
törvénytelen lépései az 1840-es évek második felében Károlyit ismét radikálisabb irányba 
szorították, másrészt pedig a szükséges mértéken túl nem is avatkozott bele a megye életébe. 
A programját viszont igyekezett megvalósítani, amennyiben elvállalta pl. a Körös-szabályo-
zási kormánybiztosi tisztet, majd elnöke lett a Békés megyei Tiszaszabályozási Egyletnek, 
amelyről csak akkor mondott le, amikor 1846. január 20-án megválasztották a Tiszavölgyi 
Társulat elnökévé. A megyei politikában mérséklő, kiegyensúlyozó szerepet játszott. 
Magatartására jellemző, amit az 1846. júliusi megyei tisztújításról ír: „Ezen a tisztújításon is 
szerencsésen átestem, és noha igen nagy ingerültség volt a két pártok között, minden 
rendbontás nélkül... (Egy kis tolongást és asztalra ugrást kivéve.) A rendek és mi több még a 
bukott párt is részrehajlatlan eljárásommal megetegedék, s így időmet és pénzemet nem 
bánom. 

A beiktatás végén br. Wenckheim Béla átadta Károlyinak emlékül a nemesi bandérium 
zászlaját, amelyet a megye nemes hölgyei hímeztek és Vörösmarty Mihály emléksora 
díszített. 

A hivatalos szertartás ezzel véget ért, ám az ünneplés csak most kezdődött igazán. A 
lakomát immár az új főispán adta. Egy külön erre a célra emelt deszkaszínben ebédelt a 
nemesi bandérium, a Korona fogadóban falatoztak a köznemesek és a községek elöljárói, míg 
az előkelőbbek számára a megyeház udvarán felépített díszes faépítményben terítettek 
Károlyi ezüst étkészleteivel. Három órára mintegy hatszáz vendég gyűlt egybe a hosszú 
asztaloknál, bőven mondva pohárköszöntőket a királyra, a nádorra, Telekire és az új 
főispánra. Este 10 órától mintegy kétezer vendég részvételével hajnalig tartó táncvigalom 
kezdődött, amelyben a legelőkelőbb hölgyek, élükön Karolina grófnővel, magyaros 
ruhákban eljárták a magyar táncokat is. Ma ez természetesnek tűnhet, ám akkoriban ez szinte 
nemzeti tüntetésszámba ment. Ezen az estén zongorahangversenyt adott Erkel Ferenc, az 
urasági Vadaskertben pedig vándorszínészek játszottak. Közben a kivilágított utcákon 
zajlott a népünnepély. Az Alföld majd minden jelesebb cigányzenésze ott muzsikált a 
sokadalomban. 

Másnapra a megyeház termében fejeződött be a korszak legpompásabb főispáni beiktatása. 
Károlyi így búcsúzott a megyétől: „.. .ki tehát az egyes megyét szolgálja, az egyszersmind a 
hazát szolgálja" ... „vegye a jeles tisztikar, vegyék a tekintetes karok és rendek ezen 
szívemből fakadó őszinte szavaimat a legjobb értelemben. " H A megyének nem is kellett 
csalódnia új elöljárójában. 

Baják László 

Szegényparaszti egyletek közjogi törekvései 
„Szavazati jogom nincs, még 

az apámnak se volt, de már én 
szeretném, ha volna." 

(Sárközi Sándor nádudvari 
napszámos 1910-ből.) 

Az itt közölt néhány dokumentum egy gazdagabb történetnek csupán kis szeletébe enged 
bepillantani. Szükségesnek látszik ezért utalni néhány általános elemére. A kiválasztott 
idezetek az újjászervezett szocialista parasztmozgalom történetéből csak az önkormányzás, 
a testületi-egyleti élet néhány jelenségére utalnak, illetve egy közéleti magatartás példái. 

A Magyarországi Újjászervezett Szociáldemokrata Párt (1900-1918) - hivatalos nevével 
ellentétben - nem egy megújított szociáldemokrata pártként tevékenykedett, hanem 
szegény- és kisparaszti, falusi, kispolgári mozgalomként. Arculatát tehát a vidék, kiváltkép-
pen a dél- és közép-alföldi paraszti kisegzisztenciák formálták. Az „újjászervezett szocializ-
mus" mindenféle kistulajdon megszervezését célozta: talpalatnyi földet ígért a nincstelenek-
nek, a szegényparasztnak szilárdabb megélhetést, a kisgazdának biztosabb jövőt. Ez az 
átfogó „populizmus" e mozgalom (és párt) egyéniségének markáns jegye volt. 

" M O L Károlyi Levéltár P. 414. b/Lad. 7. No . 2. 425. 
HI . m.: 4. jegyzet, 74. old. 
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Tágabb környezetét az 1890-es évek olyannyira jellegzetes radikális paraszti megmozdulá-
sai, többek mellett a várkonyista „független szocialista", majd az áchimista parasztpárti 
törekvések hullámverései alkották. E kettő között helyezkedett el az újjászervezettek 
mozgalma, s ezúton a kontinuitás bizonyított. Valamiképpen mindegyikre hatott a kor 
szociáldemokratizmusa, miként a paraszti hagyományok százados folyamata is természete-
sen, az a sajátos falusi optika, amely tükrözte a „nagy" társadalom egészének fájdalmas 
pontjait. Az agrárkérdést például, amely akkor a nagybirtok szoros gyeplőjén függött, s 
indukálta a parasztság földosztó (szerző) közérzületét, vágyát. Nemkülönben ösztönzött a 
késői rendi társadalmi tagolódás áttörésére, a parasztság polgárosodását és emancipációját 
gátló falak lebontására. Énhez a küzdelemhez az újjászervezett szocialista parasztmozgalom 
megfelelő formai keretként az „egyletet", a „népkört" alakította ki. 

Mindemellett az „egyleti" mozgalom történelmi előzményeken nyugodott, a XIX. század 
demokratikus, egyleti hagyományaiba ágyazódott. 

Az „egylet" a parasztok függetlenségének próbája, felbuzdulásuk színtere, önvédelmük 
kerete, közéleti iskola, amely tagjaival szemben bizonyos követelményeket támasztott. 

T ö r é k e n y és szegény i n t é z m é n y e k voltak, s zükségeszközökke l do lgoz t ak . Össze jöve te l 
céljára „alkalmas n a p " - n a k csupán a vasárnap lá t szot t . „Alkalmas h e l y " - n e k pedig t ö b b n y i r e 
valamely m a g á n h á z . N é h á n y e rősebb szervezet u g y a n a k k o r képessé vált helyiségek bérlésé-
re is. 

Bekapcsolódtak a helyi és országos közjogi-választójogi küzdelmekbe. Ezzel csalogatták 
ki a helyi hatóságokat eleddig védettnek hitt hivatalaik falai közül, hiszen eddigi praxisuktól 
eltérő társadalompolitikai-szociális kérdéseket kényszerítettek rájuk. 

A „kinyitó napokon" az egylet tagjai kicserélték történelmi emlékanyagaikat, s vitatkoztak 
a jelen gondjai felett, miközben a paraszti szokásrend és életvitel normáit közvetítették. 
Például az igényes munkateljesítmény elvét, mondván: „a dolog sohasem szégyen". Máskor 
- az egyébként oly ritka lazítás alkalmaikor - megülték a jeles napokat. 

Az egyleti élet két kiemelkedő szakaszát (1901-1903,1905-1907) lehet megkülönböztetni. 
A második szakaszban a szakmozgalom megszervezése (az Országos Munkásvédő Szövet-
ség) lendített rajta. 

Nevezetes állomáshoz érkezett a mozgalom az 1905-ös téli választáskor, amikor két 
jelöltjük, Mezőfi Vilmos és Áchim L. András mandátumhoz jutott Szegváron, illetve 
Békéscsabán. 

1907-től a mozgalom fokozatosan vesztett erejéből és jelentőségéből. 
A kiválasztott forrásokból vett idézetek többnyire a helyi újjászervezett szocialista egyleti 

tisztségviselők hiteles autográfiái, melyek az egyleti élet bizonyos jelenségeinek atmoszférá-
jába engednek bepillantani. 

Fancsovits György 

Részletek a Magyarországi Újjászervezett Szociáldemokrata Párt 
működési szabályzatából 

Községi szervezetek (...) 

„3. Valamely községben lakó elvtársak összessége alkotja a pártnak helyi szervezetét. A helyi szervezet 
akkor tekinthető fennállónak, ha 11 tagú szervezőbizottság működik. A l i tagú szervezőbizottság tagjai 
egyik kongresszustól a másikig választandók. Áll elnökből, jegyzőből, pénztárosból, újságkezelőből és 
levelezőből, két ellenőrből... 
Az elnök köteles a helyi szervezőbizottságot rendszeres időközökben összehívni. A jegyző vezeti a 
tanácskozások jegyzőkönyveit. A pénztáros kezeli a szervezet pénzét. A lapkezelő és levelező - rendesen 
egy személyben - kötelessége a központi újságot pontosan kezelni és a központot legalább havonta 
egyszer levélben a helyi szervezet működéséről lelkiismeretesen tudósítani"...' 

'Mit akar, miért küzd a Magyarországi Újjászervező Szociáldemokrata Párt? Hogyan szervez-
kedjünk? Kiadja: A Magyarországi Újjászervező Szociáldemokrata Párt, 1905 Budapest VII., 
István út 67. 
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Jegyzőkönyv a 11-es bizottság működéséről. Felvétetett Tápiószecsőn, 1907. május 
23-án a község jegyzője előtt 

„B. Gazsi István a 11-es szervezőbizottsággal kapcsolatosan (előadja): A munkásvédő szövetség helyi 
csoportjában politizálni nem szabad egyrészt ezért másrészt pedig azért alapítottuk a 11-es szervezőbi-
zottságot, hogy ha a csoportot a hatóság feloszlatja a nép szervezetlenül ne maradjon... Helyiségünk 
Surányi Ferenc lakásán, 162. házszám alatt van... Körülbelül 30-an vagyunk és 12 lapra fizetünk elő. A 
11-es bizottság áll egy elnökből, egy jegyzőből, egy pénztárosból és egy levelezőből ki állandó 
összeköttetésben van a Szabad Szó szerkesztőségével, mint központtal"...2 

Részletek a békéscsabai Általános Népegylet alapszabályából 

I. 

Az egylet címe és székhelye 

1. § Címe: Általános Népegylet. Székhelye: Békéscsaba 

II. 
Az egylet célja 

(...) 2. § Községünk lakosságát erkölcsben, tudásban nevelni, a demokratikus szellemet terjeszteni, 
politikai és társadalmi kérdéseket megvitatni, azokhoz állást foglalni... 
Buzgó működés oly szellem meghonosítására, amely ember, vallás és faj között különbséget nem ismer; 
egyedül a szabadság, testvériség, egyenlőség szabályait követi (...) 

III. 

Az egylet tagjai és azok kötelességei 

3. § Az egyletnek rendes, pártoló és alapító tagjai vannak (...) 

10. § A rendes tagok választók és választhatók, a közgyűlésen tanácskozási és szavazójoggal bírnak. (.. -)3 

IV. 
Az egylet tisztikara 

14. § Az egylet ügyeinek vezetése a rendes közgyűlésen választandó 20 tagú választmányra, az elnökre és 
egy alelnökre van bízva (...) 

Nagy élmény az egylet puszta léte. Balázsi János kisújszállási szegényparaszt 
emlékezéséből 

„... De akkor annak a körnek nagyon sok tagja vót 906-ban... ez harcolt a munkabírír. Meg az aratásír. 
Hogyhát kommencióval akarták. Meg a tengerit felibe. De akkor osztán bekapálták harmadába, 
negyedibe, osztán tizenkettedin az aratást. Kommencióval. Azír elkellett cipelni, behordani a tengerit és 
betakarítani góréba, harmadába. Oszt ez ellen tiltakoztak... még akkor mindenki azt szerette, hogy 
kapjík egy kis földet, oszt majd tanyát csinál... 

Mikor arrúl vót szó (földosztásról)... Ilyenkor már három-nígy rendőr jött, osztán vitték Áron bácsit 
befelé. De eccer asztán annyian vótak ott, még mindig mentek Áron bácsi után. Az összes ment. Ment ott 

2 OL B.M.zes. K. 149.36.cs. 1907-488. sz. (9.) 
3Tibori János: Az Áchim L. András-féle békéscsabai parasztmozgalom. Békéscsaba é. n. 
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vagy kétszáz ember is utána.... a folyosó tele vót emberekkel. Szocialistákkal. Oszt aszonta a ka-
pitány, hogy menyenek hazafelé. De nem mozdultak ám, ...míg Áront ki nem eresztik, nem me-
gyünk. 

Vót sokszor, amikor lejött valaki Pestrűl a Mezőfi idejibe... Mezőfi az többször vót ott. Akkor oszt a 
földosztásrúl beszélgettek..."4 

Győzelmek a helyi képviselő-testületekben 

„Csányon most ejtették meg a községi választásokat. Dacára az ellenpárt hűhójának, az újjászervező 
szociáldemokrata párt fényes diadalt aratott... 
Megválasztattak községi bizottsági tagokká: id. Tápai Gábor, Laczkó Gergely, id. Lajos Lajos, Kávai 
József, Laczkó István, Faragó Rókus, B. Szabó Pál, Bercsényi János, Tápai István elvtársaink. Ezek 
Csány népe bizalmának letéteményesei, s meg vagyunk győződve arról, hogy ők meg is felelnek a 
bizalomnak... 
Tápió-Szecsőn december 16-án volt az iskolaszék tagjainak megválasztása. Ez alkalommal tíz elvtársun-
kat juttatták be az iskolaszékbe... 
Ez az első lépés a község meghódítására. Nagy fontossága, hogy a községházán a nép érdekének igaz 
védelmezői foglaljanak helyet..."5 

Részvétel a megyei, városi választásokon 

„B. Csabán most nagy küzdelmek folynak, 19-én volt a megyei képviselő-választás, sikerült három 
elvtársunkat név szerint Kovács Mátyás földm.b.tag, Lipták L. Pál volt egyleti elnök és Macsák Ádám 
elvtársunkat megválasztanunk, 3 elvtársunk szintén csak egy pár szavazattal maradt kisebbségben, 3-at 
pedig olyant választottunk meg, akiknek nyíltan nem lehet hozzánk csatlakozni... 
Most pedig küszöbön vannak a városi képviselő-választások, amelyekre nagyban készülünk és bízunk is 
a sikerben... 

Az esetleges országgyűlési képviselő-választás alkalmával a jelöltséget elfogadom, nem azért mintha 
remélném, hogy megválasztanak, mert ez lehetetlen, már azért is, mivel nincsen választói jogom, hanem 
azért, mert az a meggyőződésem, hogy evvel használhatok pártunknak."6 

A szentesi Általános Népkör belemegy az országos választási küzdelembe 

Jegyzőkönyvi kivonat 

Felvétetett a szentesi Általános Népkör 1904. évi dec. 29-én tartott képviselő-jelölő gyűlésén.7 

Jelen voltak: Sipos József, Farkas Imre, Fekete N. Balázs, Czeiger Ábrahám, Váczi József, Kúti János, 
Török János, Barát Imre, Szőke János, Kiss Mihály, Fekete János, Rácz Imre. 

Elhatározta a gyűlés 12 szóval 4 ellenében, hogy belemegy a választási küzdelembe, mégpedig úgy, 
hogy beleegyezik abba, hogy Csanádi Dénes legyen a képviselőjelölt. De oly feltétellel, hogy mikor 
Csanádi Dénes elvtárs lejön Szentesre programot tartani, akkor határozottan megköveteljük, hogy 
Mezőfi Vilmos elvtárs is jöjjön mellé segédkezni. Mikor Szegváron van jelölve, nem messze lesz innen. 
Ha pedig ezt a követelésünket nem teljesítené, személyével teljesen leszámoltunk. 

*Szabó István adatfelvétele. Szolnok, Damjanich Múzeum. Kézirat. Monoki Áron a helyi egylet 
vezetője volt. 
'Szabad Szó, 1906. december 27. 
6Nyigrinyi Jánosnak a csabai Általános Népegylet jegyzőjének leveléből. 1904. november 29. 
MNM Legújabbkori Történeti Múzeum iratgyűjteménye 75.456. 1. sz. 
'Kézzel írt, eredeti, 2 oldalas jkv. Körbélyegző szövege: „Szentesi Általános Népkör, 1901." 
MNM LTM 75.469.1. 
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A választási alapra már küldtünk pénzt, tehát a jelöltnek útiköltséget se idejövetelre, se visszamenetelre 
nem küldünk, mert a szervezet mai helyzete gyenge és nem engedi, egyesekre pedig nem támasz-
kodhatunk. 

Gyuricza Gábor 
jegyző 

Pecsét. Takács Imre 
elnök 

Szőke János 
Farkas Imre 
Fekete János 

Kúti János 
Sipos József 
Váczi József 

Rácz Imre Fekete N. Balázs 
Kiss Mihály 

Az első szociáldemokrata képviselő 

„A szegvári választókerület (Csongrád m.) derék választóit illeti meg az az örök dicsőség, hogy ők 
küldték be Magyarország törvényhozásába a munkálkodó magyar nép első igazelvű szószólóját: a 
szociáldemokrata Mezőfi Vilmost. Kemény küzdelem eredménye volt ez. A kerület szabadelvű 
kormánypárti volt képviselőjével, Nóvák Józseffel, a Pallavicini-uradalom teljhatalmú jószágigazgatójá-
val szemben léptették fel Mezőfi Vilmost. Harmadik jelölt volt Tasnády Antal, a 48-as függetlenségi párt 
képviselője. Az általános képviselő-választások első napján, 1905. január 26-án történt meg az első 
szavazás, Mezőfi Vilmosra 399-en, Nóvák József szabadelvűre 299-en és Tasnády Antal 48-as 
függetlenségire 255-en szavaztak. Minthogy az általános többséget egy jelölt sem nyerte el: pótválasztás 
vált szükségessé a két legtöbb szavazatot nyert jelölt közt. A pótválasztás 1905. február 14-én folyt le. Ez 
alkalommal Mezőfi Vilmos 494 szavazatot és Nóvák József 460 szavazatot kapott. így tehát Mezőfi 
Vilmos lett 34 szótöbbséggel a szegvári választókerület első szociáldemokrata képviselőjévé meg-
választva... 

De tisztelet és dicsőség adassék Szegvár, Mindszent, Csány, Tömörkény, Mágocs névtelen proletár 
asszonyainak és férfiainak, akik az eszme iránti rajongó hittel, szent lelkesedéssel, csudás áldozatkészség-
gel lobogtatták és diadalra vitték a kerületben a szociáldemokrácia megváltó zászlóját"...8 

Mire való az Országos Munkásvédő Szövetség ? 

„Arra való, hogy abba beiratkozzék minden földmíves munkás és egy az egész országra kiterjedő erős, 
megdönthetetlen hatalmas szövetséget alkosson... 
Alapszabályszerűleg az „Országos Munkásvédő Szövetség" czéljai a következők: 1. Tagjai részére, tehát 
a bármely fajtájú földmíves munkával foglalkozóknak ingyen munkát közvetít. 2. Tagjainak ingyen jogi 
tanácsot ad, ha akár a munkaadóval, akár a hatósággal van bajuk. 3. A munkás és munkaadó közt 
felmerült ellentétes ügyekben, a szövetség jogtanácsosa, a munkás érdekében, ingyen eljár... 4. A 
szövetség oda törekszik, hogy a munkaadók elsősorban helybeli munkásokat fogadjanak fel és ne idegen 
községbelit. 5. A szövetség oktató könyveket ád tagjainak olvasásra kölcsönbe és ingyen kapja a 
szövetség minden tagja, minden héten a politikai „Szabad Szó" heti újságot. 6. A szövetség minden vidéki 
fiókjában oktató, tudományos felolvasásokat és vitákat rendez, amelyet a tagok ingyen hallgathatnak. 7. 
A szövetség fiókjai rendezhetnek mulatságokat, bálokat, színielőadásokat..."9 

8Jogért, kenyérért, igazságért, Mezőfi Vilmos az első szociáldemokrata képviselő beszédei az 
országházban, Budapest. Szabad Szó könyvkereskedése é. n. Bevezetés. 
9 A földmíves munkásnak megváltója született! Röplap. MNM LTM röpiratgy. 74.493. sz. Az 
Országos Munkásvédő Szövetség alapszabályát 1905 decemberében hagyta jóvá a belügyminisz-
ter. 
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