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„EGYESÜLJETEK. . . ! " 

Céhes legényegyesületek 
és modern munkásmozgalom 

A szövetkezés, a szolidaritás eszméje végigkísérte a proletariátus 
osztállyá szerveződésének történelmi folyamatát, azt az utat, ame-
lyen — klasszikus meghatározás szerint — a munkásság magában, 
magáért való társadalmi erővé válik. E törekvések kezdetei szinte 
mindenütt visszanyúlnak a céhes korszak hagyományaira. A céh-
legények félig-meddig titkos legényegyletei — amelyek a maguk 
szakmai-céhes zártságukban látták el az egyszerű érdekvédelmet — 
voltak az ősei a modern munkásmozgalomnak. A korai kapitalizmus 
időszakában e hagyományok korszerűbb formái az ipari települése-
ken azonos szakmában dolgozó munkások segélyező, temetkezési, 
majd később szak- és kulturális egyletei. Ezek a szervezetek kez-
detben alig-alig léptek túl közyetlen érdekvédelmi céljaikon, poli-
tikai arculatuk nemigen volt. Mégis, az uralkodó osztályok részéről 
gyanakvás kisérte már legelső lépéseiket, ők ugyanis jóval a mun-
kások előtt felismerték, hogy a látszólag legártatlanabb munkás-
szervezetek is objektíve fenyegetést jelentenek a kapitalista rend-
szer számára. Nem túlságosan ismert tény, hogy a nagy francia for-
radalom szinte egyidejűleg az egyéni emberi jogok proklamálásával 
megtiltotta a munkásegyesületek alakítását. Nyilván abból a meg-
gondolásból, hogy ezek a szervezetek gátolják a munkavállalás sza-
badságát (azaz korlátozzák, korlátozhatják a munkaerejét áruba bo-
csátó munkás kiszolgáltatottságát). 

A t i lalmak nem tartóztat ták 
fel, legfeljebb ideig-óráig korlá-
tozták a munkásegyesületek ke-
letkezését. Am az is igaz, hogy 
a tudományos szocializmus meg-
jelenéséig — amely bevitte a tu-
datosság elemét a mozgalomba 
— lassan haladt, s csak az ipa-
rilag legfejlettebb Angliában ju-
tott el a munkásság öntudatának 
fejlődése ar ra a fokra, hogy fel-
i smer je : az azonos szakmákban 
dolgozó munkásoknak egy adott 
országon belül közös érdekeik 
vannak, s ezért országos szak-
mai szervezeteket alakítottak, 
ma jd e szervezetek rendszeresen 
megtartott kongresszusaiból nőtt 
ki a modern szakszervezeti moz-
galom. Angliában született a 
munkások politikai követeléseit 
megfogalmazó okmány támogatá-
sára a chartista mozgalom, a 
politikai munkásmozgalom, a párt 
csírája. Ez a hatalmas tömege-
ket magával ragadó küzdelem 
tereVntette meg az önálló mun-
kássajtót. fellendítette a munkás-
művelődési törekvéseket (ezekről 
ragyogó képet rajzolt Engels if-
júkori írásaiban). A chartista 
mozgalom tudatosan kereste a 
kontinentális Európa demokra-
tikus erőivel az összeköttetést: 
megjelent elemeiben az interna-
cionalizmus eszméje is. 

Európában a munkásmozgalom 
kibontakozása egybeesett a szo-
cializmus megjelenésével, s így 
e folyamat gyorsabban, határo-
zottabban haladt előre. A kon-
tinensen a munkásság gazdasági 
mozgalmai is. már a kezdetektől, 
s egyúttal politikai jellegűek vol-
tak, s számos országban a mun-
kásság politikai szervezetei meg-
előzték a szakszervezeteket, az 
utóbbiak az előbbiek kezdemé-
nyezésére jöttek létre, csakúgy 
mint a kulturális egyesületek és 
szövetkezetek. Itt tehát alig ér-
vényesült a gazdasági mozgal-
mak politikai közömbössége 
(amely az angolszász országok-
ban sokáig élő hagyomány volt), 
s gyorsabban ment végbe a 
munkásság politikai önállósulása. 

Magyarországon a kiegyezést 
követően 1868-ban jelentek meg 
a modern munkásmozgalom kez-
detei. Ekkor alakult az Altalános 
Munkásegylet, s ezt követték az 
első szakegyletek. Évtizedes küz-
delmek nyomán 1890-ben alakult 
meg a Magyarországi Szociálde-
mokrata Párt , s 1891-ben történt 
az első kísérlet a szakegyesüle-
tek országos vezető szervének, a 
Szaktanácsnak megalakítására (ez 
utóbbi folyamatos működése 
azonban csak 1898-tól valósult 
meg). 

A magyarországi munkásság 
maga teremtette meg a munkás-
biztosítás szervezetét, a szakegy-
letekben, munkásképző és ol-
vasóegyletekben kulturál is intéz-
ményeit (könyvtárakat, dalárdá-
kat, színjátszóegyütteseket stb.). 
I t t volt a sport-, illetve a szö-
vetkezeti mozgalom bölcsője is. 

A hatóságok évtizedekig aka-
dályozták a munkásmozgalom 
országos hálózatának megterem-
tését. Országos szakmai szövet-
ségek csak a XX. sz. elején ala-
kulhat tak (az osztályharcos szak 

szervezeti mozgalom tevékenysé-
gének negyedik évtizedében!), s 
a munkáspárt helyi szervezetei-
nek legális működését csak 1917-
től engedélyezték. Mégis a ma-
gyarországi szocialista munkás-
mozgalom a századelőtől száz-
ezernél is több tagot számlált, s 
ez. a szervezett erő csak a had-
sereggel volt összemérhető. 

A szocialista munkásmozgalom 
a maga kialakult intézményrend-
szerével valóságos ellenállamként 
tevékenykedett, támasza volt 
minden haladó kulturális és po-
litikai törekvésnek (gondoljunk 
csak Ady és a magyar progresz-
szió kapcsolataira a munkás-
mozgalommal), s tízezreket ne-
velt öntudatos harcosokká. Ebbe 
az iskolába jár tak (ha ezt tá-
gabb értelemben fogjuk fel) a 
szovjet-oroszországi internacio-
nalista mozgalom, az 1918. és az 
1919. évi forradalmak felső- és 
középszintű vezetői, baloldali 
szociáldemokraták és kommunis-
ták. 

A forradalmi periódus tette 
teljessé — igaz, rövid időre — 
az egyesülési jogot Magyarorszá-
gon. Nemcsak megteremtődött a 
munkások és alkalmazottak le-
hető legteljesebb tömörülése a 
szakszervezeti mozgalomban 
(1919-ben csaknem másfél mil-
lió volt a szervezett dolgozók 
^záma). Nemcsak — az 1918-as 
különválás, majd az 1919-es 
pártegyesülés után — megterem-
tődtek a munkásság új forradal-
mi politikai egységének lehető-
ségei, hanem kialakultak a szo-
cialista önigazgatás első csírái a 
munkástanácsok formájában. A 
tanácsrendszer 1919-ben mind a 
gazdaság, a kul túra irányításá-
ban, mind a politikában önkor-
mányzati szervként működött. A 
Tanácsköztársaság — éppen Le-
ninre hallgatva — az egész vi-
lágnak bizonyítani kívánta, hogy 
a kommunizmus lényege a minél 
teljesebb munkásdemokrácia. 

Az idegen katonai túlerő se-
gítségével hatalomra jutott el-
lenforradalmi rendszer nemcsak 
a tanácsok hata lmát számolta 
fel. Arra is törekedett, hogy mi-
nél jobban korlátozza a dolgo-
zók egyesülési jogát. A vasuta-
sok, közalkalmazottak, az állami 

üzemekben dolgozó munkások, 
értelmiségiek szakszervezeteit 
feloszlatták, vagyonukat elkoboz-
ták. A kommunista pártot tör-
vényen kívül helyezték. A legá-
lis szociáldemokrata pártot és 
az engedélyezett szakszervezete-
ket, ahol lehetett működésükben 
korlátozták. 

Az ellenforradalmi nyomás el-
lenére a szervezett munkásság 
mintegy százezres magva szilárd 
és hűséges maradt . Számos for-
rás bizonyítja, a munkásmozga-
lom létét a fehérterror tombolá-
sának idején -csakúgy, mint 1944 
végén a Szálasi-rendszer hónap-
jaiban. Persze ez csak elemi lét 
volt, de ezekben az időkben 
még a tagdíjfizetés is a kiállás, a 
hűség, a hősiesség szimbóluma 
volt. 

» 
A „konszolidált" el lenforrada-

lom évtizedeiben a legális mun-
kásmozgalom a maga megma-
radt intézményeivel a legfonto-
sabb terepet biztosította — oly-
kor nyilván szándéka ellenére — 
az illegális kommunista párt 
számára. Voltak idők (a húszas 
évek végén), amikor a munkás-
ság kulturális egyesületei, a da-
lárdák, szavalókórusok, a sport-, 
a turistaegyesületek, az antialko-
holisták, az eszperantisták szer-
vezetei a baloldal, a forradalmi 
erők egy-egy bázisát képezték a 
munkásmozgalomban. Bár sok-
kal nehezebb körülmények közt, 
mint a századelőn, a munkás-
mozgalom oktatási hálózata kép-
viselte, védelmezte és terjesztette 
a szocializmus, az emberi hala-
dás értékeit az ellenforradalom 
rágalomözönével szemben. Az 
olyan legendás szemináriumok, 
mint Braun Somáé, Gárdos Ma-
riskáé, Madzsar Józsefé nemcsak 
politikai ismereteket, hanem egy 
sajátos szocialista emberi teljes-
séget közvetítettek hallgatóiknak. 
E munkába bekapcsolódtak az 
1919 után a katedrájuktól meg-
fosztott tudósok, szocialista elkö-
telezettségű művészek, értelmisé-
giek Benedek Marcelltől, Hirsch-
ler Imrén át József Attiláig. Ez 
a hálózat csakúgy, mint a moz-
galom saj tója támaszt adott min-
den haladó gondolat számára. 

Ha a felszabadulást követő 
évek sikereire gondolunk, nem 
feledkezhetünk meg a legális és 
illegális mozgalom nevelőmun-
kájáról, hisz a legjobb, legráter-
mettebb munkásvezetők itt ta-
nultak, itt szerezték alapvető ta-
pasztalataikat, s az értékőrző hű-
séges mag nélkül minden sokkal 
nehezebben ment volna. 

Ha ma visszatekintünk a mun-
kásság egyesületeinek, szerveze-
teinek múlt jára , úgy véljük, to-
vábbi utunk, amelyen a demok-
ratizmus, az önkormányzat fejlő-
dése nem nélkülözheti e t radí-
ciók felélesztését, eleven A W t e l 
való megtöltését. Nem véletlen, 
hogy a Szovjetunióban ma sur c:ii 
utalnak a lenini forrásokra, az 
Állam és forradalom eszméire. 
Talán nem tűnik nálunk sem 
ezért erőltetettnek, ha emlékez-
tetünk e vonatkozásban a ma-
gyarországi munkásság történeti 
ú t j á ra és 1919 gyakorlatára. 

K E N D E J Á N O S 

CSORBA GYŐZŐ: 

Jó munka 
Ha egy szót egy kézmozdulatot 
egy pillantást akármily apróságot 
a szél útját a lomb közt egy levél 
kerengő hullását a szeretök 
mély sóhajtását ölelés után 
a szakadó papír zaját a nap 
fényváltozását felhővonuláskor 
meztelen lábujjak között a por 
fölbuffanását 

ha csak azt lesed ki 
s úgy mondod el 
hogy attól fogva már mindenkié: 
jó munka volt. 

VECSÉSI S Á N D O R : FEKVŐ A S S Z O N Y 

Színek és helyek 
KORSZÍNHÁZ 
Amikor naponkénti korzói sétámban a Kölcsey utcához érek, sosem 
mulasztok el pillantást vetni az ékszerüzlet oldalkirakata mellett 
meghúzódó aprócska bisztróra. S mindig ugyanaz történik: a látvány 
elindít ja bennem a memória vetítőgépét. Már az ötvenes évek elején 
járok ú j ra . . . A mostani bisztró helyén az MSZT — Magyar—Szov-
jet Társaság, a mostani MSZBT elődje — körzeti szervezete műkö-
dik. Lépjünk be a j t a ján . 

Ahol most a sört, bort, pálinkát, üdítőt mérik, ott volt a tá r -
salgó. A büfépult helyén működött az irodahelyiség. Ahol pedig ma-
napság a frissensültet, Jókal-bablevest és egyéb ínyencségeket fo-
gyaszthatjuk, állt a színházterem. No persze ne tessék valami hatal-
mas helyiségre gondolni, ö tven-ha tvan szék ha elfért benne. De 
volt függönyös, emelvényre helyezett aprócska színpada is. Oldalá-
nál egy igazi pianínóval. ami, isten tudja , honnét került ide. Min-
denesetre amikor mi, másodéves egyetemistaként, a szervezet helyi-
ségeibe bemerészkedtünk, már ott állt, s kitűnően szuperált, annak 
ellenére, hogy minden betérő vendég rögtön kipróbálta r a j t a muzsi-
kustudományát, általában „vaskézzel" fogva az általa kedvelt me-
lódiák kipötyögtetéséhez. 

Hogy kik jár tak ide? Környékbeli nyugdíjasok. Az „aktívak" kö-
zül azok a nyüzsgő emberek, akik szerették a közösséget, és üresnek 
érezték volna estéjüket egy-egy kis összejövetel nélkül. Köztük nők, 
akkoriban, munkaalkalom híján, jobbára háziasszonyok, ö k az ott-
hon csendjét és (állóvízszerű) nyugalmát előszeretettel cserélték föl 
az itteni pezsgéssel. Társaságra, olykor szereplésre — vagy par tner-
ra — várva. 

Ügyhogy nem is tudom — ennyi év után — hirtelenjében eldön-
teni, ki örült jobban: mi-e, akik „felnőttek", sőt érett asszonyok kö-
zé csöppentünk, vagy az utóbbiak, amikor meglátták nap mint nap 
feltünedezni a húszesztendős, dús hajú , csillogó szemű egyetemistá-
kat, érettségi előtt álló diákokat. 

A vezetőség midenesetre — főképp eleinte — örült. Elvégre jól 
jött a friss erő a kul túrmunka fölpezsdítése mién is. Az öntevékeny 
csoportok virágkorát éltük. A televízió — sajnos, vagy hál ' istennek 
— még az idő méhében; a mozi és a színház műsora kissé egysíkú. 
Mindez elősegítette, hogy szinte gombamódra elszaporodjanak Sze-
geden is az öntevékeny kultúrcsoportok. 

A felnőttek közül három név ötlik hirtelen eszembe. Egy Sala-
mon nevű kereskedőé, aki a Mikszáth Kálmán utca és a Bartók 
Béla tér sarkán lakott; Kártyássy Ferié, aki sajátos varázzsal elegyí-
tette a fogtechn'ikusságot a színjátszórendezéssel és -szerepléssel; to-
vábbá egy bizonyos Emánuel Arzéné, ö volt közöttünk a legtitokza-
tosabb figura. A szikár, igazi táncos testalkatú Arzén (már a neve 
is fantasztikus volt, nemde?!) csodálatos történetekkel t raktál t ben-
nünket . 

Megjegyzem: maga a környezet is felettébb inspiratív volt. Tél-
időben jól megpakoltuk a fűrészporral üzemelő dobkályhát. A meg-
pakolás abból állt, hogy a dob közepére beraktunk egy henger alakú 
fadarabot. Aztán a fűrészport körédöngöltük. Mikor az eredmény 
megfelelőnek tűnt. a fadarabot kihúztuk. Az így támadt lyukban 
„dolgozott" aztán, harsogva, dorombolva, zúgva a tűz, akarom mon-
dani, a lángnyelv. 

Á világítás — minimális redukált fényerővel — igen hangulatos 
volt. A félhomályt gyakran szabdalta darabokra a kályhából kive-
tülő lángfény. 

Körbeültük Arzént. Külföldi operák! Káprázatos balet tbemuta-
tók. Hajnalig tartó tapsorkánok. Légiesen gyönyörű pripiadonnák. 
Akkor is lenyűgöző volt, ha talán csupán részben volt igaz. Arzén 
nemcsak mesélt, hanem táncokat is betanított. Sőt néhány alkalom-
mal ő maga is fellépett a tenyérnyi színpadon. A zenét — a Pestről 
néha alkalmilag hazavetődött — legendás hírű Bébébé, azaz Báró 
Bíró Béla szolgáltatta. Béla a személyikultuszos évek legközepén is 
így mutatkozott be, bokacsattogtatva: báróbíróbéla. Olyan svunggal 
és sármmal csinálta, hogy tán még a legszigorúbb ávósok se tudtak 
volna rá haragudni — pedig ők aztán tényleg nem mentek a szom-
szédba egy kis homlokránco lásé r t . . . Istenem, Emánuel Arzén és 
Báró Bíró Béla! Nem csodálkoztam volna, ha — az ú j kor felnövek-
vő t i tánjaiként — afféle panoptikumban érezzük magunkat . Igaz, a 
régi világ — az 1945 előtti — ötvenkettöben még szinte kéznyúj tás-
nyira volt tőlünk. A belvárosi házakból kirajzó érett asszonyok még 
gyíkbőr cipőt, testszínű hernyóselyem harisnyát (harisnyakötőset) és 
selvembugyit hordtak. Haiukat „ondulálták". kissé affektál tan be-
széltek és u j ja ikat szebbnél szebb aranygyűrűk ékítették. 

Űi világgal az „Üj Világért"! — hirdette az üvegre festett szlogen 
a klubhelyiségben. Egyszer az egyik vezetőségi taggal vitába keve-
redtem, mondván, hogy nem az „újvilág" van az Üj Világért — az 
MSZT akkori lapjáért —, hanem talán megfordítva. Nem ara t tam 
túl nagy tetszést. A férf iú vackortekintettel bámult rám. Ha nem 
tudtam volna, hogy engem néz, akár azt is hihettem volna, egy 
hernyó került hirtelen eléje. 

Hanem a sikereink kezdtek egészen elhatalmasodni. A — tánc-
betétekkel sűrített — színielőadások mind nagyobb tömeget vonzot-
tak. Az ide beszokó diákok és unatkozó háziasszonvok száma. i s ro-
hamosan növekedett. Alkonyat t á j t a forróságot lövellő dobkályha 
körül gyakran párok simultak egymáshoz, s csak a leges-legutolsó 
pil lanatban (a kritikusban) rebbentek szét. Kezdtük magunkat mind 
jobban érezni. Mint Marci Hevesen — mondhatnám, mert ez jut 
hirtelen eszembe. Akkoriban különben is kevés kellett a boldogság-
hoz. Napi egy doboz cigaretta, forintötven egy kávéra. A többit 
meg . . . jött magától. Fiatalságunk mágnesként vonzotta a . . . 

Egyszer aztán összeült a vezetőség. Minek t i tkol jam? Máról hol-
napra kitiltottak bennünket a Kölcsey utcai helyiségből. Attól kezd-
ve rend lett ott. Igaz, megszűntek a színielőadások is. A helyiség 
elnéptelenedett. Csak a vezetőség ülésézett továbbra is rendületle-
nül: nem létező produkciók tervét latolgatva és vetve többnyire 
e l . . . 

P A P P Z O L T Á N 


