.-'?eti ~:rüniás.1ú79 ,cioo. ~~ 3/509 /miiIro.Pilm/ O;:,ZK

780 Mac,yarorezág türt4nete,.• 241 P.
781 Uo. 242. p
Küzdelmes ~vezásadt.. 29 Pt
782 Pdu..~eimileti Krónika fe jlde. /nikrofilr/
783 Uo. Buda-Post, juniur 15-rt4n 1873. 24. az. X. 6vf.. /Mikrof ilg/
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él az esz-te. Ha a munkásosztály elégedetlen helyzetével vegye elejét
az elégedetlenségének. Ez viszont valóban aggaszthatja az uralkodó osztályt. I légis forradalmat egyedül nehóz csinálni, Lassalle is belátta.
Iia az eszme tudományos alapon van alátámasztva, nehéz azt megdönteni.
:fémeteknél a tudósok támogatják Lassalle nézeteit/! /. Magyarországon
nincs tudós, a tudomány nem szabad, elit rétegek kiváltsága csupán.
A Pester Lloyd, /hivatalos lap/ bár fitymálja a munkásmozgalmat, mé..
gis kénytelen elismerni a társadalmi problémák létezését.
Vahot Imre /ismert irts/
Phőnix" c. lapjában a nemzetiségek
közti súrlódást bélyegzi meg, *sem válik hazafiatlanná. MUvelődéssel
kell hódítani, nem fegyverrel! Tórhóditása útjából a tudomány és iroda*•
lom terén W nden gátló tényezőt el kell seperni. A milveltséghez a szegény munkásokat is el kell
hiszen Petőfi, Arany is tudta, ha-.
`..4
talmas erő rejlik a népben !

juLtaimi,

1876 -ban /ápr. 23-i cikk/ arról tudósit a lap, hogy nincs többé a
Budapesti Mupl áskkéDző . ylet. Az 1276 -ban betiltott Magyarországi Munkáspárt helyett Csillag Zsigmond, /X'zrlinger Antal, Kürschner Jakab és
mások /szocialista vezetők/ e néven új munkásegyletet próbáltak létrehozni, de a belügyminisztérium módositó javaslatai /munkás jelleg elmosása/ miatt inkább lemondtak az alapitásáról, semmint eltörjenek
zött cél jakktó1. 785
A Beleznay-Kerti közjrsUlésUkön éles hangon csaptak Össze a hatóság
képviselőjével. "Az olvasó el fogja képzelni az érdekelt hallgatók lelállapotát, midőn értésükre adja a Icormím rt hogy o y munkásképző egyletet rnogtürni nem akar... " 786 Eldöntötték szavazással, hogy az eredeti
alapszabályokat nem változtatják meg, nem alakitják meg az egyletet, de
a munkások nemcsak a mostani kormert, de még sok későbbit is túlölni
fognak... /harsogó tetszés/ 727
Az 1077. októberi szám jellemző képet fest a különböző munkát végem.
ző tanoncok elszomoritó munkájáról. Helyzetérő . szellemi felemelkedésű ,

kitiS-

_;i

784 Munkásmozgalom Es kultúra... 55 56 p.
785 Uo. 57-58 p.
786 Uo. 57 p.
-

787 Uo. 5e p.
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akadályairól. iardekükben szól és azt javasolja, hogy az esti órá:baZ,
vagy hetenként háromszor tanuljanak munka mellett a gyerekek. "Ez a
munkásost nézete ez ügy fölött."
1880-ban azünt reg a lap Frankel Leó letartóztatásával.
t1óg Frankel Leó hazatérése id $ns 1876.ban Külföldi Viktor vezetésével f °a';ciá, jött létre a szociJ 4stil mozgalomban.
lföldi személye,, soka . vitatott. A publicisztika területén, a sz(
aet szerzett. Az 1:73 -•b4
cialista eszme:.; terjesztésével :aima asló érdemeket
ala=;ult i. a rarországi Munkáspárt titi'Ara, szocialista, az Internacionl
ló tagja. A marxista nézeteket fit' nem fogadja el és Frankel Leó vártépítő munkájával seri értett egyet. Késleltette az egységes munkáspárt
létrejöttét kalandor szellemis politikai lépéseivel.
A munkásmozgalom vezetéséért folytatott harcában maga köré gyüjtötte a vezetőség által illetve megsértődött munkásokat, szerkesztőket
és frakciót alapitott.
Kö penttija az óbudai Általános munkásegylet volt. A kispolgári - ni
cionalista, proletár nemzetköziség eszméjét elutasitó ellenzékiek mellett a radikális órzelraü mankósok tömörültek itt. Bár ő maga nem volt
nacionalista, a magyar nyelvis munkások megnyerését tartotta szem előtt
ás fordította az idegen nyelvü szocialista könyveket a számtara. Igy
nyerte meg a nacionalista rsunkáso kat. 789
1377, májusában új munkáslapot adott ki és szerkesztett Kánszava
illetve /a német nyelvü változata/ Volksstrumme,néven. 790
1878. júliusában az ellenzéki frakció kon gr esszusán megalakult az
ellenzéki ' arorszá^i nunl;msmirt. A :elemválasztók pártjával élén?, kUz.
delem alakult ki, amely a sajtóban is érezhető volt, a magyar Népszava
ás a német nyelvis Arbeiter- Wochena•Chronik között. Frankel tevóiaenysá e
a proletár szolidaritás, a marxista tanitások terjedése, küzdelem az
általános választójogért, egyesülési jogért, sajtószabadságért, a maci.
onalista propaganda elitélése arra kényszeritette a frakció munkásait,
hogy az e gy séges szociálderaokratapúrt egyesülősét elősegitsék.
788 Munkásmozgalom ó s kultúra...
789 Magyarország... 244, 242 p.

Küzdelmes évszázad*** 55 p.
790 Magyarország... 242 p.

59w60 P.
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Az 1879. decemberi tárgyalások eredménye az lett, ho,.y laCO. május
16-án összetilt a munkás konc:;resszt .,. A két párt szociáldemokrata nártfi í
e resti % Hivatalos lapjuk a :lóriszava és az Arbeiter.Wochen-Chronik
lett. 791 A hatóságok ismét nlleneztói, a szociáldemokrata elnevezőst,
igy a Nagvarorszeigi Általános =-.uncáspárt nevet vették fel. Ez volt az
első szocialista part, aaely tuioránvos szocialista tanit€sok alapján
egyesült. Az 1820. ;júniusi asztalossztrájk ős a nyomdászok bérharca
idején a rendőrség a pártvezetőség tagjainál, a szervesztőségben tartott eredménytelenül házkutatást. 1381-ben egy röpirat miatt perbe fog -ták ős 1 1/2 évi fogházra és pénzbüntetésre italtők Frankel Leót. Kiszabadulása után külföldre, ismét Franciaországba emigrál t. 7 2
1880-ben a , Népszava, lett a szociáldemokrata párt magYar nvelvü
központi INDJalpamely nemcsak az évfolyamszámozást vette át a :urirrís- -Ieti
Krónikától, hanem a marxista irányvonalat is. 793 Mepszünt a korábbi
Volkssticme, a nőmet testvérfan, ezáltal a testvérlap-rendszer. Jzáálló
német lapként maradt meg az Arbeiter'Wochen••Chronik, aa ly csak 1294-bon
vette fel a Népszava magyar nevének megfelelő Vollcsstimele elnevezőst,
Bár a lapok szerkesztői még németek, irányításuk megázünt, mert a magyar
újságiról; megjelenésével létrejöttlunararar munkássaitó. ?95 /A kétnyelvüsóg az 1900-as évek elején szUni_c meg!/ Csak 1897-ben er yesült a két
Né szerv a hatóságok folyamatos, kitartó Uldözóse ellenére! F'
Gyakoriak :gót; a kótnnyelvii sa jtötermóke k. 22 a i ionarciba soknemzetiségUsér-éből adódott! 7)7
A *ártsajtö irdnyitó szerepet töltött be a munk4smozgalom szervezésében, a tömegek nevelésében, a politikai, gazdasági közdelűek lobonyolitásában. 7e8 A 80-as években a német és osztrák kivételes törvények
hatására a párt igyekezett a törvényen keretek között mozogni. A munkás.
mozgalom törvényességet hirdető cikkek jelennek reg a lapban, tartózkod
d.

791
792
793
794
795
796
797
798

Magyarorsz .. . 242•.243 p.
Uo. 243-244 p.
Küzdelmes évszázad... 55 p.
Uo. 55 p.
Geréb: Munkásiigy... 30 p.
Uo. 39 p.
t h nkásmozgalora... 163 p.
Geréb: funkásügy... 39 p.
Küzdelmes évszázad... 71 p.
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tak attól, ilogy azerzbolerAjones a hatúságokk 11 7)9
: o r t :la a Budapesti :hnkáosörben tovSkenyLedott. A tY--ae Cvok közapAn birdlta a Ti4pflBa.va do az ArbQiter—
aochon—Chronik alacsony özinvonalat, a partvezQ tűs4 7 ongod.;Plser1vol ;t,
do annak irán.jnronalá.t megváltoztatni nom tudta. 300
1 r

~©
.~

alio i z
~.

r. ~

w. ~ . ... ..

1377-1335 között 1as4aZloanus nzatAK drv6nJecdltek a lap basab— .
Viktor ozerloesstés4b ,_n 1377-bon tuc3écl.tannk az Altalaínos
Jain.
..?unkás Zgylet BQloznny- .kertben tartott iinn4p4ly'ttirl, aaeZJ ®t a R«,álf61
di frsiooió Úzorvezott. 301
:aoirodalora ekvi ZoAellimp rsgfo,;ral—
Bbben az elvben jo1©nt mQc; a
mazó cikk liorváth Jsnoe toll_.b6l!"
1379. március 1J —tó1 aprl.li c 13—k, folyamatosan kftőltAk Gáspir
Imre felolvasásait, amelyet a laa :x37yis'gelbon taa.°tott. Gp3
—

—

A 114pssav+a 4zerkooztű je, Celprba Uel za /az alcimbon®_. Y út koumun3.o—
tánal.s nev+esteA az 1379. április 15--i számban közölt ",a ar,smun].a C- ák
4a46;1:1" c. v©rra43rt novem.®rben bir.:zá.g e14 kerált föszerla ✓ ©ztöj'vel„
$;11fŰlc1i Viktorral e tt! Az. ol©ö ;zoci.
.... 1?... ie a "]to unista ° ört" fol—
4r
i;4indko ton vállalták vdt®4g_Iket /oz©rzöidg,
montő it41®t követte.
azorkoozstői megjerz► zds/. Az dgr3sz vádbas7,4+l4ben meÚjogyozte, hour
"nom politikai torn4szQtü" a vers o "do mogt•ámadja az állaaolca'let gyö—
jogot.",azvetlan veozdlyt nom lát benne, do
koreit, a tulajdont,
1t4eöbb kazoos hatást fejthet 1i. 3° 5 V.'theonok találta Csorbát. A vad—
lott tagadta, hogj törvelnyallonocb4get követett volna ol, hiszen ninon
o4mmá;_: oal viszálykommunizmus 1147aror4:3agon. A muukAQOL 2 pártja
kodik. Az Intornacioná.l' tov'kokro4, ;v 1:özoZobb d.11 o fogaloEüoz! Ú:)r)on
~

.~..~~

':

799 L'agyarornTág... 244 p.
800 Uo. 246 p.
UQ1 j :unkLoc+azgnloo... 60-61 p.
802 Uo. 61..62 p.
.

303 Uo.
p.
8 ,4 Uo. 64 6€3 p.
805 Uo. 67 p.
-

~
~.~

~

~
~.~~

-1G5az időbon a "kommuniota" kifejczio nomooak Aagyarorortioon újoz.rU, de

a nenzetközi o.„)valomban Jo. Veozdlyes a haoznd lata1 8°6
z
421
A lap buzditó, 'Aida -yanánt nyúlt oyaLvan a ati=2L.;,..%;,..21 .ct -Külföldi vezotloo alatt többozör közüleA
tők Petőfi költeadweiből, mottó ;;yanAnt a mindennapi harcaikhoz. 21.
1879...ben a nunkáskongrocozuc beadványát olutaoitotta a kormány. Z . rem,
agáltak rd: "AL, kdr a ndp, Ault ad atok neki!... tigly vii„ázzatoks
bait punztithat e ling rajtatokr

az 1809-eo DOZCIOrlYi d.tok.zlot titan
Az iart alla.,/
átozerveztik, ociáldooIta ztt4 a1aizi1t. Uj páztvezet6a4got válaortottak, amay as oortayharo útjára ldpott a marmista tömogpárt
mooteremtdoinek nemmetközi módozerdvel. a axakezarvezotok megteremtdliako hoy
oivel. A plartlajtó oogitodgdvel majyartizta meg a munkdaolu
4yomerak oka a tökdo magántulajdon, a ltizodkrulnyoldn. A kormány, a poldri ellenzik holyett °oak az oaztályhare váltortathatja moo sersatat.
Ptaciójakkal előoegitett'k a ortrájkmozgalom kialakuláoát, megoriioödelodt. 3°8
1390. deeemper 7.6-ó.n.tartotta a fla7yamorcLAgi Szaeláldowkrata
giaomeloő ko1, 6reamznattt. 8°9 A maköddoi alapelveket tartalmazó
,ibrilatkozW a pártfeladatok do az a7,rekrkid,do moilett tiemelten foo-

lalhazott a 31Artoalt6 de a ozogd íAidemokgata irodalom helyzotdvel. A
munkd000rtály tartdnelmi hivat4adnak, t•lkdozitdoinek, öntudatának,
milveltodgdnek, felvilaigooltú.oázak calk bathatem oczközdt látták beanc.
Valamint a njArtaaAtó feladata a munkáo napi probldmaival fOglalkozni t
jogait megvddoni, ellonoloeit31 óvni, követeldooinok hangot adni. 31
A párt a mei316v3 do djonnan 15trejövő munkánlapokat egyaránt ddvözölte
do a jövöben támogatni fogja, ha kdozok a mirt politikáját, nizoteit
elfogadni o Segitik a czaklapok maködiait io, amolyok a klaJnbözö owl:mama gyakorolnaic may batáct. Baca lo ozoeialiota irányú eikkok köz-

MUnkiamossalo • 67 p.
Uo, 60-69 P.
Megymmerezág... 295 P.
flunkánm)z:331002. .41 76 p o
Migyarorozág... 296 P.
810 MunkAmmozoalom. • 76 p.

806
807
808
809

-16616o'vol tő,.egbfiz iau:s:ca t aa ;növe lha ty, , all
A13;AtnYalls a határozati javaslatok alapján a következv lapokat
támot;attas pártlapoks IlGp^z va, Arboitor ocnen-CrtroníL•t azaAaDoks
Typographia, Grltenberc, KőParacó, Der Stoinactz, d12 Felozólitotta az
olvtár©akat a lapdk olVaaé3ára, terjoaztrWre. $I3 Mivel a párt álláspontjának meg6rtóse 2clt3telezi az altalános mcivelte3r_^et, azt a arnci.a1d4116kUlikus irodalo m kialkitáoű r6vIn kell me 7'rt© tni a ounl:.áaokLal. A nemzotia6,,c3k számára anryanyelvakön nyomtatott röpiratokon kell
a szociáldemokrata elvek4t terje3ztcnii 315
,

-

1379, oI,tíber6ben aAp©zavában Külföldi Viktor a polcári 6© for1. ''zság
radalmi tud.om^xn, t, a ;nol:,dri hazuBoá,Got állitotta .,zoob©
f- olderit ;o'vol, ;yfizoloStel. A ,nolnaei tudornánTT , absztrakt, elvont, az
A kormányok befol;;•3solják irányát /"a rendőr-'
álfl t tő l elru~;au zl.odott.
36c k6pozi a határvonalat az i;7Jzoíig óo a tudomány közli t"/. Szel túl
I,ozdiclik a "forrű :almi tudomány", az iizzsá;;ok fclderitőjo, Fontos e
korba /~:.21,oz./ a tudományos fe jlőd63 előoegiteí©e, 316 A tudo -t~yoo
kutatás oredQ'nyeit, mint a szocwáidemokratikus irodalova ocyik ágát
küzk.inCC®4 kell tenni nrpsaerd előa.dúr3fPormájában, 317
1890. Nliu3 20-án a iJ6x3zava hirt ad a SZDP v©ZotőeC,o által mo oinrlitott "?,arTur l'uakác 4pnYvtár " C. könyv- 60 fiiz©L-sorozatról. $18
,

Az l3gt3ka9p0•.i, ; tart6 időszak a Wpszova "nöskora" o519 ::vfolyamai °:ia; :ya.*orazá7 t$r©adalrni viszonyait v:2l6aácooan ubrazolja szoc lalista szelloIIü ~olitikai :e jto G at3t~k, tudó©itá:ook 6c i ~ ün~y<ri©s Mrtotloek formáj€eaan, 20 A "`~~~-rc kareola ai, 61otk6pai a kapitalir-cuu3 ectbortrlenn'g rlről, ^ivá.rsá,láról, oorvadó jelle;6r51 tudúci.tan.a.k,
A '~ 4madalii. Szemlo"- rovatban közölt airanya,~ok a hazai ': kalfüldi
311 : :nncAemoigo.lorx...
312 Uo. 77 p.
313 Uo. 77 P.
814 Uo. 76 p.
315 Uo. 77 p.
316 Uo, 69 7 0 p.

77

P•

-

817 Uo. 70 p.
318 Uo. ?3=1G P.
819 l:üzdelmaa Eva Azad... 5- 5 p.
820 Uo. 55 P.

•.167aunkdemozgalmat muta ták be olvaaóiknak. 32 1 Az "ZwlQti a,rak" C. rovat a ozal:.oz3rvezeti mozgalom fejlúddet bizorryitották. A különböző
agrár- do flunkcAesaozgalmak e ykorú tuslóoitása mollott ficyrelmoztQttek,
útbai.gazitottak, lo].kool.tattQL•. 322 A be:7.A.dött lcvalek bizonyitották
az olvasókkal va3. kapcsolatukat, gyakran közölt-'k őket. Ncn hiteles
adatok ^zarin a 90-es dvek _ elo jdn n60* igen cael:ál,y az olv,fi;otűk, az
g4Y20ők s3zírp, 3400-4O00 fő. Ez eirthotő a rc3ndűrs33gi akciók miatt.
1u92-bon aauga ílKnd - feLaivást 5.nt ' ufltt olyaa3hoa, hogy islmorkodjQnok ma;; a párt közlüny ~ vel, eoza'ivel. ElSfiz©tht3tö a.7árakban, a
rl.::hely©I.bon, úruaitha.tó a vendd3lőkben, kávdhL:zakiiaup,. F3a a t;ulajdonos3
nom ndzi ezt jó az©amcl, no járjanak o da a munkások.$23
Gyakran közcilta az indozen ldv_, tr6k, ko3.t6k. filozófusok marld.ot irá^ait. /t'lit Tolsztoj„ CwQhe ► v, az orooz forrada.lni demoI:rat`úk,
Laocalln, Nam, Syoco©no, .Adam Scmith, 1]Qrbert Spencer/, PaYA,.,yi
Lajoo vero;i már a lialryzló hazai lira hanja. 324 yzvrkQaztöis Lo4.,áryi Dena, Rády Sándor, Socsogsi BSla, Kiss Adolf, Csnbronyák JózU©f,
~
Gros~ zrlann 4:~sa,`32,
.
/1395- -09/ i.c]o.Vxt =gnat az ipari proletárok madA Z-: .U.kerhoila
ma. Szál3s;edett a azak; zervezQtl, txozalo®. Sztrájkok, paraoztlázont;áoo4c követtők
nalyröl hivon beo , ámolt a Bópozava. A L•or m°~uz;y
tern~;,~ ztilius ~ ~.xi ~`,zkRo4,~5a ~at fogansxtooitott a ps ~rt ,~ o a Ndps~ zava °l~
ion!'"
139 6--f:an a lap hetonk nt ' máa n'ven /N3psseva, :Tdpjól&t, :;41)jog, Ndnozabadság, TJópaknrat/ jelent meg a sajtL- int5zkedóoek miatt. „27
Novemberbon az 5 kitlönböz© cinion /25 halycrrti/ házkutatást tartott a
rendűrs3dg d e lofoglalta apártlapokat. Látható a megmaradt ozámokon a
"Lc;fo;;lalatldó, Elkobozták!"
1397•-ben a 401MY 5 ' oqcirowliAp4n aArtvoztöski jolent:Gs3 a
rendűra'gi akciók eirdsöd^tedrvl ozámol be. Lefa;lalták a könyveket, a
'

821 Süzdelaflo dvozáza.d... 55 p.
822Uo.55 p.
323 Uo. 55 56 p.
824 Uo. 55 p.
825 Uo, 56 p.
326 Uo. 56 p.
327 Uo. 56 p.
828 Uo. 56 p.
-

lapokat
db/ de b ®a j t6)ert
Jlitélóaoel végződött 4,
I.ottőt f©i.nontettoks valam3,at kiozaÚtak 2VU napi to3hásat do 175 Ft
nf nzbf.inte t'a t • 029 31 elvtársat bAnt almastak v3.ddkon a.zErt, so rt szocialista oozulket hirdettok Is a pártlepoko.t jfarattáko 830
4 1011 AAnviliA áOvr.:kedlo® figyelhető ae, 1897- r98••bo.n /5000 r61
6000 re nőtt/, aig 18y9-ben ugei^aserüen 13-14000 lett a pólddnyezftat
~ MegjelencSQdt is sarZtani kellett • 139 3-b r n e ar/ hGtan kdtszok jelem.
aeig, c:i.g 1 899-ben mar báresezor. 331
Az jAZ-ja° DZLIZtaipiaIra ::aaua számolt be a i'44.rtgaitó, a ,eseklianolii 'o
w xad.rt fliantSp©iallpak as elrízú dvi 2la3,yEetdről. A Ndpsaava as év a1a►juu 2000 Adobe* li0gyq► tb 44 az div vtit;+4n mix 5000 pld-bane ©ig a
Yolkearbiarte vúltozatlanul 2000 pld-ö.>.n.
x 'Oat uugpróbúlt 2 havr. ► ntw aocj®lonő magyar éo artist n°:olvii
jiLak kiadni nju]„_~ag ,og aaatrdk /Flektrioclio Funkon/ 6o .,, at /Di e Ge-.
iosetaadvon. .4 zilált any ai helyzet aiatt csak rövid ideig álltak
f ebru ~. s-júllua/«
ge m , t
Apol,itl144,1a;.2ji WWI a ti‘t walvi: Nova ,DoJa 6a `; Aradon
Adjuaban,/
d o az Itjakkg c. havilapok; FozsonyJan a ;la=
t}a Teac c3Y~~..ro t t a islizalia nflvd he t ilap* *toy
-

-

la2 tAk a►oL; • ~~
Si4;14x0
~

,

á~ Zap$~~u`~t~i
hi j 6~t.

nfie.yeol:od'3^ode4" cieapl, ♦ kdtbatenkón,: mfgl+iiea.
a~ e ut ~~ ,,ji n iue 1 5»~ n eregezlit ~t' aqagi fAaeogát~

1396. január 1 -től jtCt].iuol.; jolent
a magyar
havilap,
a Vas- -''n drceaztarráLr000k fizaklaxias 35
Sz.opteniőortől újra ae3je].ent 2 hetanto R 2 nyelven, 2500 pld-ban
a
nda~.~ t[il Fachorgan der $iron- und :letallarboiter
nevf3l1 •

829 aunkAnaoigaltlat. . . 87 r~ •
830 tlo. 87 p •
331 B`üzdolse o « • . 5 6 P.
832 .fiinkiiosoz:°4,om • • • 882,89 p .
833 tro • 88-39 P.
834 Uo. 89 p •
835 Uo. 89 pat
06 Vo« 89 P.
.

-

Awilie 15.401 k4tY,etenkt3nt olvashatták a ,Föld:,1vel8k QA0y17,1.1.:t.
A f öldaiivel8k 11-es biao tt8a~a 1/árkoa~yl. Iot1►án ve z tc~ s 'vel I dta hi
havon , a 5~-F15oo pld-ban. 83
Látható bomy a ail= alighogy segörUlt egy újabb szaklap ldtrejött4nek, szomorúan kellett beszámolnia annak megnzOnisdről az anyagi
támogatás hiányában. Illet jne s a pártsajtónak is akadtak gondjai, igy nea
tudta tácoc;. tni a kilsak+ödő lakat. Amok viszont Újra talpra álltak aa
áldozathsaz taGsá; jóvoltából)

A párt bdQSicébben számol be a ~~ ~ -. w ..;m2pqmt ,Weggipbl. =1.
=
y
±:1i dQ anal= egyaránt
'
az
30-30 ezLr z3ld-aan yo _vott ell /60.Ot~ As aail~Aoióe oélzatitti w ~
"Az olvtáraalaQe /An die
~~r~~" c. rv, ,~ irat 15 s zer pld --brni .
Geoinnun,;a - Genoaudxl/ c . magya2 4e Meet n,° c lv*d pönpat inkrimináltatott, majd a folaent'o d o a birói záclát feloldása után deceal:Qrbon
3- ;0 ezer .011dásiben újra nyoatatták, 841 y>5ept0sterbQn 5000 pld-ban jelent mec 2 web= a " . al tárcadaloaN, /Die M nt3ige Gesell ~b~.'t/ c.
rö~~~a t, amely ellen Úúint dn cajtúí~,~ eljí~rá ®t inditotta]c.
Az orsaóggyül'si k'nvioel5vála©ztáeok alkalmával z3a , ; sz a:.)an
nyomtatták ki a'Ar t oro,ramlúti /50,000 pld./343 Fantasztikus meny t waa a snlikissozgalom. toldlénkizléedn órzi'inyi.s4g vz, crag. :Assam?
dötti# hozzájárult a szocialista e3zacSk eltarjod4eéheS4 betöltötte ezáltal e hivatását.
~~.

i► ,wp

,_

__ __`

.ti ~~ ''ejlűdi3bon vol t . A lamiska uQaialietd•.,'
e
2-5 korona ár;n a III. kiadást de a legtöbb

maimou.

C.
p61dénlyS,finot /10,00u/ 6rte cl. 844 Utána a "Szóz:_zt a aivbolond-itákwz
ó© a nélrtMrzf' a,, fEiast következett 10. kiadás-an/1/ 5.000 pld-nyal. 345

837 &►wticiummagaloe.,..
438 uo. 88 p.
839 Uo. 88 p.
840 t%. 89, 48 p.

841 Uo. 09 p s
842 Uo. 89 p.
843 Uo, 88 p.
844 Up. 88.69 p,
845 11o, 8849 P.

39 p.

5.040 p1d--oo a &a :m©án megjelenő 3 mama /1/ "Vőrde
taXet , .
E3 ell= is indiL-ottak sajtópert, majd a felment lo után a loí'oGlaláot
be3zi.iatctt6?:. 346 "24I ~~ a nópote:t itGlőozóke e lőtt" ua►anosak
azonos ssámwrAn jolont r~ G.
$4,040. pld-t ó.rtsk el a IthretL•siő ftizc tok= A pi .ociál.sieclokrkeretA
affitasióc fLIset, " A Űzoc ., a1 izaus
jőoale, zI. l.iadáa,
t dcer a czaciúidyaletteloi" c. ]ibitrv /2 , kiad,/,
l:on,7,re~
c. ~ i~yar fordit~asbacn, a n
ía--na j e llQköryyvo, "" auuk:ísc]al.ok. Icilavalater c. Vereoskünrjv
/3 kiad,/#
2.000 pldi.bún forett els wA isuika.r_a való ;io ;" c o párt..
kindvany, tiizet:.ceisis a krolotsik költem4nvok deiLaJdia ;(1naortóle ~s
első l'Uldnacculalsildips ;j,oF7dQkö!trv©. A Jvoclalizrau,^ aloofeltit©leál
~.I. ki.a3ásbatie 1000 pld-ban a Ilene Tekol.

mow

,

,

~ ld
►~ ivel~ö.. ~o,ol~
rjefiL;yelbibő az aF,itációs f:zetQk mellett a f:
_.._.....
......
Ioa.;ga~ z Lawaa /krorczerii, L:yor3 hirlkiözlóa t/, söt a szocialista
irodalom :Is a nemzetközi aunkásmoazalom icmcrt
a ' z ~ a közldce t
.

Apart eéljaira nyomtatta ki Mgtasul wry aegiAkialoi jimp-.:: ~
"Zo ' •' 14wótrMt" óo 11b16Vja k_ a .i .i t i. ■..," c ,

ti,i

vót.
• 11111,1.tima a pát tulajdonába aont át a "21dpa.l.vvQtár" fdzotoo vállalat,, 111110»et 1893-tól 1 3)9 -Jr; Ioavfi Vi1.mo aiariceoztett, a tulajdonosa volt. A 8.000 Frt-os c:oyicitat a ~,~árt ara volt hajlandó átvvnni
tvie, csak 1 a lefideLi1 851 Aadic is a szellemi e:tloA..rz'st a kijelölt
pártvozető©óCi tag.-A /PtelaTer Sándor, Csebronyál; József/ vór:oztók, m9,c
::lazűfinak conk tDnácskotiei joF,;3 volt a vQzet3edgbon. 8 2
A 90-oo óvekt31 rendozor000a jel®ntotetA tnaorz a NBpeaava =Mir
.353 szorkQrmliöje Szabó ~••
nantáral.at. •ogisQOrtobb a ITS u
846 ~o s s z;;aloa ... v)t p.
84? Vi, 89 R.
848 Uo. 88-89 p.
849 Uo. 89 p.
E350 Uo. 88 p.
351 Uo, 88-89 p,
852 Uo. 90 De
853 Küzdelmei... 56 114
~
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vino A lap ref;rezentisa az 1898-as ,;::173. .
Lenddletes ellfz jelent meg bennc ":,:azoitkAa7 -:2»:rt" oiL,mel, Az
1897-es naGy t:;ntetdsral tucbuit, 15 ezerindallnkás, 10 ezer tdglaGyárii 15 ezer dpltömunkás 'mat az utoitta ll követelte a munkaid3 meGrövidittladtt a vdlaeet6jegot s a =tit. Börtön, Ulddstatde volt a válasz. Ez a naptir, ame1,7et a Ndpezava kLnyvkaveskeddeben lehetett.kapttvente szánolt be tijskaalaajtaaDjAwalről.

139a.t.
között Budaiestexi 27 esetben inzk közölte,"° Febrmie
ditott quAtemext a rend6radg a lapok de a otkitir6k ollon. 2 hónaptól

2 Mg terjed5 fosAAAbOatetdet, 50.e0eta Ontbantetiet ezabtakki.
A Mikkei miatt többeiör lefaSlalták a Ndpesava 6e a Irilágezabadság c.
lapot, 856 Zane mt tepiratmt iewProletárok", "Az elmtársakhoz", "A mai
társadaloW után kaatva minden esetben el:to'oorták a megtaldit
dányekato adha semmit seta találtak1 857 Vla,5koll a Llunka e, az 15' 11p.
a mireimeban a.Voikelag P*.lapok vezettak 7 aajtóperrell
Wale-ben megjolont mikke miatt Beelbertet 2,114t. ilmirtak. 853 Pdcoatt, Szontencn is elkoborták a ,Timakáslapokat o 859 Iladancoton a astazava-17,13xxvirkepeakoddsbc4 9.000 ndlddaybaa a "Jana* a ellecialiaták" c o
ezrelb kiiiryvokot 5o jolr5n,yekot ioGialtak 14. 86P A ozoL3abirúl:
a coendőrstift sleet odevel tartottak hetalcutatdot vi411116 A tiltott
kLnyveket4 talvdnyhJajvete irstokat, nyom6atványakatto lapokat Pri6pozaWit 6e mike mzoeialieta teemdket/ a következő belyeken találtas SztaNa ykáta, Heree;321$01160, Miakolo, Vetard,
aisles, Salgótarján,
Aranyos-torda, Rába-Patomi s Tata„ Pdos, 361
Apila-ocoLA Zizotni, kellett as 0:71eti ostllyen elmondett ezavalatDk miatt, do bátkutatást tartottak 103 elvtáranál. 4065 it.ca
Őketi vagy 423 napot ltome bartOnben. A Colzuadla-tüntetde HOE%
854 Kazdelmenop.. 56 P.
055 'Jo. 56 p.
IsunklismozIalom... 95-97 D.
p#
856 nó*
857 U04
p.
8 '.38 150. 95-96 p.

;2;59 U04 95p,
860 tro. 96 po
861 tree 96p.

o.

172

•
elfogottak /122 en/ is Di4nzbantot6at tisettek /5445 tzt/ #862 Mar
Siaidgazen leftglaltAk a MUnkáslapzőegylet könyveit da a Osizmadism
•
tdAtstds idejdn 99 esbtxt it4ltak1m-14 napig tart6 fogház illstv0
4e
ntebJaeS 3
5.960 fag
adjao loos fianapl4se siatt toetia la az arabcrukat. Toron.WoonajWal,veg
prAig az elfogott
2 olvt‘roat röplaptinijimuitdebt 10 papis t
házlzata-7 •
Caizaadia Sdndort is 10 napis tartottedr. foGy
, Pfeifer Sandoz, Grosaimusa iktkea. Boiatdat t a.t. to Oak italn&r
nyi Dozed, Ostsinadia Sandor elvtőzsal=11. 865 A abaussuagazar
84b81 itistokat. Wizyvoket. a VilLizazabadatigtöl emoedioi6a könyvoltot,
vond4g16inten az owlet ozeimlcineisalagokat Vittek 061. Baront.
nyeit feltört04 iratait elvi:JAk4 °" Februdr 21,in 66 ozake771etben
tartottalz lázkut~ Csonwzrzldon a clunkásicdpz8 owlet teljoa
olhobortáki °°7 ‘tieskona'ailzicatatdook nikaltalval
vest talteatatigat Le t Torantaidloreilia elviLtd1r a Wpolvaoátár ozámait,
1.41gz•Zvban Ó toNszeakyben irabot. nvoratatványt korootek. 866
r
A II3pazava 1904•obon aiimAiLarag

ott

ak 3 kötotre

tervozótt kladásga6l ad hilt* Az elaszót Szab6 7;rv. :12 ixta. ' 69

JIMSSA.WjzasiatigautgagL
.
;' idej6n a proletáriAtun szcr.
acskiran.tat, bogy a jArtoajtő
watt pUUkai, uzdazági
napilapk -at naponta tud6aitaene stitaciókat asoneason, a
'Art TOzetoit, Allámfo3lalásit közvotitssouv°
MC az ls2amtkgiaaislgjlittkxuqkba 2oGlalta Garami
- , .:
pirtvezetaodgi tag előterjcsat4se alapján a Zahiliya.malik
1905, április loft Ott létrc lz 4,01; azo Jail ta napkkaD.
tizeit,

862 Muukdamossalosa ...96 p.
863 th), 96 P.
864 ese 96 p.
865 troo 97 Po

866 lb. 97 p.
86? Vo• 97 Po
863 1104, 97,.
111 p.
.

870 Küzdelmse.** 56m57 P.
871 Uo* 57 p.
ankdomozgalom** * 163 p.

~

1

73 4.-

Az anyaa telt4telek megierestéoe Mai aehdsreégbe iit3kiixatt a$ drrim*•
b en 13v0 eajtótörvdny alapján. Politikai napilapkdat való fuakci anáLi•
machos magas kaac iót kellett fizetnie as a4bbivatalaak* a várha , b pinto'
bant•t4eek l'e4esrlodro, lay oink nyoadsalapstáasal %Conti utcai azdkm
MAW egybekötve 'udta i"rnnmeradaod,t biatoaitani. A szakszervezetek

üldosatTsAeae4ge r4v4n .sablapjaücs npettatetnya3k
k4rtft a ~mdát , c74iEleztdk a mu~~~d3~at ~~ fcdoztdk as L

h®1,w
d~

dofiait4
Szzcl párhuzamosan nőtt az előfizetők száma Ai:ooty de
n~ valtdk az oldalak ozámát is. 1905 rr+dgdn: már 20.000m25.000 W aóftt
maTsd a lap jlildány98i3m $w n itlot welva ilFl3.i',ra3aaii, a 102kmatimm8 i<9
háromozor jelent meg hetente, Baron Bde aserkeeaat4a4ben. "
A Nópezava agitációjának

+aeg3t8tirara lett a ;Art 1906mban
f1905 7/ alapitott
•
r _ _ 7 "7 , _ A bavoxtta
megjelenő lap 19064:007 között Garami Ernü, n.;jd 1947.441 dr. Kauifi
Zsismand czorlixatzt3^Atcn a ~amozgal.on aktuális elmdlretip ,iSoliklow
l:yai kArd8salvol Yojalkozobte 873 1908mban köaölto Ady "Irodalmi ~boás 6s onocializ:: ua", Bolgár glek "A szocialista világrn'zet a mo
cá.o:o:i featdasetbcn"a Fogáaaa Józsefnek a szinház
k'Onyv doraokr:Itizel-láná.ról azólb cikkdta Imttll3,nzo.r43 Ladúayi :;zcxala szec'.iá).áe ►aokrata
no'riozgalem naves alakja, irója;,/ az l:. világh,áború roa5ol6 hatáoáról a
p;roletir gyermekek óletitnen e. tenuleáyyát * $?4
-

_,.

'Ant a pár ,, po litikai ®zó
napi
coövo,
.ÁA fll.QQszAban közbloti Qreodaln;yekl:ol foglalkoaott ds alláart Foglalt a bel.)o l.i 4 Yra i 1.3rd4 6 cIsb eu.
7 ~ tS
r'
t ?; amelybeneli-t3
~; _
T~i . r . yp • ~ : `~
nvWorban a roformicta vezetők ndsetei 3rvayeodl.tok4 WPM követte
lapjain ame;-,kötI3tt 4c fclbolttott oz'avetedgek sorát do *lest vett o
L:,':zd©ler} 3rArlyitásáoan, 375 "iIn; 4p4r,
tudósipások" c. ro-

T . yj,l:~.

~.' ' ~~ ~

.~~ 7

-

~r~

~

872 Kiizdolme s.•• 57 p.
873 Ue, r ?2
~ a~a~oa,
..

. . 163464 p.
874 up. 13G-137, 141--142, 144447, 1?4.0175 p„

875 8üzdolnen... 57 P.

-
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vata i a munkástömegek szervezésében hatékonyan közrefödtek, mig a
Tőke és :'unka" c. rovat gyorsan értesült a szaklapok által közölt gaz•
dasdgi szociális és politikai küzdelrnekról, a bórharcokról és alapos
elemzést nyújtott az ese aényekről. 876 Foglalkozott a nemzetközi munkdsmozgalom, a II. Internacionáló tovékenycógével is és értékelte az 1905.
ö s orosz forradalmat ! 77
A korabeli polgári sajtéval szembe került, mert rendkivdl fontos
szerepet töltött be a szocialista eszmék terjesztése területén ős a viláLriézet kialakitásában. A lap jellemző tula*donságai közé tartozik a
bátor kritika, a vitáaás, a harcos kiállés• 878 glen járt a polgári,
dzsentri, kolrikális világnézet politikai esztétikai, etikai raegnyil9
vánuláaainak támadásában, kigűnyolásában. u1
A szeresztö;árdát a kor tünete, a türelmetlenség nem ragadta magával ős helyt adott lapjain a haladó, kortárs mUUvészetek különböző irányzatainak is. ee° Kritikusai, :évész Béla, Bresztovszky Ernő j© érzókkel ismerték fel a maradandó írtékeket• P1. Ady kontra Csizmadia viegyszerüsitő" törekvéssel szem.
tában Ady javára döntöttek a "nópies
ben. eel
A szerkesztőséi=, élén kisebb megszakitdsokkal Garami Ernő szerkesztö állott 1905. decemberétől 1.31E-ig. A helyettes szerkesztők is ismert
pártfunkcionáriusok. hirlapiróks Weltner Jakab, Bresztovszky írna, íunfi
Zsigmond, Homo yi Béla. Az irodalmi vonalat Révész i3é1a vezette k a 1___
,gazdasárit Varga Jenő. Ezenkiviil ismert költők /Farkas Antal, Gyagyovzzky
na Rém
Emil/, Bm
őh Vilmos és Rónai Zoltán a szerkesztőség tagjai. Ti
vész Mihály, aki elsőként dolgozta áo1 a Népszava történetét.
"

`-'

-

Az irodnlni rovat szinvonalát Babits :•iihály, Juhász Gyula, Kaffka
:Margit, Nagy Lajos, Anatole France, Gorkij, Tolsztoj irásai jelentették,
sőt az ominózus Ady-vita idején, 1907 től már gyakran it verseket a költő is a Aépszavában. 823
-
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A szerkesztők jelentős szerepet játszottak a munkások irodai,
süvészi nevelőgében.0 04 1907-1900-ban kUlün irodgAmi-oiivészi mellóivletet inaitottak a munkásolvasók részére Olvasótár, néven, mely vaaárna•
pool:6nt jelent meg. 0a5 A haladó magyar és világirodalom legjelesebb alkotásai láttak napvilágot e melléklet lapjain. Elsőként méltatták a
"Nyolcak" realista festészetét, sikraszálltak, megvédték, felismerték
Dartók, és Kodájly csodálatos művészetét, elősegitették a munkdisolvasókkal, haladó értelmiségiekkel való találkozását. Itt érvényesült először a tehetséges munkásból lett 'völtői Kassák Lajos és Derkovics Gyula
a neves szocialista festő. 806
Az I, világi :háborúin a napilap híven tükrözte a mozgalom. a Tx rt
belső harcait, mert nem volt független a vezetőségtől, mint a német
Vorwarts partlap. Közölte a Szabó 'Ervin vezette ellenzék, illetve Alpári Gyula és tá;olatóinak nézetét a hivatalos álláspont mellett, vitára bocsátva azokat. 8U7
A szocialista tömegmozgalom fejlődése, a demokratikus szocialista
erők tömöritése, az ún. "második magyar reforrm7 sédék" összefogása magára vonta nsura_ K'lraán kormdnvánali gyűlöletét, 1910-től megtorló intézkedések, a kormánylapok, a kkerikális sajtó válogatott rágalmam a
sajtóperek és lapelkobzások, az utcai árusitás megtiltása ellenőre ugy
megerősödött anyagilag a párt, hogy a gépszava szerkesztősége ős kiadóhivatala beköltözhetett a párt Conti utcai székházába. Lgyúttal ';orcze•
rüsitették a lapnyomdát nagy teljesitményU szedő.. ős rotációs gépek beállitásával. Kb. 100.000 szervezett munkás olvashatta a 'lépszavát a különféle szaklapokkal együtt! T-.ár 2 teherautó hordta széjjel az újságot
az országban "Népszava" felirattal az oldalánl 808
Nem esett még sző a párt századeleii

vonaláról. A veze.
tésben előtérbe i;,erült reformista nézetek sajnos a kul.túrdlis munkában
is éreztették hatásuntat. Háttérbe szorult a forradalmi, a haladó nem-

084 Küzdelem...
885 Uo. 58 p.

52 p.

886 Uo. 50, 72 p.

F•Zunkásmozgalofn... 143-144 p.
88? Közdelem... 52 p.
082 Uo. :7-59 p.

-176zeti hagyományok ápolása, a paraszti..népi kultúra. Ezzel szemben a tömegek a radikális forradalmi irányzat hiveivé váltak, melyben igen nagy
szerepe volt a baloldali ellenzéki csoport vezetőinek tarfainak /Alpári
Gyula, Landler Jenő/. Müveikkel előse£;itettók a marxista eszmék ter jeez..
tését, de Táncsics ős Petőfi emlőkének ápolását is szem előtt tartották.
Hozzá járult e tevékenységhez a munkások Thália Szinpadána'- létrejötte,
tevékenysége is, a Galilei Kör forradalmasodó diákiai is /Ld. .szabó
Ervin röpiratát a diákokhoz/. 1189
1910..től a gazdasági ős politikai válsá!-ok hatására kialakult neA..
zetközi opportunizmus éreztette hatását ős a l3ZDP vezetőségét is a
szociálsovinizmus, nacionalizmus karjaiba hajtotta. 890
_

_

Az 1912-es eárt'yülésen jelentós hangzott el a pártlapok, röpiratok .
könvv ereskedás helyzetéről. 15 pártlap közín 6 magyar anyanyelvü: 391
A hétfő kivételével mindenalip megjelenő dánszava, a Szocializmus, aa _
sal Munkás /bé tilap/ a kts /pőcsi hetilap/, a nacyváradi I Ankáa U,iság
/heti kétszer/, a debreceni Ébré: /havonta e gy szer/.
A VoXks stiame , a párt német nyelvű központi lapja, szombati zellik•
lete /Bergarbeiter cimü hetilap/ is van már! Német nyelvit a temesvári
Volkswillo /heti _létszer/, a pozsonyi Westungarische Volksstimme /heti
háromszor/. Olasz hetilap a fiumei Il Lavoratore ' A központi román hali.
lapok /Adevrul, Glasul Poporuluij mellett az Ujvidéken megjelenő Sz oa havilapot, a bunyevác nyelven iródott, hetente megjelenő Napred
bo
boda
pártlapot olvashatták a Monarchia munkásai. 892 Kiszélesedett a nemzetiségi sa.ító! 293
1912-ben 1500.000 példányban fogyott el a március 4-i tüntetőst
előkészitő röpirat! 250 000 példányszáTMd röpirat a "Jog; kell - nem at ona ! ". Vég; nem tört ki a forradalom!". 200.000 pld-ban nyomták "A
894 "A ta..
dohányárpa[ drágulása ellen", "Megint a iz411X c. füzeteket.
nitók é: a Magyarországi Szociáldemokrata Párt" /150.000/, "Magyaror889 Munkásmozgalom... 99-101, 121, 116-117. p.
390 Küzdelem... 59 p.
291 Munkásmozgalom... 157 p •
892 Uo. 157 p.
893 Uo. 157 p.
094 Uo. 158 p.

,

szág Munkásaihoz", "Ki az utcára!" /100.000/, "Jog kell! - Nem katona!"
németül, "Munkásasszonyok!", °14'g nem tört ki a forradalom!" németül
/50.000/; "Jog kell! - Nem katona!" románul ós tótul is /30-30.000/
példányban látott napvilágot. Biró T-lihály festőjdvész, párttáj számos
agitációs jellogU plakátja nagy tetszést aratott a munkások körében. e95
Elsősorban tüntetősre hivő, forradalnasitó röpiratok több nyelvi!
nyomtatásán fáradozott a párti 1397-től 10, ')0, majd 60 ezerrel nőtt a
példányok szármar
Garami Ernő pártvezetőségi tag élesen birálta a Népszava és a
Volkcztimme terjesztését. szinvonalát. A pártirodalom hiánya veszélyezteti a pártot-tatást, annak teljes megreformálását, mert ez a régen el.
húzódó probléma még most sincs meg oldva! Javasolta a könyvkereskedés
helyzetének sürgő:; javitáa't is. 397
'r. Landler Jenő a Magyar Vasutas küldötte elutasitotta a :i6pszavát kritizáló kijelentőseket. J•rinte jó a lap agitációja, szerkesz..
tógárdája! Nam igaz, hogy a pártszervezete: ter jesztik. 898
Ellentmondással terhelt, ellentétes, még a tagok számára is ismeretlen
a párt valődi helyzete.

_

We1t1812. februárjában a M.37.1r ismét kong:reeszusra lilt össze.
ner Jakab számolt be a sultúrális problémákról. Beszólt a tömeg-nevelés
eredményéről. problémáiról.
A munkások fokozott érdeklődése következtében erőteljesen fellendült a könyvkereskedés. 1917-ben pl. 10 agitációs füzetet adtak ki,
340.000 példányban! b
elle uralkodik a pártbecs is • 9O
Já szellem
A Népszava háromszor több példányban jelenik meg, mint a háború
előtt, még mindig a nevelés ? e; bathatásabb esakbze. Hiányzik a pártiso a a szakszerve .'eti sejtek vezetőinek, a bizalmi férfiaknak a képzése. 902

895 Pfiankásmoagalcm... 1 51? p.
396 Uo. 158 p.
897 Uo. 159 p.
398 Uo. 159-160 p.
899 Uo. 188 p.
900 Uo. lee p.
901 Uo. le8 p.
902 Uo. 188 p.
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A c enzüra is raegneheziti az akt íciós tevékenYsárst. Sorba betiltják a háborúellenes, békekötést célzó cikkeket. Igy nehéz szocialista szellemben nevelni ebben a nehéz időben a munkásokat. 903 Ezért
kötelessége minden párttagnak a TJópszavúórt való agitü1dsa és a szocialista irodalon terjesztóse." 4
i:a e zt a beste ' ol6t. hiányolta annak a problóVU.r2'av József bi
r,snak a bemutatósát, amely a núrtfefi re1en lazulásához vezetett. Ugyan..
is a behivásoic következtében az elesettei, helyőre olyan szervezetlen
eleooi: furaitodtak be, akik nőzeteik:el fegyelmezetlenséget okoztak a
pártban,, gyere itett6k a jó szellemben haladó nevelóst. 905 /faloldali••
ara, vagy a volt oroszországi hadifoglyokra ;ondol?/ Követeli, h kongrosszus hozzon Határozatot a pártnevelés biztositásdra, előadásokon
neveljék át ezeket az elemeket! 06 ,Jena igaz a jd szellem. A sajtóban,
a pártban régóta kicsinyes, személyes acsarkodások érvónyesUlnek, ez
erősen befolyásolja szinvonalát, e tevékenységet ős megoldatlanul ma.
mának a problósá . `07
tón e_ ismeri a Iáé szava ir en elentős = TitdA ártirod- om te
ciás tevókenysór ót. Prob4mit a punlmatársak személyében lát: ia, iem elkötelezett szocialista, asrxista szellemei hirlapirők ir jók a pártlapot, han& munkásmúlttal nem rendelkező, polgári újságtól /pl. Ali
Fairlap/ idetérő, majd visszatáncoló újságirók!. Ez az alacL,ony elméleti szinvonal háttere, órdenes me; ;figyelni ás összehasonlitani a harctío..
jegyzi, hogy igen fontos a müvóri tudásitásokkal ! 9 00 A rovatókról megjegyzi,
szi, irodalmi nevelés, Jona?: tartja a munka ját. 9C9
Helytelen viszont a nártir9dapm teriesztóslnek elve. - ° T szeriien
nem törődnek a parasztsággal, nem tartják forradalminak őket. Utoljára a század végón közöltők röpiratban a földmunkás kongres s zus anya..
jat, elveit /pedig nélkölttk, szövetségid: nélkül nincs forradalom! /.
903 P•1un':dsmozgal.chm. . . 188 p.
O04 Uo. 188 p.

905 Uo. 189 p.

906 Uo. 189 p.
907 Uo. 189 p.
9 00 Uo. 189 p.
909 Uo. 109 p.
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Hiányolják is a nekik szóló röpiratirodalmat a "szent Szkarabeusz", ós
a "Pártütő angyalok" c. szennyirodalom helyett1 910 Kéri a nártvezetősé.
imt, hozzon határozatot a Harasztsár • szocialista szellemben való ngvelésére r Ad. a Tanácsköztársasdg intézkedéselt/, a„ira~? r~,„tex•
letép lévő hiánvossá ok sünős l i: avitásár4, 911
orlon János felszólalásában a könyvlciedt i tevékenység hiányos.
ságairól beszólt. 912 413611m Vilmos ezt vette védelmébe. Azt válaszolta
:'11fIray "vasdiára" , hogy hiába jár gyakran a Népszava könyvkereskedősbe
ős olvassa a Népszavát, mégsem hajlandő észrevenni, hogy 1 óv óta/! /
többet nyomtattak ki, mint 10 év alatt. /I:a szamoritó,, hogy addigi; nyalt
Tusija, de elhallgatja a háború okozta nehózséf eket,, ae1y a korábbi
megoldatlan problémák elázúződásához vetet. Tény, hogy 1-2 hónap alatt
csak 35 fűzet és könyv, 12 agitációs füzet ' 12 pártirodalmi könyve 7
felvilágositó, egészségügyi ős szakkönyv ős mindössze 4 szépirodalmi
könyv jelent meg! A korábbi évei, személyes ős csoportos mulasztásai
a pártvezetőség által elkövetett hibákat 1/2 év alatt nem lehet rend..
behozni! Valóban elmarad külföld mögött a pártirodalor3,, aigis erősebb
a német ős osztrák pártnál a magyar, mert többet tett 2 dir alatt, mint
akár több évtizede! 913
;-Iigray ne higgye, hogy elégedett a pártvezetőség a jelenlegi hely.
zettal. látóba igyekeznek még több füzetet, könyvet kiadni 10 ezrével1
ha nincs rá elegendő panirmerinyisógi /Egy hét málva minden eifogyl
Bodon elvtársnak igaza van. A "fitt Akarunk!" c, nagysikerű röpirat, f .
zet, 10 év óta valóban nem kanható! Olvassák helyette "Az o_2tályharc"
"A gazdasági harc", "Marc a tudoraCdnyért°" /3omogyi á3é3+1 'Suhogd" álnéven
irta/, "A szociáldemokraták evangéliuma", "Mit akarnak a szociáldemokraták" c. füzeteket, nyomtatv''lyokat. 919
A öpvvkereskecd,.lOaddata a pártvezetőséget irodalmi irányba te.
rolni, mert egyoldalúan csak agitációs irodalommal foglalkozik ős háttérbe szoritja a tömegek ilyen irrinyá érdeklődését. A régi irdsok ki..
910 I-íunkásoozgetlora. . . 1e9 p.
911 Uo. 189 P.
912 Uo. 190 p.
913 Uo. 189 -190 p.
914 Uo. 190 p.
915 Uo. 190 p.
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nyomtatásával is lehet tanitani.•. 916
Böhm Vilmos védekezőn, de elfogadta a bírálatokat és időt kért a
hibák, elmaradások felszámolására. 191? eseményei azonban elsöpört'k a
problémáit. A forradalrasodó tömeg, a baloldaliak vezetésével radikáli..
san kezébe vette Ugyeit.
A munkásmozgalmi sajtó ,a;7varorszár;oa "kollektir szervező ős agitátort' szerepet töltött be az I. világhábordig, ún. lapszervezetek for.
majában, Szervezeti keretet biztositott a törvényesen nem szervezhető
szakmák /bányászok, villamos alkalmazottaim;, vasutasok/ raozgalrának. 917
Még az I. világháborü kitörése előtt, az 1912-es tUntotések idején
jelent meg Várnai Zseni: Katonafi a k c■ mhires verse., 1918..ben utcai
plakátokon fejtett ki igazán sorradalm :, itá hatást "Ne 18 j j Tiara, mert
ón is ott leszek" ismert soraival. Az 1'132DP röpiratkánt is terjesztet.
te. As Ug észség korábban az 1912-es Népszava számait elkobozta. 91e
A hadiszenet előtti hotekbep a 122, bátor hangú cikkekben leplezte
le az osztrák-mayar imperializmus Szerbia ellenél tevékenységót és fim•
léiken tilta_';ozo s < a háború ellen. A háború kitörése utáp az előzetes
cenzúra életbelépéséve2 a hadügyminisztérium betiltással fenyegető.
zött, igy a tiltakozás A.halványl és igen óvatosan fogalmaznak! 919
Az ZDP ugyanis "átmentési" akciót folytatva a nacionalizmus buvkörc- be
került, mint a II. Internacionál'0 924 A lap hasábjain érződik a ki
~eles törvény hatása, a pártvezetőség szociálsoviniszta magatartása, a
"cárizmus elleni harc" jogosságának hirdetése, a háború igazi jellegének elmosása. 921 Egycsapá3ra elfelejtetté_, a 4 évtizedes múlt harcos
ellenállását és beálltak az imperialista háborút éltetők sorába! 9`2
A háború szenvedései, kizsákmányolása leghamarabb a tömej,:ek'et for.
rafiapasito tta, A tiltakozás hull
elérte a Népszavát is. A cenzúra

916 ~ ~unkásmoz ;alom, .„ 198 p.
917 Kiizdelmes... 71 P.
918 Munkásmozgalom.., 1698478 pa
919 KiAzdelmes... 59 p,
920 Uo. . 59 p.
921 W. 59 P.
922 Uo.. 59 p.

törlései /fehór foltok a hasdbako~~egyre ,:Ryakarabban jelzik a l;izsákra3-.
nyolá: tényét leleplező cikkeket.
Az 1
évi orroszor -d-i bruári
demo':rati,
forradalo
majd az októberi szocial~.ta forradalom, hatására ,fel? endUlt a muns.3^moz~ralom.
,
A Nőpszava is bátrabban küvetelte a bókekiitő3t, a deraoicrati?;us
étalakulást, as általános választó jogot, az egyest3l.ési, gytile'tezósi szar
badságot és a cenzúra eltörlésót. Az események felgyorsultai: ős túlnőttek e követeléseken. 1918•.ban Kunyi Zsigmond kezébe került a párt
irányitása ős a baloldali osoport hatása is jobban őrvr;nyesUltr. Októr.
berben tétován próbálják összehangolni sajét mérsékelt ős a tömegek for..
rad.almi követelőseit. Október 31-6n vőgre csatlakoznak az őszirózsás
forradalomhoz és röpiratban hivők fel a munkásokat az általános sztrájkra a forradalom győzelme érdei,6ben ! 9Z4
frdemes a partsajtó története mellett megismerkedni a szaklapok,
helyzetével,. 1099.-ben alakult meg a plegyarerszári Szahepyletek ós szak;-.
szervezetet /szövetsere?/ c I. orszaj,os i oniTesszusát májusban tartotta
meg. Az előadói beszédekben sző esett a szaksajtó helyzetéről is. 925
Az 1066-ban megjelent német nyelvU. ,Gutenberra c. munkáslap melléké nyomdászati közlöny, pópa-szerte 15, köztük
lete volt az elsó magyar
hazánkban 1 müködött! A lap bevezető cikkében azt fejtegett4k, hogy
szUksőges a megjelenése, mert a szaktársak ismereteiket, tapaszt& ataikat ós kUlföldön szerzett clmdayeiket óit tudják adni társaila':, r oo..
i: mertstik velük a leodjabb technikai vi mdnyo1-at. Ismertté válik a vidéki nyomdák, nyomdászok helyzete c3 anyagi segitsé et is tudnak egymásnak nyújtani a konku=rancia elleni harcban. A segélyegyletekben ellerrOrző szerepet játszhatnak, az önképző e; életek szószólói lehetnek. 92?
A kiadói ős szerkesztői egyaránt nyomdászok voltak.

923 Küzdelmes... 59 p.
924 Uo. 59 p.
925 luzakásnozgal.oa. . . 102 p.
926 Uo. 31 p.
927 Uo. 31 P.
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A 30 áve /1869/ fennálló TVIlogranhia4 a könyvnyomdászok ós rokon.
szakmák közlönye. A századfordulón 2.300 példányban jelelt meg, havonta egyszer. A Typographia sem politizált a oink szakmai t tehén nyomdász928
tiara beszélt.
1891-ben a nyomdászmozgalom lemert vezetője, Za! a Laios a lap szer.
keszt6je. 929 1291. október 2..án olvasási tanácsadó jelent meg a köz..
lőnyben s tI1I''L azzal a céllal, hogy j6 ... irodalmat ajánljon a munkái•
9' °
soia*k, a reglévő szinvorneltalan helyett.
1895-ben a székesfehérvári, 1896-ban_ a szegedi nyomdászok jegy..
:ók€inyve tanúskodik a vid6ki munkát egyletek nehéz életéről, probió ..
iró1. 931

re.

IL CipésF c. szaiclapot a cipészek ós csizmadiamunkások hozták lét- ^
2 hetente jelent meg 1.500 pld-ban, l889••be:~ a 3. évfolyamnál jártg 3`
Az

Asz talosok Sza4a17:ia betilap.

18990 június 1-én alapitották a
budapQSti asztalossegédek. J. évfolyami 1.500 pld-ban jdrt2 33 1890..bQn
9.~4 A Vas.. os
"AwztalosoiLa
~ iJ~" c:Zr~el önálló kiadványt adtak ki.
Fémmun%ások Szailap 1a havonta kétszer 1.800 példányban, magyar ós nöme t nyelven jelent meg. 935 A ifas.. és r érrauu.~kásolt UnkQpzv egyletének
lapja• a tagság ingyen kapta. 1097•ben elektrotechnikai tanfolyamokról,
189G-ban a szakogyletek 'r.ildvzésérdl tuil6sita36
1918-ban a IlatYarorwvá< ►i Vas-. és Ft;mi.11 ~ir
as o~: Ozuonti_ Szpyetsó A
iGittKárdria4_ h ivatalo s . i e1 ~: _. ; ~ ~~ c közli az 147. évről. Ebben Wuhan
konstatálják a vasas szövetség politikai ós i,ultúrális fetlendi.il.ésft,
a tags& létszámának Utszürbtiale való ou4ced6s6t, a lapkiadási tevd+•
,

kenyiég megélénkülésc;t. 40•.50 ezer pld-os agitációs fUzettel járulnak
928 Nunkásaozgalom..„ 31 pp ,
Geréb a tiunkávügy0. 22 n.
r~tunká3mozga].oma. ` iQ2 p.
929 Uo. 80 p.
93 0 Uo. 00681 p.
031 Uo. 84..05 p.
932 Uo. 102 p.
933 Uo. 102 p.
934 Uo. 72-72 p.
935 Uo. 102 p.
936 Uo. 86, 91-92 p.
~

~

`'
~i(~~
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hozzá az új tatok nevelósóhez, oktatásához. Magyar, tat és tót nyelvez ingyen juttatják el olvasóikhoz e fU oteket, a népszafti zsebnap•
tdrftkat, amelyekből magyar 35 ezer, tót 5000 fogyott e1. 937 Tudósit a
szabok 2 hetente való regjelenéséről, a példányszám növekedéséről:
1907-bea ssgyar 2 25.000.760.000-re nőtt* a német 3.75 0-4.500-ra, a tót
9.6001 930 Részletesen beszámolt a május 1.'i általános munkaszünet megtartásáról, a fővárosi és vidéki sztrájl,oLr6l. 939 A legnagyobb és legjelentősebb lapunk egyike!
Az i p tő rwnkás kőnfiveseiz és épitőmunkások szaklapja, 1.500 padban járt. D A lap 1096-ban alakult. flirt ad az 1896-bari inditott
"Adnolvastár" cimU könyvsorozatról ós közli Bokányi Dezső felhivását. 941
Az 1910-es március 31-i számban az éi itőmunkások közrvülésőnek :ieryző
köpvvát' közli, amely foglalkozik a szakirodalom, a röpirat ős az oktatás helyzetéve1. 942 Garbai Sándor javasolta, e közgyttlés kérje fel a
központi vezet& óret, adja ki az ". i)itói_ru{rk4.K'önyvtár" c. filzetet,
egy aktuális kérdésekkel foglalkozó időszaki lapot. Első számát o_:t6..
ber 1-re terveztél,. Megjelenése után foglalkozzon a kittföldi épitőnum.
Fásegyletek járulék fizetési médozataival, a segélyezések mértékével, a
darabszán munkával, csopartmmkdval, kollektiv szerződéssel stb. 943
Ugyancsak a vezetőség ad3on ki évente magyar. téti német nvelvii röpiratokat, iosx Pozsonyi Gyula, brassói kUldött javaslatára románul is /!/
Tóth István' Bokányi Dez'da felszólalásában zsplomptárat követelt,
ellenére, hogy az első czéá megjelenése vesztsiiget jelentett a vezetőségnek. Fel kell mérni a csoportoknál hány db sztll;séges, hány példányban, milyen árban, milyen nyelven /ágyán-nó;aet/ kérik, s csak utána el
kinyomtatni és nem lesz több probléma! 944 A szász városi ldllddtt raga
agavx Ivórését pérzIiányra hivatkozva elutasitottákl 945 Fischer Keresztély /csepeli/ javaslata szerint a vezetőség omelje fel a naptárak bam
rát, igy 4 nyelvis zsebnaptárt is ki tud nyomatni!
►

937
938
935
940
941
942
943
944
945
946

Nurlkás©ozgalom... 107 p.
Uo. 187 p.
W. 107 p.
Uo. 1412. p.
Uo. 05..06 p.
Uo. 147 p.
Uo. 149 p.
Uo. 149 p.
Uo. 150 p.
Uo. 149 p.
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1910. október 27-6n sa,-át széhzat is avatott az eredadoyeleans
öoszetogottan aUködő i iagyarorszdgi IpitSankda Szövets6g. 947
A Szabó; Szaklaoia havonta egyszer jelen meg 1.000 póldányban. 9"
Ezek a sza laioK a pártsajtó mellett nagymértékben hozzá járultak
a r1unkdsok felvilágositásához, oktatáaához e öntudatuk kiala'vitásához,
a sztrájkok ős szervezett akciók véghezviteléhez.
1901. decernbercben a 3zq
sói megtartotta II. konjTesszuyla4. ,Most
is eierantni feladatának tekintette a munkdsok oktató: dt, a hultúrdlis
tevőktnység aegerősitését. Enne;: érdekében a Szakszervezeti Tanöcs közösen az SZDPPvel sikeres nunkdstanfolyead at rendezett. 949 A Tandcs
vezetője, ,Buchinrer ?anó a kongresszuson kénytelen regállapitani, hogy
móg mindig nincs aegfelclő ajlrszervezeti irodakő . füzetirodalo . Főrum kijén nincs hol megtárgyalni a 0 órai mun':aidőt, a szalzini dolgohat. A Tanácsnak erre sincs 'Anna,. sem az előadások megtartisdra. A
szakegylete; /a kUlánböző szata ík/ szorgelmn7.tdk, hogy a Tanács központi
szakközlönyt hozzon létre. Nivel a szakszervezeti irodalmat a szakllpok
anyaga szolgáltatja, a munkások helyzetéről szőlő irodaion vagy hidny.
zik a külföldivel együtt, vagy ?kezdetleges. Ezért határozat , született
arról, hogy a Szakszervezeti Tanács Végrehajtő Bizottságának, a 37
radkAkötelessóge anyagi ős erkölcsi tekintetben hozzájárulni a asakszer..
vezeti irodalmi művek kiadásához, a süvek terjesztőséhez, és palyadi jat
tUzni hi a szervezeti kérdések irodalmi tár yaláÁla. 950
A VB. utasitást Adott a Vzponti szervezet] közlp
tréhozására.
Igy született meg az 1901-ben a gza,szervesoti :rtesitó
A lap kellő.
en betöltötte szerepót. A szakszervezetek közös érdekvódelmi szervezete lett összekötő kapocs a sr..a*zmtz sás ós a Szakszervezeti Tanács küz ö tt. 95 Ezenkivül legfontosabb eszköze etc az irodalmi levelezósne
önképzésnek. Az I. kongresszus irányelveit 1a szemelótt tartotta."
Akárcsak a Népszava Naptára (Íves UUsszepOalóban számolt be a
sza?;azervezetek kultürá1io tevől iennsár órő1 Z3)
,

947 : lLnkdsnozgalom...
948 Uo. 102 p.
949 Uo. 100 p.
950 Uo. 109 p.
951 Uo. 109 p.
95 2 Uo. 109 p.
953 Uo. 109 p.
954 Uo. 119 p.

p.

.105.
1906..ban szó esett a ozalsszervezgti 3aZó szerepéröl. fe;iVdósLc
ről. I Iindös: ze 1.300 példányban jelent mac a 32akazervezeti :~_rtesitő~56
t~ógin fontos, ir ~unya~?ó a narzL ~zslapok azácz•árai, ~se átveszil, a cil;keit.
A szaklapok példány ozdna nOveked6st muta te á3 lapok alaku7„tak. 957
I:e ~-,e; t` easzer megjelenik a Magy ar yasutae /3.300 pld/, 32$2aaR•
bia és a Gutenbert:, /6.2004 haVotita idtestir az Ácsgk SzaiaaP 7a /ma.
gara nónet azövegel 3. 0004 az Általános Bérmunkások Szaklap:ia /1. 200h
a elvész /ogyere német á"LUveggel, 3.8004e az :Lpltüúlunl,dE /15.500/1 /, a
I3aLmrbeiter /5.500/, a Stavitelsim Roiaotnik /1.000/, a Pamnrglsás /10.000 4
a pachblatt der IioiZarrbeitetr, /1.400 /, a Festők Sz a':lap:ia /maaar, nónet nyelven, 2.400/, a Kömrv tafk Szaaan:ia /magar, német nyelven,
1.70044
i X4tboro'apbla /magyart német nyelven 1.000/, a Plincőr. atra?,ao
/500/, a 3zabónupI.tdsok Smillogit /A,Q00/, Schneiderfachblatt /600/, a
Vas..
/14,000141 a jfita3Lrleit•r, /44,000A1 958
Wa lta egyszer a 14v40Z45100011n ia /6004 a Szabpki3iparos /6006
é
odr„;~o2c
!k kdfamaue6 illagyar, nőmet xyllvent 142004 a Bzbe,' ,lYgey.~
amaan.ia /1.200/, a ;szobrielk /70t!/•
A. 24 lap 02.400 pólc3dinybet ;jalent meg 1906.0an, ra.i.g a 60.as óvek
959 I.seppar7obb ,póXdá,nvyzámA
v4gOkk soak egetlen magyar szeltlap volt 059
az toitőmmOás /15.300/0 a Vas.. és Fómmwl; ds /14.000/ és a Fémmun4A 0
/10.000/ e„ lapok. Hhtalna3 tamest szervezett munkások sora állott 25..
göttuk. :I2JekEzerve4eteik sikeres bér.. ós sztrd3kbarcot folytattak. A
lapse több: órYe iti3ázáCCi11, weak a szakmák járatták. itligos példdnyszá..
null 500.6.200 Isözött dozgett„ Sok az idegennyelviM AU* aránylag ma ..
gas a példÁnyszdouk /1 . 000.r4.000/` Fennáll magakfitaYelvtisóg /nag,/ar..
né€aet/!
-

~

,

,

,

~ ~

,

_.

Az ~~zet:űit° az I. viZá ;hdborúig gya?xan foratliio4ott az if:iú! raurkt.4dsok, nevelésével /19C1.J.4...rs :.h a rend.sze: eS mun ~S.+okt:atdS bolgárá
előadók részvételével/ szerveZetk :;egotein.eX t~,ialp{.i`táwaval /1904960
.~

955 Nunkásrnozgalom. . . 119 p.
956 Uo. 119 p.
957 Uo. 120 p.
958 Uo. 120 p.
959 Uo. 120 p.
960 Uo. 120, 126, 127.120 p.

Az 1913.-as 8. számban értékeli a szakszervezetek 1912-ben végzett
;nunká ját. 961 Azonban a szga?;szervQ etok 1 ~'t, ~i.túral.is kiadásai 1915-ben T•;agyarorszáy;on még mindig alig éri'- el a 10 A magyarországi szakegyesületek /6 szövetság/ összeseW ' .f 62.044 frt.-ot költött erre a célra
az 14123:157 frt.•ból ! /1916.6. ea. / NWn csoda, ha még mindig baj vana
962
sziOpitllal.
t~
1916..ban a raclilR4.io fprracialmi irápvvonal b.iveit elitélő ci? ~: jelent neg a 110ban.
1917-ben /10. sz. / MSZJP és a Szakszervezeti Tonics oktatásUgyi
központ felállitását határozta el és az ú:L okt$tá.,~soraq, ntWaterr
ve zet„t ismertette lklapban t 964 51 év alatt nem sikarttlt egységes ol,tat4:si rendszert kialakitani azraár isnOrteiesiddL 2roblónák miatt! E szaklap
is későn fogott hozzá a megszervezéséhez, da kb. 10 óv alatt még
dig a tervezotnél tartottak!
,

,

A Század elején több szocialista sajtótereik látott napvilágot:
/a szoaz IfAdimunkás 1904 végén, a amizat 1905-ben, a Vi1órszabad
cialista földmunkások lapja/ 1905 43240. 965 A vidéki várost fiban batten..
te jelentek meg a szocialista naniiapok /Pécs, Pozsony, TOMPsváril vivo
várad, Kassa, Győr, Kecskemét/. 9c)6
Jelentős a pécsi gané c. hetilap. 1898-ban a rendérség allsndó
felügyeletéről, a felolvasásokon való részvételéről ir. 967 1899-ben
.o álataban"
oc.iálcienokrácia .szolgálatában"
" Vilmos "A szinház és a szociáldemokrácia
/23.sz./ plezőf3
c. cikke jelenik meg itt. 9 1915-ben, e Imaborús időszakban május 1-e
A lop felhivása egy tervezett btl e tU totósipakinolőséről tudósit.
.cólja a munkdsnék, a nők jogaiért folytatott ünnepély megtartása,
báborúellenes/ sikertelen maradt, mert nem oftedélyezték a felvonulást.: 7U
Érdemes még szót ejteni "A Tett" és a *Ma" c. folyóiratokról.
.

961
962
963
964
965
966
967
968
969
970

F hnl.kásIIOzga1Mw ► s• 161-162 p.
Uo. 171-172 p.
Uo. l80-181 p.
Uo. 184-.186 p.
Uo. 184..136 p.
Küzdaraes... 57 P.
Uo. 57 P.
Munkásmozgalom... 92-93 P.
Uo. 98.-99 P.
Uo. 178-179 P.
Uo. 178-179 p.

~~

"t'~
►
t" 1915. szentemberóbezl alakult Jpan dt Ia:io3_. itom;iát
ős ads, a háborúval szembefordu3é:
dár, Le:-ifyel József. T:áAic<<:a
iró_;. mavósze.; részvételével. Tevékenységére jelle=ci, hoar
októberében betiltotta a belilyminiszter a "hadviselés érdekeit vescé..
lyeztető tartalma" miatt. °)71
Nyáron a,assá'_;, tollából medelont a csctAOrt; "Prorxamia", mely erű..
teljesen háborúellenes hangot üt meG. Ez is hozzájárult a betil tásdhoz. Emberformáló, haladó, di irodalmat követeltek, hirdettek az előző
Generáció dekadens, bábor ~Sb
tba zuhanó hangulata helyett. Ez szüksógs zera,
tárcaE3al m„l folyamat. Állandó kapcsolatot kell tartani a progresswiv
gazdasági, politikai mozgalmakkal. résztven:li az államgépezet /törvóny-.
alkotás/ irányitásában. 97`.' Cál juk, lcrrot►li a konvencionális "tsxmei"
technikai bólclyákat, f nem tartozni egyetlen "izmus "..hoz sem /101. kris :-.
tianizmuN, futurizmus s s *h mert eltóró tartalmuk ellenére is a háború
létjogosultságát hirdetik! 973
Irodalmi prograra4a, amelyet fólc:t Kassák oivei fónjelezne?:, reagálni a természeti jelenségekre, betölteni a tór .iűő közti Urt. Szlcepti-.
kus, enthuziaszta, az elérhefétlen dolgot, elérősén fáradozik. Jellera,.ző rilt
a háboriryllenesség, a reformáció, a moluciós alkotó erők dicsérete• 974
`

~

1916-ban ez a csonort ':ascó~r vezetősó
a betiltott "Tett" i ec. folyóiratot.
lyett r~e~l.anitotta a
1917. janudr 15..á97~ e•lent ,~ Qe háb orúellene s ~ro!~'amj ~i% a lapban "~a~aaat~ " cim .ael s.
A I,iad6bizottsaj tudósit az indutáasr6l /1916. november ls/. Uj
mttn::atársakkel indul ez a legsikeresebb a2épirodalmi lap F•Sagyarorszdgon. /L.iztos2/ Mttvószi proGz'anjulc megalkuvástól mentM" Tulajdonosai
iról,, mtivászek. Nem az Uzl.eti haszon a céljuk, hanem irodal nf pártolók
keresése, a közönséggel való Icapcsolat kiépitése. Céljuk eG,y kövjvtciadó
vállalat létesitóse, művészi reprodukciók terjesztése, raatin.ól; szerve..
zése, egyszóval tiszta, manipuláció r,élktüi mUvéazi törekvések órvónye"

971
972
973
974

ir:..r
'

Munkásmozgalom... 177 p.
Uo. 177-178 p.
Uo. 178 p.
Uo. 170 ps
975 Uo. 181 p s
976 Uo. 181-182 p.
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c. oildoíben a 3zinésziss;ola,
1918. szeptember 15•41in
a ki3nyvk3 ad ds , a isülfüldi kiadványok ős azinhdzi hir egyaránt negfér.
F,gy Evre
b Tztositva van a panir'_:észlettle -a Mpexavdhars csak 4 hé° ~3
tig/I?/ ,• folytat jál, tehát a is~3riyvkiad~ístt i.•7

Terveilm Kassák Lajos ős Zahána !, ő z aa 1-1 könyve, Bort`iyik `Nándor
linoleum albuma, Uj riEvzsi "Prágái" albUm alakü kiadásban Bortnyil;
Sándor Qetszeteivel o Berta Sándor ős Szd3,pá1. Árpád verses ;ötete. 3?`;'
GyönyörU tervek, 50 év alatt egyszer sem hangzott el ilyent 1 könyvet sajnos csak 10 pld-ban tudtak kinyomtatni, ennek ellenére elfogad.
4 3.1. . ai' L Yn ryk ol a
aC1 utca
ták agy.. előjegyzést
fals
a Kiadóhivatalban
sóik figyelmét a rekt€ron lévő kUlfáldi kiadványokra is /ircOnlmt, kóp.
ző Uvészeti e zenei/, bárki mectekintheti a Kiadóhivatalban.
lia haladó szinvonalú tevókenységet fejtettek volna ki a többi lapok
a kie;;yezóstől kezdve, fantasztikus milyen kipzetteis, rnüveltek lettek
volna a munkdso!, !
~

97e Mtinsásnoz ,;a7.on.. . 102-103 p.
979 Uo. 182 p.

~

~
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4. NUNKASKÖNYVTÁR
A munkáskönyvtárak a magyar munkásmozgalom, a kultúrmozgalora szerves részeL980 A könyvtárügy a kiegyezés után indult fejlődésnek. Országszerte városi, egyesületi könyvtárak alakultak. A kezdetleges viszonyok,
a csekély állami támogatás ellenére előbbre haladt a népkönyvtár Ugye
is. 9e1 A XIX. és XX. század fordulóján jelentősek a földmunkások olvasó cörei. 982
Az ipari fejlődés, a munkásosztály kialakulása megteremti az ipari
munkásság első könyvtárait : 983
Az e lső munkáskönyvtárat 1865-ben alapították a budapesti nyomdás+ ok 984 Az Általános I-I ikáse€ ylet 1868-ban hozta létre könyvtárá- .
Az alapszabállyal működő könyvtárakat azonos müvelődési célokból léte-

sitették. Az Általános Munkásegylet "hasznos müvekből álló" könyvtár
segitségével óhajtotta tagjai önművelését elősegiteni. 986 A nyomdászok
célja: "tagjai szellemi kiképeztetéséinek előmozditása, valamint anyagi
érdekeinek őrzése". 987 Jelszavuk: "Müvelődéssel a szabadságért." 988

A XX. század elejére elszaporodtak a szakegresU etek saját alapitású szakszervezeti munkáskönyvtárai, mivel az uralkodó osztály az ipari munkások könyvellátását figyelmen kivül hagyva, nem nyitott állami
támogatású könyvtárakat. 23
Legismertebbek a budapesti/?/ aranyművesek, cipészek, famunkások,
kisipari munkások, kereskedelmi alkalmazottak, kőfaragók, könyvnyomdászok és könyvkötők, magántisztviselők, szabómunkások és vasmunkások
szakszervezeti könyvtárai.' 90
980 szilágyi János: A magyar munkáskönyvtárak a két világháború
között. /1920-1944/ Bp.1961, Akad.Kiadó.13 P.
981 Uo. 15 p.
982 Uo. 15 p.
983 Uo. 15 p.
984 Kende János-Sipos Péter: Munkásmozgalom... 5 P.
985 Szilágyi János: A magyar munkáskönyvtárak... 15 p.
986 Uo. 12 p.
987 Nyilas Hárta: A budapesti nyomdászkönyvtár. Az első magyar munkáskönyvtár t6rténete.1865- 1945.Magyar Könyvszemle. Budapest,75.évf.
p.
s. 1
1959.
988 Uo. 164 p.
999 Szilágyi... 15 p.
Munkásmozgalom és kultúra... 151 p.
990 Uo. 151 p.
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Kultúrális tevó.tenységi.tic szinvona.l.áról, fe jlőciósóröl katal.ógusolt
kiadásával aduk számot. Megjelent nyomtatásban VnyvtárillipOlati_ szar•
bál.y tu~+ is,a cm::~:i.3le:! óvni próbálták nehezen kialakitott könyvtárait1,61

,

~

Yt.

1~

A XekzórtQrrir txtán, ezek köz3:.il továbbra is flmkcionált a cipőipari
munkások, fa:nuatkdsok, húsipari munkások, könyvkötő. és I.önyvnyo.nc3.ai
:zurticáso.; sz a cszervezeti könyvtára, lajd a bányászok, bőrönciiisö';, 61e1ine:.ósi, éI ► itőipari, gabona -Gra'iIo3i munkások. ial.aposok 68 kesztyt3söl,
is felsorakoztak mögé jtt, 99` 13rre az időre a bodapestieken kivtil a :132'JP
helyi csoportjai is kialatitottrik könyvtáraikat, ós egyUt re '-;ödte't v ib .
dor'tönyvtárac? -a1. 993

,0 d eleién a korraciny a betiltott agrárszocialista olvasók ők
és munkáskönyvtárak helyóbe, ellensúlyozásúra nöprönvvtárak ne erősit6sén fáradozott. 994 ,Létrehozói, között találjuk a Múzeumok 6s Könyvtárak
Országos Tanácsát, a Földmilvelésilgyi Minisztériumot, a kUlönböző I;özmiivelőd si egyesületeket /DEZ E, ]ZE, EMU, ONIE/. 995 Nem terjesztett
veszélyes eszméket, mert klasszikusék, "jámbor népnek való" dilettáns
iroialom. mezőgazdasági szakkönyvek /száraz, használhatatlan tartalom..
mal/a eirermekdoden nópieskedó" törvénye ,yardzatok alkották a kppyvanyagUkatt 996 Nem csoda, ha 1901-1902 telén igy panaszkodik jelentés&.
ben a pest megyei alispán: eaz erzsébetfalvai népkönyvtárat csak 20, a
fülöpszállásit csak 5, a szigetcsépit szinte csak 5 és végUl a taksonyi
népkönyvtárat csak 11 olvasó, az illető ,közsegek
yarul inni, olvasni
tudó lakosainak csak 0, 2, 6, 1J, 1, illetve 0,4 szésiléka vétse í ny.•
be. "997
Az I. világháború visszavetette Magyarország egész ctinvvtárU' rét,,
t ig a Tanácsk'Uztársasá ; idején ugrásszerit fejlődésnek indult. A terv+
szerit niivelődéspolitika a kÖnyvtárUgy teljes reformját tervbe vette,
A munkás könyvűri y teri,iletén olyan Saus4 sziUletaek, smolyek a m a
A

;

991 T.iunkátmi* '1oa... 151 p.
992 szilágyi... 104.105 p.
993 Uo. 104-105 p.
994 Kiss Jenő: Az agrárszocialista olvasókörök törtónetöbői. /10671914/. TIa /ar Könyvszemle.I3udapest,1959.75. óvf.2. sz. 192 p.
szilágyi... 15 p.
995 Kiss Jenő: Az agrárszocialista... 188 p.
996 Uo. 188•,189 p.
997 Uo. 109 p.
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IaV•s.l vt""` U13J alapjai. Például a ?4 ~
i
ee`~`+~ ~í~ Jy ~*~
tár bálózatánalc Ir.iénitéso könyvtérUzyi meübizottak vezetésével. Az tize,f .
'- Iz4ózatát. A tömeges igény
m i mun.':ás ok igénye se/Ito a
mi
hatására sorban alakultak meg Budapesten a nagy gyárak ő- a Ganz, Danur.
bius irit3c sibyár, Fegyver és Gépgyár, Rugnrant9t Gyár, Ma,~yar Pamutipar
könyvtárai. A vidéki könyvtárak fejlődése, a könyvtárszervező auk& ha•
talmas aréurd lépéat jelentett.
~

~

,

A ,czQcialista könYvt ►rtipt kkál5 Littöró;ie `'zab

át küzdött a megval.ásitásáér t, 1910..bar:
a Fővárosi Szabó avin Könyvt',.ár. 99í

LWi:n, aki éveken
1919r45l viseli nevét

A b apesti omdász ccir yvtár. 1865. től 1959osig a legkiválóbban mU.
ködő nem;; öni volt Magyarországon.
yarországon. A legrigibb és legöntudatosabb
szakma ra kásai még kultdrális területen is bebizo iyitottak szorvezü..
kőszsé üket.
Az lC42-bari alakult segél regylettike t 1853.ban feloszlat- , do 3k
1862-ben íjraalaki tották. 1876..ban ehhez csatlakozott az önképző egylet. A század végén koztá : létre országos egresiiletüket. IS yo dászegyesület név alatt párhuzamosan milköcUitt ugyanazon tagsággal a budo osti
szakegylet 1895•től 191%444 999
iás 186(..ban német mintása alakult reg az önképző egylet, Tagjait
Lassalle és Schultze•..Delitzsch nézetei hatották át. 100°
A könyvtárat Buschmann Ferenc, az ideiglenes választmány elnöke
n_t'p 4 totta nyomdásztulajdonosok támogatásával, akik részt vettek az
egylet választmányában is. 1065 áprilisában alkották meg az
bályt, A belügyminisztériumban 1866. jdnias lo.őn fogadták 01.
Az .l 1oriány 1866. szentember elején 500 =spa állotta tehát igen
36 a kezdeti arány a budapesti egyleti tagok számához képest ,b21 tagg á
—

,

998 Szilágyi.... 16 p.►
999 Nyilas riiártt... 163 P.
1000 Uo. 163 p.
1001 iTo. 164 n,
1002 Uo. i64 p.

A budape r t•i YIII• Isar. 1=45.13-0tNIR /toribbi Makin 0Wont
ki; nyvt:" ra 1090 -bass 1439 kötott el do 37 n settel resslsli a sett. lO°
1900-ban a
~
•
~ • ,
~ e compass 1,01a1.2000 kötetet ~ ' e i
~~ ~s11or> ~ a vic ~►t 1909 ben 6552 kötetből
~~~~
~b* 1937-ben 1129, ki3tet•
~ilait t
44mil 0cz4ár az 1913-as szaksillrNzeti kon ,; :roceuaon a következő
rsglllapi táQ t to tto s a ozekeaat'Velotl ► 1sön;yet6rak állor.dara 32627 l:ü to t
k6alyv, nelyn©k 1/3-a ndeot nrd1vd. 1f" Hiiialcanak a vidáki hayi aooportolf dc nuzakao ogrletAb adatai t podig o$avai saorintt "egyesületeink
tdn;rlo ~ ;, na zr súlyt fektetnek tagjaik czelLemi Igéell ►silmat fe jlosatdoó
re.rr 1007
..

.

.:

-

-

`

/hr8er-+1916M/ a jiasaambia 521 de 6504 L.üa8tt mozgott /ceak 1909 t61 ilyen sagas/. A ea6aadrr6On 500.80o kJ..
A t•árpralt időszakban
-

zött otaan4l►to
lasp-től Zamort /az adatiOlt nem fo].;;r..
A bilisawatt al.vacák
2+E0400 01usó, lsgsagaaabb 1909-ben, 1192 01tatólacooaV„ 122sor
vaDó
A d:öxzlvállo407 i+obaooean emo3isadatts 65,2 tag /1909/, 500)649.
10c~3
1167) 2 014 , 2921j 3 283 I O tet • 1942-1g ~esnafejlőá~ds tapaaztatllnaté,
.

,

isdlcanratt L•-ötaig3 caámets 3662•4893•■ban 2932, 1273 swayere
1L: 59 andtno tny elvü könyv; 13048660ben 4974, 3716 aa c i►ase 1789 admrt
nyolvtls 1901-1902-ben
13214 bOtet s 1909 ben 59600 l:ütot 11916 ■ban
~
.~- .y/300
ot t l `'~ 194240 sicker Leto +rl e. 1Qctua,gyobb fesdalsett. Heas W
l:is n alt indult a 20-o9 lvrellbo N hlm~~19 25« b en oz előbbi 37840 után
cook 204~3 köt-_ tot bÜlats~inőztelc Ieit
A

-

-

~

1003 A budaloet1 YIII.krr.Münis6emmOtlbon Liiri<yrltérabnak ciatj©arzdlro.
1090.T3tiuiapoati Arlatp ayaatt4rja. 4 p•
1004 A Magyarorezigi tpitűnunklsok lh,teaicoo szüvotodüe Budapesti
L'vtsüvc3O ho1yi, caoaort j o kőn yvtíir~znak kt~7~je(~aC~~:o« 'dilá;oa ~ 1 .t„
. 3udapoQt, /2903/ ~ 2 P•
100, $yllac :Arta... 178 p.
1006 nó. 173 p.
1007 Etude Janos... 6 p#

1006 nyl,lar
178 p.
1009 Uo. 10, 178 p,
1010 ú00 178 p«

1Sr3
A

..

IlaaLUI2.~s3t 1;1 i:~ o~. laa a ' lunki©-4iltbeaban 1093 2olyar,tin 11971

olvapáDra L.xvett kötvtek aadm+a cemtc 8)3 Is6tot. 1011

I,fladotban a jiliabiNi a3talméNg a oppoddombenyvtár arra tárekl•r
(lott o b+otli : ~ lvaed~~ ea~Lrn ~a~inr~ /,~„~awr•.~mo t/ ';ürt rvei:e
a orozzon Iwo kiesen nomad) vo11,821330-ao óvarben AG a SAW d t W lvü
v9.úülcaönzatt L°üri,yvnl; os4ma. A macyaroaitd ©9, wsGo,lom tiij6n /3ta a©
dvel,/ már kova sabb, pl o 1882/83 b an 07 aacya~ , 32 admit könyvc t `rátTA roltak.1 i.2
-

-

A I:vvi i~..1wabia a kevethssabgppen

JO6QialL
Aldalaiddlt malv

1884/0 2.547
1005/86 4.521
183g/83 385
188A/86
453

kftv

L

•"
'•L~~>T,
ii " a..,,.

3z4pi

a

r.

fff

j)

t i.~ [V~.
M{.✓

,

4e.~ ~~ Y h

~

.

/

2.1 7C: kötet

607 Met
„
94 «
21G N
404 w
1,1 ~

247 •

1011 /l budapesti VErl.ker.,,. 5 p,,
1ola sty3.lao f.Sirta... 165 p•
10t5

178 p.

kötet
kötet
kötet lal‚

/:

ar.1

114pie© munka
/acroa7to4/
Jlbooastldo©k
~eg ~ nsyo ~:
Fordittln
Gyd toadnyo o
L %61:
Soroaatol:
ameskd,ac3aaoL'
Salndaraboh

knot

,irilí~iiaira..aibrai
Tdtrsadal.00tudo ~
• gi
TaraQaóottuaoaeloyi
Irodaloatürtónoti

515 kötet
239 kötsli
211 "
45 "

~.1.

Sgy4b

.
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Imams 2491 bet0* 1°14
Az tQUAMIONIMUk Szöve tztdanalt aimannagave° Agaijanada i►
Tart dzalea
lo9 kn ot
2iroad ±~~~ gaada132 "
~i t

rgg!etr Y
93 *
bwda3oatörtinot 332 •
Mvdauot d o rdgim
saat
14

Wr d~

~

« i Za ~~

.

33

M

J sg de állaatuáoaány 29 •
SadpirbdaloQ 511
~'o~~ fkts~ 13
apt~r .
e
tiá~
n~
llosbzettfl
e•mmi ~
1.815 kQtit4 lt715
"

A waar8drakUmelárban a 7Q•ao dvcL e1Odn a lar., iial,,,a#la a
kölcoc3xzdes3c opilvdoliartdadra n Moot aaalazcrvezo tS hiloyvtdoa, oiztí3úra ala:itotta6 ki• O16
~>~
~r~
:~
A bo1Sp8 tac a©zake;,rlotakbaII 1d,vftltcatt ~,,
3L:y,~.~~ a~•a~~~;ir,'
©llenőra 1ao utdn
*watt, nay= reltMatettAk as Ervdayoa©4g idejett,fl
:

1+014 A bowhipoatl n. 71402 p,
►

~~

tpit8c ~ok.. 9•12,12•16,16•209 21/$42,224.

23.25-249240.3606074594
~;A
1n16 31,11aa Itdrta..• 168
1016
1017 Vogl 168p*

.
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w

=w

an t8rtdnt. Peaotóoo Ivan köA k3lcaönzd© ryilvántartákea
salmdnyoe volt, not az egyik 1,/2 bzdban aeak k81ocd3nöatek * a másik
t'ellórfi ►ban pedig viodzavettik a kftuvnkat,
t,avel a form].oa emo lkc de tt„ aokat ke 11® t t vr~ral;oani a tagok ~~aL- ,
_
_#
PC1• 1©
►
__
saint aoLzdocitr~ a .a
dátfi Mitto luann a,z.aktlitet ",1....40zrv'tab 641 mina?; oaabvlvzatar O. otkk®
1907, nov©aber 2704n Slant aers a lapban, A katniócuctisi:bGl hiába irta
am* kindttedt oUresetigi eorrondl.ioA MLi t~,.1419
ki a künyv
A ?;önyvkiacldD * bOvitlPatastüo. a Lov6fl ozora6lyzote a forGaloR niiveIflenapic is
d!flet a sizUkös holy, ahi o pddAflye.:.ámú kötotek alatt
oltartott., 8f a noh!tzkeo L•dqyrtkel ad7iniffiztrAcib az oivao8l 1ótszAm
Oviikedé.ável kello mo tienaQgets ~~Q of~rao6- ~~,ö~tYrv v ~o U rxrbe t_tzd t~,o t
Az olvaoG javaalataai. 600zcr~~iek,
vDiát ta~t után a T~o~rapb~►barx~ ,
aint:ra
syskorlatlasak„ A LÜnyvtároo igazat io ad nak~ bár
llvatioaik de i -~ okQaik ez D ite m i a bolyotet• 021 aeQd3►3*pitja, bocy
a L-.ifocádel.t paatok Watt a könyvtdri ozabó,lyza tot At kell axial ó®
iljranL1 otnie mert tú1bn].a3ottuL 'aizoriyoo rlazoi.
.

>.

~

~ ~~ ! ~

!

_~~ 3 ~

.

~,~.

~

A
mina
ivil°ia tözpo3atti veseb6D6g adta hi LLik:;
1G pontban tggalma:za aag az olvaei iaait Ss l:ö alo^ p,ái t.
,

awl:1 r tAg:ia az lehet aki
Alma könyvt4 c haerzz~á~ttatlü~3
A

12 ~aat © ta cj a a ozüvotad cZlok.

As olvasó kötoldcndge bedzerovni o k6x
30 fi114nAl rely a kögyttdrhoo.malat falfialtel! ► „

~

-arz1ket /nind8oeae

A vitvatartaq ip3ejdt bizottság dilra<pitj+er il batározza m8,,1v25 A
nyoriáezolonfil onto 1/2 $46 volt nyitva a körgyvtár /2,~.~ont/. Ap 7-től
Mfart:a, .. 169 pop
1o28
2019 Uo, 169 pit
1020 Ua. 169 ]R.
1021 Vo, 170 P.
1022 itzntáom a z7:alom 4e Luitdra... 151452 p.
1C23 Uo . 15 1-152 p.
1024 Uo. 151 z1.,
1025 Uo. 152 p.
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)1/2 84g a kiolvagoott anpvek viA©aaCv4tOie, V2 8461 8*ig as 1191 könzir `
y+akd tdL'tott. 1 '_26
A lig1ca'cinilaiac,,,~ ~,3~~~ azAmn 7. kötet* Imajwamg, 4 hét„ MbC—
3aooazabbin^_tó a ?.önyrtó.r3. bizott©á ~ angsddlydvel d M tig• Aaezek után
-

_

rozs hozza vissza az o1 v ;a8* heteWnt 10
AMMO WA tints,
ni0. 1027 a hót után moc; hill í'izetnie a közr, árét ia, vagy ‚odic him,
t
vont
r:j ú álr u adj ák. /6 .p4nit/ ANiiOLa haac,nló c latr€iQ
3~ ~tdnr A
A krp~ rvtÁ~ornak á~tttl~e esi .v~ s=0lx ~ rate tnie o
llama
; e~t~
104
a kny ~té~at .
arok rein hae
t+a:~ áG oseNii Anna Z*►
lott juttatni a köayvots a 2ZakoaztAly hv1.;ti34G5be a t!.
Tea a
b
0
1
Qaet3n
a
6
4
tt
á
pont
ldpott
Aredarto.
re
~ .

As

*

As jaaíjazapan köi►elastfidk sazokat a taGok r bogy alávetik a
hbtdresatehnik ~t, vdtodg eaetis psd#i liséubatják ant a könyvei
tár f^l~t~ 4
1866••baws awasiiimdirevtórban heti 2 alkaloa®al kölovöaö.atak.
már heti öta_ ör* aia 19264.ban csak heti adurom—
Az I. vLlághábor+á
ozor„ 18adroloan itaibilijaaslap„ azil].atsili a mindenn.apoa könyvtári bra
beveavtisérlt do a viol gram mocuzüntotdol.ro. lpAÍ
Penton, lolkIloosrotee nyilvant8rt&at vasa t tek." 33 A for6alon
naleksider sellett i® gondosan átvlingálták a vl►ee+aa+abwzott könpwooket.
Maistt iamAt Qatilettok awn Aavaok^,é4, t+öDbvk ki3sött Wye—
Gazadlt bo a kölcaönzIoi napot a viaezakeroa
megMdmOyitdadhes. Többen
kOr0t3flők vicst3za n kü~ T..set a nyilvántartásban, ir Alt sli► a lel61011
►

‘

ozáget as olvaAGje7zre. Ut+51a3. tiirölj©nak a bebl1j o ;sett lsölosenadoi
nap ala.p j áno1Q34

1026 4ilan : "-círta...
1027

171

p.
isUn I:itauo z;;; a l om. .. 152 p.

1028 vo,, 152 g•

.

1029U0* 152D.
1030
152 po
1031 Uo. 152 p*
Udrta. • • 1G?,s 176 p.
102
1033 tio. 1649 167 p.
1034 Uo. 171 p.
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A mindsnkori köogyvillomstuv jakkaagrawJe alapján mdrk,c td r'ol,r A
njossdászk0ndvtá;+bau 1899•ig ezt non laisstsbt caaGteranif mert hlF4eyogbait
a 141;== 2x3L„ Kivdtel az 1369-ea p0etmbedai kömyvivontitiaaok iktalp•
~ r3
zóke a aol9an mmgtslálbabó a gapibol 2867«' kit*
zí3 serletinek kftvj l~
adse / kite/ lae
A jutinNabon határozza mog u adott könvvtikal a jellegdnek seam
feleld agyta"ot. A azudisua naayszálibaa Griijtiuttdli a nztlp2rodalcai elbow
vcLat, a azocialietas az Altalinois imooersbtesteersta irodalom do sseidr
roda7.oa ~
a de ktl~ frtárt~rno ti umiak. rgi kvr yvo r/ (*tan
,

C

1899••449 19074ieei jOggsratt ta.:rüzii az ő®esetdtelt /nsdpsaodales,
a maarar de a v►illi,,irc ►da].oa lsla®ozikuaalaak Av001
N

1

iv

t

~

~L..

~

C

:

"Dickens. DiÜarou, i:'~1~ ?CE3, G08 nA ! Goáwls Rush Nanaonie
~ti
1
*«
8~
F4Y
*•
Scotts 1lsak 9•Sleiat: Frield3a0 s $ T *A+s
accir irarlain ~ l'~3C+-~ 4 _:'ris6~te eoe1yrő1
eaaktira lay vdlehn»
c1il; a nograroeitá►ei időozmkban: "a Mane isadkama egY ibvisalWa1ik
aims erg a tsljse kiadá©a* a legújabb tddoOdn'or de Meg irecódmetik
rwnkk eacr r0etso h3dayEik,"r 1038
h+o~

1884. oktdber 3-án Lktnyvbdri b# ►aetbeáG mini rrg jelaottdsd'bane
cugtalálfee► tált a könyvtlirbmtf l°,9

nosilla_
pitlzatd► as tttábbi, vf1tozafi,oaoticsa„ a ssesia3iata ilradsla ►a kalif/di /o—
roaz,/ )elipv3eo16inak tatedlya•
1899••ben eloámcrbess magyar költők mitll+edt láthatjuk a jocyzdkons

1033 1411ae A Arta... 172 p.
1036 tb ,,, 173 j •
10,,Uo„ 173 p*
1038 Ao. 173 p.
1039 Uo,e 173 p*

..,
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A.

Plo t ~Abrányis, AratLyi Dajaa, Bartók Lajoe, Denedak Aladár s Beracenyi,
óeotonr3ti,, Deeyka, Bodrbdi Sándor , Gerais Vrolai, &miao w' , Kinralu+cly Károly, Kies Jóaaetf rdraeaep►q, Pejetiágyi LaRjoe, Pestőtis Re
vioak9 • Sá,rocary 0,148 e Saab©1eaks. SadaaeG liásol;l► , SaáYay Gran s
Szeloete7 ILáeeclb, Thaly Modns, Vajda Jáuwwe, Vitkovioe rilhály,
Vtateetar W."
üíotve ,aaca oiall eta tdmám,
aolt
azdzadi Ioctpáro* a nu
val .ro;Aalloozá költi• /°4°
/Mob= a iiiiikbaU, tea An non fel7tatják a hiború előtti hagyor4oyt,, JtróJ /33 kötet4 Babita /4 k6tat/ vrorsrei, Juhdea Gyula, Ka► ozi;olányi prósájae asset Attila alkotioai találhatók bonne, Tóth Arpádot
t►i,eaant Icihatztáka zzaweaugmaguasgoxBeradek Paraelh, Begito
~e So beet~+án Gyula
~#lsd ~r marrel►. Adyról . i aó1 ó mr~grétiák„ Király
C~~ ,
SilliabiladaillUateUagh !1 • 1 Anderaen s
irodalmi taaaul ~
P~rb ~ee r ~ , Boo Paeao0f Bre1®er,11.1341 !Mach, Von
Mixes
Agagglimajgame mimumaimansobbein élni aka
11'eehtar.
sza•,rAot,,,jINIL toloüav, A.
AMMO Rath 4e a hard bisodaloa,
Volatslooj, llt Petrov, Katiajex, Bbsen'uus'g, Tanaea a' :.toidonov• Mika
Vote elarver, /Naszödl., Parka s Astal. Xassik La j oe, Várnai 7eenh/ ds
to ir64 /134Ais 114.4 Berta Lajos. Gesgoly Sándor a
t_
nyu,"ataeok köaWs laahmadkoaddlagip I arvae, lllyiar<, Ndoe th
8rdc . l Serena, lGedolótyi, Tore*
Yuovaco =rece, tdSa Od aa: Seabó
Mae/ nomktis
-'•
©7
416
»Ineaeeeta
A aajteC1iny liras a kiadók nilatit/i/. Tartu].
~1~
I.i;id Y~yokQ,t 1 ZSalLCi69 ki
t,
astie ~ v63usttcrtSxetl, d •►
le tra j ai : o ~ voni Lv~~ oi», ~t10irdeo~/.$ il ~t a ~6~ t ~x
irodaiam.`' Teralczetco volo jar?ija es a fejlóddenek.
-

►

►

►

~

'4110o4,444 ká®siillt a syskuti nftekről a X1X. ,m bag d® kinxtata©
-

a, lagiLiadMAMMOWINiall
1040 Wiles Márta... 173 p•
1041 Uo. 175 1) .
1042 Uo . 175 p«
1043 Wit 175 p.
1044 Uo. 175 8s
1045 U. 175 B.
1046 vo s 175 P.

29 iaben kiSlcoönöstdk ki S®lobovt C©endee ~oa~,ját, 28-eaor aorki;j s
AuQra oimii milv44 21 ~osar Sovai/ FUld'dnYut6tt* 3toinbookt Arik a gyútc~iilas,
Tblezto j t A'ábozu de béke, Doesbo jevoaki,j s Diiin 4s bürb8dó© O. kön7i4t,
26-esor Ady, Assaf Attila , 8®eeea maréit, Zolat Qe.tminalját, 23-or.,or 2,
17x1, 16u3, 15x3, 14x2, 134, 12x3, 11x4 kevdobd insert maot.A oarya
ele8óorbaa Netbtit, 8araákot, Il174e Vulát, do Nepr Iotv ~`ant.
rok
Több as ep►kútotoo kiilfőldi aseaa8 /biO 1/„ Sin4lais, Trawn, Jartsia
du Gar44 Anatole í~i London, Aragon* Sbta j ev, Ma* Ibtmont, Adrrolt a
tre ~s~e Mhronb ~ ~ /„ Y A telscmEolt ssoraö ~án kivtia.
Darvao Jbseet, Y©reo, 2v+orezki s Zeal, Aeah,
camsbaóiao]t l8rdi:on
~
M lQs, Mb.ricz, Daiaac, gills, l~~
~ , werPel , StZaeig , Darbuese,
Ceeb4~s Thoa® Mann tb m~i, lattinően eok a ozocialiata t6•aNd toyed
-

~fl3tA6E!9 B ~ tODli ~ att cu1911-ban a ~~raaAod. Eni
Andagajjaahlabisa.abigaillaanyagolatioorbankölteadnyokot,
isinafterbet tartalmazott * A MOO: Itbzi3 t != AbanOrl, 841 4, Ada Negri, Acf
Wm, /7/+1 Arany János /2A Beléset Bala/SA Qseloaaat Mods ~ /1/ ,
Dante /A /, Paldari Woe /4/, PetB t'i 00e bse attrreit láthatjnk.
~

A »iiig...r» }~ zLl.rikazavan a azdAspdaloa 1394.-ban corosat;olkz',,
aciorcdkat,, rQenrOketa bessél yokvti, tlbeesildseket, ozindarabokat, nonolócoLat, vi e do boa0l7 mag{injoleru3tak g ~~ dt, magyar 1.rúk öc ~—
saels ~ t# költea~re3~.t tb ~,lalta c~lra ,l~ Nee h,iá~sott az iro
amismieatdmot, a ki3ltsssettan4 as e ~saidek aae ll4l az Athenowm 11,1
►

,

—

so robatá

i~ rOáalmi

to

~

.~

laga
l, 8aadspakt el.besa414dek

1.047 Wilas MArta•.• 177 p.
1048 UO, 17? B+
1049 Munakáeae► agalomt . . 153-154 p.
top A budapeoti... 7-81 P
1051 UO. 100402 p
.

.

2. altea!nyak,,, eaiuviiv+a3s
3. Nblyóirat,ok %ir®aalml,/
II,,

.

.~~8

®

imivekl

1. Tudományon oaakcönpn ►tir
2. sog- d® állaattudeaíuryri aitiver
.

3* Tarigarik de rendelotet
44, 18r41satlut (*Irk
3+► `Iel'edltaittltdtltcAnvoe Lan k
6. 11181Qaij,al marek, utaaáeo3 :~
?~ Belak+rol+eti ctasac
84 tletro,laok de joüema4o0k
94 Saót dy* de zyrelvtanok
10. Enc 3.ir.lopdditCUwr arek
114 Maga adaa4ci mankák
12. 8sociálDoxitüca
13e iD1t,artőrVuc t
14. Timulm*rok, tbl,qódtrobol, manta"
150 SaOOilllie atto3t
16. Sadsiroáeá,aas /stro ►aa8►eaati,i' Qaakifteac,
eaatbóeztánot, eaakfoly83r tot,
Masts nyrolvüeik
"Rsial kön4vek" e• 4700t0tv~áwoln
AD`oadia © ~t8rtdneti l drdakeat a ági YT~Li es-A, U. ez.
•1+~ 4 1„/~
?

.

jav'itott 1Q48•aa Wavv4ogratapsi a subjamialaga conk regdmyo..
kot, a3,baaa4110okefre 1c81tomdnyekaty eainotiv+aket tartalmazott falyá3,ratoL

n~ 3.k~.. 1 ~ 53

Apmamattor:ienzaq ala®t iaa$nálririltle fiagazzLaals an ho gyett.
A1ta1iiaeat megoGyeai& az el8a5vel, ► Uj a milva2.8dés, az irodalom, nbis-

1492 A bwdappesti.. • e6431, 102 p.
Ayllas Hirt.... 172 P.
1053 Uo, 172 $,
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orvootudocemy, táraadalontuc]ocsány4 voszts, albu m, ealdkiratoLelnovosdaa tárgykör mo;,;jolend^o. A rolydirsto]t itt bu:.kanna fily aiG
ozatdraclaolnar,ad a tudományon cza .:l.ü +4, , k;úrs as oneiYrloPddl3cu..
lov cia /k;ilönv^ált a nzakkönyvL621/, í's=oaűalontudomány olriovozdo alatt fut a korábbi ozocialpolit3ka kulti;rtört"not, a ozoc3.űlin sdftaiy
911-ben a ,tár.oadaloAltaipfaán44111vol: t Iyiizc3tt az
tí~.~~i~r anyaga, 1911-ben
aogtalethatd ,IDii►Rala, 2ri- aSi Szoc3.aliz__aa fo;jl'u'd.foo, utópiától a ú-udoradAyZgo laar.-,nrzolo válogatott
oZorkeUztdt3d'P'JG'Y1! aga +iárolji ,iazdssági t$l:. 3ma:JÚ
nai n'pczerá 3.^nertotd^QOl do magyarúzattal ellátva. Továbbá *ldrr.tuuta
do tvho", "Take do munka" a" Da/ 'Capital" epczorü L°°ivonata Nam. d-lotrajzaval, "A zoid6kdrddordiea A tudományoo ozocial.iaauo ®e ;alapittüjúnW.; I:oromaL•ao dicta d^ r ~ ;kvdd©e Brutua ford3.tá,túban•10J Bebol:
A nű do a azoc3.al.iSMno, Babel d4 Hoboff vitája. A kerooztdnyo6g dc a
munkái 12 kötetbon, plx llot`, pály°án, "Ait,
azociali :uu:^ ;
pap• pápa", A. a azoeializmuo do u9.aa kommunizc ►u.o otb., A < forradai,on1056 Amok
rtSli AUóp amavat /at= eiava, Sajtbozabadotigról c. müvci.
ozoc3.taizmwotai "Blóadá,rr do felelet nd10l,7 ollcnvotdarasi w~
aunkártmo8Galoa 19030b€ftN 8. Z,vn;rvei, 6:;731.1.z,L•d'abivo be túk, mint az
1904-1907 i:ü;lüt;ti űzakozervezeti c4ozGaloa .a .zrarorazá;.;on c. jelentdel°97
Jaox3. Samu do sarczal zajoo azerkeaztdadben mo3jelent a "Syaknnz-Gal.on útmutútója. 1053 Szociíxldomo3srata c3okwmontwmo1, Taint tjd.aDo,lvvj.,
ura a t.•t ,.t "~ "Analzcll3,znua"f Iona Batt ^d r°
~V ,o
Sbsset-4•11tlthrai t t Jena /i leiarik,/ i 136.e a zoc ial izWeir árlin 4:;.r..
nur:oal vany ahhoz ki#tlfdó *dmdjd /M , L•oroaztdny©dc, aa,;;fra ►tulajdon, cunLa~ YLy a ~ draan/ kvt~^~Ct czoc3aliota pro gra m Bernath Józcoftöl
ot b,14/59
►r.rolt

~

~

~

~

~

—

A liatialdiatjhUnigAban a tudomarqon ozintü törtdnolvi tárnc7d egyedi müV+tlti, dlo t l0 3.rí aoL do kor-j o l lo ara j zok mellett o lyan
zat-oi; 3a kakodvsltak, mint a dr. Fdoüo György azorkoaztottc Életrak.
.~ 1 v~
sula.tol;. , az AtPanc.ou,ct zi„I.Ui7yvtárAt3al z tört ;'aoi rl, tiá.4rozat a ;;a10,4 W.laa: ".elrta. . . 172 p •
1055 ffiaridloaoz,°;olon... 1524-153 : } •
1056 uo . 152.-15 P.
1057 Uo. 153 p,
1053 Un. 153 P•
1059 Uo. 152 p.
~

.

as► -Aelikoné ;oleo fdrfi.ak 430021.1.1 elulnel, a boyar .törtdaailat

~

diotTa:izok 1339--1897. ikvzött 3zi1Agyi SAndor ezeriOnait'o'bcn. 1S#

a

":lazzay

Tvrtrnelrai Távcs3ulat" adta ki a 12 t•i.;rtóneld bi,aott3aal
közö3on. A i'ranl;lin TátreuLat gbndJzápóban aa;y jvlent W;AdAqnA, 4airt- •
jig,&, c. sorozatban ugyancsak dlet- do korrajzok találhatók. Gv
A liáldrsjEi . itieirds4k, es.01407011. bilfedlMSé'sek dpl3oly n dpaieriiek, mint aAggioze t, tqegOns+ különbö,tő
fo 31a1kozó l5:3nyr.
Tek f70 kötot/. A teradozoti orazáGrok /fvlydrajti/, a cci113GZOZat,
halászat, növdrytan do dlettan kdrdóoo állnak : z!rdtklGdds kcizdppontjá%an. l°6l Ujs3zord tdma a mochanika,. at egdsazsadrtan., a foto3gillai az
ololtrfltocan ~ ka, ~ z otno ~,ráfia,
Walla, , a too ~ noló~ ia /a~raglper/.l0 ~ i
,

as 11377*-1887 ktizött

A 4 Tarmdozottadományi`i$rs3ulat adta ki

Mábssgiett l'intrArl
r.• '
~

~

~

.... „do ~:a?i

t~

~

.,_ j

.5adaeol~ :~v'i.ltea!~ ydt ~ ZO53

e~

.±,'O 0 ~'6 r {; . _ €j '-•/
dam c 4 köjaiiL.vcsa holyi qiiaggrt3áaPpIi Mar vel között ti3rtdnQ lm3t, 'Areadalom do cazdaoá;tudomfti, tarmd3zlttudományofl do bülc;elctio Sew is
állaZtu.doraázyi anyagot talhlunkt 10
-7

19 03-b an a r

..

~

:..

.!

~~

r

y ,...,)/.

~

~

`-.-

Amblimijdow 1; uvzroke;

04$ö helyen az 61.e tAs,izok . ,ammi dioto," rfiddoo Bo1.inzritó3, 3 pl
~ ~ y~~t uo családja„ kora R 3. eacz4r
dlet% Zeta Ana, jfisattavoUlts
FrigYaBR jaanartoo, Schi.11or d•latze e do aS auffaLtadinagk /v ,~ íroopk. 111teáiyi ► ~,ll9v~a~r!o ~c e oaGn ~,r ~, ob.
)1, lOG, ~ Ezután
ta~
1r~.iratt, p~f '~Q~Ci$ó Litika3.., ~/ ~ tnel:.
kara br
koznel: amg410-törtkiuo tG4; /oloőoorbAn na ókor, a 3öröG do római birodalom, az 1247.:ori pranciiaorataág,r tn;iia, Licyooii].t Allara.oL, Loncyolors3z ~
Oronzorez~•á. .; törtdne te.~ a francia do ancol pol;úri t'orrada ~ 6i
lor / . °
Wigyforaa arányban talkllilttó a künyvtdrban v114°-.tört_dne t
,

~

~

1060 A btftemti... 86, 860.87, 37- 39, 39-91, 91-92 p.
LOU Uo s 92..194 P.
10G2 Uo, 94-100 p,,
1063 Uo s 97•-99 ps
1064 A :IaL7aroreaag! ► •►* 9-12* 12-16, 1G-20, 23 -24 p.
1065 U© # 11, 11--12 ps
1066 Uo„ 10 p.
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/ftor„ kUzdpkor, AdAsmos európal pol3ár000ddo, felvtlAg000dás •lsőGui2ot munkája/ do mqvuar törtluotilarW.
corban albári,
Sandoz a na::;yozoshilli harcről, smvs II. Rákóczi Peron.. de 111parucok,
wrawM4Gyavorozág tilczetlenadii harcat Köscluth Lajoo Onii:xációc
Kocouth iratai, ileochnusa, 1043•
utazázai. Visiozatott atunkáto
40w4 1067
ibik.rciuolOoben, Coucha 90.4111 dye': refortanerazedókórűl oi6116
A ,t41r,v:IalomtadoQWWWILLIre::, kiizött tauulmánjokat találunk;
majommaincinael, a ailmUlLaidataa- do a `26„roa,,:.aloratudorauvi
Szemlaw c, 24yóiratek dvfOlyanal, bdkötve; 14P-7 do :4m-Ao válogatott
mama, narmaoks Soid6k6rd6oral Avott mavdt, liaarrup. cazdamagi materialiamusról tle Rou:zoequ tároadalmi asemsőJdoröi irott nunkáját.
SzociAldenokrata vezot5k /Pl. Jaws" Oczkár, szabó1.3rvtn, .Pikler
Gyula, do Dolgári er_3ydnek Golan Dódog, ::olfaor Pil, Stirlirc Sandoz,
Szabadoo DAndor/ tartónelmi materializmvsal, egyOodletekkel, tUrtónelmi fejlődőosoli szooializmwoal, osztálybarOcal 2be1alkoa6 taaulmiluyaito—
A. AbLigen vatoső t taUpazi a kor birsadalmat,
uralkodó irányzatait o a hazai problómákat, az új jelennóeket,
pl. a korábbi eusabadoág, Allantürtdnet, tároaJalmi szorződdo. A kiegyezdo által moGinditott tároadalmi folyamatok, váltoateok tAzröződadk
a szirz3k irtissiben. Kortárt ozorzak foglalbeznak
muizad uralkod64ozadiveloitAUrtInelmi materializausoal, a szoCializatto tartduetdvei, taatásailla, irányzataivalipla olaoz ozocializmusi a tároadalai ólot törvóayoterapecoivel, törtduelat fejlőddoóvel7a kOriftki ozociAldemokrácia helyzeLe Oroozországbanoesocialiota földmdveldo feladatail az osztályharcs a azociallota irodalom agrárkdrddoről vallott
adzoteis 11126 gazdamigi belyzete a kapitalizausba* Melee a ozocializmuobad; társadalmi de forraletal elm5letek-cima1, láttak napvildgot.

a =.

A kiegyezdo ook probldmát zott a clozinra, 6nAlló váraterUlet,
mezZigazdapági váloág, ipuroktatán -aLyarorozágon do kdlfölddagib."
1067 A rkTz-iroro.76.01... 9 p.

'at

204 0.

amdletek, javaelaf,ok esiW,etteks poloári tdrdsrterYOSetik kdos! tdaie
a va7ontalanol: do =aye' földbirtokosok anise romlása ellen, a ke*re3kadDlon d^ iparosodás állami boavatkozác, o;i; a3fl -iilo 4ak.
FI.Utdrbe került a eun:zál:, Ydrdd©, a zeidóLdrddo, az alkoholizuc oltcrjoddce. Foclalko$tattia Őket a 3616, a mrüvdaz©t do politika *pow
lata az erl:őlccoel o ~~udomán~6 g , a ^zociol6;ia tdrlóditá3a, *aim
►

vc~Tdliun

~ dotdce.

6.rcn al.oamal taidalkozó kön:; ►tiA. 108t2y a társadalmi teji ►ódda
kezdete, : St^ t n l ókori kázo d ;:,, ;.a...: = ;u,c, agallag társadalmi tulajdon
tártdnelon o]„itti UMW' czóló afts. 1069
fe jlóáiso.
ilkika /a közcazd.astiei adbr.ác alapeler.oi/, Agatta /nemseti vaJyono ;sigt 4 114,/* jgama /neaEetgazdamáG.tan/a pu.asnsa_v, Turmot munkái, Kautstr piara gtsdasági tanai,! 4 pld./,
a BagtidsQác;i lexikon /3 h./,
David, Miner /Alaci(.tr/ tanuldt•
nyal. M idoo dri ~sóeei azuncial dc franc:a to rradaloorúl meant*
.

.

,

,

gazdaou"tanról.
.
Loctöbb L'űltry a li,nkáamozaolA.. ~ siihmserü smatilista mil , • 081
IOUs ~Qg czocit+Ic3oaokxáciáJs, Jánoc ,:.uzda ydlcmftwi /14 pld. /, zsr„.
jil Le a czocia .3.flta:kal= í:j tárcz.:.úala3. általános ,Wilamostájo ;. /5
,_n eb,ri ayra munkára való jo, czocial.icta úür tabttik Col.= c:ia, "'it akarunk", A Md, töldnnmin.%nok holyzete, p4otr9aoq a tizociáldonokrscia
ozoeiilissue
;jcivv je, ~ ~elo czocializ:su3 faj lüdd3o /3 pld./, L
ds majintailLaj don viozomara /Sorsowi "?aná/, :<2urgiaviozon7 ea soda=
Gyitiban, 3aocZalicta aalritakaarat BelGiumban, awas tsssadalorucál forradalomra, ~~ *114 oaatlsegyeeiLloti mnzjalom Iftwerorezáf;on, Ju.ctuo
asa1t0ieoL- vúl3 cz tói j o;, a, ,4:11F i.ilüi a budape c t, i lkoacunic t a pör, 1442 arAft ieluunia.sus d^ kapitaZizmua, pasoalle az alkotmány foa;alna cir.iü
,

,

,

,

mmillib41°7 1

A imodasettudor.tura
rajsi is ribraj$i

to W lc^ole ti tdmaa Lárébes teaeadezet3., földúzlci.ráck, felfosiQZd3ek álltA .i ats drdoL

lőd'o központjában.
10G8
1069
1070
1071

A ma:garor©n#04 .. 12.►1G
uo. 12 p.
Uo. 14--15 p.
Uo.
p.

-

a terndeset künLrve, balm Beane tiailcei t8ldrajaa,
alazrai Was ilablikitoOkt octoorok ace köaive •
ár~ /4 kW. Pallas ?MD= Univorc ~
1111riate48
kQzIAAi,
~ og v o l oIILa C a , i3sallitaa
2 bWo~~~~
/`° 1~1>ttpd0
iercayailli 1879-9648 /18 köta46, 41= worm, Alad4atit Gacaguas Gyula.
Darwin. HriLer igoat* Pdter Anon, Róna Zrei,F;mond, 5ohw►l►deck9.r WrGd,
VW 13c

8avoyai bsrco`, Sztordryi Alajos„ 2'Ad0114111 Bonbála, yártooi 88.roly,
_e ~z::~olcz, i~ lub Jo ~on~, Ilr~arta * lyd~ng sde, :mows,
Hritoi
~ Darwin* Aarts ~enn, glu; Nándor,
~auq].e-y ~ .~:ilűdrQ du ouwcn: ~~
Tbinhatter, ~►bú t •. , ~ °p ' ~~,~~~„~ről Baraba^ Józoef, Do 1].iugor, Oicsmoxuy, liarton aunWiit iar+aoi;5k4 10g11kozott vele a UUnkiar.agónzodctaetnevolAoisrlltdrbo korült. 1°7+ Qad.11auxfnzat-;
naptár. Az
tanban cook F].amnrlon new /ewe", ölvaotak a coillagáozat ti3rtónotdrvl,a komoozrbl xsdité tiftVeleito ladiig,ti. ;unlit,- Scbopeabaaor,
Pawky* BartQbcleaa ► g„ 8=1$ 3364o0, Pe►:latip I+rm ►brooa Cdzár, 84rddi
Zejoca, 80bestydn ini►®ai a tormedesertjag, a tilosót9.a, a göröc gondoYec#úo, as eta.ü~a lo6ika ,, lAlekt n * arat eaabadeág* de Gletfbcilcoao
Sártoo, Ott :, :ba o©w,
c rIL; t~sr z rkör b cA . f 075 Ioaltbliteali0061
- .eazo]y űdön nov+e. :,.oGjolest a teotnev93dD -7a2.orlsa ala :>a1020i, a .
1)edagGgia2 nevoldo d o t an3.i;avtan de p4dig8giat6rt3no t. liiMee61 aa8100
nak do vu].lúQbülCoolot't81 Pot ;lalkoa#k Hansaaau, 8qOmar 14 Le hmann*
de mur, ka,
'4olnoy* 8reú.áva, lath B. könyve. T44o1244y Anvil/ Ws
oaoQialüat:o:%.rtb tdme ► , pqp ►i fid.~.lAett, babona d e vsráaelat tda,:: e{ ~,•
rant oZO]!~ e i ú a vá.].t~8itél~baA, ~
.

*

►

-

-

A caulf ,arii::ö=pr"lt8lek ö

' általinna Saeapont jat:
C'
etüve l" pl.
1.
Was Hamnge.. dietrajae, OeernicAvflrkfi.1 Eit tiirgyi;ink, Hauptnannit
A takácooz , S3.'lv].o PolliQos Hörtöncicl,, ]áezódi Zasgmond, W:flzoryi
.1 Jániol, Ja1:oJoans MQlo I{yane, Upton Sinela :LI: s A poritx~,r, Gorkijt

1072 A ma;yarorszie! ► s. • 16441 p.
1073 Uo. 17••18 P.
1074 Uo * 18 49 P.
3.075 Uo. 19•24 p•
1076 Uo4 20 pr _
. .

l j i©1i mond,I':.hel,yy, $es:rregh költocc ►ftell.
L. Tn ~n ro t t ^ r ;~ w c"h~,~;,Ve~~ mamma* Most mE'..lVLi nyomdáieái t3z `'. ~~ :mfüL.:4s'.,
/bon tőrekodnok te1joD©dgre4
3. :143yaz s idogenrizeretarataitA Gyiitjt600.
4. 'akisiu^ad aadnlau Ltmaa? le, lame Engels, I3ebe1 i , IMebr3.nc,
LicbIsn.ocht, Scaaltzo•-DoLitaaQbo -liernc3t94.n, Adler Viktor.
5. A mairt~.adváncvta többod o admit Wiralvii,
„r l?, „Q aa =•'s AorM:3nt Din UrG000llimbaft, Engeles Család,
G. n ~
ál l**c mesLII vZaj o n , It'au t o ly, oruml Utóp #t.
iW QZ f,e,t. 1iadv4prai s , Lutz, BetYhim Ervin ,
?. a TÁjs9adgo yt
d
Subi Es*vizoci3—
I rbD. a viian;*vtár kötetei, yáncoien
1T•3.lmoo.
földi ViIL'tor,
royatu mint a könyvkiadók Oillenau.oi könyv—
€3. jaallagLimdalo. ~
jo,;y.záke, Az lpanc_Irdesst kiiAyVes Wirdsz©tok künyves Szanas A ILi;ny"N
rdcen Als most, Mitrstbtfalslsi Kin :9ktds Ment3dGe.
9. TUrOneti arum gazda g do válogatotts Meg filozófiai jellegis
Sant; Spinoza. Diderot, Revans Herbort SpoloWs soilopenr..auor 1
talál—
soal, ,8assr in* liaamarion
10: amedrze °, =aaroa cil
biktól: a Ifterpia.con.
a.].. Toljoo 1aiikkgs plo =^ ~~ ~. ~sa~, wake ,rjamisr türt'no ~~
dle t,ra.izok.
12. P9mv-Ta p1. Ponaod du Terraic, Benioakpad isiasi,s l°77
~

~

~

.1~
.

Li.%•

~

,

M
:

l
„ ~,~r a ntul?:Aaki3ryyitilalibatl ksidottal fo va uo—
A Wn,
~c_~l~
a:o
s'z volt, A aunka jellece batározta ntog €sgM1rtilieb. A qraMa#szok bo—
cn,ilt3k Okot, h3.ezen n vesető ki3na►vtárooMgots a seolGlaladlot ~~•
Az
loti bag ön:Ant vAllalbal tias~fl nt~. saj dt runk ' e 1~,
oz7lotben rendt3zestnt r61aeztott ftmke3.os>Aritan v::it. Többadr juvanol—
tók semi= a oáaktáarnik a T3moc;rapl.ia lapjain a fizet3ets do hittba.
7.ote€ak Ferenc fGi:4710141roo oEorint ez nom lenno helyes, mert ez a ovin—
vonal rocaa,áeó.ra 49100 As elv~.ándorolnánrak a fizotlat nom kapó k,myvtá —
roaokj l°79 áéCin Mizadek.ig dolcoztak alstcaony iskolai vdczottaYS_M::ol,
lolk000dclabcíl, nayPoi.~ú áldozatMoz©dcot tanáccupán o ozekan
.:;

—

l077 40,i1as i arta... 173411 p.
1078 110s 375 P.
1079 U6 • 175-176 P.
.
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sitv~ t 1 030 ~őzben AZlan3oealt az elloalligeskroddo a:, OlQasÓlcóe a k::;ny'v.-

~

t&rocok .tözcli tt a nagy foráalosa l c a 'oeMMOdott 1:iiiarftLri Min d W att.
'.icgo!rtüdteZ a kütlyTtátOflo:., a coi;szor alaptalan ocSr ~li~saie uniatt,
'liozon aeabadi,de jükben azol;ál ~:Is ki a arzaktár~ oai'~ati l
:2!► volt a tep_miv,je a kiin,v,ttzrormais?

Ieentát, iditolecesirdt az alaps3zabály batározta 0044
"A k>ön.yvtt.*nok I~cladR1a , az egyleti kakivtír, olva3ókOr rondbe3taztáca." "2 andbe ~ artáoi köt®14eaége random je-yzdl1 vesetéec a kvnyva?sről, t;rrit^vin„YI beazeddr3o a Itiado Út k:iruveLra, at, i ;azsÚtbi val.aozt
m'Wy ülá^oin jolontdot tenni aa, 411o=1m/145l, az enetl.egao 1•.i.uyoia*ó7.".
Toy:1b W. leltári ellenórsds , watt* rena©aéo, e9lejtez4n, a nyári zá
ráe iaojGu felaíréa, kan;rvjagyadic idezitdoe. bünt•et8,4nz beazoddae,
kv"lcaönzájE37y ollenőrzao. 2ap16 POlcaöneis ruilváatarLaaq/ * atatiaz tlika voze td oo, kölcsörxzdo, a kőnzyl/ek átv!telo, ogyekGat-i booarolaaa,
a beadott blarisetta alap ján a kdrt k:isyrv ;. '~ r-e®dae, kiadausl ►s 14160o Utilise, a kőtv:*ek magboam zabbitá.oű, az A . _- vett könyvek e? l.enőra4set
/i>Voe®ztz ic?ö I /, loran-c3 bűutet► Elso az c><lvasfinak.1°82
mina eze 2 őrája vo lt a b8n,yvtároenals. A nyoa~ ozolsní.;l. 4 fő
vdgezte az S. vilá .?AAború előtte kettőre asőkl:ont a kdt viiá ~,,lssdborLa
I.i3zött.
].923 baa 2z1 1°83
?4z I. Vi3s~hlború. előtt lanti 9a ]silc3 c nöztak, m
::á ju. közopdt51 ezeptember iezoptiig tart0tt a lclt4ioll ~ nőrzd;a,, a lsiiazv'tár_r nc7=n,
ilyenkor no m fol;; t 1c61caünz4a,
a kianyvEk vicoza L tele. •~~
-

-

1ataL- ~
ilyor,aA6tiz javasolta a minde -napi kiigyvtsri arát do a ryyarl záraa be:Bziintotdac#t, de ezt nea val6ritott61: me0. 1°85
J~

1080 P,yilao Marta**. 176 p.
1081 Uo. 177 p.
1082 Uo. 164 P.
1 083 Uo . 16? p.
1084 Uo, 164-165, 16 9 , 176 p.
1 185 Uo. 17 6 p.

2 Knyv►iárbe nyitott ablak adgött dolgozzon. Az egyik vows viza a
Isriilzwy-volsret* admiaioztrdljan dsa ?rsl segbdkaqf^Vt'iros sorolja be . Loreaae
ki a '- t kímgv®t. A aas3tk a kú~ds~rt vége ~ur ~, igy el k~as~ill g t8 less
a taeú i oltbserég /holysz~i a~.ar~ j+~•
.

tatsStl.bguaok Idaás9r,sa után a század vr3►ejdn ogsdni lc:n; zfteZ:et is
vuateillí ►to LtafJ. Aligasaumok a karxxyvvtt6 ►r használati szabályait tar. Lnl.mAxtak, beiratko ~~ l~spt~sl az olv: ~ se~ . 1,869-b en l~dszi,:i.t z clou t
Lt337~bca
s ~ik.
A fy
~!~!
T
tf Jj. rf3n et I;r~e~t1~
üy
rV~ do 3 ~
C•{ . .,. . -.....a--..-. «....,A.... t l~ ~
1► i'r. táre I
az anya<; ot üjra kel.l.ott
1zrászárioreadop :7etmlá ~ us., Vjak
uirzciic hol yozásozal. 'L:zt balett ráirni a kzyvkdasr6 blszkottára. A
ma volt ecy dip*
kiad45„5.1
ndpczera ativok ooetAbatt 104.540
a szaa, rdwoz holy= ko—
rab könyv sou, vagy kint maradt az olvasónál
tP
l0f3
1367 idüben nuR;rBszamo'y"rat
rulvo r, sok 3.c3cüe i"f r'ultt a k3,3..e -yood crQ.
is haarnal4ak, do az nan volt szare:i:,a js, mart a kagrr samporulatiot
no* lehetett k+iivotni a boti9roados;iis ez.aL3.:atalligusban„ Pl, . az 1899-os
rjeg:aéhaa dtu:.'r.ották a szárao3:at , fpóvsu•ámokab alkalmaatok az egos be
tti:Ik uttim/. A kdoö'ubi ;jogyzSkvn mdr 2olytntálsa►goaail számozták a ,..öz;Tew
do cim /bzor,zn, könyv, :aelJazar:f ozorint közöltdl.:, L latal.őgusok
alapiján LOri,d'. : :al a künyvá3.lcallnyt. 1°89
1►
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A kozvvt+Á►rbaw atel.dolgozbi flulf:At, 3 apasmodáest de ©zerierideres►
zé>útr is ük vd6ezt4k. Ide tartozott az aj•i:nc3dko*C bt:vszetdse plot a
nyomddozolrnalr Jókai adott könyveket 1377-bon Aypo3rap.hia aitcls ~%„
'
~.
- ól azavaváo döntött a vesotü®Ggi Uldaon. i3ogtárrA 1~>yvio(Ir
gyMlták a rondszorea kült96gve tdst, a ra2orditott öoszQgot /P l. havi
10 It bilnbotdapdrs :i?3.zQtéso 3sdsecielem, 'may a 1~
~-' lyv elvo®ztrso oao—
t414 1090 MSt ezigoadaaa ► betartotta, 1 koronát61 10 keron6i; terSedbuatott a bűntetds adrtd%a. Az 18744s ht7:vltrizds alatt tartott leltári
1006 ilyíl.issa j4rta.. , 169 p.
1067 Uo. 171 p.
1033 úo. 169, 171 po
:iva9 Jo. 172 p.
i , x) ~ Uo. 164 p.

i

209

1

ollenűrzdc alkalmával deralt ki, Mgr 1aG9-3374 között 20ti db könyr
alveozott, 120 ~ofl, oelojtozn t koll. likkor oaül ® tott az elOÜ
cvnyvje~~t i s .
Al JI► 1veQzúo az I. vilá ;báború3.c állandó ,j811eJü, hiába hoztak !low
lono szankciókat. 1377—bon poldául .Celdmann javaslatára lovontéik a tog
seadlypénzdbűl az Arát az egyet3+.ilotben. A iypoL;raphia
felszóli+m
totta az olvasókat aki3zayvek vist3zaviúeldro, neveket is közöltt 1376w
ban jalentd© kdozalt a"Dan Pracst-uerk '=Iunúarn Codox", ABdasi apes
Krónia facoiailo kiadásának 4111tíindQdr0l ► 1 1092 Az olvaoók in pana®rkodrtak, h
h3áysita ~1~ eaótár de 4 ~po;raphia, Gutenberg yfOIyamait ~ 93 3z©rt volt tazifkiig a nyári aárdcokra is, how s©lejtezzdL
a hiányos kwn,yvaket, pótolj#~ ill, a cw, ~ °ronz;<.~ lt L.ör~yvoket holyr4hoz—
h~ 1c~~4
zól~.

aányzott a ?3unvvtaxoodk lau.do4,, tová:bkdnAdqe. lunkaköZosí3dE;Qt.
csrzl:r. az T. viláoFzáb9rú után hortak ldtro dpptGy, mint aig ta i
alól a "Szocializmus" habjain ind-l—
Pl. 1923 ban Pajor
tot e nyoadáazk Ayvtár000k irodalmi ds törtdnol©i irányú kdpzdsdröl, a
szocialista mun►.:áooktatáo korotdn bolal. AO volt a Iell:lba-1d-: zci
grakorla ti ut—
A SUP, a wzakszorvaz ti könyvtár ozervestle On"
nutatáest adjon wmankáaküxyVeirak vozobiliktS, a aZakr» ia pártazEarvv—
zot adminisztrálásához amunkáfl közönaéc otvaflóvá novolAsdhoz. U rencl—
^zeros tevdkenyad0 erodadzz~;rokáppen kidpült az Ailandö kapcsolat a budaposti munkáskiinyvtárosok között. Wil.atkozatuk /1943/, politikai ál—
lásfoclalár.zul: is errvl tanúskodott. lain3oa3síizös®dc©t, muűk.akOnretá: at
,
60Ú80. 1°95
c:.ydni jcazdLoi.et á;litottak
—

~

A 20.-w dveI'a cnalááiaoabb lett a hangalat, füle ; a "csapóablak"
r_ie z ntotdslvol. Jobban törekodtek a munkás caervo3otok funkoionáriu*sai az olvasási szint emeldcdre felhasználták ezt az ooztályntudat
,

.

1091
1092
1093
1094
1095

Nyilas Art a... 164 p.
Uo. 164, 04•:
Jo, 164, 1G6 p.
úo, 164-165 p.
Uo. 37? p.

- 21,0 ..
k_ialokitásánál. Ebben eecitotto okot anzak^,zorvozot vezotseig14 1°96
~►
r
ao laza keretek között folyt,
A G0-70-ec dvokbon a L:c,watar
Az eGylet9l üláreksn határozatot hoztak a künyvtári munka javitáaása.
Az egylet veiptUcd ;"e 2i0yelcuel k106rto a kuz7ttAr tQvdkenJadGdt. Zala aidoit, ezak;,ozQrvoz®ti titkár, a?ypoGra„ohia ozerkaoztv jo, a
90-©© dvakbebdrharcának eyik v®z( . tűje m;it olvuaunL" cinnel 1392-ben
olvasási tanácaadacoal 0;7y-bekKitött útzatatt5t k:üözjlt az olvauác ao0kön7.rkr9.tro rz.o . 1°97
109940i irott cikkdbcn "A czako -y0oalcti köa/v0.r "az "ünnöveldoi
terölo'w®k" legább tor13.1.etdnÍ,, a könyvtárat tc,i,rtoZt4a,. Ildl.QadFlyo a
kun,yvtárr$lt "A tbvárout munkás ogyeeGletek kun;ivtárai ocozocen non
állhatják ki vele a veraon,yt." AküznrvIdil hc7:t e a aux►k.áflmozaloabans
"A kön~yvtarral, ha au ollene5Gaoolet xMa i.c, közüzyö^öliot ne L,x;rorhotj/k UGyiinknol" l°93 A T p4;ra-7ia remdizorocon közölte a z ~y3tv3tartáot, bejelon.ette az ünnepi, va
tilloovnN -5s1 idíá változáSIlkt. 1°99
A azalouorvozot tati,;tob<arzáeáh.ov hac.AA144 g ol a könretiyeti, As f4 ta
-úl"
~lh.'
btti vúrako$iet
Gookona: ko dva..mdAyt nyújtott "ki; to le z6
dc i.G dz~.~be vehette a azolc llta~ t a beiratka ~.ott olvasó. 1141)
:

~

-

hiába nőtt a t-':00'ái; cváma f aforz.,aloa ccö . Loziő tendenciát autatott a vozotűa60 po3.itikaciontoezsCrc hajló, anGalk'uv6 tovdL•.enycd0o, b b'rok eidat jdnek coökk:ontdeN MLitt. Az I. viláchAbarú előtt
a cztíá jUlk, nyi1t bbryaraok ke zdeadnyaai voltak. 13miatt caöktiQnt az
aktivitás de a válaeztáci lebet646c. 1101
A 4.unkánkGi1;rtttárak k3.alakuláoa. Weiw invod -,® a tár alt torban
ic on joloatvaok d© vlareriattat8al:. Elpoccitettéc a ozakozorvezeti
eületi aft Pollendtiiiedtt annak Y8 Vanz©erejdt aelontottdi,r %La©mel
Fricyoa vieezabtaldkovdco/. 1102 Parhluanogan nőtt a könyvtári ólvaAők
1096 Agilao ~ Arta m 1476 p.
1097 Uo. 1G5 p.
1098 Uo * 165 p. .
1099 vo,
p.
f100 Uo.
p.
1101 Uo. 167 p.
1102 Uo. 163 p.
.

-211oztima a : zakczervozo ti ta gok 16tcszá.czával, mert a23314
Yégdre a
különböző ©zaknák o,zervczotei nogtoroatott6k a eeÁt könyvtiraikat. 1103

._.

szab ó

Ea 191ebon !~cs16 ~,dxat a L'özgd ~~ av,ilYáno3kiirvvtr~.r ldtytqXtq6,rq". a. aunkajában «!tilla ~,~ itottat a ezakozervozotek kiaobb, nasyobb könyvtárral 2onde].k+saack. Jól í'rLazoroltok n6huny kü.Z,t©ldi or-Ezárzal,. jilont5tbon.u04 Pólaakdketc • ;r7octdáezgixtYvtár,, amol,y Mc 19 07
borL ae ió9lot gadajdilliapn, a Crutonáarg-0tt :onban kapott helyet a
Kölaeey utcában /''1. hetrla6g 1370-tul t /1105 1371..1oon Vácott maix addeg
fi. 14tosit©tti Vezatdadvol cook 1 9 30-ao dvolr.ben vat a ,Y:
lam
i. a z~n ál t aláno otld /a válosato t t anya;; 3 havorkuSnt c u erd l'cidött/. Sogit©ttdk- a viddki ozorvozetekot i®, 1 dv alatt G kwnyvtbrat,
1939-ro 1 6 könyvtárat 100Bi i: o ttok. 110G
Ahatóoár;a korán teltigyoltok a köny01064k tevikonyod0ór®.
;Ide 1/3913--jan álleenotiloú lePo;Jalta a VIII. kialloti rond`v'rkapitáiayag
a könyvtárat miközben folyt a tArároai nunkáneiorvezetak ~ildüzCae. 11
1369 -r96 között a jaamaködő olvanóozaba forgalma hav+on:;a 20 könyv
Volt. 1870m78 között takarGkoaoá0i czonpontból meg akarták oz i' ntotol3.l
~ Typlgraphla ha®€tbjain, azzal tiltakoz ak a tagok.
kletí ka~ l~
1108
k8 ~rba fognakjá.rni=
fognak
..~

:

,

-

maw

mes

kezzájárult a Marosi könyvtártiik.l.ózat, az iizomi
Jelvt541,14
könyvtárolitkialdigiriber, a területi Artazervvzetak •utx ke= tömoUazorvnzetoinek /T74 körvvtár 16teerilMOrdhoz, a szocia3,lnta irodalom logálie
uton való ter joaztdedhez, a kultzirálio e1invonal nüvni4s6hoz, az osztályöntudat kialak.3t•áoúboz /ld. a kiinyvtg&Yz6?41. anyacát/. jbbon igen
nat~ czorepe volt az á.3.clozatkGoz ki3z ~yvttír000 ~Lak ~ 1109
I?{~, novoltók olvaaóikat a klaoozi_.-uaok ozorQtotdr©, a haladó irodaLoa olvaoácára, agiomertottd:. velük a munkel000ztálynak iródott, oaját
1103 Ryilas Oarta . .. 166 p.
1104 Uo..1GG p.
1105 Uo ! .166 p.
1106 Uo„ 1,63 p. .
1107 Uo., ; 165 P.
1108 Uo,1.68 p.
1109 Uo. 178 p.

..

2.12

..

probl6a4iNha1 fo:I:lalkoaó aI#all:otácokkal, a vaoempt :maid források
küngv::3z a ján3.áed7a1 hozzájá/^űoeialls~et tartaZaA/ isearetével t
rultak am osztályöntudat Pe jlcozt6o6hoz.
telitinatika áraLodik a aank413ok kec3vQno ir5ir63 e a aiittekr51. A
mogyar 106tt hiánya a kor tárŰadalni botfl;;©fSco 4111O
Igaz kor3zaivi az 1865. 4915 közötti időozakla yik, a 20-as cSvak—
1111
t~i1 ic~ilQco3Qn haztiy ~ttlt3~xxkak indult a ~~~ .3kjnp► r11i~it tovdke ~,©6 ~,Q,

111a Itila3 Warta... 174 p.
1111 vo. 178 114,

w

2 13..,,

5. KODTraUltp
lawaror3zágon a kvl% provincialis Jolla ;;ii a ki©gyozástöl
a ozáz.addordulóig. A vallásos
ponyva, a a3zyar.ra forditott
f6rereg6ny ósi a 3ai.lYöldi tud4n<;nyoa LonStetlerjesz t ö müvok nápczQrii
átdolgpaiaa jellemz,i. Cog
a könrillit
l:öatlt eimpitn Val 146,r lesse e nüvo i t adtán kiss cac
A MaYu*
Q többiek kaptelenek az id8a. aki cai tb hasábjain fo lytatáaoe regér;
f ormájábai ~ olon etni a m~ivaikot. 112 A "vó~ tt" szorz'ák köziil pl. Alathmary 1.~a 7y nom árlso t t o mac a ravels* kiadását. V
Arnold ösnzon olbvsz'].taeitcak moG,jelcrt,®t6s© is 241úton a1.gkadt.
Táncoi.c4 lihA74y tört ' nota tieStiribi _ lt0 éiritm~ilva vettak ~~~it
a ~ adók t~ oz.eravk ~r:~vei~t e kia ~~~M t
Az áldatlan .-iolize t e ,a i.k 03ria abban kor Qoho tű , hocy 1945-ic a
verses kötotvk jór6ezt a szor.ző:a o a.`+át Wallawielon-sk rzes: Pl.
13V2«ben Uoiky Gfarge3,y alai; novo].lás I,.ötoeliaak Mag jelon3sakor ogy hirlapi birálat mo ~ ~w~ ~y a könyv a az.t~ r zón61 kapható 1 1•.'orint ~ rt
a közölt c•laons a
a Udagvkaresksddloa Ttoncoe6grt, ozcsrvazotlonaMt mutatja áa
oajnoo nom 3cyedülálló Jolene.' i 3orozai: elo ján.
4;aik *
A cvmilcáe 6s paraszt mág nva.
jeltárok pa= pedig icon auekdl,y.
ezámit o2.vaocinnky, aWA*
AViddki 6rtolr3ieigok, "ür#, eebeltie számara a tvkd® kiadó nehezen
ajAnihato tt aunIcáa 60 forresdalni tá.i ~jú miivoke t I
POLrik Griózas .:~ry~rar kön vciszotdben, amely a korabeli anyc:;ot öleli
hiányoznak a kezdeti aun] t~m~„oo óo az 187 0 -71. 6v osar~ r~.ei . Z ~ lű
,

,

,

azaansimmtkujimial,

2c31

Az 1848.-as aajtótörv4mfi'/ "következetes" alkalmazása miatt a
ia4l.6bal irói, lapszerkesztői Aöszürelnri László, Wnpei István,
1112 Gor6'e s
1113 Uo. 20
1114 Uo. 20
1115 Uo. 20
1116 Uo. 20

nlc,aeiicy. . . 2
p.

p.
p.
p.

~)

.

-214-Tővölgyi Titusz/ bürtünba kerültek, boszüntották a 70-es Fvek o1oila
a latp,a3lonti orötol.jeaon kormr'nynártiak a .1 siadók,
, •
11.
üzleti órűc3l:bül vogyeA
o.
aon /ker='uxJpárti, eilonzfti, e,'1t.1űbar,f jelentette meg a Uajtótoradkeit« 1117

Alimmiigz,m::rt kludái küzi#,!, 1.se A XIX* század llegn alakult.
1827-ben raca#u ja¢aad Ottó al.apitot;; e6s wiltglalatet, amelyet át1113 : a-tolenitett 1000t00. 1 8 32--ben ezt vette mac ge.okanaot Gu3ztáv.
Gyaiorszacan olosk.'nt- való®:i.toti;a mn6 azt a gbndolatot, ho gy a raktáelfekvő L--ladvánrjok ~..at sorozatban toll szerkeszteni. 1396 -ban
ron
Vasárravi Lüxrnrtá r ndven indult 306.1119 qoakenast 1840 -137 3 között
tárca volt Landorosndk. 18773- b an .7:63zvón<yt<ársapá;;0á 8'ö ~vkiadfi Ga
s.'áacmy~ t, nd von. ~fl Bwham:.-ar az
:syomc~:ai Váil.alattű alaI,.'ttlt
orazác vex tv köxxrvkladő val,lagta lott o 1:396 -b an 'acelvasztro tta a,
1 904- be n átvette Róth Aortól Arany János uan?tainakio átsfa1udy T4MOSSág SYakeepoarfl sorozatainak a kiadási jo6át4 1 1121
9iomps 14,, Vas Ga.robeuo Garay J,, Osika At., S,e••
abaft& i'örüsmartjr
~t, Jules Verne kötete.f Jókai ' t• , ~ W P . ~ . 1~rany J.
~
lc 112?
Lar•ontatiebb ~áavait , Bu.A$e ot 3 Szoral"Oe *war Tdo w =:irók I,üryvtórayr Corpus Jurist ftncariai,. Filozófiai Irók T arai, M 61, _agyar
tram, -11170tQneo irodaloatürt6nOt, Liacjar Irbk. ].i2,;
tonar f olcob és ndpozerd fdactoorozata vo lt a Gyulai P ~-al által.
szerkasztott 03,cq$ liürvvtáR dis BDdianar. ~'ül'óp sorozata, a "lade) Ant al
jaircirtár,, amely 1904-ben lett a Társulat
által szerkesztett
-

.1117 eor4b :ua{ás d:v.. . 21 n.
l
t1 ry
•
a iYodaé „ü I ex , rVq,L V azoTk ,BeYedVi .ed, . :i✓
.A"A,6?"i
LL1
1118 pars,yup
dapoat, 1963, Akad6r39.a3. Kiadó. 364 p.
1119 PogSn+y 24tera A ma :war ponyva taköre, 1A-var 'Iolil.on, 1973.
312 p.
1120 Ilagyar ;Lrodalmi Lexikon... 364 p.
1121 z,ol, 344 p.
1122 p3oo 364 p.
1123 Uo, ► 364 D.
~

~Z~~~

~t

~

tuYajaou,y1124 A .:1.13 a.La.:á Ida1vinyiegDatt 1,60676461 .:uzll Fthazai ás
L'al.rOlcii saépi.radalcz. miiveket„ 1398404M Szd»3eaIaird. Lömrvtás simnel
a 90•.eo (Walt macg ar o3.baeaa ~~á 6 1, ~~~► # d c► tt val.ot;atást, a
~edv+alía3c ai~t~~r

50 SiWr aa Aran áxatlákt
100001000:4
c. i3twooZAt', 6: a suáIe3,,yl:apu.Va1 Asiibottif 101460. fa tal *ailbeei'itett fUz©taorozat

viimmumiar eisa raioasatáat

',

ka'trVQ.II=

.

A eirculet dpt#le te. ioluareltfee elimabult a Zr.." vilashAború;aan

1~*~~ a;Joz~ a .~'o1© ~badu~ után a ~1a~ ~ Vet='tQ

3t . 1~i2E

Y5ras1k2.in lirsul;atba 1904 bett beolvadt jimm
~+
a ~ ~i' zí1P~ Yd~ ~3~ a ~~~i~~i ~ ~~ 1,~YIÍc̀i3.'1 ~~~ tVti
ran
1127
jélirf i3t•i baazaá2ta,,,
X79,5-bon Layaer Jbasimemelit 'Oaten *oak. kalyvear
boi►tja vat , asly1#
loalboarty Ass af is a priabori how l 11,60ert
vett át . 185343 Saw 1 egyeddi vezette a aget. Milita után ahádue,iőváoá.rbilyi ugaldállat ailiM :laR
"
vette mac. Vaistartg ► tta a 3mirábaoi
cágnevoto valóeziniiloc a cdltja n3att„ h3.aueR 18484an a Feeti tárlap
nziromded$iian tovalnyi:Qdott K4sazith k1Yi@vE3Sdt3dfmple majd 1849 telén
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6. ZENEI ÉLET
A kialakuló új társadalmi osztály, a mun ápopztály zenéje tükraii
a nemzetközi és hazai : unioíimozgalom irányát, jellegét, összetételét,
gyengeségét. Nehéz az önálló munkáskultúre‘, s ezen belül a tisztág rrn n.
kásmilv6szet gei;ter tése t A polgári jelleg dominál sokáig, de hat rd a
folklór, a szórakoztató zene is.
Maróthv János "A cseltkvó ember zenéje. Munkásmozgalom ős tultdra"
c. munkájában megállapitja, hogy a 4 mpapüvászet" rm nőséj ét tekintve
nerc el ► enrap' ú a i o,1:&i múvészgtel, bár a proletárforradalom 'rassztár..
sadalmi méretekben magasabbra emeli az emberiséget. 'ea szabad elfelej ■
teai, hogy a polgári művészet kiemelkedő egyénisi, alkotásai is időben, térben, kivételes helyen ős időben Jöttek 2atre. áiL pedig a "mim•
kásmüvészet"-ben primitiv e patetikus és jelzésszerű, az nem a munkás..
létből fakad, hanem a polgári elidegenedés tervéke ős ár15:sége. 1312
E kor, a XIX. század, a' osztálytarsadalmak elídegeiitett viszonyait hordozza. So':áií tartott. emnir: a qprAk értej pen vett forradalmiadas. a "nem isten, nem király, hanem ml ma unka esancipatórikus forradalmisága az emberi magatartá3 26dokben, kapcsoltformákban, szokásokban ős a nekik ra_.."fee
e
l e ő zenei mUf& ious ion As per_forpetővd lesz.
Addig "... a munkásmozgalomban is tovább élnek a agyamáryous mozualni
forma$4 vezényelt meaeteikkel..." 1313
Mindenkinek a munkás zene kapcsolat emiitésekor elsősorban az
alga jut eszébe. "Ez érthető is: hiszen a mozgalommá szerveződős, a
társadalmi harc tömeges formái, a felvonulások, tüntetések, nagg-A16..
sek elsősorban azt igényelték a zenétől, hogy az emberek csoportos mozgását szervezze, s hogy e mozgás miértjét a leglapidárisabb, s egyben
le;lelkesitőbb, tehát leginkább "mozgósitól formában érzékeltesse." 1314
Ez a továbbólés akkor i11 megmarad, amikor a fol4ór ki rmel a cun á
sok-a ~ e e ze un ma atartásmódok, ember
cso
d szerell‘
e-,

-

1312 :iarc5thy János: A cselekvő ember iepá . h~pe~ on és cu1.
tvra. Párttörténeti Közlemények. Iudapeale 1979. =Mite 11ssz. 46 p.
1313 Uo. 46 p.
1314 Uo. 46 p.
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az angol Munkáspárt eldgmrlMa róazesiti a laa<yca.
,:ie2é3i f eria,
asdnyos polgOri induló, himnusz használatát a *MOO 16115kásfolklórndlt 1315
Is.nert, hogy a funkcionális mü,fa jok tart-62606 konkrét f6e1Mx 104 ,
nat.lrozásába.+a rezadettetésü:kai3z kt3tődn46 e Például a maet:lal., Liedartttel
"szocialistának látszó raegn,y.::.lvánulásek. •zek deklarált rendeltetősükben. valójában riógis polgáriak /pol - előttiek, feudális állami cereminiátikba nyúló 7yt3keeeikkel/ malgaialbiam6dok+et hmrdozú eleven formá.
jusibmi e1316
8 mflfa jok el 1er a tárgyalt korszakban, főleL a tX. sae, a,1,dr jótől
kétirá#kvú hart folyt. "Lentről" a iQmdalrai ~,~Zids4_,t, hodr apilizLintessé':, tülhal.ad jál, a kispolgári világképet. "FaRtrda" a fgaadalati zenésaittörekvősel, bogy széttörjék a hag,yományga alriirlr, korlátait ős a
bagraaényolrat. E zenei avant;;arde inkább a 20-30..as övekre jelllmző, de
az 1. világháború ide jón érződik me* az
Walk tevékenységében
1317
előszele.
Me,gállap.itottdk . a 1444 jabb kutatásoiy bogy a mAillapatttaiAtthoz
/tánc, in.
csol6dó ~ salátos ssipt hozott a Na
duló. . . / terü,7.etán. Mint a "cselekvő saber zené je"
szerepet töltött be a funkcionális ős autonóm zene között, hozzárendelte, kontkőr életbeli funkcióval látta el az 6061116 zenét. Pl. igy vált
Beethoven IX, a4irafóniá ja a Nagy Októberi Szocialista Forradalom után
a szovjet tlnnepel•-, funkcionális zené jávéi. 131t? A ;luillg,yobb kultúrális
cr5fes2ités, a lent ős fönt jmcs9latánalt megtearellidpe cst9it a p43.itika.ila;: iorraladolorszakokbesn sAertilt ! 1319
Viszont ez a politikailag elkötelezett
zeqei;er is hozott
tA pinőséret, de léte néhány kedvező korszakra koridtozóciott. A munkás'.
mozgalmon belüli "avantgarde"-ra szük kisebbség volt fogékony, a többség
a szórakoztatóipar áruját kapta. 1320 A kutatók túlb`etsü3.ték a pozitivua1/bat ős elhanyagolták felmérni a télevleges dimenziókat, annak idő-,
térbeli ;ör4i l..Y,atároltságát, hatását logy hatástalanságát a aunkástömege'rre i 1321 Ie684210 kdzött nem „JOANNA ap avartgardQ hatása!
"

-

►

1315 IMlit4/ János... 46-47 p,
1316 UN 47 p.
1317 Uo. 57 p.
1318 Uo. 50 p.
1319 Uo. 49 p.
1320 Uo. 51 p.
1321 Uo. 51 p.
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Meglepő dolog, ho gy 6pp a munkásosztály az az osztály, amely a
folklór Ma/62a idején /Iapitalizmus/ a parasz°i.edgboz közeledő munkásrátegbee továbbviszi a paraszti folklórt ás :aogtereet3, az .i.Dark fflik••
1 r fogalmát. amely kuitdcd,lis hetjtóerő i 14tezc3 f
Az elic~e/ +~ri~e
korszakában ez a evi asz e.eslt~,ltstY1 l~s~e
t ~ eler~ti. ~o~~tlála~
jelenleg is 625 kultdra, hazánkbar:2 az anyeaMtés
folyik /ftecsik Pál kutatásai/.
V SZtt3letronéltó képessége a IILnkáFoSztálynak, hogy a ar
'ty : ~ Ó
tt e e ' v < e
de
, t zea. i ~ ~ 8:' •dt

Immui

:

.

~

szerü! hogy nemzetközi, interkontinentális ele::_k is bt:lekeriLi.nMt: GIB
ipari tolklór+bit• 1323
Az ipari folklór folyamata tBrMdalmi máretü alteraativa az elide1 szemben, A folklór uj já€l0i+iaét hozta sasfival o annak kirinlása
helyett. trlativ 4s pem füE,ya:zt;á Ari+asft. Az e3Le+atgiettlt e a óu ku3.tíirája helyett kóz3sadg3. funkciót hordoz, megteremti
ás "lentiN
taláikozásátt 1324
•~

*:

€y

Gv s
"munkás zene mozgalmi dala téylet alapján
kásdal folkloriz<ációjdt. 1325

vizsgálták
yegALljpj4yJ •L a 4W.
.-.....

A nunkimt4szt$7.y keráb@n 616 m4pktilt4szeti ntifajof, közül a munOs.•
M
~ Xeip,y,$pszertAbb. A Spzene egyik fajtája, amelyet a pnl.itikátcii e1v'ilmiitia mea lehet ta.nulladnyozni.
Vialaidgilpak nevezhetjUk mindazon daGok, bal7.aars iedulék többscé• ►
g8.4140 4001d4mat egy vagy több taip munkásosztályában mint a munkissok fowl..
csi, }oluskMi, zenei 43 1radalmi érzékének t:öbb6-»:tevásbá tur3ateel► ki.ferjem
zól, éltek
élnai. A dallamok nagyobb rábze fóli~ vagy e ;ósa ~ *tidal
eredett. SikerUltebbje "ol ~~ a^{zá ~i?atett, n 32fi
1322 Mar6thy : A cselekvő eMberv) .
p.
1323 Uo• 4e p.
1324 Uo, 49 p.
1325 Uo. 54 p.
1326 Munkáshagyományok. Irta s Min Nagy Dezsó, Bp. 19E0, Tankönyv.
kiadó 46..47 p.

•• 26 2 .

Ilyea ,:; '
timsu var3ilggk€:pzá'..a,ás alakult ki olyan ird+
sos eredetü müVekniXelteint a"Yroletárric verseskögzyva3 "-len ta3.dlhatá da.
himnusz jellegU, idegen ere:ie t:U aüfa jú/, a la••
1dA, /P1:
ná.csl:Or.társask d444 stb. 1327
I;arrxi őrtelemben a ;20 ' őr r.atds* a munk x' lban /kuhiku ,.., bd.
nyász, ipari meelida dalai/ az elvajdtitás jellegzetes esetei. Amunká••
sa? ~ saját jmkNant tovdbbformáltá'; a benn'+.lt vissz3.aan,got keltó dalokat ős
ez kiterjedt a nemzeti, sőt analttGetkrizi bávatisos MOMS formaí.traaaa; is. 132j
Az annyiszor em3.egebe't antis lent talaánQzdiee lamr jpret 7 6tre,
r>a. 2ezfeZelő z+3p4úsi forpalkc kftíetitiA. Mgr ast061100 at 2 oltiaal kc-i•.
zött4 A folklór 6$ a hivatásos Za4e szllabeinisIlt Watt nines sok esély
a kettő eggesités6re. Ami folklorizáil.ddik, az dalszorü. A XX. sz. elejétől népszerü t~ri~m.
„ ~~v,~,ze
~
mf,ff
~ „a: k is a paaes#v befogadákápess6, et
r~^:ve
erősitik AtOdtelak a munkás monstre lengversenSrek, dalosta.ldlkozfik/.
Ez a terület, az 4400kari AoZEillaaM , 42 ~Ya3tii.11 i ae mts ~á~Á ta3raán bel ül.
maY..,,aav~,ra it8 eg,yana3a_kkor kétfQlá Ozya,tittni kénes zenélési
forma. Formd ja az amat3r traa'kazari , a polgári zenekultúra terméke, amely
kül.dnlo„os zze;.sel :ez jut aa, iaai,C1kd,, kultúrTM.oú;aleibslplt, Az 44 tipus bossz4
va júd.isaat árdn született neg. Megszüntette a sid,awdertalRtels belgári zene
hullFad.ó' ;t; yittc$ je/ stxlust ós Stark Nenrilttdi Kodayig lsrlaierMbitte a
f alsz abet;dmilisi á az élc sgpat bázisát! 13`';
;;antik
belyzetót vizsgálom a mu.:rik is dalegylete, mun..
kdszQ.neka,rQk tevéklaMreig6n 1r.erLs.zt`d1.
~.~

~

.

:r,,Ár=mrJzqa; Q
A XIX. x,r.,, U. radben a hazai zenei dlelben ren;os szerepet ját.•
szott a kárusmozgalo:a4,
daldirdft ilidift+ex'tebbe3t a%"CYvasl Da..
lalr':.a/ 1862/, a Pest-BOW BM.lárda, az "Other 311asarbart", a későbbi
Buda!, Fórfidalegylet dalt a Budai Dalárda/ léte, anktSridse a kiegyezés
előtt nem volt eindis Ireszálytelen. /iiloz a Minnt3sz, a e'zózat a3nek14..
sej/

1327 maróthyl A osalbakvő ember... 5°;: p.
1322 Uo. 55 P.
1329 t3o, 56 p.

.263A izierye::és 410011111 Ferenc, Wet Yerinc, Isosonyi Mihály, id.
Ábrányi
mbart Zdraly stb4 tevékenrsdgi nyomán pver$ zilmk Q.et
indult Mg a M/MZetl Zenede, a "Liszt Perim' Mineldvészeti Főiskola
Zenes, 44 heektandr Tagoneta /korábban Pest-Budob MIngász.egyleti Zenede,
i8404 az Ck•száros flar3tar pitléro,-yestiliet, a Pepti Zepl;edvelők EgYlot inek Ének já s ~~a /12~10/, a I.~.s zt vEt~ t, a ~es ~.~iÍi►
j AOMMIr ` /1912/
p~
A ~ii~~,jOijeí.7w'őYGSi
rl(ey ~~~/~~y
~
ti ✓G7.L
s:31 ~ ~.~,
1r~~/, a
á:+l",.19~te4 /Liir~n ~~ten~,~j+L7.ór
hant,versenyei, a#lvé3zei által. Legnépszeriibbek a Vigadd halleritnyei
/10.65..től/, a szabadtéri demonstr$ciók, az orszógos dalastaldltozók. 133a
,

►

A nolf- ~ri ds _. • .__ ,,. e r•ca
• át Pécsett
" `- ~ z d s - _ os ___
tartotta 1364. ü uc~~s~M 115••áN . a 2392..ben id. Ábrányi Kornél i cy em••
lékezett vissza z*ilí>Il 0 0.• *W en vdrakozdst feltLlu~rú].ó kihatással volt
mind a macyar da3logrleti élet ős szövetkezés kifejlesztésire* mind á3.
talába ~.~ a hazai zene• i mUviszonyok i3nő116 nemzeti alapon veld megmenM
ditdaára." "Az ál.talinM felbuzdulásban az egész orszá,gban úgy kelteb
életre a dalegyletek, mint ae1eg aá,juei napokon a záesabimb6k. „1332
Itt :aerUlt fel előszer eiar W taáv e szöve 3~ t salai,itóeip ak ter.
ve t melynek realizálására 136 4 1ipRrült sor. 1
211165-ben a I1* ors zágos dalő.rkázgy<S16sen ez a nopiren1i pont aelMztotta a kti].dötteket ,
igy 1467-ben 43 r.a.1.Irdábál chic 16 lépett L! Si lMonlakitott ImpF€ros
; : -•var ~alár ~esület.be /tx , Y , _s_ a polcári da2eeMenatiora ors,adgM szervezetőbe.
Elnök, tilbdrs pálztáros vúlesztdea után elfogadta a közgyűlés azt
a ,lavaslatot* beez ea 1063-as c3a7.árürneirfd),yt Debrecenben tartsák meg őz
uténa 2 éyente rellipzelrnek Unnenélvt az or: zágjapmböz8 vdrQsaibep.
1914-ig, a vilőg,bilberú k3tiiréséic rendszeresen Mgtartották e versenyekerte, amelyeket kerületi selejtezők előztek meg. Az 19300ets évekre már
14 daloskerUlet 521 kórusa versenyzett, marmot* dkinket a különbázó
katcjóriákban /kirdlydi jas, nehéz raf.ldal, kellistd nehán /bOnnyü/ oUcial,
.

'

~

~

~

1330 :;aróti Gyula: Fejezetek a
6 3 0. rész. ~ő~A. ~~ 76« y. ©vt.aM
5 « az.
sz. 6-7 p.,, 3. sz.
LSO. 64 p.,t
1331 Uo. 1976. 5. sz. 3 p.
1332 Uo. 1976. 6. sz. 7 P.
1333 Uo. 1977. 1. sz. 7 P.

r:Srla:u]túra történetéből.
pp. 6,at.
p. 1977. V. évf.
p.

népdalegyveleg, I:ezdők és vegreakari csoportok,r/ 1334 A &tap itélke•
zése sokszor kivdnni valót hagyott maca utda,t Oidba volt sorilkban Áb..
rdzyi Kornél, En;eszer M6tyis, Huber Xdr10,4 Meadnyi Ede. Oly tévesen
itélkezett pl. 1867--~~ hogr ~a ~ llalSrda 2 0 dvig egyetlen verrse
nyen sem lépett fi~].i
SokOzor nos volt mac; a jelentkező ogyt3ttesek
széaa, sokan csatt aagfigJrelőriait sla1iac el. :lehéz volt jÓ gr+adgixíót ta-.
lálni. Többször kiamelte az OMDE.kinyUléson a zstirimialantés. bogy előtérbe kell helyezni az eLyesiilete=; nüv6szi fe,lw.i.óaft,
helyes
A
tivélasztásét, az igényes előaát•ástl1335
1dtvényosságrallirekvés, a
aUlrhaS4i vezetők meghiv€sa a2 fatnnepaigek!'rt/ I7angs4.
t,rilsőségel;
lyozésa jellemezte az O4DE rex2dezvényeit. 1337
1912..bern a " al1,. " c. folyóiratban a ilQrestdn 'alnevü /dr. Decsi
lore/ aikkiró kemény hangon mondott bi,rél.atat a versenyekről: "OM*,
aég aí.tX jelent meg, de zürzavaro incidens, vaskos dilettantism= arre
nél" több volt..." "Nyrulf€irknyi aagyar ndtfit: tucatjai szólaltak meg, a~
raelyeXmak előadásában ecymást ért4k az indokolatlan dinamikai ta].zé.
sok: a re':Q :t, hbrcés-szerü pianók ős a végig orditott .fortissimék. A
szakértők ajkán gyala-an tUnt fel x:inos mosoly a nüvészietlen harmóniák
és súlyos prozódiai h;,bdtt ballatén! 1338 Végső L ,övetUaliitdae a"Az analfabéta t:arnacyokat pec?3s a Szövetarig tartsa tarot a•aZgal.omt61. "1339
Nem maradt el a iu~~sa. ::ive1 e poln.éri daldrddk, a demokratikus tár•.
sadalai érintkezés sz inhQlyei a z:larJzikus korszakban, igy minden tdrr•
sadal.a.i réteg képviseltette magEit 01, iléaetországtaan a X1X. ai" elOdn.
Rant ós szérraazás nom számitott, mint magdnem
vettat~c részt a k,d,»
~~
rusban, kölcsönös tapintat uralkodott s~ öútis ~
Igy lehetett ez a Budid Dalárdában is /1$64eti10 abol .aeddrt sir *
IDással a gyatri ílunr,ais, a kisiparos, a tan':ti sztvinel8,
órteLikadst#
-

1334 11irdti: Fejezetat* • „ bili r =,u az. 7 p
1335 Uo. 1977. 2.sz. 7 p.
1336 Uo. 1977. 3.sa. 6 p.
'1337 Uo. 1970. 1.41. 3 P.
. , 1338 Uo, 1978. 904.,4 p.,
1339 Uo. 1978• 9oiz•. 4 F•
1340 Tokaji Andrást A vecyostaro3i táu túrtdoMrto. Valóság.
ávf. 10.sz. 34 p.
.

,

.
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az államtitkár, ós a miniszteri tanáosMl Allemod es ads kőrusokra
is. Aciá't 51'e;16,, a Budai Dalárda volt army* Igy imlóigDz.ik vissza: " Az
dn. "polgári dal.kör"-b4n bárki, foglalt:©edera, pirtállásra vary fajra
való tekintet nélkül ónekelhetette A munkáakóru3ok visleat caai. "I asonszórtiekkel" cialoltak. De a ft a iNskágkórus rnozgaLori sea Va t ea..
ségew41+ ~ ~ 1341.
-

e demokratikus összetétel WM, Visszafejlődött
,VIII.sz. végén, eiltrt a felső rétesek kiválva a dalirdikből passziv
tagokká váltak ős Újabb saÓ rétegek /gyári munkások, kikötűrnunkások,
zsákolók.../ jutottak dolinálá szerepi , kiszoritva a kézműveseket
is.

:ban a demokratikus jellez nem t t el teljeseft á►
n?,iodsrtafelt' ek /társasá,gi létforma, jelentése kettős: 1. midSoldrozptt bsyzetf3telái e;;yüttest, fArf.iksrt, 2. bizonyos alkotói, előad.cimilvdemeti stílust jelent/ ős ads eirt.ittesek még mcgturtdk a ?súlrinbÉ3zá
tá~almi. osztályokat e ~ás ~t. 134 °3
~ I~etor:~ z á ;

~

-

j„aror
,, „á;;;on viszont a proletárok öntorlatosodása miatt kiváltak a felső rótee ek ős olyan elit kórusokat beat* létre, mint a Palestrina kórus.
az 1920-30-as évoillig eledsorban férfikari
A pap iar kórugleez44om
k&
mozgalom, az 18003.as években vált :'ette:, mivel e... a kibontakozó szo.ciólde:okrata mozgalommal létrejöttek az első r.°;áskárusok; is. "1344
"A hazai Melailedeldrdák a múlt század 70-es éveitől kezdve míiködt ek:' 34 ";
Ilyen a Budepeeild )kás Dalárda /1877/, a Ganz ári Dal- ős Zeneegyes
sUleto/1 0/241 A /Salgőtar jáni/ Acélgyári Olvasóegyleti Dalkar /1878 4
Valamonnyien €:z OEM tagjai. Nem tiszta munkliadalkórök, hiába a
gyáron belUl alakitottdk meg. Alkalmazottak, igaesetit is belóptek a

1341 Tokaji: A veGyeskarositbs... 34 p.
1342 Uo. 35, 33 P.
1343 Uo. 35 P.
1344 Uo. 33, 45 p.
1345 MuaakáshaGyományok. . . 112 p.
1346 A aMaar muzsika könyve. Szerk. Molnár Imre dr. Bp, Meri,antil-nyomd.a Memo udön/, 1936. 301, 304, 316 p.
~

—
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ta,,~ jai'-: közé, hogy politikamentessé teilzr(i a tevékenységüket.
etet 3A'71-ben alapitotta DelecsA Ga.
~aár5, Da). - ós Ze:zee~v es
kai Mechwart An ~rds. Leibschse Vilmos kegy vezetésével már vendéoszerepeltek 1874-446 Mkichenisp a ► $dellt De1sZövetsQL Unnepén. 1888tól tagja volt Si 41616e1166 RSa3szerNSe1 1Aígeztek miseszolgálatot a
templomban.
Ga.nzgyár legréIcy jellemezték tevékenységüket# 'A
gibb ős eGyben lecpatinásabb kultúriitíitoónye a Ganzgyári Dal- és ZeneeGyesiilet°' ,1347
SzereWsei az I. vilácháború véoáiLs
1889 Leobersdorf
1832 Közds fellépés a Budai Dalárdával
gráf Zichy Gézas "iizaknai Hásök" c. férfi:;ari ntivek
1896 Mill.er.3ris i5naepoégek • Kir51y-himnuss 4nek.lásQ a'tirály
köszöntésekor
1910 40 éves fennállás - 100 tagú mom 11000pi férfikarra
350 karmaáa pilyadi jat ttizött ki
riiszhangverseny
1912 Részvétel a now Niinner - Gesangvcr ein tiszteletére rendezett Ianeversenyen
1913-14 Miler Károly vezetésével adott 2 hangverseny
,
1916 Monstre hangverseny a hadiözvegye=, és árv4.t részére.
'

Dalosversenyen elért eredményei:
1094 Fiume - első csoport III. dij

1897 Arad - I. dij
1901 ZeMs • araayórem /16 fő, voz. Hackl Lajos/
1903 tworwir - ezüstserleg
1909 Itscsksmdt
1911 Bud apest
1347 A magyar muzsika... 304 p.
130 'Jo. 304-305 p.
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A r.nnkásdq1prök a korabeli egyletekhez hasonlóan alapszabállyal
miködtek. Az ,vasutak miskolci mii.nelye munkásai da7.e; yletének alanszabál,ya aleS• augusztus 29-én kelt.
Részlet az eZl►pszabályből$ tartel:rtazzg ^..z e*ylet székhelyét, ciwi~13 4!)
mé t: "Vasüti dalkör, szél:helye.ltis%olRi,," fl,
f2s18./ A "...dalkör közvetlen czél,la a dal á3 zene művelése s ez
által a raü érzék nemesitése a társas 6/et fejlesztése. Közvetett cZÓ]ar
ja a magyar nemzetiség eszméjének terjesztőse." ~ 0 Ez megegyezett az
OiDE cóll.itűin6ve1, i cy vslemenny►i kötelét;áb4 tartozó kóruséval rely
egyesegyedül a magyar kórusirodalom ápoláitát tartotta szem előtt~ Az
európai 1,6rusircxialoq remekeit is ritkán énighelték ów csakis magyarul
51 Ezzel hozzdjárul.tak a nemzet.iaft1 ► dar3.egyrletel, kimaradásához.
A vasúti dalkör céljait ügy érte Q1e h olly heti háromszor tartott
próbát a m+.icödŰ tagok részére. Uj daraboltat tanultak vagy a régieket
gyakorolták a karigazgató vezetésével. Gyalcréa rendeztek nyilvános
vagy zfirtk" ' dalestélyeket, riangversenyeket e itír•ánclulásokat" Részt
vettek alkalomszerűen hazafias, templomi, temetési innepayeken, jótikonv` célú előadásokon. Előnyben részesitettók őn. is a mover szerzők
Mew szelle uii, stilusu süveit. Dijtalanul cneilatek a hazafias tlnfitiOlyelsett, családtagjainal. temetésén. Idegeiaek eNrtdben a karnagy di~ 2.
Sat állapitott meg. 1352.
A 2e..1 szerint a dalkör tagjai m'ü'epciő, pártoló és tiszteletbeli
a lehettek. Felekezet 45 osztálykülönbség nálkül minden erkölcsi1353
~ teddhetetlen személyt szivesen láttak a kiiriicben.
A 4-23. a tarok jloasit, kt3telc:sséRelite a 141ójés és kizárás
~
d át , az egyletvezető szerva v-á.13sigamk, mi].itci:Iésénel; szabályait
határozza meg. 1354 Az alapszabályt
vikraegye alispánja 1885.
október 20-án terjesztette föl a bslúgiltlxtlezterheze ski demember 14..
6n hagyta ~jóvá. 13 ' S A dalkör tevékenyage öunüveZósre irányult. Eino-.
.

;

a borsodi ős miskolci ,~~u;~%cásmozgalom történetéhez I.
1349 F
18~3 1918. ~itott8: i3aránné Nemes Ave és Román János. Szerk. Román János. Pziikac, 1975. 91 p.
p.
1330 Uo.
1351 Partti: Fejezetek... I1ÖTA 1)77. 4.sz. 7 p.
4352 Források... 91 p.
1353 Uo. 91 p.
1354 Uo. 92 p.
1355 Uo. 92 p.
-

!.,e Vinter Imre, ti tkara Valástsek Imúc volt, aki az Altalanos ftol.-.
?cant ás 101Moénztfr miskolci szervezetőben is vezető szerepet jáit
ás öxks5pz820r" náven mif
szott. Az 1090.91-es években '}askatcí
ködött ős új alapszabályt szerkesztott. lb OF1üE-ta".
-

-

Gyári dalkör az 1 E3 iben rnegalakitott Diósgyőr-vasvedri Tiszti
Da le r et is , schneider Rezső, Szebeni József alapitotta, karnagya
admy {yei :
Szilágyi Levente volt, 1903-tál az GP E tagja. VeE'
1905 $aamba chely, országos verseny •• nd. Cs. U. dt j
- könnyű arr daei o1. I/'b dij
1907 Eger
nehéz
"
1909 KoC a3/ s'Cmé t
I/b dij
~ j 13.c,
II
..
.. +
,.
1912 Budapest
,

+►

~

"

.

Részt vett a 206.30.•as években is e versenyeken. Kormányzói di jRt o
O-3DiZ nary araannyyórrnet, vdndordijat ős a kormányzói ai j nagy aranydr..
nőt nyerték el 358
1e86..ban Pejten, a 13u aoesti .y:lyvn ► omadszoi Da1árdá fia, 1839.E
a SUllinunlidsoltDalköre alakult ner. 1 33

v1et, az első ún, sza z1891 ben a ,8u1a esti Általános r
d
os
• dsdallzör Ez
- toz • ?-ból
zi tö
oribó tinusa,
9 alapitá 80E, kÖztUk b'dogos, betUszedó, ci$a*f kárpitos, mázoló ás t:őfarar;6 szobrász az 1891. m'3us 3 i alakuló k8'yrU Lése hatá..
rozatot hozott arr64 hogy
d*lárddt osztdlytw atom Miroi szervezet..
tó kell fojleizteni."." mert ":'dala dal ereje"... *be kellő helyen. 6s
időben alkalmazzák, csodáltat tallllllthelV. 1361
kiderült a harcos
Tarjai csakis szervezett m'*kások lehettek.
-

.

;,

-

-

"a

1356
1357
3350
1359
1360
1361

: o..rrá3o,:... 92 p.
A nagrar muzsika... 311 p.
W. 311 p.
Kende János-Sipos Pőter : i iun:;ávmozgalorn ás... r P.
p.
.laróti: Fejezetek... ZÜTA 1:17. 11. sz.
Uo. 2 p.
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és kertelés nólküli célkitiizéslxil is, amoly már a bemutatkozásnál
problémát okozott.
Al.aY;uV 111é44, a Rauchmann—féle vendéglő különtermében iajl.ott.
A Aarµczster xc.iviíl.a;,ztásaínál elsődleges szempontjuk az volts bogy nA
munkások intenciójával Mptetéí*tilmasas plress3 Zárolyra *sett a vamp.
tásuk.1362 12)2.től Stark Henrik pesti zenota:1dr lett a vezető jTk. 6
teljesen azonosult mozgalmi céljaikkal ős számos mozgalmi dalt irt
számukra, Valamint 20 évig volt a vezető jük! I`363
a "Naar gombóchoz" oiamett veaddstő
i3.ső lerre1.ett fell
/Baro3at ed kü3.öntermébon zajlott le az esztalosok eaggyülősén. Igy
+emlér.► zik vissza rá egy ~ 1,ao~,tsi iskustx1 "A hclyszinre érve meglepetve tapawztaltuk, hogy az osztálytudatos szervezkedés ellenlábasai,
az önképzőköriek is elküldték a gyiilásre dalárdájukat. De hiába rendelkeztek kitönő .hanga:s,yaggal és jó is_,olázotlaCgal, a hód.itá áramlatdarievezett • ► eslázex~n..
nak nem tudtak „tat vetni. Minden; egyes
re a mieink a Marstillaive.-sol fe3eltek o emelyno% nyomdq wyanannyiszca
v#iarzott fel a tüntető tapsorícill. Ialdrd%tk a tüzpróbát aszel ugyan
k1,dllta, de a félrevezetett öxuképzá?:órie.u,kel, a tudekLeeeilgyial oég ikó-•
sább is sokszor kellett kiizdeniink.e/:/1364 Furesdn drt+ilisesték a ze-.
nei tudásnak, az európai zeneirocza3.dlt alkotásainak seMa*'etbt!

A ,9Q..es övekben a súlyos összecsapások zajlotta:; le a Viharsarok
váro..alby^m . Letartíztati+sox, tümetZ:: e., '-;övatték egymást„ away t,azdar;
munkássdali ~ ° ~4 terestett, munkászeneszerzőket késztetett alkotás.
ra /Stark Henrik atíveí; kortesdalodk, aratóipari sztrájkok dalai./. 1365
jaauá• 29••6n abból a :.él.b& alakult m [ a úiösarári vasgyár
mainkdsaibdl a aboarór Vasryári Júszameraat.pdt3 - ds OnkténzőkOr.,
13~
a ~tar dal ratZvQlésével emelje a mtswaitá ~k ~*ri.ivoltsé ~,~. szinvona~,/t,.
A szocialista szel.3.e:nü miivelőd:;si e`;ylettktől való távoltartás eszkö—
ze volt1 1367
.

1362 S—i sKiál].itás a meadtá3dalaemmozcalom történetéből. :•iuzsilta.
1959. Ti. évf. 9.82. 31 p.
1363 Maréti: Fe jezetek„•í
11411. f y.

1364 Ua•

11.4s. 2 114
1365 Uo• p, 19784 1. Sae 3 ,4
1366 ForgdoOdk... 124 N
Zát O -Tibor a FONNANt 216sgyervasurdr közmiívelőcié:,ének tör..
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AlaDozabúly-tervazet't /,A 4t..6Q.Alist =AA is van da aoadlrríi.vi Lan~~~k tlk nzovnena dalkarituak" ifiswadjazalt a loseoavármo Gf oi ali>s~,~ án 1€393. jwaiva
torjooatotte fol a bcli#p►ainiczt°rtloz. Jaius ?-62 haG9túL jóvú, acaolyrdl drto©itotte a be3~ig,y
,yminipztor
az alia—
►
pánt 69 a I3udapoflti I:iizlüny aAcrkoszt6oe;T't. ~~~ N ... ~,'olo©zlúa
." 3 Gyakran ali; volt Ldoji,ik a müküclfsore
000tGn az oeyleti
a dal.ocyloteknoL-, girt bot,-iltotta act a bolacjain:i©zter.
Wawlot aliszuo.61, /cklitio/:
la,;~ Az o[71et
"JŰ czoroneoo dalkiir", ozelr,,hel.-.-Qt, Dióagyari
eyártoleD. 1369
~ ♦ tiF.t3.k'rir, eiljan!!k eldrdcQ 6rdokdbon heti 2 ,afa,,r~t tart.
ahol olalloti do miberla : i oktatón folyik. itaconl6 a mgronl!oi lobe—
Zak t3 vaduL-,ae c1alL ~ir'Iwz. 137Q
, aarrta A Ur: acít; bhozotdtc:lo is uoyanaz. 1371
jaaa :Aráló bizott- 3őg vo©zi fal a maltüdű torloliat e dki nacoet to
tud io dnokolni. A karma íe a v{xlaeztmítny által ItijelQlt 2 eadrta
3 hönapon lter oraztiil hal~at ja raee a jc l©n I.ozuh•ot. Irúcbon art©o z tik
öltet az, oroc3a'amő14 .
Fölvdtolltor a claloco beirja nevet a dalkör künyvdbe do bociTálotbe—
li fogadalmat toot a válaoztm6Ja, °lőtt, bmgy betartja a azabúZyol:at.
Uzu t.r~s] a ílallsiir oIt].cvolét í® alapozall ►lyitt is rne M. p ja.
Zütoleaod^:e rdaztvorani As elmrsleti brbkon d4 dnokzal:o.t'lat;okon,
biányaiakt ol'úze Lejeloat;oni vas, l,gAloln3.. Folmonf fot a ktarnair.;y vaely
a vCí].aeeirAny adbMt. laki a dal6r6toa haroaczor do az elűadt:aon L~Gt-cz®r
úzt lizúrj- , a de►lk6r104 do irúnban vrtesitih- róla.
:3sidoniti abban a azúlaesban cSnmL-ol, abaft a IrarnaGy bcoczfi;otta ,5c L•ü—
telocoeno ott L•!poacdGoinQk mccfe1e16fa c3olgozni,
y©lvd tsali 41.1 1 Pt, amit a pdnstdrba hell befizetni. ;zavazmtt
sl,e tant,:c al:o
s joGa a milt;üdű toenail' van. A 1tüz-v.iiLIcon mo;;~^'alJ©zt;-iaat ja a tiall:.iir ticztvioolait, víl::,oztmánti t..,E, jait, moGisc>Qrk°dbot
annak iE,avatúeúvaZ, IaGnzGazdúlkodA aval. Irúr3ban eljuttathatja in-

Amu

,

1368 ibrrúoob-... 125-126 p.
1369 Jo. 124 p.
1370 üo. 124 P.
1371v'o. 124p.

2 ?1-

ditv6nyát, panaozát.
Tioztolotjoryet lqp /telnOtt coalMtagjai rdazdre a dal©otdlyo—
?.en. 1 ozocsólyjomr jar a dalkör javára ronduiott j6tdlcorrky e6111 olíí—
ac3áookon.
kazrzEü.dot az Gina% tacoég .iráma /tags* 2olo/ ~s ©
indokolt I;órdoo alapján biv3aat önoZO. 1372
zasas. :Ia oltdr a ela1Lu'ir az a13;)ol.ab(11yban lofnlcfi,ete'Ct edltól,
eor•kuztnl dp 1110a1, ►iztoti az íilla:n, a tacoág vazzoni daltokát, a kor—
maw asionttal alinsuguat do alanoo visargaal , után folor~ zlat ja vagy
az aispezabó3y ck c tastfl o:íra kötolaaboti azt l a73
♦ Winaüldo 1893. titáj.—jün. 29—$. ,.1oR^radbiksviaiuek altiir6it. Oceania Minot, olric5lc, dsabanyi J6zo
a. Salley aánoa o r yloti too, do
. 37~~
sky • olvaahatatlan azásrá oü t.~~
A kísrue Uniacrais, Szeberyi Jidieet .vaegyári tanitó i den,; ©r Gilf3z.
thy zauvkori ktRrmooter. /rOkki ► ddoo alatt a kóru© (vakran szerepelt e
Gyütt a diíiorn-~rőr—vaoGyár3. atsnekarrax,/. Oro9a dáaas vaaí7614. taut* .
P"{aczr resew zone tanár. L XI. oz. olo jón ].Alp as
ta°p:ia3.nak eorAba•
— elioctorü oL-lovdl
WW1 1907. 010. erosion; Ma.omParnen,
1909. k000kemdti oro gged dalooUnnep III.o©oD. s.I.dij
II.Coog. III. <aid
1911• budapooti dalosrero
jimitjaváai^ oota-mit a vaeairi 'tasn%zaoátbc3rMrben tartotta. 411,40—
haarre111375 ::,c3Qtt Grántit Jbsret, ionert ~elmini lyc ~ odiita~ár ire ~,dr~,r-37
1et6re
.

-

A polGfiri pdon9. 4al¢írcln oikoroo teváltlareiso hatására /11386.ban
ak+iLtöldi o4orcpldooi után jubilewzi dalestlmaepet rondozott itthon
1aoo daloo küzroniküddo'vo],/ ozáraao dalogrint alakult kdcoatt 4 uzek
I•.Sant akadt 1.2 r.u3nlemm ~-~lo t Los Póco&ánvatolopi
i'dc.oi Gu ~ axt
~7 D.il.i;iiia /pdooi nvroad;.ozok dalQ,'zoodl©to/. ?OA Vanutarsok i)al ~~iro,

—

1372 porráook... 124 p.
1373 Uo. 125 p.
1374 Uo. 125 p.
1375 Zador s Po je zo ttsk. . . 2.1.
.

gdot3i IligigampigiDJ}: Alba, Pisa9. iaialit) a aiLl.. a taig ►1'oi. Zga.:
~ara. 19G2-1a o s zdtt h,anggveroeny e z—
tok a po lr
.,~úr!` áalr3rdlákkal.
a
A
4114ka# 1aen:tao da3.kár,o lgamaztai lau►► Jbz ©of d o Krouttarer A MA
vroltak4 13.86 voroonydt 19E 0—ban 4corbon mQí-tc mog a ndpdarlcoapert
kBtegÓFid,ilah /LAW. 1914•.bpII iio4mtioly'on kmonyd c ~idal ca. U. W út'+,
1912-rbon VemvW,rdaban a nd.co. III. dijat w orto. Iandkak i?fldao Wbort,
az I. vil,a€~háboratól 193 6 —i6 Horvath Jon0.
A 2anócolsvztárea.rk alatti tovltonyndgriíl ninon biizvotlan adat.
1922—től újra , furoiox610 $ j Lassnamval. ezakonatáiyvezo tővol do to
vább azoropal. 19290.bezi Glass tu`rndn vcoz rd©st /ttlsnó, Fi ma% Nősmat DApo1;7/, „ 1~~~ 3a 3 u~Q~M dban, 1934 bon iidm~atoraváG~o:~ ~ronddgoze—
r~ln75fut
-

►

—

1890 tavaoz.án alapitotta Rah
a üri eki . a;~,iY:::om, „ ,(a3 .~-:
eád.- aree.v© t;r tdca Ua l d~~~~ 1960—ic J^,nd©I. . . ' 3.a vo ze t te a
Meanbf 1920-1a Franes. Gabor. 32m0Wnv t•e
1902 I un£utttil.i Jal.00aapetoAq tatavőváa.'ooi vea.zt:;_n;;c — eliorcrfí
oklevd1
— TQ ao ovúr
1903 ©1ID13 ~ ~ voroonJo
•• 3zoraToatholg .. eailotlxIazorú
1905 w• " •w► Baoakc3ndt
caslratoarlog
1909 ,r, et ,,,
1925-481 GvontQ vett Aast különböző troroenyoken C,ryúrben do vi-drfkkon az 50 maWd6 ta g .
GOO pártoló tatja volt, több tormea laeljiod .e, 3000 kactoQ
t;►ötyyviZkra. 220 db fdrfikarl, Cyü;jtersdnya t "" üke% 1393—tat tRichia r
Adolf, Zo 2lák Soma s Szabó y~rc ,a
1lb# ny, (JAW iréjou! i
Arnold, rankol ábao ~~~
"
,

,

:.

19400.iaan alakult mos
ttda Yttureaskit ron t& J UNI» :

-

~

~~~=~.:~

J4z1pkdtdni Rdnzr. Alapszabályát caa1- 1902.
l

s

137j Vízrnai Feron4t Á. 300 ávee pdcai 8al.odmozealon. : . Iuzr-sillz.• 1962.
V.l vf. 9.oz. 27 .1 .
1377 A =czar maa;o iXta ICömyvo . .. 319 320 p,
1370 Uo. 312 p.
-
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te =' 2-4n fogadtat: el. 19104.ben tartotta ZAazlóayató t%tpdx,ydt
/dalegylQti ozAkda, aincien egylet :ende)kezott oaiíit zásaldval h ália
talábaa a vároo olEikeló hülgyei . svettak fol/.
/aintidn =la az allagiat 1913-b n Voozps-Imben a Daeintdli Dalooeativotodg vgroergrn lta jaalpt rXyort a n5nda1 c3oMtbeat.
2f;viikorualgp ariíleljeaebb a 2 vilaL:áaborLi büziit$ • Sl3tyyVtCrral i©
rondollozo t t. 137!
..

.

A ~~~
, :i
(0 Ontát-4,5k4t 19012-b©n atapitotta 13udane©ten
, ~ rvath Perim fbgáp8©z. ogy Ida lolkee oemorttal. 1905-1910 kö►zvtt
$1rera t© 1 2 han_veraQnyt adtak a Lzárkb. 40 tagot azaalalt a
ban az Ag;►eodlot holyisigibsn. As I. vilighliDarú kit;3z+dselcor aegozünt.
1925-boa alakult me n lastedt Novák Zaro?9 ka.:: nagy! Zone tanar ve zo t d o4..
vol. Altilá ►bon a kűnayebb sadllcaox»rt kato;óriAjaban vercexyczott•
A dliat ait a I,ottatiki óo a lenC.,rvbair kiiltQ'coinek foaoz 3 lro haoználtak
f61. 38©
-

A Wvj,pH lionCr:' ü C7ari De,larcüát lovag Szol.roroo aicbard ic:azera.tó
veJdniliSs© a n,laai 0000l1. bW
janfr f d voIa,
alapitettai
róla nevostély el a daléíddiit• Az 1930-e.aa 4wekbQn a védn4ke Soma coo°3Qli burb* Seim 4406, elnahe Yriosdry Vladimdre Iagoogya o,z import
Ujj Józ.^af da, A Isfiru© vMSSemorldsinyoi* to ►bLmaystga wok a 2. vi
la;°,3aEiború kösti 3.ddbFil eJáasaioakt ,
s s#lik as adat. 1912-ben a
III. eooportbc ~n .~ d~at ~rtek,~

-

~

A jc ;yzúi:iinyv tanúmiga ozor3nt 1MaLIt3.irtemi 1f3miraslSk kn,8ozs'r do 40,1100rack p.lalml.ó -7ci3.Goa 1913. fobruar 15-im aajlott le 37
fű j©len3.dtben. A jalenlóvfíl: kiizvtt volt uacyapáo. K ► li Jib4],y gyAri
***AD lra# Usti pontLÓn ~ rutilt glgailiva1._aszoast tartottak, ahol Póta
Laezl.6 káuntortanitót i61a aztottbk lag. Utána a cVAr jaudoAr 26ran alairt /46 fű/ nkoloOx id :
Nan ozq4a0Co" t ;:lyAgtI41; fol. Ennek betan.taezara addig kiitolczt8l: !?a;a':.mt; at ]zatholilmo olvaoóLür pártoló tagjai;
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1379 ♦ meow anadka kiiny ►c... 306.1303 p.
1380 tb. 908 P.
1381 Uo„ 309 p.
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ti41 alakult dalkür taGjas., amic cl no * togadia as alapozaba]yza tot
clns:?. tartott pca,z.L1gt ar—
hivataloaan a k-orm4ny.•3zután
!bl, bogy a dalkOr makidG©dxak oszrik l+tttd t®la a vcze td Owéiaok moc
idlosstiea olyant tulajdonozok alapjáni mint j©zannag, amide, kifo—
cáltal.an Alen d a rátarmotto f3 ~;! Az 11 :~z~ t 5 :3l"P azaa:Ueben acsiY9.r—
vczct&r't, mcks k3azán—
útvettc az
;; a r Antalt választotta ma ,
ve a bizalmat. A titkAlr, 4[p a rtdnzUrz,Qk vosotü9a Dautacb+or G yula lott.
ublcr.ky J—t/,
:Moo tan"oet, 2 pdn.w.&ri olloa3rt, j®Gyzat ,/vávollW7)c
—

,

~~

~~

kön~,~vC~ opt
...

vá~► aatot ~
....

~~t~k ~+bta
....,

1' a 4i, milt= 194n oltartadta
~ -, {*
• pL:L11./Ot
,, ~~
altrY.iiiMi L ~lV ~~~r ~
~ ~
al

pp pp~~

~ S

~

..

szlüt„

a kUmiak" aa
~

.

- !. -

a ,

i

~ ~

•

ol.nak do WI*?
~

~

~ ~ _

„p

i

410410; alapazabea:rit.
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188fc:i c9 ttú'
y~r~
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I. ~ '_ dM ... , .. . ~
g/
__ ~-~~ ....' .
dc
Zia 2cle6 m—i tdlkpdvolők cnkdpzó
Dal.küre 19140
Mokola+s v. foloó rdosdn
Írióa 7íir3. 1.41r.VaoyAr* _ Olak ~ lczon lakó munkásai, racs;an
k].aiparc cok. k3.apolcavak.
2,5„ ú tKaozinó #il1oseol a tag* azell+e i, táresadalmi, auyac3.
(Irdakoinok i'lisf,zclitáea, IIgystdrtá^ Qazcad jdnek, hnzaazv—
yc t W tn8k, 0ake%mno?
e i;ter j eeslip, udp—
jóliti nwalon, ü k .$dc, cOde$i daeklda kezár3mótlYcz6—
so t fejlocztáao 3az:fiaa alapon, polit3.loamanteoadc• ozJ—
rckoztatúo. <°itrcl az ;011404 4s Dil kOr tAr aada1.n3., cr—
ki,ilcai kul.tti+rúlia 3ntdiodOn oskeloai ma zküzdkko l, he—
rosztdwi ozorotetbcsn, vallásos saMll+osbon kell munr~zl~~.
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►

lb'a at a kiliervtd,r haazn;á;l.ats. ismtrrttomOsst8 ellSadáook,
daleatak, bawling saial,oliiadtlook, anal Onsod1yek tattá—
oa a aoalLAtacak ggóvakoztat4m1ra..
A y,Lcir t L, . r;-4Y,! ~,~ ai jól f}~ o~]. r,l~zorc~l~,lA~s ~o►1~rGl►,~rat, I~Snprro► .../'
1.1f7l.YiiF7 Y MVA.i. IF ii rt i7 ~.d.C.dQj dii ~ t. .
j~

~ ~ (~~ e~!

t~

(~~
~

,

~,~~

r3.odt*ben

l;32 2alo3aini.olazi Makadvolak ünkdi ~~► d o Dalköre, oza~~ t. 1.
a.tE3c'2C3r Gyula a y l e titkár, rolcarm,aote.r s Woolen
1333 Uo.~ ~~ oz. road. /R.ld.r.beltiont+ri
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az a.l.apczab474 a rondos tagdíj, a iniiw
lönbös6 bevételek és adomónye>g: As alewpitó tagcúgi dij elc ;ondS
volt an alapibáa de teltbAr+a1®® 1sóltsAgeibrz, kamataiból tedozn:i
tudtók dies k=adásaikat# 1384
_
c
,
A tageAg te3,t1tale a Peddiertotlau dlebe a lcaaceazt5n,r .sall.39 gyalaorldoa vo lt.
,Tari,ia#.s, a t$az •©lat;aolijeaaatc a 1:31, az©1loQi, eaya„i tslaDg : tci3.,
t ~ .f,
^~
a ~ Z,~ ki.4~i18©á, 3i 1 aa ~~
aÓ,1a . a
iK ~ 5 kt~ rona ~d
4it%ai i8 duo
to& dvi taGúijat , tisetetts DÚÓ taask
erlciilaa►6iso
3 koröamót Lkellott befizetni. !amass tud18 éven
io®re®ztdAy, tagfizető ea6mdZy
• A jingapais .11giabam alit a hely3.adg de akenuvt:';r bármikori
Amiga bi$ireaad bata.rtz:xával. Az baasejövetolakre felnvtt cols
lé►dtacjait b®ldp6 jog7yel ' Depibette, A gyülé,eekan, do köz. yühis•m
l reamdene zo tt. A rondos do a
kcn imattigycaz6-04
tiszteletbeli to;ot beydineastbntták a tisztiilsMba 10, Szavazati
joga as atlspitó fi►ar:1=c 'Olt a tacúúci dij elleasdben•
A rondos_ tar.c.41 ,- i 1vxe G korona. Lme1n9, csak küaceil.d©i ha-túrozat rdv& le:letvtt, ha nűtt a t^z? c4toaáee a.:.ltor eaotlyG 30
ti1►lkil
t ; l ~._ 0zA13 ~ibot°ták,. AIeMDn ~Snt, naegyed'vc ~ nt kallott t3
7

..

; -

-

'

—

sf ~i.
Aa Alajapit bItoltiaii1as irodrtyos vo lt da ketelea. a bel4pds
--‘nopjAtói► 1 dvig. Utána tlegteholó in : okl1113 tiMl3aett la w 11148. 11110p'ac to tt, ba , tlltokosott a tarldij M4ildae, a Mbar
lttktizotds Olen, Aliabgaila 2 amides tag a jónldoa . volt aü'r.'t~d
goo. Az icazGatú váutaaztreaky llisi►lba . ei a felvdaelél:.
A tan Uziipita4 1eiayiliéoi batimasattai törtdabobe#t eligtcic-n
sagatartAua Watt. L beagyixliabes fellebbezhetett a tC+ídltee:Lt6etől
ezAm,itott S
alaüto amely a t g e lme.z,tot4s után séíta osek I~
~
1
a da l ab6l . 3 MI a tag a telhl►vie ellendre is elmassatotta n
fizotiai bOtelezetteEdgeit.e *dabs lch:tett vonass3, a ballrbeli ba—
tóeíg eegitadgdt. Teseltibc annak *built a t3.godc. .araiból, aki 1

—
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1.384 Va l ota L skolozi . ..
138 5 Uo,

1366 Uo.
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évi hátralékát felszólitás ellenében seri fizette ki. 1387
3. A kör szervezete, a tisztikar és a választmány hatásköre.
XVIII. . A vó - K a köz-kultura szolgálatában 6116, a tisztsége rá.
szolgáló egyének. Üryintazők: elnök /1/, alelnök /1/, jegyző
/2/, gondnok /h1zaaly, 2/, titkár /1/, fő•• ős helyettespénz/áros /1-1/, ellenőr /2/, könyvtáron /2/, karma /1/, i azgatái választmány /dalkör-osztály 10-6 tag/.
A tisztsétviselők feladatai:
XIX. §. eln iz - a kör kópviseló je a. hatőskak, a hivatalok felé, az okmányoi ► hitelesitője
- feladata a közgyűlős ős választmányi gyülés összehivdsa,
elnöklés, a felszólalási jog alpd'aa, a yycilós határozaténak végrehajtója, a pénztéCr ellenőrzése a társeb.
nökkel, bejelentve negyodóvenkónt az igazgató választ.
hánynak /10-35 It kiadás oszközlése/, tisztviselők fen.
gyele te
esettese:, tb és társelnökök /jog; és kor. átvétele/
iepyző1:
a gyűlések jegyzőkönyvi vezetése, a kör szellemi munkáinak, utbaigazitásoknak, levelezősek átiratainak a
negirása
űrvész
az elnök ne4bizatásábál jogi tanácsadó, intéző
ondnok, - leltár vezetése a felszerelósi tárcyakról, felügyelet,
a kémisszeg behajtása, a panaszkönyv vezetése, besző..
molási kötelezettség; az igazgatói választmány előtt a
hi mnyokr6le a szabálysértősről, szolgák felfogadása ős
felügyelettik megszervezése
főpénztáros - anyagi felelősség a pénztár felett, a bevétel, ta"dijak, jövedelmek behajtása, a számlák kifizetése
/elnöki utalványozás/, ki,utatás elkészitése az
igazgató választmánynak
násodaénztáros - a főpénztáros sevitője
ellenőrök, ellenőrzés /fő ős aásodpónztáros/ vógzése
könyvtáros - jegyzék készitóse a könyvállományról
•- felelős az olvasók könyvvel való ellátásáért
-

-

-

-

13C7 Fels6r3iskolczi...

-

-

277

-

karvezető,- a darabok kiválasztása, leiratéza, betanitása
i gaz, atói választmány - a közgyülés hatdakörén ;:.ívül eső ügyek.
kel foglalkozik, az első évben 1 évre
választják, az elndk távollétében ideiglenest választanak Mguk közül
határozathozatal) .ion:: , elnök, tisztviseldk, 6 választaxányi
személyi ügyekben titkos szavazás
agai, 1 hónapban egyszer
feladata:, 1 évre megválasztani a fő- ós m&sodpénztárost ős ellenőrizni, tagfelvétel-kizáras szótöbbséggel, az évi
költségvetést a közgyülés elé terjeszteni, a kör vagyonának, jövedelmének kezeldee /határozat/, könyvállomány beszerzése, a tagdíj behajtásának ellenőrzőse,
a házirend összeállitésa, rendezés az ismeretterjesztő
előadásokon, felolvasásokon, ünnepélyeken, bálokon,
külön bizottság létrehozásával, az ülés jegyzőkönyvét
mindig 2 tagja /elnök jelöli ki őzot/ hitelesiti. 132n
4. A köznyüLés ős hatásköre
A ,rendes 1 3zgrUlés napját az igazgató választmány határozta
#
i:svenként 6s az első negyedévben hivták össze.
Hatásköre: ügyleti jelentések, számadások jóváhagyatása a sad lvizsgdló
tagokkal, felmentési jog, a következő évi költadgeetés meg..
állapitása, fellebbezés esetén döntési jog, az alapszabály
módositdea, a tagok irásban /3 nappal a gyUlés előtt leadni
az olndkhöz / beadott inditványának elbirálása, a tisztviselői kar megválasztása 3 évre, igazgató választ únyt 3 évre,
a tiszteletbeli tagokat életiig, végéig; a közgyűlés feloszlatása.
,;andkivüli közgyűlést csak az elnak hivhatott össze ős az igazgató
választmány, 2/3.a szükséges a döntéshez. Indokolt esetben, ha a tagok
1/3-a kérte, szintén összeült. Az időpontot táblán vagy mezhivőn előtte
8 nappal hamarabb kellett közölni. Az alapszabály nödositáshoz a tagod.
2/3-ának, a kör feloszlatásához 3/4..éne; szavazata :.ellett. A közgyülév1323 Felsőn.tskolczi
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sen a tagol, szavazási és választó joggal birtak. 1 szavazat esetén az
elnök döntött. A jegyzőkönyv hitelesitői a kijelölt tagok, az elnök ős
a tójegyző. A szavazás nyilvános és személyi ücyekbe:i titkos 4444 Az
nelson felirták a felszólalókat, aktit kétszer fejtheti* ki vélemónyüket a megjelölt sorrendben. A szavazatszedő bizottság az elnökből ős
kijelölt tagból állt. A határozathozatalhoz a tagok 2/3-ának részt kellett venni. Létszámhiány esetén 8 nap =Illa összehivhatták újra a közgyűlést. 13`9

k
5. tl toes int k
Közgyűlési btlirozat alap j's Wosztható a kör. Vagyonát egy mási.:
kultúz"lis intézménynek át keli. #óriia.
Mindenfajta határozatot Zszab' y..módositás, feloszlatás/ a
belleakiniszter elé kell terjeasteal.
A kormAny felfUggesztheti a kört az alapszabály zessértése, a ha.
►st a viiasaat után azonnal foganatoUMW elbanya tolása miatt,

aithatnak. 1390

A kialakuló munkásmozgalom nem mantes a burzsoázia befoXyását0l
a XXX. század vó,7ón. Gyakori eset, hogy a munkások együtt énekelne k
munkaadóikkal, al.ka]..::az ottakkal /lásd a győri dalár3ákat/. S körusok a
polgári dalosszövetség /OMDE/ irányitiaa alatt állaake igy kettősség
alakul majd ki a munkás dalosszövetskr eege3.akulásával. Igyekezett az
egyház is leszerelni a munkások elóiedetlasadgiti avonni figyelmüket
az osztályharctól ős politikamentes kórusokat hozott létre /Pl. Felsőnisl.olci i.ilkedvelők únképzó ős Dalköre/.

A XX. száQWWWí' azonban a társadalmi, geadeakoi élet ellent.
amddael világgazá i Aladigima vezettek, amelynek hatása i ■agyaror.
asilgon is érződött, üzeeek, gyárak álltak 114 1903..ban 100 ezer a tela í'szlegss maskandlküliek száma. 1907..ben 200 ezren vándo1309

Fe2sőstskölezi...

1390 Uo.

-279.

roltal: Id. a nyomor és a kizsákmányolás következtében. Ady nyilt levelében a társadalmi, politikai nyugtalanság mögött a forradalom előszelét érezte, amelyet elősegitett az 1905.0s orosz forradalom hire is.
Művészek, tudások álltak a nincstelenek csellé, szemboszálltak a tör.
vénytelenségekkel /pl. Ady/. Pezsgő szellemi élet alakult ki. Mindez
tükröződött az énekkari memmasiban.
X 03.1905 közötti időszak az ,ün, általános siedodalkörök ala u14 sa !
/U jpest, RákosEkkor jönnek létre Budapest premkezIUetp
palota, Kispest, Kőbánya, Pesterzsébet * Csepel, Angyalföld, Óbuda/
ritni4s kórusai pl. U jpesti Riadó BalicUr Ujpesti "hiraclós" dalkör,
Rákospalotai általános munkásdalárda, Kispesti m a sdalárda /1901/,
Kőbányai rnunkásda2'ida /Általános/, Erzsébetfalvei Általános Munkásdalkör, Csepeli :nunkárdalárda, Kültelki Általános Munkásdalkör, Kültelki
Italadás Dalkör /Ana*lföld/. 92
E munkáskórusok ta iai különböző szakmákhoz tartozó munkások,
akik lakóhelyükön alakították ki énekkaraikat. Ismert elődjük a Budapesti Általános ;Másdalegylet /1891/.
A század elején szaporodtak el a szakmai kőrusgk is. Például 1903ban alakult meg a Vasas énekkara, a Vas- ás Pépmunkások Dalköre, /1904ben már énekelték az Internacionálét/, a Pestereedboti Általános Mun.
i:rísdal,kör. 1393
E munkgskórusok ős 4aak tev'enysóie túlniftt a daléneklései,
nagyszerű a itác • s
t = ez -. fe - • és • i lel a • = t;a éseken
,

az órteI ezletekep. 411101110 0214 41310kOk ás tüntetések alkalmával.
má;ius elseiei í nnp 4?ir en:
Az 1906. december 2-án tartott Borsod. 41111in. Abaúi és Szabolcs
megyék földmunkásainak miskolci értekezletón a nyitó ős zárószánot a
meghívott miskolci munkások de/64Q* ánekelte. l
"1910-től... a három a gyelfdldi aladcáskórus, a Butapesti Kültelki
unkásda1árda, a későbbiekben vele egyesülő Kültelki Haladás Dalkör 6s

1331 :Aaréti: Fejezetek... 5 p.
1392 =°jaróti: Fe ez etek..r, i6TA, 1978.4.sz. 5 p.
r
Magyarorsz ági fl2u~náadv,e ~-yyletek Szövetsége V. évi jelentése
Warszámadás az
é..~ zárszámadás
évről. Világosság Könyvnyomda R t. Budapest /1912/
8.1.
Erdélyi Frigyesné: A Budapesti Kültelki Munkás Dalárda /19031914/.
Honismeret, 1978. 5/6.sz. 1o3-1o5.1.
1393 Maróti: Fejezetek... IOTA 1978.4.sz. 5 p.
1394 Források... 282.•283 p.

a Váci uti vas- ős fQamunkások Szabadsár , .DeltcQra".., rendszeresen közrom3:;i3döt'4 a pd?'tiirnla,yeketi pl. a táncos, V. kMtlleti SZDP által
szervezett október 2.i ptírtdntiepélyen. 13 `:5
Mjskolcon úc,,r látszik a Marseillaise volt a kedvelt nyitószám,
mert az 1311,,. =ti .»c. 19.1 DfrtrYillást is e dal óneklésável nyitotta meg
délelőtt 9 órakor. A pártórtekezlet befejeztével a
a:líunkás c:alárda
"Föl szocialisták" cimti munkásinduló bangzott e1. 1396 Ismert ! nip•
szeril moz r°,31t.~i dal, a nacg/t#'líaek elmaradhatatlan dallama Fále i to.
zcányi Dezső szónoklatai ut~ ' ~dült ~ .
Az SZDP miskolci szervezete p€lrtértef:ezleteiraQ:: állandó szereplőJo /nyitó--zárószámo_y éneklése/ a 2-iis3z.QliA, Aa,tal.`nos i•Ttnyásdalárda. Fe1lépéseikről rendszeresen tudósitott a
icy az 1912. május
értekezletről a május 25-i számben.
.

A amsalikia2-t nemcsak a dalárdáit 4001itelté;s. Az 1905. deealbap
25 26 án maglartott szociáldemokrata párt fQlsőmagy4rorszári saervalp6
teinok értekezlete is a Marseillaise íaek3dadve1 Art véget. 1399°A 111/.•.
szava 1901. október 5-1 szdma e forradalmi dal nópszertlsá,gérc3l 1T. A .
szeptember 29.•4n 1Mljlott miskolci szociáldemokrata naggytil6shez reg.
gel ?-kor aUt.elerswrk az Erzsébet-taren a murkoleaks Innen 8 órakor
indultak 2 lovas ós 24 vörös i;ars•zalacos rendező kisóretében a pdlye uivarra. A 400 főnyi tömeg éltette a szocli'l.desaokrdcirít, `weltner Jakab
jelöltjüket /az 6 érkezését várták Pestre./, r az áiltalános választói
jocot, miközben a Oarseillaise dallblillt Mott f81. 140J
-

-

~

A 10 es években gyakori i
y
- áta.^ztd:iox~i tyi ~U.ósei~e ~
va p a~-yitáciős mualliáJa. ='1 e 1910. óktábllr 23••r♦ hirdette az SZDP a
la,cás- ős az élelmisze3r•uzsora elleni tflntetést kiCiaueaten, amely a
-

1395 Erdélyi Frig.yesné s A Buc:a;pesti Ktlltallr,1• • • 104 p•
1396 F orrAaak•e ♦ 345 p.
1397 Maréti:s Faj ezete,c... Köti. 1978. 4. sz. 5-6 p.
1398 Forráson... 353-354 p.
1399 Uo. 247.21j0 p.
1400 Uo. 103-104 p.
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Tattersall nagytermében tartott is. és3g #ejeiáCidtt be. As előkászitést, az asitéciót a dalárdák végeztek a punkdiek között a elMjtában
közzétett pintos beosztás ;zerint. 14J1
1906 -tó1 a koaliciós kor 0
. n3 ► miadenfa,jta palitAkkA akoSt igyekaw
zett Malgáto3..ni.
Wpszava mégis közölte az 1906. október 6-án lezajlott nfi'=ai~
,1,,,ifigh00- M0lyek általános, egyenlő, titkos választő jog 3tivivf sát köve
teltók* kiil,telki munkások a Gömb de r Teve utca earicíua ► 4116 Frohner
villában tartották e Cyillésttket. Befajezistü. a Kültelki Munkás Dalárda
énekel t. 02
1906 ►bari is előtérbe került a 1;;y111őso'.en. felvoaaulásokon való épek14s, Pl. június 14.•én. Viharos n€pgyüZéseken itélték el Andrássy
Gyula belUaledeLsztert választójogi /Orate mezszegése miatt.
~ li#d Langulatot terelttel ►t Bokányi Dezső felszólalása a Három
nyolcarakai eilleatt #miya:l.fbldi vez:dáC16 kerthelylaigcöen tartott gyti1403 L da~•
lésea, ethol a zárS/taeket a Kültelki Munkás Dalárda énekeltes
lárda éilanrió ríssevevá je a budapesti ,iuvaripart és teherszál,litó raunWok mozgalrtl életének. Pl, 1910. mdrcius 6 -ás pptllfst tartottak a
Cpmöordía átterembea, mart Zalen-Hé.ierváiry Károly miatesterelndk-belügyminiszter .ngeclélyt adott at I éve telf.'tf ;gesztett szakegylet további
matir;84.184re. Az énekker forrarielmi dalokat énekelt,,, 1444
A három araa,tföldil. Akus az agitációs mukát együttes erővel végeztat kezösen készült fí31 a választójogi harcra, pú,:+, az 1910. januári válasat6 jogi gyi2.ésra. 1405
,

A mmakilekóruso állandó szerep).tt a má,lus ol ► ej7el .elvonulásoknal;.
ttintetdaillitj,L néxitiaaebélvxzek. A Népszava tuc3ósito tt hitelesen az eseményekről.
1909. maito 1-én a felvonulás után a Váci utcai munkások az ~
Concordia Llelmező Szövettemet 1. szárad vendéglőjének kerthelyiségébe
mentek„ Jő hangtatot teremtett a y►ültelki O rikás Dalárda. as ekkor a.
lakult /190V :zabsdsis POW, /Via utt them és fémmunkdaok64 a Kü1►

1401
14 02
14 03
1404
1405

Erdélyi
Uo. 134
Uo. 134
Uo. 134
Uo. 104

Frigye3nó: A Budapesti... 104 p.

p.
p.
p.

p.
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telki Szocialista Ilikdvelőic tagjai, valamint Sajó Izsó, a Királyi
Szinház mUvósze, aki prole tirdalokat ékelt. A halyszin /Concordia/
a .Wvetkező dvakben igy; helyet adott a mijus elsejei UnnepséGeknek. 149.6
1917, május 1-ón Miskolc 6s Diósgyar munkásai együtt ünnepeltek ,
irja a Népszava a má j us 904.. maimban. Miskolcon az összes üzem és kereskedds zárva volt. Diósadr vasgyárában, kőszónbányájábauf az áGyAcsőgydr dpit cezósdn eyaránt szünetelt a munka, először únnepel nett€ k meg
itt a mu %isok e nemzet c zi ünnepet. Impozáns, bttelses támegtUntotcíssó válta ; NUlóa, dólelatt a vas- és ilmmunkások Csoportjának udvarán.
*1e
tó bes"cet Szikszai elvtárs mondott, utána p'tcr József elvtárs
méltatta május 1. jelentőségét. Fontosnak tartotta a 3zervezkedást,
£6103. e háborús id&eban. Délután Unnex, é ot tartottak a Koronar.szá3loda
udvarán. Sokan 'hitt gyedtok, mart 4. cser ember tolongott odabent.
dreasamann Zstesend megnyitó :savai utén Fonyó, a Nemzeti Szinház rd%
✓ IAe elszavalta Vknczák János elvtárs *Tavasz fuvalma"... cimü köd ► .
temdnydt. Kondor Barna t budapesti elvem beszédét is kst ó le lkese el fogadta a. közönség.
d
május 1-6t. Az SZJP..
Im tehetett mindenhol nyiltan mecUn cepelni mdjus
• jaggadiggilm a rtimmurányiak birhedt telepón c: c 1911 ..ban sikarült előszUr rneGtartani. Eadkezetes maradt a munkások szahib* ez
ga a cári zenekar Uyitral elvtárs vezetésével körbe járta
a nap.
a telepet, Délután 1.-kor yUl;:keztek a vas
ok helyisége előtt a
int Vajács.. és
kdrnyezó közséfiek /bekölce, Balaton, Ik dasd/, valamint
bocsolyas-telepről vörös zászlóval érkező munkások a Helybeliekkel e..
• itt.
Faltorként külán csoportban - a lányok tebdr ruhában és vörös
szalaggal . ► érkeztek az elvtársak. 1 éve kdazUltak erre. A Irsei la-.
ice-.t énekelték. Délután 2..kor 2000 főnyi t S( indult a r4gi
ház elől a nagy/ 'reda előtti főtérre. A
alt ilitterbach
Istvánt, je3Gyz5nek Sándor Lajos elvtársat választettá; meg Pasztirik
Mihály javaslatára. Ünnepi beszédet a budapesti vendét, Büchler József
elvtárs tartott. Zársző után elvonultak zeneszóval a Kunfi-tőrre, ahol
►

again

1406 Erdélyi Frigyesné : A DudahQsti... 104 p.
1407 :r'orr•á,s o' :. . . 397•398 p.

lattr att atta'r.
~

aRzr~va, 2918. akin f~~408

/~3c~~

mozi.a141 ztri:4a =1,1ett sal,eza.Urii teret
iliddidrusak tevé::enységéneX.
1051,1. márczius 17-én annsapt szervezett a Petőfi
AtlgWlztya 2 5••én i. sepelszigeter ~,ápü~tiY3e P lyt tartotieak.
1911.ben
r.
10 áve ;enna,l.ását ünnepelte ápri3.i:„ 31..6n a áenetelder" dalkúr, jú-.
nlus 2Cf••én a Kisptsti Munkásdel.l-ör, augusztus 18.án a: ~ Erzaébetfalvai
Altalános Muncieiiakör. 1410
UnMEMarlet /1)3. 3 40,414 elMtv+ériaég!f iel:ör/ mellett
gyakran tartottak a c.3a.7.árdEk patinét, $44114pres * stet , sserati
L ot, p,anqv ersenyeket, részt vette., küiönbösd daostalálkazókon.
1)12. április 30-án a Famunkások VLYi. serületi csoportjána:, helyi.
sdgeiben i,innepélyes májusváró estet rendsle tt a Kültelki Munkils Dalárda ős a Remény mükedveló gárda. Bokányi MONO ünnepi beszédet mor.
dott. l`~11
1910-ben Angyalfiildön először reedorkk póvaa ünnepsár,et. A Idépszava szerint Nvőrös keresztelóte; "szaSlaalista iselemztelGt". A b6rÍláz
folyosóján ; Hatadás Dalkör sLerenéc3ot adott, majd Szabados Zidor eZv
társ mondott beszédet. A Marseillaise énekével őrt véget az ünyepsfc. 1412
A Kültelki :iunkás Dalárda 1913. március 2-án tartott Petó,figiati-a
n€t, ahol Senxiállá3u].: 10. évfordulóját OM1lpelték► i:eas3sézes ae1aE,~u.latban ~ 1413
1911. aarci us 24..6n /26 án ?/ iéleldttá, m`atin;t tartott a Vigadbba11 a Qaiilei Kör. Meghivtár: a $tlSpRsti A1talános Mad1iidiaigyletet,
~ IftillieSti Wripari Munkások Kórusit ds
WiltQl.ki iitaldno/ P"amkásdilkOrt. A 100 tagú férfikar Stark áanrikt Di!].ol;y proletár, Nvivffy a Ti.tilts logy nép, :tévffy ►Gyaryovszky Sidi: Toborzó cinii /111/ IOW adta elő
;

~
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140e Ferrdsek... 465 p.
1409 11ice.rországi Muni,SQdalegyietek«o w
1410 Uo. 3 p.

1411 Erdélyi. •• 104 p•
1412 Uo. 104 py
1413 Uo. 105 p.
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dedeloso'c elest téve
közösen. Aviv siker azt mutatta, hogy a
a megtisztelő feladatnak helytálltak és kiálltak a fo! radalal aegdju1ds
mellett. 1414

1911. dmilibordbow ny#at meg a ItiéDeDva a mai Erkel Szinhdz he
lyén. Al.apitó ja, c7.sú ilpileató já, ós karoMttere Márlps ,Dvsó,, aki az
int4zet feyaúat4aa4 tekintette a tehets+%s liatalek és a mvnkáski9zt3n..
ság tal41kozását4e111 3004 lércahelyee nzir.bizbet: gyakran 4nekelt a palya.
kezdő, 40 Ammer ismortté vat
wilig a muakiagkz:ak.
Mn TScdalos Szövetség t
is sokszor szerOpeltek itt saunká ,..
előadásaikkal.i ~'l, r ? tavassis
. 7,, iindllőgn rendeztek yasár±d ssa
nav clélelüJti kórMgMNSAét, UmweAL h,aviinwswv v. A sttjtá "
15
egyaránt m e;iic s árt: a rendezvényt. l
való tak3 pt tt
A Ajtór, fti3se1: alnyaciywes,,yit.dnyával kezdődött, eaaelyest* Márkus Dezső
veaányelt aNépopera zenekara étón. 22t követte a Mun'Ldsdalos Szövetség
100 tagú fárfika00, élén a tehetségese payakezdá 40000101arrel r~ü,Z.ler
itárollyal. Fervid basgulatot teremtett BslsilidM iTáiria fellépése, akit
Szigeti Dezső kitfrt a hegeá.ü játékával. Befe ja0faul es elaaradtzatatlan
Marseillaise és a "Fel szocialisták" ge dal hangzott , 424 Ujdonsag szrxmba atnt Vár°fö1 dyAor•tuneil r`:.lek.i'etőfi Sándar: 1 111, volt nekem a szerelem'
c. milmémtk előadása.
4 j4bpyava l,xpiku.sa amint: ''A munk "a.sdalosok mitviaat énekét a
köz4104g or ká::gzerü tapssrsa, Icgizöntötte, sNrert ilyen éneklsarl produk—
ciót eddig még 'nem hallettak • 0- 416 A hal l.iatőMg soralban agyanis a bur.
,. A-tepesti pártkUldOttgSrtnda ülésező tagjai iU.tek, akik abangversstA,y e—
lőtt azon tac deaiarztah4 ha Tisza Istvánte at aunt politibowst tpsgvá..
le.szt jaic a ktipviialőház elnökévé, uzozGósit ja a fóváirosi IMMialsokat.
E hangulat ragadt át a :,an ~,Tvei,senyre, mely szinte aiggyillésre emlékez
tetatt, s kic:,it elákészitette az ?,91,2. mijus 23.4 laSidst d 1 417
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gi Munkásdalegyletek... 3 P.
1415 1Karóti: Fejezetek+,.. KÓTA. 1971. ?ono 4 p.
1416 Uo. 4 p.
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4, 7.t'7)07)crr. 19;3-ban rendezett olyan sikeres vasárnap délelőtti
~a~ , a'.ol ,e
,~
1 ,8 ~h .-1~ o t fel Grie ~; mü n i zas kórus a.l k3rál. Az
"u..1212 fele c. romantikus mi3vet a Szövetség válogatott férfikara
éne'velto bariton sz3ló és hangszerkisérattol, vezényelt MUller Károly.
A A©rvéu zereszerz6 mftvét Csizmadia Sándor forcilto*kta 1•: ma Kapuvári
Bóla rorditásaban ''Itaa.s.téréc;' cinen ismert. .Akkor gyi`kran ónekeltét, a
szebb jövet
~
cta3.osf.innopélye:cen összkari :sankent tlnraepélyes lan g;ullta,
ig6rő sLdvege niatt. 141e
a
- erF = ~ e _ ~•
A
ásft= r~ e,a~ °
~ _r ~~ , ,. óri ='
létre jövd pzinidtszák; eldidigeppz vagy szavalatok, rrinalógok szinesir.
tésélaez járultak rionzAe Pl. 1899-ben a s zabadaáchara 50. évfordul.$ ~a
,. s-~esti Da~~,~ a KiBpesti S:~ ? ~?ázban a műkedvelő körrel
alkalatbbl a ~
.rirrnrr~...a. i
egyiitil mutatta be Szigligeti Ede: Ildzas:,dgi három parancs c.
v,ét.1419 :4d..rciu.^??a,°1 a Kiypesti. ?:Unkáskör rendezésében a MAY Acé
420
~
adta e
c~ népszir ~trót
Da1e lete ;éc zY István: Az ördög at~
I,en többs4ör :)dtékony célú, aajdt hal,yiadg vagy otthon, könyvtár,
810,, me ;te.remtésóhez sztiksdges anyagiak előteremtésc cél jéiból renncieztei,
maSgrt, szüreti mulatsáRot,i Ilyen volt 1903. szeptember 20.•án a s-•
pesti DeAk1a fellépése az Üllői ut 135, szám alatti Szabó János-.féle
vendé,.,lőbe.z tartott szUreti mulatsá.gon. Molnár István egyleti kar. aa ,y
vezényelte a kórust. 1421
Kedélyes este'tle't hivtdk a könnyebb faj3úly+á, . s^6rakoztató jellegü l
politikai életből ae .ritaili Viü,duortréfákIcal tarkitot t előadásokat. A
03/ gyakran
da r~egalakulá;~tól kezdve /gyakran
Budapesti Kültelki
tartott kedélyes esteket. ' Jellemző mádon több egypti hel,ysér:,ben 1-.é.-~y
szerlilt fellépni az I. világhábortíigs a='an,' Pét.err...féle vendéglő /K,,i.a Puvariger,i és TeherszAl l itó Hunkások Szakegyletének
Cő Váci ut
helyisége, a Concordia 1. nn. 4tterrne, a Hiram nyolcashoz cimzett ven:déglő, a Tyw;ketrec, a Vadra!"rlrrzki Famunkás Szövetség w•YI. kerületi
.

~

t

,

,

-

1419
BP. 1969.
1420
1421

; Fe j ezetek. 0 w Kb T.A. 1978. ll. az. 3 p.
Dr A`ra JánC1sionagy Derső: A kispesti munkásotthon története
13 p.
Uc. 14 p.
Uo. 16 p.
.
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csoport helyia4gei f sőt a Vas- ős P ►Smm a .ások Váci ut 97. az. alatti
hol.yis4gei. l422
Ez volt a helyzet a Bi sii Dr árdáná1 is„ mely 1905.tal Kispesti Szervtett NwikAsok Dalkara 2.Ióveern riUködbtt, sőt aés budapesti
ós vid4ki munkáskórusnál.

Az 1207' eittóber
erem4gee általános pcal,itikai. satrá4t /*viri•
vörös cul+!törtate/ le ►MerdM bibizonyitottú t hogy a :1ZDI7 vezetós40 megM
alkuvó politikát folytat Is eredménye.; helyett csak a icormány terror.•
intézkceciLsei várhatók. Ezért vált szUi;ségessé a nagyobbfokú szervezettség, a határozott program ktdolgozdsl ►f i1zeIyűek megvalósítása érc3ek6.ben a munkásáner. ~ -aro_;rak is hatásos mozgalmi munkát ks2l+Rtt. végeznitik.
12527 aovemberében 70 munkásdalkör ö:zálló ~tásdalos—szc3vet~ -w.
set hozott lare, kedvezőnek itálve a be3.:. ► olitlkai helyzetet. Ebből
csak 23 dalkör merte aláirni a szervezet alapite5 orxa‘uiyát, félt a követke
ektcil t A bel.tigyminxsztériumban 1 évig elfektették az engeIgy 1908 augusztusában ülhetett össze az ala3;u],ő U],es, ahol
délytr
még 1.2 pe:remkeriil.eti ős vidé=;3 aunkáedilkör csatlakozott a többiek.
he3z.
re
• s ;
'
.:lnevozóoe ::
ar o szá
/mDSZ /.
TV1ots rá.^ta: 70 dalárda 1200 tegazil. Melee off 1936-os adat
szerint 100 dalegylet 4000 de.l.ossal,
az Altalános Munkás ialdrda ős
bude►pM1ie illetve
körny$$beli clal.árda. 1424
'
Az új munkásónekkari szervezet m4ama.1.t8:t.Majltt.:.;...,s.1.
1. "Ninél több munkAskórus caatl•itoztatása a szövetse3ghez."
2. ": ályázatok kiitisa a vzi3veatsk al_ki.tiize3seit eszmeileg támogató
ve3h számának :.zaporitására."
3. "Szereplési alkalmak ős orszáf!os találkozók szervezése. "Z42á
'

~~

~

1422 Lrdélyx.n©. • . 103 i► :
1423 Narói;i t Fejezetidu s . KÚTA. 1970. 4.sz. 6

p.

14.24 Ue:. 6 p.
A maw atzsi.ka könyve... 155 p.
1425 ; 3arótl: Fejezetek...
1978, 5.sz. 4 p.
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a.

Az al.ani.tó allllagic Einhorn Már nyomdász dalos volt. #Ieg,rála:sytotta
a Azatlás az első Yezetóair{et, akik a szakszervezeti azieMrező ra~t;a
mellett a szövetedgben it Agszték munkájukat ős a vidéki rsunk ~isdalárdd,ban sikeresen egitiltak 191t3.ig. 1426
~ © e1pUk t , 1/iesenberger Dávid, első acial::os karnarY stark H tnrik
AMASPesti Altalán ©s Dalegylet karna,gya/, tár s?cr al',YoO.teEler Dóla,
Ia. Erkel 3ándor. 1427 A szervezésben jelentős szerepet játszott
~t Ferenc, WieaenberGer Dávid, Dorozel Dezső,
90101, Einhorn iíre l4
5ci~ermann Mártos,
a polgári moz••
Ki nail aan3ott sajuk az volte begy távol
ga;tesktdl,r kórusoktól a munkiioka ►t. AsOrstsig taidat köaött szép
kiábrr
~s ~ dtilt, kizárt
alikedtak a szociáldemekrata
~ leitok•
i^12 beA avIAONtimeiriel aadapteeton a VIII. kerUletben volt
a Hieedr utca ltb, ea4 alatt. Hivetalos óráit csütbrtiSkön este 8-9 óra
z:öziitt tartotta. A, lege3,eutialiket 100M01 Jdzsarf szt3vetsdgi pénztáros
borzyolttattNt ,+M* *AMO 1 W . Sahány 16 63 sz.1429
i kányszerültsk4n Kétszeri felter1912..beü
1430
jes2té3 után raovssber 13.á..n bAgyta APO a belUgya.ln$sztáriva.
A z 1913, óvi április hi 6.án v as*** e#ileal8tt 9 órakor rendezett
V. Civi l:NW Ozal:Osen, amelyet a $11kgrarország#, allnynxymdászok
sza`.ealtiületéne% itl.ástermiben Aleaapost, VIII. bfiesoló Mosey utca
2.asám/ tartottak, magállapitottáty, hogy tacealeteik swim fokozatosan
natt, d er elszomoritá az a tény, hocy a vidóki, sőt a fóvirosi mametkásdal.ct3r8k sea ismerik elk fel ointtilyhely: etüt.ot és nem csatlakoznak e
szövetséghez. Mairangú cál Ilgitdeliv'al eegaverni őke,t.1431 Az 1912.es
adat szerint mindössze 33 a tssiospetek sadmar 1"-2 vidéki kórt ki.
szimban a.
haatak belőle, a koriblen .iMgltiregibik biz5tt pone
-

1426 Fau"óti s Fejezetek„. Maki 19/ee, $.sal, 4 100
1427 Uo. 4 p.
w meg,yatr muzsika... 155 %i
1428 tlo• 155 P.
1429 Flacyaroraail Mamiaadalagp200s e 0 Wait We d barttálap
1430 A issaar
~ , Y3s ~a
~g„ynrors3 ~ - ~ 3... 414
cimlap, f.
1431 Macyarorswárr ...

.:'

Weak OMB togok * a`;iket nen sikerüli citirány3tani a IlVDSZ.be •
ejki*VOMIL
~,► ei+► bilMiIAle

ialecylet
2. Aran etariiiie" dalkar
.
So Budafokt aUnkásdali,ör
4r► Budapesti áita2ános munkdadipi,i11t
5, Didopesti "Vi1ágossic" don"
CsefRli mnnkásdal4Pie
dal.VMPO
7. Cipdszek ds
•, Debrecen' sAirside dalkar
9e SrzsábetfolmOi általiaaos raunkásallArda
1A6 gat►őpllumioloOk dalkare
334 yoldielliftleresti7.e i 3 "bred.és" c3alk3r

'
224 f ~ iAl.adis«
ketelati nkOVOIOdalkör
1,*
M, Kispesti Illakildalstrda
15. Kőbányai MunkAsdalárda
16. Kültelki Sunkásd.csl.eEylet
1", Miskolci általsinos mun.%á.,da].árcim
13, Iftncsovai munkásdalkör
19. Mead "Gutenberg" dalki3r
20,Nest lrts• ős féumu.nkáscsoport dalköre
21, Mikdospa7.otai általánoo analisialiiirda
22,Adhasharesaias1 nyre
23s eisnefelctiiale al;?3r
24. Stit6munkások dil.zYtire
25. Sopron i 00110stvérisáj" mmoOldmilker
26, S: abónunkibsok dalkara
27. *Szabidade dalktir
28,iiafMratri auncáskar daltsigtftra
29, Teróköri "Na].adó" muilaííadilkar
34. WpNcti • Virradás" dalkt3r
31. Wpiati 'RUM" etalki3r
32. Vasa ós tdniniakások dalköre
33. Vecsdsi diakar „1432

1432 In3a ;yarországl... 8 p.

Caw: ~j vidá ;1

Orpst tart sa/iNq4 A felsermlá3b6l hidnyzik a Buda.

pesti Nányvnyarlclászok Dalkare, a Bttimpesti Kikyvkötö'; Dalárdája, a Bu.
dapesti Bőripmri Munszások,, a 26csbán,yatQlopi Wiotfr, a Pécsi Bőre.
?sósok Janarm4 a Pécsi Munkésloips6 EGyl©t DiYMR"% a Szabolcsbánya..
telepi I3dnyeumnxfá3o:c Dalkarei a Miskolci Vases Dal`arcáa, a Diósgyőri,
varári Vasmwa:sósok Dal.izara stb.
A Szc3vytOg A.őrwai részt vettek a SZDP ::vr[bba.>> isMrtetett rendezvényein. Kii2.di3ttséSiik megjelent a F3udapest:i Általános lMOísdaiQcylet hangversenyén is, ahol a "SenefQlcier" dalkörnek, a kispesti és
erzsébetfal.va ►i dalkörnek a jdndékot /emléktdc!gy. diszes zászlúszecet/
a►jáZidékoztas. 1433 Pfo€;ximmIui:hoz h.iwla /gulag= irta.: ki pd1.yazatot nunkilmtdmiljú miivei: és jeligéls irására. At 1900Am "Jel,iL's;re" kiirt pó..
1rdiaton Kirschner Elek - r;brócz Jade & l1i.me c. 1 strófás 4 s ros
:
tp v,~ t6s a. 1454 Frgramot
milvdt fo ;adtRlt el, ~.z lett a munkáisíar
je1F31, nem dgy, mint az Oz*DE jeligá je t
nation dalunk miként a fergeteg,

vén világot os tromol ja me ;.
Legyen a hangja erőnk hirdetője
S a munka nópe győzve tar előre. "1435

~

OYL 4Wat

arpgrni diaedt, szilpot e

WOW' v~,t kir~ál.yt, népet ós iMzát!
EZ a jelszQAek, ezt foolituk.

ltlnke! ltliMR 11gy segaijimi s uay secél;jen. " 1436
niivok érkeztek 1 9 0e-ban.
Az első Ardiati goibivásukra
Logtediil RéviiTst Cliza tomemeíri tahitál;őpzóintőzeti zenetanár "Titán yarit
aéa cimf dive tetszett a munkósda2osolma::. Aqp lkeputató ia 1910. On.
1433
1434
1435
1436

Magyarországi... 3 P.
P:aráti : Fejezetek... ridU. 197e. 4.sz. 6 p,
130. 6 p.
Uo. 6 p.

s a.. 9p .i.
kösdjé~Rl sr►;jlott le a Kőbdepet Adeá +JÜrhdz ceirOONften 500 tn;u 8ssz—
kar/i / elribaddsábo.na Stark HOMPi,k vezéayletéve3e A 3000 főnyi hallgat6—
sdg elragadtatással hallgattat a tareeóalid bengta.latü mtivet. 15 *trig
Alaimigó ~üc or$e,áa volt a mimlekalae►losEaxzöveleig thznepelM ip kangveraenyc:—
Ve: :iai .-_!karmae_. Já>noi. a vasmunkások szövetadednek titldra.
tal,
"Proletár ébrrlila,,AL." c. forradalmi hangű ygage Titán vagy nép" után
meghökkentő, hogy .. Tanácsköztársaság bukása után a SZDP jobb szár •
nyáazak a vezéralakija lett! 1437
Aim látilinyos e3le®akciókre késztette aa t?rszáres i=iemar Da 1411gyeesille3t 1Waet6séÚót. A bmee,L várban fákl.yáa felvonulást rendezte: :
Ferenc Jó,aallt apeRtoli király—
ős szorenádot lidtak őfelsd01104
1$►3a
nek.
Városháza ktizgyül.ési
az
1911-•ben a
termiben tartottdk. A baloldal WWI* Win ezinva ►].3dsra kiinys::erttit
a asspa:uvn pártvezetőség. Bebizerrycfsvdett, k burzsoáziávO tetQpre-F
m3.sielem Megkötésére törekedtek. A kongresszus nyitóazágá. ~ gimputszámú
IIlllmalséneeldkar éne?;elte, a mtisi3ron pályadijas WW1/'?/ 1;1kagzottak el,
paiRdskdale /"Miként a
zdr4010011e Por'a tsch nirg
mez400 ryiló vadvirága..."/ hangzott tl. Teleeggyitléaezk, telvonuláaox,,
tiánteteeQk rule lett kileőbb. 1439
Am 1912 tavaaambt a MMObperá4en 'oemutateft tilliftásitett Petőfi
/F ©rpuner/ I4e; Á " MI volt na.;em a szerelem"
vers zeneszerzője,
c. mifvóvel 100 koronás pályadijat nyert, emelyet a Budai 17cxidrda ado.
~ .ná.nyozott neki a 90••es évQr.benl 1912••ben aan!adsóneek:ari előadásban ért
el Imes szép sikert e rememtilms, drdek+il billerétel ~~i milt 20 évig volt
nőpsz er i. 1440
A titaNdidaieeatzOwttaig NOWiszeti eizettedga az 1912. radius 23.i
ttLntetés uti..n néhány héttel ti:111 bb kórusmü.p4~ ~
. atot hirdetett munkás
a2övegii vers irávdra. A 11 beérkezett pályola közöl Poildn.v párton:
dijat a birálő.•bizottsái;.
t411á041141msz C. versének itélte oda SI
,

~

:

'.

.

►

gamy

1437 iU róti : Fe j ezelp04iu" KóTA. 197*. 3404 4
243e Uo. 4 p.
1439 Uo. 5 p.
1440 Uo. KdTA. 1973. 7. ex. 4 1110
.
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1441
t
j.!!ikalltrázatot hirdettek, e "
*eimer'A . 411t Airdidamoa4saggtban a 90smas ivtiltt& Au* ilpittgfo •ZrCcz *se:
18920ben irta stark
usza /"1t# VIM udra májue
a MUftpesti ~1ia'l~ a$Ikáseg,ylet róazóxe. 1894i0belt itldu16 dtriltki.
totta I:órvcz, dallamit átirta, több versszakot irt hozzá. 1442
dAjit Lányi Bruj Warta Pa ~á. y lidiR:
Az 1912.es payázat
allipinrAll tsVink #di harcolt... "/ ia ndftiptal : A mi
a muclkásokriatt. ~
1I00140armi,tóaóvet. Az ismirt #ilazerző tldMzöx'
uteri flair* értéiillte mUveit tilaissadaliddi# idirrSimic4 karraárdat. mi debar °4
hangulati igényeillaftk,elöadái nebizségek l.tkamdése Matt+
c. lsórusraUve hamar elterjedt a muni;dsm ozgeleaban szövege, c~al3iwt .
miatt:
" U:434 iseatg j dalunk, mitt ilirgeteg !
ZengS! # Vén világ áserde;t *Ad zeng jenek!
Hivd aki rub, legyen szabad
A vén talált Alao1.tienead
Gj,► őzeldfinitnelc véres Vere3s zászla3át
.1 !lrirdgok isoszoru ja fon ja át ! "1443
►

a Ilagyarorszkilltzlilifadalegyletek Or es*. Szi3V*tidge a polgdri
ANIMi• tdi llaVáltva 2 &sate readmits a d#N3eetaitkolOat. L dalpiverIOW* nee igazi Versenyek, inkAbb monstre szabadtéri hangveraemyek,
ahol a zsilri c alk elbirálta a tel je3itmón,yt.
Az 1912. Alsysztus 4•.1 munkás c3gqRqmpeué ~..v a lti6bányai SOW S or •
csarnok kertr.elylaégében zajlott le. Mlbisgzott az I. dijas Au&
Révffv Gézar Vanczák g'ános ; "r3ágr3a1.011010111r-e, amelyet 500 tat,--u i3ssz••
kar adott elő dr. Ujj Jcú^sef karraa veslsetósóvel#, ,Ai fbanepély további
~o~,a. ~g Tlová.~s bároly és ~i~,.css:a Ldla volt. A
g az 1913.
*Ilia 6.•i kdzgyüléyen mondott tt8szvnotot a daloaelMlltk•
A Kőbányai Régi Sörcsarnok kert:lzelyliiibM! 1913, 1914 jíniusában a
Munkásdalos Szövetség egymás után rendezett dal.ostinnepilyt. Itt mutat►

.

'

-

1441 Maráti a Feezetek, .. g©TA.19?H. 9. sz. 4 p.
Maatrorszdgi Munitáilaalegyletek,.. 4 p.
1442 Meráti a Fejezetek... KáTA. 1977a WWII. 3 p.
1443 Uo. 9.sz. 4 p.
1444 Magyarországi... 4 p.

hqssott be Nov-1'4 Károly zentstiadry karrneatera. siut seneszeraó "Delig, j
pro2etdr" ós "Zászlóbontás* alga aüvével. S20000,1 Nornql Utur irta.
E t 3ósorhan a "Zászlóbontás" /"?.áselárk kibontva blezkón Yeng, .. "/ terjedt a a r3L141k30T<1:ozgalootben sodró ore jii forYedebeL jelslll ►vali Netts
"VQsazen hdt a z sarnokadgt Jer el szent vild;;sz3badide Dalai megilm6.
, Minket : a r~ tettekre hiv. A dal, a dal, dicső tettekre
3al
a04,11445
~A ssthret lsatalrtaM ~„ óadóa ,6111a adta elat * i3udprpes3ti ipi•.
tdimilidsOk *diem a, Ki:3Pd$ti `3::ervC`.::et`i; AtMOSsok DalkF3Pei .M Xóbányai
Altmlá.n.os Iunkósda ~
! a ~nefeld er palter.~ az Ujpe vi Ri~ ~lkör
összesitett ka ra.
121A. jíűits 26-án volt az utolsó wg444.4411110041114pzó az I. vi..
blabiboxd elótt. A résztvevők száma igen Me ~-; csSOInt a peop:ósitás m.iatt. a Fast Sarházben sstIndössl* le.2 4ióru,s énesclat k oawt el a otiaor€t,
sort a zeme azonna.3. indult a frontra. Lazarac3t az c3pszkari szAm. Iányi..
Pacá,ny : rfusskdslz9.r:nius za, JipA#, Aíla,..Ad.y aIldjusi zápor után c. kötelező
Meet
A Magr.1%Lealayaik uaraancset saeghirdette találkozóját Kolozavdirra 40 Székelyudvarhelyre egyidd'ben /4 nap 63 egyttttee/. A helyt,lókószimini Iselle ős forgatókönyv elkészi$64411 a,indaat
~
~ de
t ette,k art
8
az I.~ vil
világháború
~hábor«.t kj.t~ sov®1 e~~~ t
-

;

►

A mun%dWruso:z r4100;)driártf_ sielle=ó a 400aNdl 74apapr"
1902.191_8 4AFOtti arataaitt
L. Fritter i órdnd s Elmegyek t2ako1 előtt
2r Beleznay: Ahol az a fUz rul a kertroQ
3. Lányi Z3^:zó s Ez a lioAny '
4, Fráter Iáráind s Száz aafiA ivertyát
5. Fráter 33ó1a s Iiervadozik h&is vir*/
.
6, H3:lóc ~ ky BOA: Bordal /Fel l töi,teetet fiiik4 14104000%
.
7. Gerf7, Baas Székelydalok /Egyve1#gf
e. Bar ,tha.au? tner s Kirándulás a zöldbe /In3ulg
1445 ; iaróti s Fejezetek.** OTA01970, ll. sz.
1446 Uo. 3 p.
1447 Uo. 3 p.

3 p.
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94 Wins iGLro],yt alma benCver ,any
106 NAND) gdrol ys Abrair,Am czictónia
P+stbfL-liubv= Nenzvti dal
~ 3R4bor►11 GoncliizEí bordal /Vi c iiars3astic, bt:rocpohLr/
noflzod6"ko/
13., Go11 Ittnans filoxntiAcz induló /Po 1., hazánk
14. 7'o ;otechai ~ -~4Anri t #iacy r dal-ogyvels6
15„ 1~
' ovm3Qnahnl,tts A *Wu
1S. Tolnai &m oo: A müvalt czigány-prin i.s
17, Pav'Qtito Jaluri s 1la a. dal
: A kispapok ő7 a olni.rltuA13.0 /Tr4fáa lar/
?
18.
19, Goll Uoze6 s ValE#ta nóta / solmo4'brínysi , 2iSi0k. ' e,. k„.~áuaY/
20, Gad l Baronet 11rn c? o ti maoyar dalok /ip„ 97./
21, Gehl Fbrenas '.16rt oly boruo /Clyikezdal/
22, ittetk►.Goras S1távozál /Gylasaáe f
Ernő t Dalcsokor
23.
24• Csokonai-Lavottas A remdraySaaz
250 Hatva ►, í Lajost I3ordal. /la r:áai= jó a bor/
26. Pogatachnigg C'xu.3.dót Csak marzarat legyünk!
27. Doak JonG s :.IaZo tti dal
28, Novál:•-Varcas Rákóczi 0 .oroorgőjQ
~

.

~

~'9
-

0 Rcívffy n 4za1 ?.►areFar_ llo
30. Avar Góarfl Vic vadászok
31. adY!`,itr GUM l'elküaArtty /11jeil 9olti ► t/
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;*ombr'lzrrín, i.ar3Plogetaitit bogy Dilegyősbiat Ndakluntyadon,
zenk*look. rMikeeotek, ~ ~~ ~ yzott zennala ~ caa3, a cli
•i.rbraA
AmideLammiikagajoi tl3djo áliepi,totta lo;, i ai 3.cioi<,lenoa ja11QCat 8 aibsibtta. , w6.o Byér r° űn Mace orre 4zabay, oz6rt no owiw i cydrban levonják a
©rt;oo a hloaieáLetta. 2.ólyoubr6zzuí,A de a
brrüiil,
as a.ialmazottiak adoaiyra a zonal= tanntarttleAhDz ozalpedges pdnz. v9etjdahunyadon a biroóc alapból tartják fenn, moat senki
non volt hajlandó hozzájárulni .1478 Now !Begawan anilI.i;dő tagok times
toe azysrokban. igy tít.lkap,':aokat Okos,, Uwe ktrltf;vetde a fennt3rtáer814 a tag* bostájartil.áeár51. vajlabneradon a b3rati;alap de az
idagorl vegyon kenelAsa miatt sirg3eon ronosn9. kellene.
~ eadtiAlytalantsigok /e zenekara.-alap vamaakaaalóee a a *QM
taL,ols altatd d2 jntaAee/ Satt mailmajumakavid !Animas ', .gLrendolte a tervezet slkáesitsÁeét dr klegóea3.tsetto ai:inoató~*i ,jori~••
CY1 istogat6oóg javaslata alacpjAn4
A kudairi zonoalrealtbályaaban Sp al osapáa a di jazáe a eae-

l:ól.y ldtezám do hozzá<jári.ila^ 118ve#btstáb«A4
Aispr almok ,i ibotdelmo : a dibaggeM. 12000 Z. dvi kl.aáAt+a 11800
$, i3®ogaarren 2800 korona. Jelentébew a task henaájdrulása. . A vo jda-

hunyoft J400 korona, a z.br4m161 18001r a loaáariví 1840 korona* raatXa,aaikk vajdahvtxyadi 1699 Y4 zólyoqbedisbi 1642 *krona * a kudQiri tel jQO ogóazrSben rárorditja a jövodeladt$ 1479
111 pdnzforcaloe. ,va-nsoa hQlyera kaael ;Uq aéljtiból eaülsaóceanoTM
hory a nbaA .e
tartja4 ez«rt iplvdtot o a ~7..vi
vi 14014rboak hilüA cLIclvenro 8rUaliki de ippú y rovan.cr3ol.ják4 mint
pdnzEieokpló/. fgy tjobJan ellanáaikhety
aat /gwiri pón,i`t.•.zroc,
,

.
1478 .2orrúuak... 437-,2A3 p.
1479 uo. 258 p,

a telbasznadoua Nem ezabólyoe aa őrada (Mite /iróaeatali. Mk/ ere®y,
laag34jdt tretörde,r Ws ell= semi sea We, sec. a P®loiőeedge *aa.
nargy • Zdariglenve pdnztári u t ~L lebat8vó teszik a gy á ri pdgatás m
.
ban velő avast de ktaaldat
As 1904. október 23-4 ill, ,nvveatbor ?wl Ailjead„.zam_~ ?: f ol üío1ű.,b,itangEA, " ,. n.9 397 Si/. 935,eta«► alatt tárgyalt do coat:3t
:

a pdnz :,:gu3ziiaztcr
továúbi lxtadtáeait.
.
JUSsbma a jogagyi igaagat4eá; a zano :ma* mogazdgttetdadt a vae
ado1 köapoati igazgatósága batúahördbc3 tttalta. A: gyári felUgyeleti
batározata ~odig ~ d'ántőtt,~ ~ a kdr~sblaa
bi,aottceic 91194rs„
a c~:~.n~.sat~ tí~s az illetdksa t 14u1
Sea "alb asikorea Whit az ir3azgató ur fáradozása. 1905i-ben a
auuíkandlktil9.edo miatt Újabb jailag„z,t,a t„áaokat Qozk3zOlt a pdnzii~,~,nisa*teat,, 40 11li.ldz+ a pacóbaái,j., bdreeölskon6,a, a bozzájárulÁa nvv ~~ ddoe,
aaasszitaii.k a t,®xealapy, tae tatbaaalik a zenokar /19t1••t$1 az elbo► oeátdw•
oak aLairt tannállt a veaadlye6 vagy a©zimroxsrxla aathaa. A ga$c3a^agi geltdtel b3.ztogitaoa mellett az 44 ©rabeüyzat megbatározta a 8E8•rIPl,dt rendVts is• 1432
-

,

►

~
a? ;pts
~
m!e
ű ,~l.=,~~
5,t44,1110 oc ;itotte old a raaada►zawoo ~
x, HLvgttáeaa p il?ittor aa:erzdátetdgo, aki 7G-.dpzett,f ia3kiiacx3 ~~too, mOrdezr.
.
Ths lett a seu3 ozvdnzr0k eialtSlYe a Vaecyárbar.szirdaditn gyekraxt jatezott: a aaoaakar, 189,mbea M:.to tto a
~,~r;3r srozcta,1dge az 1000 ozarsnjoo 2e1y► iadp;et,
3. VaoArnapi immgaotterlaozt.y, Q152(Voc4 tartása„
;c:lcaatt teldlAluitildeo a 811*
~ lli.tl.i ~a3. oLc'1dxá1 /a ozoa3.aliatta L19
f y --korrlaqy 3daj6n,r eroozalwa 3ntdskoCook, eaaeialietiac irraaadk alter.
Jodie* Dibagyáseiltaagyérben,% el:71 tgMAk a rankis~•üttboatt„
2.

:_.~..~

.

-

,

-

1480 Aurstusok. f • 258 P.
1481
233-239 p. .
1482 ?ifdar,,,r• an p.
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A vallás.. ás közoktatásügyi miniszter a helyi értelmiségiek /or..
vosok, tanitók/ bevonásával "I
un 'ás ' rés ére szervezett b zottsu' ,"••ot hozott létre, amely vidéken hal, 1 bizottmigokat alapitott azzal a céllal, "... hogy az itteni tdrsadelem hlr lnikus együtt üködásáVe1 ejét vegye mindazon tévhiteknek, amelyek elszivárogtak hozzánk
is. " l
Az első előadást 1898. november 13.4n tartották a Munkásotthonban. Azután 17 éven keresztül politiltes ás mindenesetre jól szervezett tevékenységet folytatott a bizottság közmüveládáai és szörako.
zári

szempontból egyaránt"
A felolvasáson Si Lei délutánok hangulatit idézte ás Agát 3'..
togatottak voltak, mert a munkások csalddtagjallikil együtt a Woad
gyaloglás /; is_;olcról 50''-60' / ellenére is sörön eljártak ide„ Ásta.

lóban 2000.3600 s :emá,1y fordult meg, a munkáséttereaiban tartott ingyenes előadásokon. A -3 árfa sp.czban 6-C, Aha 12 aziM is elhangzott.

A limpekar fel,léoése állandósult. Hozzájárul.tatt r közönség izlés••
fejlesztéséhez, anál,.1ó esteket is rendeztek. i:~~tedf.Ildll6 ,;elenséi;
ez raft Iilararorazfi{-;on, mert Budapesten sem álvezhette:k a munkások a
nagyiain ekari hangversenyek raüsorát ! Először 1904. december 11 .4n tar.tottak a Fővárosi VLgadd nagytermében fil.lurn4pia aL hanp:versensyt taYit.Ll$i:
és qpnkások részére. ♦ löpszava igy áradozik, "először hallottak ilyet,
oert nálunk a munI.ássik ezinte légmentesen e1 volt zárva mindentől,
ami neki ,tpzi mUvészetet nyú, jthatott volna. 1434
Winter 1835-be*: súlyos beteE,s6gten meghal. 1096.tó1 191144g Aavai Ae3.ter/ Ozsef; elsőhegedUs a karmester. 1894•451 koncertmester
a zenekarban. Kor'dbban kUlföldön is sokat hangversenyző he;.,odü- ős
gordonItanüvész. Nagy ~
hogy a 12 teal együttest von.uszonekarrá
éT
142r5
fe jlescztette.
-

Szerepléseik. reoertoár:iu:s a századEford404,0
1896. raáj. 9-én a vasryári ős perecesi iskolák 1000 áves ::agyar1483 Woar.. • 215 p.
1484 Uoo 215.216, 217 p.
1485 i7o. 212..213 p.
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fennallásánai:, emlékére tartott Unnepólryén oly sikeresen szerepel•
s hogy icy ir róluk Nagy Sándor helyettes igkolaigazgatá: "Az istent
tiszteletet magamato3sd tette a Vas- es Acélgyár kitörlő zenekarának..•
Unnepsé ; .:elvonulással ért véd. 140,6
közremüködsee..04
1396, dap, 24. karácsonyi Uru emcaven a Király .indulót, a Sommernaciltstrararn•.ot játszották, az iskolai szindarab szUneteiben :scagni:
Cavalleria Rusticanat /Parasztbecsfllet/, az Agnes Dei«t, a Hbnnuszt,
3 végin a Rákóczi.indulót. 1427
,

1396.bein egyenruhás alakulat lettek /beosztották őket a vasgyári
tfizolty tostületbe/. A gyári, nemzeti és e,vhazi iskolai Unnepélyek mi•
att menetzenekari lelleAüic megerdsödött ős sok indulót kellett megtanulniuk. Közben többiiket bevitték katonának ős jd fellt6szültségiik miatt
beosztottak ők a t'elállitanc:ó honvéd venekarokba.. l `'
~

Közben fejlődött a zenekari Játék szinvonaia, a ropertodr kivá•.
lasztása is. Pl. az
dec. 4-1 e16aadson a zenekar '"Népdalegyve..
Meg"-et, 1ilenbei't Malom az erdőben, Kaposvári induló C. allveket $t..
szotta tanitá, ipari tanonc szavalatai, Petőfi versei ás a kisóretes
szólnóneit altillett. lia7-ben tag mitikus Nyitányt, spanyol keringőt
/La Surans/. "Kuruc 4ét dne-ot adtak elő, részleteket a "Vig özvegy"
c. Sperettb l /Vilja..áal/Po mazurkát, egyveleget a János vitézből! 1489
flooertedriA a XIX. ss. végén a kor igénye szerint elsősorban s ző..
rakoztató Je ll e U /induld, polka, keries*e magunkai. Azonban a gyakori
szereplősei.; alkalméval művészi átólissel játszi tudfi k ,Verdi: Agnes
Dele Niiserere, Masca: mi : Intermezzos Donplort Két huszár„ Weber:, Roaentikus nyitány, Bizet; Carmen, `.diris_!, Rand nyitány, Mozart:, Vaj.
r'asluvoia, Fantázia, Sabilmanns Ábránd, ftverbeer) halásztáncok, Surmó:
Mu, Dame nyitány, Droyschock4 Esti gondolato:, Ábránd c. inüvót is.

1486 Zác3,or... 213 p.
1487 Uo. 213■.214 p.
14433 Uo. 224 p.
1489 Uo. 216 p,
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Apszerilek az osztrák, cseh szerz©k güveibül ösasialit®tt =yr.
leek. e korban. A M. sz. ele jón ;,;yakrara ba].11natt$ e afteket kleanség
1 han„veraeny keretébas„ I3el.ibes, Maillart, Disney, Weber , Offetqbach,
Wagner,
r
Bizet, Garet4 Suppé, Jaltee Adam, :'ahrbach, Herold. Huszka,
qallace, Doppler, Alessandro békésen megfórt web mellettl
A hegedü. és Lordonkasadl.6kat terlis2e1ieen F3evec l kát,szot#aa.
Kevés volt a magyar m1 /a zenészek i+depon nimzetA,giefii.eft, i a kor l, o tlése
is nón.etes 1. 19Q3-4ól már Lányi:, Tavasz elmniito MOW Akrinü a idnk
Kuruc c1al ~ . .
bán-b61, Ka3#, t Rákóczi kesers4 iiuruc nóták, Li7.1 ~
Iiava,si egyvelezei /pl. Panor604/ is ®lhanuzottak.
,

24.28 fős zenekar gyakran szerepelt az efTe$Úletek. önkipp§kFfrPSk_ müsorps estAeinA báVaini. 1491
A széles skilfijú müsorpolitika ás smdmViAal kirievet szerzett a
zenekarnak. 1906mban II. Rákóczi Ferenc hismilinak hazahozatala idején
r6sztvehettek a X.a;:Sai erssépos Unnepélyeri. Enlékul as ig,yittttoM, ba..
bérkoszorút, Marasi karmester elefántcsont karmesteri pilcát ke;pott. 1492
1900-ban a felolvaliso" iroúapci és zenei délutilipi fejlődtek a
~r ték fel te, aártelepen. A miskolciak is felfigyeltek rájuk. GyaiO
jait zenés szinmüvek, operettek, daljdtékok kiséretérlOk elpdtszdsá•.
hoz.
19090640m évente tartottak ;~ zim4tiMAN, hamver:senYt oly teádon,
keg a valordri vonósekat és a virosi zsaeiskola tanulóit összevonta a
Miskolci városi zeneiskola iga zgatOja, Szent-C45, 0vtiXa , és fúvásokat
hart a katonazenekartdll Szeat-Gály szdoos kisőrletet tett önál.l.ó mis.
~►.1.ci szinafónlOns areepOlit larehozására, de mind#$ eredménytelenill vég.
zódött anyagiak és hozziéiá3s hiányában!
thiegatá st i b **
a vas ^ ári
Sokat tanultak az 1900. dec. 15-éaa Niskolcon vomidimmereplS Orszdgos
Sziruffóniku: Zenekarnak a eanMwszáLl.ó disztarmibeq megtartott han ~,^ver*.
senyéből: /Kun László vemetésével orszdgos turn6 keretében jártak nisI;olcon, /1435
A

,

,

'

1490 Zádor. . . 217-219 p.

1491 Uo. 219 p.
1492 Uo. 221..22 p.
14 93 Uo. 221-222 p.
1494

Uo. 224 p.

1495 Uo. 223-224 p.

-
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A zenekar a lO-es években érte el a legmagasabb szinvonalat
nyújtott kivál6 tel'iesitményt. A 3ó anyagi fedezet mellett növelhette
ta'létszámát, vásárolhatott hangszereket* Technikai felkészültségük,
zenekari hangzdsuk is kitűnő volt. Gyakran kisegitettek a miskolci zeneiskolai zenekarban. Zenészei jó képIsségü, sülföldről hazatért idegen, miskolci vagy leszerelt kassai katonazenészek /30 fő/. Szerep..
lései.: egyre sokasodtak. 14<. ~ 6
1911. július 14-én a munkásétteremben hangzott el giero Mascat ni:
Parasztbecsüket c. eyfelvonásos oper4ia a Diósgyőri Mjir. vas és acél..
gyári Tisztviselők /azelőtt Alkalmazottak/ Dal ós Túlkedvelő Egylete és
a zenekar előadásában. Betanitotta, vezényelte: Szent-Cdly Gyula a beteg havasi helyett. A sajtó tetszését nyilvánitótta: "Elsősorban"
irta a miskolci Ellenzék - "a vasgyári társadalomból az opera előadó-.
sóra Osazeállt zene :-art kell megdicsérnünk, amely abszolut zenei biz-.
tonslggal, kiváló felkészUltsé fel, müvószi turliasal ős az ebből következe helyes ritmusérzékkel fényesen oldotta meg feladatát." 1497 Ehhez
az 1911-ben alakult Miskolc»Diősgyőr..Vaagyári Kamarazenész Egyesület
tagjainak játéka is hozzájárult a zenekar soraiban ős bebizonyosodott,
jó karmesterrel mire képes ez az együttes! Ez megtörtént Havasi 1911-ben
bekövetkezett halálával. Érdeme, hogy a "kis létesieu, kezdő fuvósze.
nekarból kiváló képességU szimfőnikus zenekart szervezett /32 fő/" .1490
-

Ann:';e'r H. Gusztáv karnagy, gordoneke heged 'vész, az Osztrák-ma..
gyar Monarchia szinte valamennyi nagyobb városában megfordult a katenazenekaroknál, szinházaknál /pl: Pécs, Leober,, Kolozsvár, Győr, Sátor.
al jaújbrly,, Szatmárnémeti, Marosvásárhely, Pécs/. A gazdag tapasztala..
tokkal rendelkező, zeneszerzéssel foglalkozó /operaparódia, indulók,
táncdarabok, operetthez kisérözene, operett.../ tanitó ismert ős sok.
olccda u zenész. Hosszas vándorlás után a vasgyáriak kérésére telepe.dett le itt. Játszott az ismertté vált vonósnégyesben, vezette a "Jószerencse" énekkarát. 3zuggesztiv, lelkes egyénisége fellenditette a
zenekar szirvonalát, y a legjobb zenekarok közé emelte. Ezentúldnbi,

Zádor... 225..226 p.
1497 Uo. 226 p.
1498 Uo. 226 p.
1496
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zamat kaptak nyitányok operarészletek előadásához is. 1912-ben :.assáln
ismét sikert aratt€;. 14 }9
1913-ban a budapesti, MÁVAG Gépgyár / testvérgyár/ ; eghivására a
VA ;o16 .iia nap-ytex ében a bulapesti 32. honvéd gyalogezred zeneka..
.,P.:Á
rával tartottak negyeikerü ha versenyt. A versenyrendezőség az ei
rópai hirU katorazaAekar helyett a diósgyór..vasg híri zenekart tüntette
ki babórkoszorúval. Mindez néhány hónappal a budapesti sztrájkok, tüntetések után történt. 5
1900-tál fellendült a diósgyőri szia játszás. A jó hanganyaggal,
mozgiakészsiggel rendelkező színjátszók mellett bátrai vállalkozott
Serv er Gusztáv a szintsüvek. operák és - 9 erette c előadására; pl. 1911ben A sze]eburdi /5 felvonásos vigjáták/, RappaciA A molnár 6s prermek
/5 felvonásos dráma/, 1312-ben Follimes Aurél Az obsitos c. operettje,
Puccini
Ferenc A Gyurkovics lányok /4 fel~ini Pula rigók; r7a_lszuny, he
h
vonásos vigjáték rianpDk el, 1
Gyakran szerepelt a Tisztviselő Dalkör. Jószerencse dalestjein a
zenekar. A zenekar f
állásárnak 20 éves jubileumáról csak neghivó tanúskodik, amely zártkörű, pompás táncmulatságra hivta meg vendégeit
1913. március hó 23-án /húsvét elsó napján/. Az est védnöke Allender
Henrik m.kir. főbányatanácsos, gyárfőnök volt. A munkásétterem helyi..
séfiébe 2 K volt a belépti-dij, családjegy 4 K. Este 0 órakor kezdődött 6s hajnal 7 óráig /más1:or 3 óráig/ tartott a jótékony célú mu'
latság. 2 ze ne kar /a kassai 3. kerilleti honvédzenekar a szinpri in o
n t 1 VGM
y~ eT ~ci
n O~"Y
^'-án
Berkes Sándor
~~ a terem közepén/felváltva j~ti~Jt~ .O 4tr
1913. augusztus 17-én a debreceni Erretértés
yző... Dale. As
2eneer tler meghivásázak tettes, eleget. A Jószerencse dalosai, Szin játszói
is résztvettek rajta. A műsoron ScmL;er Ui nepi nyitánya. Debreceni in
dulö ja, Kálmán Imre Bizányprimás c. operott jánelc keringő j* szerepelt. 1' 03
Lauciay János rendező és Senr;er Gusztáv 1913-as operabsrutató ja /I u.
csal posta/ olyan jól sikerUlt, hogy elhatározták, közösen bemutatják a
~~

~

~

1499 ?Actor... 227 230 p.
-

1500
1501
1502
1503

Uo. 230-231 p.
U©• 231 p.
Uo. 231..233 p.
Uo. 233 p.

-
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hdromfelvonásos Almé Naillsft; A remete csangettvUie c. viSoperáját.
Nagy érdeklődés előzte meg az előadást, mert a miskolci szinházból is
hiányoztak az operaelőadások. A gyár vezetősége me'javitotta a munkásétterem szinpadának a:;uyztilyáját. /Süllyesztett zene,:ari árok, ftiggöny,
des ats1ak/. A bejutató 1914. márciut 7-én hangzott el.
roller Ferenc a városi zeneiskola k©sfbbi igazgatója ,iP ,jrtékelte
az előadást: "Ki kell jelententink, hoar az operaelőadásból eredő fényes
és szinte tüneményes nagy siker órdea óne: első részese a vasgyári zenekar kiváló, nagy zenei tudású karmestere: Senger Gusztáv. Sanger választotta a leGhelyesebb érzékkel sa előadott "A renote csengettyűje"
operát, an':lynek ú gy a kedvez, naiv minden kétértelnüséget nélkt~•
löző resanti'kus szövete, mind hang-ulatosi kecses muzsikája egyaránt
alkar az ilyen művészi készséggel rendelkező nükedvelőic által való
előadásra..." 1504 "A közönség az előadás során lelkodeddssel ünnepelte
a szereplőket, a grönyörü tisztasággal éneklő női és férfikart, az elsárendü kivánalnaknak is megfelelő kitűnő zenekart, de különösen elhalmozta a tetszés minden jelével a négy főszereplőt ős Senfer íu ztávot:5 a5
,

Az első viláháború idején a katonai szolgálat megakasztotta a fejlődést. A kultúrális élet pang az előadások hiányában. Az otthonmaradt
zenészei; a miskolci Nemzeti Szinházban játszottak a Vöröskereszt Egyen
sület estéin /1914 /1.
Az X911, d . 3-i hanpmersenven Wagnert Lohengrin operájából egy
részletet, Songer Kedélyes hamulat c. e yvel egét mutatták be, s a
vonósné gy es Dvorzsák: F-dúr nógyesét. 1'
16-ban csökkent a létszám az újabb bahivások miatt. 1917-ben a
mozikban aláfestő zenét játszott a 0-10 tagom szalonzenekar, igy bővült
r
a repertoár ős rögtönzésre is számtalan mód nyilott. ' 08
1 3 17-ben állandóan részt vett a zenekar a tőmez moa1makban, felvonulásokon és néorviipseken,

15 04 Zddea'.. • 233-234 p.
1505
1506
1507
150e

Uo.
Uo.
Uo.
Uo.

234
240
240
240

p.

p.
p.
p.

-

w
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1918..ban az Osztrá::.-Marsa.r 1, :9narchik Osszeoml6sdva7. felbomlott
a zenekar, mert ellaagyrtdk soknemzetiséÚii tagjai és visszatértek az
újonrsal alakult .:öztdrsasdgokba /Ausztria, Csehszlovákia/. 1910.
november 24-6n a "iiiskolc-dió3győrf, helyi csoport taggyf.ilésűn az
újonnan szervezett zenekar a.:arseillaise-•t játszotta." c 49 Isnerték a WOW indulóját és az Internacionúlét is.
1919. nárd iusdba.n csatlakortak aTanác s_,c3ztarsasáF;Iwz és helyi
munkdstandcUot vdlasztottak. ,' i3rcius 23-an a cy, jzte., vasgydri nuni:dsszázadoknak hangversenyt adta:. Az öröm r'civi:i ideig tartott,
mert a esehszlovdi:ok elfoclaltdk iliskolcot és Diósgyűrt. A munk6..
3©.: dtsz c3l,ted: a Vörös Hadsereghez ás harcoltak a felvidéki :mad jdrat..
ban « 1510
~

~

A vasrsrári vene,tcarnatk jé .rancsolata volt mindvégig a vasgxdri
vezeneiskolával. 1097-től 1907•.ic a helyi sziil.etűsü
ze e. a Jószerencse Dalkör karnagya, zenekari tat, tanár és zenen.
szerző egyszemdlyben. j.8olnűr Gyula Papa ldnya c. bohózatát 1907.
dec. 15-•6n. adatta elő a zenekar kisűretébea1 s ez gyaFman megisaétZúdött. Anyagi tdmogat: w zdiány5ban elég hamar eliáivozott innen. A.
is sikezouban a munkások igénye által létrehozott zeneiskola
resin tail:i3dő zenei intézmény /Erkel Ferenc zeneiskola/1 33
Az érdeklődés olyan naya Vasgydrba,:z, hogy Puy Lisa() mérnök,
zenész az 1909-es I7i6sgyőr..Vasgyári Szeo].űben alrot irt p'A zenei
is.:,eretel, foglalata kUli3ni3s tekintettel a zene és énelkkarols"a" cirnnQ1. 1512
A azdzadfordulótól mu:z:á3ok:ix51 álló nóDi zenekar, szórakoztató
jelle ~ü citera ős r„i_tár zene.:ar is niiáködiitt még Kl.emonik Jlázsef vezeté ,űvel
~

,

~. ~~

Az Úzá-v,idé?:i mvi:;úisok, XIX. sz. vűci 0,enei űketűben hasopló,
a^••
tdmo atott e tte
a snck3tá:1 szerveződIsü
~

1509 Zádor. e• 214 p.
1510 Uo. 241 p.
1511 Uo. 222.223 P.
1512 Uo. 223 p.
1513 Uo. 223 p.

'

-310Drofil:ia. Jegelődiei a munkaadó által fenntartott bínyásszenelrazzak:
Az istenmeze.iei falwi rezesbanda, taa ai paraszti sorból kiemelkedett bányamunkások. Keresetükből vlLsbrolták hangszereiket,
számukra emun;a feleraelkedóst jelentett. A magyarok idegen hatasra
barátkoztak meg a hangszeres zenével. tiardti Gyula szerint: "LZnlitésre móltó a nb:aet ős szlovák-la,;:ta, főleg bányász vidékeken meghonosodott rézfuvős hangszerekből álló zenekari tipus elterjedése,
amely később számos magyar községre is dtterjedt.tt 1514

nrszá^: Belső János a zenekar szervezője kora gyerekkora óta az
Egeresebi Kőszónbányában dolgozott, bányássstrá3kban is részt vett.
1913-ban kétlaki társaival :I tranová4,on szervezett zenekart /a bányatelepi főnök adott rá engedélyth papiTzervdsdrlásra 7( 70 korondt adtak össze. Saját tulajdonuk lett„ Hancszerösszeállit'aI 2
szárnykürt, 1 B•piszton, 2 3 klarinét, 1 Esz klarinét, 3 Esz tre i .
bi ta, 1 "B kontra" e ], helikon, 1 nagydob. A 12 tara egykittest Fis ch er
%a:mars tanitotta, vemftte Epercsehiben. próbahavsda hiányában nunka után a barakk előtt gyakoroltak. Állandóan "ingáztak" Igercaehi.
Istenmezeje között gyalogosan, a hangszert is cipelve ma g~ . 1515
I2i.I;ocia1j.rkban nótákat, táncokat játszottak. Farsarc-te etés idein a
ssalmabdb hordozdsakor a szertartást kisérték. -15.16 A zenekarban a
/ o
belépési dij 5 pengő volt. Folyamatosan ki is Oregedett a z
vékenysóge elsősorban a 2 világháború kezötti időszava esik/•
Egeresohi községben 103-ban barnaszenet találtak I3enic2 r
György birtokán. 1900-ban tét ős olasz aunkások dolgoztak a kőszónbányában. Társulás útján Uzeaeltottvk a I)eniczk• Vidtrds., Antó..
nismos ős Ármin-tárnákat. 90 évre haszonbérbe vette f területeket
I°.kárkun Ágoston egri ős Weaaeli károly bécsi válla1kozó l5 27
1906. december 27-én Epercseh) Nőszé dva kit. Tdrsaseing4 al uli
ládapesten belga tőkések támogat vai. l1-'12 A ternolós 1912..ben in.
-

-

-

,

-•

1514 Pderxsik Pá9.: Az fizc3.vidék.i munkássá; dalai... 9] •92 p.
1515 Uo. 91 p.
1516 Uo. 91 p
1517 Uo. 93 p.
151,2 Uo. 93 p.
~
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dult meg. A auni:A.,okat a ?Monarchia IziLlönböző tartományaiból toboroztál: és a binya külterületón levő b lyászt,oliínián helyezték el. A
munkákörUlnények igen veszélyesek voltak. Állandó jelensáli a munkaerő elvándorlás.
Nehéz a kultúrális élet kfalakitása. A "árnya teleoi fdvószspfBarmár 1911-től stüködött, "tisztviselők zenei egylete" néven. " 9
1912-ben Fischez karnay r szervezi meg az Eiexresehi Bányaüzem
ftív6spenekarát a királdi és somsályi bányatelepi zenekaroknál szerzett tapasztalatai alapján. 152° A zene':ar tagjai osztrák, néaet,
cseh, horvát száraszású tisztviselő, a Ivarmesterrel együtt.
tt. 2.z a
jelaiségiaz instrumentális zene térhéditása a munkások körében ideEon hatásre4 15 1
differenciáltabbá tette
Az

gasualammis

tAt

a zenekar megléte. Problémát a zene.iárul4k ' fizetése okozott. 1912_ben Sznistsák Ferenc bányaszámvivő az eltávozáskor kérte annak viszszafizetését a Bányakapitányságtól. Azzal utasitották el, hogy "a
tisztviselői kar kebelében alakult zenekar fenntartására fizetett
összeg nem utalható vissza, mert a bányahatöság jelentése szerint
a bányaüzemtől teljesen független intézménygént, a tisztviselők nem
korlátozott saját elhatározásaikb61 kifolyólag állott elé és raüttSdik. " 15`2 A Bán
yakapitánysá4 a diésgyóri acélgyár vezetőa6advel el-

lentétben nem igyekezett a agylévő és nüködő zenekart
art nagilmak vallani ős pénzit ,yeit saját hatáskörébe utalni. Elutasitotta az alapi•.
tó jegyzőkönyvet is ás a fenntartási kalta'Uket sem vonta lo a tagi..
leások béréből. 1523 Mégis elterjedt az a szo4s, hogy levonták a bd.
nyászok fizetéséből a zenedijat és ezért gyászzenét játszottak a temetésfksn f 1914. raírc. 12-án kapott a fejéhez a vezetőség, hogy 4400
korona e lev üek összege, s ez "veszélyezteti" a munkások bérét'
Intézkedtek a zenedijak leszá1lttásáról ős elküldtők a minisztérium1519 Iierx sik... 93-94 p.
1520 Uo. 94 p.
1521 Uo. 94 p•
1522 Uo. 95 P.
1523 Uo. 95 p•
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ba jóváhagyásra a zenekar alapszabá]yát. 1524
A világháború hatására itt is szétszéledtek a tagok. 1922 után
már kevesebb az idegen ajkú és több az Epercsehi és 3zUcs község
.'1912 és 1936 között általában
kétlaki bányamunkása a z
18.20 fő játszott a zenekarban Fischer karnagy vezetésével. Szüle volt
a reeertodr uk, Többnyire 15.20 számot játszottak, elsősorban indulókat, keringőket, nyitányokat, himnuszokat. A ko ttatáruk megsemmisült a háborúban. A szegényes mUsorpolitika oka a nyelvi különbségben kereshető. A német karmester kevés eredménnyel oktatott palócokat a f€irasztó munka után. A Bányás2hirrusz természetesen jól ismert
repertoárdarab. Ez nagymértékben befolyásolta hallgatói izlósét. 1527
Kodály szerint: "Idegen hangrnüvészek, akik a Emi dallamaink ritmusát hallottéi; félre német füllel." Voirt Vilmos e ieprzése Zellem1520 e korszak munkászenekar
ra mit tevékexlysópóteft kevésbé kifejezetten munkások által alkotott termékeket adnak elő a munkások
zenekarai... a polgári milvészet hangversenyeinek formáját utánozzák4" 1529
FeklmilmAk. szerenlése* elsősorban szórakoztató jellegUel;. A
bányaiizom visetösége a munkaerő megtartása céljából támogatta ezt, A
amiampsameglinneplése mégis a felvonulások, Unnepségek mellett
a 10,.es években verekedést, mankáböl való kimaradást, eltávozást jelentett. 1530 Szilveszterkor, ,temetésen is szerepeltek. A 20-as Lívektől vaaáimponként d6lutdz . térzenét, előadásokat tartottak a bánya kantinjában. 1937-től 2 személyes ,-Iazz-zenekar is alakult a telepen, mely nem tett különösebben mély benyomást a munkásokra. 1531
' 26

E néhány zenekar tevékenysége nyomán látható, hogy igen kevés
együttesnek sikerült megfelelni f r-ikciő járna?; /a munkásság valódi zenei igényeinek kielágitése, politikai akcióhon való részvétel/ ós a
milvészi követelményeknek!
15 24 :3emcsik. • • 95 P.
1526 Uo. 95 p.
1527 Uo. 96 p.
1522 Uo. 96 p.
1529 Uo. 96 p.
1530 W. 96 po

1531 Uo. 97

p•

.313.

7. i'Rll!'LkúigsziTllátszás
Et a legnápozertibb tevókenység a daléne?-rló aen kivUl a aunk`sok kdróben. Madan nagyobb településen mtii;ödött ozin játszó társaaft a Dal. és Zeneegyletek. mtnlaáseRytete', kebelén beltll.~ ~' 32
A E(~ 70.e^ ó .*okben a politikai szervezkedőssel 7yiciőben a
szervezett munkások saját munkás szinjátszáa kialakttásán fáradozva mf!?;,odveló csoportokat hoztak létre. Nivel a hivatalos szinház
nom foglalkozott nroblémáikkal a szinpadon és a nitészetbeey meeto.remtettók tnükec.velő szizxpad jaikat„ agsor aikat. A kezdeti igényescég azonban giccsbe, kispolgári izléstelensigbe torkollott, a sző.
ra?oztatóinar hatá^ a is érzdd'dtta mSsorpoliti,Wu: ,on.
QYaf3rovszIzr Erai; munkásiró, a :mun 'wásszpiátszás úttdrőie, r n.
11,1240ee figyelmeztette a szin ját^zórra{ t arra s hogy a harsogó előadás
/d ;álás, jérkéilds/t "erStel jes:.f g""i;ya'.xan súrolta a kulisszahaaogatás iatáráti. ,33
-

~

...

Az ealeti össze jt3vetelek ismeretterjesztő előadásai, ma jál±sal moLtett kialakuló muunkásszin játszó mozgalom
"mtun;ás.-rriikedvelés" .
Az "első r.iuukásmiikedvelő társulat"-ot az 1869. március ban .ae.:~•
Sándor alapitotta. ü
alakult újpesti rrnnkásealet asztalosa,
dolgozta át/! /Scla.i].ler: I3axamid?: c. szinmüvőt ós 1C79. március 7én /ú-án megismételve/ adták elő "A bujdosó lengyel gróf ós a Jog.
tőrt haramiák" c:Lmmel. 15 Nem run;aísté;ná jú mü. Ef E;is sikert aratott a lengyelbarát hangulat ás a"azinházi ó1m.;ny" /rikatá: , lelkie'o^e hatás/ hatására, s nem az eszmei mondanivalója miatt. I gy a mil
zsiványokról szőlő ponyva ős leforditott/?!/ szinmi.l ásszekeveróse1 53 ~
1532 Phrgsáshagyonányok... 113 p.
1~ j
7, 33 Tltnikásszin játszó
ományok. Rövid szinmüvek a munkásszi3.játszát kezdetének idejéből. Szin játzzák I,izkdn vtára 13. szúm/ ??PI,
1960. 1-3 p.
1534 Uo. 6 p.

1535 Uo. 7 p.
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Az első munk4sVdrrYd szindarab bemutatófia 1877. okt. 21-én a
!agyar P onkáspárt ibanepélyán haggzott el a Rottenbiller utcában levő
Peeti Polgári Lövfldében. 1536 Szerzőie:, aiföldi Viktor t c3 ~r ~e: Ef
furfangos mzrrkds". 18770ben Külf Ildi a szerkesztésében levő Ilépsza..
vában név nélkül /1-9. szám/ már közzétette e 'Szocialista szinraü"et, mely marxista "iskoladrámai t sert az értéktöbblet elméletét
dramatizá jai 1537 A cselekmény a 3 főszereplő /tanácsos, gyártulaj.
Bonos, furfangos munkás/ vitája, Dramaturgiai szempontról nem meg
felelő a darab. A szorző nem is törekedett erre, hiszen tanitó, néprmttvelési száadékbdl írta. Az utókor is eszerint értékeli a milvet,
mely igen karokteresen ábrázolja egyik mellé_calak já t, egy politikailag z:*pzetlen, de ösztönösen is a munkásokhoz húzó szolgdt. 1538
A többszöri előadás olá; egitette a mu 't isol% "mit tanulhatunk ebből
a szinrnUből?" vitá;ját. 1539
A Népszava 1C77. okt. 23.da megei lití a "Ipej jobj az ejrepep ut"
c. német nyelvis szindarab bemutatő ját a mti ;edvelők előadásában. A
papi hivatás leleplezéséről szőlő törtónot megnyerte a munkások tetszézét• 1540
A század vágyi} ,` terjedő időszakot Gyyagyovszly ós Tiborc Zsil
sta m tivek né .l til " ~
:edvelós-azoc
mond úgy jellemzi, ho gy "p nkásraU
u
Nincs megfeleló műsor, felbomlana:: a csoportos;, kivéve Budapesten
a Balaton-offal MUnkskmazin6 összeforrott csoportját. Ű% hetente
tartottak előadást. A perári témájú darabog, népszinmiivek és egyfelvondsosak betanulása könnyű volt, kevesebb költséggel is járt.
A "Próbaházasság, Kox ős Box, Virágfakadás" c. műveket játszották. 1542
4 szocialista tómású mU ismert e korszakból: Klór .X Ferenc vas
munkás s "A maca diadala" /1890/, Frech`": "Gyári lányok" angolból
forditott mUve /1093/, S J.a iEeti Strike, Simon L4sz16: "A nyomor"

1136
1537
1530
1539
1540
1541
1542

::unkSss2in jdtszó... 7-8 p.
Uo. 7 p.
Uo. 7-8 p.
Uo. 8 p.
Uo. 0 p.
Uo. 9 p.
Uo. 9 p.

C

.

_

sziY'3EQn i1'e . 1543

Dióspyór•-',taszArdrban a ava1„ualrSSxZ ~.: 1r~a,~~ 18CO.ban azal:ultax,
ki. A nunk,dzszi11ók kezdem4Myez4ALre a tehetskes i~i t~.~,;, a
muikitsótteremben tartott iskolai itnnené3y+lken, ismeretterjesztő e1.őacidsokon, a Jdnzerencse Dal . és tinl;épz$ken estjein, a nóerrlete'•,,
ledny. 4+s if jú:3ki ealetek rendezvényein ezereplési lehetőséghez
jutottak, a fepőtteli Fedig rdsst vettek a"Jószexanese" és a"
"Tisztviselők" Dalka.rénak ezinjAtazdcsoportjában. Az iskolában őrt.hetŐ bes4édt'e, aaSval.á:3r.a tataitották íiket ís a: X. v'4l#$háború idekóa•ozgalom tagjalként kitüraő sz8no?.o'S36n * a %iortl~kor: za',bar_ a
A swinját3zák tevikenys6t7 e bsszefc+rrctt a dalárdák
k f rálta?
és a va á;,ydri zenekar mt3ködós€wR2. * repertoárt ld. a "Zenei ó? et" c.
fejezetben!
~

~

~

~

~~. 1

~

A ~,isasti ~~
skór~,~~ eáyelői 1896461 hol k,!zf3nb8zó yendór.
1<+%ioCg /16 .)6. U„ Világ, 1907. ssabd, 19te. Uj Vi ;a1ó, HerCzech,
3rrann.auer/, hol a I.11spesti Szinháybaa jdtsúoitas felváltva a liivatüsos szirészc;dcl. Néha kiszorultak a polgári milkedvolő ?;ör előadásai
.~°,:.j.attp melyre több nőző 3.Á3.t be, ni,nt as 6 eláadásai?n^a, ilyen',or

ütagnált az 4gyiuttos.
elsősorban a 7ispest•lzent16rincl tii,rlan /1396.
nic ► j. 314 p. 2. , 1899. aug . 2 0. n. aug. 27. p. 4. , 1914. márc. 15./
tuddsitott, do 1904--ben a Kis»es -ci U:4aá ~ /jún.26. /. a Nonor 6s
atig /dn. 27.p.4./ ős a Alnszava is irt róluk /r.ov.15.pa ► 7./ 1` 45
hipertoárdukban szavalatok, raonoldzok, duettek, aidrakraztató jclenirtek, 1 felvonásos vigjdtékok, magyar és francia szarsik bolxSua't:,ai
yzorepelte:-c alacsony szi,`nti'Ona2on * hony Uelfgitsék a ntznkáeok 106.

: iyeit.

1

~ 46

A Rtnkávl.ör mii'.zedvelői szinhdzi rendező nEl ~.~ii3, is jól szerepel.
2543 Mtnkdsuzi.n játzzó... 9 p.
1544 1 r. űddo::~ Tibor: ►1aGyarorzz.ás elsó nyolcosztályos eleni iskiala;Lul.ása Diősar6r•.1Aa.3 árban. /'~1ny.a Tanitdi.é_pző Iratc3..
ko
os 1ö :1enőnyeiből. DQiareCen.1964. Debrecen,19G4.Alf+c ~ldi
zet ~k
ny.
1, 260 p.
1545 Dr. Afra János -Nagy Dozső s A kispesti s?unt,ásottxwn tt3rtóneto... 11.20 p.
1546 Uo. 11 p.

tek már az 1094/95-iit, évben. 1 097. februárban volt az első ►1vi1<va
Sándar, pofári
n os fe].lépósAk a Kispesti Szin d zban. 1547
rendező tab e16RdÁet is rendezett a JUketIvelőlaiil /A tolonc, A vcresha:ju. A parasztkisasszony, 51.il;ligoti Edo: Iazasiig'.i három parancs,
8t:.:avirds. Az ördög/ eípp u' zz, mint Bader c3dI3n /Kadolburg-Flumenthal:
Miesgdktpa/. 1 a4a
~

l& )G.-97-ben I I9lie e : Bo tc aindlta doktor cimU vigidtőkeeellett
olyan nS:DszinaUveket /A tolonc, A vereshaju, BexeziK Árpád: A per.
rasztl,isasszoz y, A Mollí.- d y baka, Felhő Klári, A cigány, Tifndérlak
Farhonban, Lupáciusz Va, ab'* Busz, Az igm ndi kispap/ játszottak,
amelyek a Népoperában, a Nemzeti Szint zban Blaha Lujza fászerep14sável nagy sikert arattak, de itt a színvonala miatt cza : romboló
hatást fejtettek lei. Szocialista u ikásdré a ekkor r.:á; nincs a :xUL: urukba i. 1.49
. akc peare : Téli rege, Királyi szerelem /1914/, Molnár Ferenc:
Az ördög /1900/, siUeti ?de s I-iázaasát i három parancs /1899/,
Leánykérők /1099/ c. szinmUve ecyszer hangzott el, Szigliget) z u
Géza zenéjére irott
S or:, A Strike c. népszinmfte,
r i " o népezi mUve egyszer - em.
A század ordulóyó,,La,l°a tt én zinrii veig A2 idege::ek, A folt,
amely tisztit, Twaser Bertalan, A Utok, :lózd reg az anyját, A vég.
rabajtó, Az 'őrdög naplója, Doktor Jzeleburdi, Céczy István: A sárdy.
ház, Gylses : Vadvirág, Tartalékos férj! f 5 BerczilR 1: A pap
t
{ ' ry.
z&sz
az Károíly: I
/1901.o=aY./,
burt-B uien/1399/,
thais Mozgóképek /1899e:bobázati e. vigjátékon kivid kabard-;upló
dalok hangzottak el /1917/. 255
o
először 1903. május l-ón
P I 1 tém6aú
sutattak be a Szinieizi vendéglőben. (yaparovszkY 2:3-J141:Yar
Testvérek c. müvát a Budapesti Vasas Szináátszók adták elei a sztrd j ;`~

~]

_

u

154 7 Ash). János... 13 p.
Uo. 12, 33 e 14 p.
1549 Uo. 12 P4
1550 Uo. 79, 1523 03 p.
Gerob: i eaaisse ~ et.. • 59, 60 p.
1551 Állra 3árelse.. 14, 159 16, 03 p.
,

,

~

.. 31'j M
alap javára. 190e. atfg. 306an. az 0126i ut 152 , s:dn alatti Herczegh
vendéglőben a Kispesti MUkedvelők eldadásdbau Lamét szinre k,erUlt. 1552
_~:M $rá~ :y ~~,. ak ~c.tv~.as'~:tá^,a haladó
~uotr,3 ~Ta'=
~C30'.
Ge]C`„~;~He
.....
mti,®rpolitix;dt jelentett 1905 Szilveszteren.
1906. jíiliusdban a francia forrebdalom évfordulója al';alnzva3. a
Fi.^nesti 3zinhdzban hivatásos szinásaek gtaraottá•k Bt_ d1r Jápos mérnök
P~
1t,~~~,asbecsület c, s2in.r3üvét. A Kispesti Vjadg igy ir réla: "... a
darab a :.-~nkéséletbéZ van meritve erúserxt azocial.i:wti.'kiss irányzattal.
A z eredeti népdráMa bemutatö jan sokan jelent ek meg a fővdrosből
i^u t "1.753
1904. mdroius 15-i számdba..n a Népszava közli kfter Jázsef
pesti szerz5 "Bérhar*s" c o drádá jának teljes aziivsgkanyvét, melyet a
szi..n.háw a szerző szereplésével mutatott be. "nryike az első maaar
munkásdrámák-mac. l`,~ 54
A pziniel.daddáuok3 bevétele igen vdltozákony /4.64 Ft - 20 kr. /.
Jőtékony céllal a "Kispesti tnmkásl;br magánhelyisége jáváraN, saját
Ounásotth0a megteremtőse céljából rendezték a milsoraS.kat az állandó
vándorlás ?stSzerpette. Ugyanis a polcári egyletek :isvaritották őket
a vend.églőkből, ós sokszor a kOzi3nvvg is részvétlen, ::űzöra,yös a i'elléfi
péseik iránt. 155=' A szomszédos kert.ir.etek munl;ásEgyesii2eteinek: szfnw
j ztyzdoaonort jai annál tvbbszUr szerepeltek náluk /F3uüapesti Vasasok
a SZDP legerősebb helyi csoportjeti Kovács segéd.ekf stb., /"t899 ,1903 ~ 1 ~ 56
...

~.....~

._ ,. . . . . . . .

~

~

~

1903..ra a " FRmymkasok." , a helyt szakmai szervezet sa$t Szin ját•
s őgárdí ja is :lekel► ős Jött. 1904-ben a "Czinka Panne ós "A, bt7.0
roaszae c. r_ópszin ilveket adták elő. Egy Népszava hiradds szerint
1909..ben a "Fo!kr81 fokra" c. darabbal ,jelent ,eztolt. 1557 190.E-ben mó
a czal a' csoporton által bemutatott ast zedvelő előadásod: a jellemi.
zőek. UQI at/ik a szinvonal /orszá o. helyzet/ a mami dlakörakben, mert
1552 Ál ra Sáti6s... 16 p.
1553 Uo. 17 p.
1354 Uo. 17, 79 p.
1355 Uo. 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 45.49 p.
1356 Uo. 15, 16 p.
1557 Uo. 79„ 45 p.
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szótforgficsolt, száttagolt az irányitásu?: s no kapna?; anyagi táaogatást a h elyi svervezetektől. Az i BZDP cm!: polit kai> ac vdl].alta
Srinyitásukati 15 ,°

1909. mf jus 1.•6n a "7iassalp . ~~edvelő TársasárP" Szervezett
tar tott t3nál16 s luncásotthon
Arcáaok D11004:94 mUsoros~-rpárttln.nepflyt
,
~9
1913 marciusában pdlyázatot iiirdetett a
a~trrM11iM cáljaíbó1. a
l:unkAlkirreadezői állás betFiltásére. C6ijtk az volt, bogy fellendits e a szakember a nmn'aW7szinjdK7zW/t, rendszeres előadásokat s zerve?r
zen, növelje a jtived.elmet. Aprilisban k3zi31te a N,4pszavg, hog/ Rain
:'wú•oly rendező pályázatát fo"ac1 ~ k el, a?--..i megszervezte a "allIIiila
s n.ikedvieó Gdraár . : íiányosak az adato ?t a tsvdlellarségilttiről, elem vatriatta be a hoasA ftlzúdű remányetet. l`' 60 IJehiz volt a szánjátszók helyzete az 3ri3i,tfs amaci gondok, vándorlás mellett, já rendező utasitd sok nóliiül. !
Anrval.fölúöp a nzázadfordul6'e.úl a Ap1,te1`:1 3zoc i alista :Motive.
MIL, a fa.*~.:cások Remány, crrIá kedvelc7 gardája éppűa etiyilttr.~3? c3c3ött,
szerepelt a :a3ltelki Munkás °ctal.a~~.~íval, mint a ,lz; ~~ya..~ orszái,i i,~1i;~á8
4á
T iizedvelő . ~ z'r3vetsé ~; t ársulata.l' ,. 61
Yary4~vszl~v ~~il tevéltenysát~ e rayo~~~ fei? e:~~.til.t a századforQulan
a bnnPzásszin játazás. E korszakot hitelesen jellemzi visszaem].ákezáse.
A 90-es áve.:ijen a Szabolcs-utcai munkások a Váci utca-Rákos patak kere3ztesí86ná1 levő "Tyukcetree" nQvi1 csard{ban vasérnap esténként 1i Roti< I ILpl4pt, illetve a Gazember c. boházatot adták elő angy sikerrel, bebizonyitva azt, hog ha igc;nytelen a kozanceS, jó az 3Apytol.ai
1~ 62
~?tls4s is.
í~

...-...~...~..

~~.......~.

A szocialista célolisit aagme16 tilző ari?:ísuUked.vely Társasdro%

1558 dfra János... 17, 19, 20 p.
1559
1560
1561
1562

Uo. 23 p.
Uo. 40 p.
ardályiní.e. 104••105 p.
i :unitásszin játszá iagyoman,yol,. . . 10 p.

..
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•
rieudelkasstt /1913. dec.
Orszáros SzkvettséRe országos alapsza ballyal
ben hagyták jóvá/. A Szlfvetséf., oépa a maaarors46i sunkásraü-,edvolci
társaságok szavet:uezetibe tömöritése, árde?rkdpvise1000 altkc3dósii'; td•
mogatáaa, irán,yitása, elóaddsok és versenyek re,ndezdat w a társaciAlmi
illetve mun;ásaetből raeritett Wölten::nyek, azinmüvek ax,QadrLra, ki.
adása At áLtandcí mu.n?.sásszinpad l6trehozása, 1563 WW1 as & milk ed•.
velő tá rsaság, mely az előbbi csárdában is aaerepatto Rar>dszeresen
a ;Iuba utcai atuzkásképző egyesületi ho.l.yiségóbion jéitszottako az egylet vezetóseis támogatta a lelkez munkások-at. A saját azinpaa m®gépiisis~hrel, readszeres előadásaival szocialista órdek.lődésü közönséget
neveltek. 1564
,

imam= a Szakszervezeti trtesitó

1909 . szdmábar: irt a21;
.
raü,:;edvegsrvl, 1565 Kezdete az egyesil].ete=:
?,ásersre3üptekben ~'olvcí
ala':ul.ása idejcre esik. A ker3ólyes estek ós rsulatsdcol, tartísdval
egyidSbcsn vetbdOtt fel a gondolata. *Oa, aztttserisl ► van env a sun.
kásnaJ.s, do ne csak anyagi, erk%cai sikerrel ;;~:ion az eldafts hanem
(51m61R74, is. alaygnay zerYeu és szocialista eszr:éket f;er:iesszen.
Az egyes-ületek vezetősége ne tekintse mellci;es dolognak, ho gyan játaezanal; a szinpadon! Elsősorban ók felelnek a meLl.óvv" d1la.potok6rt.
Mivel nincs mód saját szinhkázra, a nii,edveló szin já tszás válhat az
quiAözc'vci. "Elsősorban is a prole = Aátus szellemi
agitáció
.jez; r ire hárul 446telessór, hogy tolluk segitsőgővel iroda,lapt totósváre. Nert ez is egyil, oka anr>eM4 hoa
rerrtsenert
a rauMRáseldaáiaokon a legtöbb esetben rossz, izlóstelen ppolgári ti3 lfogással átitatott fórcelmcnyek kerülnek eZáadásra..411'156ó A
hogy az elszórtan ős ',;iilFir3bi3ző néven müi:3dő csoportot, alakitsavsatt a
müt;edv4S% súővetsc, ;ót, Kezdő lépés, hogy aVv<árosiak több tagd bi••
zottsága a raupkanólkül.i vas- ős fémmmntások javára rendezendő Qlőadns
együttes előt.ósaitósóre vállalkozott.
,

1553 MuMbiaAaira játszö iagyandnyok. . . 11

1554 Uo. 11 p.
1565 I,unkáamozMal.ora ős kultúra„. 1 33 1.).
1566 Uo. 132-133 p.

p.

,
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Iiason.l.ó egyiittuiükóddssel azinvonalasabb lenne a
sszin jdtszás t 1567
Ev csak 1913•ben valósult meg. A Sztivetse:g Pál.y'aFatot hirdetett
egyfelvoildsos drAar, vigjátók mQgirására, inert sz ,, a óg volt pálda.mus
tató, szinvonalas müsorra. Végül GtA- atovs2iar fela janlotta
; yobb leSn" c. drárd ját, amelyet 1914. febnaár Zmin mí3vósz.matinón
mutattak be az dp,i.tűmunkások s.:^iniZáztermőben, /Cgsbermutat6/„ Első mums
1;ásdrámáját /*rhrtyr•/ ra6g a Icuba utcában irta. AZá egy:£elv+or•ásosban
µ ~,~,_., -.n cimü i:rll;á3táraú
az osztályharcot I33sdette *356e 19064ban
mindarabja ayoertsttisban is megjelent. 1 `- F

A

~
~• P
*
.~
~di" i '`~`~~~e~~

1n f

~ ~•
~• r..
.~3~..0~: .~zc~

S~
^
, rit3iiecl■•
yetsg~~e~

velői a<: ápitőmurkások otthoninak ezirrháztermc:ben játszottak. 1914.
március 15—őYÚ Peteri?i Araw ^r "A bibl„i.ásQll c. egyfelvonásos s`ixmüvét
mutatták be. Tőmája a val,lá^ os, bigott szülőn képese_; tönkretenni
gyerekeik boldogn.é;át jézus nevében. 157Q
1914. na jus 24—én 3 előadást őrt meg a pá7.yadi, jnyertes V tóz
1=1k16s "ázeg,ánY b,bris meRdicsőitáse" 3 képből r-í116 azinjétáka, A bird.
16 bizottság a villamoskalauzok helyzctór8l szvló szindarabot talá].
ta a lcc jobbnak a beórimzett 27 egyfelvondsos ős 4 vigjdtők kiizül! 1571
kLltó, djs$girá, számos
Sa~ Ede: /1869r1922/ ismert polgári
novella, r Qgőny, szinmü ős if júsdgi 2c5nyvQk 3rója saját osztályából
kiábrándulva a mu i .ásmozgal.om feló sodródott. llove}l.d.i.ba.n kisemberek
lázadását 8brázolta, akik reménykedve tovr-'sbbdlik sorstb1t. Vsksigwi•
?.ázadás" sSmm4l izzó mun.kasdrám3t irt. 11 mii vógdn a t5ké3 maigalt
ős idool.ágiailag megalkuvó, ellentiben Tamással /t3un.kás4 ik! foly..
tatja a harcot is a mumká: nozzalom ha3,ye; ir6nyát 3:6pvis411 a me ~-tért,
kapitalizmussal kibékülő munt;ásOkdr 1 sz©nben. l-'72 A munkkidikedvelak
szerzői beleegyezés nélkiil f rendezői fogdsb61 megvdl.toztattilE a darab
végét. Tamás harcos tton.muníetávd, az osztályharc harcosává válik. A
bemutató .1912, o'-rt. l.-én zajlott le az U<< Szinpadon "tSvessy Albert
—

►

1567 Mintásmozgalom ós kultúra... 133 D.
156e cfilnkáss~:in játszó hag3rnmányok. • ♦ 11 p.
1569 Uo. 11 p.
1570 Uo. 12-13 p.
3571 uo. 13 p.
1572 Uo. 13 -14 p.
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szinháza/ hivatásos szinészekItQl /Collőrt Lajos, Alapi Nándor/I 1573
GyallrovAilr. Tibore adatai, szerint 15pi-től 1904._ :f ' 26-ira 1031
előadás hangzott el. 64 vidéken, 967 a fővárosban ós környékén. Kb.
2000 műsoros est es kedólyes délut+in. -1 előadáson közel 100-an voltak,
ez 13 év alatt 2 00 00U főt jeleim Az első világháború kitörése azonban lezárta ezt a fejlődőst!1 74
E két neves súemóly Som16 Dezsővel együtt 1916••iaan a Szövetség
utódjaként megteremtette a runká,sok_ l.roda3mi ős aivcszeti,, 0rs*os
Sziivetsáj:ét /;vII20Sg. Irodalmi, zenoi, l;épzőmüveszet l. tanfolyamai,
előadásai secitettók a munkások 2orradYlmi Irdlnyú nevelését. 1922- ►ben
tiltotta be a belügyminiszter a P~al~ Mz? ~I~ terjesztőse miatt. " 1 ' 75
A Szövetség sziuha►zitatir /VÍSl, Nagydiófa u. 3. sz. /helyet adott
1917. dprilis-ciájus hónap folyamán az iirodal4 estélyeknek. Az este
0 órakor kezdődő felolvadások ingtenOMk volta:;. 7,as -yar, orosz, trazr.
Jdzsef, ireszcia :iöltő4ről Bokányi Dezső, dr. R4M482 Mii3ály,
tovszky Ede, dr. Pogány Jőzaef, Szer+dehllyi Sándor tartott előadást,
a munkássz3.nházakró1 Sonil.ő Dezső. Utáas Esegbn11gattdk az ismertetett
ve.rseket. 1576
1917. május 13-án aiLe:1t3aETipdAslia nagrterpében. tartottak jilftdASt.
A Szavalatok és zeneszilmOk között iiveoi, besz ,ád.et mondott Bokányi Dezső a S2llP béketárekvéseiről és ca járdl. A prológust, auwaaja
Sándor Láitomás c. nüvét Spitzer Andor, a Szövetség szavalója mondta
el. Vürnai. 2sg~~, tolmácsolásában saját verse, "KatOnafiamnak!" hangzstt el. Nup tetz GYiir1}3I hegeai;riivósz előadásában Schubert "Ave :;ar3.a"..
ja, Mozart "Menuei:t"- jo, :;chu.:zarnl "ÁlLlodozás"..a, I-íubay "Csárda jelenet"-e csendült fel, valamint Bodrogi "Béketrombita" c. hAbortis dala
3ubi:stein "Egy vén király volt es13er... u
Msrtoa Dezső
:

,

1573 F-1tabLaazlti játszó hagyományok... 14 p.
1574 Uo. 14-15 p.
15 75 nunkásmozEaloa. . . 103 p.
1576 Uo. 183.184 p.

/d,oncorakia%etteV! 0rioG "Szorot].ee„ Ya3kmam "L©ologaoydal" /i —
vAggi
Ss Tidor /Ciaarleol~ ia/ Y. ©zi~lt~ únak i. titolt3
,~,t~`~ha c~ r 7 oa~a~ivC r.~,zn~i/.

2,90+10 ban I3enodok :.sarlill, Lut dec Gyvrgy, govosi Nifty, Banúozi
mdpoL /h.iváló oaaako©berak,/ oc3alapito t ták a ZAMA etsinpaLd►ozldr
j ot, bow haladó dc avdorn drúaa9,roc3alooaal icaartvamdt Mg bortársa—
3 .kat. / P it noon, <xawAnann, StriadborG, Corkf.4/. 1900 ■1:7, 61 cun:áfl—
olóadaot tartottak. A z utolcó dv°boII viczont 4G czóit a aunk.',cohl?oz
50 ol'c;aclas ~ ~Gyakran j átozottardE arua::ácottkion3ht~ an, ozakuazvrvozafi: ~.
Ir<® lyio ~

Maim es 1906. janair 644

eninibom az ,ol28 qpidceltSu c~
~ igt
Ia;°dolna" /dráaa/, Stank
rvl im s Ybadsnap Miután FLSbbel!
i7odok3 i111, w j bectOnoe /cz+atirra;/ C. *IOW may tE?tJu'lo clol fogadta a
kciz6nalg• 8ebbal darabja aoGronditette, a ozat?.ra Iaaa:oc I+acagdnra
f r' aatotta őket. Vicozatrxpr3olták tabf3ztil' a czareplc,kot Palmtop Jóva
roof* Mira Z$zocsf, Kiirtby OyÜrg • Dotter iti,xtt3r3/* ihMb»war
enrrnap Mate o Capr3.co ho.1y9atdg:: ott du.," brekar a nagy o~ rrra való
tekintettei noCidc d tliL az eLBadúot. 15 1949- b en r nera kaD tah oz inbáaho3 A edget, igy Ldz c toleaMk voltaic folo®zlani ~ 58a

A

—

-

~ 3'z ~~~ b~ * ~ ~n~~l►
41648 ha..
alailik ~
~3lit makedu t t :kícza Anon dramaturg vraetdadvrll. sjitip(ig-t
isidazatt a Vúci u. 11/b . fdlomrlotAn. 1918mban olyan drá wi caluaddr3
hangzo b t ol, aac 1y en 7 vúF: 4o tt► , 3 oaaghirott olóadó lc osuepelt, be—
autatva a drar,a,oiráa, rondez f d AJ foreu:4141581
►

A 107dpozaxva Kc+n;vrhor©o..oddQe 8gdapaaten, a VIZ. I:crületi :.ydr at.* 1.4a* alatt 190604oxt fizotat °úralt t1114148t "=áaAaluatá"
esmmo1* ame1y aasrtpvt in tartc.lmaa®tt4 i db bra 1€3o fillla volt.
1977 Manizámoigala►n••• 16414
1578 Uo. 121 p.
1579 Us. 121 p.
1580 Up. 121 p.
u81 t±o. 182-183 p.
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As 1• siguabr:n .:o.varpazaan ;Iwrnannt A 3 0-a a ozári. .dnoL na 61Qtbűl

,

i nás eaalslrra c. diva kör"vlt°k. A darabban a 2 dvro
rab n.:Gűrül a /Pettena tao börtiinvi3zonyok küzött, "IfiQzabadulée"-a helyett
l:dnyszorzubbonwba dugják, taig coaládját /fel+os/gdtt apj4t* kiatiiit/
ollsorcatik• Saaauoo-t “teladtgodrtso".drt bört8nöztlk be. Aggaotyíxn
apja a I;iafZtinak u»j6.241 be®zd1, alti az olnyorxío (Alen baroolt, a
jegorronlűot^ Id.viváadtlrt* minuet o;;ykor maid (sj3t7sloe koll ,hopy 2oly-taaoon t 1532
$].ríl a £Lzotbon folkaiv%a olvaobatb,' bogy port6aentooen e~~ llitr jált ea elvt€xraa:.mak Pa tJfi oovo3 kóltdednysib /1.20 K/, t3eisaadia
valanint, caol,ral: a legújabb piallidadVán<yol: /pdErt•.
rsiiYe~ t /+60o 03
101.61 Illigra811[bnp ►t► , koncr000auai, naptduvak newer, ndcaot, rnsdn,30 !i114/ ta©
Itep!►ie11044 11111iri do alcsola 7a1oGatott r EM* /40 Hirst,
,

►

-

bAi vSlatarolbotdlt! 154►3

oss~8
35112 Ilairosaga Ilarraas♦Sa q~~
riá~ra
it~ad, i• ssán .
~o~~
23p•
1M IIo• boritG7.apok
.

B. T .
~~

/n19 6/

~

•

Adia sDmOranvÓ

raozmaal

A weivi meF;ooztottoú;- rdgi problónája az cnberio'gnaL•. :'a: ulor
d o a LözI171or folyamán a görvg óo a.i.atgn, az újkorban a francia, Moot de angol zrú]. t IWzvQ ttit 6ny(31vv;S a
AM- oz. vógdzk a aunl-°~áook oav Pamlagon zrolv aagtoroatóedn
UsaÓoztak Lenri Barbu000 azavaival s nNOR& azociaiietikaak Ld t kózelőtt cmDsirl koll nagragac3nunk ozt a =Ado kulcoot, ray aindonki
~
s~rit ja az o{;doz világot, ao l„ynsk nova s ,fl©
xto. "17 Roadnvkodőt
jolont„ As ooz )erantrí w clv nadtprouqvAe Ludwig Zaurvni3o►f lan~,;yol own1867-ben hozta nyilván000dgra talA2a4tyát. 1535
ap¢;gapan a n..ocioxaZizauo okozta alsirk6záa ido jdn a polgári !rtolmiek az ooúporant8ban találta no g a ndpek közti ta ].alkozáo kulcia1.;.üdik.
coút. 1905-co 300 cooport /15 ®sor
~

Az (3106 e^z oraptlidigt
k 19'5-1908 között sL3kvltak nog
Pranc3.aoroz4gban, Fiolland+ ában,r áaatoros.€gban do Slii¢aastágb ,.3n. 19071914 t.özv tt jatok lstro az an7oly lesg,yar, coeh kÜrük. 15$6
A a4110deleS i nuul .áorso z Ialmapla adlsan váltak az új nyelv 3.ríuz ~
fogáisonyikká, Be.actüoégük xyilt egyede ae:;ÉgrtGoórv. A Ilreivtan.uldo
politikai elkütolczattod -ot ic jaloatatt, BA3rhest bcisznoo bos'cI,tc-tret. ♦ Lithrz
nunka után not kellett rekáig bibolöc3n.i a xmelyvole gu t igen kvnrceö a
a, '.+sovlo osabá3►y do a noolatin,
v3lág háboti előtt több~G t i ~
gamin ~Ie lvel, alkotják o z
ostx au..~áoeoz )erantiota tanulta f haoználta a n;rc lva t.
A
ore
:aozott nonzot.küzi koxgroc©zuo üooz©Iaivuoára lo a :Jaaaetküzi Sz oeYaliata 'Lozr,orantb a;üvotodg ao~ ? ~ o rvez'o'ro, a ~ lJot a v3i:_aá~rú
robbanúoa at a dáljozott cog.
,

.

"

~

,
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1584 ,J1au Zoltán-Láng Mors Lezporantiata munl ,- áoogyeoülot l:aayarorozd;on.I. /1913--191V = Budapoot, 197G. ~V.dvf. 1.oz. 35 p.
1535 uo. 35 p •
rlóualsGwyaa:7oaúiwol.... 116p.
1536 Blau-Lin;s Jazporant3ata. . . 35 P.
1537 Uo. 3 5 D.

A /polgarle =Mao Oomeranti© ak . A mi.-A.4
A ,po4 4x1Or_i
samasialanimmiam 19054ben velt Boulo7no-our .lor-ben.ő~ ..~
JO: ValeMenxayi o.ro ods velacoawi rdtogdt eognyerai a no alonna►:4
aic mamagumaosztdlyedljaik ol'rda8'uaz használtak fel. 153 '
.

AnaprOroT.ár4u a M . oz. vdgón kiaobb c©o.;iortok 01MAigatelt to
vők©nyedge ta~,~ amztralbató. Dr. I34lint Gabor Ioolo3nvári eisyefteli tarúr
iornertotto o1Sszar 1097-bon a nyolvet • 1896-ban irts Da.rabio Abel ta
nAr az al flv n~dolyta$t. 1539
1910.4en jolont aog a jmndpia-o^,z-ntlot411; ,2 cnolprt:ias Laboro
%linkei% is *polio /I2or.xdW„ 1931..bon aaj ~
ot szerveztek
Robiocelik
baloldali aD+tklrservoiet3. VOMetv irányitúsáve3 4 A nyelytanulso eaz özoi az 1~`~12.-ben ftrl,aeból hazatőrt nyoadáiss i+o7.gár Jona
volea,ta laiEoráitott rv©lVkon7vok,, ellbtérak d© ozdpirodeldr,
1590
tdk.

-

-

,

1913. flOonnár 23-61m 60 szervezett minkAa meGalapl6ja a PV,L. L roir ,
o e
l'erwülo to t t a ~
" Acooz ,=a3t4. ;Ala4 a 214pazlahaz u. 9.oz. alatti vnndógl'ci.
ben volt. i.ált]ia:a a Itiv4lóan 3zorifeagi PelgáT Zzoó nyOlvtanLci2>yvezer ■I:cE3?sta, irú /att. 1914. áprilia 294o loagyta ~j~V`.á, ctódOOitOtt jae=
7 L ^bAl<Y,Ti11I:.a t i%lia:rhslyi eilliaztori oalidilyt aritlC so a. Az volt a 64 l~ uk
e l:íiv j ak a :~~.áaok f i ~elt~1 t ~tz e~ er;~lo á tovi kE3nyed~dre . 5~.~ ~
1914. c]djuz 1-3 wolvonu11son az
Oaarvozdodbcan rőozt vettak
a báború®llonaa dononntraaid44 "oazlnrantinta
folirat6 tab-1űt vittak. 1592
i3ocjclont• za:úlunl: ia az "'xiRora:.ato", a vila;aaavetodg 104a.
1914. Zobru<'.tr 5-i adata azflririt as Offy®aüld tnQL 3 onoporbj+1y, 200
taAa volt, 1923-ca 1500 246 1593 1914 elojdn Duda->oaton 10 tantalra••
1ne3itottak 5U0 rdaztvcv8vol. Indult ndg i:aaaán, Sadkonfehdil140)
1'011. 1 ~`94
-

15í30 Blau*** 35 p •

1509 ' .lunsvie?7a 7oratimok... 116
Blau... 35 P •

1 590 vo. 3 5 P.
1591 lit,. 35 P.
:ihuii:*3h : r7oaánzrok. . . 116 p.
1592 I3141u... 35 p.
1593 Uo. 35N
1594 Uo. 36 n.
.

Tev4ke]ave6gUk a Latósigdldal .ősessdt►köziehoz VEiZe te tti /g,yatooribb a t vílitghttbord kőaiitV• Ssaoeetebdrvárott Q világh&borá elett
/191V ]blr4r Qynla Ao Nagy Moot esznorantiflt'ók olőadáadt betál
tották
vaaddgi8bea, azzal as okkal, bogy neyüléflt" tarta
nak, s taival az eaaperantb ner.rzQtki3zi tolva;jx~yely, torjaozt600 non
kivánt3tos.
Vigni a hatlioar,ok alt.-iratul,.ron ~-. ivdl elösegstettac a wort alter••
Sed4411t. Mi, a 11Eépasava az okt. 2-1 4záeben llimmit ie At iall jus agam
-

-

.

lpernsstdayszocialista
2,4z=~ e! rael
]aipticvül, a polgiri eg3r•idilat o lniúco jamillaidá9 i wté mi* a belr
ügyoiniaztorbes* o 159
ea 220 11113kix0 rőgtela beiraibosott as
októberi taxg013rawa, Az eltel viUabibord idején /19145«,i6/ a
tanfolyamokat a ozakszerv9ezot©kbon tartották, iMigin cealibint az e14
adánok czáma. 191G júl3.aaúban a vezet8adg a3.kortelen kiatirlotot tett
►

-

a holyz.ot negvatoztatacüra.
A KMWE tCV'~1>GplrcrL,R nindkdt teaiilaton /p0lgirie
oayPor.•
vozotűfl6G.i
man 1221404 /alapasaDi 3,7 uaaua0 nniSkak
two volt a pagári emroseQleatoa Oppdgy, mint aobittia©ek Pá1 dz. do
Rajezi rYeza3 tiaiiaágv9.eolBk,,. A ez.a3oezorvozatek bato.:adtá3c Skat e d®
nom (jrF3zt6k saji►tjakna: a3kCpsildafike t Go
9 6 rzándőku ~raá3.—
t° rsaradt teak az5atakra. 5''
lottal~ czoailJee iigyo
...

WM) Si1R volt tű moobúzic , • a tvirp►alt korezalcUan,
1221.1
3 augttoztuaánoL- kod•vrozü 163k8rdbfln mdz;ie a nolcáriatic tanitottlzk a cr.sítoloha3.l;atftato a 1211E t as 8®zirfizaaa3 Sorradaloa gybzelno után Aillimicuata 41 t©laZólitottúk a rdgi bagikrii:, ,jolont'kimzonoL /n6 _lozava, 1918: noi4174 ®záraj/.
A ladadte14 /: alnar Gyula, Zeigler Arp64 maigalaSjaztagat
tarbottak, amelyen 2 napirendi pont ezorepeltat vaset8e4r°valaattá3 6o
-

1595 Llau..• 36 p.
1596 lie. 36 p.

-327az saslapozabáZyck módooitrisa. Otthonuk
~ /Y 1, Livöa
u. 34/ a pol;úri n~ z„aloa ~iaa volt. l
Legnagyobb c ikord t 1913
19-ben dgte el. 2 központ nye3.1n3ctatáoa ú.iabá linstangxmo4rat inditott
p 1. az v,bsse-d. Mphilzban, =Apeeton ér; 7.rzodbettalxin. Az ujg3zc3rvozott mumtsiooszporant6 opyeetilat vd :1;lcsco ozdkdlyo a nyomdáozo 1G
tí3Ytb or1" Ott ~.1u1 lett a VZII korületi ~3dr}:OCt3it3 U. 1. vain i~ t,t.
-

.

A K aro]y3rkx►sidtgr idoj do a Budapes ti Tudomány Italrpialot UMW
Leó irányitáe$1it Iglgadilreztdk az Mamustú cge d ajatdel#t jar .
isr3eűG>ilsa Q
azz3tt 1913-01 Sollow,>. A. lionnotk5zi Welvi
~ibbb~g rcalaLmUAával /1914/ iipozc3hant;olták as ©CycotiloLck t;avi
kensaigét Ag ig/ a aaprelvdsaaek /sirDrtgri Zoigmond, Balaossa Józoef/, i.!61c /Ka.rint'y ypigyoa, ,1599
író Woo/ rj czv6 ~ el dtol cinvanalao pá vált
az oazperantó dv0 16 00 .
1 9 19rbcn tanfolyamok indultak, pl. Po©tcsrzodboten a C®illac ut
cai naukAaotlóonbans a famunkások ozervozetdbon /Váci u„ SS./, a
llben /VIII., K ilcsQy u. 2./t az U jpfeti
wo
'
honban; Covpeleri a 1 utcai iakOlábtaa. Mvo2u3ciott a libtotámt ic.1600
-

-

Az ~~~~ c áv;k. ~~3rí ooz~~ almai /©ozparantő, aatiall.o3.wliota.

term3azotbarát, opovt/ natzr
nyakopO,ltak a muni:64p;ra. JQllemzű,
hogy az önálló o ~ ,,y©eü.lo tok lótraosáoa előtt gyakran ró3zt vettek o
cozyalIlibban, m i d kiváltak / A, gyiri dalltsááki, oz9njátoz3n/, iLt10611 ►
ve megbrsemtc Aá't a ozázad£ordtl4n a rmmkA©turinta. munkán az~~~
taellonoe , aunl.áo tcrci:~;~~tb~~rá e é© mun:4áo 3porte ~,yeaii~ beket.
K3.0'neot,on. 1903-Jan ola?s'.űt mos pl. as AgmaugmmiLialalistaguem
nülo ~; bolyi esenarailai, A Good Templar . elnovQaéaii asaba/loósibrec egyeoülot 21 .óz. páLetra táno, - atta Q W . D r. Aanburscr Jenőt dr. 8011óo J6zsat /abe g ed / andilinnoa;;alam lrerüei'b alakja/ gyakran tartott olőaciá.ct a
: Tinkárokiirbtm.16Qí3

1597
1993
1599
16(70
1601
1602

B lau.. • 36 p.
Uo. 36 p.
Jo. 36 p.
lio. 36 p.
Dr, Agra... 3-9 p.
Uo.

9•
adskaula a =kapok aguúlt Woad v+igdas non jutottak mag td l a
i Tl`qice tont .a earoleuóri Melon. Több oka volt mask.
Qaokáza3ak
Ez€umito tt a környező aatt3kba való kikaaflizás. a osabadban való Maw.
z6a.e, #tere riot., tella464 WtordsAt a 1042 tbets rroiVatidö aAatt Gondolai
Qoa aorta Di . A vaedtiMetpi notkaasaivatat coak a nn;,yiizeMkbon tartottak mg. az tisl.o toky otiibelyo% coloz nc..) orate* voltaic. A aotairLook. ostet kiskManicba. vend4glölCbo, za joa, Mat6i ki ►vaaóráeokbe jártalt.
abo1 advöaoiay borosiz, badman erellatt ~tkldtek,, Baal: a '~~~
~*
fondo~a lv Wen bel,yon satilabrtt nest máGpodlg a ObaAtti a, U. ez. . alatti klvicadvarbewe only a 114przava nyorndáazai.rtak taraakelya val.t. 1910 tolón n!alaVamt .digialikaat hii ►tak iiaz•' *
• á► .
cúo, bogy a ,., •
nort %,,aa eabtaei ideólokttst Zolyő kizdaitNt a savikakancabw a Wpm
tyajAt4k óo a ktaaliatLa rabjaival segv! 7ni' lobetet3en.,,"1" la a bó•°ai naptanitáe ligoraehnicit d antra volt. A: "tial.colá.itit* kültölc3l
1ilkdpae+it, otb; tapasztalatai is a be~lor1óna~u~ a ~~~3
~ ttőir.. el souk b8vit.
1910,. t+ebuelis 4.431 tartottak a .
.1ovao-t a Oaesfti uttsáblda,,i°" '° A
aa ateg,% alazabit alatt 3d mono.
MandSr a bejamat alato,
iást
losott az oGyetdilot aetgalekatioáucw1, a funbaidk la.Selö1an4r81. 13 ta<,~á jazo t G~ ~ ;o t vállteat+otttat:, bár idcoil,r volt az
aiaPitöc aséaa, : .-~oiloo ttar: ~)zL'aloa vl.te,rAe d';`,'pe,, Valóban az
19104mon 0arrvezott ű udap©oti ,kL.~~duláoo~,on 1G22-cut vrttvit risat,
1911 b~ elr 2661 !+d ~~`~0 1: >5-20 2600 jilm0 boej^olüett, k 1ao amelyen. dtronte a tlag 35 000 onb3r vett róazt. Markor Mr 8 crnod611145.z
~

►

-

'7T

,

3+603 piildae Mews laadapoot Is-ir'andttlúhelyei r,a a munkánQozcalora.
1966. 7.oz. 21 p.
1604 Uo«21 p.
1605 ito. 21 p.
1606 Uo. 21 p.
1607 Uo. 22 p.

329

íaudol=as4tase as illegális kommunista ao► sgaloa réestvaváiaak. "aglow,
mslstebb a krMlguyeregi de firankbegyi tilriirtebáa,. Itt tartották eseta9..
aáriumaikat,. l6
ssdlesedett ki
tavdkenysdge lóleg as Iii
aim vital swnkiaNgyesűle telt va w annak oestályaival • Gyakraa aaorvo ,talt iglidi í~aW az if jümounkásDlt, a Mu,tkLO TaetadzíS RaseGlo t enart:o_
tietilí 4 a ts:~ G~r© rnea~barút Z gysstilet do a OW
M. a mmAkaa~o
~~
~ Irad~a,
A kdt világb6borü k+c3sütt a waakásturisstika "
laidis ust 1 la emisaeiC aveldei iuggiaa ds asn veeafilytompsgAskoriAtoz,da 30 a romá8rs4g drasztikus Pe llf~ó~ion g . r
GO miatt.

1606 ?Wes Bdter .. :td p,
~d► she g roa ~ oyok..
.
116 P.
1409 141640e,,.. 22 p o
á6l4 go. 22.27 p•

..
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tn-. wows. ,~.t.;:ensem R..yact:

A IIL..It as$aad vdgón ldtrvjóva amMessa a teradaaetjárásboa bar
n4Llőeat diaanaidiliva Hiuletett saint.
boatik na;;;Wern1 ap©rtsaerebetilkoii, . spartozikot da e6;Yee€ileti cow
drelljtOatt. A ksadeti ss:akasab a ti3magek bestedaóeo /Fxsabadtdri sporrtok.et tuutiamus4n 3tlleematee versenyeredndnyekra nsa töreksdtek.U11 tdt alalrsbottáv cuo g 1+9954*a a ~
t 4a a
•.~~ t? ^:~
e Vig u t+owr 16 . esean alatt tar!.
tarspteaber 294nT~lottdk ~~6 Aggszakiiket, .A cii,kődóei en¢edólyt wok 11)97-bon kayo.
Resptt~ dbsset, elap!►tb Triter W ar,ra, Oeccaka Ja ~x3
Vac raoc,
;:.~.ro1„y ,
A szoabat, vasárnap est i ,öoaz,18in1a1:: ikot a
rendura ~~; á1,3.and6an ú.e =al tartotta /jel.est600kat 9,rogattek/e mart a
tegto1v,5talen, toborzáson /lrurnaeialooezü47 aaervozdao/ kivűl vit~
ssaYalatak, nek is 4lheagaotta#c ozokea a t+oglalknzárbakon,,
♦ ,noistraalttó, tiweiamel ]dsivto terodkestrodgliket s basábliain f®l ts
áivecart tett UAW, b ogy 3elsntkesaeoaek a fiatalok Audi tabben. ~ a
3~t# ado tit a fogiaikpaáeolcr61.
a n;me tek dswoeaisat la rsürom láttak a kásöri heti 2-3 ollszt3snnal tartott aglikokan. IgustodlioXbea
wakoro3nl ► a mama: wafordultak a "afoloa tor
ist is tewik eilkitüaéeük,/«
MAW triot dsa416d5 ozaktáapah40s. 4z turaag,yaicorla ► tokat,, diva ~c a
l.abds• átd".cokctt /pl. labdaragdaq%, bdzDbaQuaat.,, sul,,y4tae lóst+„ t'utxóvoroo
rveket, bbtvlisi 1,cia.yanda3.áoolcat /a Yároolisetbe Is Poston kival/ ja1ont©tt. /tGen o13awagolti. ~~5a Városliget do k'r3a,~►óks i~t, roses a k6 zleksd+~s a i:ávü ~ilgybe/.
-

-

~

3,C;co-,1940 k .' /1910 tavasain/ 5,sa ►bb Ervin Is a iD'cizillOtto can
po.:toaatl.5 baloldaliak ilaapb rendeztek a ELZ.lailigairil. A sreadr•
~ ., " s
-. , : . ?
'~
`oro3g ~ :• _
.= .• :
~_
nevezte net talamán7ok... 114 p.
1611
let►arovee
nat 3.0v ~ to16 mu;•r.. cok rógen,,, l3u,depeet,1970.7.es.
32 p*
16"l2 go. 470 ,
r~
~ yo2z... U4 p*
"
1613 trasowea... 32 . p•
1614 go: 32 p.
1615 ilo. 32 p.
-

~

~~
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].deos sort a t'ornaazal:osztály irány3.tái között ott talajuk nl. Bacon
litodsdt* SAgi /udolPotr, nár6 Doza6t, akik olrocadták a UUn1oask6pzú 457n íázt vitt a május
let 041kitUzdee5.t is. t willipztdl..v ~oado ~
a ~ a~ndozv3rwel=, /6/b
3r-~l
ar6 bamlitat b„,~a 1899. mógies]r44a v+at a vásos.ligeti nTricozt3,
10%0Sz ,cinzatt 2o3ad6Lan. A saane.sett munkások n parto1ó3 .3 zc~~3el~
tck itt„ A t ornaszereket a Deb de Beajanicb utolin koren .tUl. kocaim
vittak a vc1143g1at44 ahol a nnsyssiod köacönsdg elc3tt a].kQrt arat tak1617
á, S3Ftepelmziztaten Ttiirtarinuitiven batisoe öltözetben /*Gröa
zcináV. bahth* nadráG, smiles pántlikára kötött verSo 37/ 0 0 groduki
cy6val szevo„?©Zta.,
A ta;l czim n6vok®d3se ellen3ro gondot a likaajazisilsollikan
okozta, A vandR3giöi kJ.].Qnte rQn.3.1.coinek bizvnyttlt, adian a leaa013nYiu.
25. Dohány, u. 28, Dob u. 770z. alatti / VI., Yli,kc :./ kort4pl:via6dWO= odoottat Beadványuk után 19 08-Jo an msgezUntQtt6k a ~ogla lto ~icc
aáeailat is k%. 19 3vi 3enn ~ lá$ után taták ba%yu~t a
. Ya
a k
pith ~~~Vk/Va4 1I ~ . vo
~~~
~
*
~~ 6 iV _
N
~ a7^z. ztQ ~ yJ X1L Wik ~ %INTE0144, • •

_
-

'{.

.r

V

1.9 6- b a~.2 ncL;alakalt a "Sok o l" /UaesYa r szá7/ n$ni jollaca, deruok.latii ~.~ tqr,moeqegyle t. A bu~.~ zooá xtact9.onal.iz .rtu...a ®1tarje d4oQ a kiirxzyo t.i;i ortoriil.a Win
ozeZ! 7oIC e al ►v
a1 "p~aar
y~
will
~"met
^~/t a ~ •oa. ~~ ai. Az ~!kilj
a~~ wr~ri~~+i'.AiA.i
~i.~i/i~
~ Yö..ü t tak, A 70 26,
a too ted<,6 w 3a a nolitika Ogremi,tanQ. 30k a aun):•f
231or a zsörgyáraak u VI. bog. Nagyeeaá we 410z„ alatti. ,~~,~t~~
A 1619 ,teng©n'aorG
AAL~~~~3~1<c~
~~M~ ■bpn tartott ~xk
'ol,yettooe Jranor.00L Anon, a t:oxnofola:°yalö Bons Ferenc
!de
1tt%
'

y

'
ir7r

1616 Krasovtic... 33 P.
lil? uo.. 33 p.
1618 Ile. 33r-34 p. .
I~i~..~~~tom~yok... 114 p.
1619 Krsnovec... 34 p.

w
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150 tan* növakc; avo uo ©cokára átk8ltöateL• a VII. korilla tbe az
liraeébot ki3rut 31.0w. a3.á4 162° Oia ie Taeéta.rnap /l4lelőtt/ a marasilli
killüslt4rgolcbcsg tartotta: lab8úa69, usrómi, ilxtór ► patorlaira,ilgtt a aew
spaeokkal ecyütti, 36 idcibon a Mealy* állanytai itta6kiun1 1621
doaan ccsatle.;:Qztalt hozzájuk a "oocialioztikuo iroe miatt
1"olqaalttlltt r ' ;~,~Tfó qap t" i3oVü 4oQli 410,..1-do
64, aortGá..veMrtyű.~i Szat
jai. .114nom a buYzaod xaciotta3.izrula i© a pánaz1áv-vazrt.ilr hatáoára
1097. jaaq#ti V`' ;'n a~~
aa zajlett lo az o,.;~ aculo tban a r~mrar ó©
~~
4
o ~3e~t ~C3ox ; i:ü Stu ~i ~+ i
Ak mend ,raág Slue áa$'oQel nyu,a;táata a b'I. Taeftei p+€+]. U. 4.nz*
alatt megtartott %óawtili' utízn, bogy a
tet : t nagy Qr62o—
aziti©o óo kortokeo BaexAra
bárt a vála®zttnrba úajutni..• 4623
Sűt
Yozo tüvór v•laoztáaava,l aa icxoirlonoo alolnök€ite ozQrv+oaettt
aunivzate Zi :ak Itbrogcot óa n'hrimy tiroát 1897 vóGtIn sik3rült kizárniuk az er7f3niulotbgl •
"az ogylot VbzallfSee4o komolyan oda tarok—
balks hem" ntagok as: 1c►let korotoit bolti ain on politikai lrán;pf.
t.1_~h
aatt61 ta'tVzjwajaam:..." ~ ~
,~t t~~~. r,+ o 1.. r,~
~
~
1
~ nÍ~ ool~l o warGnt ~ G 4 filmset/OA ps'obLi na, ‚v an ;;
~~

,

-

a isooüc./
,Zia.149 aki a c^c?azioVA1: nankacaport
vozetv3o óo ndagalai
hereon. 12,99. aPriliaában a vale kizart ttaGo .Ar 1 oc7itt avgalekit,otta
ss "AVO c " PQlifil6g00064/ ogyi!ltot a VlI.kr. anomie tl. l0.4a•
alatt.

a m&r önálló ma,.^wg;
A 'q
AblauLagadigazzidszati 1800-1900 L'OzbtMs a Püv roo rstóc:onabb
zópoaztal;jai I::.;ró'bon nőtt a król: ozáa3 kcdv. A muuilAixagmak a külai
'
.

,~
~~

1620 $rar✓ovoc... ;i4 p.
1621 tio. 14 P.
1622 tTo„ 34 p,
1623 Uo. 34 p.
1624 Uo. 34 p.
1625 Uo. 34 P.
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eyz1:6z volt
I;Qrülotol.böl munkába járáshoz elon iloaletotloa
.
60 cr7ortoozb.öz is.
1393 lfs:]dn túa'omaluiWt az utóloiak o}iwQsAletao. A VII. Dob u. 70,
fű alakitot,lt meg a Róqpi-ledla vcud'rp16bon •1626 Bydtt e
sz. alatt:
int'ztok a IMISIAIBM*os.
a 'tSzabfat~. Szak].apaA•baA'r'ozlotQc
"r!Sazint ozúralmz'd.o 411 bertedzCo cdl jábol, .; dozint a rar de lakeeWc
I:Zzti távolaeig küvQtkoitübea kerilvarozwAkn,1 6p7 Yádelmi azeapontbGl
boZtátr. 16ta.•e , sat több efirealetbon lon tata gl:et.
Ji IOW Aft , 1-1 samemibila ol6zetoo ixuormácie, elűzte mof;t
11onro oln2:'~ =ayor 'oronc !© 3 tásaa
Sight vaoaaaldiek, az 3d 68
foy~~txri mab ~ a volt,
Msg me ,:kaptáIs az eigedd]j t Gödöllűn• Vdootte Mazt•Qrcomban járva
csoporton kirán3ulaat szerveztek is itipriosaijiat a azoo3a,l,Qta oozadica1io.,A t41 folyamin tootspikorldeolcirsl eabokátött L: LxVi,ttQr:ict'~ ztrű
ol6atiimeptr is tartottak. imodc;ly rióáktil mabödtokt Az 1899. JO., 1 G--i
Utlioitt6ri /11iiztároao4:^t tdr/ Zolvonulácon, abizpakan 34 kcrdlrpá►sw©
vett rdozt. Szoptonbor 27-ón a AMMO sift corán az ,qai►ecyloti
ráac9 et balkoh► tán$1 Ioövltoltdk a t6bbi ekkg] ~
taldnoo vdla~
36
1141629
jogoto dltett3l a ozooióldonokráoiót /
:
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AXIMAI
TILL,L-11.1nammakivol több czakocztály alasját voAl
aighdabaa kozddldlyezö ozorepot játozott az ifjúság
bitbr
iovelBOF'vmlf,luLmal: "f all0i;vtlrart lotto Z.i.alakitotta a n39,, Vz.ilpdaAr.vütt eat i s. :r1rtlI:c::o c► aa%fi t vógsett a munka^ tFarnam,aart, torül®tóx ► , az
all„ ~
f i°4baut. Tb al,/i moll6tt ;Oda 176(.5.h mEaltcpi•L1vlit ionertel. mág.
440480bbi a legsaglijsmiaatis. a•elyotr eoak na;_7 ncl:Szs6g®k
6Mi,n tudott mbgczoiliani. A sift edzdo, fáradtoá,, nah'zodES lo.iaizdGoQ
g$10 3 a 2 vilá„ Uíború között Zwzott c3rodr.dnyokct. Alaxlitóit Porubc:.Iy
ANW, Gyurfláno Ay I®t~an. 1630
,
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1626 Zraoovoc... 34 p.
1627 Uo.,. 34 p.
1620 U. 34 D.
1629 Uo, 34 p+
1G30 Vörvo Oebeor 1950.4970• SA= 10964~50 l~ 1907-195t ~ . /szark.
Lúoz14/ 8p. 1970. 1olvYir 3oi 1l~roa das~i ál~almt. Soroz . 39, 43,
45. 75, 73-.1., 887. 97,
p.
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alimAlaiG 17 dime* lett a WE tagjao A NANSONLIAMMOUNLI
.21=1LAssmana=Waft de as v~lág biriobabeport jának elismerten
Liono].Iod6 toddled azaL.-teJdatdlvq`, ~1
A
3zen SOWS IOU a 10•0e Gvokben,, A I,111vet—
roai vantligle *doge fodett udvarún ©©te 14481 edzhettek. ftal.oc Ortok be WAG arsedbrrlatdle a,AI pSnzük oea volt v3.ilaQotsra. 8s8nyoago1 al ir renda]~o® ztety a mi volt, ez in rongyon, alatta fürtiezpos
GM FBuva:bon aowtúk
iliemerdar® a4116 lidgto, bogy több©n p1.
laa ~e Grula i►orxarttá te1'►.
sssiav 31ree. Sá~ th/?/_ Bir~eh 2at~n.
Fotó árulkodik anti.
tók arvUkot, noacoak itthon, '
big" 1927 -b an a magyar aunkir birk4adialogatott ja eno toroz•;u;i 1 a gdig fl ► /nmakaaolictpiV utazik1 1632
.

-
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ASz3.ne tmono o tari_ i011 lloloom ds aMBdi lMA.s4lOon /a twining
is sport Lodvolt az3a10300 ; elgaáirdyy eseeiadr3.umak to rtAsa a 8 vildga•
bAború Yüz'c3tt/ qAM,t,sároctlot llllitottak az ©ct].atkseEl9pnál megeatlkesri
arról, horq• sporttelepeken milyen rooas kariiLadairoL kv3őtt áosgoaledt
tű © lutluk i +633
Az sa baloldal.i, forraüa?.ai cAZmók tarj©©zt3oelvo1, a eland040110ai elvek hirdöt5o!4vo1 harco©, Untudatoe anntdaokat nevelt am 8emaajikr
Veteloin /szQCialiata tartal4lbd via a s7ort, a jatáh,/. As illegaw►
1i4öeba vonult .UP tascooai, mártirjai /aliún György, Krauts Róbert,
20661 Irtaslb,a Lemeny Lsteda,../ bator k3.a1 Z{xQÚ aporWol ~~ ltak, tűbbon a II. vilúí^,P~íbortl l+da, ~ pa~ ti ~' r ~n~ in barcol~,

"Az

I'VE 10mA?C►g blape?r,:i, i
p latilA

•

1311 - : 0 ire gyaloglíes iP j • 8l,po zán Henrik-1
1914 - A asei iatsot iVröa vitroure metal ratio ouapats Vörüo Vince,
8ogoár Józeof, Garet Mindoro Iaaeeap► Qryörrz, rahor. aE de

1631 MOD 7:etoor... 121 n.
1632 tfo• 121 p.
1633 uo. 133-147 p.
1634 Uo. 1 -2 p.

-335—
191,$ •• 1,900 su lseo J6zoof, 5000 ms Vöriis Vino

191$ 1500 as iouyb Nárton, 5000 am Kaiser J6nofl
1910 - 5000 as Deco Ummett aezei tat ae, ooap3ts Vüröa Vince,
Krauss Btla, Doss J4zcsof. Zalai J6zoof, Kaiser János
312116zá^ s 1Vmsa3a: t -

KAsilabras

-

Mixable&pail s 307110atítdirt -

"1635

Sndaposton a Vasas olőüje::6nL a VNit- óe,
alakult
MOINIMMILAINVaalks razdoti vikkopztúlv;Xs labdarú ;6, bortnrnár.
Aiorac i tiamsatás hl.jém a tas gak fillárjaiből tartotta fonn nanát az
eQros<.ilot;,. MUMS, Nicely alapitó viaszaoml'?uz5m5bon neGenliti, hogy
felozolildeikas$ heaadlsi4s4teal czerL ztá?: bet "... ; iinhnyel jan hozzá jájó cuLaa okkor munka nálkal voltan, do
rultunk, bo gy tag3#gysi4
hocy Iezzájdrulhaooal:, a íuhamat áa feliiltűmot tettem záloGba. Soha
nom felejtem el, a zarocidil3zo'Jm1 játazottuk az alQŰ abrL- űzdgt,
cztuílsamehríban ttentoa a necoaro, mert a ruiuin a zalogban volt . Dr oohs
non blab= mg. wrt mc;górto..." 1636
iezitarea 3abios ► tig6 oc3apat vált a ~jkahubúl, amely Mae
lábao gyezeloekbel veírbuválódott Mg a század Qloj®nt As anoloick<31
való siíshazáo idejdn a t;ozok Salsas/ a joGyvaaá.rláe árából gytijtött63:
öocszo is útra a stmgfelelő pánzdaiseget, hocy a tiatalok kilehao;:anQI:
tanulni.
Sil~~ oiks 1911,/12-vs bajnoki óvboti asé; a IV. oaztályban vannak,
1916 -ra mar fc lverelleatns a3Dlka t as 1„► . soztalyba t .i'la. t tk+í► Forme,
Oath Wörcy 3,amert ocyAnieitoi e L.ornalc.1637
14 Iwo Lrorában kor:dlt a Vaaaoba, s rövidesen az I,
csoportba. Az ccyo©iilo"ro jellemző volt; az üsozotartáo, a i.lvbórdoL• ,
azon előtt tartúaa, a jókedv 5a azivből ürdltok owmel..^ sikereinek in.
3►913pbcn

►

1635 Vöriie Meteo►r ... 14 15 p.
ar cuari:;Anoport crill.t jüb61/.
1636 ' . • rtolók a daabada4gdrt. /A ma -gar
Sport Lap .13 Sxinyvki,3d6.1955. Oatmeal. araC© Gyür2y n5 9 p.
1637 iTo . 9 P.
-

-
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Legbüszkébb a VASAS-KAOE osztályozó mérkőzésre volt a Halom utcai
pályán, ahol 5:0-ra győztek. Kitüntetés volt számára, hogy 14 éves
korában jobbfedezet lehetett. Az ifjúsági csapat "verhetetlen"-nek
bizonyult, mert a Teleki tér környéki e yesület ellen vivott bajnoki mérkőzésen 30:0 arányban gyroztek! 6 e
A muz ássnort legismertebb képviselői /az PITE, a Vasas tornászai, a TTE turistái, a Vasas labdarugói/ a nélkülözések ellenére is
helytálltak nemcsa°, a század elején, "haver.] a 2 világháború közötti
veszélyes időszakban is", 1639

NOskolcon 1867-ben alakult egy tornaegylet, amely 1869-ig állt
fennt. A polgári honvédlövöldén /lövészegyesületen/kivül még a Miskolci Vadász Társulat ős korcsolyázó egylet mill:Wátt. 1889-ben alakult meg a Miskolci Atlétika Kör /MA1C/, 2908.-ban a Miskolci Sport
EgyresUlet 4;3E/. A MVSC, NN E : SE nave jelzi a századfordulón fel-

lendült sporttevókenységet. 1640
Jótékony hatást gyakorolt ez a diósgyőri telepre ás a Vasgyárra.
Az Állami Varr-, Acél- és Gépgyár megalakitotta rivalizáló mun 1asepyteteit. /DVTK 1911, DAC 1912/ 1641 A város sportéletónek fejlődését
az I. világháború akasztotta meg, mert frontra kerültek a sportolók
ós utánpótlás hiányában felfüggesztették tevékenységüket az egyesiiletek.
A Miskolci Munkás Testedző Egyesület /1 E/ 1911-ben alakult
meg Kis Titusz, Schwarch Árpád, Móray József, "néhai" Mihalicska Ferenc, Fischer Ernő kezdeményezésére. Futballban kisebb jelentőségi
a tevékenység ük, birkózásban a "legels ő"-k. 1 2 1913 ás 1914-ben
nagyszabású birkózóversenyen szerepeltek, ahol a "legjobb fővárosi

1638
1639
1640
1641
1642

Sportolók ... 10 p.
Uo. 3 p.
Halmay-Leszih Andor: Miskolc... 361 p.
Uo. 363 p.
Uo. 36G p.
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sportolók" versenyeztek egymással. 1914-16 között szünetel
és
a bevonulások miatt. 1916-ban újjáalakul az AVSC ős DVTK itthonaaradt
futballistáiból. Szakosztályai: atlétikai 1:20-tál, kerékpár 192627-ig, birkózó 1922-23.tó1. A vasutas AVSC-vel gyakran küzdött a
"miskolci futball begemöniáért", s győztesen került ki• Professzionista szintre törekedtek. 1927-ben országos munkÁs mezei futóbajnoksázot is rendeztek! 163

1643 Halnay-•Lcszih Andor: Miskolc... 36a.369 p.
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Az 167 1 91 8 közötti időszak

a magyar munkásmozgalom hőskorszaka,
mely politikai, gazdasági, kultúrális téren egyaránt harcot jelentett
a megszülető új társadalmi osztálynak egy új társadalmi rendszer megszerzésében.
A tárgyalt ,orszar; hazai munkásmozgalmának minden egyes problémája, gyengesége, a 3ZDP vezetőségének politikája, magatartása rányomta
bélyegét a kiala ;uló mun ás üvelődési moz alomra is, amely kezdetben
központi irányitás nélkül, 23 évig csupán egyleti szinten ra ködött, de
létrejöttével és sokszor spontán /zenei élet, szinjátszás/ kialakulásával megteremtette az önálló Eti 1 ás.,rgIúr04
Irányitása, főleg a kezdeti idóJben a óaoázia irányitása alá
került /politikamentesség hangoztatása/, ahonnan va gy sikerült a szociáldemokrata pártnak agitációval kivonni annak ellenőrzése alól /főleg lapesten sikerült elérni a szervezett munkások nagy száma, öntudatosodása, szervezettsége, összetétele stb. miatt/ vagy sem. Ld. a
MI1D Z sikertelen kisérletét az I. világháború előtt, hogy a polgári
O 1DE tagjai közt éneklő munkásdal esyleteket valódi helyükre irányitsák
át.
Ez i razolia Leninnek azt a t tel4t, ho gy az önálló proletárkultúra
megszületésekor nem mindig szocialista akár szellemében, akár létreliozóiben, akár tevékepyságével. Hiszen a megszülető kultúrális intézmények
is polgári mintára, polgári tevékenységet átvéve mücödtek. Ez rendjén
való. A nemzeti, haladó értékeket meg kell becsülni, fel kell használni,és a munkásosztály feladata ezt osztályérdekeinek megfelelő tartalteni. A soraikból felnövő tagokkal lehet ti s ttín nn sáslommal megtölteni.
10 türát teremteni és olyan kinüvelt, osztályöntudatos munkásokat nevelni, akik képesek lesznek a fatalon átvételére, megtartására.
Mindezt a semmiből kellett megteremteni, vert a hivatalos állami
támogatásra egyáltalán nem számithattak. Mégis az állandó rendőri üldözés, elhallgatás, tortúrák /egyleteknél/, állandó pénzhiány, szakem..
berek ős szakirodalo m ... hiánya ellenére me @ipzervezték a munkások elemkt, közép-,, sőt felsőfokú oktatását, a tömegeknek a szocialista sajtó-, röpirodalon ős agitációs tevékenység útján végzett ideológiai ok i
tatását, a munkáskönyvtára kiépülősét, a politikai munkájuk szerves
-

~
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részét képezd, harci eszközként felhasznált kó mo_z_ al ora, szín iátait ejvetó inté 3gnye'set.
.tur s7tika sport -ala f,m
Az intézmények kialakulása a tárgyalt karszak vége esik. Fejlő'..
désöket az lo világháború kirobbanása visszavetette, de nem állithatta
meg, bizonyitja ezt a Tanácsköztársaság alatti és utáni tevékenységtik,
továbbgésii.
Nagy erúieszitéseík ellenére a s invona.l nem volt Mindenhol és
rninuenben oagea. Több kultúrális területen /zene, szir. játszóz/ pol ü ári
irányítás kellett az eddigi eredmények eléréséhez is.
A 20-as óvektől az illejálisan dolgozó ?:o monisták vezetésével vált
valé balt szs nvonalassá a munkások kultúrális tevékenyséce, pl. szavalókórusos, kórusmozgalma.
A fisok o:Jztálybarcos küzdelme szorosan egrbefonádott a harcosan politizáló kultúrális életcikkel, sporttevékenységükkel. A szinvonalat kezdetben alárendelték a mozgalom céljainak. Hosszai időbe tellett, ruig felismerték menyire szükséges a tartalom rézellett a minőség
is. Ez elsősorban a SZDP vezetőségének hibája, de közrejátszott ebben
annak szűkös anyagi helyzete is.
Tiszteletreméltó, hogy mindezek ellenére önerőből, Ugyszeretetből, müvelcdni és tanulnivágyásból sokszor a munMsosztályvált a 1124:
haladóbb tgre1 váse:, befon_adói vá, horúozú:}ává és partoló+iávát

..
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doktori szigorlata.
Melléklet: 1 db disszertáció
Dr.Serfőző Lajos elvtársnak
is zv. emetemi tanár

Hely b e n
Professzor Elvtárs!

Báli Zauzsannat MUnk'imUvelődés Ma yararszágon a dualizmus
Mellékelve • • • • . • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . .
•
időszakában /1867-1918/
cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni
sziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs szives figyelmét f elhivnom tanácsülésünk ama határozatára, amely a birálat elkészitésének
és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitottb.armadik hónap utolsó napjában állapitotta meg.

A mellékelt értekezést a birálat elkészitése után sziveskedjék átadni
tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való elhelyezése céljából.
Szeged, 1982.d.v.23: . . . , .
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