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„A »szabadkai műfaj« egyik legerősebb 
és főművelője, Petkovics Kálmán, új lépést 
tett a munkásmozgalmi dokumentumriport 
terén —  éspedig a szaktörténelem felé irányu
lóan, habár odáig nem kívánt eljutni, és így 
nem Is jutott el. Ezt már írói temperamen
tuma és stílusa sem engedte meg. Az em
bert, az egyént és személyiséget most is 
szívesebben láttatja az általános történések
nél, habár a történelmi-társadalmi hely
zetet most is mindig megrajzolja —  persze 
lehetőleg csupán mint az egyéni mozgások 
alapját” —  írja egyebek között Petkovics 
Kálmánnak erről a művéről az egyik recen
zens. És valóban, bár a mű címe A kérdője
les ember, tulajdonképpeni tárgya nem ez a 
Kérdőjeles Ember, hanem sokkál több annál. 
A temetőcsősz —  rikkancs —  forradalmár 
Rigó János alakja inkább csak arra szolgál, 
hogy valami élő vázat adjon a tulajdonkép
peni mondanivalónak. Az egyébként is a szö
vegben ritkán jelentkező, a körülmények fa
ragta forradalmár alakja mögött ugyanis az 
egyéni sorsnál sokkal élesebben rajzolódik 
ki a századvég, azaz egy olyan korszak Sza
badkájának története, amelyre döntő hatást 
gyakorolt a munkásmozgalom első szerve
zett jelentkezése. Régi levéltári okmányok
ból és régi újságokból bontakozik ki a Muki- 
csok és Mamužićok egy évszázad előtti Sza
badkája, éspedig nem is elszigetelten, szigo
rúan egy város szűk kereteibe szorítva, ha
nem szélesre tárulva, mert Petkovics Kálmán 
a helyi történéseket mindig is igyekszik 
szervesen beleágyazni a környezet, az or
szág, a kiegyezés utáni monarchia minden
napjaiba, az egyetemes problémákba és gon
dokba.

Nyugodtan elmondhatjuk: A kérdőjeles 
ember Szabadka város története egy fejeze
tének nemcsak alapos, de az adathalmazon 
túl az írói képzelőerő segítségével még fo
kozottabban elmélyített, éíetesebbé, plasz- 
tikusabbá tett képe. Ez a kép méltán bele
illik abba a kiterjedt munkába is, amely az 
utóbbi időben indult meg Szabadkán a város 
Iványi utáni újabb monográfiájának kidolgo
zása érdekében. A mű mindenképpen hoz
zájárul ahhoz, hogy szélesebb alapról lehes
sen elindulni a monográfia mindent egybefo
gó szintézise felé.
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Budapesten a Víg utca 16. szám alatt levő vendéglő 
tánctermében 1897. január 31-én Rigó János szabadkai 
küldöttet választják meg a Magyarországi Szociáldemok
rata Párt földmunkáskongresszusa első ülésszakának 
elnökéül. A régi munkásmozgalomban kevés szabadkai 
munkás részesült ilyen nagy tiszteletben. Olyan kiemel
kedő egyének követték az elnöki székben, mint Bokányi 
Dezső, Pfeifer Sándor, Nyerges Mihály és mások. Ki 
volt, honnan jött és mit tett a szabadkai Rigó János?





I.

NÉPKORI KRÓNIKA





R i g ó  J á n o s r ó l  keveset tud az utókor. Nem hagyott maga 
után életrajzot, sem emlékiratokat. Egy 1891-ben kelt ügyészi vádirat 
szerint 1846-ban született a forradalom előtti álmos Szabadkán. Szülei 
valahol a Napnyugati ugarok táján kicsi földön küszködnek és lehe
tővé teszik a gyermekük számára, hogy, megtanuljon írni és olvasni 
abban a földszintes városban, amelynek többnyire ősfoglalkozási szín
vonalon rekedt, külterjes mezőgazdaságból élő népessége a kiegyezés 
évében 82,1 százalékban írástudatlan! Szabadkának még nincs gyár
ipara, nincs ipari munkássága, kisipara fejletlen, kereskedelme gyér, 
közlekedése kezdetleges, postakocsin érkeznek és távoznak az uta
sok, postakocsin jönnek és mennek a hírek.

A múlt század hatvanas éveiben Szabadka kátyús, járdátlan, sötét, 
nádtetős, rendetlen település. A polgári forradalomtól a kiegyezésig 
nincs benne említésre méltó esemény. 1857 és 1870 között lélekszáma 
53 499-ről 56 323-ra emelkedik. A növekedés mutatója 5,07 százalék. 
Ebben az időszakban Újvidék népessége 22,6, Zomboré 13 és — csak 
a példa kedvéért — Rijekáé 25 százalékkal gyarapodott.

Szabadka társadalmi ötvözetében az értelmiség (tanító, tanár, 
pap, jogász, orvos, hivatalnok) részesedése 1,4 százalék. A népes
ségnek 5,8 százaléka él az iparból, kisiparból és kereskedelemből. 
Ezer lakosból hatvanöt földbirtokos vagy haszonbérlő. Ezek a cso
portok alkotják a jómódúak rétegét. A gazdaságilag passzív család
tagokkal együtt ide tartozik a lakosság 28 százaléka.

A gazdasági vonatkozásban tevékeny népesség 21,5 százaléka 
napszámos és cseléd. Viszonylag megbízható statisztikai becslések 
szerint a hatvanas évek közepén a vagyontalan mezei és a munka
adótól függő városi proletariátus részesedése negyven százalékra te
hető. A napszámos sorsa bizonytalan, a cseléd és a zsellér a gazda 
hatalmában él, kenyere, lakása a munkaadótól függ, írni és olvasni 
nem tud, politikai jogai nincsenek.

A vagyon szerinti rétegeződés ábráján mutatkozó szociális pola
rizálódás mély és mélyülő ellentétek magzatát hordozza és nyugtalan 
jövőt ígér a városnak. Egyik póluson a napszámosok, szolgák, cselé
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dek, zsellérek tömege, másikon a földbirtokosok, tőkés kereskedők, 
biztos állású értelmiségiek és tollasodó iparosok, középen pedig a 
kistermelők, kézművesek, szatócsok és kispénzű hivatalnokok.

Rigó János a bizonytalan sorsúak rétegéből származik. A fele
melkedés lehetőségeit boncolgatva, a függőleges társadalmi mozgé
konyság vonatkozásában nagy a különbség a városban élő napszámos, 
cseléd és a tanyasi zsellér adottságai között. Kint a falvak és szál
lások tágas világában a feltörésre csekély az esély, szűkösek a lehe
tőségek: még nem épültek fel a pusztai iskolák, munkát csak a föld 
és a jószág kíná l. . .  A tanyasi zsellér gyermeke még sok éven át éli 
tovább beletörődötten a szülők életét.

Más a város.
Mennyire több itt az érvényesülési alkalom. Piac, műhelyek, sza

tócsboltok, vendégfogadók, fuvarozás, templomok és nádsüveges ta
nodáik, ahová a hatóság noszogatja betűt és imádságot tanulni az 
emberpalántákat. Az írás meg az olvasás tudományának birtokában 
a napszámosember fia előtt megnyílnak az utak a szakmák felé, és 
ha nagyobb becsvágy feszül benne, akár a város szolgálatába is sze
gődhet vámszedőnek, hajdúnak, erdőkerülőnek vagy temetőcsősznek.

De a városi álláshoz nem elég a becsvágy, kell oda némi po
litikai jártasság is, amihez viszont leginkább az urak értenek. Rigó 
János tizenöt éves, mikor őfelségét az önkényuralmi rendszer inga
dozása, a császári hadak ismétlődő kudarcai, s nem utolsósorban 
a birodalom határain belül sokasodó nemzeti mozgolódások arra kényr 
szerítik, hogy alkotmányt ajándékozzék a monarchia népeinek. Az 
Októberi Diploma hírére Szabadkán föltámadnak a negyvennyolcas 
emlékek.

A világosi bukást követő Bach-korszak azt a régi istenhívő és 
császárhű nyugalmat lett volna hivatott visszaállítani, amely a negy
vennyolc előtti, boltokban és kocsmákban politizálgató várost jelle
mezte. Azt a jámbor Szabadkát, mely, hosszú évtizedekig tűrte tétle
nül a francia eszméktől rettegő császári hivatalnokoknak a szellem 
szabad mozgásait fékező rendszabályait, akik az uralkodó iránti hű
ségen és a vallásosságon kívül minden gondolatot üldöztek. Ezt az 
alázatos Szabadkát elsodorta a polgári forradalom.

Az önkényuralom feloszlatta a polgárság társulatait, bezáratta 
az egyesületeket. De a Nemzeti Kaszinót Olvasókör néven már 1856-ban 
megkísérlik visszaállítani. A hatóság nem engedélyezi. Két év múlva 
átmenetileg megalakul a Kaszinó Egylet, de hamar betiltják, mert 
több benne a politika, mint az önművelés. A polgárság vezető rétege 
szervezkedik. 1860-ban, két hónappal az Októberi Diploma kelte előtt, 
a nagytemplomban tüntető istentiszteletet szerveznek Bécs ellen.
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A mozgalmak élén földbirtokosok és vagypnos értelmiségiek, 
többnyire a forradalom aktív részesei állnak, azonban az intézménye
sített elnyomás súlya alatt hatékony politikát csinálni a negyvennyolc
ban fel rázott alsóbb néposztályok nélkül már nem lehet. Földbirtoko
sok, iparosok, kereskedők, értelmiségiek szűk rétegeiből ötvöződött 
polgárság az alsóbb néposztályokat mozgósítva, az alsóbb néposztá
lyok boldogulását emlegetve idézgeti saját társadalmi nagykorúsodá- 
sának hajnalát.

És míg a város központjában Bécsből küldött megbízható tiszt
viselők intézkednek, pár száz méterrel távolabb, a Zombori úttól 
északra, a mostani 2arko Zrenjanin utca és a Tomiszláv király tere 
környékén, a hatodik és a hetedik kör utcáin, ahol Rigó János már 
a felnőttek körül sündörög, izzanak a negyvennyolcas parazsak. Ke
vés szó esik itt a városi állások sorsáról, de annál hangosabban em
legetik a tizenkét pontot, a teljes alkotmányt, Kossuth Lajost, meg 
amit ő sem adott meg — a földosztást.

Az Októberi Diploma bizonyos időre elvonja a figyelmet az alsóbb 
néposztályok gondjaitól. Az 1861. esztendő mozgalmasan kezdődik: 
jóformán ki sem alusszák szilveszteri mámorukat az urak, máris siet
nek a községtanács rendkívüli ülésére, ahol a császári helytartósági 
titkár — az egyébként derék és jóravaló Flatt Endre — igen fontos 
dolgot kíván közölni. A korinthoszi oszlopok alatt (az épületet hat 
évvel előbb, 1854-ben avatták) a hidegtől és az izgalomtól pirult arc
cal, csoportokban tárgyalják a helyzetet.

A gyűlésre nagy feladat vár: létrehozni az alkotmányos életre 
való áttérés szervezeti és politikai feltételeit. Nem csekélyebb ügy 
van az urak előtt, mint a helyi hatalom és a hivatalok elosztásának 
kérdése. Különben erről tárgyalnak nyíltan és titokban, ezen mara
kodnak szüntelenül az Októberi Diploma közzététele óta. Flatt Endre 
bejelentése sem okoz meglepetést, ám hamar kiderül, hogy az addigi 
állapotok elmarasztalásában azonos nézeteket valló helyi politikusok 
vélemény^ a jövő kérdéseiben távolról sem azonos.

A színház nagytermében kezdődik el, 1861. január 2-án, az a hosz- 
szú, viszontagságos és gyakran értelmetlennek látszó politikai küzde
lem, amely több évtizeden át, egészen az első világháborúig jellemzi 
Szabadka közéletét. Szabadkai vonatkozásban a közjogi megosztott
ság lesz a dualizmus ellentmondásos korának egyik legszembetűnőbb 
kísérőjelensége.

A helyi viszonyok — némi eltéréssel és sajátossággal — az or
szágos pártviszonyokat tükrözik. Magyarország politikai színpadán két 
jelentős csoportosulás van. Egyik a Felirati Párt. Deák Ferenc veze
tésével lép az 1861-es országgyűlés pástjára. Deák ötévi önkéntes
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kehidai tétlenség után a birtokos nemesség és a nemesi értelmiség 
békülékenységét és alkuvágyát képviseli. Még emlegeti a negyven- 
nyolcas törekvéseket a visszaállítandó rendi alkotmánnyal szemben, de 
már „méltányolja a reális helyzetet” és a politikai harcnak a felirati 
formájához ragaszkodva, sejteti, hogy hajlandó közeledni a dinasztiához.

Deák Ferenc pártjával szemben, gróf Teleki László vezetésével 
a Határozati Párt. Következetesen ragaszkodik a negyvennyplcas tör
vényekhez, tagadja az uralkodó törvényességét és ezt éles hangú 
határozatban kívánja a nemzetközi közvélemény elé tárni. A két párt 
ütközeteinek jegyében zajlik az országgyűlés, ahol a lakosság öt szá
zalékát kitevő birtokos nemességet és nemesi értelmiséget a küldöt
tek nyolcvan százaléka képviseli!

A Határozati Párté a kezdeti fölény, de a döntő szavazás előtt 
a rossz idegzetű Teleki László váratlanul öngyilkos lesz. ö t nappal 
később Deák Ferenc megfontolt nyugalomra inti az országgyűlést, 
majd előterjeszti javaslatát, amelyet 1861. június 5-én három szótöbb
séggel elfogadnak. A nemesi országgyűlés feliratban kéri Ferenc 
Józseftől — a negyvennyolcat!

Szabadka új tisztikara több, mint három hónapja — 1861. február 
20-a óta — működik. Czorda Bódog főügyész és Vojnics Lukács föld- 
birtokos országgyűlési képviselő. A polgármesteri szék Mukits Jánosé, 
aki még nem tudja, hogy Deák Ferenc mellé álljon-e, vagy Kossuth 
Lajosra esküdjön, de abban nagyon határozott, hogy ez a város az 
osztrák kormánynak adót nem fizet. Ilyen értelemben dönt a városi 
tanács Teleki László öngyilkossága előtt.

És amíg a szabadkai képviselők — Czorda Bódog és Vojnics 
Lukács — az ország dolgainak tárgyalásait figyelik, Zomborból meg
érkezik a császári adószedő és követeli a járandóságokat. Mukits 
János nem enged. Makacs és rátarti. Nincs adó!

Szabadka nem fizet a bécsi kormánynak.
A császári tisztviselők a pénztár kulcsait követelik. Szitkozódnak 

és fenyegetőznek.
A városi tanács a polgármester pártjára áll.
A császáriak elhagyják Szabadkát.
1861. június 11-én — hat nappal a Felirati Párt győzelme után

— császári zsoldosok kíséretében térnek vissza az adószedők. Az 
osztrákok záróláncot vonnak a városháza köré és a piac népének 
nagy( ámulatára lefegyverzik a hajdút, a posztos börtönészt és benyo
mulnak az épületbe. A városi tanács éppen ülésezik. Jóformán el 
sem hangzanak az országgyűlési képviselők beszámolói, amikor a 
fegyveresek megszállják a folyosókat és elállják a gyűlésterem be
járatát.
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„Mukits János polgármester! — szól az osztrák tiszt. — Adja 
át a pénztár kulcsait!” Pár másodpercig döbbent csend. Mukits 
feláll és teatrálisan kijelenti: „Csak az erőszaknak engedek!” ,,Köves
sen, polgármester úr!” — hangzik a parancs. 'Mukits János két fegy
veres között kivonul a teremből. A városatyák egy darabig némán, 
megilletődötten állnak, majd becsmérlő kijelentés következik Deák 
Ferenc parlamenti győzelmével kapcsolatban.

Ettől kezdve nő és lombosodik Mukits János közéleti tekintélye. 
Tetteiről legendákat mesélnek a hatodik és a hetedik körben. Azonban 
őcsászári és apostoli királyi felsége, I. Ferenc József ezt nem tűri 
sokáig: 1861 novemberében egyszerűen feloszlatja Szabadka szabad 
királyi város makacs tanácsát. Mukits János — népszerűsége tudatá
ban — s vele az egész választott tisztikar testületileg lemond. Az év 
végére — gróf Pálfy Móric tábornok parancsára — újra Flatt Endre 
a polgármester.

Nem könnyű a dolga!
Kinevezett képviselőket hív a községtanácsi ülésbe, de a kisze

meltek többsége viszolyog a megtiszteltetéstől. Kevesen vállalják a 
szerepet. A városháza újra elszigetelődik a polgároktól. A közélet zajos. 
Az urak egy része Deák Ferencet dicséri, a másik része tapodtat sem 
enged a negyvennyolcból. A Bácskai Ellenőr szerint ,,a porondon 
politikai véleménykülönbségre mutató két oly tábor jelent meg, ami
lyent az ország Dózsa György óta nem látott” .

A KÉT HEVES TÁBOR

A népköri mozgalom elsődleges fogantatásának vagy,unk tanúi. 
A városházáról Mukits Jánossal kivonult urak elvegyülnek a nép között, 
maguk köré gyűjtik az értelmiséget és magyarázzák rendületlenül a 
negyvennyolcas törvényeket. Éveken át folyik a lázas agitáció. A tekin
télyes polgárok jelentős része sodródik a közjogi ellenzék platform
jára. Ebből a mozgalomból sarjad majd a tetterős balpárt, amelytől 
sokat várnak ,,az alsóbb néposztályok” . Azonban az országos erő
viszonyok hatására átmenetileg az ellentábor is erősödik.

Az önkényuralmat már nem lehet visszahozni a sírból. Bécs 
hatalmának tartóoszlopai inognak. Az udvar figyelmét lekötik az olasz- 
országi és a lengyelországi események. A császári politikusok egyre 
fogékonyabbak a magyar birtokos osztály alkuszándéka iránt. Még a 
természet sem kedvez az önkényuralomnak. Jön a nagy aszály éve. 
Szabadka határában 1863 nyarán kiszáradnak a kutak. Búza alig 
terem. A kukorica meg sem köt. Következik a té l. . .
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Máté, Vojnics Tivadar, Zélics Máté, Zomborcsevics Ferenc és Zombor- 
csevics Vince írják alá.

Ez a Deák-párt vezérkara. Földbirtokosok, a város szolgálatá
ban álló tisztviselők és vagyonos értelmiségiek. Magyarok és horvátok 
az egyik táborban: magyarok és horvátok a másik táborban. Mi a 
különbség közöttük? A balpárti program aláírói között vannak meg
hurcolt negyvennyolcasok, élő jelképek, mint például Szkenderovics 
János volt hadbíró, aki mögött hosszú péterváradi várfogságra enyhí
tett halálos ítélet van. De az ellentábor vezérkarából sem hiányoznak 
a negyvennyolcasok. Az Antunovicsok és Lénárd Máté honvédtisztek 
voltak, Zomborcsevics Ferenc pedig már negyevennyolc előtt Kossuth 
Lajos lapjának munkatársa!

Két kérdés tisztázandó itt. Az egyik: mit akar a balpárt? A másik: 
mit nem akar a Deák-párt? A balpárti hitvallás élesen támadja a hat
vanhetes egyezményt. Kossuth Lajos vonalát követi, aki Torinóból 
üzeni Deák Ferencnek: „ Nem hagy fel számunkra más dicsőséget (a 
kiegyezés), mint hogy mi legyünk a máglya, melyen az osztrák sas 
megégettetik.”  A jóslat — negyvenhét év múlva — beteljesedik.

A szabadkai balpárt a kiegyezés alapjait támadva óhajtja a közös 
minisztérium megszüntetését, az önálló nemzeti hadsereget, mert ,,az 
osztrákosított honvédelem béke idején a súrlódás magját veti el, há
borúban viszont nélkülözi a vitézség rugóját” , óhajtja az önálló külföldi 
képviseletet, polgári szabadságot, az adóterhek enyhítését, az ipar 
akadálytalan fejlődését, továbbá a községi hatóságok önkormányza
tának megőrzését.

A balpárti programnak a nemzetiségi viszonyokra vonatkozó része 
külön figyelmet érdemel:

„Óhajtjuk, hogy a nemzetiségi igények a szabad és független 
haza közjavának biztosításában és a helyesen felfogott érdekek kielé
gítésében találják megnyugvásukat és az egyenjogúság eszméjének 
megtestesülését. Óhajtjuk, hogy ama kötelék, mely bennünket idegen
ajkú véreinkkel évszázadokon át összetartott és csakis az utolsó 
évtizedekben — mindnyájunk hibáján és tévedésén — lazult meg, előbbi 
szilárdságát újból nyerje vissza.”

Ezek a gondolatok hatnak!
A balpárt politikai hitvallásában Mocsáry Lajos eszméit véljük 

felismerni, aki 1861-ben még a kiegyezés híve és a nemzetiségek 
jogainak következetes harcosa, de 1868-ban már kevésnek tartja a 
nemzetiségi törvény által nyújtott jogokat és szembefordul Deák Fe
renccel.
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Ezeket a gondolatokat érti a nép.
Az ellenzéki vezérek viszont már a hivatalokban ülnek és — 

nem értik.
,,A szabadkai baloldal programjában megoldást ígérőén felvetet

te a nemzetiségi kérdést — olvasható a Deák-párti okmányban — , 
de amit ők ígérnek, azt a Deák-párt már régen teljesítette. A nyelv 
kérdésében hajszálnyira sem akarnak többet adni, mint amennyit a 
Deák-párt adott.” Az észrevételek magvasak, alaposak, rámutatnak a 
balpárti program fogyatékosságaira, de nincs tömeghatásuk, mert a 
tagadás fedezékében fogantak.

,,Az egyenjogúsítás eszméje nemzetiségi téren — olvasható a 
Deák-párti szövegben — csak akkor lenne teljesítve, ha minden nem
zetiség politikai nemzetet képezne.” Majd: ,,Mi nyíltan megmondjuk, 
ilyet mi nem ígérhetünk! A lélek test nélkül nem képez személyt, így 
nem képzelhető el politikai nemzet megfelelő terület nélkül. Ismételve 
kérdjük a szabadkai baloldalt, csakugyan akar-e a nemzetiségi egyen
jogúság eszményének testet, azaz minden nemzetiségnek területet 
adni? És ha nem? Kit ámítanak?”

„örömmel üdvözöltük volna az ellenzéket, ha hatvanhetes alapon 
a belreform kérdéseiben előrehaladtabb állást kíván elfoglalni” , de 
a baloldal ,,nem sarkantyúzza, hanem akadályozza a kormányt” . Az 
okmány részletesen megmagyarázza a kormány, politikáját. „Megen
gedjük, hogy az adó terhes és súlyos, de főleg azért, mert szegények 
vagyunk. Az anyagi jólét eszközei nálunk még nincsenek eléggé kifejt
ve s így, csekély az adóképességünk. Ha valaki 100 forint jövedelem 
után 20 forintot fizet, az terhesebb, mintha 1000 forint után 50 forin
tot fizet.”

A Deák-párt egyik vezére, a horvát nemzetiségű Matija Antu- 
novió, Zomborban kiadott Nyílt szó a választókhoz című magyar nyelvű 
röpiratában selejtes gúnyiratnak minősíti a balpárti programot. „Úgy 
látszik — írja — , a balpárt férfiai Szabadkán nem gondolkoznak, mert 
a vád által se nem több, se nem kevesebb, mint éppen őfelsége a 
magyar király, magas személye van érdekelve.”

Matija Antunović valóban nyíltan beszél: a Deák-párt nem akarja 
a függetlenséget, mert 1. őfelsége a király sem akarja és nem is akar
hatja, 2. törvényeink nem engedik meg, a Deák-párt pedig nem tör
vényszegő, 3. ellenségeket szereznénk magunknak a császárságon 
belül, 4. nem akarunk hitszegők lenni, 5. mert a szövetség hasznunkra 
van és 6. elvesztenénk a király bizalmát, ami már eddig is csodákat 
teremtett.

Bár a szabadkai baloldal politikai hitvallásának programja záró
fejezetében kimondja, hogy a célokat békés úton és törvényes eszkö
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zökkel óhajtják elérni, sőt „megvetőleg, mint rágalmat utasítjuk vissza 
azon alaptalan gyanúsítást, mintha mi baloldaliak ellenzéki törekvé
seinkkel oda céloznánk, hogy a közbékét, a társadalmi rendet megza
varjuk” , a városi ellenzék mégsem nyugszik, sőt fokozza a tüzet a 
kiegyezés védelmében: felvillantja a polgárháború rémképeit, mert a 
baloldaliak, „ha nem is akarnak forradalmat, eszközeik akaratuk elle
nére a néptömegek szenvedélyeire hatnak, gyűlölséget hozhatnak

Forradalmat? Ugyan m á r... Dehogy akarnak forradalmat a bal
oldaliak! Sem Mukits Ernő, sem Mukits János, sem Szkenderovics 
János soha egyetlen szóval sem említi a forradalmat. Mire lenne az 
jó? Földosztás? Agrárprogram . . .  Dehogy akarnak forradalmat az urak, 
ők csak a hazát szeretik jobban, mint a Deák-pártiak. Forradalomról 
szó s incs. . .  Viszont, ha idézik az ördögöt, az emberek odafigyelnek. 
Valójában a Deák-párt irányítja a reménykedők figyelmét a balpártra, 
mert hátha . . .

A balpárti ellenzék mással foglalkozik. A hitvallás publikálása 
után beadványban támadja a kiegyezési alapot: felfordulás a városhá
zán, a polgármester nem hajlandó továbbítani — közgyűlés elé viszi 
az ügyet: a Deák-párti közgyűlés elveti a beadványt és hűséget nyi
latkozik a kormánynak. Most a balpárt még inkább az „alsóbb néposz- 
tályok” felé fordul. A hatodik és a hetedik kör izzik a politikától.

A küzdelem kimenetelét ismerjük: 1869-ben a Deák-párt elveszíti 
Szabadkán mindkét képviselői mandátumát. Három év múlva, 1872. 
április 4-én a városházát is feladja. Iványi István a historikus hűvös 
nyugalmával s nemesebb célokért lelkesülő, de a gyakorlatban kevés
bé járatos kortárs aggodalmával kíséri ,,az előkelő családok egymás 
közötti patvarkodását” és nem sokat törődik a hatvanhetesek gyors 
bukásának okaival.

A TÖRTÉNELEM MÉRLEGÉN

A kiegyezéssel megtörik Bécs korlátlan önkényuralma, felgyorsul 
a tőkés fejlődés, a termelőerők növekedése és a társadalom polarizá
lódása. Viszont olyan lényeges kérdések maradnak nyitva, mint a 
jobbágyság maradványainak felszámolása, a nemzeti kérdés, a feleke
zeti egyenjogúság ügye, a katonatartás növekvő költségei, amelyek 
már kezdet kezdetén mély repedéseket okoznak a kettős monarchia 
falazatán.

Ezek erősen hatnak Szabadka közéletére, a politikai csoportosu
lásokra és magatartásokra. De nem szabad megfeledkezni arról, hogy 
a lakosság alig öt százalékának van szavazati joga, tehát valójában
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alig háromezer ember politizálhat! Iványi István nem egészen alapta
lanul beszél az előkelő családok egymás közti patvarkodásáról. És az 
is természetes, hogy a város szolgálatába fogadott Rigó Jánosok 
ebben a színjátékban csak statisztálhatnak.

A polgárság vezető rétege két csoportra oszlik, de bármelyik tá
bor kerül hatalomra a városházán, Szabadka közéletében a döntő szót 
a földbirtokosok és a vagyonos értelmiségiek mondják ki. Akár tagad
ják, akár igenük a kiegyezést, a vámközösség nekik kedvez, érdekük 
fűződik a kettős monarchia rendjéhez. Ausztria piacain konkurrencia 
nélkül értékesíthetők a mezőgazdasági termények, kedvezően ala
kulnak az árak, javul a földbirtokosok anyagi helyzete.

Tehát az osztrák piacról olyan réteg zsebébe folyik a pénz, amely 
belefeledkezve a viszonylagos jómódba, csekély érdeklődést tanúsít 
az ipari befektetések iránt. A vámközösség szabad utat enged az 
osztrák ipari árunak az itteni piacra. Versenyképességre csekély, az 
esély. Az ipari befektetések kockázatosak. Ez gátolja évtizedeken át 
az ipar fejlődését és az ipari munkásság kialakulását.

Azért valami mégis változik. 1864 és 1869 között felépül az alföldi 
vasút első szakasza, Szeged és Szabadka között, majd Szabadka és 
Zombor között vonat jár, szaporodnak a boltok és a boltokban egyre 
többféle áru kínálja magát, nagyobb a pénz becsülete, népesebbek a 
piacok, ismeretlen vidékiek ólálkodnak az utcákon, mutatványosok bű
vészkednek a városháza előtt és a hírek gyorsabban járnak, mint 
azelőtt. Mindezt figyelembe kell venni, ha a balpárt növekvő népszerű
ségének és a Deák-párt gyors bukásának okait bogozzuk.

Eljut Szabadkára például a Szélsőbal párt országos központjának 
a demokrata körök alakítására vonatkozó felhívása. Ugyanis a leg
radikálisabb negyvennyolcasok igyekeznek túllépni a politikai vezető
réteg hagyományosan szűk körén, hogy tágabb mederben indíthas
sanak harcot a dualista rendszer ellen a teljes negyvennyolcas alkot
mány visszaállításáért. A fővárosi demokrata körben természetesen a 
középrétegek viszik a szót, de vidéken ide tömörülnek a csalódott föld
művesek és a pusztakereső nincstelenek.

A demokrata körökben a Szélsőbal lapjait, kalendáriumait és 
Kossuth Lajos üzeneteit, leveleit olvasgatják. Rendszerint hangosan 
olvasgatják, mert a jelen levők között sok az írástudatlan. Itt aztán 
emlegetik a sérelmeket, az igazságos földosztást és a jobbágyság 
maradványait oly radikálisan igyekeznek eltakarítani, hogy a magán- 
tulajdon szentségét sem tisztelik. Ez riadalmat kelt a fővárosban és 
kiugratja a középbali Tisza Kálmánból a bihari földesurat, aki majd 
néhány év múlva a Szabadelvű Párt élén Szabadkán a horvát nemzeti
ségű földbirtokosokban talál hű szövetségeseket.
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Dózsa György ivadékai az Alföld népes településein úgy vélik, 
elérkezett az idő a nagy póri pör eldöntésére. A mozgalmak híre fel
bolygatja ,,az alsóbb néposztályokat” , hiszen Kiskunfélegyháza, ahol 
a kiegyezés kormánya igen korán nyúl az erőszakhoz és fegyvererőt 
használ a pusztakeresők ellen, alig száz kilométerre van ide! Ennek a 
mozgalomnak radikális ígéretei sok szegényembert csábítanak Mu- 
kitsék zászlói alá. Rigó Jánosék ide gyülekeznek, innen várják a jobb 
napokat.

Helyi viszonylatban alig észlelhető különbség a Szélsőbal és a 
Balközép között, az általános jelszavak látszólag elmossák a szociális 
eltéréseket, látszólag egységes a negyvennyolcasok tábora, azonban a 
demokrata körök irodalma munkál, hat: az újságokat, a híres népnap
tárokat, Kossuth Lajos leveleit a balpárt földbirtokos vezérei sem 
vonhatják ki a forgalomból. Nem is akarják. Hiszen a városházát 
ostromolva csak lappangó reményeket táplálva állíthatják maguk mellé 
a politikai jogokkal nem rendelkező tömegeket.

A balpárt az ígéret pártja. Reményeket vet, vágyakat táplál. A 
patriarchális Szabadkát mélyebb szociális rengések közvetlenül nem 
fenyegetik. A vagyoni eltérések nagyok, az igaz, de a tőkés termelési 
viszonyok fejletlenek, a cselédek és napszámosok sokezres tömege 
mozdulatlan. A gyéren lakott nagy pusztákon sok a parlag, a homok
vidék jó része betelepítetlen, aki dolgozni akar, dolgozhat, még valami 
kis vagyonkát is gyűjthet magának.

Az urak bátran hetvenkednek a korteshordókon, hiszen azok a 
mély ellentétek és éles feszültségek, amelyek a pusztakeresők moz
galmait lendítik előre, itt még nem mutatkoznak, nem hatnak. De jön
nek a rossz hírek a fővárosból . . .  A Szélsőbal vezetői, mihelyt az 
alföldi tömegmozgalom eljut a demokratikus agrárprogram követelé
séig, magukra hagyják a demokrata köröket. A kormány akadálytalanul 
nyúlhat az erőszakhoz és Deák Ferenc hamar elveszi a szegény nép 
kedvét a politikától.

A demokrata köröket szétverik.
Deák Ferenc kormánya maga alatt vágja a fát, saját pártjának 

tekintélyét nyirbálja és ebből Szabadkán Mukitsék nagy, hasznot húz
nak: az 1869-es képviselőválasztásokon megbukik a két Deák-párti 
küldött és baloldaliak — a fiatal Varga Károly és a pártalapító Mukits 
Ernő — mennek a parlamentbe. A hatvanhetesek gyprs bukásának 
egyik okát a demokrata körök szétverettetésében kell keresnünk.

A kudarc némikép kijózanítja a kormányzó párt vezetőit. Napi
rendre tűzik és tárgyalják a tömegbefolyás megőrzésének ügyét, majd 
a központ utasítására helyi szervezeteket, illetve politikai olvasóköröket
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alakítanak. Azonban a szabadkai Deák-párt nehézkés, konzervatív ér
telmiségiekkel túltömött vezetősége késik. Előbb alakul a balpárti 
Népkör mint a Deák-kör.

A balpárti program a dualizmus égető problémái közül külön 
kiemeli a helyi vonatkozásban huzamosan időszerű és érzékeny, nem
zeti kérdést. Ez lesz a politikai vetekedés egyik fő ütköző pontja. A 
balpárt taktikáját Kossuth Lajos utasításai határozzák meg, aki az 
1869-es választások tanulságai alapján, az 1870. február 18-án kelt 
levélben ekképpen buzdítja honi híveit: „Én nem látok okot kétséges- 
kedni afelől, hogy az ellenzék győzhet — ha mozog. De idején. Vetni 
kell, ha aratni akarunk.”

A szabadkai balpárt vet, ígér és követel, a Deák-párt viszont 
fölényesen kinyilatkoztatja, hogy „amit ők (a baloldaliak) ígérnek, azt 
mi már régen teljesítettük” . Nézzük, mit teljesítettek. Az országgyűlés 
1868 novemberében két javaslat alapján kezdi tárgyalni a meghozandó 
nemzetiségi törvényt. Az egyik javaslat kisebbségi jellegű, szerb és 
román képviselők készítik, és a legtöbb, amit követelnek, „a nemzetiség 
és nyelv politikai egyenjogúságának” elismerése.

A többségi javaslat előadója Deák Ferenc. „Az idő rövid — 
mondja — : hosszas szónoklattal nem fogom ezt az időt pazarolni, 
egyszerűen azt mondom, hogy az én meggyőződésem a fennforgó 
kérdésekben az, hogy Magyarországon egy politikai nemzet létezik, az 
egységes, oszthatatlan magyar nemzet. . . ” Az országgyűlés termé
szetesen a többségi javaslatot, Deák Ferenc javaslatát fogadja el. Az 
új törvény annyi jogot sem ad a nemzetiségeknek, amennyit az 1849-es 
szegedi nemzetiségi törvény ígért.

Mocsáry Lajos először keveselli a nemzetiségeknek adott jogokat, 
majd a törvény betartásáért kell harcolnia. A szabadkai balpárti prog
ram Mocsáry eszméinek visszhangját és lecsapódásait tartalmazza 
nagy általánosságban, a helyi viszonyokhoz pászított konkrét és elér
hető célok nélkül. Ilyen természetű szövegek gyakran olvashatók a 
párt központi kiadványaiban. Az alábbi versikét a Vasgyúró Tamás 
által szerkesztett 1873. évi Balpárti Népnaptárból idézzük:

Országos ünnepe van a testvérülésnek, — 
összeölelkeznek a nemzetiségek:
Ez ölelés alatt megfullad az ármány,
Testvéri szeretet témád fel halálán 
S mind csak egyet óhajt, mind csak egyet akar —
Horvát, román, szerb, tót, német és magyar!

A testvérülésnek ezt az országos ünnepét többnyire a szava
zások előtt emlegetik és hirdetik. És ez Szabadkára is vonatkozik, 
ahol a balpárti vezetők többsége horvát származású, és ahol még
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Mukits János polgármestersége alatt is, a városi tanács egyes bizott
ságaiban horvát nyelven folyik a vita. A kezdet még táplálja a remé
nyeket, a későbbiekről Ambrozije Šarčevićnek Mocsáry Lajoshoz cím
zett, 1886. május 7-én kelt leveléből kapunk ízelítőt.

„Mikor a helyi ellenzék — írja Ambrozije Šarčević — rendezte 
sorait és Népkör néven egyesületet alakított, a szabadság, egyenlőség 
és testvériség nevében nemzetiségi és felekezeti különbség nélkül 
minden városi polgárt befogadott. Az ellenzék felhívása visszhangra 
talált, s a kezdetben minden szépen ment, de ez csak addig tartott, 
amíg az egyesületbe be nem szivárgott a nem magyar nemzetiségű 
polgárok ellen irányuló gyűlölködés ármánya. A vezetők abban téved
tek, hogy nem akadályozták meg az országban felszított nacionaliz
mus beszivárgását.”

A kezdetben . . .  Lobognak a szenvedélyek mind a két táborban, 
szónoklatokban nincs hiány és gorombaságért egyik fél sem megy 
a szomszédba. A Deák-pártiakat főképpen a balpárt korteskedő nem
zetiségi programja bosszantja, s gerjedelmükben túlértékelik az 1868- 
ban hozott XLIV. törvénycikket, ami miatt Mocsáry Lajos véglegesen 
elpártol a kiegyezés kormányától.

A szabadkai hatvanhetesek legképzettebb és legkövetkezetesebb 
ideológusa egy volt negyvennyolcas huszártiszt és a későbbi Polgári 
Olvasókör elnöke, Matija Antunović. A Nyílt szó a választókhoz című 
röpiratában, pártja védelmében felségárulással vádolja az ellenzéket. 
Sokat lát a jövőből, tudja, mit beszél: inkább az egész császári biro
dalom mindenestől, a távoli Béccsel és a régi előjogok emlékével, 
mint a magyar uralkodó osztályok növekvő nacionalizmusa! Az aggo
dalom nem alaptalan.

A jóslat beteljesedik.
Csakhogy ez nem sokat nyom a történelem mérlegén. A kettős 

monarchiát építő középbirtokos nemesség és nemesi értelmiség előtt 
két lehetőség áll: vagy a nép és a nemzetiségek szövetségében küzd 
a trón ellen, vagy a trónnal szövetkezve a nép és a nemzetiségek 
történelmi érdekei ellen harcol. A döntés nagy pillanata csak ezt a 
két lehetőséget kínálta.

Az utóbbi valósult meg.
A szabadkai Deák-párt vezérkara hűségesen kitart a kormány 

politikája mellett. Az „oszthatatlan és egységes magyar nemzet” esz
ményét olyan politikusok hirdetik, akik közül pár év múlva sokan — 
Tisza Kálmán szabadelvű kormányának védő szárnyai alatt — maguk 
is nemzetiségi programmal lépnek a hordóra. De ez már a sors iró
niája. A dolgok lényegén mit sem változtat.
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A trónnal való szövetkezés — bárki a polgármester, a képviselő 
vagy a miniszterelnök — az adott helyzetben egyenlő a polgári for
radalom céljainak és ígéreteinek feladásával. Az „alsóbb néposztá
lyok” , az elnyomottak reménységeinek elárulásával! A szabadkai Deák
párt nyíltan és nyomban feladja a forradalom céljait. A balpárt még 
sokáig táplálja a vágyálmokat. . .

A nemzeti kérdés nyílt kérdés marad. Beszédek, szónoklatok, 
ígérgetések és hitegetések tárgya, pedig a dualizmus már az alku 
fázisában a nacionalizmus pilléreire épül. Ezek a pillérek biztosítják, 
ingadozásokon és válságokon át a tőkések, arisztokraták és föld- 
birtokosok uralmát a magyar nép tömegei és a nemzetiségek felett.

Kitárulnak a tőkés fejlődés kapu i. . .
És lezárul a forradalom korszaka.

A PÁRIZSI KOMMŰN ÉVE

A párizsi kommün éve élénk társadalmi mozgolódások jegyében 
kezdődik. Már január másodikén megjelenik Radits György gimnázi
umi tanár szerkesztésében a Bácska című „vegyes tartalmú közlöny,” . 
Negyvennyolc óta az első hírlap! „Politikába nem bocsátkozunk — 
írja — , de úgy a hazai, mint a külföldi politikai eseményeket szigorú 
tárgyilagossággal és tömören elősorolni nem mulasztjuk el.” Ezen
kívül több, mint harminc újság jár a városba körülbelül háromszáz 
példányban. A művelt polgárok szerbhorvát, magyar és német nyelven 
olvasnak.

Már január 21-én a helyi párton kívüli független újságban szen- 
vendélyes hangú cikk olvasható: „Alakítsunk, igenis alakítsunk nép
egyletet, de ne felekezetit, hanem valódi humanisztikus, emberies
ségi jelleggel. 57 000 és egynéhány száz lakost számláló városunkban 
az erkölcsiség, felvilágosodás, józan haladás és művelődés tekinteté
ből az ily, egylet életszükséglet. Alakítsunk népegyletet, de minden 
felekezeti, nemzetiségi vagy osztálykülönbség nélkül!”

Iványi István könyvéből tudjuk, hogy a Katolikus Legényegylet 
létrehozásának eszméjét Tormásy, Gábor káplán pendítette meg 1870 
végén. A Bácska okkal hadakozik a felekezeti népegylet ellen. Tor
másy Gábor — aki különben megírta a Teréz-templom történetét is — 
Mezey Ignác néven válaszol buzgó elkötelezettséggel: „ . . .  mindany- 
nyian egyazon jó atyánk gyermekei vagyunk! De mikor fogjuk ezt a 
jó atyát, az Istent ugyanazon egy relígió szellemében imádni, még
pedig minden város és község egy templomában, közösen?”
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A Teréz-templom fiatal káplánja türelmetlenül és szenvedélyesen 
forgatja a klerikalizmus fegyvereit, amelyeknek majdan sok szerepük 
lesz a szocialista eszmék elleni csatározásban, de most még hatás
talanok. Hovatovább ellenszenvesek. A közéletben tevékeny értelmi
séget és a polgárság műveltebb rétegét a felekezeti megosztottság 
jellemzi. A lakosság túlnyomó többsége jámbor katolikus, de a tár
sadalmi életben passzív. Tormásy Gábor kezdeményezése eredmény
telen marad. Elgondolását csak tizenöt év múlva valósítja meg utódja, 
Matija Mamužić plébános.

Tormásy, Gábor vitacikkeinek éle egy másik kezdeményezés ellen 
irányul. 1871. január 25-én jelent meg Joó Pál, ,,az egylet alakítására 
felkért ideglenes elnök” felhívása: „Társuljunk mi is, egyesüljünk, mert 
csak így segíthetünk magunkon. (...)  Egyesüljünk a haladás jelsza
vában, egyesüljünk az önsegélyezés magasztos tettében s Isten áldása 
fogja kísérni lépéseinket!” Ez az első híradás a szabadkai iparos és 
kereskedősegédek ön képző és segélyegyletéről, amelyben Szabadka 
első munkásszervezetét látjuk.

Az iparos- és kereskedősegédek önképző és segélyegyletéről 
hiányos és ellentmondásos adatok maradtak ránk. Iványi István a 
Szabadka szabad királyi város történetének második kötetében, a 
Bácska 1872. évfolyamának ötödik számára hivatkozva, ezt írja: ,,ön- 
mívelődést, a szakszerű ismeretekben való teljesebb kiképzést és a 
magyar nyelv mívelését tűzte ki feladatául az 1871. ápr. 2. alakult »ipa
ros- és kereskedősegédek önképző és segélyegylete« is, amely azonban 
csak rövid életű volt.”

Viszont a Bácska egy évvel előbb, 1871 márciusában arról tudó
sít, hogy az alakuló közgyűlést 1871. március 5-én délután tartották 
meg a gimnázium épületében, ahol csekély, módosítás után elfogadták 
az alapszabályokat. Dr. Mirnics József A bácskai munkásmozgalom 
a Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulásáig című köny
véből tudjuk, hogy az alapszabályokat Szabadka város tanácsa 1871. 
június 13-án küldte fel a belügyminisztériumba jóváhagyás végett, de 
a visszavárt okmánynak nincs nyoma a városi tanács épségben meg
őrzött iktatókönyvében, s ebből a szerző azt a következtetést vonja 
le, hogy a segélyegylet hivatalosan soha nem alakult meg.

De a Bácska nemcsak hírt közöl az 1871. március 5-i alakuló 
közgyűlésről, hanem ismerteti Milkó Samu alelnök alkalmi beszédét, 
amely részletesebben tájékoztat a szervezet rendeltetéséről.

,,Az egylet kettős cél elérésére alakult — mondja Milkó Samu 
— , létesült, hogy a munka nélkül maradt, vagy betegség következtében 
munkaképtelenné vált szaktársakat emberbarátilag anyagi segélyben 
részesítse, tehát hogy az emberi kebel legszebb virágát, a jótékony
ság érzetét tettleg gyakorolva a felebaráti szeretet oltárán áldozzon . . .
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S alakult, hogy, azon társakat, kiktől sorsuk, körülményeik a ki
képzést elvonták, utólagosan lehetőleg pótolja, hogy egymást oktatva, 
egymástól tanulva a szeretet és a bizalom alapján iskolát állítson, 
tehát létesült, mert tagjai képezni akarják magukat, hogy az életnek, 
az emberiségnek annál sikeresebben használhassanak.”

Létesült, tehát működik.
1871. április 2-án (Iványi István szerint az alakulás napja) a gim

názium épületében (a régi városháza mellett) felavatják az egylet he
lyiségét. A vezetőség köszönetét mond azoknak, akik könyveket aján
dékoztak az egyletnek. Azután Radits György főgimnáziumi tanár elő
adása következik, melynek címe: Felolvasás oly téma felett, amely 
sokaknak tetszhetik, sokaknak nem, vagyis a pályaválasztás.

Éljenzés a jutalma.
A másik előadó, Meri Ferenc főgimnáziumi tanár és egyleti jegyző 

az üveg készítési módjáról beszél „különös tekintettel annak alkal
mazására a síktükröknél” . Ő is nagy sikert arat, megtapsolják.

Az előadások az egylet m ű k ö d é s é r ő l  tanúskodnak. Itt hang
zik el, hogy a tagok létszáma március ötödiké óta hatvanról kétszázra 
emelkedett! Nem csekélység, ha figyelembe vesszük, hogy, az 53 323 
lakosú városban, az 1870-es összeírás szerint, ,,az ipar és kézmű- 
gyártás körül 1441 vállalkozó és 1433 hivatalnok és munkás, összesen 
2874 egyén foglalkozik” .

A Pest Szálló kártyatermében gondfeledten durákoznak az urak. 
Vastag füstfelhő gomolyog az asztalok felett és kintről behallatszik 
a kuglizók lármája. A másik teremben, az értelmiség törzsasztalánál 
Farkas Antal tanár úr mélázik a Vasárnapi Újság egyik cikke felett.

„Párizs belseje most valóságos kortestanya — írja Sz. Török 
János a március 19-én kelt tudósításában — , csakhogy a kapacitálás 
borzalmasabban folyik, mint nálunk követválasztáskor szokott. Pol
gár, munkás, proletár és katona, mindmegannyi szónok. Egyik a köz
társaság, másik a bonapartizmus mellett korteskedik. A köznép azon
ban leghőbb pártolója a kommunisztikus köztársaságnak. . . ”

A távoli Párizs a nagy jelszó bűvöletében lobog.
„Vive la Commune!”
„Ha sikerülne gyökeresen megváltoztatnunk a társadalmi rend

szert — írja ezekben a napokban Frankéi Leó Marx Károlynak — , 
akkor a március 18-i forradalom a legtermékenyebb lenne a mai napig 
lezajlott valamennyi forradalom között. Ez megoldaná az eljövendő 
forradalmak szociális feladatainak legjavát.”

Párizs nagyon, de nagyon messze van.
Mikor Farkas Antal tanár úr kilép a keskeny téglajárdára, Sza

badka központjára ködös szürkület hullik. Álmos tehéncsorda cammog
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kérődzve a Mlaka felől a nagypiac terére és egymást váltogatva szól
nak a tülkök.

A vén városháza rongyosan és fáradtan bámészkodik a térre, 
egyik-másik ablakán piszkos kartonlapok éktelenkednek. A főkapu 
előtt az öreg lócán a börtönész pipázik és kémleli a Szentháromság
szobor környékét, ahol még mindig rostokol néhány hazátlan csavargó 
és a jóisten se tudja, mi forog a fejükben.

A piac téglajárdáján egy részeg honpolgár billeg.
— Félre az útból! — kiabál. — Megyek!
A Zomobri út torkolatánál a fagy engedte sárban elakadt szekér 

vergődik. A kocsis káromkodva veri a lovakat, az istrángok megfe
szülnek, de a szekér nem mozdul. A házak tövében, az üzletek ajta
jában szaporodik a nézősereg. Farkas Antalt is megállítja egy öblös 
hang a Rudics utca sarkán.

— Mit szól hozzá, tanár úr? Ha ez innen kimegy, akkora gyer
tyát gyújtson a Szent Antalnak, mint a kocsijának a rúdja!

Párizs nagyon, de nagyon messze van innen.
Múlnak a hetek és Farkas Antal tanár úr borzongva olvassa 

Ugrón Gábor tudósításait a kommün bukásáról. ,,A kivégzetteket kö
rülbelül hét-nyolc ezerre lehet számítani. Az elfogatás első pillana
tában még van hadtörvényszék. (...)  — Az elítélteket a városház 
mögötti laktanyába szállítják, s ahogy belép, a folyton fegyverben 
álló kivégző század rögtön végez vele. (...)  Minden negyedórában 
tíz-tizenkét férfit, nőt, 11— 12 éves gyermeket kísérnek a laktanyába . . . ”

A kuglizóban nagy az izgalom. Horváth Ádám hentesmester ló
bálja a golyót egy fiatal földbirtokos tíz liter boráért. A nézők lélegzete 
eláll, hogy annál hangosabb legyen az üdvrivalgás, mikor a bábu 
csattanva kirepül az állítgató feje fölött.

— No akkor — mondja a hentesmester — , iszunk egyet!
Ebben az évben alakul Szabadkán az első osztályjellegű mun

kásszervezet. Két héttel a párizsi kommün bukása után, 1871. június 
13-án, Szabadka szabad királyi város tanácsa elküldi Budapestre a 
belügyminisztériumba az iparos- és kereskedősegédek önképző és 
segélyegyletének alapszabályait jóváhagyás végett.

Jóváhagyásnak vagy elutasításnak nincs írásos nyoma.
Nem is lehet.
Az okmány postázása előtt két nappal, 1871. június 11-én az 

Általános Munkásegylet Budapesten nemzetközi szolidaritási gyűlést 
szervez a párizsi kommün mellett. A szónokok a munkások Párizsát, 
a köztársaságot és forradalmat éltetik. A kormány nem habozik. El
érkezettnek véli az időt arra, hogy döntő csapást mérjen a bontakozó 
szocialista munkásmozgalomra.
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Az Általános Munkásegylet harmincnyolc vezetőjét letartóztatják. 
Az egyletet bezárják és elkobozzák a szervezet pecsétjét.

Ez a nevezetes hűtlenségi per első felvonása.
Terror követi. Meghurcolások. Kínvallatások.
Tíz hónapon á t . . .
Az első proletárállam bukásának árnyéka eléri Szabadkát. Mert 

ilyen körülmények között, a hisztérikusan felszított hatósági önkény 
közepette, még arra sem lehet gondolni, hogy a magyar királyi bel
ügyminisztérium figyelemre érdemesítette a vidéki munkás segély
egylet alázatosan felterjesztett alapszabály:ait.

A levéltári nyomok elvesznek és a helyi újságok sem írnak többé 
az iparos- és kereskedősegédek önképző és segélyegyletéről. Az ígé
retes indulást elfojtotta az erőszak. De az elindulás, az igény, a moz
galom és a rövid ideig tartó működés ténye vitathatatlan!

Nagypn fontos esemény ez a szabadkai munkásmozgalom tör
ténetében. Az alakulás időpontjában már három éve működik a ma
gyarországi munkásság első szocialista szervezete, az Általános Mun
kásegylet. Húsz vidéki városban vannak fiókegyletei, és az egylet lap
ját, az Általános Munkás Újságot az egész országban olvassák.

Közvetlenül nem bizonyítható, de reálisan feltételezhető, hogy 
a munkások szervezkedésének híre és a mozgalom sajtója Szabadkát 
sem kerülte el. Ezért a segélyegylet létrehozására irányuló és élet
képesnek bizonyult kezdeményezést sem tekinthetjük elszigetelt vagy 
véletlenszerű jelenségnek.

Az is nagyon fontos, hogy az iparos- és kereskedősegédek ön
képző és segélyegyjlete nem az 1860-ban alakult ,,az erkölcsök neme
sítését, az ízlés finomítását és a közértelmesség előmozdítását” célzó, 
kaszinó jellegű és munkaadókat tömörítő iparosegylet kebelében fo
gant. Máshol, más célokkal alakul és munkavállalókat tömörít! Ez a 
szempont semmiképpen sem mellőzhető a szervezet osztályjellegének 
meghatározásánál.

Természetesen osztályöntudatról a szó szoros értelmében korai 
lenne beszélni, hiszen a kisipar és a kereskedelem alkalmazottainak 
létszáma ezernél kevesebb és igen hatékonyak a céhrendszer ma
radványai. Tehát a kezdeményezés törvényszerűen kívülről jön, a szer
vezés és az irányítás munkáját jobbadán értelmiségiek, elsősorban 
tanárok és tanítók végzik.

Az értelmiségiek cselekvő jelenlétével magyarázható a hangzatos 
jótékonykodás és az ismeretterjesztés túltengése az egyesület rövid 
életében. Ez egyáltalán nem csökkenti, sőt kidomborítja annak a jelen
tőségét, hogy, az értelmiség legjobbjai a klerikális mozgolódásokkal
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szemben, a maradiság ellen vívott szívós küzdelemben szövetkezik a 
munkásokkal és vállal vezető szerepet az egyesület megalapításában.

A párizsi kommün évének nyarán elbukik a fiatal munkások és 
a haladó értelmiségiek szép terve. A következő szabadkai munkás
szervezet születéséig kereken tizenöt esztendőt kell várni. De Tor
másy Gábor káplán ügybuzgalmát sem kíséri szerencse. A Katolikus 
Legényegylet megalakulásáig szintén tizenöt esztendőt kell várni! 
1871 őszén a közélet küzdőterén csak két tábor van: a balpárt és a 
Deák-párt.

És közeleg a városi tisztújítás napja.

A NÉPKÖR SZÜLETÉSE

A Népkör alakulásának időpontja mindmáig tisztázatlan. Még 
Iványi István közlései is ellentmondásosak. A Szabadka szabad királyi 
város történetének első kötetében (549. oldal) ez olvasható: „Párt
célokból alakíttattak a különböző olvasókörök is: így 1871. nov.-ben 
a balpárti Népkör és a Deák-kör (megnyílt 1872. jan. 1.)”

A második kötet 547. oldalán viszont: „Pártjoknak megnyervén a 
magyar lakosságot 1872. jan. 1-én 450 taggal a Népkört alakították 
és evvel sikerült nekik már febr. 8-án csupa balpárti törvhat. bizott
sági tagokat és ápr. 4-én Mukits János elnököt polgármesterré válasz
tatni meg. A Népkör most még inkább a helyi politikai élet színhelye 
lett, ahol a városi közügyeket tárgyalták és a közgyűlésre előkészítet
ték: ez lett az akkori bal párti hatóság főműhelye, melyben a város 
minden akkori személyi és dologi ügyét intézték el.”

Egyik dátum sem pontos.
A szervezkedés 1871 szeptemberének első napjaiban kezdődik, 

amikor a Deák-párt Zomborcsevics Vince indítványára megvásárolja 
Szabadka egyetlen hírlapját, a Bácskát. Kétszáz darab ötven forintos 
részvényt bocsátanak ki, s az új programmal induló lap részvénytársa
ság tulajdonába kerül, amelynek élén háromtagú bizottság áll. Ettől 
kezdve a józan szabadelvüség a Bácska vezérelve.

A józan szabadelvűség szellemében közli a lap Bizek Kornél 
cikkét a népkörökről: „Különösen érezhető végre a népkörök szabá
lyozó hatása alkotmányos életünkben, megyei, városi tisztviselők, or
szággyűlési képviselők választása alkalmával, mert általuk a nagy 
tömeg céltalan mozgalmai következetes irányba tereltetnek s eleje 
vétetik minden kortesfogásoknak, melyek a szegény nép ámításával s 
ezáltal előttük az értelmesebb osztály bizalmának eljátszásával karölt
ve járnak.”
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Bizek Kornél távolról sem azt akarja sugalmazni, hogy a népkö
rök politikával foglalkozzanak. Ellenkezőleg! A politika által ,,kést 
adunk a gyermek kezébe s a népkör megszűnik az lenni, aminek 
lennie kellene” . Szeptember harmadikétól kezdve a kormányzó párt 
ideológusai politikamentes népkörökről írnak és beszélnek. Ebből meg
állapítható, hogy, az ellenzék háza táján folyik a készülődés.

1871. október 14-én közli a Bácska: ,,A Pesti út nevezetes, de 
utcája még nevezetesebb, egyik végén fát árulnak, ha fűteni akarsz, 
oda folyamodhatok Ezen utca egyik házában e hó elsején (1871. 
október 1-én!) gyűlés volt Általános Népkör alakítása ügyében. Sokan 
voltak egybegyűlve, az eredmény, az volt, hogy Mária Terézia neve nap
ján nyilvánítják megalakulnak. Bútorzatra 148 forint és egynéhány, 
krajcár gyűlt össze ajánlások útján, ezt szeretem hallani és elmondani 
is, csak azt nem, hogy egyletalakulások sohase ne történjenek magá
nosok házában, különösen pártfőnököknél, hanem nyilvános helyen, 
hogy színe se lehessen a pártoskodás ráfogásának.”

Tehát az első alakuló közgyűlés időpontja 1871. október 1. Mária 
Terézia neve napja október 15-re esik. Az alapszabályokat azonban 
1871. október 20-án fogadják el, valószínűleg Vermes Gábor belvárosi 
házában, ahol később több társadalmi szervezet működik. A Népkör 
első elnöke sem Mukits János, hanem Vermes Gábor földbirtokos. Az 
ő aláírásával megy a kísérőlevél a városi tanácshoz.

A városi tanács továbbítja az alapszabályokat a belügyminiszté
riumhoz, ahol 1872. január 20-án hivatalosan is elismerik a Népkör lé
tezését. ,,Látta a magyar királyi belügyminiszter oly megjegyzéssel, 
hogy az alapszabályok módosítása, vagy az egylet feloszlatása iránt 
esetleg hozandó közgyűlési határozatok foganatosítás előtt a m. k. 
belügyminisztériumnak bemutatandók lesznek.”

„Szabadka város polgársága — olvassuk az alapszabályok első 
paragrafusában — azon meggyőződésből indulván ki, miszerint minden 
jónak, szépnek és nemesnek létesítése csakis egyesült erővel s köz
egyetértéssel eszközölhető legcélirányosabban, egyletet alakít e néven: 
Népkör ”  Tömör és általános szöveg.

A második paragrafus szerint a kör célja: „eszmecsere, alkalmi 
felolvasások, korszerű elvek és nézetek terjesztése által a közműve
lődést előmozdítani; úgy nemkülönben jutalmak kitűzése által is a 
köziparnak minél nagyobb lendületet adni.” A negyedik paragrafus 
meghatározza, hogy „a kör tagja lehet minden tiszta erkölcsű s fedd- 
telen jellemű egyén vallás-, nemzetiség- és rangkülönbség nélkül

Beiratkozási díj egy forint. A tagsági járulék évente két forint. 
Nem csekély összeg: a tiszta búza vámmázsája négy és fél forintba 
kerül, egy forintért pedig már tarka férfiing kapható. Aki pedig nem
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fizeti a tagsági járulékot, „a kör kebeléből kizárattatik” . A napszámos
nak hét munkanapot kellene dolgoznia azért, hogy a Népkör tagja 
lehessen! Az „alsóbb néposztályok” fogalmán a Népkör vezetői koránt
sem a legalsóbb szociális rétegeket értik!

A tisztviselőket egy évre választják. A kör legfelsőbb szerve a 
nyolcvantagú bizottmány. Az új tagokat csak írásbeli ajánlatra és csak 
a bizottmány választhatja be! Azokat pedig, akik ellen legalább tíz 
tag írásban panaszt emel, a bizottmány kizárhatja. Viszont a kizárás 
esetében legalább hatvan tag jelenléte és legalább negyven tag egy
hangú beleegyezése szükséges a döntéshez.

A bizottmányi ülések nyilvánosak, de ezeken csak a kör tagjai 
jelenhetnek meg és ők is csak mint hallgatók. Ha azonban a tanácsko
zás alatt levő tárgy és az ildomosság kívánja, az üléseket zárt ajtók 
mögött tartják. Évente négyezer van rendes közgyűlés és minden no
vember elsején esedékes a tisztújítás. A közgyűlések nyilvánosak, de 
a nem tagok mint hallgatók csak jegy mellett léphetnek a tanácsko
zási terembe. A jegyeket az elnökség osztja ki.

Aki nem tagja az egyesületnek, egyedül nem léphet a kör helyi
ségeibe. A látogató vendégek csak rendes tag kíséretében jelenhetnek 
meg és minden vendég neve és polgári állása beírandó az e végre 
kiállított vendégkönyvbe. Idegenek számára három napon túl az elnök
ség nyolcnapi időtartamra adhat belépti jegyeket.

Demokratikus ez a Népkör, vallás- és rangkülönbség nélkül min
denkit felvesz, de a tagok politizálását komolyan veszi és szigorú elő
írásokkal szabályozza. A tiszta erkölcs és a feddhetetlen jellem mérté
két szintén a politika határozza meg. Az alapszabályokban csak hal
vány utalások említik a művelődést. Könyvtárról és egyéb kulturális 
tevékenységről szó sem esik. Kimondottan politikai szervezet született. 
És ezt a Deák-pártban is nagyon jól tudják.

A Pest Szállóban, ahol a Deák-párt vezérkara székel, nagy a fel
zúdulás. Az újság utasítást kap, nézzen körül minél gyakrabban a 
Pesti utcában. Cicerone álnév alatt cikksorozat indul a Népkör ellen. 
,,A Pesti utcában — írja Cicerone — egy más utca vezet, nevét nem 
tudom, talán térnek nevezik (Szabadkán még nincsenek hivatalos utca
nevek). E téren van egy ház, hova aligha boszorkányok nem járnak, 
mert benne úgy gondolkoznak némelyek, hogy vannak kétfejű lények 
is, kik az emberek különben csendes álmait háborgatni szokták.”

Boszorkányok? Kétfejű lények? Ki érti ezt ma!
„Óh, ez a ház, tisztelt olvasó — folytatja Cicerone — , eddig igen 

csendes volt, most azonban egy, része nagyon nyugtalan. Ha szép és 
illő volna a hallgatózás, hallhatná a sötét éjben a borzasztó tusákat 
a pokollal: tudsz-e még hazudni? Gonosz szellemek, tudtok-e még
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ámítani? Csapd össze a kezed, jámbor olvasó és mondd velem együtt: 
minden jótét lélek dicsérje az urat!”

1871 novemberében a balpárt a Pest Szálló nagytermében tanács
kozik a városi képviselők választásáról. A következő év tavaszán dől 
el, ki lesz hat esztendőre a polgármester! Ugyancsak a Pest Szálló 
nagytermében értekezik néhány nap múlva a Deák-párt. Dr. Zombor- 
csevics Vincét elnökké választják, Matija Antunovió az alelnöki tiszt
séget kapja. Ettől kezdve Cicerone még gyakrabban jár a Pesti utcában.

„Borzasztó a pletykaság, mely úgy díszük, mint a paraj, szélti- 
ben-hosszában, úton-útfélen, borzasztó az újonnan alakított Népkör, 
mert helyiségében a magyar trombitások ugyancsak tartottak előadást, 
s hogy miféle eredménnyel, arról csak a tisztelt polgártárs, ki a kaput 
támogatta, nyújthatna felvilágosítást. . .

Borzasztó az újonnan alakított Népkör! Egyesülnek az emberek 
egy szép eszme, kölcsönös felvilágosítás, haladás stb. megtestesítése 
céljából, legalábbis ezt hordja avatott-avatatlan ajkain s íme, a temp
lomba (mert én minden jó célra egyesültek helyét annak tartom) bevi
szik Jerikó bandáját, mely lerontja falait a művelődés templomának, 
bemocskolja szentélyét az egyesülésnek, széttiporja zománcát a felvi
lágosodásnak, vagy azért egyesültetek, hogy bús óráitokat ekképp de
rítsétek fel?”

A Deák-párti propaganda tehetetlen a Népkörrel szemben, ahol 
„egy töredék megragadta az országos balpárt zászlaját és jelszavakat 
gyárt hozzá” , és ahol a „népnek számban gazdag, de értelemben cse
kély rétegét befolyásolják” . A nép józanabb részét pedig a tüntetések 
elriasztják a politikától. Le kell őket törni! De hogyan?

Cicerone folytatja: „Hisz míg itt gondtalanul bortól hevülten 
pazarolod időd, polgártárs, otthon gyereked sír egy falat kenyérért, 
nőd, a jó lélek töri magát a búban s a nagy munkában. Gondold meg, 
gondtalan ember, mindennek üt az órája, úgy a te dőzsölésednek is s 
később talán, de megkeserülöd..

Megkeserülöd? Szkenderovics János néhai hadbíró, aki életének 
ötvenötödik évét tapossa, összevonja a szemöldökét. Megkeserülöd? 
Karjával int a söntés felé. A pincér sietve teszi elébe félliteres kancsó- 
ban a bort. Egyből kiissza, majd némi gondolkodás után megírja levelét 
a Bácskának.

„Bőven osztott címzéseit és jelzőit, úgyszintén dőzsölési vágyát 
is, mint a Népkört nem illetőket e félékkel legjobban felszerelt tárcájá
ba ezennel visszatesszük, a kenyérért síró gyermekeket és búsongó 
nőket, minthogyj nőtlen léttére oly gondos és derék családapának mu
tatkozik, adandó alkalommal majd önhöz fogjuk küldeni csitítás és 
vigasztalás véget. Különben nem csalódunk, ha azt véljük észrevenni, 
hogy harmadsorban nemcsak a tárcaíró, hanem ugyanazon egy sze
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mélyben még más valaki is öntögeti epéjét a Népkörre. Cicerone, Cice
rone, a szeg magától nem bújik ki a kalapból.”

A nagy kortesháborúnak ezt az ütközetét 1872 tavaszán a Népkör 
nyeri. A február nyolcadiki választások fölényes balpárti győzelmet 
hoznak. Mukits János 1872. április 4-én elfoglalhatja a polgármesteri 
széket. Az ellenzéki státus megszűnik, a Népkör döntő szerepet kap a 
közügyek megbeszélésében. A legyűrt Deák-párt pedig rendezi sorait.

A Deák-párt 1873. december 1-én jóváhagyott új alapszabályainak 
első paragrafusa kimondja: „A szabadkai Deák-párt e cím alatt Deák
kör politikai egyletté alakul.,> Fő feladatának „az országos Deák-párt 
vezérének, Deák Ferenc politikai hitvallásának követését” tartja. Egész 
erejével védelmezi a kiegyezési törvényeket.

„Szorosan vett politikai kérdésekben — olvasható az alapszabá
lyokban — az országos párthoz, mely jelenleg Deák Ferenc zászlója 
alatt csoportosul, kíván csatlakozni; ebből alakult kormányt támogatni; 
minden támadót, mely az országos többség pártja és annak kebelé
ből származott kormány ellen nyilvánul, visszanyomni; ellensúlyozni az 
ellenzéki pártoknak minden törekvését, mely mint ilyen az országos 
többség pártjának megbuktatására irányul; szóval oda hatni, hogy az 
országos Deák-párt által vallott politikai alapelveknek szakadatlanul 
biztosíttassék a győzelme.”

„Társadalmi reformilag, így tehát haladási kérdésekben a szabad
kai Deák-kör a józan szabadelvűség és demokráciái fejlődés gyakor
lati elveit írja zászlójára. Minden egyes kérdésben haladni akar előre. 
Akarja a szabadságot, mint a társulati és valláspolitikai szabadságot, 
de csakis a renddel mások jogainak tiszteletével párosulva . . . ”

Az alapszabályok negyedik paragrafusa kimondja: „A Deák-kör 
mint ilyen megalakul egymás után következő négy évre: vagyis 1873. 
év január 1-től egész 1877. év január 1-ig kiterjedő időkre.” 1875-ben 
azonban a Deák-párt és a balközép (Tisza Kálmán) Szabadelvű Párt 
néven egyesül. A szabadkai Deák-kör Szabadelvű Kör lesz. A Szabad
elvű Kör felszólítja a Népkört: egyesüljünk mi is, mint az országos 
pártok!

A Népkör elutasítja az ajánlatot.

A NÉPKÖR HARCOS ELLENZÉKE

Ezernyolcszázhetvenhármat írunk. A balpárti közigazgatás tizedik 
hónapja. A Népkör a győzelem mámoros napjai után a vereség kábu
latából ébredő és az országos többség pártjára támaszkodó ellenzék 
pergőtüzébe kerül. A Deák-kör új elnöke, Parcsetich Félix sok közéleti
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méltóságot viselt már, tapasztalt tisztviselő és gyenge politikus. Magas 
egyházi körökkel szövetkezik és Deák Ferencet idézi rendületlenül.

A Deák-kör első számú tollnoka a megszállottságig klerikális és 
indulatos Matija Antunovió. A Deák-párt által 1871 nyarán vásárolt 
Bácska 1873 márciusában megszűnik. Három hónap múlva indul Matija 
Antunovió szerkesztésében a Szabadka című hetilap. Az egyház sáncai 
mögül támadja az új hatóságot és leplezetlen híve a katolikus vallás 
„szerzett joga szerinti előnyök és jótétemények” politikájának.

Ugyancsak a Deák-kör zászlói alatt csatázik a Kalor Milodanovió 
szerkesztésében megjelenő horvát nyelvű Misečna krónika és magyar 
nyelvű ikertestvére, a Havi Krónika. 1873. január 15-i számában a Mi- 
sečna krónika a szabadkai balpártot vádolja „a mi egykori jó népünk 
általános romlottságáért” , amelyet „annyira félrevezettek holmiféle med
dő ígéretekkel, hogy hátat fordított a munkának. . . ”

A Misečna krónika megszűnése után az 1873 nyarán induló Su- 
batički glasnik (szintén Kalor Milodanovió szerkesztésében) már prog
ramadó cikkében a jogos nemzetiségi törekvések oldaláról lövöldözi 
körül a Népkör tájékát. Az ősök példás polgárok, jó hazafiak voltak, 
szerették a törzsüket és anyanyelvűket. . .  Most pedig? „Ha ez így 
tart még sokáig, amilyen ma a helyzet nálunk, akkor el kell tünnünk 
nekünk is, városunknak is.”

Ebben a szövevényes helyzetben a balpárti politikát az írott szó 
fegyverével a Farkas Antal tanár úr által szerkesztett Bácskai Híradó 
védelmezi. „Ha valahol, úgy bizonyára nálunk szükséges, hogy a külön
böző s talán egy és más veszélyessé válható irányzatot figyelemmel 
kísérjen, s azt ellensúlyozza. Hogy az agitációk mai korában ellenőrizze 
a bujtogatást s a szenteskedő népámítók üzelmeit.,>

Az öreg városháza tanácsterme szűk és nagyobb összejövetelek 
rendezésére alkalmatlan. Az Októberi Diploma óta a Pest Szálló nagy
termében tartják a városi közgyűléseket. A kor hírlapíróinak nem kell 
kitalálniok a cikkek fűszerezésére bőségesen használt bárdolatlan 
gorombaságokat. A városatyákat egyáltalán nem zavarja az ügyrend, 
vagy a mindenkori főispán jelenléte: közbeszólnak, indulatoskodnak 
és néha bottal fenyegetőznek.

— Mit bőg maga ott!
— Dikics való magának, nem Horatius!
1873. szeptember 25. A városi tanács rendes havi közgyűlése 

a Pest Szálló nagytermében. Farkas Antal beszédét hol jobbról, hol 
balról szakítják meg. De ő csak mondja:

— Ez Szabadkára nézve veszedelmes, uraim! Itt nem leány
nevelő intézetet kívánnak felállítani, hanem apácazárdát, amely egyik
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tényezője kívánna lenni azon hatalmas áramlatnak, mely minden sza
bad országban küzd a szabadsággal. . .

— Honnan veszi ezt maga?!
— Honnan van — kapja el a kérdést a szónok — , hogy a mi 

papjaink oly, élénken érdeklődnek az ügy iránt? Miért jár a mi pap
ságunk házról házra? Azt gondolják, hogy az iskola felállítása érde
kében? Határozottan tagadom!

— Úgy van! Éljen!
— Hagyja már abba!
Egy bajszos fiatalember a második sorban minduntalan kéri a 

szót, nyújtogatja a kezét, fészkelődik, de Farkas AntaJ nem hagyja 
abba.

— A papok, u ra im !... Miért nem jártak házról házra akkor, 
midőn arról volt szó, hogy szaporítsuk iskoláinkat? Megmozdult-e 
egyetlen pap is? Sőt mi több, eljön Kalocsáról egy főpap a szabad
ság eszméjének letiprására!

— Kit gyaláz maga?!
— Katolikus vallásunk és hitünk tiszteletben tartása a tiszta 

erkölcs alapja! — ez Matija Antunovió hangja.
Parcsetich Félix, a Deák-kör tekintélyes elnöke:
— Melyik törvény az, mely az apácazárdák létesítését eltörli? 

— kérdi és leül.
Mukits Ernő országgyűlési képviselő. A balpárt és a Népkör 

egyik vezéralakja:
— Nem örömest szólok a kérdéshez, mely, egyike a legkénye

sebbeknek s különböző magyarázásokra, gyanúsítgatásokra, félreér
tésekre ad alkalmat. . .

— Akkor üljön le!
— Engem különben is — folytatja Mukits Ernő — már csak 

tiszteletbeli katolikusnak tartanak némelyek . . .
Most felborul a rend!
— Bizonyítsa be, hogy nem tiszteletbeli katolikus!
— Hol a bizonyíték, képviselő úr?
— Azt mondja, nem tiszteletbeli katolikus? Akkor milyen kato

likus? Nem tudjuk!
A második sorban a bajszos fiatalember feláll. Mindössze hu

szonhat éves, de már szabadságolt hadnagy, okleveles köz- és váltó
ügyvéd, Budapesten és Grazban tanult, szerbhorvát, magyar és német 
nyelven beszél. A politikában még nincs neve, nem is nagyon figyel
nek rá. A neve: Lazar Mamužić.
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Óvatosan kezdi beszédét. Hivatkozik „ama irtóztató esetekre,
melyek spanypl földön Isten nevében elkövettettek” , hosszan ecse
teli a szent inkvizíció rémtetteit, s miután ezzel leköti a hallgatóságot, 
mély lélegzetet vesz:

— De tapasztalás szerint — folytatja nyomatékosan — a pap
ság sose vitte annyira Magyarországon, mint spanyol vagy, francia föl
dön. A törvény elég biztosíték arra, hogy a zárda ne legyen olyan 
veszedelmes, amily|ennek az indítványozó festi. A letelepedést, mely 
általános polgári jogot képez, nem tartom megtilthatónak. . .

Petar Manió felugrik a balszárnyon.
— A jezsuitáknak nem szabad itt lenni, a kalocsai érsek mégis

itt tartja őket! Nemcsak apáca, hanem általában semminemű zárdát
nem engedünk megtelepedni!

Kovácsevics Ágoston másképpen gondolja.
— Úgy látszik — fejezi be hosszas fejtegetését — , Farkas Antal 

tanár úr képviselői gyengesége tudatában indítványa törvényes olda
lán célzatosan á ts ik lo tt. . .

Váli Béla balpárti felszólalása után az elnöklő polgármester szü
netet ad. Utána szavazás.

A szünet hosszúra nyúlik. A városatyák az ivóban folytatják a
vitát. Eközben a pártatlanok közül sokan hazamennek. Mindössze
hetvenen élnek szavazati jogukkal. Tizenhárom szavazat a zárdára, 
ötvenhét a zárda ellen!

A budapesti Hon, a Jókai Mór szerkesztésében megjelenő negy
vennyolcas újság lelkes szavakkal üdvözli a szabadkai döntést. A 
Matija Antunovió tulajdonában levő Szabadka, „a város és a megye 
érdekeit képviselő községi, közművelődési és gazdászati, ipar- és ke
reskedelmi hetilap” viszont úgy véli: az oszlopos ház nagytermében 
„győzött a balpárt és annak generális vezére, Mukits úr, a b a r n a ,  
meg az igaz szó, hogy ne higgy a papoknak” .

„Ha nem győztek erkölcsileg — írja a Szabadka 1873. október
5-i számának egy másik közleményében — , mit bánják ők? Csak 
ha győztek számra — testre — a m o k r á k !  És a Hon dicsőíti 
tettüket.”

A Bácskai Híradó is megkapja a magáét, mert „diadalt ült, mely 
a helybeli balpárt mokráinak minden eddigi győzelmét felülmúlja. 
Nyers szám ereje nekiszilajítva az é r t e l e m n e k .  Az áldemokrá
cia nevében a helybeli Deák-pártot s abban az intellegencia és a va
gyonosok legjavát legyőzték” .

Az intellegencia és a vagyonosok legjavát!
A Népkörből demokratikusabb egyesületet csinál az indulatos 

ellenzéki hírverés, mint amennyire demokratikus a valóságban!
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A patvarkodás hangneme 1867 óta fokozatosan érdesedik, s az 
indulatosságból átcsap a parlagi durvaságba. De nem ez dönti el 
a csatát. A másik Deák-párti közlöny,, a horvát nyelvű Subatički glas- 
nik, mivel Kalocsa felé jók a kapcsolatai, már augusztus 23-án tudja 
a végeredményt: az apácákra igenis szüksége van Szabadkának és 
hatvanezer keresztény lélek, ,,az a nép, amely megtanulta becsülni 
hitét és hitének intézményeit” , követeli letelepedésüket!

Hatvanezer keresztény lélek?
Az 1880-as népszámlálás 61 367 lakost talál a városban. 1873- 

ban legalább ötezerrel kisebb a lélekszám. És ennek a népességnek 
bizonyos hányada zsidó, pravoszláv, református és evangélikus val- 
lású. . .  De e csekély, túlzásért a kalocsai érsek hivatalában nem tar
tanak szigorú lelkigyakorlatot.

Iványi István könyve első kötetének utolsó fejezetében higgadtan 
rögzíti a tényeket: ,,Az apácaügyben heves toliharc folyt a helybeli 
lapokban: a Bácska és utána a Szabadka pártolták az eszmét, míg 
a Bácskai Híradó élesen kikelt ellene. Azonban az érsek részéről 
kilátásba helyezett anyagi és szellemi támogatás folytán, a városi 
hatóság (Mukits János balpárti hatósága!) erélyes ellenkezése dacára, 
a minisztérium beleegyezésével az apácazárda 1874-ben tényleg fel- 
állíttattatott és az érsek által szeptember 20-án beszenteltetett.”

A balpárt erélyes tiltakozása ellenére!
A Népkör harcos ellenzéke mögött nagy és befolyásos hatal

mak állnak! Ott van az országos többségű kormánypárt és az egész 
katolikus plérus. A zárdaügy végfejleménye további harcra buzdítja 
a helybeli Deák-kört. 1875-ben pedig, miután a balközép és a Deák
párt egyesüléséből megszületik a Szabadelvű Párt, a balpárt kény
telen módosítani eredeti programját.

A Népkörben Mukits Ernő olvassa az új okmányt, miszerint a 
szabadkai balpárt „a közjogi kérdések vitatásával felhagy és az or
szágos Szabadelvű Párt zászlója alatt a jelenlegi kormányt hazafiúi 
törekvésében őszintén és bizalommal támogatni erkölcsi kötelességé
nek tartja” .

Ez már nem a hetvenegyes Népkör!
Az országos Szabadelvű Párt zászlóját Tisza Kálmán, a bihari 

földesúr tartja!
Még ny,ílnak a Népkörben a haladás szóvirágai, de a nagy ha

talmakkal szövetkezett ellenfél fenyegetései megindítják a belső erje
dést, a régi rátarti demokratikus negyvennyolcasság indulatos ma
gyarkodásba csap át és felizzanak a nacionalizmus parazsai, amiről 
Ambrozije Šarčević ír Mocsáry Lajosnak.
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Az ellenzék sem tétlen. 1877 januárjában Augustin Mamužić 
ügyvédi irodájában összeül a Bunjevačka kasina megalakításának 
kezdeményező bizottsága. Mukits János nacionalista alapról támadja 
az új kaszinót. Tisza Kálmán az első alapszabályokat elutasítja. Az 
ideglenes közgyűlés az egyesület nevét Bunjevačka pučka kasinára 
változtatja. A belügyminiszter ezt sem engedélyezi.

A vezetőség felküldi Augustin Mamužićot Budapestre, ahol Tisza 
Kálmán személyesen fogadja. Engedélyezi a kaszinó működését, ha a 
nevéből kihagyják a „bunjevaőka” szót, és ha a kormánypártra sza
vaznak. Augustin Mamužić kezet ráz a miniszterelnökkel. 1878. szep
tember 19-én a belügyminiszter leiratban kéri az alapszabályokat. No
vember másodikán szentesítik.

1878. december 15-én ünnepélyesen megnyílik a Pučka kasina. 
Iván Antunovió kalocsai érsek összetartásra buzdító levele 1878. de
cember 16-án kelt. A főpap levelében öröm és aggodalom elegyül, 
öröm, mert van kaszinó, és aggodalom, mert a nemzetiségi mozga
lom konzervatív szárnya nem lelkesedik túlságosan a népi kaszinóért.

A konzervatív áramlat élén Matija Antunovió áll, aki a követ
kező évben megalakítja a Polgári Olvasókört. A Polgári Olvasókör 
alakulásának évében — 1879-ben — a Nemzeti Kaszinónak 190, a 
Népkörnek 350, a Pučka kasinának 250, a Polgári Olvasókörnek pedig 
202 tagja van. A városba 113 féle újság jár 960 példányban.

RIGÓ JÁNOS FORINTJA

A Népkör alakulásakor Rigó János huszonöt éves. Hat éve sír
kertész a Bajai úti temetőben, városi szolgálatban áll, és mivel a 
temetőben szegény és gazdag egyaránt megfordul, sok embert ismer 
és őt is sokan ismerik. A városházán Mukits János a gazda, akár
csak a Népkörben, ahol előzetesen rendre megbeszélik a közügyeket, 
dologi és személyi kérdésekben előkészítik a döntéseket. Nagy becs- 
vágyú és kis képességű karrieristák, tolakodók és mindenféle akar- 
nokok hemzsegnek a Népkör körül.

Az ellenzék azzal támadja ugyan, hogy „vonzza a nadrágtalanok 
és a mezítlábasok csapatát” , de ezt belülről nem látni. Belülről a 
Népkör vezetői nagy urak. Mukits János négylovas hintón jár. Mukits 
Ernő beszélni sem szeret a közönséges tagokkal. Varga Károly, a 
fiatal jogász és országgyűlési képviselő a feMegekben jár. Csak az 
öreg Szkenderovics János, a népszónok őrizte meg széles jókedvét, 
de neki is van mit aprítania a tejbe.
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Rigó János a kezdettől fogva a 'Népkörhöz tartozik. Gyakran 
találkozunk a nevével a negyvennyolcas gyülhely farsangi és válasz
tási rendezvényeiről szóló újsághírekben. No, nem a főszereplők, ha
nem csak a felülfizetők között. Ugyanis aki a jegy árán felül bizonyos 
összeget adományoz a körnek, annak kiírják a nevét az újságba.

A felülfizetők listájának élén rendszerint Mukits János neve áll, 
aki két-három métermázsa búza árával támogatja a Népkört. Azután 
Mukits Ernő következik egy-két métermázsa búza árával. Szkendero- 
vics János pedig figyelmesen megnézi, mennyit ad az elnök, hogy 
betarthassa az illő távolságot. A Mukits családba nősült Varga Károly 
sem adhatja alább egy-két métermázsa búza áránál.

Ebben a nagyon előkelő társaságban Rigó János neve egy fo
rinttal szerepel a sor végén.

Nem éppen kicsi pénz. A mezei napszámos két napig dolgozik 
ennyiért! Mi vonzza a kevély előkelőségek közé az „alsóbb néposz
tály” fiát, s készteti minden évben az egy forint felülfizetésére? Állá
sát félti? Amit különben a Mukits családnak köszönhet. Igaz, őrizni 
kell azt. Jó dolog közel lenni a tűzhöz.

Becsvágy? Rigó János nem névtelen tagja ,,a nadrágtalanok 
és mezítlábasok csapatának” , hanem — felülfizető! Szerepkereső em
ber. Fűti a felemelkedés vágya, nincs híján a becsvágynak, az bizo
nyos, mert ha híján lenne, aligha történnek vele azok a furcsa viszon
tagságok, amelyek majd megesnek. . .  Még az újságba is ír!

A Szabadkai Ellenőr 1879. június 29-i számában olvasható „ Rigó 
János sirkertész ja v a s la ta Elég hosszú cikk, de érdemes belenézni. 
Mit akar a szerző? Bekeríteni a Bajai úti temetőt. Nyilván elmondta 
ezt illetékesebb helyen is, de ott azt válaszolták: nincs pénz a kerí
tésre! És mi lenne, ha mégis bekerítenék és a látogatóktól belépti 
díjat szednének? Mi lenne? Fölhördülés. A szabadkaiak a saját 
tulajdon temetőjükben belépti díjat fezessenek? Bolond ez a Rigó 
János?

Nem bolond, komolyan gondolja.
„Lélekemelő, mondom: mert kinek ősei szép és rendezett fekvésű 

helyen nyugszanak, az köztük járva, mintegy jól érzi magát, ha bol
dog emlékű szeretettek iránt tartozó kegyelet adóját leróvhatja. Gaz
daságos, mert ránk nézve a majdnem holt tőkét kétszeresen értékesít
hetjük, amennyiben az cselekvő és ismét önmagát növelő tőke lesz.”

Ilyeneket ír!
„Végül még annyit — fejezi be hosszú levelét, s ez a szokása 

megmarad, szeret hosszú leveleket írni — , hogy szépet, célszerűt, 
gazdaságost, jót és kegyeletest, némi akadályok nélkül keresztül soha
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nem vittek és nem is vihettek, de én ú g y  h a l l o t t a m ,  az erős 
és komoly akarat nem ismer határokat. Ennélfogva újra törekedni 
kell a fukarokat és kétkedőket felvilágosítani..

Közéleti alkat a szó legszorosabb értelmében. Gondolatai túl
járnak az egyéni érdek szűk bűvkörén. Szociális vonatkozásban cse
lekvő egyéniséget sejtetnek. A szókincs — a kor hírlapíróinak szó
kincséhez viszonyítva — olvasott emberre vall. Cselekvő és ismét 
önmagát növelő tőke!

Azonban a Bajai úti temető korántsem csak a halottak csendes 
birodalma. Sok beleszólása van oda a Teréz-templom mindenkori plé
bánosának, ahol viszont a kalocsai érsek útmutatása szerint űzik a 
politikát! A kalocsai érsek pedig úgy gondolja, hogy a szabadkai 
balpárt vezetői hazug próféták és a jó nép általános romlottságának 
okozói! Különben is, kik a fukarok és kétkedők, akiket fel kell vilá
gosítani?

A gazdag papiak hűvös szobáiban nem sok jót olvasnak ki Rigó 
János cikkéből. Mit akar ez a megfenekedett negyvennyolcas? Fel
forgatni a temetőt? Őseink nyugalmát háborgatni? Meddig lesz ez 
ott? Ez a Rigó János, vagy hogy hívják. . .

Rigó Jánosban van becsvágy, szeret szerepelni, hova mehetne, 
ha nem a Népkörbe. . .  Polgári Olvasókör még nincs. És ha majd 
lesz, akkor is oda csak módos szavazópolgárok járhatnak! Pučka 
kasina sincs. És majd ha lesz, a gazdag földbirtokos otthona lesz! 
A Katolikus Legényegylet szintén a jövő méhében. Marad a Nemzeti 
Kaszinó. . .  Ott aztán igazán nincs mit keresniök a Rigó Jánosoknak.

A Népkör az egyetlen hely, ahova Rigó János elmehet, ahova 
beiratkozhat, ahol leülhet és meghallgathatja, mit mondanak mások, 
mert a Népkörben csinálják a politikát, de nem a Rigó Jánosok. Mu- 
kitséké a szó. Ők adják, veszik az állásokat, voksokat, nézeteket, 
véleményeket, ígérnek és torolnak, beszélnek és szervezkednek, és 
ott vannak körülöttük mind a tanítók, az értelmiség zöme, mindenki, 
akinek állása, fizetése, előrelépése valamicskét függ a várostól.

De vajon csak ez a Népkör? Hiszen 1871 és 1875 'között a 
balpárt még nem áldozik a szabadelvű kormány előtt. És az ellenség 
szavából semmi sem igaz? Mezítlábasok és nadrágtalanok csapata! 
Honnan erednek a szavak? Valóban semmi sem maradt a demokrata 
körök forradalmas hagyományaiból? Honnan vette a Misečna krónika 
az 1873. január 15-i számában közölt vádakat?

„Vajon ti hazug próféták, mivel léptek az új esztendőbe — me
gint csak azzal, amit eddig is hazudtatok. Nem tehetitek, ki hiszi el 
nektek megint ugyanazt? Ki hiszi el nektek, hogy f ö l d e t  o s z t  a- 
n a k, hogy megszűnik a dohányadó és a borilleték, ki hiszi el, hogy
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az  u r a k a t  l e ö l d ö s i t e k  és hogy helyüket rablóbandátokkal 
elfoglaljátok? A mindenható isten világosítsa meg elhomályosult agya
tokat és ébressze fel elbóditott lelkiismereteteket és nyissa fel vak 
szemeteket, hogy lássátok borzalmas tetteiteket és elborzadjatok 
tőlük.”

Ne foglalkozzunk „az urak leöldösésével” , a kor hírlapírói ha
mar elszakítják a realitások istrángját. De a földosztás más! Arról 
szó volt a demokrata körökben. Szétverték a pusztakeresőket! Fel
tételezhető, hogy a Népkörben is beszélnek róla. De kik? Mukits Já
nos? Vermes Gábor? Varga Károly? Mukits Ernő? Szkenderovics Já
nos? Valamennyien gazdag földbirtokosok!

Ők nem beszélnek földosztásról.
Van azonban a Népkörnek egy másik, kevésbé ismert, kurucos 

vonása, indulatos, szilaj s olykor fel-fellobbanó lelke, amelyet meg
szelídíteni a nép nevében a népre hivatkozó és a népre esküdöző 
fennkölt hazafisággal sem lehet. Ez a iNépkör néha kinyitja a ka
puit, s ilyenkor betódulnak a nadrágtalanok lenge gatyában és szilaj 
táncot lejtenek, betódulnak a mezítlábasok, betódul a hatodik és a 
hetedik kör polgársága és azt hiszi, övé a Népkör.

Itt találják ki a népi mulatságokat és batyubálakat. Ha hoztok, 
esztek, ha nem hoztok, nem esztek! — hangzik a hetyke jelszó. 
És a Népkör nagy poros udvara zsúfolt. Sőt! A kintrekedtek elfoglal
ják az utcát, ott táncolnak kedvükre a porban, és ki mer ellenük 
szólni?! Mukits János szégyenli a subaszagú demokráciát, de hallgat. 
Inkább tűri az ellenzék csúfolódását.

Orbán-napi búcsú a nyolcadik körben. Száz és száz bogrács 
alatt pattog az ágfa. Ezer és ezer ember és semmi úri fintor! Vagy 
az ökörsütés. Csúfolódhat az úri ellenzék, ahogy akar, ez az igazi, 
az erős Népkör, amelyet — sajnos — csak mámorában ismerünk. 
Milyen józanon? Talány. Csak azt tudjuk róla, hogy rangot nemigen 
tisztel és nem ismer különbséget a nemzetiségek és felekezetek kö
zött. Nagy dolog ez Szabadkán.

A nép „egyszerű fiai és leányai” évente egyszer-kétszer kedvükre 
tombolnak a Népkörben, s ezt hónapokon át emlegetik. A Népkörben! 
A pár száz példányban megjelenő helyi újságok rendre beszámolnak 
(egyik ellenszenvvel, a másik lelkesedéssel) a demokratikus dáridók- 
ról, ahol a földbirtokosok a nép fiaival és leányaival együtt ropják 
a csárdást és a körtáncot. Minden évben akad egy, vagy két alkalom 
arra, hogy együtt táncoljanak.

Ez Rigó János Népköre.
Különben a batyubálak szervezésében jeleskedő Népkör koránt

sem annyira tömeges szervezet, amilyennek a múltat színesítő legen

40



dák mutatják. Iványi István szerint 450 taggal alakul. 1879-ben 350 
tagja van. 1885-ben — a hivatalos polgármesteri jelentés szerint! — 
csak 382 a tagok száma. Természetesen tömegesebb, mint a Nemzeti 
Kaszinó, Pučka kasina vagy, a Polgári Olvasókör, de ha figyelembe 
vesszük, hogy 1875-ben a szavazati joggal rendelkező polgárok száma 
3213, és hogy ők — a szavazati joggal rendelkezők — az összné- 
pességnek mindössze öt százalékát teszik, akkor a Népkör igen zárt 
szervezetnek tűnik.

Az igazi Népkör — mondhatnánk — a Népkörön kívül virágzik, 
ezt táplálják a negyvennyolcas remények, a polgári forradalom ígé
retei. Ettől fél igazából az úri ellenzék!

Mi van a Népkörön belül? Mondjuk 1875-ben. Van, körülbelül, 
400 tag. A városban van 3213 szavazó. Harcolni kell a többségért a 
városi tanácsban és harcolni kell két képviselői mandátumért. Ha a 
Népkör vezetői a népre hivatkoznak — a 3213 szavazóra gondolnak! 
Ennyi számukra a nép. Egy, honatya megválasztásához ezer szavazat 
sem k e ll. . .  Ezer szavazatot egy ízletes bivalypaprikás is hoz!

És mi van a Népkörön kívül? A remény! Ki váltja be a negyven- 
nyolcas ígéreteket, ha nem a Népkör?

A remények Népköréhez tartozik Rigó János is. Amikor a neve 
a felülfizetők listáján rendszeresen találkozik a nyomdafestékkel, a 
hatvanhetes radikális szélsőbeli mozgalmak emléke elmerül a feledés 
ködében. . .  A Népkör már nem a hagyományos ellenzékieskedésből 
él. övé a városi hatalom. A hatalmat pedig el lehet veszteni. El is 
veszik az a batyubáli tömegek reménységével együtt. . .

Akárcsak Rigó János forintja.

AZ ÖRÖKSÉG NAPJA

Szabadka 1779. szeptember 1-től szabad királyi város. Most az 
a kérdés — 1879 nyarán — , miképpen ünnepeljék meg a jubileumot. 
Az ellenzék csendes, Mukits János fényes ünnepet akar. A Népkör 
készülődik. A városi tanács fontolgat. A város pedig éli a maga meg
szokott életét.

Fülledt nyár.
,,A főtér és különösen a piactéri térség csinossága mellett — 

panaszkodik néhány hónappal előbb a Szabadkai Irodalmi Kör lapja, 
a Sziebenburger Károly által alapított Szabadka és Vidéke — , ázsiai 
panoráma terül elénk, a gyönyörű élőfasorok között a városiassággal 
párosult jóízlés és civilizáció igényeinek ellenére a tehéncsordát lát
juk ballagni.
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Tán itt lenne az ideje a belváros terjedelmére nézve a csorda
tartást beszüntetni. Avagy ha mégis mindennek dacára falusiak aka
runk maradni, a csordajárást a piacon keresztül akkor is el kell 
t ilta n i..

Különben a város társadalmi élete színesedik. A Pučka kasina 
rendezvényei ezres tömegeket mozgatnak. Megalakul az Izraelita Nő
egylet. Egyletet alapítanak s nyomban bálát rendeznek az orvosok és 
gyógyszerészek. A tornaegylet dísztornászati előadást hirdet. A Sze
retet Nőegylet nyári mulatságán reggelig szól a nóta.

Mégis a századik évforduló megünnepléséről beszélnek legtöbbet 
a városban. Ekkor születik a döntés a város történetének megírásáról, 
aminek Iványi István nagyszerű munkáját köszönhetjük. A városi ta
nács még az év elején előirányoz ötezer forintot az ünnepség költ
ségeire.

Közbejön a szegedi árvíz.
A városi tanács az ünnepre szánt ötezer forintot megtoldja tíz

ezerrel és átutalja az árvízkárosultaknak.
Szabadka, hivatalosan, illő csendben „akadémiai ünnepre” készül. 

Egy kis kivilágítás, néhány lövés a mozsárágyúból, istentisztelet, nyil
vános közgyűlés és semmi egyéb. Az ellenzék érdekeinek ez nagyon 
megfelel. A jeles nap közeledtével azonban Mukits Ernő váratlanul 
bejelenti, hogy a Népkör népünnepélyt óhajt rendezni, s kéri a városi 
tanácsot, jelölje ki az erre alkalmas helyet.

A kedélyek felborzolódnak.
A városi tanács júliusi ülése viharos.
Matija Antunovió hosszú beszédet mond.
— Amiként úton-útfélen beszélik, a Népkör nevében folyni fog 

a bor, lesz ökörsütés s egyéb efféle dolgok . . .
— Lesz! — hangzik a teremben.
— Nyíltan világos — folytatja Matija Antunovió — , hogy a Nép

kör, illetőleg azok, akik a bort és az ökröt adják, a népünnepet a szá
zados forduló tisztelete alkalmából adják önmaguknak . . .

Zaj.
— Szerintünk a százados évforduló ünnepe akkor lett volna egy- 

letileg is helyesen megtartható, ha osztály-, vallás- és pártkülönbözet 
nélkül hozzájárul vala szavazatával és adakozásával a közönség, fgy? 
Nem tartjuk, nem is tarthatjuk azt másnak, mint azok ünnepének, akik 
rendezték. . .

A szónok hangja elveszik a zajban.
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Dehogy hagyja ki a hatósági párt az alkalmat! A balpárt jelsza
vai kopottak, a Népkör népszerűsége sem a régi, nem árt feleleve
níteni a batyubálak emlékét.

Az ünnep hivatalos része méltóságteljes. Gyűlés a városházán. 
Gromon Dezső főispán elnököl. Mukits János beszél. Mindenki dísz
magyarban.

Azután díszmenet a nagytemplomhoz.
Tarackok dörögnek.
A templomban Matija Mamužić beszél horvát nyelven.
Díszmenet vissza a Pest Szálló épületébe. A lépcsőházat trópusi 

virágok díszítik. A karzaton a város előkelő hölgykoszorúja. Dr. Zom
borcsevics Vince beszéde.

Pressburger Fülöp hentesmester és kocsmáros háza (a Zombori 
és a Halasi út kereszteződésénél) a kora délutáni órákban megköze
líthetetlen. Több száz ember várja a csodát. Ugyanis oda, a kocsma 
udvarába vezették a Mukits Gergelytől vásárolt címeres ökröt.

A város másik szélén, a Rogina barán kilenc sátor áll. És ott 
van már a közadakozásból összegyűlt százötven akó bor. A Szabadkai 
Ellenőr előzőleg felhívja a közönséget, mindenki lássa el magát nád
csővel, mert különben szomjan marad.

Az ökröt trombitaszó mellett vezetik az utcára. Virágkoszorú a 
nyakán. Két szarván narancs.

Üdvrivalgás.
A mezítlábasok és nadrágtalanok csapata — mintha valóban 

rendkívüli eseménynek lenne részese és tanúja — harsog, kiabál, 
lelkesedik, nem lehet tőle szót érteni. Pedig már áll a hordón Press
burger Fülöp uram, a Népkör oszlopos tagja, és mondaná a trojanicát.

A tömeg a feldíszített ökröt csodálja, mintha ősi pogány istene
inek készülne áldozni, de a táltos helyett csak a kocsmáros emeli 
magasra a vörös borral telt poharat:

— őseink emlékéért!
Újra megtöltik a poharat.
— Szabadka felvirágozásáért!
Pressburger Fülöp megköszörüli a torkát.
— Szabadka összes lakóinak boldogulásáért!
Éljenzés, trombitaszó, és elindul a menet lassan a Zombori úton. 

Mezítlábas suhancok csintalankodnak az ökör előtt, a szigorú nép
köri felügyelők alig tudják szétkergetni őket. A fekete lajbik zsebében 
ott a bicska és a nádszál, sokan már ízlelgetik a rágós, füstös húst, 
és egy idős néni a templom előtt összecsapja a kezét:
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— Istenem, milyen szép ökör!
A piactéren kétszer annyi ember kíséri az ökröt, mint amennyien 

a kocsmáros háza elől elindultak. A korzón kegyetlenül izzadnak a nép
köri felügyelők, istentelenül süt a nap, a bámészkodók pedig elállják 
az útat. Mégis szerencsésen kiérnek a Rogina bara tágas terére, ahol 
majd nemsokára kezdik az új vasúti indóház építését.

A szertartás — a Népkör egyik legnagyobb tömegtoborzó rendez
vénye — délután kettőkor kezdődik. Pattog a tűz, izzanak a vastag 
hasábfák, és az ökör, hat verítékező mészároslegény szakavatott mun
kája, ősi szokás szerint, nyársra kerül. Természetesen trombitaszó mel
lett.

És míg az ökör sül, Szkenderovics János beszél. Emlegeti na
gyin  a szabadságot, egyenlőséget és testvériséget, ám a pecsenye- 
illat elvonja a figyelmet a politikától. Mukits Ernő is trojanicát mond:

— Őseinkre, akik kivívták Szabadka függetlenségét!
Csapra ütik a hordókat.
A Népkör vezérei a központi sátorba sietnek. Ott újabb hármas 

köszöntők lesznek, a közönség viszont a népköri rendezők fegyelme
ző intézkedései közepette nekilát a pecsenyének. Este nyolcra elfogy 
minden, a százhúsz akó borból csöpp sem marad.

„Ihatott boldog boldogtalan — írja a Szabadkai Ellenőr — , sok
nak nagyon is megártott az áldomás, úgyhogy kocsikon kellett őket 
hazaszállítani.”

A fiatalság táncra perdül. Most kezdődik igazán a nagy népköri 
bál az isten szabad ege alatt. Dörögnek a mozsárágyúk. A sötétség 
beálltával a kíváncsiak a város központjába tódulnak, ahol kezdődik 
a kivilágítás. Ez a Szabadkai Ellenőrnek is tetszik.

„A városházán háromezer láng világítá Mária Terézia dicső ki
rálynénk arcképét és a piac közelében levő utcák lángtengerben úsz
tak, még a jó isten is kivilágított az ő holdjával és milliárd csillagával, 
mintha azt akarta volna mutatni, mennyire örül a mi örömünknek. A 
piacon három zenekar felváltva játszott.”

Másnap a Pest Szálló éttermében háromszázharminc teríték. A 
vendégeket a bejáratnál Mukits János és fia, Mukits Károly fogadja. 
A nép ide nem hivatalos. A teremben Piros Józsi híres zenekara mu
zsikál.

A trombitások kint harsognak a téren. A Pest Szálló környékére 
rendőrök vigyáznak. ,,A rendőrség ébren volt — írja a Szabadkai Ellen
őr — , s méltán dicséretet érdemel tanúsított buzgóságáért.”
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A teremben Jámbor Pál, a költő beszél:
— Szabadkának van jó szíve, vannak jó emberei, kik a honsze

retet nem a törvénykönyvből tanulják . . .
Az étlap: Leves. Fehér metélt. Barna consumé. Assiette. Halma

jonéz. Galantin. Marhanyelv tormával. Párolt marhahús. Csirke rizzsel. 
Vadak. Nyúlgerinc. Vad ruca. Sültek: Pulyka. Borjú. Ruca. Tészták: 
Almás pite. Habkoch. Mandulakoch borchatou-val. Vegyes tészta. Gyü
mölcs, vegyes. Feketekávé. Borok: Villányi vörös. Magyaráti. Francia 
pezsgő.

Szabadelvűek és negyvennyolcasok egy asztalnál.
Pohárköszöntők.
Ebéd közben elfogy: 85 palack francia pezsgő, 60 liter villányi 

vörös és 422 liter magyaráti. Ebéd után éjfélig kétszer ennyi. Ebéd 
közben hetven díszlövés. ,,Az ünnepségen összesen négyszázhuszonöt 
ágyúlövés volt — írja a Szabadkai Ellenőr és epésen hozzáteszi: — 
,,Annyi puskapor fogyott el őseink tiszteletére, amennyivel egy kisebb 
csatát lehetne nyerni.”

A Pest Szálló éttermében az utolsó fogásig nagy az egyetértés 
az urak között. Mukits Jánost úgy kell figyelmeztetni a Népkörre. Ott 
ugyanis este nyolckor szintén társas vacsora lesz.

A mezítlábosok és nadrágtalanok a Rogina barán vigadnak. A 
legelőkelőbbeket Piros Józsi zenekara szórakoztatja a Pest Szállóban. 
De kik vacsoráznak a Népkörben? A Szabadkai Ellenőr szerint a kör 
,,szűk helyisége iparosok, kereskedők és földbirtokosoktól olyannyira 
zsúfolva volt, hogy a hőség miatt sokan eltávoztak a vacsora után 
azonnal” . Azért nem mindenki távozott, mert ,,az estély víg zeneszó 
mellett kivilágos kivirradtig tartott” .

Az ökörsütés napján kiütköznek a Népkörben a szociális osztó
dás első jelei. A hatalmat gyakorló földbirtokosréteg cirkuszt rendez 
a népnek, de ettől nem billen helyre az egyesület belső egyensúlya. 
A tagok többsége a polgárosult középréteghez tartozik, jobbadán ipa
ros és kereskedő, és ez a réteg nem szórakozni akar, hanem rendelé
seket, munkát vár a hatóságtól! Az iparosok és kereskedők nem sze
retik, ha mellőzik őket az urak.

Az ipartestületnek több mint hétszáz tagja van. A segédek lét
száma meghaladja az ezret. Ezt a folyton méltatlankodó és mindig 
valami újat akaró népelemet a Mukits János köré tömörülő úri negyven- 
nyolcasok nem értik. A balpártnak a hetvenes évek végén nemcsak 
a szervezett szabadelvű ellenzékkel, nemcsak a jogos nemzeti követe
lésekkel, hanem saját belső ellenzékével is számolnia kell!
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Mukits János nagy természetű, büszke ember. Művelt és tapasz
talt politikus: a szabadkai gimnázium elvégzése után Budán jogot ta
nul, majd a pozsonyi országgyűlésen édesapja, Mukits Simon mellett 
jurátuskodik, később Bács-Bodrog vármegye alügyésze, 1848-ban pe
dig Pesten a jogügyek igazgatóságán dolgozik, sokat látott tekintélyes 
ember, de hatvanöt é ve s ... Fáradt. Nem is érzi magát jól az iparosok 
és kereskedők között.

Különben Mukits János régen átengedte a Népkör elnöki tisztét 
Szkenderovics Jánosnak. A néhai hadbíró ott adomázik, mesél a kör 
helyiségében, de a nép, melynek ő volt volt a szónoka, az nincs a kör
ben, kiszorult. Az iparosokkal és kereskedőkkel ő sem ért szót és nem 
is nagyon erőlteti. Felette is eljár az id ő . . .  Az 1881. február 6-án be
következő halála után a Népkör bomlásnak indul, pedig Mukits János 
még jó ideig polgármester.

A NÉPKÖR ÉS A PUČKA KASINA

Farsangkor — 1880-ban — vidám a város, fényesen sikerülnek 
a bálák. A Népkör táncvigalmának tiszta jövedelme 300 forint. A Pucka 
kasina jövedelme még nagyobb. A nőegyletek mulatságai reggelig tar
tanak. Szól a nóta, folyik a bor, Szabadka szilaj fiaiban lángol a jó
kedv. Az idősebbek inkább a politikával szórakoznak.

Február végén Matija Antunovió megírja a Viszonyaink című cik
két. Szerinte Szabadkán, a fővárosi lapok csinálják a viszályt. ,.Tudva 
van mindenki előtt, miszerint a bunyevác népkör (Pučka kasina), habár 
létezik, szabályainál fogva politikailag nem működhetik, de még csak 
társadalmi szerepet sem vindikál magának.”

A Pučka kasinát a lapok és a Népkor részéről sorozatos táma
dások érik. Nem nehéz kitalálni: hamarosan képviselőválasztások lesz
nek!

A Szabadkai Ellenőrt átmenetileg megvásárolja Matija Antuno
vió Polgári Olvasóköre. 1880. május 30-án a Polgári Olvasókör közlönye 
,,több polgár kérelmére” közli az alábbi nyilatkozatot:

„Milassin Jakab királyi járásbíró úrnak azt üzenjük, miszerint ama 
nagyhangú dikciót, melyet úrnapján a Népkör estélyén teli fejjel el
mondott, meghallotta az egész város. Meghallották azon egyes szemé
lyek, akiket oly ékesen meggyanúsított. Meghallotta a 'Polgári Olvasó
kör és a Pučka kasina hazafias közönsége, akik meg nem érdemelték, 
hogy egyleti életüknek jó hírneve, hazafias érzelmüknek szeplőtelen- 
sége ok nélkül, háta mögött éppen őáltala legyen megkisebbítve.”
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A Népkör válasza a Szabadkai Közlönyben jelenik meg: „Milas- 
sin Jakab úr mint a Népkör tagja nem bántalmazott senkit. Higgy,ék 
el az urak, ha a két vezéregy,let hazafiságát gyanúsította volna (Pučka 
kasina és a Polgári Olvasókör), lett volna a Népkör egyéneinek bátor
ságuk őt beszéde visszavonására kényszeríteni.”

A nyilatkozatot Szkenderovics János elnök mellett Pressburger 
Fülöp, Vida János, Fischer Fülöp, Vukovics Simon, Sztantics János, 
Tomasits Péter, Milodanovics István, Karvázi Ferenc, Mamusich József 
és Radits Jakab írja alá. Ebből a tekintélyes névsorból is látszik, nem 
egyszerű replikáról van szó. A Népkör részletesen kifejti politikai néze
teit a szabadkai állapotokról.

,,A Népkör nézete a két egyesület iránt a következő: a Pucskát 
kormánypártinak tekintjük. A Népkör velük menni és részben kormány
pártot támogatni nem akar és magát bármely kormány elveinek alávet
ni nem hajlandó, mégsem talál oly pontot, mely ürügyül szolgálna a 
tisztelt egyesület iránti ellenszenvre, bár higgyék el, hogy a 'Népkör
nek van annyi önzetlen becsérzete, hogy más tisztességes és hazafias 
egyesületet bántalmazni, vagy rágalmazását tűrni nem engedi.

Midőn a Népkor ezen általános nézetét a Pucska kaszinó irá
nyában kifejeztük, kötelességünknek tartjuk ezt a pártszínezet nélküli 
olvasókör (Polgári Olvasókör) irányába is kifejezni, mert ezen olvasó
kör pártszínezet nélkül lévén alakulva, nincs és nem is lehet alkalmunk 
vele e l v i  e l l e n t é t b e  jönni, és ha tudjuk méltányolni és becsül
ni a velünk elvi ellentétes lábon álló Pucskát, annál jobban kell tisz
telnünk a pártszínezet nélküli olvasókört.”

,,Meg vagyunk győződve — fejeződik be a hosszú nyilatkozat — , 
hogy a két egylet hasonló jóindulattal viseltetik a Népkör iránt. Némely 
urak szemében szálka a szerintük enyészetnek indult N épkör... Ura
im, lépjenek a saját nevük alatt a nyílt térre úgy,, mint mi tesszük, ezt 
legalább a becsületesség így hozná magával.”

A nyilatkozat több szempontból érdekes. Először eloszlat minden 
lappangó tévhitet a Népkör művelődési egyesület voltáról. A Népkör 
kormánypártinak tekinti a Pučka kasinát és elvi ellentétben áll vele, 
a Polgári Olvasókörrel viszont nincs vitája, az másmilyen egyesület. 
Pártszínezet nélküli. Vagyis a Népkör másmilyensége abban van, hogy 
pártszínezettel alakult.

A másik tisztázandó kérdés ez: tartalmazott-e a két egyesület 
közötti elvi ellentét olyan nemzetiségi vonatkozásokat, amilyenekről Pe- 
tar Pekić, Joso Sokčić és mások könyveiben olvashatunk? A Népkör 
idézett szövegében szó sincs a Pučka kasina nemzetiségi jellegéről. 
Sőt! A negyvennyolcasok ennek a látszatát is kerülik, a nyilatkozatot 
többségükben horvát származású és horvát nemzetiségű népkörösök 
írják alá.
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A Népkör falai között 1875 óta el-elhangzik egy-egy nacionalista 
jelszó, de a nacionalizmus még 1880-ban sem általános irányzat, a ve
zetőség tiltakozik ellene. Később, amikor a balpárt elveszíti a város
házát, felszínre tör a nemzeti kizáralagosság, de egyelőre más a hely
zet.

Ugyanakkor a Pučka kasina sem csak „bunyevác intézmény” , 
mint Petar Pekió állítja, hanem Tisza Kálmán Szabadelvű Pártjának 
szabadkai szervezete. És ez a szervezet nem valami elvont célokért, 
hanem két képviselői mandátumért és a városházáért indul a csatába. 
Ha majd meghódítja a hatalmat, éppen úgy, osztozik a magyar föld- 
birtokosokkal és tőkésekkel, ahogyan Mukitsék osztoznak a horvát föld- 
birtokosokkal.

A Szabadkai Ellenőr 1880. június 10-én Utószó címen válaszol a 
Népkör nyilatkozatára. „Sajnáljuk, hogy a kérdéses nyilatkozat felszóla
lásunkat akként mutatja be, mintha annak éle irányzatosan az igen 
tisztelt Népkör ellen lenne fordítva. A mi közleményünkben a Népkör 
ellen egy szó sincs. Ha valaki, akkor éppen mi vagyunk azok, akik a 
helybeli egyletek és polgárok jó egyetértését nagyra becsüljük. Becsül
jük meg az eltérő meggyőződéseket. Ne kutassuk szívnek és agynak 
titkos rejtekeit. Erre jogunk nincs.”

1880 decemberére kiírják a községi választásokat.
A korteskodás októberben indul. Méghozzá nagy csattanóval: le

mond Gromon Dezső főispán! Utóda, Jankovich Aurél igazolni akarja 
a kormány iránti hűségét. A Népkör október utolsó napjára nagygyű
lést hirdet.

,,A Népkör íveket küldöz szét tagok gyűjtése végett és az íveket 
a halotti társaság szolgája hordja, s úgy néz ki éppen, mintha teme
tésre invitálna. Rossz ómen a Népkörre nézve. . . ” — írja a Szabadkai 
Ellenőr.

Tagtoborzás. Ebben vállal tevékeny szerepet Rigó János.
A népköri gyűlésen Mukits Ernő beszél. „Máskor éveken át hall

gatott a képviselő úr, most egy, év alatt háromszor is beszámolt — írja 
az ellenzék sajtója. — Hamarosan bukni fog. A regényekből bemagolt 
frázisok Szabadkán érdektelenek.”

Novemberben kortesporondra lép az előkelő Nemzeti Kaszinó. 
Szót ad Ciglányi Béla törvényszéki bírónak, „akit a Népkörben az egy
szerűbb polgárok nem értettek meg” . Az egyszerűbb polgárok már a 
hatóság cégére alatt korteskednek. Az iskolák homlokzatán a Mukits- 
párt zászlói lengenek.

Ellentüntetések.
Hatalmas erőpróba. A balpárt megtartja a városházát.
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A Népkör zsong. Isszák az áldomást a győzelemre.
„Nézd meg, lelkes népe Szabadkának — írja a Szabadkai Ellen

őr — , minő politikát űznek veled? Le az ámítókkal! Sorakozzunk a 
kormány mellé! Kik a nihilizmus okozói? A Mukits-liga emberei!”

Győz a balpárt és ebben hal bele pár hét múlva, 1881. február
6-án Szkenderovics János, a Népkör nagy tekintélyű elnöke. Valamelyest 
csitul a kortesháború. Szkenderovics Jánost az ellenzék orgánuma, a 
Bácskai Ellenőr is tisztelettel búcsúztatja:

„Legnevezetesebb azonban — írja — Szkenderovics János azon 
működése, mely 1869-es évben kezdődött és halála napjáig tartott. 
Pártjának legkitűnőbb embere volt. Nemcsak egyik teremtője volt azon 
pártnak, mely országos elvek alatt alakult, hanem a néhai Mukits Au
rél halála után annak egyedüli fenntartója.”

A Szabadkai Közlöny, február 13-án: „M int a Népkör elnökének 
a város java felvirágoztatásának, a Függetlenségi Párt összetartása, 
fegyelmezése és a város ügyeiben több éven át tett befolyásos maga
tartása megszervezésében nagy része volt. A Népkör helyiségeiben 
humoristikus eljárásával sokszor a legelkeseredettebb vitáknak is célt 
és fordulatot adott.”

Szabadka közéletének nagy alakja távozik.
A Népkör nem sokáig gyászol. Egyrészt nyílt a kérdés, ki lesz 

az új elnök, másrészt 1881. június 28-ra kiírták az országgyűlési követ
választást. Már 1881. március 16-ra összehívják a rendkívüli közgyű
lést, melynek tárgyai: „Elnökválasztás s még néhány apró, a múlt köz
gyűlésről elintézetlenül maradt ügydarab.”

Most derül ki, kit vesztett a Népkör Szkenderovics János halálá
val. A rendkívüli közgyűlés botrányba fullad. Elnököt nem találnak. 
1881. március 25-re újabb rendkívüli közgyűlést hívnak össze, de nem 
az elnökválasztás, hanem Budai József kizárása ügyében.

Budai Józsefet gorombasággal, veszekedéssel, összeférhetetlen
séggel vádolják. , , . . .  az egyik közvacsorát azzal becstelenítette meg, 
hogy az általa lefizetett belépti díjak mellett az ott részt vevő (való
színűleg uzsorás karmai közt vergődő) emberek által, azok vállain — 
mint népszerű embert szokás — meghordoztatá és ovációkban részesí- 
teté magát”

Budai József elnök akar lenni!
1881. március 25. Népköri közgyűlés. A terem zsúfolt. Az utcán 

nagy tömeg várja a szavazás eredményét. Németh Péter városi képvi
selő azt mondja: vagy ő, vagy Budai távozik. Közben kiderül, hogy 
Budai március tizenötödikén írásban lemondott köri tagságáról. A je
lenlevők követelik az írás felolvasását.
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Az írásban az áll, hogy a Népkör Szalay László ügy,véd és hírlap
író befolyása alá került. Csak kövesse a Népkör Szalay Lászlót, ő, Bu
dai József kimarad. A felolvasást kiabálások szakítják meg:

— Kétkulacsos!
— Kigolyózni!
Szalay László is elnök akar lenni!
— Jó lenne elodázni a végbonyolítást — javasolja dr. Pertics 

József ügyvéd, mivel úgy érzi, fenyeget a szakadás veszélye. Budai 
mellett több tekintélyes polgár áll. Köztük Fischer Fülöp, Szerezda Já
nos, Mánich Nándor és Hlatki István.

Egyórai vita után azonban „határozatba megy, hogy Budai József
nek a köri tagságtól kigolyózás általi megfosztása mellőztetik mint eré
lyesebb büntetés s mint csekélyebb fokú büntetés, lemondása indokolva 
elfogadtatik” . Indokok: „Az egyesület sértegetése miatt, mint összefér
hetetlen gálád nyelvű egyén kibocsáttatik s jóllehet három évre köte
lezte magát a fizetésre, hátralékos tagsági díjait, ha óhajtaná is kifi
zetni, elfogadni nem kell.”

Szalay László, akivel Budai József összekülönbözött, a város köz
életének ismert alakja. Apró termetű, mozgékony és hatalmas becsvá- 
gyú emberke. Ügyvéd és lapszerkesztő, történetünk időpontjában har
minchárom éves, mint „ember jószívű — írják róla később — , de rusz
tikusán önhitt és makacs” . Politikai pályán szélsőségesen ellenzéki és 
hangos nacionalista. Talán csak nem ő lesz az új elnök?

Az újabb rendkívüli közgyűlést 1881. április 18-ra hirdetik. A Sza
badkai Közlöny tudósításából tudjuk: „Ügyvédek, tanárok, tisztviselők, 
birtokosok és más önálló férfiak tölték be a felette kicsiny termet. A 
mezítlábosok és nadrágtalanok csapata, amelyről a Bácskai Ellenőr 
oly szépen megemlékezett, hiányzott. Elnökül egyhangúlag Varga Ká
rolyt választották meg.”

Varga Károly földbirtokost, ügyvédet, országgyűlési képviselőt és 
a Mukits család tagját!

A mezítlábasok és nadrágtalanok elmaradnak. Elmarad Rigó Já
nos is, noha egyszer-kétszer még találkozunk nevével a farsangi ren
dezvények felülfizetői között. Varga Károly sohasem tudja pótolni a 
megboldogult Szkenderovics Jánost, akinek halálával a Népkör törté
netének nagy fejezete zárul.

Közben a szabadelvű ellenzék mind nagyobb tömegeket mozgó
sít. 1881 júniusában a Barátok temploma előtti téren első ízben gyű
lik össze több ezres tömeg egy politikai népgyűlésen. A szónokok 
szerbhorvát és magyar nyelven beszélnek.

—  Vádolom Mukits Ernőt — mondja Matija Antunovió — , aki azt 
mondja: a főispánokra semmi szükség, mert ők a kormány bérencei!
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A gyűlés távsürgöny,t küld Tisza Kálmánnak.
Ugyanakkor a függetlenségiek a Pest Szálló nagytermében ta

nácskoznak. Változnak a szerepek. Hatvankilencben a Deák-pártiak ta
nácskoztak a nagyteremben. . .  Igaz, a gyűlés után díszmenetet tar
tanak a negyvennyolcasok, de „a mezítlábasok és nadrágtalanok csa
pata” nem kíséri őket! Pedig harsognak ám a trom biták. . .

A Bácskai Ellenőr rendületlenül támadja a Népkört:
„A  Népkör a polgármester szolgálatában áll. Tiszteljük mi a Nép

kört mint egyletet, de legkiáltóbb visszaélésnek tartjuk azt, midőn alap
szabályai második paragrafusa ellenére politikával, országgyűlési kép
viselőválasztásokkal foglalkozik, midőn helyiségébe oly egyének idéz
tetnek, kik nem is tagjai a Népkörnek. Oly visszaélés, oly vakmerőség 
ez, miáltal maga a Népkör van kompromittáltatva s mi ellen bizonyára 
a Népkör egyes tagjai maguk tiltakoznának, ha tudnák, miszerint benne 
tilos dolgok művelteinek.”

Szkenderovics János tavaly nem titkolta, hogy a Népkor politizál. 
Az alapszabályok sem tiltják ezt. Sőt, a Népkör céljai közé tartozik 
,,a korszerű elvek és nézetek terjesztése” . 'Más dolog, hogy ki mit ért 
a korszerű elvek és nézetek fogalmán. A Bácskai Ellenőr szerint ez 
nagy bűn:

„Mindezért a Népkör vezetőit éri a felelősség, kik ahelyett, hogy 
annak társadalmi hivatását fejlesztenék, kortesfészekké akarják alacso- 
nyítani. Épp ezért hívjuk fel a Népkör egyes tagjait, hogy saját mél
tóságuk érdekében tiltakozzanak ezen visszaélés ellen és ne nyújtsa
nak segélyt a lelketlen ámítóknak.”

A fenti cikk 1881. június 12-én lát napvilágot.
Két nap múlva újabb kortesgyűlések.
A Népkörben mindössze százötven ember. Mukits Ernő elveszti 

a türelmét:
— Vegyék tudomásul, uraim, ha én bukók, buknak önök is!
Mukits Ernő nem bukik.
De bukik az első kerületben (a város déli része) Varga Károly, a 

Népkör újdonsült elnöke, aki 1872 óta egy Zichy grófot mindig háttér
be tudott szorítani. . .  Most kényszerűségből átengedi a mandátumot 
Lazar Mamužićnak, a későbbi nagy polgármesternek.

MUKITS JÁNOS ÉS A VASÚT

Szabadka történetének fontos eseménye a budapest—zimonyi 
vasút építése. A vonal első része 1882 decemberében, a második sza
kasza 1883 júliusában készül el. Az építés problémája azonban jóval
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előbb, már a hatvanas évek végén napirendre kerül. Az új vasút ügy i
ben országos és nemzetközi érdekek mozognak és ütköznek.

A berlini szerződés (1878 nyarán, az orosz—török háborút lezáró 
berlini kongresszus záróokmánya) tizedik, huszonnegyedik és huszon
nyolcadik cikkelyeiben foglalt határozmány,ok alapján a kettős monar
chia a Budapest—Zimony— Belgrád vonalon vaspálya építésére kötele
zi magát. Ebből kifolyólag meghatározott kötelezettségek hárulnak a 
szerb és a bolgár kormányra is. Nemzetközi szerződés szabályozza a 
vasút menetsebességét: ennek minimuma óránként harminc kilométer. 
Az egyezmény huszonnegyedik pontja értelmében az államszerződés 
1883. október 1-én lép hatályba.

Túl terjedelmes vitára nincs idő. Viszont sok a javaslat.
A Nemzetgazdasági Szemle című folyóirat 1879. évfolyamának 

szinte minden száma közöl valamit a vasútról. Bécsben úgy vélik, leg
jobb lenne, ha Szarajevón át vezetne Niš és Szófia felé. Ez Belgrád- 
ban és Budapesten ellenszenvre talál. A cári Oroszország javaslata 
viszont az, hogy Odesszánál kell összekötni Balkán és Európa forgal
mát. Ennek Bécsben sem örülnek. Legésszerűbb megoldásnak a Buda
pest—Zimony— Belgrád vonal mutatkozik, de nyitva a másik nagy kér
dés: merre menjen a vonat?

Indítványokban nincs hiány.
Egyik előterjesztés szerint a Budapest—Baja—Zombor— Újvidék 

vonalon kell építeni a vasútat. A javaslatot főleg Zomborban, a megye- 
székhelyen támogatják. Erre nyomban két — ugyancsak kellőképpen 
megokolt — ellenjavaslat születik. A Budapest—Szeged—Kikinda— 
Becskerek—Belgrád vonalnak sok a támogatója. De a három változat 
közül ez a legdrágább. A Budapest—Mohács—Eszék—Belgrád vonal 
pártolói is bizonygatják a maguk igazát.

Küldöttségek járják az illetékes hivatalokat.
Szakemberek nyilatkoznak.
Érvek és ellenérvek csattognak.
A legrövidebb út a Budapest—Szabadka—Újvidék—Belgrád vonal, 

de sok támadás éri. Több neves szerző vitatja létjogosultságát. Thaly 
Emil a Nemzetgazdasági Szemlében érveket sorol ellene. Egyrészt az 
Alföld homokos talaja alkalmatlan vaspálya építésére, másrészt erre
felé nincsenek népes települések.

1879 szeptemberében Szabadka hatósága a jubileumi ünnepsé
gekkel foglalkozik. Az iparosok a Népkörben türelmetlenek. A vasúttól 
sokat vár a polgárság. A polgármester pedig népünnepélyekre, ökör
sütésre, díszebédekre fecséreli az idejét. Mikor szeptember derekán 
Kiskőrös bizottságot küld a kormányhoz, a sajtó feleszmél és nagy lár
mát csap.
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„Hát a szabadkai küldöttség hol késik az éji homályban?” — kér
di indulatosan a Szabadkai Ellenőr. A fővárosi lapok terjedelmesen 
tárgyalják a kifogásokat. Elhangzik a vészkiáltás: veszélyben a vasút! 
A kormány bizottságot küld Újvidékre. Thaly Emil újabb cikket ír a 
Nemzetgazdasági Szemlébe: „Minden változat jó, csak ami megvaló
sul, az rossz.”

Kulán a községi közgyűlés foglalkozik a kérdéssel. A Bácskai 
Gazdasági Közlöny tudósítása szerint elhatározzák: 20 000 forintot, 500 
fogatot és 1000 napszámost adnak a vasút javára, amennyiben az indó- 
ház ötszáz folyó ölnél nem lesz távolabb a községtől. Ezenkívül a köz
ség díjmentesen engedi át a fö lde t. . .

A szomszédos Verbász sem tétlen. Még többet ígérnek, mint a 
kulaiak, és a helyzetük is előnyösebb. Egész Bácska mozog, serényke
dik, csak Szabadka hatósága hallgat. A város közönsége viszont egyre 
türelmetlenebb. Ezt a helyi lapok közleményeiből kiragadott mondatok 
érzékeltetik legjobban.

Szeptember 21-én: „Szabadka meg ne fosztassék a ritkán kínál
kozó előnytől!” Szeptember 25-én: „Harcolni kell azért, hogy a vasút 
egyedül és kizárólag Szabadkán keresztül építessék, még ha százez
rekbe kerül is!” Október 5-én: „Emlékirat a vasút ügyében.” Vezércikk. 
Október 30-án: „Felhívás Szabadka közönségéhez.” „Ha százezrekbe 
kerül is . . . ” November 27-én: „Most vagy soha!”

Végül megszólal Mukits János. „ Zichy János grófot az érdekkö
rünkbe kell vonn i. . . ” — mondja nem éppen meggyőzően, bár ez is 
több a semminél. A Népkörben az iparosok és kereskedők, valamint 
a Szalay László köré csoportosuló értelmiségiek egyáltalán nincsenek 
elragadtatva az öreg polgármester politikájától. De a vihar csak Szken
derovics János halála után tör ki.

A vasút kérdésében, 1880 tavaszán, a monarchia közös hadügy
minisztériuma mondja ki az utolsó szót. A legrövidebb távolság és a 
legolcsóbb változat mellett dönt. 1880 márciusában Budapest és Sza
badka között megkezdődik a huszonötmillió forintos beruházás kivite
lezése. Nincs már szükség Zichy gróf jóindulatára. . .  Mukits János fel
lélegezhetne, de a felkorbácsolt várospolitikai szenvedélyek átcsapnak 
más területekre.

Szkenderovics János halála, majd az újdonsült népköri elnök vá
lasztási bukása után a balpárt vezérkara elszánt igyekezettel menti a 
Népkör egységét és kidomborítja a kör népi jellegét. A Szabadkai Köz
löny, melynek „jelszava a függetlenség és haladás” , célja pedig „a vá
ros emelkedése” , színes riportban számol be a köri bálról:

„Zsúfolt terem, pajzán kedv kivilágos kivirradtig. Ilyen volt a ja
nuár 28-án megrendezett népköri bál. Táncolni? Nem, nem. Ilyen tolon
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gásban lehetetlen. A csárdást hullámzó tömeg járja, mint a felkorbá
csolt tenger. A polgárság, a nép mulatott. Ki csodálkozik azon, hogy 
nem pacsuli illattól áradozik. Túltömöttség. Por. Nehéz levegő. A te
remnek szellőztető készüléke nincs. Van bizony; a nyegleség otthoná
ban, hol mázolt arc, mázolt szív, mázolt lélek van. Inkább itt!”

,,Hiába mondja őnagysága: mágá udvariatlan. Egy tyúkszemet 
tönkresilányítottak az első négyesben. Cipők fényét lenyúzták a csár
dások alatt. A Népkör még él, a Népkör még erős, a Népkör még mesz- 
sze áll a sírtól, noha sokan halálának hírét költötték ”

A tiszta jövedelem 432 forint. A felülfizetők között: Mukits János
25 forint, Varga Károly, és Mukits Ernő 10 forint, Vojnics Máté és Víz- 
ner József 5 forint, Németh Mátyás 3 forint, azután még nagyon sokan 
és végül — Rigó János 1 forint.

Ilyen a Népkör, vagy csak ilyennek mutatják? Válaszolni nem tu
dunk, ám valószínűnek tűnik, hogy a vezetők, levonva a választási kudarc 
tanulságait, igyekeznek a maguk, illetve a Népkör javára kamatoztatni 
a vasútépítés ügyének szerencsés kibontakozását. Alighanem csak az 
újságíró dús képzeletében ennyire népi jellegű ez a bál. Bizonyítani 
kell, hogy a Népkör mögött tömegek vannak. Hadd tudja meg Janko- 
vich Aurél, kivel áll szemben!

Jankovich Aurél nyíltan mondja: szabadelvű képviselőket, szabad
elvű polgármestert akar! A népkörösöket összetartásra szólítja a ve
szély,: ahol lehet, borsot törnek a főispán orra alá, bírálják magas 
járandóságait, meg azt az elviselhetetlen szokását, hogy szereti oszto
gatni az állásokat.

A Bácskai Ellenőr 1882. február 19-én visszavág.
,,A Népkör intézkedik. Megfogyva bár, de törve nem, a Népkor 

egyre erőlködik, hogy a hatóság sorsát intézze. A Polgári Olvasókört 
a kilépők azzal vádolják, hogy, politikát űz. Pedig községi vagy politi
kai kérdésekben volt-e abban csak egyszer is tanácskozás? Nem volt, 
de nem is lesz. A Népkörben azonban van minduntalan. Elhatároztatott, 
hogy a városi bizottságba, gazdasági székbe, igazoló választmány
ba és a közigazgatásiba kik legyenek a balpárt, illetve a Népkör jelölt
jei. Kimondatott egész lelkesedéssel, hogy Varga Ágoston leend a vá
rosi házipénztárnok.”

,,Jó lenne a tisztelt Népkörnek — folytatja a Bácskai Ellenőr — 
meggondolni, hogy illetéktelen dolgokkal foglalkozik, ezúttal pedig azt 
is számba venni, hogy( megváltozott a p á r t o k  s o r s a  városunkban. 
A helybeli Népkört és annak intézkedéseit a városi választó közönség 
túlnyomó része többé nem pártolja. Nem ártana, ha a Népkör intéz
kedéseiben szerényebb lenne és ne akarna intéző hatalmat gyakorolni 
akkor, amikor erőlködése mindenki előtt különben is nevetséges.”
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Változó erőviszonyok.
A városházán szócsaták sorozata. A két párt kegyetlenül csepüli 

egymás javaslatait, minden állásért körömszakadtáig folyik a harc. Kü
lönösen lángolnak a szenvedélyek 1882 szeptemberében, mikor azt kell 
eldönteni, ki legyen a gimnázium igazgatója. A Népkör jelöltje Heverda 
Mátyás. A szabadelvűeké 'Nagy Alajos. Heverda 98 szavazatot kap. 
Nagy Alajos 81-et. Pártunk a városházán is utolérte a szélbeli pártot!
— lelkendeznek Mamužiććk.

A Bácskai Ellenőr támadja tovább rendületlenül a Népkört. ,,A 
mi néptanítóinknak — írja 1882. október 22-én — rendes gyűl- és szó- 
rakozóhelyje a Népkör. <Mi ezen egy cseppet sem csodálkozunk, mert 
köztudomású dolog, hogy ott érzik ők magukat a legjobban, hogy a 
Népkör minálunk inkább politikai társasegylet, hogy nem társadalmi 
önművelési kör, azt mindenki tudja. A gimnázium igazgatója és fárad
hatatlan feje, igazabban nagyügetője a népiskoláknak, ott található és 
ezért iratkoznak oda. Nem a népnek és gondolkozó polgárságnak, ha
nem a közhatósági népies fényezőknek rokonszenvét és pártfogását 
hozzáalkalmazkodással ott szokták elnyerni.”

E heves szabadelvű támadások a Népkör sáncain belül előtérbe 
hozzák a szélsőséges elemeket. A Szabadkai Közlöny) egyik vezércik
kében határozottan kimondja: ,.Olyan egyleteket kell csinálni, amelyek 
politikával nem foglalkoznak, de elősegítik a m a g ya ro so d á s tEz még 
nem a Népkör hivatalos vonala, de a szellem hódít az egyesület körül.

A város idegrendszerét a nacionalizmus felszívódó mérgei fertőzik. 
És ezért nem csekély felelősség terheli, országos viszonylatban is, a 
függetlenségieket. A fővárosi Függetlenség rágalmazó cikket közöl a 
szabadkai szerbekről. Ezer puskáról, zendülésről és egyebekről ír. A 
szerb nemzetiségű polgárok templomuk udvarán tömeggyűlésen tilta
koznak az uszítás ellen.

A hatvannyolc esztendős Mukits János ünnepélyes méltósággal 
fogadja a budapesti urakat abból az alkalomból, hogy 1882. decem
ber 5-én Szabadkára helyezik a budapest—zimonyi vasút üzletveze
tőségét. Az ősz polgármester nem felejti ki beszédéből a függetlenség 
és a haladás szóvirágait. A Népkörben valamelyest megnyugszanak a 
kedélyek: az üzletvezetőség tisztviselői számára lakásokat kell építeni, 
gyarapodik a város fogyasztó polgársága . . .

A vasút, a nagy álom megvalósul. Az üzletvezetőség letelepül, és 
1883. március 1-ig esedékes a vonal Szabadka és Újvidék közötti sza
kaszának átadása. A Palicsi út feletti híd építésével némi baj van ugyan, 
de éjszaka is dolgoznak, fáklyafény, mellett, s esténként több száz pol
gár nézi kíváncsian a Rogina baráról a kivilágított, nyüzsgő építőhelyet.
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Ezeket a napokat a Népkör erősítésére hasznosítja a balpárt. 
Újévkor Szalay László megindítja a Szabadság című hetilapot. „Itt a 
Népkörben — írja a Bácskai Ellenőr — az egylet vezérein kívül más 
tekintélyt nem akarnak ismerni. Az efféle elveknek terjesztője a s z é l -  
s ő  k hivatalos orgánuma, a Szabadság szokott lenni.”

A szélsők azonban még háttérben vannak. A mérsékeltek kezé
ben a vezetés. Kezdeményezésükre 1883. január 22-én csinos új helyi
séget nyit a Népkör a Radisits-féle házban. Nagy felhajtás. Rákóczi- 
induló. Mukits János, Varga Károly, Gy(elmis Gerő és Haverda Mátyás 
beszélnek. Valamennyien hangsúlyozzák: a Népkör alapja az é r t e l m i 
s é g  és  a p o l g á r s á g  összefogása és egyetértése!

„A Népkör jövője nemcsak teljesen biztosítva van — írja a Sza
badság — , hanem eddiginél nagyobb felvirágozása is. Elleneink min
den áskálódása sem bírja a Népkört megdönteni.” A farsangi bál, szin
te egyidejűleg a Pučka kasina prelójával, a politikai vetekedés jegyé
ben zajlik. A prelón nagy tömeg, „csak a városi tisztikar maradt távol
— írja a Bácskai Ellenőr. — Hja! Ezek a politikai helyzet miatt nem 
mertek eljönni” . „Kitűnően sikerült a Népkör bálja — mondja a Sza
badság. — A tiszta jövedelem 461 forint. Ezt könyvtári bevásárlásokra 
és egyéb felszerelésekre fordítják.”

A Bácskai Ellenőr tudósítása részletesebb.
„A helybeli Népkör az idén is régi formájában megtartotta bálját. 

Amennyiben a rendezők oda törekedtek, hogy csakis népes legyen és ez 
okból mindent áldoztak, sőt még ingyenjegyeket is szoktak osztogatni 
bőven, tagadhatatlan, hogy a kör táncvigalma népes volt. Sikerült ez 
akképpen, ahogyan óhajtották. Annyit hallottunk, hogy a táncvigalom 
minden nagyobb szerencsétlenség nélkül folyt le. Mutatkozott jókedvű 
ember elég. A társalgás és tánc vígan folyt. Politika: toaszt sem hiány
zott. A városi restauráció is megindult. Láng József városi állatorvos 
volt a közérzelmek tolmácsa . . . ”

Március elsején fényes küldöttséggel befut a különvonat! Fél város 
az indóház körül. Az öreg polgármester szemében örömkönnyek. Az 
ebédhez a Pest Szálló dísztermében ötszáz személyre terítenek.

A vasút. . .  „Szabadka igen sokáig gazdagságával el volt szige
telve — írja Iványi István — és csak a környékére szorítva. De a va
súti összeköttetések, különösen a budapesti—zimonyi vonal által Sza
badka az európai vasúti hálózatba vétetett fel és innen, mint valóságos 
gócpontból hat irányba nyílt meg előttünk az egész ország.”

Nagy nap a város életében. Minden megmozdul gyökerestől, az 
egész gazdaság fellendül, felvirágzik a kereskedelem, a kisipar, új pénz
intézetek keletkeznek és átalakul a város társadalmi szerkezete: a va
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süti gócpont több száz munkást foglalkoztató üzemeket telepít maga 
köré, és itt képződik majd Szabadka modern munkásosztálya, s az el
jövendő évtizedek méhében megtermékenyülnek az új eszmék! Nagy 
nap a város életében!

A BALPÁRT BUKÁSA

Jankovich Aurél főispán nem a vasút miatt jön. A városi közgyű
lésre siet, ahol több bizottsági tag fegyelmi vizsgálatot kér a polgár- 
mester ellen. A hetvenesztendős agg Mukits Jánossal szemben a har
minchat éves országgyűlési képviselő, Lazar Mamužić áll. Határozottan 
és erőteljesen beszél az összpolgárság nevében.

— Vádolom a polgármestert — mondja — , mert 1. a zárszáma
dásokat sok esetben nem terjesztette a nyilvánosság elé, 2. saját in
tézkedéseiről nem tett jelentést, 3. a vörheny, ezer gyermeket ragadott 
el, 4. rossz határozatokat hozott, 5. jegyzőkönyvek kiadását megtagadta, 
6. anyagi űzelmekhez folyamatott és 7. hétezer-ötszáz forintot utalvá
nyoztatok lakomákra.

,.Vádolom a polgármestert!”
Kísértetiesen hasonló vádpontok hangzanak majd el húsz év múl

va Bíró Károly részéről Lazar Mamužić ellen!
Már a díszes különvonat érkezése előtt izzó a hangulat.
„Úgy hallottuk, de nem akarjuk hinni — írja a Bácskai Ellenőr 

1883. február 25-én — , hogy( a Népkör tagjai belevonva ezen játékba 
a szélsőbali pártot is, párti népítélettel akarják a vizsgálatot megelőzni. 
A Népkör tehát eszerint most nemcsak politikai klubbá, hanem ítélő 
fórummá lészen. Utcai demonstrációval, fáklyák füstölgő fénye mellett 
akarja a polgármestert a vád alól felmenteni. Ellendemonstráció ne 
legyen. A közrendet meg ne háborítsák. Ami igaz és való, annak úgy
is ki kell jönni. Jobb lenne a Népkörnek több belátással és kevesebb 
indulattal ezt megérteni. . . ”

Tüntető fáklyásmenet 1883. március 4-én.
Népköri kortesek járják a várost. Előkerülnek mind a negyven- 

nyolcas zászlók. A Bácskai Ellenőr gúnyolódik: ,,A népköriek felhúzták 
ünnepi csizmájukat és vecsernye után, a hatodik, hetedik és nyolca
dik körben, de különösen a hatodik körben, amelyet a tisztelt Népkör 
egészen magáénak tart, a baromvásári banda érctrombitával megin
dult. ..

Fújták szegények azt a rézdobot oly hű szolgálattal, hogy a szí
vük rezgett, tüdejük majd beleszakadt. Fullajtárok lelkesítették decivel 
önmagukat és hangos jelszavakkal buzdították részvételre, csatlakozás
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ra a polgárságot. Megtettek mindent, amit igazhívő pártember megte
het. Azonban Orbánfalvi Szent Orbán! Mit tehettek ők róla, hogy a 
nép nem mozdult. Percek, órák múltak. A nap nem akart megállani. 
Közelekedett a hat óra. Az est angyala világosságra szemfödelét immár 
kibontotta. Nem lehetett tovább vá rn i. . . ”

A Budapestre küldött sürgönyök tízezer tüntetőről beszélnek. Sza- 
lay László lapja, a Szabadság, meglepően szűkszavú tudósításában, 
ötezerről ír.

,,Volt gyermekcsoport roppant nagy — folytatja a Bácskai Ellen
őr — , azonban a választó polgárság igen-igen kevés, (gy, jöttek el a 
Népkör helyiségének (Radisits-féle ház a Zombori úton) előterébe, hol 
meggyújtatott 200 darab fáklya; ezután a menet, az a szomorú menet, 
melytől néptelenebbet hason alkalmakkor e város nem látott, kivonult 
feladata színterére. A tüntetés minden zaj és rendzavarás nélkül folyt. 
A szónok rendületlen bizalomról biztosította a polgármestert. Ő röviden 
válaszolt. Este nyolckor csend volt. A tüntetők csoportokra szakadozva 
oszlottak.”

A tüntetés után néma a Népkör. Nincs áldomás, sem közlelkese
dést ébresztő öröm, a vezetők be se néztek a Radisits-házba, mennek 
inkább a Hungáriába, a Pest sörcsarnokába és a Bárány vendéglőbe 
kipuhatolni az ellenzék véleményét. Mindenki érzi, hogy, az agg Mukits 
János megbukik.

Az ellenzék indíthatja az utolsó rohamot.
1883. március 15-én a Radisits-házban nem Varga Károly, vagy 

Mukits Ernő az első szónok, hanem Németh Mátyás fiatal ügyvéd. ,,A 
Szabadelvű Párt a bunyevácoknak uralmat és a magyar nyelvnek a 
törvényhatóság területéről való kiküszöbölését ígérte! Harcot, háborút 
üzentek a magyar ajkú polgárság ellen!” Ehhez a hanghoz nem szokott 
hozzá a Népkör közönsége. A beszéd után egy csoport, Budanovió ta
nítóval, elhagyja az ünnepséget.

Többen kilépnek a körből.
1883. május 29-én Mukits János polgármestert felfüggesztik. A 

kormány elrendeli a vizsgálatot.
A Bácskai Ellenőr átírja a történelmet.
,,A Mukits-párt függetlenségi pártnak nevezi magát, de valójában 

élhetetlen keny|érhajhászó párt. A hetvenes évek kezdetével néhány 
nagyratörő titán és néhány elzüllött lángész szövetkezett. Ámították a 
népet. A szűrt és bocskort szervezték meg az úri párt ellen. Szabad
ságot, egyenlőséget és a közterhek eltörlését hirdették. A csel hasz
nált. Értelmiség nem volt köztük. Felszínre kerültek a kétes jellemű
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kisebb iparosok, szenzálok, szatócsok. . .  Nem egyszer gróf Ráday in
tézetének emberei. Úri termekben mezítlábas, szűrös hazafiak dorbé- 
zo ltak. . . ”

Úri termekben mezítlábas, szűrös hazafiak!
,,A Mukits-párt győzött a néppel, de nem a nép javára. Erkölcsi 

javakért soha nem lelkesedett ez a párt. Mukits János gazdag ember. 
Négy lovon jár. Minden rokonából tisztviselőt csinál. Különös úri faj. 
Pedig Mukits Simon apja még mándliban, gatyában já r t . . . ”

Kegyetlen bírálat a győzők bírálata.
Németh Mátyás március tizenötödiki soviniszta beszéde után a 

Radisits-féle ház csendes. De november végére tanácskozást hirdet
nek, ahol Németh Mátyás felszólalása folytán „újólag kifejezést nyert 
azon eszme, hogy tudniillik a városi bizottsági tagoknak legközelebb 
megejtendő választása alkalmával politikai elvek irányadók ne legye
nek, és hogy a választók csak olyan egyéneket ajándékozzanak meg 
bizalmukkal, akik a városi képviselet tisztességes állására tiszta jel
lemű és önzetlen hazafiságuk által magukat méltókká tették” .

Ezt mondja Németh Mátyás a Szabadság 1883.december 2-i szá
ma szerint. És ezt mondja Vojnics Lukács földbirtokos a Hungária ét
termében a népköri banketton. Kiűzték a Népkörből a politikát? Dehogy. 
A politikai elv országos ügyekben mérvadó. Itt, a városban nem számít. 
Itt az egyének népszerűsége a mérvadó! És az önzetlen hazafiság 
természetesen.

1883. december 20-ra kiírják a községi választásokat.
Németh Mátyás helyre akarja hozni, amit március tizenötödikén 

elrontott: nagy vacsora a Hungáriában, több ezer jegyet nyomtatnak és 
három terem zsúfolt. A legnagyobb teremben Németh Mátyás beszél. 
Cáfolja az ellenfél törekvéseit. ,,A Népkör törekvése mindig hazafias 
volt és különösen szívén hordta és hordja városunk jövő boldogságát.” 
Kiáll Mukits János mellett. Szavait Nikola Matkovió horvát nyelven tol
mácsolja a vacsora vendégeinek.

Éljenzés.
A másik teremben meg kell ismételni a horvát nyelvű beszédet.
,,Ki jelen volt, láthatta — írja a Szabadság — , mennyire felvilá

gosodott újból bunyevác polgárságunk. Mert a részt vevő vendégek na
gyobb részét bunyevác polgárok tették ki.” Németh Mátyás megpró
bálja Lazar Mamužić pártjának vitorláiból kifogni a szelet. Nem sok 
sikerrel. Bár hajnalig együtt marad a társaság és a Szabadság önfe
ledten lelkesedik: „Éljenek a haladás útjára törekvő polgárok!”
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Varga Károly, a Népkör elnöke egészen háttérbe szorul, Mukits 
Ernő kimegy a radanováci szállásra, s átengedi a Népkört a magyar- 
kodó irányzat hangos hordozóinak. A felfújt remények szétpukadtak 
december húszadikán. A Szabadság karácsonykor kedvtelen vezércik
ket közöl:

,,Nem haladunk. A tanya legyőzte a városi polgárságot! A tanya 
legyezte a várost a kormány, a főispán, az érsek és papság támogatá
sával. A város azoké lesz, akiknek nem kell óvoda, kövezés, világítás. 
De lesz disznóhizlalda a piac közepén!”

Mukits János még küzd.
A szavazás napján írja róla a Bácskai Ellenőr: „Tizenegy éve 

működik Mukits János mint polgármester a városban. Tudatlanság, 
erőszakos gőg jellemezte. Végórája következik, nemsokára gyászme
netet tarthat.”

1884. január 10-én összeül az új városi közgyűlés. Néma csend
ben és egyenes derékkal lép az emelvényre a hetvenéves polgármes
ter. Kihúzza magát, s tekintetét körüljártja az arcokon.

— Elmentem — szól — a türelem végső határáig. Elmentem ad
dig, ameddig önérzetem sérelme nélkül mennem lehetett. De nem men
tem odáig, s menni nem fogok soha, ahol kezdődik a megaláztatás. 
Ajánlom magam a mélyen tisztelt közönség jóindulatú emlékezetébe.

Megfordul és a szavait követő döbbent csendben a főispán elé 
teszi a város jelképes pecsétjét.

Németh Mátyás felugrik.
— Mondjon a város jegyzőkönyvileg köszönetét a polgármester

nek!
Zaj.
Kiabálás.
— Poljubi astal pa iđi!
Többen felugranak. A főispán higgadtságra szólítja a városatyá

kat. Az agg polgármester lehajtott fővel távozik.
Pártjának lapja, a Szabadság sem talál vigasztaló szót a bukás 

napjaiban.
„Egyes emberek — írja — játszották a nagy urat. Érzékük nem 

volt a nép haladásának előmozdítására. A közvagyonból nem virágzott 
fel az ipar, a közművelődés. A hazafias lelkesedéstől nem maradt ide
jük a nép ügyével törődni. A haladó közszellem hiába kereste a cse
lekvőképes vezért. Sötétség volt az utcákon. Sötétség a népéletben.”

Sötét kor, Mukits János kora. De igazságtalanul ne ítélkezzünk 
felette: az ő idejében bontakozik a közösségi szellem, ekkor szállin
góznak a közélet peremére a mezítlábas, szűrös „hazafiak” , akiknek
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olyan kevés jutott a negyvennyolcból, rendbe hozta Mukits János a 
város vagyonát is és, bár sok bírálat érte, mégis az ő idejében épül
nek a vasutak. . .

Újabb terhelések nélkül kultúrát plántálgatott, az iskolákban kor
szerűbb lett az oktatás és valamelyest csökkent az írástudatlanok szá
ma. És végül: Mukits János polgármestersége alatt kezdik kövezni a 
szabadkai utcákat. . .

1884. március 9-én Pertich Mátyás főkapitány az ideiglenes pol
gármester. Ideiglenes, mert az állás Lazar Mamužićot várja, akinek 
képviselői megbízatása 1884. június 19-én jár le. Az új kortescsata a 
Népkör nélkül indu l. . .  Áprilisban porondra lép a helybeli Független
ségi Párt. Ennek központi bizottsága felhívással fordul a polgársághoz. 
De a szabadelvűek nem látnak különbséget a Népkör és az új Függet
lenségi Párt között.

„Tegnap délután öt órakor — írja a Szabadság 1884. június 15-én
— fiákerra ültek a kortesek és trombitaszó mellett bebarangolták az ut
cákat, és mikor egyes tisztességes polgárok jelöltjeinek házához értek, 
Ivánka Imrét és Horváth Móricot éltették. A helybeli Népkör elé érve 
Mamuzsich Ágoston helybeli ügyvéd lehajtott a kövezetről az épület 
elé, s itt botját fölemelve a következőt ordította a Népkör előtt kint 
ülő tagokra: Éljen Ivánka Imre! Ti elvtagadó kurvák vagytok! Köztük 
volt Gálffy György kortesvezér, Tikvicki József szűrszabó, Sztoczek Ká
roly, ponyvairodalmár, Varga Horgosi Péter földbirtokos, Balázs Pipő 
Antal, Kuluncsics Lázár és még két kocsi trombitás.”

Az első választókerületben 2051 szavazati joggal rendelkező pol
gár közül 746 nem él a jogával. Ivánka Imre győz. Ezer szavazat sem 
kell a képviselőséghez! Horváth Mór a második kerületben bukásra 
áll, de a kortesek nem hagyják abba, este is kapacitálják a népet: a 
zsidó polgárok testületileg mennek a szavazóhelyre és testületileg vok
solnak a kormánypártra.

A Népkörben a szélsők felhördülnek.
A zsidó hitközség elnöke kijelenti: „Ennyivel tartozunk a kormány

pártnak.” Dr. Sziklai Soma a Népkör megnyugtatására enyhíti a nyilat
kozatot: „Óvást emelünk a zsidóság testületi mozgósítása ellen. Ez év 
június 17-én helybeli zsidó választók értekezletre hívattak össze, me
lyen azon óhajnak adatott kifejezés, hogy a zsidóság egyhangúlag és 
korporatíve ugyanegy pártra adja szavazatát.”

A fő kérdés csak most kerül terítékre.
Ki lesz az új polgármester?
Augusztusban megszólalnak a jelöltek. Lazar Mamužić jobb 

rendőrséget, városi kövezetei, új templomokat, új városházát, földmű
vesiskolát, társadalmi haladást ígér. A Népkör augusztusi táncvigalma
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Varga Károly hasonló ígéreteinek jegyjében zajlik. A döntés napja 1884. 
október 24. Lazar Mamužić 155, Varga Károly, a Népkör elnöke 87 sza
vazatot kap. A polgármesteri megbízatás hat esztendőre szól.

„Ez is lezajlott — sóhajt a Szabadság — , a városháza díszesen 
átalakíttatik. Az új hatóság mindent elkövet, hogy bámulatba ejtse 
a polgárságot. Először egy tyúkólszerű valamit építenek az udvaron. 
Azt mondják, az rendőrségi laktanya lesz.”

A Pesti Napló reméli, hogy az új polgármester nem zárja ki a 
hazafias szellemet a városházáról. Az újvidéki Zastava a bunyevácok 
fényes győzelméről ír. Tizenkét esztendő után újra visszahódították 
a városházát! A budapesti Függetlenség vezércikkében támadja az új
vidéki Zastavát.

December utolsó napjaiban csendes tisztújítás a Népkörben. 
Varga Károlyt egyhangúlag elnökké választják. Németh Mátyás indít
ványozza: szerkesztessék üdvözlő távirat Gromon Dezső volt főis
pánnak.

— Közöttünk szerzett érdemei felette nagyok — mondja Németh 
Mátyás — , az ő főispánsága alatt nem burjánzott fel a bunyevác nem
zetiségi mozgalom, a magyar elem érdekei nem voltak veszélyeztetve.

A nacionalizmus növekvő kátyújába süpped, hosszú időre, ten
gelyig a Népkör szekere.

62



II.

A HATALOM ÁRNYÉKA





Lazar Mamužić polgármesterségének első évében körülbelül hat
vanötezer ember él a városban. A lakosság 43,3 százaléka horvát, 49 
százaléka magyar, 4,2 százaléka szerb és 3,5 százaléka egy^b (főleg 
német és cseh) nemzetiségű. A nép zöme földműveléssel és jószág
tenyésztéssel foglalkozik. Egyébként az 1880-tól 1890-ig terjedő idő
szakot boldog évtizedként szokás emlegetni. Tíz év alatt a lakosság 
létszáma 18,44 százalékkal emelkedik!

1885-ben 3095 kisded születik és 1722 új sírhanttal gyarapodnak 
a temetők. A felcseperedettek és bevándorlók folyamatos foglalkozta
tása nagy gond. Évente legalább ezer új munkahely ke llene ... A ren
dőrség 401 cselédkönyyet, 134 iparigazolványt, 944 munkakönyvét ad 
ki és ezen felül 170 új kéjhölgy kerül nyilvántartásba. A vállalkozók 
324 tanoncszerződést kötnek, a város pedig 200 polgárt fogad fel csősz
nek és erdőkerülőnek.

A forgalomba hozott munka- és cselédkönyvek számából ítélve 
az emberpiacon nagy és növekvő irányzatú a kínálat. Az iparosok szá
ma, a testület kimutatása szerint, 704. Ezek összesen 1004 segédet 
alkalmaznak. Hosszú pangás után fellendül a kézműipar. A város „jóvá
hagyási záradékkal látja el a kéményseprőipar, a bérkocsiipar, a cse
lédelhelyező és foglalkozást közvetítő ipar, a hordáripar és a zsibárus- 
ipar gyakorlására vonatkozó szabályrendeleteket” .

„Beterjeszve lőnek az év folyamán a gabonapiaci rendszabályok, 
kocsi- és gyalogközlekedési rendszabályok, az abdüh terjedésének 
megakadályozására vonatkozó rendszabályok, közvágóhídi rendszabá
lyok, italmérési rendszabálypk és a prostitucionális rendszabályok.” Az 
utóbbi sürgős elintézést kíván: a legfontosabb kéjtanya az apácazárda 
szomszédságában működik, és a „jobb érzésű” polgárok a rendőrség 
figyelmébe ajánlják.

A földművelés elmaradott állapotát a kétnyomásos rendszer jel
lemzi. A feltört földek negyed része minden évben parlagon pihen. 
A búza átlagos hozama holdanként hat-hét métermázsa. A tehetős 
földbirtokosok vermekben őrzik a fölös kenyeret és módjával panasz
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kodnak a magas bérekre. Tizenkettedén aratnak a részesek. Körülbelül 
harmincezer lélek él a pusztákon, ahonnan a soványabb évek sodor
ják a zselléreket tömegesen a városba.

Egyelőre nincs velük sok baj: cselédkönyvet vagy munkakönyvét 
váltanak és ezzel jogot nyernek a szerződésre. Szent György napja kö
rül élénk az emberpiac. Nagy a választék, és az árak sem túl maga
sak. A nőcseléd évi bére mindössze negyven forint. Plusz koszt termé
szetesen, és két konyhakötő. Ennyibe kerül Szent György napjától 
Szent György napjáig a nőcseléd.

A tiszta búza vámmázsáját a gabonapiacon 7,30 forintért árul
ják. Egy pár ágyterítő a boltban 11,50 forint. Tíz forintért családi hen
geróra kapható. Valóban nem drága a cselédember! És jámbor. Hiszé
keny. És türelmes.

ötezer cseléd él a városba!
A napszámosokról nincs hiteles kimutatás. Csak a Bácskai Ellen

őr idézi panaszosan a muszáj ijesztő képét: „Napszámosaink legna
gyobb része helyhez kötött életet él. Munkálkodásának területét Sza
badkáról át nem teszi.” De, ha nem megy el, akkor „ . . .  tisztelje az öt
ven krajcáros napszámot, mert a nagyobb összegnek ideje lejárt” .

Hány napszámos lehet Szabadkán? Miért „henyélik tétlenül” mun
kanapjaik negyed részét? Miért isszák meg vasárnap, amit hétköznap 
keresnek?

A polgármesteri jelentés hallgat a napszámosokról, de tág teret 
ad a kéjtanyák problémáinak. „A kéjhölgyvizsgálat — olvasható Lazar 
Mamužić szövegében — az arra kirendelt kerületi orvos által hetenként 
kétszer eszközöltetett. A megejtett vizsgálatok alkalmával 63 kéjnő 
találtatott bujakórban szenvedőnek, kik gyógykezelés végett azonnal a 
városi polgári kórházba szállíttattak.”

A kéjtanyák törzsközönségét az aranyifjúság adja.
Tizenkilenc egylet működik. Ebből öt — Nemzeti Kaszinó, Polgári 

Olvasókör, Népkör, Pučka kasina és Srpska čitaonica — politikával is 
foglalkozik. Taglétszámuk összesen 1513. Nem sok. De politizálgat még 
az 553 tagú Katolikus Legényegylet és a 80 tagú munkás- és betegse- 
gélyző egylet. A két utóbbi Lazar Mamužić polgármesterségének első 
évében alakul.

A felsoroltakból kideríthető, hogy 2146 férfiú kötődik szervezet
tebben a közélethez. Közülük 1684 kormánypárti, szabadelvű vagy kle
rikális, a függetlenségiek száma pedig 382 lenne, ám itt számolni kell 
még 704 tagú ipartestülettel, ahol a tagok többsége balpárti eszmék
kel kacérkodik. A munkás- és betegsegélyző egylet tagjait egyszerűen 
szocialistáknak nevezik a hivatalokban. Rendőri felügyelet alatt vannak.
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A népjóléti és segélyegyletekben — Első Nőegy(let, Szeretet Nő
egylet, Izraelita Nőegylet, Szerb Nőegylet, Családgyámolító Egylet, Vö
röskereszt Egylet, Szegény Diákokat Segélyező Egylet — összesen 
3857 tag van. Köztük legjelentősebb az 1400 tagú Családgyámolító 
Egylet. Valamennyi egyesületben télvíz idején élénk a társasági élet. 
A messze földön híres farsangi bálakon a módos családok asszonyai 
és leányai drága kelmékben pompáznak.

A város első iskolája a gimnázium. Huszonegy tanár van a tan
testületben, közülük négy — hitoktató. A tanulók létszáma a beiratko
záskor 420, a tanév végén 374. Az érettségi vizsgán tizenhárom diák 
esik át szerencsésen. Az ipariskolában 300, a gyakorlóiskolában 54, az 
izraelita iskolában 67, az apácazárdában 281 és a polgári leányiskolá
ban 119 tanuló van.

A népiskolákban 41 tanító tanít hetvénhárom osztályban. Kint a 
szállásokon 13 elemi iskola (ott él a népesség fele!) működik, ugyan
annyi rendes tanítóval. A tanköteles gyermekek létszáma 4601, közü
lük a hivatalos nyilvántartás szerint 4201 beiskolázott, de ebben a 
polgármester sem hisz.

„Meg kell itt említenem — írja Lazar Mamužić — , hogy a tan
kötelesek összeírása igen hiányos és ez abban leli indokát, hogy a 
szülők és gyámok az összeírás alkalmával a bemondást pontosan nem 
teljesítik.”

A Prokesch-palota helyén még pipiskedik a Rogina bara gémes- 
kútja. A későbbi korzó házsorának utolsó épülete a malom. Innen az 
indóházig a barán át keskeny téglajárda vezet. 1878-ban a malommal 
szemben levő Đorđe Manojlovió-féle lakóház előtt rakták le az első 
utcaköveket!

Alakul, változik a városkép. És ebben nagy szerepe van a vonat
nak. Még sivár ugyan a pályaudvar felöli városrész, de forgalma nő 
és közvetlenül kötődik a város szívéhez: a központ fontosabb utcáit 
pedig már Mukits János idejében szabályozzák, kövezik. Ez a szigorú 
központ nevezhető igazán városnak. Itt posztóinak hűségesen és szor
galmasan a rend derék őrei is.

Mukits János hivatala általában keveset törődik a rendőrökkel. A 
balpárti tanács a csendőrség behozatalát sem helyesli, mondván, hogy 
azok — mármint a csendőrök — sértik a város ősi jogait. Az új polgár- 
mester ígéretei között azonban előtérbe kerül a közbiztonság. Ez ko
rántsem jelenti, hogy a régi közigazgatás elhanyagolta a vagyonbiz
tonságot, de 1884-ig Szabadka csekélyebb népességű, gyér forgalmú 
és zártabb város, túl sok rendőrre nincs szüksége.
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Aztán megindulnak a vonatok . . .
Politikai szerepet régebben alig kapott a rendőrség. A közélet 

porondján két párt csatázott, de mindkettőben úriemberek voltak. Bizony 
ma már nem úgy van! 1885-ben fészket raknak a szocialisták és hin
tegetik az új veszedelem magvait. A polgármester a rendőrökre bízza a 
munkások első szervezetét. Színre lépnek a főkapitányok: Pertich Mi
hály, Hevér Géza és Szalay Mátyás sokat hallat majd magáról.

Az élet felszínét fodrozó közjogi ellentétek, a nagy kortescsaták 
egy darabig elterelik a figyelmet a mélyebb társadalmi ellentétekről, 
a szociális bajokról és mozgolódásokról, de amikor a munkások 
első szervezete megalakul, a rendőrség résen van. A Báckai Ellenőr
1885. április 5-i számának vezércikke a nagy nyilvánosság elé dobja 
a kényes témát.

, , . . .  rendőri szempontból is érdekelve van itt hatóságunk. Mióta 
ugyanis városunk a vasutaknak mintegy gócpontja lett, igen sok kétes 
és romlott elem özönli el városunkat, s ezek jó része éppen az / pa -  
r o s m ü h e l y e k b e n  t e l e p s z i k  m e g.”

Viccek is születnek a műhelyekben megtelepedő „romlott és ké
tes elemek” számlájára. Az alábbit a Bácskai Ellenőr 1885. augusztus 
30-án közli:

„Te, magyarázd meg nekem, mi a szocializmus. Te gyárban dol
gozol, neked tudnod ke ll.. . ”

„A szocializmus? Hát az az, hogy például bemegyünk ide a kocs
mába, én iszom és te fizetsz.”

„Hm. De ha én is szocialista vagyok?”
„Akkor a kocsmáros fizet.”
„De ha ő is szocialista?”
„Hja! Az már baj. Akkor verekedés lesz.”
Lazar Mamužić polgármesterségének első évében új rendőrlak

tanyát építenek a városháza udvarán. A közbiztonság javítása mellett 
az új polgármester hozzáfog a politikai takarításhoz. A hivatalokban 
balpárti elemekre nincs szükség. Az újságok „becsületben megőszült 
tisztviselők menesztéséről” cikkeznek.

Rigó Jánosra 1885 szeptemberében kerül sor.
Egy, évvel Mukits János bukása után a Bajai úti temető népkörös 

sírkertészét beidézik a városházára, s közük vele, hogy bizonyos sza
bálytalanságok miatt ki van rúgva. „Alaptalan és valótlan az az állítás
— írja Rigó János később egyik beadványában a belügyminiszternek — ,
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mintha engem 1885. évi november hó 15-én azért bocsátottak volna 
el 21 és fél évig viselt sirkertfelügyelői szolgai állásomból, mintha én 
ott szabálytalanul viselkedtem volna . . . ”

A „szabálytalan viselkedést” dr. Janiga János tiszti ügyész ál
lítja az 1891. december 1-én kelt vádiratban: „ Rigó János 1885. évi 
szeptember hó 1-én a város szolgálatából szabálytalan magaviselete 
miatt lett e lb o c s á tv a Szabálytalan magaviselet? De akkor mivel ma
gyarázható az alábbi okmány?

Szabadka sz. kir város Tanácsa

4916 szám. 
pol. 1889.

B i z o n y í t v á n y

Szabadka sz. kir. város Tanácsa részéről a megejtett tiszti vizsgálat 
alapján bizonyíttatik, hogy R i g ó  J á n o s  szabadkai lakos eddigi ma
gaviselete kifogástalan.

Szabadkán, 1889. évi május hó 12-én

Mamuzsich Lázár 
polgármester

Rigó János nemcsak bizonyítványt kap a polgármestertől ,,a meg
ejtett tiszti vizsgálat alapján” kifogástalan magaviseletéről, hanem ki
nevezik hatósági vámpénztárnoknak a Zombori kapuhoz! A szabály
talan viselkedés érve alaptalan. Rigó János határozottan állítja, hogy 
meghurcoltatásának p o l i t i k a i  o k a i  voltak.

Miféle politikai okokról lehet szó? Közvetlenül Mukits János bu
kása után. A Népkörön kívül Rigó János máshol nem tevékenykedett 
és nem tevékenykedhetett. Ott viszont, a zsongás napjaiban, kortes
kedett is. És melyik polgármester látja szívesen városi állásban az 
ellenzéki agitátort? Elvégre Mamužićnak is vannak hívei ,,az alsóbb 
néposztályokból” , akiknek ígért egyet-mást!

És ne feledkezzünk meg a kiterjedt Mamužić család másik be
folyásos tagjáról sem, aki ez idő szerint a Teréz-templom káplánja, de 
hamarosan plébános lesz. Matija Mamužić sem akárki Szabadka vá
ros közéletében!

69



TALÁLKOZÁS A KOMMUNIZMUSSAL

Két hónappal az új polgármester beiktatása után, 1884. decem
ber 24-én, a lapok karácsonyi számában a következő szöveg jelenik 
meg:

F e l h í v á s !
Van szerencsénk értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy a folyó hó 
27-én, karácsony harmadnapján, délután két órakor a Pest városhoz 
címzett szálloda kistermében a Budapesti Általános Munkás Betegse- 
gélyző és Rokkantpénztár helyi fiókegylet megalakítása tárgyában nyil
vános ülést tart, amelyre az érdekelteket tisztelettel meghívjuk. Napi
rend:

1. Az egylet célja és haszna,
2. Netáni indítványok és
3. Interpellációk, nyílt kérdések.

Tekintve, hogy hazánkban ily hasznos célú egyletek minden nagyobb 
városban léteznek, tehát emberbaráti szempontból is szükséges, hogy 
Szabadkán is ily egyesület létesüljön, miért is a tisztelt érdekeltek 
szíves és pontos megjelenésre felkéretnek.

A bizottság

Ennyi az egyébként történemi jelentőségű szöveg, amely egy
részt a helyi munkásmozgalom pirkadatéba, másrészt a szabadkai tár
sadalombiztosítás őskorába vezeti az olvasót. Még akkor is fontos, 
ha az 1884. december 27-re hirdetett összejövetel csak előzetes meg
beszélésnek tekintendő, mert a végleges alakuló gyűlést 1885. március 
15-re hívják össze a néhai Hungária Szálló nagytermébe, ahol tető alá 
kerül az országos jellegű szervezet szabadkai előhelye.

Az Általános Munkás Betegsegélyző és Rokkantpénztár a ma
gyarországi munkásság egyik első önálló szociális intézménye. A Pest— 
Budai Munkásképző Egylet vezetősége hozza létre. Alapszabályait 1870. 
február 26-án látamozza a belügyminiszter. 1871 februárjától önálló 
szervezet, 1874 augusztusában saját székházába költözik és tíz év 
múlva a szocialista munkásmozgalom anyagi és szervezeti bázisává 
fejlődik.

1885 tavaszán, mikor a szabadkai előhely alakul (egyébként Vaj
daságban a hatodik, de Bácskában az első ilyen intézmény), a pénz
tár szoros kapcsolatban áll az Általános Munkáspárttal. Igaz, később 
a betegpénztári mérsékelt irányvonal fékezi a mozgalom fejlődését, 
de ebben az évben és itt az első életképes munkásegyletet hozza 
létre!
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Az új szervezet („összes tagjaira nézve 1885. január 1-én” életbe 
lépő alapszabályok szerint) célja: 1. férfi- és női tagjait megbetegedés 
esetén segélyezni, 2. halál esetén azok számára temetkezés eszközlé
sére járulékot szolgáltatni, és 3. a munkás betegsegélyző minden ren
des férfitagját rokkantság esetén az erre vonatkozó határozatok értel
mében segélyezni.

Az élőhelyekről a negyedik paragrafus rendelkezik. Ezek műkö
dését külön utasítás szabályozza, amelyet 1877. március 7-én enge
délyez véglegesen a belügyminiszter.

Minden előhely élén a központi választmány által kinevezett és 
a központi választmánynak felelő meghatalmazott áll. ő  intézi, termé
szetesen központi utasítások alapján, közvetlenül az ügyeket. Azonban 
az egyleti vagyon szabályszerű kezeléséért a helyi hatóság is felelős. 
Ez módot ad a rendőrségnek, hogy beleavatkozzon az egylet ügyeibe.

A központi meghatalmazott mellé az előhely tagjai közül tíztagú 
felügyelő szerv választandó, amelynek összetétele: elnök, elnökhelyet
tes, jegyző, a jegyző helyettese, két számvizsgáló és négy ülnök.

Az előhely sorsa lényegében a központi választmánytól függ: a 
könyveket, elszámolásokat a központ által kiadott minták szerint keze
lik, azonban a helyi hatóság, amennyiben gyanús üzelmeket sejt, el
rendelheti a vizsgálatot. Az előhely ugyanis köteles minden évben, leg
később április végéig beterjeszteni az illetékes helyhatóságnak az évi 
mérleg egy példányát.

A választmány jogköre szűk. Ellenőrzi a bevételek és kiadások 
célszerűségét, ügyel a szabályok betartására és általában az egylet 
érdekeire. Minderről a központ is folyamatosan kapja a jelentéseket, 
és ezeket valamennyi választmányi tagnak alá kell írnia.

Eddig terjed az előhelyi közgyűlés hatásköre 1885 áprilisában, 
amikor a belügyminisztérium visszaküldi Szabadkára a jóváhagyott 
alapszabályokat, utasítván egyben a polgármestert, kísérje éber figye
lemmel az új szervezet működését. A hatóság is gondosan tanulmá
nyozza az alapszabályokat.

Az egylet rendes és pártoló tagokból áll. A rendes tagok fizetik 
a beíratási díjat, járulékokat, és igényt tartanak a segélyezésre. A 
pártoló tagok pénzadományokkal segítik az egyletet, amiért viszont
szolgáltatást nem várnak. Ők, a pártoló tagok, szavazati joggal nem 
rendelkeznek és tisztviselőkké sem választhatók.

A felvétel alsó korhatára tizenkét év, hatvanévesnél idősebbe
ket, testi vagy szellemi betegségben szenvedőket nem vesznek fel. A 
tagokat három korosztályba csoportosítják, és minden korosztály négy 
befizetési osztályból áll. Az első korosztályba tartoznak, akik 1877. de
cember 1. előtt léptek be. A második korosztály azokat öleli fel, akik
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tizenkét éves koruktól negyvenöt éves korukig iratkoztak az egyletbe. 
A harmadik korosztályba az idősebbeket sorolják. A szabadkai tagok 
többsége a második korosztályiba kerül.

Az előhely tagjai az alábbi táblázat szerint fizetik a járulékot és 
kapják — betegség esetén — a segélypénzt.

Befizetési Heti S e g é I y p é n z
osztály járulék Egy hétre Egy napra

I. 0,10 2,70 0,35
II. 0,15 4,05 0,57
III. 0,20 5,40 0,77
IV. 0,25 6,75 0,96

Tizenkétféle járulék és ugyanannyiféle segély! Az első és a har
madik korosztály (mi a második korosztály táblázatát közöljük) negye
dik befizetési osztályai között a különbség nagy: hetente 2,50 forint. 
Tehát azonos összegű járulék mellett jelentős eltérés a járadóságok- 
ban. Szebetűnő ezenkívül az idősebbek és nők hátrányos megkülönböz
tetése. Az egyletnek egyáltalán nem erénye a szolidaritás, de figyelem
be kell venni, hogy a napszám, látástól vakulásig tartó munkáért, öt
ven krajcár! A napi harmincöt krajcáros segélypénz nem lebecsülendő 
összeg.

A alapszabályok tizenharmadik paragrafusa kimondja: „Egy, és 
ugyanazon betegségért a megbetegedett tagnak tényleges munkakép
telensége időtartamára 26 héten át egész segély, további 26 héten át 
pedig a segélypénznek fél összege fezettetik ki.” A korházi költségeket
26 hétig fizeti a pénztár, ismételt betegség esetén azonban csak a táp
pénz felét kaphatja 25 hétig a biztosított. Mai fogalmaink szerint nem 
éppen humánus rendelkezések ezek, de egyelőre felbecsülhetetlen 
jelentőségű szociális intézmény csecsemőkorát éli.

A pénztár vagyona kezelési alapból (befizetési és beíratási díjak) 
és tartalékalapból (rendkívüli bevételek, adományozások, jövedelmezé- 
sek) áll. A vagyon csak az alapszabályokban vázolt célokra fordítható. 
A vagyonkezelési ügyrend szigorú: az okmányok az egyleti pénztárban 
őrizendők, a pénztárnak három kulcsa van, egyet az elnök vagy a he
lyettese őríz, a másikat a pénztárnok kezeli, a harmadikat pedig a vá
lasztmányi tagok felváltva kapják, de csak együttesen nyithatják ki és 
zárhatják be a pénztárt, melynek tartalmáért közösen felelnek.

Ilyen egyesület alakul 1885. március 15-én Szabadkán. Az ese
ményről a Bácskai Ellenőr közöl pár nap múlva terjedelmes tudósítást. 
Innen ismerjük a vezetőség tagjait. Az elnök Braun Lipót, az alelnök
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Kirner Gyula, a jegyző Berényi Lajos és Mamuzsich M átyás... Matija 
Mamužić, a Teréz-templom káplánja? Vagy talán másik Mamužićrol 
van szó? Esetleg az újság téved?

Nem, az újság nem téved.
Két hét múlva a Bácskai Ellenőr így ír: „Tessék csak a portára 

menni és figyelmesen megnézni, h á n y  p é l d á n y b a n  é r k e z i k  
S z a b a d k á r a  a N é p s z a v a ,  a szociáldemokrácia szócsöve, 
amely még március 15-én is nyíltan propagálta a szocialista eszméket, 
és tessék figyelemmel kísérni, hányán olvassák ezt a lapot, főképpen 
az i p a r o s o k  és  a m u n k á s r é t e g  soraiban, és hogyan szívják 
be lasacskán a szocialista mérget olyanok is, akiket könnyűszerrel 
megóvhattunk volna ettől.”

Figyelmeztetés a rendőrségnek!
És nincs vége a dolognak, mert: , , . . .  ezekhez járul, hogy pár hét

tel ezelőtt nyíltan megalakult Szabadkán a betegsegélyző munkásegy
let, amely nemcsak elveiben és szervezetében rokon a szociáldemokrata 
szövetkezetekkel, de szolidaritásban is áll azokkal, mert csak mint an
nak fiókja alakult meg, az összes pénzeket a központba akarja szál
lítani, mi önmagában is elég gyanúsnak tűnhetik fel, s eléggé elárulja, 
hogy szocialista eszméket van hivatva köztünk terjeszteni.”

Ámulva kérdi az ember: valóban Matija Mamužić ennek a nagyon 
veszedelmes és a rendőrség figyelmébe ajánlott egyletnek a jegyzője?

Igen, róla van szó.
De mit keres a plébános úr a szocialisták között? Maga Matija 

Mamužić válaszol kérdésünkre a Szabadság 1885. április 19-i számban. 
Szó szerint közöljük.

N y i l a t k o z a t

Alulírott iparos és munkás, valamint a szenvedő emberiség javát elő
mozdítani óhajtván, a folyó év március 15-én b e l é p t e m  az akkor 
már 165 taggal bíró Általános Munkás- és Betegsegélyző Egylet sza
badkai fiókjába. Miután azonban az egyletnek tagdíjakból fenntartott 
és ezért minden tagnak fizetés nélkül megküldött közlönye, a Népsza
va és Wochenkronik a c o m m u n i s m u s t ,  anarchizmust, forradal
mat stb. az emberi természettel és társadalmi renddel ellenkező né
zeteket mint kívánatosakat és a munkások sorsán egyedül segíteni 
képeseket ajánlja, a szegényeket a gazdagok iránti gyűlöletre, a val
lásnak mint népámításnak megvetésére hívja fel, alulírott nemcsak
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ezen egyletből kilépni, hanem másoknak is ezen egyletbőli visszatar
tására, ezen lépésemet nyilvánosságra hozni lelkiismeretes kötelessé
gemnek tekintem.

Szabadkán, 1885. április 16-án
Mamuzsich »Mátyás 

Szent Teréz-egyházi káplán

A Szent Teréz-egyházi káplánt, illetve plébánost nemcsak zsugori 
természettel áldotta meg a teremtő, hanem jó adag közéleti becsvágyr 
gyal is! Hervadhatatlan érdemeket szerez magának a hitetlenség és 
különösen a szocialista eszmék elleni hadjáratban. Pap létére belép 
szocialisták közé és belekeveredik a bontakozó munkásmozgalomba. 
Véletlenül? Az ördögöt!

Matija Mamužić az előhely alakuló közgyűlésén nem a jegyzői 
tisztségre pályázik: elnök akar lenni! Ágál, nyüzsög híveivel a Hungá
ria előcsarnokában, gyűjti szorgalmasan a voksokat, és nem röstelli 
saját magát funkcióba ajánlani. Természetesen tudja, hogyne tudná, 
mi minden olvasható a Népszavában és Wochenkronikban, de remény
kedik, hátha belülről sikerül szétrobbantani a szervezkedést. . .

És hol lehet most Rigó János?
Ismervén szerepkereső természetét, ott kell lennie valahol a Hun

gária környékén, a Népszavába is bele kell olvasnia, és alighanem 
a plébános úrral is találkozik egyszer-kétszer, aki személyesen is is
meri a Bajai úti temető sírkertészét. De még mennyire ismeri! S milyen 
hamar menesztik ezek után Rigó Jánost!

Egyelőre azonban a sírkertésznek nincs bizonyítható szerepe az 
ügyben. Csak Matija Mamužić vonul be a históriába: e politikai bak
ugrását majd szóvá teszik a Magyarországi Szociáldemokrata Párt ala
kuló kongresszusán, elég nagy zaj és kiabálás közepette. Amit tehetett 
a szabadkai előhely megbénítása érdekében, megtette. Egy teljes hóna
pon át viseli a jegyzői tisz te t. . .

Sikertelenül.

ISTEN ÁLDJA A TISZTES IPART!

A szabadkai előhely 1885. március 15-én alakul, Matija Mamužić 
nevezetes nyilatkozata pedig az 1885. április 16-i dátumot viseli. Mi 
történik közben? A plébános úr előtt két lehetőség áll: vagy ezt teszi 
tönkre, vagy másik szervezetet alakít. Egy, hónapig az egyesület sán
cai mögött buzgólkodik. Nem egészen hatástanul. A Bácskai Ellenőr 
úgy tudja, hogy 150 rendes és pártoló taggal alakul az előhely. Matija
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Mamužić nyilatkozatában — neki sem érdeke túlozni — 165 tagról van 
szó. Viszont a központnak küldött jelentés szerint 67 tagja van az élő
helynek.

Mi van az ellentmondó adatok mögött? A plébános úrnak sok 
munkást sikerül elriasztani az egylettől. A Bácskai Ellenőr hamarosan 
megírja a szocialista eszmék terjedésének megakadályozása érdeké
ben: „Hogy az iparosifjúságot meg az iparosrétegeket megmentsük et
től, katolikus legényegyletet kell alakítani, amelyben az iparosifjúságot 
megóvjuk ettől a veszélytől, s amelyben az iparosifjúság kellő felvilágo
sításban részesül a szociáldemokrácia keresztényellenes törekvéseinek 
káros következményeiről, s ahol ez az ifjúság jó szaklapok, folyóiratok 
és újságok olvasásával megerősödik keresztény nézeteiben.”

Mire a cikk megjelenik, a Katolikus Legényegylet is működik.
1885. március 29-én a kalocsai érsek fővédnöksége alatt díszes isten- 
tisztelet, majd körmenet és végül gyűlés a Pest Szálló nagytermében, 
ahol megválasztják a titkárt. Az elnök természetesen Matija Mamužić. 
A titkár Rukavina Ernő pék. A könyvtáros Völgyi Lajos kisdedóvó, akit 
két héttel előbb az előhely, vezetőségébe is beválasztottak. A pénztá
ros Bittermann József könyvnyomdász.

A vezetőségben iparosok, egy orvos, egy jogász, egy földbirtokos 
és néhány pap. Május 15-re majd elkészülnek az alapszabályok, amelye
ket a belügyminisztérium 1885. július 17-én gyorsított eljárással jóvá
hagy, s kezdheti hivatalos működését Szabadka első klerikális politi
kai szervezete — a Katolikus Legényegylet.

Délután közebéd a Nemzeti Szálloda éttermében. Az elnök lel
kesen üríti poharát a pápa őszentségére, aki „az iparosok és munkások 
helyzetét megjavítani igyekszik” . A Szabadka című társadalmi, szép- 
irodalmi és közgazdászati közlöny közli: „A helybeli Katolikus Legény- 
egylet hétfőn tartotta alakuló rendes közgyűlését. Az ünnepélyek prog
ramja már jóval korábban Ion meghirdetve. Az egyletbe eddig 400 tag 
iratkozott be.”

1885 októberében fáklyjásmenet a Teréz-templomi plébános tisz
teletére. Vagy kétszáz egyleti tag vonul dalárda és zenekar kíséreté
v e l  a belváros utcáin. A Petőfi utcából a Rudics utcába, majd a Zom- 
bori úton a plébánia előtti térre, ahol az egyleti tagok néhány, percig 
ütemesen kiabálnak:

— Él-jen Ma-mu-zsich Má-tyás!
— Él-jen Ma-mu-zsich Má-tyás!
A templom előtt a díszvendégek koszorúja. Ott van Lazar Ma- 

mužić polgármester, Eugen Dulió, a Pučka kasina elnöke, Matija Antu- 
nović, a Polgári Olvasókör elnöke és még sokan mások a város kivá
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lóságai közül. Az ünnepeltet Berényi Lajos, a Katolikus Legényegylet 
titkára hosszú beszédben köszönti. Matija Mamužić alig várja, hogy 
szólhasson:

— A legényegylet alapítói — harsogja — azon célt tűzték ki, 
hogy a társadalom felforgató irányával szemben az iparososztályt 
Istennek és általa az emberiségnek megnyerjék.

Istennek és általa az emberiségnek. . .
A plébános úr mint a jó isten földi képviselője itt, Szabadkán, e 

szent cél érdekében nem ismer megvetendő eszközt. Minden lehető
séget, minden alkalmat kihasznál a betegsegélyző ellen. 1885 novem
berében arra hivatkozva kér tűzifát a város vezetőségétől, hogy ,,a 
legényegylet elítéli a társadalmi viszonyok megváltoztatására törekvő 
szocializmust és anarchizmust, ami éppen a munkások körében terjed 
legnagyobb mértékben” .

A kérés természetesen teljesül.
A Katolikus Legényegylet bérelt helyiségekben működik. Hivata

losan 144 rendes és 233 pártoló tagja van. Énekkar alakul, a könyv
tárban 200 kötet könyv, a tanfolyamokat 70 tag látogatja, vasárnapon
ként kötelező a közös istentisztelet.

Az 1886. esztendő zajos és eseménydús. Év végére esedékesek
a községi választások. A kortesháború júniusban indul, augusztusban 
éleződik, és ebből a Katolikus Legényegylet sem maradhat ki. 1886. 
június 13-ra hirdetik a nagyszabású zászlószentelést. A zászló vörös 
selyemből készül, gazdag aranyozással, középen Szent József képé
vel és a kép alatt az aláírással:

„Isten áldja a tisztes ipart!”
Az ünnepség fényét a főispán jelenléte emeli. Jankovich Aurél 

előzőleg meglátogatja a Pučka kasinát, a Polgári Olvasókört, majd a 
Katolikus Legényegylet új otthonát a Gombkötő utcában. Micsoda he
lyiség! Öt szoba. . .  Ilyen tágas hajléka egyetlen szabadkai egylet
nek sincs.

Kora reggel körmenet. A templom elől a zöldségpiacon át a Dam
janich utcába, majd a Wesselényi úton át a városháza elé s onnan a 
Rudics utcába. A téren (ma Októberi forradalom tere) a tömeg megáll 
néhyány percig éljenezni a Vojnicsok háza előtt. Azután elindul a 
Petőfi utcán a templom elé, de most ott nincs beszéd, sem éljenzés,
hanem mennek vissza a Zombori úton a színház elé.

Az oszlopok előtt emelvény. Ott a polgármester, a főispán, az 
egész tisztikar és természetesen Matija Mamužić, aki hosszú beszé
det mond.

— A társadalom egyik legjelentékenyebb osztályának, az iparos
osztálynak a szocializmustól való megmentése és ezáltal valláserkölcsi
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nemesbítésére létrejött Katolikus Legényegylet, mely világszerte üd
vösnek bizonyulván, ma egy éve ezen a helyen megalakítva, az egyleti 
élet tengerére bocsátá sajkáját. . .

A plébános úr hatalmas körmondatokat kanyarít.
— Helyiséget béreltünk — folytatja az egylet fejlődésének hosz- 

szadalmas ismertetése után — , és benépesítettük ártatlan játéksze
rekkel, közérdekű tanulságos lapokkal és kétszáz jó könyvvel, dalár
dát alakítottunk, és már hetven tanuló látogatja a szakoktatásokat. . .

A polgármester előző évi jelentése alapján a legényegyletnek 
553 tagja volt. Most, 1886 júniusában Matija Mamužić 210 iparosifjú
ról, vagyis rendes tagról, 25 alapító tagról és 310 pártoló tagról tesz 
említést. Mondani sem kell, az alapító és pártoló tagok zöme Szabad
ka gazdag és előkelő családjaiból verbuválódik.

Már az alakuló közgyűlést is az önálló politikai tényezőnek szá
mító dúsgazdag Vojnics család védnöksége alatt tartja a legényegylet. 
1885 májusában Vojnics Lukács földbirtokos elnökletével fogadják el 
az alapszabályokat, és a Vojnicsok harsogják először a jelszót: ,,Isten 
áldja a tisztes ipart!”

A Katolikus Legényegyletet lényegében földbirtokosok csinálják 
a munkásmozgalom féken tartására. Földbirtokosok állnak a fekete re
verenda mögött, övéké a vezető szerep, rajtuk kívül csak egy-két ipa
ros serénykedik a plébánia körül. Bittermann József könyvnyomdász? 
Igen konkrét üzleti érdekek fűzik a klérushoz. Rajta kívül alig van ipa
ros a vezetőségben.

Emberbaráti álarcban és jótékonykodás jelmezében a sötétség 
erői lépnek a politika zajos színpadára. A Szabadka című lap 1886. 
június 20-án beszámol a zászlószentelésről. A sorok között osztálygyű
lölet izzik.

,,Hiába kerestük ezen az iparosünnepélyen a szocialisták és 
anarchisták v a d  h o r d á i t ,  nem láttuk a legutóbbi budapesti tünteté
sek kék zubbonyos, s z e m e i t  v é r b e n  f o r g a t ó  csőcselék alak
ja it — hanem ott láttuk a lelkesüléstől sugárzó szemekkel reménytel
jes és tisztes iparosifjainkat a zászlóanya (Vojnicsné) ablaka alatt, 
buzdító éljent kiáltva a női erénynek, ott láttuk őket térdelni az oltár 
lépcsőin vallásos áhítattal véve magukhoz az Úr testét, ott láttuk a 
legtehetségesebb iparosokat, amint keserves munkával szerzett ado
mányokkal iparkodnak segíteni az egyesület nemes céljait, hallottuk 
őket a legdíszesebb társaságban felköszönteni a legalkotmányosabb 
királyi felséget, a notabilitásokat, ott láttuk őket, hol nemesen, tánccal 
és társasjátékkal lehet szórakozni, de lebujokban részegen fetrengeni 
nem láttunk egyet sem. Ez aztán ünnep! Ez aztán tüntetés!”
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Tüntetés . . .
De hol vannak errefelé a vad hordák? Tavaly hivatalosan 67 tagja 

volt az Általános Munkás Beteg- és Rokkantpénztár szabadkai élőhe
lyének. Az idén? Körülbelül száz. Azért ők is hallatnak magukról. A 
Bácskai Ellenőr 1886. július 11-i tudósítását idézem:

,,Az általános munkás segélyegylet a hó 18-án a Hungária kert
jében a szegedi dalárda vendégszereplésével népünnepélyt rendez. 
Hatvan krajcár a belépő. A tiszta jövedelmet az elhunyt egyleti tagok 
özvegyei és árvái segélyezésére fordítják.”

És két hét múlva:
„Kitűnően sikerült a rendezvény,. Dicsekvés nélkül mondhatjuk, 

hogy a Hungária kertje soha nem volt ennyire tömve.”
A vad hordák . . .
Olyan szilaj világnézeti küzdelem kezdődik Szabadkán, amire 

nincs példa a város múltjában. Ennek a zaja kíséri majd évtizedeken át 
a mozgalom fejlődését. Szent József képével, gazdag aranyozású vörös 
zászló alatt, átkozódva indul a reverendás reakció a nagy csatába.

Nincs egyedül. Vele van a Polgári Olvasókör és a Pučka kasina, 
ahol Jankovich Aurél főispán a legényegyleti zászlószentelés után 
beszél:

— Századunkban az egészséges polgárszellem — mondja — , 
eme szép osztály, a tulajdonképpeni államtest, amely magába foglal
ja a létező társadalmi tényezőknek mindegyikét, azon gránitszikla, 
melyen nemcsak minálunk, hanem mindenütt, ahová a műveltség fák
lyája kihatott, nyugszik a társadalmi és az államélet alapja.

1886. március 15-én a Népkör és a Polgári Olvasókör közös va
csorát rendez! A Népkör és Matija Antunovió egy asztal mellett. És 
ez még hagyján . . .  Hanem a negyvennyolcasok, a „bocskoros és szű
rös hazafiak” , az egész Népkör testületileg elmegy a templomba már
cius 15-én, ahol Matija Mamužić prédikál. Felharsant az új kortesjelszó: 
ne pártszempont, hanem a hazaszeretet szent lángja vezéreljen ben
nünket!

Este vacsora a Hungáriában, és ott testvéri egyetértésről szóno
kol az idős Vojnics Lukács, aki a Katolikus Legényegylet bölcsőjét 
ringatta. Rajta kívül beszél még Szalay László, Radits József tanító 
és Sztoczek Károly szerkesztő. Négyszázötven teríték. Piros Józsi 
zenekara muzsikál. Szép búcsú a Demokrata Körök hagyományaitól!

Matija Mamužić nincs egyedül. A Népkör is vele van.
A munkások szervezete pedig csendesen meghonosítja a kultu

rális tevékenységgel párosult szórakozást. Ebben az évben ötven tagot 
részesítenek orvosi segélyben és gyógyszerellátásban. Segélyezés cí
mén 325 forintot fizetnek ki. 1887-ra a tagok létszáma eléri a száz
ötvenet . . .
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A Bácskai Ellenőr különösen vonzónak találja, hogy az új egye
sület „ nemzetiségi és felekezeti különbség nélkül akar a munkásság 
sorsán segíteni” .

Megválasztják az új tisztikart. Az elnök Braun Lipót. Az alelnök 
Faltum János. A pénztárnok ifjú Rihter József. A jegyző Kocsák János. 
Másodjegyző dr. Weisz Ignácz. Számvizsgáló Kállay Mihály. Választ
mányi tagok: Szlávi József, Eregy,in Vazul, Dragutin Popovió, Schön- 
feder György, Kovács János, Weisz Jakab és Kirner Gyula.

Ellenük tüntet Szent József nevében aranyozott vörös zászló 
alatt a plébános úr hada.

A NÉPKÖR ÉS A VOJNICSOK

Mukits János bukása után szelíd a Népkör. Rendezvényei kedé
lyesek. Helyisége ott van a Zombori úton a kápolna mellett, közvet
lenül a Polgári Olvasókör szomszédságában. Előtte a húspiac, minek 
folytán nyáron annyi a légy és olyan nagy a bűz, hogy az embernek 
önkéntelenül kedve támad szidni a hatóságot. Miért nem viszik már 
innen el a húspiacot?

Fischer Fülöp pipakészítő esete is belekerül a lapokba. Ugyanis 
Szalay László cselédjével, Jánossal, akinek a lapkihordás heti teendői 
közé tartozik, találkozik Fischer Fülöp a Népkörben.

— Ugye, tel Miért nem fizeted meg a pipát?
— Visszaadom — mondja János.
Fischer Fülöp mérges és kéri a pénzt, János pedig magyarázza, 

hogy a pipa nem szuperál, visszaadja. Fischer megrángatja János 
bajuszát.

— Vigyázzon az úr! — mondja János. — A bajusz az enyim.
A dolognak az a vége, hogy Jánost megalázva kilökik a Népkör

ből, de ő nem hagyja annyiban, estefelé visszamegy, megvárja Fischer 
Fülöpöt, és akkora pofont ad neki, hogy a kalap is leesik a fejéről. 
Jánost beviszik a rendőrök, és a Szabadság nem jut el az olvasókhoz.

(gy telnek a napok a Népkörben. A régiek elmaradoznak, az újak 
pedig, Németh Mátyás és Szalay László a „magyarság tömörítéséről” 
ábrándoznak, pedig a »Népkört sem tudják összetartani. De ezen a nyá
ron feltűnik Szabadkán egy délceg fiatalember, akiről senki nem sejti, 
hogy húsz év múlva az István utcában újjávarázsolja az elaggott Nép
kört és megszervezi az új székház építését. A fiatalembert Mukits 
Simonnak hívják. Alig huszonöt éves.
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1886. május 23-án megszervezi a vágóhíd előtti térségen, a gubó- 
gyár mögött, az Orbán-napi ünnepélyt. Délután mozsárágyúk dörögnek, 
Tary József tanító egyszerre hét üstben rotyogtatja a gulyást, ezenkívül 
körhinta, rezesbanda, kíntorna, mézesbábusok, felköszöntők és soka- 
dalom. Mindez hatvan krajcár a gulyással együtt. Egynapi napszám.

Itt beszél először népköri rendezvényen Milán Milosavljevió ügyr 
véd a nyolcadik körből.

Este a sátrak előtt meggyújtják a sok mécsest, kétszáz pár ropja 
a csárdást és a kólót, sokan csak másnap délben vánszorognak haza. 
A nyolcadik köri polgárok Orbán-napi mulatsága a kortescsata kezdete.

Augusztusban Mukits Simon, Vermes Gábor neves sportember 
támogatásával, az egész várost megmozgatja, ötezer ember a város
ligetben! Tanúi vagyunk Szabadka első szépségversenyének. Begyes- 
kednek a szépek szépei, dobolnak a férfiszívek, és a zsűri — Gyelmis 
Gerő elnököl — tehetetlenül tanácskozik vagy fél órán át.

„Nincs semmi gyötrőbb a kínzó bizonytalanságnál” — írja a Bács
kai Ellenőr. Végül feláll az elnök és bejelenti: nincs döntés. Vermes 
Lajos okos ember, előre bejelentette, hogy ha a szépség önmagában 
nem dönt, akkor a sportban kell helytállniuk a legszebbeknek. Sza
badka első szépségkirálynői — Berkes Mariska és Csepella Mariska — 
a sportban is példát mutatnak! De régen vol t . . .

Ivóverseny. Férfias sport. Ki tud egy( kortyra több vizet meginni? 
Selejtezők. A döntőben két dalia a porondon: ifjú Krammer Mihály 
és Hoffmann Sándor. Első menet. Krammer 150 gramm. Hoffmann 
szintén. Óriási lárma.

— Nyeljél, Misa!
Második menet. Krammer százötven. Az ellenfél is.
A közönség tombol.
A versenyzők izzadnak. Újabb menet. Kifulladnak.
Döntetlen? Nem lehet! A közönség győztest akar. A sorsolásban 

Hoffmann Sándornak kedvez a szerencse.
Nagyságverseny. Férfiak. Első Grósz László vetélytárs nélkül. 

Súlyverseny. Győz Csepella Károly 131 kilóval. Futóverseny. A kilenc- 
venegyj lépésnyi távolságot Szkenderovics Ferenc és Buzják János 
húsz másodperc alatt teszi meg.

Kis szünet után birkózás. Bartus Imre fél perc alatt odateremti 
ellenfelét, és gyönyörű tükrös pipát kap emlékbe. Az akadályverseny
ben Kocsmár Lajos és Panyák Félix viszik el az ezüstforintokat.

A zsákverseny óriási zsivajgás közepette zajlik. A harmincvala- 
hány induló közül Kocsmár Lajos és Futó József ugrálnak elsőnek a 
célba. De még tán ennél is izgalmasabb az oszlopmászó verseny,. A
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rajtolók többsége visszacsúszik a homokos földre, néhánynak azon
ban — köztük Kocsmár Lajos, Király Boldizsár, Tesuko Simon, Hanák 
András, Farkas István, Tumbász Dániel — sikerül leszednie az oszlop 
csúcsáról a díjat.

Alkonyodik.
Táncverseny a fáklyák lobogó fényénél. A bunyjevác körtáncban 

Kate Malagurski és Miša Krnjajski verhetetlenek. A csárdás Vince 
Katalin, Csepella Mariska és Bartus Ferenc dicsőségét öregbíti.

Aztán a közönség is táncra perdül.
,,A különféle alakú lampionokkal csinosan feldíszített tánchelyen

— írja a Bácskai Ellenőr — pazar fénnyel öltözött bunyevác és magyar 
lányok tarka tömege valódi festői látványt nyújtott. A cigányzene fel
váltva a csárdást és kólót húzta. A bor mellett mulató sokaságnak pe
dig trombitás banda játszott.”

A Népkör legsikerültebb népünnepélye Mukits Simon nevéhez fű
ződik. Pártünnepély, akart ez lenni, de annyian összejöttek,hogy elvesz
tette pártszínezetét. Túlnőtte a kortesrendezvények kereteit. A negyven- 
nyolcasok semmit sem profitálnak belőle. Lazar Mamužić pártja fö
lényesen győz a választásokon, de ezt a népünnepélyt még évtizedek 
múlva is emlegetik.

A díszvendégek számára épített páholyból ritkán látható előkelő
ségek figyelik a nép vigadozását. Sztoczek Károly, a szerkesztő, töp
rengve simogatja dús szakállát:

— Ennyi Vojnics . . .
Vojnics Sándor, Vojnics Máté, Vojnics Lukács, Vojnics János, 

Vojnics Vi ktor . . .  Délceg fekete emberek a Vojnicsok és kegyetlenül 
büszkék. „ Eddig elzárkóztak a nép örömétől. . . ” — írja a szerkesztő s 
képtelen megérteni, mitől lettek most egyszerre ennyire kíváncsiak a 
Népkörre.

A dúsgazdag Vojnics család Szabadka közéletében legalább any- 
nyit nyom a latban, mint a Népkör vagy, a Pucka kasina. 1741-ben kap
ták nemesi címerüket: pajzs, vízszintesen kettéosztott kék mező, alsó 
része üres, felső részén — csillogó félhold. Félreérthetetlen jelkép: 
az ősök a török ellen harcoltak, s szereztek érdemeket, amire majd 
a bárói cím teszi fel a koronát.

Horvát származásúak, a politikában magyarok, azonban otthon 
egymás között csak németül és franciául társalognak. Mellettük a szin
tén terebélyes és gazdag Mamužić, Mukits és Antunovió családok el
törpülnek. Nem véletlenül pislog olyan gyakran a fiatal Mukits Simon 
a díszpáholy, felé és tárgyal izgatottan Vermes Lajossal és Szőlősi 
László színházi rendezővel.
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— Nem lesz ebből baj?
— Miért? — kérdi Szőlősi. — Nagyszerűen mulat a nép.
— Igen — mondja Mukits — , de a pártszempontok . . .
— Szokják meg — legyint Vermes— , hogy a népet a sport érdekli, 

nem a díszpáholy. Mit törődöm én a politikával! Nézd ezt a tömeget. . .
A fiatal Mukits Simon aggodalma alaptalan. A Vojnicsok sokkal 

magasabbról nézik a világot, semmint hogy megsértődnének azon, 
hogy a nép a bajnokokat csodálja és őket észre sem veszi. Pár nap 
múlva néhány,an közülük elmennek a Népkörbe és helyeslőn bólogatva 
hallgatják Varga Károly okfejtését.

Varga Károlynak a választások előtt új elképzelései szoktak lenni. 
Most — 1886 szeptemberében — az a programja, hogy a magyarságot 
össze kell fogni. Pártkülönbözet nélkül egyesülni! Ez a jelszó.

— Helyes! — mondja az idős Vojnics Lukács.
A Közvélemény című lap (politikai, társadalmi, közművelődési, 

szépirodalmi és közgazdászati közlöny dr. Dominus Simon köz- és 
váltóügyvéd szerkesztésében) erre felteszi a kérdést: Egyesülni? Milyen 
alapon? Hol a program?

A Vojnicsoknak és a Népkörnek közös programjuk nincs. A Nép
kör utolsó hitvallását 1875-ben készítette Mukits Ernő. . .  Jócskán eljárt 
felette az idő!

„Sem j o b b p á r t, sem b a I p á r t — írja a Közvélemény — nem 
létezik jelenleg. A balpárt szó tehát csak szédelgés. Aki férfiú, aki 
politikai meggyőződéssel bír, aki nem akarja a közönséget félrevezetni, 
annak a s z a b a d e l v ű  p á r t ,  m é r s é k e l t  e l l e n z é k  vagy a 
f ü g g e t l e n s é g i  p á r t  között kell választania.”

Most esik először említés konkrétabban a mérsékelt ellenzékről, 
melynek országos vezére a negyvenéves gróf Apponyi Albert. Nemso
kára vele is találkozunk.

1886. szeptember 19-én újabb tanácskozás a Népkörben. Ide 
már behajtat Mukits Ernő is a radanováci szállásról. Varga Károly meg
magyarázza neki a pártkülönbözet nélküli egyesület taktikáját.

— Mit akarsz te a Vojnicsokkal? — kérdi Mukits Ernő.
Varga Károly kis várakozás után kérdéssel válaszol:
— Te, Ernő bátyám, hogy gondolod?
— Úgy nem, ahogy ti csináljátok! — csattan mérgesen az öreg 

és elhagyja a Népkört.
Október elején a hatodik körben új jelszót ad: alakítsunk haladó 

pártot! Ez így nagyon szép, de milyen haladó pártot? Merre haladjon 
az a párt? A hatodik kör negyvennyolcas polgárai nem kapnak választ 
a kérdéseikre. Nincs pozitív program. Zűrzavar.
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A korteskocsmákban nem születik program. A korteskocsmákban 
csak kortesnótákat költenek a kortesköltők.

Nagy, nap lesz Szabadkán a csütörtök.
Sok részeg ember lesz, mint a tök.
Akkor választják az obtyinárokat.
Balpárt megveri a liberálokat.

Mukits Ernő következetes negyvennyolcas, de a haladó párt csak 
óhajtás marad. A szabadelvű Közvélemény gúnyosan kérdi: hát a sza
badelvű párt milyen párt akkor, ha az ellenzék a haladó? És rátapint a 
lényegre: ,,Az ellenzéki vezérek politikai elv nélkül küzdenek, felszínen 
vezérek gyanánt óhajtanak szerepelni ahelyett, hogy határozott hitval
lást tennének, melyik pártárnyalathoz óhajtanak tartozni. Ez csakugyan 
népámítás ..

Varga Károly, a Népkör elnöke a Vojnicsokkal szeretne szövet
kezni, semmiféle más elképzelése nincs. Üres jelszavakat pufogtat, s 
ezekből semmit sem értenek a hatodik, hetedik és nyolcadik kör ha
gyományosan balpárti polgárai.

A Népkör alelnöke, Szalay, László a mérsékelt ellenzék felé ka
csingat, s mióta az öreg Mukits János beteg, nem tud és nem is akar 
szót érteni Varga Károllyal és Mukits Ernővel. Általa szivárog a Népkör 
falai közé a parlagi nacionalizmus és a beteges türelmetlenség. Sza
lay László emberei a választások előtt a nyolcadik körben megütköz
nek a polgármesterrel.

Lazar Mamužić beszámolót tart a város nyolc körében. Ilyesmi
vel elődje nemigen fárasztotta magát, tehát a kezdeményezésnek nagy 
a visszhangja. A polgárok szívesen hallgatják a közigazgatás első em
berét, a hatósági sajtó pedig kürtöli rendületlenül: „Mamusich Lázár 
rövid polgármestersége alatt több üdvösét tett, mint elődje tizenkét év 
alatt!”

A hatodik körben bojkottálják a beszámolót. Utoljára marad a 
nyolcadik kör, a legbicskásabb fertály, ahol előre fenyegetőznek a 
balpártiak. A polgármester nem ijed meg, a tervezett időpontban ki
megy a nyolcadik köri iskolába. Hangos kortescsoportok fogadják:

— Éljen a balpárt!
— Abcúg polgármester!
— Nem kell beszámolás!
A rendőrkapitány felszólítja Kis Erős András nevezetű egyént, 

hogy igazolja magát. Az nem mondja meg a nevét. A rendőrkapitány 
erősítésért küld a Fűzfás utcai laktanyába. A lovasrendőrök még job
ban felgerjesztik a kedélyeket.
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— A rendőrök menjenek haza!
— Abcúg polgármester!
— Hozzunk botokat meg köveket!
Tusakodás. Újabb tüntető csoportok érkeznek. A polgármester fu

tárt küld a kaszárnyába a huszárokért. Közben Kis Dogyi Menyhért, 
Nagy Kanász Mihály, Sánta Takács Péter és Sógor Mihály balpárti 
agitátorok tüzelik a népet. Mielőtt a huszárok megérkeznek, feltűnik 
az iskola udvarán Szalay László, a Népkör alelnöke.

Aprócska ember lévén nem látszik ki a tömegből, de felemelik, 
hadd beszéljen.

— Mit keres itt a rendőrség?! Mit keres itt a főkapitány,?! — 
kiabál Szalay. — Itt a nép a főkapitány!

A huszárok már ott állnak kivont karddal az iskola előtt. Mi lesz? 
Támadnak? Óriási csődület. Nem támadnak. A rendőrkapitány felszólítja 
a polgárokat: oszoljanak.

— Nem ősziünk!
— Nem akarunk beszámolást!
— Éljen a balpárt!
A huszárok bedöntik a kaput, letörik a kerítést, a nép hőköl, 

villognak a kardlapok, s egy ló elsodorja Szalay Lászlót: az apró ter
metű emberke a földre huppan, majd felugorva ököllel fenyegeti Lazar 
Mamužićot, a nagy darab erős embert.

— Ennek még nincs vége! Ezt folytatjuk!
Mamužić higgadtan nézi a tumultust. Nem tart sokáig. Fél óra 

múlva helyreáll a rend . . .
Ez a nyolcadik köri csata, amelynek jelentőségét a Szabadság 

minden vonatkozásban eltúlozza. A Közvélemény hírmagyarázata hig
gadt, mérsékelt: „Mindezt az ellenzék vezérei rendezték, akik előre 
fenyegetőztek. A mi ellenzékünk névtelen vezérei nagyra vannak azzal, 
hogy, ők demokraták. Kortesei azonban csak anarchiát tudnak csinál
ni . . . ”

Szalay László a Népkör nevében egyéni politikát csinál. Igaz, 
Varga Károly sem az egész Népkör nevében tárgyal a Vojnicsokkal. 
Ezért dühös az öreg Mukits Ernő, pedig ő is frakciózik azzal a haladó 
párttal a hatodik körben.

A FŐISPÁN BOSSZÚJA

A nyolcadik köri csata felborzolja a kedélyeket, és beleoltja a 
város vérébe a nyugtalanság bacilusait. A kortesek ellen eljárás indul, 
de csillapult hangulatban folyik a tárgyalás, senkinek sem érdeke to
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vább kavarni a port. A szabadelvű párt fölényesen győz a községi 
választásokon.

De a hatodik körben meg kell semmisíteni az eredményt. A bi
zottság egy csomóban 155 hamis szavazólapot talál a urnában.

„Csalás történt!” — írja a Szabadság.
A Népkör tájékán antiszemita hangok hallatszanak. Egyesek sze

rint a hamis szavazólapokat a zsidók dobták az urnába. A szabadelvű
ek élesen bírálják a nyolcadik köri szerbeket, mert az ellenzékre vok
soltak. „Most ők lettek a negyvennyolcasok?” — kérdi gúnyosan a 
Közvélemény.

A polgármester sajtópört indít Szalay László és a fiatal Mukits 
Simon ellen. Ezen meg a Bácskai Ellenőr gúnyolódik: „Akkor lesz eb
ből a sajtópörből végtárgyalás, amikor Tavankúton jön fel a nap.”  De 
ez a csoda sem tart sokáig.

Ki figyel ebben az ajzott hangulatban a pályaudvar restijére, ahol 
két redős arcú, gondterhelt öregember beszélget. Az egyik Újvidék 
felől jött képviselői szabadjeggyel, Mocsáry Lajosnak hívják, a másik, 
aki várta, Ambrozije Šarčević, aki nyolcvan év múlva mellszobrot kap 
Szabadka főutcáján.

Ez év nyarán jelenik meg Mocsáry Lajos Néhány szó a nemzetisé
gi kérdésről című röpírata, amelyet a szabadkai sajtó elmarasztal, 
akárcsak Mocsáry Lajos pártjának belső nacionalista ellenzéke. Ugyan
ebben az évben közli a Neven négy folytatásban Ambrozije Šarčević 
Otvoren list jednog bunjevačkog patriote Lajošu Močariju című leve
lét, amelyről a Bácskai Ellenőr azt mondja: „Nem lehet vele komolyan 
foglalkozni, mert egy korlátolt elméjű vén bolond tollából származik.”

A két öreg ott a füstös restiben látja korának sok baját és gör
csét, s ebben saját környezetükben kiemelkednek kortársaik közül. 
Šarčević panaszkodik, s nehéz az ő panaszát megérteni a kor Sza
badkájának ismerete nélkül. Az a Szabadka, amelyben Ambrozije Šar- 
čević él s tűnődik, duhaj, patvarkodó, polgárosodásának kamaszko
rát éli és összetett ellentmondásokat hordoz.

Mit is akar ez az ember? Gondolatai nem világítják túl a korát, 
de humanista gondolatok. Ambrozije Šarčević igazságkereső humanista, 
életszemléletét a polgári forradalom eszméi tágítják, amelyben tevékeny 
szerepet vállal, s akkor — mint a Szabadkai Történelmi Levéltárban őr
zött okmányok bizonyítják — Szárcsái Ambrus volt a neve.

Hisz a polgári forradalom ígéreteiben és a kiegyezés után a bal
pártban látja a polgári fejlődés és a nemzeti kérdés megoldásának le
hetőségét. De csalódnia kell a balpártban, akár a szűrös, bocskoros
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hazafiaknak. . .  Ambrozije Šarčević Mukits János ellen fordul, s ez azt 
jelenti: Tisza Kálmán szabadelvű pártját, vagyis Lazar Mamužićot tá
mogatja.

Két évvel később Tisza Kálmán szabadelvű politikáját — és ez
zel Lazar Mamužić várospolitikai szabadelvűségét! — már öntelt el
nyomó liberalizmusnak minősíti! A remények most sem teljesülnek. 
Lazar Mamužić polgármestersége alatt fokozódik az államhatalmi ma
gyarosítás. Ambrozije šarčević humanista reménységei csak egy má
sik világban valósulhatnak meg.

Milyen lehetőségeket lát Ambrozije Šarčević ott a vasúti restiben 
a kisebbségi kérdés megoldására? Bármennyire viszolygunk is a gon
dolatait átszövő klerikalizmustól, történelmi tény(, hogy neki — aki 
egyébként is vallásos lélek — a papiakon kívül más támasza nincs. 
Csak onnan várhat valamit és — sajnos — a nacionalizmuson kívül 
onnan sem kaphat mást.

Azok a társadalmi tényezők, amelyek pár évtized múlva fellob- 
bantják a megoldás reményét, még embrionális állapotban vannak. A 
munkásosztály keletkezőben, a munkásmozgalom a kezdet kezdetén, 
a szocialista eszmék erős klerikális nyomás alatt. És bezárul a kör. 
A polgárság éretlen, a helyi politikusok lebegnek a szélben, a centra
lizált államhatalom nő, és ebben a kérdésben a bihari földesúr és a 
kalocsai püspök érdeke azonos.

Szomorú ez a beszélgetés a vasúti restiben. Ambrozije Šarčević 
nem kis keserűséggel mondja — amit írásban is közölt — , hogy a 
bunyevác földbirtokos még a magyar nemzetiségű napszámosát, a ker
tészét, a szolgáját (!) sem asszimillálhatja, mert azoknak papjaik, taní
tóik, köny,veik vannak. . .  És nem veszi észre, hogy tulajdonképpen azt 
akarja, amit a bihari földesúr csinál.

Látja Ambrozije šarčević, nagyon látja, a dolgok rosszul mennek. 
Mukits Ernő is látja, hogyne látná, de ő sem tud mit kezdeni a Nép
körrel. A hetvenegyes balpárti illúziókat széthordta a szél . . .  Nem ma
radt semmi a nemzeti egyenjogúság óhajtásából. A Népkör még áll 
ugyan, de hogyan?!

Egy hónappal a községi választások után, 1887 januárjában, mi
után a pártkülönbség nélkül való egyesülés kísérlete kudarcba fullad, 
Varga Károly erős kézzel próbál rendet csinálni: Fischer Fülöp pipa
készítőt és Ludasi Benjámin kalapost „botrányos magatartásuk miatt” 
kigolyózzák a körből. Erről beszél a város.

A kigolyózottak nyílt levelet intéznek Varga Károlyhoz: magyaráz
za meg, „honnan meríti azon jogot, hogy ily képzelt magaviselet miatt 
valakit kizárjon? Ha kielégítő választ nem kapunk, amellett, hogy a
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Népkörből kilépünk, az eljárást a minisztériumnak is feljelentjük, amely 
a leghallatlanabb ráerőszakoskodáson és a polgárok legsarkalatosabb 
jogának, az egyesülési jognak durva megsértésén alapul” .

A kizárt tagok levele a Közvélemény 1887. január 14-i számában 
olvasható. A Szabadság január 16-i száma pedig már hozza Varga 
Károly válaszát, „ . . . ö n  a p á r t t a l  s z e m b e n  függetlenül járt el!”  
Ez a lényeg. Az utolsó mondat szinte ízléstelen: „Ha egy szamár meg
rúg, pörbe idézzem-e?” Aláírás: Varga Károly, a iNépkör elnöke.

A Népkör ismét párt! És nem engedheti meg, hogy a tagok vele 
szemben függetlenül járjanak el. Ludasi Benjámin a Közvélemény ja
nuár 23-i számában: „Ahelyett, hogy ön megmagyarázta volna, minő 
botrányok miatt zárt ki engem a Népkör, csakúgy, mint maga, konsta
tálja, az egész ügy a Népköri párt miatt történt.”  Miről van szó? A két 
iparos — hatósági támogatás reményiben — decemberben a szabad
elvűekre szavazott.

A kör táncvigalma a Hungáriában fényesen sikerül, „örvendetes 
tényként kell megállapítanunk — írja a Szabadság — , hogy a mulatsá
gon a vagyonos és intelligens osztály szép számmal képviselve volt, 
mi kétségkívül annak a jele, hogy az egyesület m ű k ö d é s é n e k  i r á- 
n y a  a magasabb körök bizalmát, rokonszenvét és megelégedését k i
vívta.”

1887 januárjában vagyunk. Június 22-én országgyűlési követvá
lasztás lesz!

Jankovich Aurél, miután a Pučka kasinában és a Polgári Olvasó
körben tett látogatásával tevékeny szerepet vállalt a korteskedésben, 
elérkezettnek véli az időt arra, hogy benyújtsa Lazar Mamužićnak a 
számlát. Nem kíván sokat. Mindössze annyit kér, hogy rokona, Janko
vich Kázmér a lehető legrövidebb időn belül foglalja el a főügyészi 
állást.

Lazar Mamužić arca elvörösödik, akkora düh támad benne, hogy 
reszket a keze.

— Nem sok ez, méltóságos uram?
A főispán meghökken.
— De hisz ez természetes...
— Nikako nije prirodno!
— Jegyezze meg, tekintetes úr, hogy én csináltam magából pol

gármestert!
— Vi?
— Igen, én!
— Méltóságos uram, ha nem tudná, engem a nép választott.
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— Vagy, úgy!
— Igen. Úgy!
Hova rohanhat a főispán e váratlan beszélgetés után? Maga sem 

tudja. De ez t . . .  Ezt a vérlázító szemtelenséget megemészteni. . .  Ezt 
nem lehet! Míg a polgármester le-fel járkálva csillapítja dühét, 
Jankovich felhajt a Pest Szálló bárpultjánál egy rövid italt, s ördögi 
ötlete támad. Elmegy meglátogatni a nagybeteg Mukits Jánost.

— Minek köszönhetjük a szerencsét? — kérdi a volt polgár- 
mester fia, Mukits Károly, a város aranyifjúságának közismert figurája, 
aki elvégezte ugyan az egyetemet, s beletaposott életének huszonnyol
cadik évébe, de még nőtlen s nemigen találja a helyét az életben.

A főispán néhány kortyot iszik és mosolyog.
— Édesapja?
— Köszönöm. Fáradt.
— Lehet magával komolyan beszélni? — szól a főispán némi 

gondolkozás után.
— Velem? Parancsoljon.
— Talán menjünk ki a kertbe. . .
Egy óra múlva térnek vissza. A fiatalember arca ragyog. A főis

pán visszaül a helyére. Tölt és iszik.
— Most mi a terved? — kérdi a főispán tegeződve és komás- 

kodva.
— Úgy gondolom, édesapám programját követem . . .
Jankovich elkomorodik.
— Nem jó?
— De igen . . .  igen . . .  csak . . .  Meg kell ezt értened. Én csak ak

kor támogathatlak, ha szabadelvű programmal indulsz. Elvégre főispán 
vagyok! Nem küldhetek Tisza Kálmánnak balpárti képviselőt.

— Értem . . .  — mondja a fiatal Mukits. — Mit tehetünk?
— Csak egy dolgot.
— Egyet?
— Igen, csak egyet. Alakítunk új szabadelvű pártot.
A fiatal Mukits mindenre gondolt, de erre nem. Új szabadelvű 

párt? ördögi ötlet!
— Természetesen pénz kell hozzá — mondja Jankovich.
— És Mamužić?
— Természetesen, mondom, pénz kell hozzá!
— Értem . . .
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— Mi csináljuk az igazi szabadelvű pártot — mondja a főispán, 
mert érzi, hogy, a fiatal Mukits nem az ő gondolatait követi — , a többi 
tettek kérdése. Remélem, erről egyelőre többet nem kell beszélnünk, 
estére úgyis találkozunk....

A többi a tettek kérdése!
1887 februárjában soha nem látott nagyméretű falragaszok pom

páznak Szabadka utcáin.

F e l h í v á s !

Szabadka szabad királyi város mindkét körzetének polgárai tisztelettel 
felkéretnek, hogy folyó hó 24-én délután 3 órakor a Hungária nagy
termében tartandó országgyűlési képviselő-kijelölő értekezletre meg
jelenni szíveskedjenek.

Szabadkán 1887. február 22-én.

A végrehajtó bizottság

1887. február 24-én — a Bácskai Ellenőr szerint — zsúfolt a Hungá
ria díszterme. Jelen van Jankovich Aurél főispán, Farkas Zsigmond, 
a Nemzeti Kaszinó elnöke, Varga Károly, a Népkör elnöke, Vojnics 
Sándor földbirtokos és Gálffy György, a leghíresebb kortesvezér. A 
gyűlés egyhangúlag gróf Zichy Jenőt és dr. Mukits Károlyt képviselő- 
jelöltnek nyilvánítja.

Trombitaszó. ,,Ment és haladt szépen egymás mellett a posztó
ruha és nem posztóruhába öltözött jámbor nép — írja a hatósági sajtó.
— De alig akadt közöttük választó. Varga Károly régi zászlói ismét 
napfényre kerültek.”

Varga Károly, régi zászlói? A balpárti zászlók? A szabadelvű párt 
körmenetében? Ki érti ezt!

Kevesen értik.
A Szabadság sem érti: ,, Mi is nagy politikai b o t r á n y n a k  vél

jük ezt a szabadelvűséget” — írja 1887. február 27-én
A Közvélemény ugyancsak február 27-én: „Milyen párt ez? Se 

jobb, se bal, se szabadelvű, se ellenzéki. . .  Családi párt. Mukits Károly 
családi programot terjesztett elő.” „Ebben a tisztességtelen munkában
— folytatja a Közvélemény, — nem vett részt Mukits Ernő, Varga Ká
roly titkon, Milosavlyevics Milán és Szalay László pedig távolról szem
lélte.”

Csak a Bácskai Ellenőr köszönti ujjongva Mukits Károlyt, az újon
nan alakult szabadelvű párt vezérfiát.
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Szegény Népkör! Varga Károly az elnöke, Szalay László az alel- 
nöke. Az alelnök nagy politikai botrányról ír, az elnök viszont kiadja a 
Népkör zászlóját. A jelölt Mukits János fia, Mukits Ernő unokaöccse, 
Varga Károly felesége szintén Mukits lány, hát miért ne adná oda azo
kat a zászlókat. . .  A családban maradnak!

,,Nincs többé ellenzék! — írja a Közvélemény. — A balpárt tizen
öt évig uralta a várost, Mukits Ernő enny,i időn át volt képviselő és 
most egy tál lencséért odadobták az egész balpártot.”

A VÉRES CIRKUSZ

A verembe, melyet maga ásott, először Jankovich Aurél, a főispán 
esik bele. Lazar Mamužić a beszélgetés után higgadtan átgondolja 
a helyzetet, majd — miután megalakul a Hungáriában Mukits Károly 
„családi pártja” — felutazik Budapestre és beszámol. Gróf Zichy Jenő 
nem fogadja el a jelölést. Tisza Kálmán pedig a főispánt hívatja sür
gősen. Mi történik ott Szabadkán?

Jankovich Aurél jelentést tesz és 1887. március 27-én benyújtja 
lemondását. A miniszterelnök helyeslőn bólint. Az új főispán Kállay 
Albert lesz. Hamar átjön Szegedről, megnézi, valóban mi történik itt. 
Lazar Mamužić nagy csatát nyer. Ő marad a helyzet ura.

A fiatal Mukits Károly Jankovich Aurél kiütése után butaságot 
csinál. Két napig lumpol, siratja a főispánt, majd eljegyzi egy gazdag 
pesti háztulajdonos lányát és korteseket szerződtet. Nem Szabadkán
— Budapesten! Mindenféle gyanús alakokkal tér vissza, akik közül bi
zonyos Rácz Géza és Vadnay Andor Mukits Károly nevében „szélbali 
antiszemita programot”  osztogatnak a választóknak.

A gazdag zsidó polgárok nyomban tiltakoznak.
A fiatalurat észre kell téríteni. Erre természetesen a befolyásos 

rokonok, Varga Károly és Mukits Ernő vállalkoznak. Az öreg Mukits 
Jánosnak meg se mondják, mibe keveredett a gyerek. 1887. április 24-én 
a fiatal Mukits nyilatkozatát közük a szabadkai hírlapok:

„ Korteseim antiszemita röpiveket terjesztenek. Nekem erről nincs 
tudomásom. Mint a szabadelvű pártnak liberális eszméiért lelkesülő 
híve kezdém meg közpályámat, sietek jó előre is tiltakozni minden oly 
föltevés ellen, mintha valamely néposztály vagy felekezet ellen irányu
ló mozgalmat e magasztos eszmékkel összeférhetőnek tartanék. Ellen
kezőleg, én az antiszemitizmus mint a nemzetre nézve káros politika 
ellen küzdeni fogok úgy, mint minden más irány ellen, mely a szabad
elvű haladást és a nemzeti kultúrát támadja meg.”
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A Közvélemény kihasználja az alkalmat: „A  függetlenségi és negy
vennyolcas a n t i s z e m i t a  p á r t  központi végrehajtó bizottsága fel
hívásokkal árasztotta el a várost. Tömörülésre hívja fel azokat, akik 
az elhatalmasodott zsidósággal szembeszálni nem mer ő. . Muki ts 
Károly még mindég képviselő akar lenni!

Lazar Mamužić bizalmas beszélgetést folytat rokonával, Augus- 
tin Mamužić ügyvéddel.

— No, Ágó? Mit szólsz ehhez?
Ágó gondterhelt.
— Bevegyük? — kérdezi.
— Nem! Nikako! — mondja határozottan a polgármester.
— Hol van az öreg? — kérdi Ágó.
— Nem tudom . . .  de engem valami aggaszt. . .
Augusztin Mamužić nem veszi le tekintetét a polgármesterről, 

aki fel s alá sétál a tágas teremben. Érzi, hogy amit most Lázó mondani 
akar, az csak kettőjükre tartozik. Vár.

— Félek — szól végül a polgármester — , hogy visszaélések lesz
nek. Situacija je mutna. De ha te lennél a választási el nök. . .  Érted?

Ágó érti. Nem lesznek visszaélések.
1887. május 17. Zúgnak a harangok. Mukits János a ravatalon. 

Elül a korteslárma. A néhai polgármestert tizenötezer ember kíséri a 
temetőbe. Koporsója mögött a Népkor testületileg. A Népkör után az 
Izraelita Szent Egylet. Csak azután a papok. A rokonok között a befo
lyásos bajsai Vojnicsok.

Szabadka tisztelettel temeti Mukits Jánost s vele együtt a régi
balpárti politikát, a régi Népkört, amelyben még volt helye a szűrnek
és gatyának • ■.

A fiatal Mukitsnak nincs ideje gyászolni. Három nappal a teme
tés után részt vesz az Orbán-napi ünnepségen a vágóhíd előtt. 1887. 
május 30-án pedig, ősi szokás szerint, az isten szabad ege alatt el
mondja programbeszédét az Arany János téren.

— Tétovázás nélkül az uralkodó szabadelvű párt híve vagyok!
— Amikor Mukits János, a nép barátja elhagyott bennünket. . .  — 

kezdi a következő beszédet Farkas Zsigmond, a Nemzeti Kaszinó el
nöke.

„Szegény jó öreg Mukits János! Szegény balpárt! — írja a Köz
vélemény. — Csúffá tették.”

Még huszonkét nap a választásokig. Harsognak a kortesnóták.

Fel polgárok, fel hát talpra,
Most kell nyernünk, most vagy soha!
Horváth Móric nem kell nekünk,
Mukits Károly lesz követünk.
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1887. június 18. Megérkezik gróf Apponyi Albert. Ő a mérsékelt 
ellenzék országos vezére. Nem a függetlenségi szárnyon ellenzék, ha
nem a jobboldalon. Mit akar Szabadkán? Törley Antal, a dúsgazdag 
földbirtokos és gyáros üdvözli. A gróf hintón hajtat végig a korzón. 
Virágeső. Törley bőkezű. A Hungária Szálló előtt a régi balpárt vezér
karának csekély töredéke díszmagyarban várakozik.

— Nem kell megijedni — mondja Augustin Mamužić a városháza 
előtt — , kezünkben a gyeplő, meg az ostor is!

Zúgnak a harangok.
Akárcsak Mukits János temetésének napján.
A díszebéd első pohárköszöntőjét Petar Manió mondja:
— Méltóságod az első pártvezér, aki a szabadkai mérsékelt el

lenzék kérésére — majdnem emberi erőt meghaladó hazafias fára
dozásai dacára — kegyes volt közibünk eljönni, s minket bámulatra 
ragadó szónoklatával s rendületlen hazafiságával iparkodik elveinkben 
megerősíteni, küzdelmeinkben buzdítani. A mostani szédelgő hivatal
vadászó korszakban nem a régi magasztos jelszó a ,,haza mindenek 
előtt” , hanem a korrupciónak jelszava ,,a hivatal, a dekoráció, a mun
ka nélküli megvagy,onosodás mindenekelőtt” dívik és uralkodik.

A kiábrándult negyvennyolcasok egy része a mérsékelt ellenzék 
zászlaja alá siet. Gróf Apponyi Albert jól érzi magát a díszebéden. 
Zúgnak tiszteletére a nagytemplom harangjai, s következne a hintó 
bakjáról „a bámulatra méltó szónoklat” , de a harangok zúgnak tovább, 
rendületlen, ahogyan Matija Mamužić megparancsolta.

Semmit sem érteni a beszédből.
A gróf sértődötten távozik, s majd csak húsz év múlva látogat 

ismét Szabadkára gróf Károlyi Mihállyal.
Most már nem tudni, ki az úr a Népkörben. A negyvennyolcasok 

vagy a mérsékelt ellenzékiek?
1887. június 22. A Kakas iskola előtti téren katonaság. A hosszú 

tér közepén huszárok, libasorban. Az iskola körül gyalogosok. A tér 
mindkét oldalán óbégató kortescsoportok. Fiákerok. Pántlikás lovak. 
Rezesbanda.

A hatodik kör felől, az István utcából és a Magyar utcából Mu
kits Károly szavazói jönnek. A másik oldalról Horváth Mór választói. 
A szavazó bizottság elnöke Augustin Mamužić. A nyolcadik körben 
tömegverekedés. Délben félrevert harangok tüzet jeleznek. Mintha 
egész Szabadka részeg lenne.

A Kakas iskolában Augustin Mamužić 1009:958 állásnál — Hor
váth Mór javára — leállítja a szavazást. Varga Károly nyomban óvást
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emel. Estéiig az óvást százötven szavazó írja alá. Őket — állítólag — 
nem engedték az urnák elé. Ezenkívül ötszáz szavazó kimaradt a 
jegyzékből.

Másnap hatalmas betűk a Bácskai Ellenőr első oldalán: 
„Vérlázító választás!”
Közvélemény: „Fáklyásmenetet tartanak a vesztesek!”
Mukits Károly, négyszáz fáklyát rendel a korteseknek. Zúg a vá

ros. Varga Károly a rokona mellé áll. De a Népkor kapui zárva ma
radnak. A hatodik köri polgárok Balázs Piri György házánál ünnepelnek 
ugyan, de maguk sem tudják, mit.

A Népkör kettészakad.
Egyik csoport élén Varga Károly. Ők az „ú ri elvtársak” . Az úri 

elvtársak augusztus húszadikára tüntető népmulatságot hirdetnek. 
Százötven tagú szervező bizottság. Elnöke bajsai Vojnics Sándor. Varga 
Károly és Mukits Károly, csak alelnökök. A népünnepély — Mukits 
Simon és Vermes Lajos nélkül — nem sikerül. A fővezérek hintón 
mennek a nép közé. Megjelennek a Vojnicsok, de utoljára osztoznak 
a nép örömében . . .

A Közvélemény pár szavas tudósításban Pártdáridó címen örökíti 
meg az eseményt, a Népkör alelnöke által szerkesztett Szabadság 
ennyire sem méltatja. Másról ír: ,,Az ellenzék, mivel hagyta a két 
kormánypártot, öt évre tétlenségre kárhoztatta magát.” Ez Varga Ká- 
rolynak szól. Varga Károly, érdekeit a Bácskai Ellenőr képviseli: ,,A 
Szabadságnak n e m  N é p k ö r e, hanem Ö n k ö re  van!”

A polgármester orgánuma, a Néplap: „Szabadka egy évtizeddel 
ezelőtt nem volt más, mint egy nagy paraszti falu. A főutcáján dög
löttek meg a lovak a sárban, nem volt kereskedelme, nem volt ipara, 
gazdasági kivitelünk folyton pangásban szenvedett. Szabadka egy, év
tized alatt ötven esztendőt lépett előre.”

Október második felében a parlament illetékes bizottsága dönt: 
az óvások és feljelentések alapján ki kell vizsgálni, mi történt a Kakas 
iskolában június huszonkettedikén. „Az ellenzék öröme teljesedésbe 
ment — közli a Közvélemény — : olyan panaszokat gyártottak, ame
lyek a választás megsemmisítését vonhatják maguk után.”

A Népkörben tovább éleződnek az ellentétek. Varga Károly a 
vizsgálat előnyös kimenetele reményében hozzálát a Szalay-féle belső 
ellenzék megsemmisítéséhez. iNem megy könnyen. Szalay a Szabad
ság 1887. november 20-i számában visszavág.

„Megmondjuk őszintén, hogy Mukits Károlyban és pártjában csa
lódtunk. Nem lehet hitünk oly pártban, melynek programja nincs.
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Polgárok, vigyázzatok lelkiismeretetekre és politikai meggyőződésetek
re, nehogy az á l a r c o s o k  a személyes érdekek posványos örvé
nyébe vezessenek. Szóljon a régi jelszó: éljen a balpárt!”

A Bácskai Ellenőr: ,,A Mukits-párt és a Szabadság között tehát 
vége! Ellenzék politikai tekintetben Szabadkán nincs és az ma már 
csak a múlt hagyományát képezheti, mert a polgárság politikai nézete 
megváltozott. ( ...)  Az fáj a Szabadságnak leginkább, hogy a polgár
ság a balpárt zászlóját elhagyva, politikai nézetet változtatva kormány- 
pártivá lett. Maga a polgárság azonban önként látta be az ellenzéki 
elvek tarthatatlanságát.”

,,Legújabb — írja a Szabadság 1887. december 4-én — Szerb 
György tegnap este képviselőválasztási ügyben Szabadkára érkezett. 
Mukits Károly hívei, akik iparkodnak a »Mamuzsich-kortesek szemte
lenségét elérni, a vonatról mintegy, ötvenen Horváth Móric háza elé 
vonultak és beverték az utcai ablakokat. Köszönjük szépen! Ilyen ele
mek közé nem soroljuk magunkat. Egyik tizenkilenc, a másik egy híján 
húsz. Alászolgája!”

Ez Szalay László. Egyelőre népköri alelnök.
Megindul a vizsgálat. Lassan, vontatottan halad. Több mint száz 

beidézett tanú. Heinrich Tesarc százados, a kivezényelt gyalogság öt
venöt éves parancsnoka kezdi a sort: ,,A Magyar utcában, a Mukits- 
párti oldalon kardot húzattam, hogy csapatommal szükség esetén sza
badon rendelkezhessem . . . ”

Szabadság, 1887. december 11-én:
„Mi jóakaratúlag figyelmeztettük Mukits Károlyt és figyelmeztet

jük ma is a legcsekélyebb indulat nélkül, hogy nem kell az ördögöt 
a falra festeni, mert megjelenik, de ha Mukits Károly, mindezek elle
nében azzal csúfolná meg továbbra is a szabadkai választópolgárok 
zömét, hogy az kedvéért subát fordított s beállt a kormánypártiak közé, 
s ha továbbra is abban az édes reményben ringatóznának Mukits hívei, 
hogy ők az egész választókerületet elbolondították, vigyázzanak, ne
hogy ágyúdörgéshez hasonló moraj riassza fel őket álmaikból, mert a 
csalódás nagyon, de nagyon keserű leend! Igenis van balpárt, lesz is, 
s mi teljes nyugodtsággal üdvözöljük régi híveinket, régi jelszavunk 
alatt: 1848! Éljen Kossuth Lajos! Éljen a balpárt!’’

Visszhang nincs.
Folyik a vizsgálat. Mukits Károly fizetett kortesei dorbézolnak. 

Most már ellene van Varga Károly kivételével az egész negyvennyolcas 
Népkör. Folyik a pénz Mukits János hagyatékából!

A bizottság dönt. A választás szabályos!
Mukits Károly látszólag higgadt, mikor Varga Károly, aki a lesúj

tó hírt hozta, eltávozik. A cselédlány, csak tíz perc múlva szalad a 
nagyasszonyhoz.

94



— Jaj istenem, valami dörrent!
A forgópisztoly csöve még meleg. Mukits János özvegye, az 

édesanya, ájultan esik össze. 1888. január 19-én történt.
A politikai cirkusz vége.
A város megdöbben. A halál híre lelohasztja az indulatokat és 

kijózanít. Nagy részvéttel temetik Mukits Károlyt. Rengeteg koszorú. 
Ezek között van a Népkör és k ü l ö n  a hatodik köri negyvennyolcas 
polgároké.

Megdöbbennek az urak is Budapesten.
Újabb vizsgálat. Ez helyt ad az óvásnak, megsemmisíti a szava

zás eredményét, és elrendeli az új választást a Kakas iskolában. Dr. 
Josip Antunovió szabadelvű jelölt fölényes győzelmet arat. Ellenfelével, 
a „zagyvalékpárti” , de nagyon gazdag Törley Józseffel, a pezsgőgyáros
sal még találkozunk.

KÉT FORINT ÜGYÉBEN

Pillantsunk most a hatalom színfalai mögé. A közönség előtt bo
nyolódó előadás szereplői között alig látni reverendás figurákat, s 
nyoma sincs a szocializmus „vad hordáinak” , akik háttérből hatásosan 
borzalhatnák a közönség idegeit. Mi van a Katolikus Legényegylettel? 
Semmi érdekesség. Naiv dalocskákat szerkesztenek és énekelnek:

Hitben élve, honban élve,
Iparunk a menny szegélye.
Ez a legszebb munkabér:
Fönt az égi dics-babér!

És a szabadkai előhely? 1887-ben százharminc tagja van, a bete
gek segélyezésére 640 forint jut. Egyre népszerűbb az egylet. 1888-ban 
97 új tag lép be! A tagok száma csaknem kétszáz... A bevétel 1297 
forint. Az előhely a város önálló és hatékony politikai tényezője. A 
Népszava gyakran ír róla.

A Csendélet Szabadkán című cikkben a Népszava olyan hangon 
szól Stroca Pejió liberális gazda esetéről, aki romlott húst adott cselé
deinek, ami itt — enyhén szólva — szokatlan. Dobják ki állásaikból az 
összes főtisztviselőket? A főkapitányt, az alkapitánypkat? A városi 
ügyészt.. Pusztán azért, mert húzzák-halasztják a büntetés végrehaj
tását? Az ember elám ul. . .  1888-ban vagyunk! És Szabadkán.

95



A klerikális ellentüntetések sem hozzák meg a várt, a kívánt 
eredményt. No de mire való a rendőrség, meg a duzzadó hatósági bü
rokrácia, ha nem arra, hogy gáncsoskodjon, ahol gáncsoskodhat, és 
erőszakoskodjon, ha kell. Hevér Géza rendőrkapitány ébren figyeli és 
figyelteti az első szabadkai munkásszervezet minden lépését, minden 
neszét, és lecsap, ha bajt érez.

1888 tavaszán a rendőkapitányi hivatalhoz bejelentés érkezik, 
miszerint a szabadkai előhely tagjai április 2-án közgyűlést óhajtanak 
tartani az alapszabályok értelmében. Havér Géza alaposan átsilabizál- 
ja az okmányt, aminek a következményeit másképpen el sem lehet 
mondani, mint az okmányok nyelvén. íme:

Szabadka sz. kir. város rendőrkapitányi hivatala 
2635 szám.
Kap. igh.

A budapesti általános munkás- 
és betegsegélyző egylet szabadkai 
élőhelyének bejelentése 
közgyűlés tartása tárgyában

V é g z é s

Ezen bejelentés tudomásul vétetik, s a közgy,ülésre biztosul Scossa 
Zoltán rendőrségi fogalmazó kiküldetik, miről az elnökség jelen végzés 
által értesíttetik meghagyatván egyúttal, hogy a biztosnak járó 2 írt 
dijat nevezett fogalmazó úrnak kezeihez fizesse le.

Szabadkán, 1888. március 31-én

He v é r
rendőrkapitány

N y u g t a
O. é. 2 frt, azaz két forintról, mely összeget, hogy a mai napon hiány 
nélkül felvettem, ezennel elismerem és nyugtatom.

Szabadkán, 1888. ápril hó 2-án.

S c o s s a
rendőrfogalmazó



Nem lehet vitatkozni a tényekkel. Csak az a bökkenő, hogy a 
Scossa rendőrségi fogalmazó által felvett két forintnak más jelentősé
get tulajdonítanak némelyek, ami egy kicsit megnyújtja a történetünket. 
Kiderül ebből sok minden a szabadkai rendőrség, a törványhatóság és 
a munkások szervezetének kapcsolatairól. A fenti végzés a nyugtával 
együtt Budapestre került; az érvényben levő szabályok szerint az elő
hely köteles minden forinttal elszámolni.

Budapesten pedig — a Dob utca 33. alatt — a központi választ
mány szerint eléggé primitívnek s nemkülönben szabálytalannak minő
sítik a szabadkai rendőrkapitány eljárását. Raucmaul Károly, a hibát 
kijavítandó, 1888. július 20-án a tekintetes polgármesteri hivatalhoz 
fordul: ,,Ezen eljárást sérelmesnek találjuk, mert az egylet nem kérte a 
kiküldetést, és ha a kapitányság közrendőri szempontból jónak látta 
közege által magát képviseltetni, akkor csakis saját hatásköréből ki
folyólag tehetett ilyet, amit a kiküldetést nem kérő fél költségén csak 
nem tehet. De még azon esetben sem találjuk indokoltnak a díj szedé
sét, ha a gyűlés bejelentői rendzavarástól tartanának és a rendőrség 
képviseltetését egyenesen kérik, mivel a közrend megóvása és fenn
tartása a rendőrség kötelességszerű hatáskörébe tartozik ”

És ezt a büdös szocialisták írják Budapestről!
Elképzelhető, hogy egy magyar királyi rendőrkapitány Szabadkán, 

1888-ban megemészti ezt a szemtelenséget? Eltűri, hogy őt holmi zül
lött szocialisták törvénytudásból okosítsák? Hát nem! Hevér Géza úri 
gyomra ehhez nem elég erős. Inkább elfekteti az iratot.

Hónapokon át semmi válasz.
Végül Jandek Mátyás iktató hivatalosan és tapintatosan közli 

Lazar Mamužić polgármesterrel, hogy a rendőrkapitányi hivatal ,,mind 
ez idáig nem tett eleget a . . . ” A polgármesteri hivatal felszólítja a 
rendőrkapitányt: tegyen eleget a kötelességének!

Hevér Géza 1888. október 2-án megszerkeszti a jelentést.
, , . . .  ezen két forint visszafizetését követelte a kapitányi hivataltól, 

amellyel azonban e I u t a s í 11 a t o 11, az ellen fellebbezés be nem 
adatott, s így az jogerőssé vált. Eltekintve tehát attól, hogy a jogerős 
elutasító határozat ellenében a kérelmezőnek m i n d e n  j o g a  m e g 
s z ű n t ,  a kapitányi hivatal intézkedésének alapjául az szolgált, hogy a 
kérdéses egyesület m a g á n é r d e k e k e t  felkaroló folyamodó egy
let lévén úgy ezzel, mint minden más egylettel szemben a rendőrségi 
szolgálati díj szedése jogosult, az általában gyakorlatban van, tehát 
a folyamodók téves jogalapon vannak. Mindezeknél fogva e hivatal a 
kérelemmel való elutasítást hozza javaslatba.”
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Szabadka szabad királyi város törvényhatósága méltányolja a 
rendőrkaptány okfejtését. ,,ltt általában ez a gyakorlat” , tehát ,,a fo
lyamodók téves jogalapon vannak” . Ez kimondatik, leíratik, lepecsétel- 
tetik és elküldetik. Budapesten a betegpénztár központi választmányá
ban másképpen vélekednek. És ezt közvetlenül a magyar királyi be
lügyminisztériummal közük. Onnan pedig a következő leiratot küldik 
Szabadkára:

Szabadka szabad kir. város közönségének! A budapesti általános 
munkás betegsegélyző és rokkantpénztár központi választmányának 
közvetlenül beadott folyamodványát, melyben a szabadkai rendőrkapi
tányságot utasítani kéri, hogy az egylet ottani élőhelyének szabályszerű
en bejelentett taggyűlésére kiküldött felügyelőnek az egylet pénztárai
ból fizettetett díjat az egyletnek térítse vissza és a jövőben ne szedjen 
ilyen díjakat, a város közönségének, mellékleteivel együtt oly felhívással 
küldöm meg, hogy ezen ügy mibenlétéről, a közlemények csatolása 
mellett, mielőbb tüzetes jelentést tegyen.

Budapesten, 1888. évi december hó 10-én

A miniszter helyett 
(olvashatatlan aláírás) 

álamtitkár

Tíz terjedelmes ügyirat készül a két forintról! Szabadka ható
sága nem akarja tudomásul venni, hogyj nincs igaza. 1888 utolsó nap
ján Hevér Géza rendőrkapitány a városi tanács felszólítására közli, 
hogy az érdembeli jelentést már régen megtette és több mondanivalója 
nincs. Az illetékes helyhatósági szerv méltányolja a főkapitány vélemé
nyét, okmányt szerkeszt belőle és ismét visszateszi az ügyet Buda
pestre.

A belügyminisztérium következő leirata szó szerint így hangzik:

Szabadka szabad királyi város közönségének! Szabadka sz. k. 
városnak az 1884. október 22-én 57961 sz. a. kelt rendelettel helyben 
hagyott, eddig érvényben állott szervezési szabályrendeletének 339 §. 
hatodik bekezdése értelmében a városi tiszti közegek magánügyekben 
való hivatalos eljárás esetén jogosítva vannak 2 frt napidíjat felszámíta
ni, amiről azonban Szabadka város jelentést tevő tanácsa úgy látszik 
megfeledkezett, mert a fennforgó ügyben eljárt alkapitány által felszámí
tott 2 frt díjat csak régi gyakorlaton alapulónak tünteti fel.
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Miután a budapesti általános munkás betegsegélyző egylet gyűlé
sein rendőri közegnek megjelenése nem az egylet magánérdekében és 
kérelmére, hanem a rendőri felügyeletnek közhatósági szempontbóli 
gyakorlása végett történik, az e részben történt kiküldetést magán
ügyben való eljárásnak tekinteni egyáltalán nem lehet, hanem azt a 
városi rendőrkapitány és közegeinek rendes hivatalos teendői közé 
kell sorolni: ennélfogva a szóban levő egylettől felvett 2 frt-nyi napi
díj felszámítására a városi alkapitány jogosítva nem volt, s így ezen 
díj nevezett egyletnek visszafizetendő, mert a közügyekben való kikül
detések eseteiben a szervezési szabályrendelet idézett szakasza értel
mében napidíj egyáltalán nem jár, s a városi jelentésben említett régi 
gyakorlat a szabályrendeletnek e részben egyedül irányadó intézkedé
sével ellentétben álló, s ezért jövőre megszüntetendő visszaélésnél 
egyébnek tekinteni nem lehet, s e részben a városi jelentés azon ér
velése sem vehető figyelembe, hogy a kérdéses napidíj megállapítása 
iránt hozott határozat a felfolyamodásnak kellő időben elmulasztása 
miatt jogérvényessé vált volna, mert alapjában véve már t ö r v é n y e l 
l e n e s  visszaélést képező határozat jogerőre s o h a  nem emelkedhetik 
és hivatalból is bármikor megsemmisíthető.

Miről a város közönségét f. évi február hó 16-án 190. sz. a. kelt 
tanácsjelentésre vonatkozólag, a közlemények csatolása mellett, további 
megfelelő eljárás végett ezennel értesítem.

Budapesten, 1889. évi március hó 18-án.
A miniszter helyett 

(olvashatatlan aláírás) 
államtitkár

Folyik az ügy, folyik az aktagyártás tovább, de a két forint törté
netének figyelemre méltó része az idézett minisztériumi átirattal lezá
rul. Ebben Szabadka hatóságát nem kisebb vád éri, minthogy törvény- 
ellenes visszaélést követett el. Elképzelhető-e, hogy a város felelős 
közhivatalnokai ne ismernék a vonatkozó jogszabályokat, vagy — ami 
még furcsább — ne ismernék saját szervezési szabályrendeletüket? 
Aligha.

Akkor miért engedik duzzadni az értelmetlen iratcsomót? Pusz
tán virtusból, kivagyiságból vállalják a kockázatot? A törvényszegés 
vádja nem csekélység! Zsíros állások úszhatnak el raj ta. . .  Igen, ez 
igaz, de Szabadka urai a munkások szervezetét, főleg ha ott a szoci
alizmus eszméi érvényesülnek, távolról sem tekintik egészen legális 
intézménynek!
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Az idézett okmányok szövege mögött lényegében nagyon egy
szerű kérdés lapul: magánegylet a betegsegélyző vagy társadalmi? 
Szabadka urai, akik egyébként értenek a zajos politikához, koruk szo
ciális kérdései iránt süketek. A munkások szervezkedésében m a g á n 
ü g y e t  látnak. És ez nem rosszindulatú ostobaság, hanem a földbir
tokosok észjárásának tipikus megnyilvánulása: osztálygőg lappang mö
götte.

A Budapesti Általános Munkás Beteg- és Rokkantpénztár szabad
kai előhelye folyamatosan fejlődik, bár a polgármesteri jelentés sze
rint még csak 209 tagja van. Viszont a politikai hatása egyre nagyoub 
és új kádereket nevel a mozgalomnak. Tehát a rendőrség minden 
adott alkalmat kihasznál, hogy, ártson az élőhelynek és akadályozza 
működését. Ezt bizonyítja a két forint története is.

Osztálygőg, elvakultság és a bürokrácia kardpengéje suhog a köz
ügyekből kirekesztett elnyomottak felett. Pedig még csak a múlt szá
zad nyolcvanas éveiben já runk. . .  Mit ígérhet a jövő? Még több el- 
vakultságot. Még körmönfontabb zaklatásokat. Meztelen kardlapot. Ter
rort.

KENYÉRTÖRÉS A NÉPKÖRBEN

Mukits Károly még él, amikor 1888. január 1-én Szalay László 
lapjában megjelenik az Ellenzék című melléklet. Névlegesen a Füg
getlenségi Pártot képviseli, egy-egy cikkében a mérsékelt ellenzék felé 
kacsingat, valójában azonban a régi Népkör egyik bomlásterméke. 
„Meg akarjuk mutatni — írja az Ellenzék — , hogy Szabadka polgár
sága nem tiszta »mameluk« csapat: meg akarjuk mutatni, hogy a régi 
»balpárt« eltemetett izzó parázs csupán, mely a legelső bolygatáskor 
lángra kél s aszerint növekszik a láng, amint ápoljuk azt.”

„Ellenzék, ébren légy!” — kiáltja Szalay László, de már maga sem 
tudja, melyik s miféle ellenzékre gondol. Mukits Károly sírján Varga 
Károly helyezi el a Népkör koszorúját. A hatodik köri negyvennyolcas 
polgárok nem azonosítják magukat vele: külön koszorút visznek, Tör
ley Antal pedig ácsolgatja szorgalmasan a mérsékelt ellenzék bölcső
jét. Melyik ellenzéket ébresztgeti Szalay László?

A Népkört nem, az bizonyos. Ezt az alábbi szöveg bizonyítja: 
„Nyílt levél. Tekintetes Varga Károly úrhoz mint a helybeli Népkör 

elnökéhez. Csak a napokban értesültem, hogy a Népkörben indítvány 
tétetett az én és lapomnak a körből való kizárása iránt, azért, mert 
szerintem az elnök úr múltjával szemben helytelenül járt el, amikor
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a kormánypárti jelölt érdekében a követjelölő értekezleten elnökölt. 
Miután ily esetben a Népkörbeni megjelenésem csak terhére lehetne 
az általam régebben nagyon tisztelt egyesületnek, s miattam talán töb
ben ki is lépnének, tisztelettel tudatom, hogy én a körnek tovább tagja 
nem leszek, tessék töröltetni már csak azért is, mert a N é p k ö r  m e g 
s z ű n t  az  l e n n i ,  a m i  v o l t ,  s átalakult kormánypárti klubhelyiség
gé, éppúgy, mint az olvasókör. Egyben tisztelettel tudatom, hogy a 
tagsági díjamat, ameddig kötelezve vagyok, a rendes időben kifizeten- 
dem. Szabadkán, 1888. március 3-án. Szalay László.”

Ne feledjük el, Szalay László nem közönséges tag a Népkörben, 
hanem a vezetőség második embere! Kizárását Varga Károly szemé
lyesen kezdeményezi, aki kétségtelenül családi okok miatt, túlságosan 
komolyan veszi a fiatal Mukits éretlen politikai kalandját. A Népkör 
egy egészen szűk csoport befolyása alá kerül.

Az Ellenzék 1888. március 3-i számában Szalay László kiönti 
szívének minden keserűségét: ,,Két évvel ezelőtt a helybeli Népkör is 
rendezett díszes bankettet a Hungáriában, de azóta nem. Ott is nagyon 
megváltoztak a viszonyok. A Népkör akkori elnöke Varga Károly, al- 
elnöke Szalay László volt. Ma pedig az elnöke ugyanaz, de Szalay 
nemcsak nem alelnöke a körnek, de tarisznyát cserélt a tagok előtt 
azért, mert politikai téren megmaradt elve mellett s annyira gyűlölt, 
hogy találkoztak emberek, kik a körbőli kizárását és a Szabadság, 
valamint az Ellenzék kitiltását indítványozták. Azok a jó urak csak 
viseljék tovább tarka politikai köpönyegüket és hordják a kifordított 
tarisznyát, de legyenek meggyőződve, hogy lapunkkal nem tolakszunk, 
sőt ezennel vegyék tudomásul, hogy lapunk ily viszonyok között szá
mukra megszűnik, még pénzért sem adjuk, a hátralékos előfizetési díjat 
pedig régi tiszteletünk jeléül ajándékozzuk.”

Szalay László szóban következetes, hű a balpárthoz, a negyven- 
nyolchoz, Kossuth Lajoshoz, de az eltemetett izzó parázs csak nem 
akar lángra lobbani. A Függetlenségi Párt, amelyet névlegesen kép
visel, helyi viszonylatban nem jelent semmit. Nincs sem szervezete, 
sem programja. „Politikai programot adni országos napilapok dolga”
— írja az Ellenzék, de hogy melyik országos napilap áll mögötte, ar
ról nem esik említés.

Az új lap nem tartozik sem a Népkörhöz, sem a hatodik köri 
polgárokhoz, sem az alakulóban levő Apponyi-féle jobboldali mérsé
kelt ellenzékhez. Elszigetelt, indulatos kísérlet: öncélú ellenzékieskedés, 
vagdalódzás a nagy szavakkal és feltartóztathatatlan sodródás a naci
onalizmus örvényébe.
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A nacionalizmus platformájáról támadja szüntelenül Lazar Mamužić 
polgármestert. „Kormányellenes lappal még senki sem lépett fel Sza
badkáin — írja. Mi fellépünk. ( . . . )  Mit kapott a város a mai kor
mánytól? Sarlatánok uralmát.” Támadja Ivánka képviselőt, mert meg
látogatta a Pučka kasinát. Azután nekimegy a gimnáziumnak, mert 
„hittanórákon a diákok horvát nyelvű irodalmat kapnak” Kujundžić hit
elemzőtől.

A júniusi szám vezércikke kimondottan uszító hangú: „A ma
gyarellenes eszmék terjesztésére legalkalmasabb talaj az iskola” — 
írja a horvát nyelv tanítása ellen. A Függetlenségi Párt nevében? Ennyi 
uszító nacionalizmus aligha fér össze a nemzeti egyenjogúságot óhajtó 
régi balpárti hagyományokkal!

Szalay László vergődik a légüres térben.
És a Népkör? Szokásos táncvigalom előkelő környezetben, a Pest 

Szálló nagytermében: a terem zsúfolt, „de nagyon megváltozott annak 
a közönsége. A pártemberekből kevesen jelentek meg. Hiányoztak a 
notabilitások” — jelenti a Bácskai Ellenőr. Varga Károly beszéde tulaj
donképpen politikai helyzetelemzés, az elkövetett hibák kijavítását és 
a Népkör újbóli fellendítését célozza.

Csakhogy a hibás politikai helyrehozása nem megy könnyen: Sza
lay László kigolyózása után, 1888 márciusában bekövetkezik az újabb 
szakadás a kör konzervatív földbirtokos csoportja és a türelmetlen jobb
oldali reakciós elemek között. A népköri ügyekben jól értesült Bácskai 
Ellenőr 1888. március 25-én közli az alábbi hírt:

„Pártértekezlet fog tartatni, mint értesültünk, folyó hó 25-én a 
Hungária dísztermében. Az Apponyisták vagy a függetlenségiek tart- 
ják-e alakuló közgyűlésüket, arról nincs tudomásunk. Hanem a Mukits 
Károly-párt minden vezérfia külön pártot akar!”

Apponyisták vagy a függetlenségiek? Szalay László Ellenzéke ha
tározottan függetlenséginek nyilvánítja magát. Kik az Apponyisták? 
Egyelőre nem tudni. Zűrzavar.

A Népkör helyiségében, a Hungária termeiben heves viták dúlnak. 
Varga Károly egyik felolvasása után Ollay Lajos, itt vendégeskedő 
függetlenségi képviselő lármás beszédben lehordott mindenkit, aki 
nem a Függetlenségi Párt híve. Németh Mátyás válaszol, élesen bírálja 
a képviselőt, aki előzőleg ezzel utasította vissza a Népkör által fel
kínált tiszteletjegyet, hogy „pecsovicsok vacsoráján nem vesz részt” . 
Később mégis elmegy a vacsorára és felkavarja a kedélyeket.

A polgármesteri hivatal által támogatott Közvélemény szintén jól 
értesült a Népkör körül zajló dolgokban. 1888. április 25-én a követ
kezőket jelenti:
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„A szervező bizottság összehívta a Hungáriába az ellenzéki pár
tot alapszabályügy|ben. A Mérsékelt Ellenzéki Körnek, mely politikai kör 
lesz, a negyvennyolcasok is tagjai lehetnek.”

Ehhez nincs semmi köze a Népkörnek. Akkor viszont kik a negy- 
vennyolcasok? Természetesen azok, akik nevében Szalay László élteti 
a negyvennyolcat, a balpártot és Kossuth Lajost.

A negyvennyolcasok valóban elmennek a mérsékelt ellenzékiek 
gyűlésére, de igen csendesek, „ nem írják alá a toborzóívet” , és szót
lanul távoznak. . .  Nem tetszik nekik az új egyesület. Nagyok az ellen
tétek a függetlenségiek és a mérsékelt ellenzékiek között! De hova 
tartozik most Szalay László?

„ Alakítsunk ellenzéki kört!”  — írja 1888. április 1-én. Nem mérsé
kelt ellenzékit. Csak ellenzékit!

Az ellenzéki kör Szalay László szerint „égető szükség” , mert 
„eddig nagyon kevesen követtek határozott politikát” . Felteszi a kérdést: 
örökké botrányváros akarunk maradni? Vendéglőben töprengünk? Mi
ért nem pártoljuk a gondolatokat? S kifejtvén véleményét a gondolatok 
mineműségéről, megállapítja: „Szabadkán a mérsékelt ellenzéki pol
gár kevesebb, mint a negyvennyolcas.”

Szalay László még nem tolja gróf Apponyi Albert szekerét. Viszont 
nekiront a Pučka kasinának, amely „ . . .  nem azért alakult, hogy ott a 
bunyevácok szellemileg kifejezzék magukat, hanem durákozzanak, ahol 
a polgármesternek és társainak könnyebben nyílik alkalma őket testü
letileg a bunyevác eszmékhez való ragaszkodásra és összetartásra 
buzdítani, a hitelemezők pedig szakképzett bunyevácokat nevelnek a 
Pucskának, akik horvát lapokból tanulják meg jó előre, hogyan kell 
szidni a magyart” .

A szélsőséges nacionalizmus posványos mellékvizében találkozik 
a Népkörből kivált baloldali és az Apponyi-féle jobboldali ellenzék! 
Ez maradt a régi Népkör hagyományaiból és a balpárt szűrös, bocs- 
koros demokrácijából. A negyvennyolcasok csak szervezett hatósági 
ellenzéket akarnak, nehogy „elpolitizálják alólunk a talajt” .

A Mérsékelt Ellenzéki Kör első gyűlésén a Hungáriában Németh 
Mátyás elnököl. Vele a Népkör jobbszárnyán találkoztunk a nyolcvanas 
évek elején. Az alapszabály-tervezet dr. Brenner József ügyvéd műve.

„A kör — mondja Brenner József — függetlenségi és negyven
nyolcas polgárokat is tömörít és alacsony tagsági díjjal módot ad a 
szegényebb viszonyok között élő polgároknak is a beiratkozásra.” Hu
szonnégy tagtoborzó gyűjtőívet bocsátanak ki.

„Az alakuló kör — írja Szalay László — csak akkor lesz ellen
zéki, ha / e m o n d Apponyi programjáról!”
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Nincs egyetértés.
Kié most a Népkör? Április elejéig a mérsékeltek és a független

ségiek egy fedél alatt a Népkör Zombori úti helyiségeiben tanyáznak. 
A mérsékeltek alakuló közgyűlése után a függetlenségiek — a Köz
vélemény jelentése szerint — „megfogyva bár, de törve nem, a Hun
gária Szállodába vonultak a k ö r  h e l y i s é g é v e  /".

A Népkört kitúrták volna saját otthonából? Szó sincs róla. Csak 
a régi helyiség a kápolna mellett a Zombori úton nem felel meg a 
követelményeknek. Varga Károly átviszi a kört az előkelőbb Hungári
ába, Matija Antunovió Polgári Olvasóköre pedig ugyanebből az épület
ből átköltözik az új Prokesch-palotába. A Népkör helyiségeit rövid időre 
a mérsékelt ellenzékiek bérlik.

1888 augusztusában Szalay László politikát cserél. Az Ellenzék 
áprilisi véleménye szerint „az alakuló kör csak akkor lesz ellenzéki, 
ha lemond Apponyi programjáról” , augusztusban már hatalmas be
tűkkel hirdeti: „Mi szabadkaiak tiszta szívből és lelkűnkből kiáltjuk, 
éljen Apponyi gróf, mint ezen párt páratlan vezére!”

Nemcsak Mukits Károly és Varga Károly forgatja a köpönyeget! 
Forog Szalay László köpönyege is és emelkedik az újság uszító hangja. 
A kortársak — köztük Iványi István — a nagy becsvágyú ügyvéd hírlap
jaiban csak „a városi hatóság merész támadóját” látják és vannak, 
akik rokonszenveznek ellenzéki beállítottságával. Pedig ebben az el
lenzékieskedésben már nincs következetesség.

A Szabadság 1888 nyarán a Népkört „népámitók körének”  nevezi. 
Ez a gúnyos hang indokolt is, mert a nyári városligeti népmulatságot 
Varga Károly hintós díszfelvonulással kezdi és itt valóban csak azok 
ünnepelhetnek, akiknek kocsijuk és lovuk van, viszont az „úri elvtársak” 
ostorozásával saját maga elől is „elpolitizálja a talajt” , céltalanul úszik 
a zavaros árral a nacionalizmus posványába.

Az Ellenzék 1889. április 7-i számának vezércikke drámai hangon 
kezdődik: „Polgárok! Magunkra vagyunk hagyatva. Tömörüljünk! Éljen 
Apponyi, a mérsékelt ellenzék legfőbb vezére!” Mérsékelt Ellenzéki 
Kör alapítására szólítja fel olvasóit és néhány sorral alább kijelenti: 
„Politikai hitvallásunkat azért nem adjuk. Az marad: 1848!”

Apponyi és negyvennyolc.
A Mérsékelt Ellenzéki Kör, a Bácskai Ellenőr tudósítása szerint, 

1889. május 26-án „szép számú tagok mellett” megalakult. Célja: „po
litikai eszmecserével egybekötött önművelés és közművelődés. Elnöke 
Törley Antal földbirtokos. Alelnöke Németh Mátyás ügyvéd és Pausits 
János iparos. Jegyző Balás Imre tanár. Másodjegyző Vida Kálmán. 
Főügyész Farkas Zsigmond, a Nemzeti Kaszinó elnöke. Pénztáros Buc-
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wald Lázár ügyvéd. Könyvtáros Krécsi József tanár. Ellenőr Tary Jó- 
%sf tanító. A választmányi tagok között Varga Károly, Grósz József, 
Varga Ágoston . . .

Földbirtokosok. Gazdag kereskedők. Jómódú iparosok. Ügyvédek.
Szalay László kimarad.

RIGÓ JÁNOS ÉS A POLGÁRMESTER

Lazar Mamužić 1889 májusában berendeli Rigó János elcsapott 
sírkertészt, aki négy éven át fűnek-fának panaszkodik és feljelentéseket 
gyárt a hatóság ellen. A polgármester komoran és sokáig nézi a negyr 
venen túl járó, zömök termetű, őszülő férfit. Nézi és hallgat. Rigó Já
nos sem siet a szóval, hiszen tudja, a polgármesternek mostanában 
sok az ellensége. Februárban zajlott a véderővita és úgy hírlik, rosz- 
szul áll a kormány szénája és nemsokára újból polgármestert kell 
választani.

— Mi bajod velem, János?” — szól végül a polgármester.
— Sérelem ért — mondja Rigó János.
— Ezért írtál a főispán úrnak?
— Ezért.
Nyikorog a padló a polgármester erős csizmája alatt. Járkál, mint 

aki nem találja a helyét, s meg-megáll az ablak előtt. Szokványos kép, 
napszámosok a szobor körül, most van az első kapálás. Rend és nyu
galom honol odalent, nyoma sincs a muzsáj ijesztő képének, amelyről 
a városi kenyéren cseperedett Sztoczek Károly ír az újságjába.

„Városunk alsóbb rendű osztályainak képe, komor tekintetű csa
ládapa, házsártos anya, piszkos rokoncátlan gyerekek s körülöttük 
olyan bútorzat, mik nem egyebek, mint a rondaság ijesztő képei. A 
családfőnek kellő beosztása nincs, amit ma megkeres, abból holnapra 
mi sem marad. Mikor aztán beköszönt azon idő, hogy, a munkabér le
száll, vagy éppen elmarad, akkor egyszersmind bekopog a muszáj 
ijesztő képe . . . ”

— Mit gondolsz, János — fordul meg váratlanul a polgármester — , 
igazuk van az árendásoknak?

Rigó János nem szól.
Az árendások... A város tíz százalékkal emeli a földek haszon

bérét, de túl gyenge volt a tavalyi termés, nem bírnak fizetni. A város
nak pedig kell a pénz, nagy a költségvetés, csoportosan pereli az 
árendásokat. . .  Végrehajtók járják a határt.
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— Mit gondolsz, János? — kérdi újra a polgármester.
— Tekintetes uram . . .  Sok a házásó.
— Házásó! Hm. Ez a törvény dolga.
— A szükség törvényt bont. A sok gyerek. . .  Panaszkodik a nép 

az ugarokban meg a homokon . . .
A polgármester maga elé néz. Aztán nyög újra a padló.
— Politikás ember vagy te, János! — mondja.
— Nem értem, tekintetes uram.
— Nem érted? Korteskedtél a Mukitsoknak. . .  Én nagyon em

lékszem ám, János!
Szeme sarkából végigfürküszi a sírkertész barázdás arcát. Mi 

lakik ebben az emberben? Csak hallgat.
— Ellenem meg feljelentéseket írkálsz. Hetet-havat összehordol 

ellenem. Azt hiszed, nem látok át a szitán . . .  Azt hiszed, nem tudom, 
kik pujgatnak téged?

— Az igazságot írom . . .
— Igazságot? A fenét! Most is korteskodol. . .  Mi volt azokkal 

a koszorúkkal, amelyekért menesztettelek?
— Az hazugság!
— Hazugság? Pedig a plébános ú r . . .  — Mamužić megtorpan, 

legyint. Nem akarja belekeverni ebbe a dologba rokonát, a nagytemp
lom plébánosát. Különben sem azért hívatta ide ezt az embert, hogy 
veszekedjen vele, hanem a békesség miatt. Lép hát néhányat a nyi
korgó padlón, kitekint az ablakon, de ott mit sem lá tn i. . .  Idegesíti 
a sírkertész konok hallgatása.

— Akkor hogy állunk, János?
— Igazságtalanság ért és jóvátételt akarok — mondja Rigó János.
Megint megakad a beszélgetés.
— Jóvátételt?
— Elégtételt akarok.
— Bökd már ki!
Rigó János nem szól. Mamužić latolgatja az eshetőségeket.
— Állás? Rendben van. Adok állást.
— Az nem elég.
— Nem ...?
— Nem.
— Mit akarsz még?
— A becsületemet.
— A becsületedet?
— írásban.

106



Mamužić tűnődik egy darabig.
— Mondom én, hogy te politikás ember vagy. . .
A polgármester legszívesebben kirúgná Rigó Jánost, de erőt vesz 

magán és ígérettel elbocsátja. Okos ember ne csináljon magának el
lenséget, gondolja. Rigó János. . .  Félne ettől a nyavalyás temetőcsősz
től? Ott még nem ta rtunk ... Csak hát kellemetlen ember: föllármázza 
a főispánt, a belügyminisztert, a polgármesternek pedig nincs ideje, 
sem türelme tisztázni magát. Ad neki állást és visszavonatja a felje
lentéseket . . .  Aztán meg . . .?

Egyelőre elég ennyi!
Az 1889. május 12-én kelt dokumentumok szerint „Rigó János 

szabadkai lakos eddigi magaviselete kifogástalan” . Igazolja: Mamusich 
Lázár polgármester.

— Rendben van? — kérdi.
— Eddig . . .  — mondja Rigó János.
— Ennek alapján megkaphatod a vámpénztári állást — mondja 

a polgármester 1889 májusában.
Októberben községi választások lesznek. . .  Mamužićnak számol

nia kell a reális lehetőségekkel. A februári véderővita tanulságai sze
rint a szabadelvű párt helyi kilátásai korántsem annyira kedvezőek, 
mint nyolcvanháromban voltak, amikor az elaggott balpártot s vele az 
öreg Mukits Jánost kellett letaszítani a polcról. A Hungária Szálló körül 
egyre hangosabban szervezkedik az új ellenzék. . .  Felfújhatják, kihasz
nálhatják ellene a sírkertész sérelmét.

A polgármester elővigyázatos.
De beszéljenek az okmánypk. Három héttel az idézett erkölcsi 

bizonyítvány kelte után, Rigó János szerint a következők történnek:
„ . . .  mit eléggé igazol, hogy az 1889. évi május hó 30-án elvégre 

ugyanezen hatóság jóvá teendő ellenem elkövetett akkori méltatlan 
bánásmódját, meghívtak ennek pártvezér férfiai és arra kértek, hogy 
feledve a múltat, vállaljak el tőlük bármely javadalmi hivatalos állást, 
mely, alkalommal feltűnő általánosságban egyhangúlag első osztályú 
vámpénztárnokká választottak. S mint ilyen felesküdtem, hogy tőlem tel
hető szorgalommal és hűséggel szolgálom a közügyet, mint tettem ezt 
az ez előtti időkben is.”

Ezt írja Rigó János 1892. június 22-én gróf Szapáry Gyula belügy
miniszternek. Ebben legfontosabb számunkra az a tény, hogy a neve
zett 1889. május 30-án hatósági vámpénztánok lesz. Városi szolgálat
ba — tehát a polgármester felügyelete alá — kerül. Nem túlságosan
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előkelő és jövedelmező állás, de ahhoz éppen elég, hogy a hatóság 
betömje vele egy elkeseredett lázadó ember száját. A Zombori kapu
hoz küldik, ahol a szabályrendelet értelmében a piacra érkezőktől 
szedi az illetékeket.

Nem túlságosan előkelő, mégis bizalmi állás. Betöltéséhez azon
ban 150 forint óvadék kell!

Az új vámpénztáros (1885. szeptemberben bocsátják el sírkertészi 
állásából, vagyontalan lévén, négy évig napszámból és alkalmi munká
ból él) számára a 150 forint bizony nagy összeg. Vajon összegyűjtött 
pénzecskéjét helyezi letétbe, vagy az óvadékról is a polgármester gon
doskodik? A jelek szerint a 150 forint eredete körül egy és más tisz
tázandó lenne, ám az igazság kulcsát Ivanió főszámvevő, Rigó János 
és Mamužić polgármester magukkal vitték a sírba.

Nézzük sorjában az eseményeket: 1889 májusában a polgármes
ternek p o l i t k a i  é r d e k e ,  hogy az elcsapott sírkertész városi állást 
kapjon. 1889 októberében lezajlanak a községi választások: a négyezer 
szavazó polgár közül 1786 járul az urnák elé. Alig negyvenszázalékos 
részvétel, de ebből az ellenzékre száz voks sem esik! „Szomorú jele 
ez a politikai romlottságnak” — sírja a Szabadság.

A polgármester pártja győz.
1889 októberében a legfontosabb kérdés még megoldatlan. A 

polgármester mandátuma csak jövőre, 1890 decemberében jár le. Au
gusztusban indul a korteshadjárat.

A szavazás napja 1890. december 2.
Lazar Mamužić ellenfele Varga Károly, a Népkör elnöke.
Varga Károly augusztustól decemberig mást sem tesz, csak a 

polgármester vétkeit sorolja. Nem ő az egyetlen ebben a munkában. 
Méltó társakat kap Szalay László és Németh Mátyás személyében, akik 
szintén elkészítik a „bűnlajstromot” és feljelentés alakjában eljuttatják 
a kormányhoz. A közigazgatás első embere ellen egyszerre három fel
jelentés van folyamatban, mind a három hemzseg a rágalmaktól. . .  A 
kormány nem avatkozik a dologba.

Lazar Mamužić 156 szavazatot kap. Varga Károly 67-et. A pol
gármesteri megbízatás hat évre szól. „Az egész választás nem egyéb
— írja a Szabadság — , mint egy nagy népbolondítás.”

1891. február 20. Az országos vásár napja. A Zombori úti kapu 
vámháza előtt a szekerek hosszú sora. Rigó János „az ott alkalmazott 
vámellenőrrel” együtt végzi a dolgát. Azután a következő történik:

„A jelzett napon én a hetivásári helypénz beszámolása és több 
rézpénz beszerzése végett a városban voltam, hogy az aznap kezdő
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dött országos vásárunkon kellő mennyiségben legyen a kezeinknél.” 
Eközben a vámháznál megjelenik Milán Rajió javadalmi ügyvezető 
és azonnal rovancsoló vizsgálatot tart.

— Két forint és negyvenkilenc krajcár hiányzik! — mondja a java
dalmi ügyvezető. — Hol van a pénz?

„Ily  ténykörülmény oly zavarba hozott — írja Rigó János — , hogy 
azt sem tudtam akkor, hogy a tett kérdésekre mit feleljek, mert ha ta
lán azt mondtam volna, hogy nem tudok a pénz hollétéről, úgy meg 
hivatali képtelenségemet igazoltam volna be, míg így jóhiszeműleg azt 
mondottam, hogy a 2 forintot én vettem ki, 41 krajcárt pedig beszá
moltam az általunk közösen kiadott zálogokba, s így még mindig 8 
krajcár hiányzott, s mindezekért engem támadtak meg hihetetlen ki
vételeséggel, holott akkor a más vámokon is talált ilyeténképp hiányo
kat mindmáig elhallgatták.”

„Nem való az, mintha én az 1891. évi február hó 20-án tartott ro
vancsoló vizsgálat alkalmával az akkor hiányzott 2 forint 49 krajcár
ból elvettem volna, vagy elsikkasztottam volna két forintot, amiként az 
ott alkalmazott vámellenőrrel nemcsak erkölcsileg, hanem óvadékaink
kal is egyetemleges felelősek voltunk, de azért őt a pénz hollétéről még 
ma sem hallgatták k i . . . ”

Milán Rajió jelentést tesz a polgármesternek.
„Itt újra felemlítém — írja Rigó János — , hogy az alkalommal 

nálunk országos vásár volt és annak elmúltával az elfogyott vám- és 
vásári jegyek értékeinek arányában egy krajcár hiány nélkül beszá
moltam szokás szerint február hó 25-én, ez azért akkor már nem lett 
elég, mert nekik az én személyembe mindenáron bűnös kellett. S így: 
van vagy nincs hiány?! Az szerintök mintegy.”

„A jelzett számadás után a polgármesteri hivatalban (!) szabály
ellenesen kihallgattak, amidőn tervszerűen csak azt kérdezték tőlem, 
hogy mit beszéltem én a vámon őelőttük február 20-án. A volt tényál
lást illetőleg elmondott szavaimból semmit sem írtak be a jegyzőkönyv
be. A szükséges aláírást pedig a szó szoros értelmében tőlem kicsal
ták, ígérve akkor törvényszerű vizsgálatot indokaim felhozásával és 
tanúim kihallgatásával.”

„Ennek a viszgálatnak eddig egy betűje nincs sehol, noha a mél- 
tóságos főispán úrtól szóval és írással erélyesen kértem az ígért vizs
gálatot, felajánlván a most is elfekvő 150 forintnyi óvadékomat a vizs
gálati költségekre, de az ügyvezető úr bevallott kedvéért azt vélik ma 
is, hogy jobb lesz engem személyes kihalgatás és szabályszerű vizs
gálat nélkül földönfutóvá tenni, s ha ez csakugyan sikerül nekik, úgy 
ezután mehetek én az istenhez igazságot keresni. . . ”
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Milán Rajiónak van oka haragudni Rigó Jánosra. Ugyanis előzőleg 
a vámpénztárnok „kötelességmulasztás és ezekből eredő deficitek” 
miatt panaszt emelt ellene. „Alkalmasint az ilyenek tudása és látása 
miatt minősítették ezután az első hiányt egyedül az én rovásomra sza
bályaink ellenére sikkasztásnak, holott az ily vétlen hibáért mindkettőn
ket jegfeljebb megintés illetett volna.”

Lazar Mamužićnak most már semmi szüksége nincs Rigó Jánosra!

A SZÉLSŐSÉGES MÉRSÉKELTEK

A Szabadkai Történelmi Levéltárban van egy megsárgult kézbe
sítési ív, mely szerint Kuluncsics Vince kisbíró 1890. augusztus 29-én 
bizonyos okmányiköteget adott át a címzettnek, név szerint Törley Antal 
földbirtokosnak. A köteg tartalma: egy leirat, egy kérvény s egy alap
szabály három példányban.

Egyletek, körök, társulatok alakulásakor a hivatalos ügymenet elő
írja, hogy az alapszabályokat először a városi tanácshoz kell beter
jeszteni azzal a kérelemmel, hogy továbbítsa jóváhagyás végett a bel
ügyminisztériumnak. Az 1889. május 26-án „szép számú tagok mellett” 
alakult Mérsékelt Ellenzéki Kör rövidebb úton próbálkozik, de az okmá
nyok elintézetlenül visszajönnek.

Szabadka szab. kir. város közönségének!

A szabadkai mérsékelt ellenzéki kör ideglenes elnökének k ö z v e t 
l e n ü l  beadott folyamodványát, melyben a nevezett kör alapszabály
tervezetét megerősíteni kéri, a város közönségének mellékleteivel 
együtt a fennálló szabályok értelmében mielőbb teendő véleményes je
lentés végett visszavárólag ezennel megküldöm.

Budapesten 1890. április hó 26-án
A miniszter meghagyásából 

(olvashatatlan aláírás) 
miniszteri tanácsos

Szabadka szabad királyi város törvényhatósága nem késedelmes- 
kedik. Néhány nap múlva véleményes jelentéssel, a főjegyző és a 
polgármester aláírásával visszamennek az alapszabályok Budapestre. 
„Van szerencsénk mély tisztelettel jelenteni, hogy a folyamodó Sza
badkai Mérsékelt Ellenzéki Kör törvényes megalakulása ellen nem le
het kifogásunk. El nem hallgathatjuk azonban, hogy a beterjesztett alap- 
szabályzat érdemileg és alakilag hiányos.”
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Miben látja az érdemi és az alaki hiányosságokat a törvényható
ság? Már a kör céljának meghatározásával sincs kibékülve. A Bácskai 
Ellenőr 1889. május 26-i számából tudjuk, hogy a kör célja: a politikai 
eszmecserével egybekötött önművelés és közművelődés.

„Politikai eszmecserével egybekötött önművelést nem ismerünk — 
írja a törvényhatóság. — Az önművelésnek nem lehet eszköze a poli
tika. Az önművelésnek megvannak a saját gyakorlati és tudományos 
eszközei — ezek között első helyen áll a könyvtár, amiről pedig a köri 
szabályzatban gondoskodva nincs.”

A második kifogás sem kevésbé lényeges.
„Helytelennek tartjuk a kör leendő tagjainak n e m z e t i s é g  sze

rinti megkülönböztetését. Nálunk nemzetiségek nincsenek (!?). Nem 
találjuk ennélfogva hazafisági tekintetből is ésszerűnek, hogy ez 
a megkülönböztetés szankcionáltassék.”

A Mérsékelt Ellenzéki Kör bevallottan nacionalista szervezetnek 
indul. Csak magyar nemzetiségű tagokat kíván tömöríteni és ezt alap
szabályszerűen kinyilatkoztatja. A régebbi szabadkai körök és egyletek
— a Népkör, a Pučka kasina, a Nemzeti Kaszinó, a Srpska čitaonica, 
a Polgári Olvasókör és a Katolikus Legényegylet — alapszabályaiban 
ilyesmi nincs.

A Mérsékelt Ellenzéki Kör az első kimondottan nemzeti jellegű 
politikai tömörülés Szabadkán. A hatóságnak nem tetszik a dolog, de 
a nemleges javaslatot igen furcsa érvvel támasztja alá, miszerint „ná
lunk nemzetiségek nincsenek” . Nem nehéz ebben felismerni az etatista 
észjárás ismérveit és az elnemzetlenítés gyakorlatát.

A következő 1890. július 31-én kelt 8789. számú belügyminiszté
riumi leiratot teljes egészében közöljük:

Szabadka szab. kir. város közönségének!

A Szabadkai Mérsékelt Ellenzéki Körnek alapszabály-tervezetét 
felülvizsgálván, arra nézve figyelemmel a polgármesteri kísérőjelen
tésben javasoltakra, az alább következő észrevételek merültek fel.

A 2. § szabatosabban szövegezendő, minthogy, az önművelésnek 
nem a politikai eszmecsere, hanem saját gyakorlati és tudományos esz
közei a valódi előmozdítói, melyek között első helyen áll a könyvtár, 
miről pedig az alapszabályokban kellően gondoskodva nincsen.

A 3. §-ból mellőzendő a leendő tagok nemzetiség szerinti meg
különböztetése, mert a megkülönböztetést a Szabadkán élő népfajok 
nem ismervén el, a nemzetiségi kérdés felidézése éppoly célszerűtlen, 
mint hazafiatlan.
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A 11. § szabatosabban szövegezendő, mert jelen szerkezetében 
értelmetlen.

Egyöntetűség kedvéért következetesen vagy a „választmány” , 
vagy a „bizottság” kifejezés használandó, mert ezek váltakozva hasz
nálata félreértésekre adhat okot.

A 20. §-ra nézve megjegyzem, hogy a kizárás fölötti határozat 
kizárólag a közgyűlés jogai közé sorolandó, mert az egyes tagok 
erkölcsi értékét érintő határozatok sokkal nagyobb súllyal bírnak, 
mintsem hogy a választmány jogkörébe utaltathatnának.

A 21. §-nak a zárt ülésekre vonatkozó határozmánya mellőzendő, 
mivel az egyletek üléseinek mindenkor nyilvánosaknak kell lenniök.

A 25. § harmadik bekezdésének első sora szabatosabban szö
vegezendő.

A 26. § módosítandó, mert az alapszabályok a kör tagjainak vagy 
többségének akaratából megváltoztathatók.

Kibővítendők az alapszabályok azzal, hogy az alapszabályok meg
változtatására vagy a tagdíjak felemelésére vonatkozó határozatok foga
natosításuk előtt a belügyminisztériumhoz felterjesztendők. Végül föl
veendő az alapszabályokba az 1875. évi május hó 2-án 1508. elnöki 
sz. a. kibocsátott belügyminiszteri körrendelet IX. pontjának szó sze
rinti szövege.

Miről a város közönségét a folyó évi június hó 30-án 5166 sz. a. 
tett polgármesteri jelentésre, a nevezett kör megfelelő tudósíttatása vé
gett a csatolmányok visszaküldése mellett ezennel értesítem.

Budapesten, 1890. évi július hó 26-án.

A miniszter meghagyásából 
(olvashatatlan aláírás 

miniszteri tanácsos

Ezt a szöveget kézbesítik 1890. augusztus 29-én Törley Antal föld- 
birtokosnak. Úgy látszik, a miniszteri tanácsos túl sok hibát böngé
szett ki a tervezetből, s ez lelohasztja gróf Apponyi Albert szabadkai 
híveinek szervezkedési kedvét. Eszükbe sem jut az utasítások értelmé
ben módosítani a szöveget, ennélfogva a Mérsékelt Ellenzéki Kör, 
noha egy időben működik, hivatalosan meg sem alakul.

A Mérsékelt Ellenzéki Kör ügye lekerül a napirendről, de maga 
a mozgalom több szempontból figyelmet érdemel. Elsősorban a moz
galom népköri kapcsolataira gondolunk. Tulajdonképpen ez a jobb
oldali szervezkedés szívja el a balpárti mozgalom maradék nedveit
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és bénítja meg hosszú időre a Népkört. Ettől kezdve az egyesület 
csak vegetál, s megtörténik, hogy március tizenötödikén sem ad élet
jelt magáról. 1889 és 1902 között, vagyis amíg Mukits Simon megala
kítja a Függetlenségi Kört, a Népkörnek egyetlen figyelemre méltó 
redezvénye van: az 1894. március 27-én a Kossuth Lajos halála alkal
mából rendezett gyászülés. A felhívást ,,a Szabadkai Népkör és Füg
getlenségi Párt rendező bizottsága” írja alá.

A régi balpárti Népkör sorsa 1889 februárjában megpecsételődik. 
Helyiségében a véderőtörvény heves vitája közepette gróf Apponyi 
Albertet éltetik. Felharsan az „Abcúg Tisza Kálmán!” Az 1889. február 
19-i népköri gyűlés vezérszónoka Németh Mátyás, a szélsőséges mér
sékeltek tulajdonképpeni első embere, utána az előkelőségek több
sége Varga Károly népköri elnök lakására megy estebédre, aki a 
Mérsékelt Ellenzéki Körrel is összeszűri a levet.

„Budapest tüntet, Tisza Kálmán bukásra áll és Szabadka tétlen”
— írja az Ellenzék. Érthető, hogy, Lazar Mamužić, aki igen sokat 
köszönhet a bihari földesúrnak, aggódva várja a fejleményeket és 
minden politikai ellenfelét — köztük még Rigó Jánost is! — igyek
szik kiengesztelni. Az ellenzéki tiltakozó gyűlést 1889. február 27-én 
törvényhatósági ülés követi a Pest Szálló sok vihart látott nagy
termében.

A teremben 122 virilista, 122 választott képviselő és 25 tisztviselő. 
Maga a főispán elnököl. A hatósági párt ragaszkodik az országos 
direktívához és minden erejével támogatja a kormány törvényjavas
latát. A Függetlenségi Párt és a mérsékelt ellenzék országos viszony
latban hevesen támadja a tervezet két rendelkezését. Ezek közül az 
egyik az újonclétszám megállapítására vonatkozik, a másik a német 
nyelv ismeretét követeli a tartalékos tisztektől.

A véderővita kapcsán támadt országos felháborodás — ami meg
buktatja Tisza Kálmán kormányát — egyik fő oka az, hogy a német 
nyelv kötelezővé nyilvánítása megnehezíti a magyar középosztálybe
liek számára a katonai pályán való érvényesülést. Szabadkán is a kö
zéprétegek képviselői tiltakoznak leghevesebben.

A törvényhatósági ülésen az ellenzék nevében ismét Németh Má
tyás beszél. Ismerteti Arad város tanácsának átiratát, s annak szelle
mében a javaslat elvetésére szólítja fel a városatyákat. Az ellenzék 
soraiból Farkas Zsigmond, a Nemzeti Kaszinó elnöke, Varga Károly, 
a Népkör elnöke, Törley Antal és Németh Mátyás, a mérsékelt ellenzék 
vezetői és Szalay László a leghangosabbak.

A hatósági párt első szónoka Matija Antunovió, a Polgári Olva
sókör elnöke. Természetesen vele tart a polgármester és a tisztviselők
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többsége. Sőt, a város értelmiségei soraiból olyan jelentős személyi
ségek, mint Milkó Izidor, az író. Először Szalay László veszíti el a 
türelmét, belekiabál a polgármester beszédébe:

— Könnyű magának, maga Grazban tanult és érti a német 
nyelvet!

Milán Milosavljevió nyolcadik köri ügyvéd segítene az apró ter
metű szerkesztőnek, és ezzel a lobbanékony Mamužićot hozza ki a 
sodrából:

— Köszönjük azt az alkotmányt, amelyet Milosavljevió úr véd!

A főispán rendre inti az urakat.

Varga Károly név szerinti szavazást javasol. E körül is hatalmas 
vita kerekedik. A javaslatot elvetik, és a szavazáson Németh Mátyás 
javaslata 73, a tanács álláspontja 83 voksot kap. Nem kevesebb, mint 
113 városatya tartózkodik a szavazástól! Ennél jobban mi sem jellemzi 
a valóságos politikai helyzetet. A tartózkodók között van Milkó Izidor 
író, Horváth Mór országgyűlési képviselő, az egész Vojnics família, 
Vermes Gábor, a Népkor első elnöke, Lénárd Máté és mások.

A hetvenhárom ellenzéki szavazatból a Népkör részesedése már 
igen csekély. A véderővita csillapulásával Varga Károly is háttérbe 
szprul; a köpönyeget sem lehet örökké forgatni. Lazar Mamužić a 
kormány bukása után valódi közügyek előtérbe tolásával készül a 
választásokra.

A befolyásos sertéskereskedők tiltakozása ellenére, a jószágpia
cot áthelyezi a Rogina baráról a kálvária mellé, a városi herésbe. Hi
ába mondják a sertéskereskedők, hogy nem mennek a pocsolyafé
szekbe. A Rogina barán megkezdik építeni a törvényszéki palotát, 
amelyet a kereskedők a Vörös ökör vendéglő helyén szeretnének látni.

„Iparunkat a végromlos veszélye fenyegeti!” — írja a Szabadság.
Pár nap múlva a légszeszgyár részvénytársaság benyújtja a kér

vényt a Zentai úti telep felállítására.

De mi maradt a Népkörből? 1890 januárjában a szokásos farsangi 
mulatságról írja a Szabadság: ,,Ez az egylet valamikor Szabadka város 
kormányzója volt. Ma egy sírját kereső vén emberhez hasonlít. Aki 
koporsójában alszik el, koporsójában ébred fel s csak várja, mikor 
szegezik rá utolsó hajlékának fedelét. A múltak iránti kegyelet terem
tett még közönséget a haldokló egyletnek, de maga a mulatság inkább 
halotti torhoz, mint farsangi táncvigalomhoz hasonlított.”

És ebben nincs semmi túlzás.
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RIGÓ JÁNOS IGAZSÁGA

Körülbelül ötven okmány készül a két forint és negyvenhét kraj
cár miatt! 1891. február 20-tól 1895. november 16-ig folyik a rengeteg 
jogügyi, politikai és adminisztratív bonyodalommal telített eljárás. S 
mikor befejeződne, újrakezdődik, mert a szabadkai királyi törvényszék 
„a hivatali sikkasztás vétsége miatt elítélt Rigó János elleni bűn- és 
újrafelvételi ügyben ismételten kéri a vonatkozó okmányokat a városi 
tanácstól. Rigó János perével — 2 forint és 49 krajcár miatt! — a 
legfelsőbb bíróság, a Magyar Királyi Kúria is foglalkozik 1895. május 
24-én! Döntése alapján Szabadka szabad királyi város véglegesen le
zártnak tekinti a kérdést, minek következtében „Rigó János állása 
megszűnik” .

A polgármesteri hivatalban történt kihallgatástól (1891. február 25.)
1891. október 12-ig szó sem esik bűnvádi eljárásról, sőt: ,,az 1891. 
évi június havi rendes közgyűlésen nekem, az előbb jelzett szolgai 
állásomban tett hasznos beruházásaim címén 139 forint 30 krajcárt 
fizettettek ki a tettes polgármester úr elismerést tanúsító nyilatkozatára.”

Rigó János 1891 júniusában azt hitte, kinyithatja a száját. Bírálni 
kezdi a városi politikát és harminc-negyvenezer forintos deficitekről 
beszél!

1891. október 12-én Szabadka szabad királyi város közigazgatási 
bizottságának fegyelmi választmánya elmarasztalja Rigó János városi 
vámpénztárnokot a 2 forint és 49 krajcár miatt.

1891. december 1-én dr. Janiga János tiszti ügyész vádat emel 
Rigó János 45 éves római katolikus vallású vámpénztárnok ellen. A 
vád alapja: ,,1891. február hó 26-án Ráich Milán, Maylender Sámuel 
és Szalay Mátyás tanácsnokok által konstatáltatott, hogy a vádlott
keze alatt álló pénztárból 2 forint és 49 krajcár hiányzott"

Enyhítő körülmények híján az ügyész a legsúlyosabb büntetést
kéri!

Miért ily, hirtelen a nagy szigorúság?
Rigó János közben levelet ír Kállay Albert főispánnak. Ebből 

fény derül az 1885-ös elbocsátására: „ . . . a z  akkori politikai okokon 
alapszik ez, azaz kortesjutalmul elígérték említett helyemet, mert én
az a k k o r i  h a t ó s á g  (Mukits János!) t i s z t e l ő j e  és  k i v á l ó
p á r t f o g ó j a  v o l t a m ,  ezért nevetséges ürügyek alapján felmen
tettek.”

Éles szavak a polgármester ellen:
,,Lázó az isten, méltóságod pedig sallang az ő lovainak szer

számján.” „A fennhéjazást azzal illusztrálják, hogy lásd a Jankovich-, 
Zichy- és az Apponyi-féle látogatásokból fennmaradt emlékeket ”
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Rigó János beleüti az orrát az urak dolgába!
Kállay, Albert 1891. december 7-én elrendeli a pótvizsgálatot. 

Erre Rigó Jánosnak az az állítása készteti, miszerint ,,a rovancsolást 
maga a polgármester szervezte”  ellene. Ugyanis Lazar Mamužić erről 
a Polgári Olvasókörben kapatos fővel tanúk előtt nyilatkozott.

A városházán elfektetik a papírokat.
Rigó János 1892. március 24-én kérvénnyjel fordul Szabadka 

szabad királyi város tanácsához a 150 forintról szóló betétkönyv kia
dásáért: . minden további ceremónia nélkül adassék ki a már
jelzett könyvecskémet, hogy én akadálytalanul költözhessem el Sza
badkáról oda, ahol alkalom lesz még ügybuzgóságomra, melynek el
mondása után kérésem megújítva maradván a Tekintetes Tanácsnak 
alázatos szolgája, Rigó János.”

1892 áprilisában folyik a huzavona az óvadékot tartalmazó betét
könyv körül.

Milán Rajié a tanács kérésére írásban kijelenti: ,,Rigó János 
állásából kifolyólag a várossal szemben s e m m i f é l e  a n y a g i  
e l s z á m o l á s  a l a t t  n i n c s e n  s a z  általa letett 150 forint óvadék 
haladéktalanul kiutalványozható ”

Ezek Milán Rajió szavai!
A javadalmi ügyvezetőé, aki a rovancsolást végezte.
Azonban Ivanió főszámvevő — nyilván többet tud — mást gondol: 

a kérvény elutasítandó, mert ,,Rigó János fellebbezési ügye még nincs 
véglegesítve” . A javaslat alapján a városi tanács — mi mást tehetne
— azonos megokolással a májusi rendes közgyűlésén elutasítja a 
kérvényt.

1892. június 27-én Rigó János hosszú levelet ír gróf Szapáry 
Gyula belügyminiszternek. A belügyminiszter 1892. szeptember 5-én 
sürgető leiratot küld Szabadkára: kéri a vonatkozó okmányok felter
jesztését.

1892. szeptember 30-án a város főjegyzője közli a belügyminisz
tériummal: nem tehet eleget a kérésnek, mert a kért okmányok a sza
badkai királyi törvényszéken vannak.

A belügyminisztérium újra sürget.
1892. december 17-én Szabadka szabad királyi város tanácsa 

,,nem érti, milyen ügyet sürget a belügyminisztérium” . Viszont a szó
ban forgó okmányok csak 1892. december 31-én kerülnek a törvény
székre! Addig a városházán fekszenek. Azonban a törvényszék elé 
kerülő okmányok már határozottan Rigó János b ű n ü g y é r ő l  be
szélnek!
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1893. január 17. A belügyminisztérium erélyesen sürget.
1893. január 21. A szabadkai törvényszék közli a városi tanács

csal, hogy a másodfokú ítéletet csak január végén hirdetik, s addig 
nem teheti át a kért iratokat.

1893. január 25. A városi tanács tudomásul veszi a törvényszék 
átiratát és határozatban közli a belügyminisztériummal, miszerint az 
ügyiratok még mindig a helybeli királyi törvényszéken vannak és nem 
származtathatja azokat vissza.

1893. április 30. Szabadka szabad királyi város tanácsa határo
zatban tudatja a belügyminisztériummal, hogy, ,,az ügyiratok elbírálás 
végett áttétettek a Magyar Királyi Kúriához, s mihelyt az ítéletet lekül- 
dik . . .  stb.”

1893. július 2. Rigó János hosszú levele Czorda Bódog kúriai 
elnökhöz.

Méltóságos, illetve Kegyelmes Uram!

Bizalomtól áthatva mindenekelőtt bocsánatot kérek majdnem to
lakodásnak látszó kérelmemért, melynek megtételére Méltóságos dr. 
bajsai Vojnics István főispán urunk előzékenysége által lettem felbá
torítva, hogy, az 1891. évi február 20-a óta húzódó, engem megkínzó 
sanyargatás befejeztetését ma már megsürgethetem, amennyiben a 
Magyar Kúriánál folyó évi március hó 7-e óta 1324 szám alatt elfekvő 
ügyem gyors és méltányos elbírálásától függ úgy az erkölcsi végpusz
tulástól való megmenekülésem is.

Hogy pedig mily mérvű az igaz ok nélküli üldöztetésem és az 
ebből kifolyó nélkülözésekkel való küzdésem, azt számos oly tanú 
igazolhatná, akiktől egyenként és külön több ízben kértem már egy- 
egy kenyérre valót, tettem ezt azért, mert véltem, hogy vétlenségem 
minél előbbi kiderítése után mindmegannyi nemes érzelmű jóakaróim
nak visszafizethetem a tőlük egyelőre alamizsnaként elfogadott idő
közi könyöradományt, remélvén azt, hogy, a belügyminisztérium által 
eddig már négy ízben megsürgetett hivatalos ügyiratokat, illetve tur
pisságokat, ha nem is örömmel, de végre-valahára utánaküldik az 
általam 15 hóval előbb felterjesztett fellebezvényemnek.

De mert nem az a célja e néhány soromnak, hogy itt panaszkod
jam, hanem hogy felhívjam Méltóságod becses figyelmét az ez érte
lemben fennlévő irataim nagy jelentőségére, azaz naši-vaši szabadkai 
elöljáróság nemtelen cselekményeire, mellyel szemben eddig kevésbé 
tanult létemre magam lettem kénytelen önvédelemre kelni és így több
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szőr többet írtam, mint amennyit képzettebb ember írt volna, az irály, 
vagy netaláni valamely más csekély hibát nézetem szerint a fedd- 
telen puritán jellem avagy becsületes szándék pótolandja, ha hogy 
a becsületesség a közéletben ma még nyomatékkai bír.

Úgy ennek alapján szolgáltam én köztudomás szerint városunk 
nagyközönségét 21 és fél évig mint sírkertfelügyelő, és ebből az alka
lomból ismerhet Méltóságod is, valamint több előkelő helybeli jóaka
róm, innen választattam meg a jelenlegi pártvezérférfiak meghívása 
s a közbizalom foly,tán első osztályú vámpénztárnokká feltűnően párt
különbség nélkül egyhangúlag, de mert új állásomban egyesek érde
kében a közügy rovására nem akartam jó hírnevemet beszennyezni, 
ezért üldözőbe vettek és 18 havi hivatalnokoskodás után némi ürü
gyek alapján felfüggesztettek és ebből kifolyólag a múlt évi január 
11-én Kállay Albert főispánunk több előkelő egyéneknek és külön 
helyen ez értelemben tett ígérete és akarata ellenére egész váratlanul 
felfüggesztettek s minden személyes kihallgatás és tett állításaimra 
vonatkozó tanúim kihallgatása nélkül elmozdítottak.

De ezen ténykedésükről szóló iratokat, habár a magy. kir. bel
ügyminiszter úr azoknak felküldését, mint fentebb említém, az én fel
jelentésem folytán már 4 ízben is kérte, azt a mai napig sem terjesz
tették fel, mert a tervszerű bűnös fogás, avagy, az anyagilag való 
tönkretevés, a hivatalos suskus csak így vezet pokoli céljaikra, vélvén 
ezek azt, hogy ezzel végképp lehetetlen leszek a hivatalra, vagy az ő 
örömükre végre-valahára majd csak elállók szerfelett széles bizonyítási 
szándékomtól, mert tudják azt, hogy a később megszerzett, illetve 
általam tőlük kicsalt és a fellebbezésemhez csatolt 5540. számú ügy
ködésemet kitüntető hivatal főnöki jelentés komoly elbírálása esetén 
minden állásukból kifolyó s az ez ügyre vonatkozó befolyásuk, avagy 
az így kiderült 135 ezer frtos deficitnek minősített és ezzel kapcsola
tosan egyéb turpisságaik büntetése reájuk nézve kimaradhatatlan.

Mert az általuk és általunk vezetett hivatalos könyvek szerint 
nem vagyok sikkasztó, és ennek dacára személyes bosszúból mint sik- 
kasztót bocsátottak el, erre hogy többet ne mondjak, ezt egyszerű ész
járásomnál fogva nem értem, de különösen nem értem azt, hogy, a pol
gármester úr utasítására miért tett le tettes Szalay Mátyás főkapitány 
úr és az engem feljelentő Ráich Milán hamis esküt az alaptalan bűn
vádi eljáráson a hivatkozott jelentéssel szemben, azt nálunk sokan 
szeretnék megtudni s ezzel kapcsolatban azt, hogy van-e oly bíró, 
aki az ilyenténképp leálcázott mutyiban paklizó bűnbandát a megér
demelt büntetés alól felmentse.

Épp ezen s egyéb pártpolitikai szempontból kérte be tőlem a 
Méltóságos főispán úr néhány nappal előbb az ügyemre vonatkozó 
bírói ítéletekről szóló számokat, hogy mindezekre nézve útbaigazító
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módon írhasson Méltóságodnak, miszerint a helyi zilált politikai vi
szonyok miatt vizsgálat elrendelése nélkül az alaptalan vád alól fel
mentésem mielőbb megtörténhessék, annyival is inkább, mivel így az 
ő nyugalmáért én elállók a megtorolható hivatalos hatalommal való 
visszaélés, okmányhamisítás és hamis eskü vétségének általam való 
feljelentésétől.

Ezek elmondása után Méltóságod bocsánatáért esedezem, hogy 
majdnem ismeretlen létemre ily áldatlan ügyre is pazaroltatom drága 
idejét és végre kegyes jóindulatába ajánlván magamat maradván

alázatos tisztelettel 
Rigó János

Kelt Szabadkán 1893. év július hó 2-án.

Rigó János rendületlenül keresi a maga igazságát és szaporod
nak az okmányok.

1893. augusztus 25. A belügyminisztérium sürget.
1893. október 7. Szabadka szabad királyi város tanácsa válaszol. 

Egyelőre nem küldheti a kért vonatkozó okmányokat.
1893. október 10. A belügyminisztérium erélyesen sürget. ..Hala

déktalanul terjessze f e l . . . ” Válasz nincs.
1894. január 18. A belügyminisztérium sürget.
1894. február 1. Rigó János követeli a visszatartott járandóságait.
1894. április 11. Sürgető leirat a belügyminisztériumból.
1894. április 17. Szabadka szabad királyi város tanácsa felvilágo

sító magyarázatot kér a belügyminisztériumtól, tulajdonképpen milyen 
iratok érdeklik Rigó Jánossal kapcsolatban.

1894. május 26. A szabadkai törvényszék közli, hogy az iratok 
átmentek Szegedre, a b ű n ü g y  újrafelvétele folytán. A városi tanács 
néhány nap múlva közli a belügyminisztériummal, hogy az iratok Sze
geden vannak.

1894. június 17. Ivanió főszámvevő jelentése szerint Rigó János 
állása megszűnt. A következő évben újabb tizenkét okmány keletkezik, 
de ezek felsorolására helyszűke miatt sem vállalkozhatunk. Mint vár
ható, a legfelsőbb bíróság, a Magyar Királyi Kúria is a hatóság párt
jára áll a 2 forint 49 krajcár ügyében.

Rigó János sorsa megpecsételődik. A keserűség sodorja a mezei 
szocialisták közé. Kilép a hatalom árnyékából, hogy mindhalálig küzd- 
hessen ellene.
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VIHAROS VETÉS





A múlt század utolsó évtizedével Szabadka a tőkés gazdasági 
fellendülés korába lép. Éledezni kezd a paraszti település: gyárak, 
középületek, magánpaloták épülnek, s a reménytelenül sötét utcákon 
felgyúlnak a légszeszlámpák. A Kertvárosban egymás mellé állnak 
az első házak, és kövezik a Palicsi utat. 1890-ben üzembe helyezik a 
Zombori kapunál az új téglagyárat. A régi vágóhidat áttelepítik a város 
északi pereméről a Zentai útra: a versenypályázatot 1890. június 8-án 
bonyolítják le, 53 125 forint a kikiáltási ár.

ígéretes kezdeményezések bontakoznak és régi tervek válnak 
valóra. Megalakul a Palics egylet. A város kedves kirándulóhelyét 
modern fürdő színvonalára óhajtja emelni, hogy a közönség szóra
koztatása mellett alkalmat nyújtson a testedző sport fejlesztésére is. 
Nagy pártoskodó vita az új kórházról. Az ellenzék elmarasztalja azt 
,,az idétlen tervet, mely szerint a kórház a Sándori kapun kívül épülne” . 
„A városházán ülésező urak, mint a gyermekhatóság fejei, elhiszik 
magukról, hogy mindenhez értenek és nekik más ember véleménye 
nulla” — írja a Szabadság. A kórház mégis a Sándori kapun kívül 
épül.

Az első szabadkai gyár — Macskovics Titusz téglagyára — rész
vénytársasági tulajdonba megy, üzemét bővítik és svájci gépekkel 
korszerűsítik. Később megalakul a Gőzmalom Részvénytársaság. Tető 
alá kerül Rothmann Imre vasbútorgyára. Keményítőgyár, két szappan
gyár működik, több kisipari műhely áttér a manufaktúrára. Földbir
tokosokból, kereskedőkből álló konzorcium cukorgyár építésének lehe
tőségét latolgatja, de a terv tőkehiány miatt megbukik.

1890. augusztus 3-án a Szabadság Új gyáripar Szabadkán cím
mel jelenti, hogy „nagyobb kőolaj- (petróleum-) raktár építése kez
dődött” . Már üzemel a Fompl testvérek új szeszgyára. Nemsokára 
Sümeghi Ferenc helybeli kereskedő „az ipar és mezőgazdaság nagy 
előnyére üzembe hozza gőzmalmát” . „A tökéletességnek netovábbja — 
írják az újságok — , a száz lóerős kettős gőzgép valósággal elbűvölte 
az ünnepélyes megnyitásra érkező hatósági urakat.”
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Az iskolák aggasztó állapotáról az országos tanügyi hatóság 
jelentése beszél: „A városnak iskolái régi alacsony, részben náddal 
fedett oly, épületekben vannak elhelyezve, melyek iskolai célokra al
kalmatlanok.” A közoktatásügyi miniszter felszólítására a város elren
deli a Kakas iskola renoválását, a Vörös ökör vendéglő helyén pedig 
(a posta mellett) korszerű új iskola épül. Közben a polgárság sürgeti 
a kertészeti iskola megnyitását a Palicsi úton.

A bankok, pénzintézetek mind nagyobb szerepet kapnak a gaz
dasági életben. Fontos kilométerkő a tőkés fejlődés útján az 1892. 
január 20-án alakult Közgazdasági Bank Részvénytársaság. Ez a Sza
badkai Takarékpénztár és Iparbank (1869), a Kereskedelmi és Iparbank 
(1872), a Szabadkai Általános Takarékpénztár (1883), a Szabadkai Gaz
dák és Iparosok Általános Takarékpénztára és Hitelszövetkezete (1886) 
és az Osztrák—Magyar Bank szabadkai fiókja (1891) után a hatodik 
helyi pénzintézet

Elődjeivel ellentétben a Közgazdasági Bank Részvénytársaság 
életképes vállalkozás. Az alapítók az intézet majdani székházával szem
ben, a Pest Szálló társalgójában gyűlnek össze és választják meg Đor- 
de Manojlovió külföldet járt ügyvéd személyében az elnöküket. Az új 
bank részvényesei elsősorban az ipar gyorsabb fellendítését kívánják 
szolgálni és szorgalmazni, de az ipari tőke érdekei sajnos nincsenek 
összhangban a városházán uralkodó szemléletekkel.

A közjogi ellenzék élesen támadja a hatóságot, „ mert az ipar és 
kereskedelem rovására a földbirtokosok érdekeit tolja előtérbe” . A 
tőke lassú beszivárgása folytonosan tágítja az ellentmondásokat a 
konzervatív földbirtokosok és vállalkozó szellemű kereskedők és gyá
rosok között. Ezek az ellentétek évtizedekig sötét árnyékként kísérik 
Szabadka fejlődését.

A hatósági jövedelmeket nagyobbrészt ,,az ázsiai állapotok” meg
szüntetésére áldozza a város. A közművek kimerítik a forrásokat, s 
bár a vasút felpezsdíti a kereskedelmet, az ipar csekély hasznot lát 
ebből, a beáramló osztrák áruval szemben versenyképtelen. A kilenc
venes évek elejéig alig beszélhetünk ipari befektetésről.

Lazar Mamužić önvédelmi iratából (Mamuzsich Lázár Szabadka 
szabad királyi város polgármesterének védelme. 1902) tudjuk, hova 
folytak 1884 és 1892 között a hatósági pénzek: felépül a Rókus-kápolna 
(1885), a Szent Teréz-plébánia (1886), a második, harmadik és negye
dik körben földszintes elemi iskola, szegényház létesült, tatarozzák 
és bővítik a Szent György- és a Szent Rókus-templomokat, kezdődik 
a Mária Valéria Kórház építése, Mérgesen, Tavankúton, Kelebián, Ra- 
danovácon, Suplyákon és Nagyfényen tanyai iskolák épülnek, a bel
városban pedig folytatódik a közművesítés.
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A felsorolt építkezések csak az idényszerű tégla- és cserép
gyártás és a kisipari jellegű fafeldolgozás fejlődésére hatottak ser
kentőleg. A bankalapítók nem véletlenül emlegetik az ipar sokoldalú 
fellendítésének fontosságát. Ennek reményében talál gazdára már az 
alakuló közgyűlésen az ezerötszáz részvény.

Az ipartelepítéshez három tényező kell: mozgékony tőke, nyers
anyag és munkaerő. Mind a három feltétel szoros kapcsolatban van 
a mezőgazdasággal. A közigazgatás területéhez tartozó 160 000 ka- 
tasztrális hold földből százezer holdat művelnek. A szántókon főleg 
búzát és takarmánygabonát, elsősorban kukoricát termel a nép. Vi
rágzik a sertéstenyésztés. A hizlalás kifizetődő. Itt halmozódik a keres
kedelmi tőke.

Huszonnégy nagyvállalkozó iparszerüen foglalkozik sertéshizla
lással. Sokan üzérkedésből élnek és gyarapodnak: felvásárolják a 
tanyavilágban a sovány jószágot, s tetemes haszonnal adják el a 
városban. A jószágpiacok és állatvásárok messze földön híresek. 
Negyvennégy vállalkozó hízóállattal kereskedik, s szállítja Szabadka 
portékáját Budapestre és Bécsbe.

Ezenkívül — a Közgazdasági Bank Részvénytársaság egyik jubi
leumi kiadványa közli — több téglagyár, több gőzmalom, sódaráló, 
keményítőgyár és egyéb nagyüzem mellett, iparral 3005 személy, keres
kedelemmel 790 személy foglalkozik, továbbá 112 szatócs, 9 kalmár, 
10 rövidárus, 18 rőfös, 19 fűszeres, 44 pálinkafőző, 5 lisztkereskedő, 
3 sókereskedő van a városban és 207 különféle kocsma üzemel.

A gazdagodó kereskedőréteg természetesen bele akar szólni a 
közügyekbe. De a hatalom gyakorlása a földbirtokosok kiváltsága. 
A városházán döntik el, milyen ipartelepet, kereskedést, bankot, rész
vénytársaságot érdemes a szabad királyi város területén megtűrni. 
A hivatalok végzik a maguk dolgát: bekövetelik az adót, kezelik a város 
vagyonát, kéjhölgyeket adminisztrálnak, csavargókat toloncoltatnak, 
pártolják a nép vallásos nevelését és a szegényügyekkel bajlódó úr
hölgyek jótékonykodását.

Az előkelő belvárosi polgárság tiltakozik a hizlalók miatt. Az 
iparszerű sertéshizlalás központja a város északi része, a későbbi 
gubógyár környéke, ahonnan a szél bűzt hord a csinosodó központba. 
Az áttelepítés mégis elhúzódik, mert ebben a kérdésben nincs ellentét 
a földbirtokosok és a kereskedők között. A hizlalás és kereskedelem 
a sertéstenyésztésre, a sertéstenyésztés pedig a kukoricatermelésre 
épül. Az alapvető gazdasági tevékenységek kiegészítik egymást.

Kiegészítik egymást, növelik a pénzforgalmat, és a haszon elve 
visszahat az őstermelésre: mind több és több nyersanyagra van szük
ség, és ez sürgeti a mezőgazdasági termelés korszerűsítését. Más
részt nő a forgalom, a szállítmányozás gazdasági szerepe.
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A gazdasági élet egyik ideggóca a vasút. Jelentősége nőttön 
nő, bár a javítóműhely, amelyből majd a vagongyár lesz, még a távoli 
jövő ígérete. A vaspálya elviszi a földek termését, és ekét, gépeket 
hoz. A búza már nem pusztán kenyér. Áru. És nyersanyag. Kimennek 
divatból a szérűkön ásott kenyérőrző vermek, halódik a híres háziipar, 
a boltosok újmódi portékát kínálnak, a pénz hatalma egyre nagyobb.

Munkaerőben nincs hiány. 1880-tól 1890-ig 61 367-ről 72 737-re 
emelkedik a lakosság száma, de ebből csak 38 537 lakik a városban, 
ahol 1891-ben 1762 iparossegédről és 692 ipari tanulóról tud a ható
sági adminisztráció. Ez a bérből élők tömegének csak csekély töre
déke. A tevékeny népesség nyolcvan százaléka a mezőgazdaságban 
dolgozik. Noha bort jobbadán csak házi használatra termelnek — 
4014 holdon — , és parlagon hever vagy tizenkétezer hold futóhomok, 
mégis ránehezedik a városra az agrártúlnépesedés gondja.

A bérből élő népesség zöme idénymunkára kényszerül. Idénymun
kás az e m b e r p i a c o n , a Szentháromság-szobor környékén kap
ható, ahol évről évre nagyobb a kínálat, mint a kereslet. Az ember
piac a növekvő társadalmi gondok és mélyülő ellentétek gyűjtőhelye 
lesz, itt izzanak a feszültségek, itt lángolnak fel a szenvedélyek és 
éleződnek a népesség szaporodásával fokozatosan a falusi szokásokkal 
áldott síkvidéki város ellentmondásai.

Az emberpiac hangulata iránt a hatóság sem lehet közömbös. 
Viszont a földbirtokosok szempontjából — az alacsony színvonalú ter
melés adottságai között — a munkáskérdés még azonos a cselédkér
déssel. A cselédet ugyanott árulják, ahol a napszámost, csakhogy az 
előbbit egész esztendőre veszik, hosszú időre a gazda hatalmába 
kerül, az utóbbival pedig folyton alkudni kell, és mindig akkor akar 
nagyobb napszámot, amikor a gazdának halaszthatatlanul szüksége 
van rá. Sok baj lesz még a napszámosokkal!

Szabadka látszólag a jólét városa.
A munkásság képzettebb és társadalmilag mozgékony rétegét 

a kisipar és a nyomdaipar foglalkoztatja. A mezőgazdaságon kívüli 
tevékenységek körülbelül négyezer embernek adnak kenyeret. Ennek 
egyharmada önálló mester, a másik harmada ipari tanuló, a maradék 
pedig munkaviszonyban levő segéd. Itt még erős a céhek köldök- 
zsinórja. Az ipari tanuló segéd, a segéd mester akar lenni, önállóságra 
törekszik. Fűti a remény, tűr, küzd, tanul.

Az iparosok és segédek, valamint az ipari tanulók közötti viszo
nyokat 1890 szeptemberében a szabadkai ipartestület — dr. Reisner 
Lajos indítványára — külön szabályrendelettel rendezi. Ez az okmány a 
napi munkaidőt t i z e n k é t  ó r á b a n  rögzíti, de kivételesen tizennégy
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órát is megenged. Az ipartestület vezetői nagy vívmányként emlegetik, 
hogy Szabadkán a dolgozó iparossegédek tizenkét óránál hosszabb 
munkaidőt nem kaphatnak.

Heti munkaszünet még nincs. Az első vasárnapi munkaszünetet,
1891 júliusában, ünnepséggel köszöntik az ipari tanulók és segédek. 
Délelőtt Szendrei Imre tanár felolvasást tart a nap jelentőségéről, 
délután pedig valamennyien kirándulnak Palicsra. Szendrei Imre kie
meli: ,,Akik nincsenek tisztában a szociális elvekkel, a vasárnapi 
munkaszünetet veszedelmes szocialista vívmánynak tartják.”

A rendőrség a kirándulók nyomába szegődik.
Az ipari munkások helyzete nem sokkal könnyebb, mint a nap

számosoké, mégis él bennük az egyéni érvényesülés reménye. A 
szakértelem gyarapodásával együtt emelkedik az önállósulás vágya, de 
mert nem minden vágy válik valóra, megindul az osztódás, a vagyon 
szerinti rétegeződés, majd a szervezkedés. Ám a nincstelen iparos
segéd még sokáig ,,nem ereszkedik le” szívesen a nincstelen mező- 
gazdasági munkáshoz.

A szakképzett ipari munkás és az agrárproletár közötti szakadék 
évtizedeken át kártékonyán hat a munkásmozgalom fejlődésére. Ez 
ad alkalmat a munkaadóknak arra, hogy az ipartestüket révén haté
kony szerephez jussanak a munkások mozgalmában és tompítsák az 
osztályharc élét.

AZ ELSŐ VÖRÖS MÁJUS

A II. Internacionálé alakuló kongresszusa 1889-ben Párizsban — 
R. F. Lavigne francia küldött javaslatára — május elsejét nemzetközi 
munkásünneppé nyilvánítja. Ezen a napon zajlott 1531-ben Lucca vá
rosában a világ első munkástüntetése és ehhez a naphoz fűződnek 
az 1886-os véres chicagói események. Az alakuló kongresszus hatá
rozatának egyik célja, hogy a munkások minden országban és minden 
városban egyidejűleg követeljék a nyolcórás munkanap bevezetését.

Gróf Szapáry, Gyula belügyminiszter „hivatalból ajánlva” küldi 
szét az alárendelt hatóságoknak az 1890. április 16-án kelt leiratát: 
„Tekintetes Úr! A múlt évben Párizsban tartott nemzetközi munkás
kongresszusban elhatároztatott, hogy a folyó évi május hó első nap
ján mindenütt, ahol munkások vannak, munkaszüneteltetési tüntetés 
rendeztessék, igazolásul annak, hogy azon kérdésekben, amelyek a 
munkások igényeit képezik, az összes munkásság egyetért.”

A belügyminiszter figyelmezteti a hatóságokat, hogy „a tüntetés 
rendezésére és az abban való részvételre a munkások részint írásban, 
részint vidékre kiküldött izgatok által buzdíttatnak s igen valószínű,
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hogy annak megtartását szándékolják” . „Ugyanezért tudatom tekin
tetes uraságoddal, hogy a munkásoknak sem a folyó évi május első 
napján, sem ezentúl semminemű körmenetek, felvonulások s ilyféle 
utcai tüntetések a hatóság főnökének személyes felelőssége alatt meg 
nem engedhetők.”

Semminemű körmenet, felvonulás, utcai tüntetés. . .  Legfeljebb 
gy,űlés engedélyezhető hatósági felügyelettel. A közigazgatás főnökein 
múlik, mit tekintenek körmenetnek, felvonulásnak és mit nem. Sza
badka polgármestere 1890. április 20-án bontja fel a vörös pecsétes 
borítékot és olvassa el többször egymás után a szokatlan szöveget. 
A zárómondatok egyértelműek: „Jelen rendeletem a hatósági főnö
kökkel, rendőri kapitányokkal és elöljárókkal közlendő, s hogy leg
pontosabban megtartassák, tekintetes uraságod által is ellenőrizendő. 
A tett intézkedésekről és azok eredményeiről hozzám részletes jelen
tés teendő.”

Lazar Mamužić a város nyugalmát fenyegető váratlan veszedelem 
ügyében nem is találhat alkalmasabb megoldást, mint amit a belügy
miniszter javasol. Hívatja nyomban Hevér Géza rendőrkapitányt és 
megparancsolja, hogy a Fűzfás utcai laktanyában helyezze készen
létbe a lovasrendőröket. A fentieket két levéltári okmány igazolja.

Az egyik: „Végzés. A rendőrkapitányi hivatallal tudomás és mi
heztartás végett közöltetvén, mint elintézett ügydarab irattárba teendő. 
Szabadkán 1890. április hó 21-én. Mamusich polgármester.”

A másik: „A fenti miniszteri rendeletben foglaltakat tudomásul 
veszem és ezek alapján a szükséges intézkedések megtételét folya
matba vettem. Szabadkán 1890. április hó 21-én. Hevér rendőrkapitány.” 

Hevér Géza rendőrkapitány gondosan intézkedik, és ezzel tulaj
donképpen lezárulna az 1890. április 16-án kelt, 233. számú belügy
miniszteri körrendelet történetének első fejezete. Szapáry gróf azonban 
Kállay, Albert főispánnak is ír Szegedre.

„Méltóságos Úr! A megyék és városok első tisztviselőihez inté
zett, a munkástüntetéseket megtiltó rendeletem másolatát Méltóságod
dal azzal a meghagyással közlöm, miszerint annak legpontosabb meg
tartására felügyelni, annak legerélyesebb foganatosítására az illetőket 
figyelmeztetni és amennyiben az illetékesek nem lennének elégsége
sek, azok pótlása iránt intézkedni szíveskedjék. Fogadja Méltóságod 
tiszteletem nyilvánítását. Budapesten 1890. évi április hó 16-án. G. 
Szapáry.”

Május elseje közeledtével fokozódik a hatóságok nyugtalansága. 
Gróf Szapáry Gyula 1890. április 22-én 302. szám alatt újabb leiratokat 
postáztat. Az egyiket Kállay Albert kapja: „Méltóságos Úr! A várme
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gŷ ék és a városok első tisztviselőihez a folyó hó 16-án 233/res szám 
alatti rendelet kapcsán intézett leiratom másolatát van szerencsém 
Méltóságoddal ezennel közölni. Fogadja Méltóságod tiszteletem nyil
vánítását . . . ” stb.

A főispán kérdést intéz Szabadka polgármesteréhez, megkapta-e 
az újabb belügyminiszteri leiratot. Igen, megkapta, 1890. április 25-én 
,,R AJÁNLOTT” jelzéssel, fel is bontotta és nagyban tanulmányozza.

„Értesítem tekintetes uraságodat, miszerint a cs. és kir. katonai 
hatóság részéről megtétettek az intézkedések, hogy a folyó évi május 
1-re tervezett munkástüntetések és netalán előforduló zavargások biz
tos meggátolása érdekében a helyi közigazgatási hatóságok megkere
sésére a karhatalom kiállítása a katonai helyi parancsnokok által esz
közöltethessék. Felhívom egyszersmind uraságodat, hogy ezen intéz
kedéseket az alantas hatóságokkal tudomás és miheztartás végett 
azonnal közölje.”

Vessünk egy pillantást a dátumokra. Az első belügyminiszteri 
leirat április 16-án kelt és április 20-án érkezik Szabadkára. Április 
21-én a polgármester és a rendőrkapitány intézkedik. A második — 
a katonai mozgósításra vonatkozó — okmány, kelte április 22-e. Ezt 
április 25-én iktatják a városházán és a polgármester másnap — 1890. 
április 26-án — értesíti a helyőrség parancsnokát, hogy Szabadkán 
nincs elég rendőr és a kilengések elkerülése végett május elsejére 
reggel négy órától éjfélig két gyalogos- és egy lovasszázad készült
ségbe helyezését kéri.

Az első hírlapi közlemény, május elsejéről 1890. április 27-én 
lát napvilágot a Szabadság hírrovatában: ,,A szabadkai sajtó munkásai, 
mint értesülünk, ez évi május elsejét megünneplik s ez alkalommal 
a reggeli órákban egy szűkebb körű kirándulást rendeznek Palicsra.” 
Majd zárójeles mondat: ,,E tisztes ipar megérdemelné a magasabb 
színvonalra való emelkedést.”

A polgármester szócsöve, a Szabadkai Közlöny ugyancsak április 
27-én tudatja a publikummal: „ . . .  megünnepeljük május elsejét, úgy 
mint azelőtt is, zenés ébresztővel, de mégis igen c s e n d e s e n Itt a 
hír együtt van a kommentárral, sőt a jólértesültséget fitogtató Sza
badkai Közlöny jövendölésre vetemedik: május elseje olyan lesz, ami
lyennek a hatóság akarja, mint amilyenek a kőművesek régi májusfa- 
ünnepségei szoktak lenni!

Azután a Szabadkai Közlöny részletesen megmagyarázza, mire 
alapozza a jövendölést: „Nálunk az iparosvilágban nincs gyökere a 
szocialista mozgalomnak. Nincsenek gyáraink, nincsenek bányáink, és 
ezért nálunk aligha lehet szó sztrájkról. Igaz ugyan, nincs kizárva, 
hogy mégis történik valam i. . .  A példa ragadós.”
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Két újság, két hírforrás. A Szabadság a szedőterem nyomdá
szaitól kapott hírt közli a főszerkesztőnek a tisztes ipar állapotára 
vonatkozó toldalékmondatával. A Szabadkai Közlöny a városházán 
hallottakat tolmácsolja és óvatosan (ki tudja, hátha mégis történik 
valami!) jóslatokba foglalja a hatóság kívánságát.

Szabadka harmadik sajtóorgánuma, az időnként unalomba asza- 
lodó öreg Szabadkai Hírlap 1890. április 27-én szintén a munkáskér
déssel foglalkozik: ,,A munkáskérdés úgy, mint külföldön kialakult, 
nálunk — a főváros kivételével — egyáltalán nem létezik. Gyáriparunk 
alig van, s éppen emiatt hiányzik is azon elem, amely a munka és 
tőke között eddig fennállott viszony helyébe egy újabbat, jobbat kíván 
állítani, hogy tudniillik a munkások anyagi és társadalmi igényeit job
ban kielégítse.”

Véli a Szabadkai Hírlap.
„ Higgye is el mindenki — magyarázza a továbbiakban — , hogy 

hiába szállítják le a napi munkaidőt akár 8 órára, hiába díjazzák a 
munkásokat akár legfényesebben is, ha azok, akikből valaha szintén 
mesterek fognak lenni — a segédek nem józan életűek, pazarlók és 
nincs kitartásuk.”

Készül a belügyminiszter, főispán, polgármester, rendőrkapitány, 
készül a hadsereg, készülnek és jövendölnek a hírlapok és készülnek 
május elsejére a munkások is. A közleményekből közvetve vagy köz
vetlenül kiderül, hogy a nagy történelmi követelések, a munkásosztály 
céljai ismeretesek, időszerűek és hatnak Szabadkán a II. Internacio- 
nálé alakulásakor.

Május elseje csütörtökre esik.
A pirkadat felhőtlen derűs napot ígér. A rendőrök kora hajnal

ban nyergeinek, s a Fűzfás utcából belovagolnak a központba. A fő
kapitány a Pest Szálló tágas udvarába irányítja őket a további paran
csig. A katonaság szintén készenlétben, hogy szükség esetén Hevér 
Géza főkapitány, valamint Antunovics és Scossa alkapitányok rendel
kezhessenek vele.

A Pest Szálló épületének közvetlen közelében vannak a nyomdák. 
A Vass Ádám-féle vendéglővel szemben nyomtatják az újságokat és 
kissé odébb, a mostani Šenoa utcában működik a Bittermann-féle üzem. 
Ezen a környéken szedelőzködik össze a nyomdászok kis csapata. 
Derűs, szép reggel.

A vörös kokárdás csoport vidáman indul az aluljáró felé. A vas
úton túl, a mai Kertváros területén kőrakások, jobbra-balra a szőlők 
és gyümölcsösök között épülő házak, de az úttest jórészt kövezetlen,
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hepehupás, a mély keréknyomok között fűcsomók, a kísérő árkok 
partján dúsan virul a gaz. Kilomiéternyire járnak a vasúttól, mikor 
valaki visszapillant és elkiáltja magát:

— Jönnek az Andrások!
A régi törvényszék telkén nagyban folyik az építkezés. Az áll

ványok mögül tűnnek fel a lovasok, s vágtatnak az aluljárón át végig 
a Palicsi úton. Mikor utolérik a nyomdászokat, lelassítanak és lépés
ben követik a menetet. Palicsig hosszú az út, hogy mi történt közben,
nem lehet pontosan tudni, de bizonyos, hogy a rendőrség beavat
kozik, zaklatja a munkásokat. Idézzük meg a tanúkat.

Szabadság, 1890. május 4.: „Május első napját nálunk is meg
ünnepelte egy lelkes kis csapat, a helybeli nyomdászsegédek ösz- 
szessége. Vagy tizenhatan kirándultak Palicsra s szórakozva, mulatva 
töltötték el a nevezetes napot a legnagyobb rendben. Az »András« 
uraknak még ez is feltűnt, nem tudjuk, miféle ribilliótól tartottak, de 
tény az, hogy a kis menetet jelvényeik leszedésére kényszerítették
az úton. Vajon a kapitányság melyik tagja ijedt meg annyira?”

Szabadkai Hírlap, 1890. május 4.: Három közlemény foglalkozik 
május elsejével. Először egy hír: „Az idén, pedig a munkásnép Euró- 
pa-szerte vörös májusra készült, amiből nem lett semmi. . .  felesleges 
volt minden rémülés.” Azután egy fővárosi lap vonatkozó közlemé
nyét magyarázva következik a szabadkai esemény részletes leírása:

„Az elővigyázatossági rendszabályok, a rendőrség és katonaság 
készenlétben tartása nálunk is foganatba vétettek. Minthogy pedig 
Szabadkán nincs szokásban a lapok hivatalos értesítése, ezt az intéz
kedést csak onnan sejtjük, hogy kora reggeltől egész estéiig több 
rendőrt láttunk, mint máskor.” (Ha nem értesítették a Szabadkai Hír
lapot, honnan tud a katonai készültségről? A katonák nem vonultak 
ki! A titkot a laktanyán kívül kevesen ismerik.)

„A munkások közül valami 15 nyomdász és egy könyvkötő tar
tott ünnepet — folytatódik a beszámoló — , s ez abból állott, hogy 
korán reggel kimentek Palicsra, útközben lovasrendőrök felszólítására 
a feltűzött jelvényeket zsebbe tették, s Palicson ismételve az ezek 
átadására felszólító rendőrnek n e m  a d t á k  oda.  Hogy ezen intel
ligens elem nem csinált kravallt, olyan természetesnek találjuk, hogy 
nappal világosság van. Egyébként pedig konstatáljuk, hogy úgy Pali
cson, mint a városligetben, a szokottnál több látogató volt, s több sör 
is fogyott el.”

Nem volt ez egészen ártatlan és szokványos népünnepély. He
lyesen állapítja meg dr. Mirnics József A bácskai munkásmozgalom 
a Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulásáig című köny
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vében: „Nagyobb tüntetés nem volt ugyan, de tizenöt nyomdászmunkás 
maroknyi csoportja a tilalom és figyelmeztetés ellenére osztályharcos 
módon, vagyis munkabeszüntetéssel ünnepelt

Lazar Mamužić polgármester 1890. május 3-án 229/eln. szám alatt 
a következőket jelenti Kállay Albert főispánnak:

Méltóságos Főispán Úr!

Hivatkozással a folyó évi 302/res. szám alatt kelt magas ren
deletére, tisztelettel jelentem, hogy a május 1-re Európa-szerte ter
vezett munkástüntetésekkel szemben az előző óvintézkedések Szabad
kán is megtétettek akként, hogy egy század lovasság és két század 
gyalogság készenléti szolgálatra kéretett a katonai hatóságtól, azon
ban csak a laktanyában lévén összpontosítva, a közönség előtt semmi 
feltűnést nem okozott.

Jelentem továbbá, hogy 15 nyomdászsegéd kivételével az összes 
munkások munkában voltak, eme tizenöt nyomdászsegéd pedig jel
vénnyel ellátva Palics fürdőbe tett kirándulást, azonban egész csend
ben tüntetés nélkül mulattak Palicson, s teljes rendben jöttek vissza a 
városba is, az ezen felírással „MÁJUS 1. 1890. MINDANNYIAN EGYÉRT. 
EGY MINDANNYIONKÉRT” jelvények azonban a rendőrség által 
eltávolíttattak. Egyáltalán ezen a napon a városban sem tüntetés, sem 
munkásgyűlés nem volt, ilyen nem is kéretett, s egyetlen kihágás sem 
történt.

Szabadkán 1890. május 3-án.
Mamusich Lázár 

polgármester

A különböző forrásokból merített adatok és helyzetképek lénye
ges vonásaikban azonosak, a tények összecsengenek s egymást kie
gészítve valósághű képet adnak a munkásosztály nemzetközi napjá
nak első szabadkai ünnepéről. Szabadka munkásai büszkék lehetnek 
elődeikre, akik tíz hónappal a II. Internacionálé párizsi alakuló kong
resszusának határozata után tanúságot tettek osztálytudatuk ébredé
séről. A haladó Európa nagy eszmeáramlatai eljutottak ide és hatottak.

A MÁJUSI VETÉS SARJADÁSA

Az esemény, nem maradt visszhang nélkül. A polgári sajtó mind 
gyakrabban foglalkozik a munkások ügyével. A Szabadkai Közlöny
1890. május 18-i vezércikkében átfogó fejtegetésekbe bocsátkozik.
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,,A munkáskérdés jelenleg a kontinensen legaktuálisabb jellegű, 
amely a német császár kezdeményezésére nagy reformnak vétetik 
alá. A minden országban megindult mozgalmak a tőkék birtokosait, 
úgy a munkaadókat nem csekély, aggállyal töltötték el, mert a mun
kabér és munkaidő szabályozását, amily előnyös a munkásosztályra 
nézve, éppoly hátrányosnak tartják magukra nézve. Pedig éppen a 
tőkék birtokosainak kellene a munkásosztály érdekeit úgy a munka
bér, mint a munkaidő tekintetében figyelembe venniök éspedig szigo
rúan erkölcsi tekintetből.”

A városi hatóság befolyása alatt álló hírlap tehát felveti a kor 
legidőszerűbb társadalmi problémáját. Megállapítja: ,,A magas mun
kabér, azaz oly díjazása a munkásosztálynak, hogy belőle minden 
lényeges szükségletét kielégíthesse, nemcsak a politika és a morál, 
de a közgazdaság szempontjából is kívánatos, mert egyedüli út és 
mód arra, hogy a társadalom egy tekintélyes része, mely kézi munká
jából él, valóban emberileg létezhessék.”

„Magasabb műveltségű országokban — folytatja a Szabadkai 
Közlöny — , hol a népélet mozgalmas, a munkásosztály elégültsége 
nélkül sem a középosztály szabadsága, sem az arisztokrácia uralma 
biztosnak nem tekinthető. De ettől eltekintve kedvezőbb munkabér
viszonyok mellett a munkásosztály psichikailag és erkölcsileg épebbé 
válik, a munkaképesség és a megbízhatóság növekedik. De még ma
guknak a munkaadóknak az érdekeivel is jobban összefér a magasabb 
munkabér, mert jobban fizetett munkás jobban és sikeresebben dol
gozik, hívebb és ragaszkodóbb és kevesebb felügyeletet igénylő. Ami
ből következik, hogy a valódi humanizmus a helyesen felfogott ha
szonnal igen jól összefér, s hogy nem az a munkaadó fog legnagyobb 
sikert felmutatni, ki munkásait legrosszabbul fizeti, s viszont kétség
telen — mert tapasztalat igazolja — , hogy nem azon népek verseny- 
képtelenek, amelyeknél a munkásoknak bére a legmagasabban áll.” 

A dr. Vécsei Emil ügyvéd felelős szerkesztésében minden vasár
nap megjelenő társadalmi, közművelődési és szépirodalmi hetilap ez
zel a valószínűleg német eredetiből fordított közleményével szabadkai 
viszonylatban szokatlan kérdéseket és nézeteket tálal az olvasói elé. 
A sorok közül kiolvasható a város értelmiségének és jómódú polgár
ságának aggodalma: a munkások elégedetlensége a polgárság nyu
galmát is zavarja, a féken tartás pedig a karhatalom növelését sürgeti, 
s ez pénzbe kerül. Sok pénzbe.

„Ha a munkabér kérdése a kívánalomnak megfelelően nyer 
megoldást — folytatja a Szabadkai Közlöny — , úgy a szociáldemok- 
ratikus hajlamok mindenesetre el fognak enyészni: úgy bizonyára nem

133



fog a munkásnak eszébe jutni az, hogy miután a munka minden érték 
forrása, minden tőkeképződés alapja, kell tehát hogy minden mun
kásnak az általa szükséglett tőke szabadon álljon rendelkezésére, 
hogy, mindegyikük munkája teljes hozadékát megszerezhesse. Mert 
ez esetben az általa teljesített munkát akként látja megjutalmazva, 
mint amily értéket ő annak tulajdonít, s nem fogja azt kívánni, hogy 
a bérmunka teljes mellőzésével a dolgozó osztálynak a tőke birtoko
sai és vállalkozó általi kizsákmányoltatása megszűnjön, mert munkája 
kellően díjaztatik, úgy kizsákmányolásról szó sem lehet.”

„A szociáldemokraták intéző szelleme, Marx ugyan nagypn mesz- 
sze melgy — fejezi be nevezetes cikkét a Szabadkai Közlöny — , 
mondván, hogy a tőkevagyon csak a bérmunka rovására és megrövi
dítésével képződik, hogy a munkások bére semmi arányban sincs 
az általok előhozott értékekkel, azonban ily( túlzó elveket nem han
goztatnak a szocialisták s van remény, hogy a munkabér kellő szabá
lyozása s a munkáskérdés szerencsés megoldása mellett a szocialisz- 
tikus áramlatok teljesen meg fognak szűnni.,,

[gy ír csaknem száz esztendővel ezelőtt a jövendölésekre haj
lamos szabadkai hírlap a szabadelvű polgárság korai vágyait és 
álmait dédelgetve. A klerikális mozgalom cselekvő főpapja, Matija 
Mamužić plébános kevésbé hisz abban, hogy a munkáskérdés szeren
csés megoldása mellett a szocialisztikus áramlatok teljesen meg fog
nak szűnni: harcolni akar a szocializmus bacilusai ellen, s tudja: 
eredményesen harcolni csak szervezet által s szervezetten lehet.

A Katolikus Legényegylet a Hungária Szálló melletti utcában 
ötezer forintos házat vásárol. Az ötezerből ezerötszáz forintot a temp
lom pénzéből kölcsönöznek, a fennmaradó háromezer-ötszáz forint 
eredetéről nem esik említés. ,,A vétel szerencsésnek mondható — 
állapítja meg a Szabadság — , mert a ház szinte a templom tövében 
van.” Innen, a templom tövéből tüzelnek a munkások osztályjellegü 
szervezeteire.

A Balás Imre szerkesztésében megjelenő Szabadkai Hírlap szin
tén vezércikket szentel a kérdésnek.

„Iparosmestereink legnagyobb részénél a segédmunkás a mes
terrel egy házban lakik, egy asztalról eszik, s csak legújabban kezd 
szokásba jönni a házon kívüli lakás és étkezés mellett az otthoni 
munka is, de ez alig változtat valamit a dolgon. Mindezt pedig avég- 
ből hoztuk fel, hogy kimutassuk, miszerint a munkáskérdést nem azon 
az alapon kell tekinteni s megoldani akarni, amint ezt a külföldi gyár
munkások vezetői kieszelték s általánosan elfogadtatni kívánják.
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A díjazás mértéke feleljen meg a munka értékének: ez lehet alap
jában irányadó elv, melynek megvalósítása a felek szabad egyezke
désétől függjön, de ezen egyezkedés olyan erővel is ruháztassék fel, 
hogy, azt bizonyos határidőn belül egyik fél sem törhesse meg, és 
hogy éppen ezen határidőn belül a következő új időszakra is mind
két fél igazi érdekei alapján újabb megegyezés létesülhessen.”

A Szabadkai Hírlap ebből arra következtet, hogy a mesterek, a 
m u n k a a d ó k  h e l y z e t é t  k e l l  j a v í t a n i ,  hogy ők ,,a segé
deket megfelelő módon díjazhassák” . A végső cél pedig az, hogy az 
iparosok „Istenen és önmagukon kívül senki másra nem támaszkodva, 
az izgága és békétlen elemeket önmaguktól távol tartva haladjanak 
a kitartó munkásság útján, amelyen egyedül biztos a siker” .

Minden lap a saját publikuma szája íze szerint ír és magyarázza 
a munkáskérdést. Mégis figyelemre méltó, hogy a polgárosodó Sza
badka mennyire napirenden tartja korának társadalmi kérdéseit. Az 
első vörös május elseje felhívja a figyelmet a nemzetköziség tényére, 
s ebből kerekedik a reakciós szemlélet, miszerint a szocializmusnak 
itt nincs talaja, pusztán azért terjed, mert külföldről importálják.

Május elseje első ünneplésének évében a szabadkai munkások
nak egyetlen hatóságilag nyilvántartott szervezetük van: az Általános 
Munkás Betegsegélyző Pénztár helybeli fiókja, illetve szabadkai élő
helye, amely „nemzetiségi és felekezeti különbség nélkül” igyekszik 
a munkásnép sorsán javítani. Az előhely önálló politikai tényező, alap- 
rendeltetésén kívül népszerű kulturális előadásokat szervez, ápolja az 
összetartozás tudatát és (ezért haragszanak rá legjobban a hatóságok) 
terjeszti a munkássajtót.

Tagjai szinte kimondottan ipari és kisipari alkalmazottak.
1889. április 22-én a beltéri elemi iskola épületében, az előhely 

ötödik évi közgyűlésén Palotay Bódog személyében új elnököt válasz
tanak. A tisztikar listáján Aranyi Mihály, Mátay János, Summer János, 
Weisz Jakab, Szegedy Lajos, Veroni Pál, Slávy, József, Hegyesi Lipót, 
Oszvald Pál, Mauer Alajos, Holcz Imre, Barbár Mihály, Eregyin Vazul, 
Schmith Flórián és Antunovics István nevei olvashatók.

A központban — Budapesten — tartandó küldöttgyűlésre Richter 
József előhelyi meghatalmazott és Weisz Jakab egyesületi tag utazik, 
ahol majd beszámolnak arról, miként semlegesítik az erős és néha 
hisztérikus klerikális propagandát. Idehaza már nagyban folyik a gyűj
tés az egyesületi zászlóra, amelyet annak rendje és módja szerint fel 
kell szentelni.

Úgy látszik azonban, a központban másképpen vélekednek, mert 
1889. május 28-án megjelenik a vezetőség közleménye: „Az Általános 
Munkás Betegsegélyző Egylet szabadkai fiókja értesíti tagjait, hogy
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a pünkösd másnapjára tervezett zászlószentelési ünnepély elmarad. 
Hálás köszönet mindazoknak, kik szíves adományaikkal az ünnepély 
leendő sikeréhez hozzájárulni kegyesek voltak.”

Hát így sikerült az egy(leti zászlót megkímélni a szenteltvíztől!
1890 januárjában újra hallat magáról az előhely. Tizenkettedikén 

az egylet vigalmi bizottsága a Pest városhoz címzett szálloda nagyter
mében táncvigalmat rendez a zászlóalap javára. „A jelenlevők fiata- 
labbja — írja a Szabadság — , úgy mint idősebbje, vígan töltötték az 
éjt, s csupán a reggeli harangszó oszlatta szét a közönséget.” A felül
fizetők között szabadkai viszonylatban először találkozunk nők nevei
vel. Kovács Juliska, özv. Tikviczki Istvánné, Kalmár Teréz, Strausz 
Rózsa. . .

A felülfizetők névsorából érdemes még kiemelni Kovács Jánost, 
akivel majd néhány hónap múlva a Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt alakuló kongresszusán találkozunk. Neve 1887-ben tűnik fel elő
ször az élőhellyel kapcsolatban, amikor a választmány póttagjává vá
lasztják. Az 1888. április 15-én a Hungária Szálló nagytermében tartott 
közgyűlésen Kovács János az előhely jegyzője. Értelmes, írástudó 
bőripari munkás.

Az első május évében az Általános Munkás Betegsegélyző Pénz
tár szabadkai előhelye nem túlságosan tömeges szervezet, de a mun
kásoké, a munkások érdekeit védi és képviseli. A Magyarországi Szo
ciáldemokrata Párt 1890. december 7-re összehívott alapító kongresz- 
szusára az előhely Kovács Jánost delegálja.

A kongresszusi előkészületek időszakában a munkásmozgalom
ban két erős irányzat között folyik a harc a vezetésért. Az egyik cso
port, az osztályharcos politikát folytató forradalmi szárny, a Munkás 
című lap köré tömörül. A másik csoport az Általános Munkás Betegse
gélyző és Rokkantpénztár tisztviselőiből s ezek híveiből áll és meg
alkuvásra való hajlamosság, kispolgári reformizmus jellemzi az irány
vonalát.

1889 szeptemberétől 1892 decemberéig a Munkás-csoport van 
fölényben. E rövid időszakhoz nagy események fűződnek: országszer
te ünnepük az első május elsejét, a budapesti munkásgyűlések han
gulata forrósodik, a szónokok Spinozát idézve követelik a választási 
jogot. „Mindenkinek annyi joga van, amennyi hatalommal bír — mond
ta a nagy filozófus — , de a magyar állampolgárnak csak az adó meg
határozott magassága nyújt ilyen hatalmat. . . ”

De hát a munkások nem fizetnek adót? Egyenes adót kevesebbet 
fizetnek, de sokaságuknál fogva mégis túl sokat. A közvetett adó két
szer több az egyenes adók összegénél és ennek zömét a munkások
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fizetik! A munkás folyton adózik. Minden falat kenyér, só, minden 
pipa dohány, minden pohárka pálinka után adózik. Mészáros, kalmár, 
háztulajdonos jár ugyan az adóhivatalba, de a munkások pénzéből 
fizet. A véradót is leginkább a proletárok fizetik. És mégis megtagad
ják tőlük a jogot azzal az ürüggyel, hogy a munkásosztály politikailag 
nem eléggé érett!

Heves küzdelemben telnek a kongresszus előtti hetek. 1890. 
június 22-én Budapesten a polgári lövöldében egybegyűlt munkások 
olyan viharosan követelik az általános, titkos és közvetlen választói 
jogot, hogy a jelen levő hatósági kiküldött megretten, s követeli a 
tervezett határozati javaslat módosítását.

E nyári napokban Szabadkán szokatlanul élénk a társadalmi 
élet. Nánay Mihály szabó — aki Bécsben tanulta a mesterséget — 
felviszi a városházára az Iparosifjak Művelődési Körének alapsza
bályait. A városházán hümmögnek, nem értik, mire való az ilyesmi, 
de aztán beiktatják az okmányt és 9684/tan. szám alatt 1890. augusz
tus 25-én felküldik a magyar királyi belügyminisztériumhoz.

A jóváhagyásra három hónapot kell várni. Csak 1890. november 
17-én — három héttel a Magyarországi Szociáldemokrata Párt alakuló 
kongresszusa előtt — írja alá Lukács György államtitkár azt az ok
mányt, amelynek alapján az Iparosifjak Művelődési Köre szabály
szerűen működhet. De nem működik. Vihar támad körülötte, amelynek 
okát az egyik kongresszusi felszólalás világítja meg.

A KONGRESSZUS NAPJAI

Az új párt december hetedikére összehívott alapító kongresszusán 
a harmincnégy vidéki küldöttség között öt vajdasági város — Szabadka, 
Újvidék, Becskerek, Páncsova és Versec — képviselőit látjuk. A meg
nyitás után felolvassák Friedrich Engelsnek 1890. december 3-án Lon
donban kelt levelét.

„Ezen pártnak, mely immár — mint pártlapjaikból észrevehető — 
Magyarországon is mindjobban fejlődik, s melynek az az előnye van, 
hogy már eleve is nemzetközi, mert magyarokat, németeket, szerbeket, 
szlovákokat foglal magában — ezen ifjú pártnak szíveskedjenek a 
pártgyűléséhez a legjobb kívánságaimat tolmácsolni.”

A kongresszus legfontosabb dokumentuma, a párt E l v i  n y i 
l a t k o z a t a  (tulajdonképpen az osztrák szociáldemokraták hainfeldi 
programjának magyar fordítása), hitet tesz a proletár internacionaliz
mus eszméi mellett. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nemzet
közi pártnak nyilvánítja magát, ,,nem ismeri el a nemzetek, a szüle
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tés és a birtok előjogait” és kimondja, hogy „a kizsákmányolás elleni 
harcnak nemzetközinek kell lennie, mint amilyen maga a kizsákmá
nyolás” .

A párt osztályharcos erői Engelmann Pál vezetésével a kilencve
nes évek elején kemény, harcot vívnak az Elvi nyilatkozat eszméinek ér
vényesítéséért. Ebben a küzdelemben a nemzeti kérdés úgy vetődik 
fel, ahogyan senki más nem beszél róla a kettős monarchiában!

,,Hogy a munkások figyelme elvonassék a gazdászati kérdések 
fejtegetésétől — írja a Népszava 1891. március 6-án — , hogy ezáltal 
annál zavartalanabbul legyen kizsákmányolható, a vagyonos osztály a 
legbecstelenebb sovinizmusba hajszolja a népet. Szóban és írásban 
igyekszik a burzsoázia a soviniszta őrültséget a népbe beoltani. S nem 
oktalanság-e az, hogy a munkások esztelen nemzetiségi hajszákban 
vesznek részt ahelyett, hogy életfeltételeik javításáért szállnának síkra.” 

A szabadkai küldött többször felszólal a kongresszuson. A tárgy- 
sorozat hatodik pontja körül különösen nagy a vita. A sajtó kérdései 
vannak terítéken. Kovács János a jegyzőkönyv szerint a következőket 
mondja:

„A szabadkai elvtársak nevében felhívom a kongresszus figyel
mét a román nemzetiségű munkásokra. (Nyilvánvaló tévedés a jegy
zőkönyvben, hiszen a következő mondatban már nem román munká
sokról van szó.) A bunyevácok, kik különben fogékonyak a művelődésre, 
teljesen a papi irodalom kártékony befolyása alatt állnak. E szegény 
emberek sóvárgással fogadnák a szocializmus felvilágosító tanait, csak
hogy hozzáférhetővé kellene tenni számukra ”

Fel kell figyelnünk arra, hogy az erősödő magyarosítás idején, 
mikor a horvát nyelvű polgári újságokat, folyóiratokat a hatóságok mind 
gyakrabban zaklatják, a munkásmozgalom képviselője szocialista sajtót 
és irodalmat követel horvát nyelven! Ne feledjük el, még tíz esztendő 
hátra van a tizenkilencedik századból!

Az Elvi nyilatkozat vitájában Kovács János a szabadkai munkás
ság politikai jogfosztottságáról beszél és az álalános választói jogért 
folytatandó harc szükségességét bizonygatja. Ehhez a kérdéshez azon
ban sokan hozzászólnak, többen nagyobb gyakorlati tapasztalatok alap
ján és határozottabban is, s így Kovács János szövegéből mindössze 
két sort örökít meg a jegyzőkönyv.

A munkásmozgalom állásáról szóló jelentés vitájában a szabad
kai küldött részletesebben ismerteti a helyi viszonyokat. Az erre vo
natkozó jegyzőkönyvi kivonat a következő:

„ Kovács János (Szabadka): A szabadkai munkások nevében üd
vözlöm az elvtársakat. Nagy terhek nehezednek ránk. A papuralom meg 
akar akadályozni abban, hogy az igazság zászlaja után haladjunk, pe
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dig nekünk éppen annyi jogunk van a szabadságra, mint bárkinek. 
Piszkos ruhában, rongyosan dolgozunk, míg mások kényelmesen töltik 
el egész életüket. A munkás betegsegélyző egyletet 1885-ben meg
alapítottuk, bármily gátakat emelt is ellenünk Mamusich plébános, ki 
utoljára is elnöknek ajánlkozott, hogy azután tévútra vezessen ben
nünket. De önérzetes magyar munkás nem halad pap után. (Közbe
kiáltás: — Nem kell nekünk papi) Nem leszünk uszályhordozója. Oltár
nál térdeljünk alamizsnáért esedezve? Nem alamizsnát, hanem meg
érdemelt bért követelünk.

Másodsorban 1890-ben szintén igyekeztünk munkáskört alapí
tani, ki is vettük a termet, de fondorkodások következtében visszaküld
ték a foglalót és egy kis korcsmában kellett meghúzódnunk és ott 
megválasztottuk az alapszabály-bizottságot. Most már szentesítve is 
vannak az alapszabályok és remélhetőleg haladni fogunk. A betegse
gélyző egylet is rohamosan fejlődik, már most bizton hiszem, hogy a 
szabadkai munkások sem maradnak majd mögötte a többieknek. 
(Éljenzés.)”

A munkáskört, amelyre Kovács János a kongresszuson hivatkozik, 
hivatalosan Szabadkai Iparosifjak Művelődési Körének hívják. Bonyo
lult körülmények között alakul, s működését az alapszabályok jóvá
hagyása után sem tekinthetjük zavartalannak. Erről tanúskodik az 
alábbi felhívás, amelyet egy héttel a kongresszus befejezése után kö
zölnek a szabadkai lapok.

M u n k á s o k !

önökön a sor bebizonyítani, hogy, ennek a művelődési körnek van 
és meglesz a maga létjogosultsága, önökön a sor a közgyűlésen 
való megjelenésük, a körbe való belépés (beiratkozás) által bebizo
nyítani, hogy a nyugat kultúrájával lépést akarnak tartani, ismerve azon 
megdönthetetlen igazságot: az emberiség éltetője a világosság.

Kelt Szabadkán, 1890. december hó 14-én.

A Szabadkai Iparosifjak Művelődési Körének 
ideiglenes elnöksége

Az ideglenes elnökség 1891. január 4-re a Pest Szálló kistermébe 
a l a k u l ó  k ö z g y ű l é s t  hirdet. Az első ideiglenes közgyűlést, ahol 
az alapszabályokat szövegezték és tárgyalták, abban a bizonyos ,,kis 
korcsmában” még június 29-én megtartották. Ott ,,a szabadkai iparos
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segédek és munkások belátták egy művelődési kör megalakításának 
szükségét, mert hasszú és küzdelmes munka után végre lehetővé vált 
egy ily nemes irányú kör létesítése” . Azóta hat hónap múlt el.

A decemberi felhívásról a Szabadság 1891. január 1-én ír: „Üd
vözöljük az iparos ifjúságot! Felhívás fekszik előttünk, örömmel látjuk, 
hogy a szabadkai iparos ifjúság belátta, hogy a napi munka mellett a 
lélek nevelésére is szükség van. Az iparosifjak művelődési kört ala
pítanak. Nagyon helyes, kívánjuk, hogy törekvésük életképes legyen.” 

Mi is tulajdonképpen az Iparosifjak Művelődési Köre? Célja — 
az alapszabályok második pontja szerint: „tagjait felvilágosítás- és 
oktatásban részesíteni, köztük az általános ipari ismeretek magasabb 
színvonalra emelésének ismeretterjesztése, a tudományt és művelődést, 
nemkülönben a társalgási szellemet fejleszteni és előmozdítani, to
vábbá vidékről érkező kézműiparos munkást, ki hatósági igazolvány
nyal van ellátva s úgy erkölcsileg, mint jellemileg teljesen megbízható: 
egy éjjelre szállással ellátni, ha az anyagi helyzet engedi, némi úti 
segélyben részesíteni, mit a kör a következő eszközök által szán
dékozik elérni: a. Hasznos népszerű könyvek, hírlapok és szakközlö
nyök beszerzése és olvasása, valamint előbbieknek a kör könyvtárá
ból való kikölcsönzése által. b. Felolvasások tartása által a tudomány 
minden ágából és c. Társas mulatságok, hangversenyek, ünnepélyek 
és több effélék tartása által.”

A körnek rendes és pártoló tagjai vannak. A beiratkozási díj 40 
krajcár, tagsági járulék havonta 20 krajcár. Az elnök, az elnökhelyet
tes és tizenkét tagú választmány irányítja. A tisztikart minden évben 
újraválaszják. „A kör elnökének csak az választható, ki a körnek mint 
rendes tagja egyszersmind k é z m ű i p a r o s ,  esetleg választható a 
pártoló tagok közül is az, ki már előzőleg egy évig mint iparos munkás 
a körnek rendes működő tagja volt, de mindig csak kézműiparos lehet.” 

Az egyesület, mint az alapszabályok huszonhatodik paragrafusá
ból kiderül, szorosan kötődik a munkásmozgalom betegpénztári irány
vonalához. „Ha a kör feloszlik, akkor annak megmaradt tiszta vagyona 
öt éven át letétben kezeltetik azon célból, hogy ha öt év alatt hasonló 
célú kör létrejönne, úgy a vagyon az újabb kör tulajdonába megy át. 
Ha pedig ezen idő alatt ily kör létre nem jönne, úgy a vagyon a Buda
pesti Általános Munkás Betegsegélyző és Rokkantpénztár özvegy- és 
árvaalapja javára fordítattatik.”

Az 1891. január 4-én tartott alakuló közgyűlésen Jerem Géza Bu
dapestről idevándorolt szabósegéd ismerteti a kör céljait, anyagi és 
szellemi hasznait. A közgyűlés Óvári Józsefet egyhangúlag elnökké 
választja. Helyettese Almási Ferenc. A titkár Jerem Géza. Az alakuló 
közgyűlés időpontjában a körnek 120 tagja van.
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Nagy lendülettel kezdi működését. 1891. február 1-én ,,saját 
könyvtára javára és az oktatásügyi bizottság költségeinek fedezésére” 
zárt körű táncvigalmat rendez. A felhívásban külön kiemelik, hogy 
,,kérjük a közönséget minél egyszerűbben megjelenni” .

A Szabadság lelkes agitációba kezd.
„Ezt a táncmulatságot két okból is ajánljuk olvasóink pártolására. 

Először mert egy nemes cél felé törekvő egylet pártolásáról van szó, 
mely minden tekintetben megérdemli segélyezésünket, másodszor pe
dig azért, mert az egylet tagjai mind fiatal nőtlen emberek, kiknek 
körében táncolni szerető kisasszonykák nem fognak petrezselymet 
árulni.”

A február elsejei bálát a Szabadság főszerkesztője nyitja meg! 
Sőt, a lap február harmadiki számában a kör elnökeként szerepel. 
Szalay László az iparossegédek között? Ez még elképzelhető. De mint 
köri elnök? Hiszen az alapszabályok határozottan kikötik, hogy a kör 
elnöke csak kézműiparos lehet! Mi történhetett?

Feltételezhető, hogy az iparosifjak segítséget kértek a nagy 
becsvágyú ellenzéki politikustól. Hiszen a kör, alakulásától kezdve, 
vörös posztó a Katolikus Legényegylet vezérkara előtt. Matija Mamu- 
žić, miután rábeszélte a Hungári Szálló tulajdonosát, hogy adja vissza 
a fiataloknak a foglalót, az 1890. június 29-én tartott alapszabályozó 
közgyűlésre elküldte legényegyletének tagjait, hogy zavarják meg an
nak munkáját. A dolog .vége az lett, hogy az odaküldött fiatalok egy 
részének megtetszett az új kör szabadabb szelleme és sokan átirat
koztak. Ez még jobban felpaprikázta a nagy tiszteletű urat.

Szalay László él az alkalommal, kihasználja a szereplési lehető
séget és örül, hogy borsot törhet a hatóság és a közügyekbe kontár- 
kodó plébános orra alá. A fiatalok is szívesen látják maguk között az 
apró termetű, nagy hangú ügyvédet, aki mellesleg laptulajdonos és 
biztosítja a kör számára a nyilvános propagandát. Szalay László azon
ban nem szolgálni akar, hanem irányítani! Hamar kinevezi magát el
nöknek, s mikor felvilágosítják a dolog szabálytalan voltáról, a kör 
védnökeként kezd szerepelni.

A védnöki tisztségről sincs szó az alapszabályokban, ám Szalay 
Lászlót ez nem zavarja az ügyködésben: indítványára hozzák 1890. 
február 10-én a választmányi döntést, miszerint március tizenötödikét 
díszesen megünneplik, s erre az alkalomra tagtoborzó íveket bocsá
tanak ki. Februárban állandó helyiséget bérel a kör a főtéren levő 
Vermes-ház első emeletén. Itt tartják az első nyilvános felolvasást Nő 
és a szocializmus címmel.
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Matija Mamužić plébánost a guta kerülgeti. Szocializmus?! Mi 
köze a nőnek a szocializmushoz! A plébános úr természetesen kipré
dikálja a nemzetközi bitangok fondorlatait és pujgatja tovább legény- 
egyletének tagjait a Vermes-házban működő bűntanya ellen. A Sza
badság 1891. február 28-án Szocialisták Szabadkán címmel, hosszú 
cikkben válaszol erre.

A szövegből kiderül, hogy bizonyos körök az Iparosifjak Műve
lődési Körének tagjait szocialistáknak tartják. Sőt, követelik, hogy a 
rendőrség intézkedjen! Ezek a bizonyos körök a belügyminisztérium 
által jóváhagyott alapszabályok második paragrafusára hivatkoznak, 
amely állítólag a kör szocialista voltát bizonyítja. Mert mit jelent az, 
hogy „felolvasások a tudomány minden ágából” ? Ilyesmire csak a 
szocialisták vetemedhetnek!

A Szabadság előkelően hárítja el a vádakat: „Szocialistákról 
beszélni éretlen dolog, mert ha azok lennének, a rendőrség feloszlatná 
a kört” . Ilyen érvelés után rendezik március tizenötödikén a nagy va
csorát. Százötven teríték a Kecskés-féle vendéglőben! A megnyitó 
beszédet Szalay László mondja izzó hazafias szellemben, majd Óvári 
József elnök tart szónoklatot és bemutatkozik a kör ifjúsági dalárdája.

Természetesen a védnöktől kérnek engedélyt a tánc kezdésére, 
amelyet Szalay azzal a „feltétellel ad meg, hogy csak magyar táncot 
szabad járni” . A sötét klerikalista támadások elől hátrálva az ifjúmun
kások szervezete észrevétlenül közeledik a másik veszedelem, a na
cionalizmus szakadéka felé!

A ZÖLD MÁJUS KEDVÉÉRT

Az 1890. esztendő a munkásmozgalom erősödése szempontjából a 
minőségi változások esztendeje. A Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt alakuló kongresszusa cselekvésre serkentő döntéseket hoz, fel
lendíti a szakegyleti szervezkedést, erősíti a munkások között a közös 
cél, az együvé tartozás tudatát. Az új pártban azonban kemény küz
delem folyik a betegpénztári reformisták és a radikálisan forradalmi 
Munkás-csoport között.

A belharc hullámverései elérik Szabadkát is, de eszmei differen
ciálódásra nem kerülhet sor: túl fiatal a mozgalom, sok minden forr 
benne, és kezdetlegesek a szervezetek. Ezenkívül a betegpénztári szer
vezeti keretek zártak, merevek, leszűkítik a mozgalom osztálybázisát. 
A szabadkai előhely minden erénye és érdeme mellett akadályozza a 
tisztulás folyamatait, mert nincs cselekvő kapcsolata az osztály mély 
rétegeiben ösztönösen zajló, kavargó mozgásokkal.
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Az első szabadkai sztrájk időpontja 1890. november 26-a. A Sza
badság számol be róla november 30-i számában: „A vasúti munkások 
e hó 26-án megtagadták a munkát, mert kevesellték a hatvan krajcá- 
ros napszámot, hogy ezért saját élelmezésükön reggel öt órától este 
hét óráig dolgozzanak”  A tudósításból tudjuk: a vasúti munkások a 
pályaudvar épülete elé vonulnak zúgolódva, mire kilép B. József tiszt
viselő és kijelenti:

— Van kutya elég, csak korpa legyen!
Magyarán: mit akartok, van elég munkanélküli a városban!
A kihívó viselkedés felhevíti az indulatokat, ,,mire aztán B. Józse

fet leteperték, s ha a munkavezető közbe nem lép, nagyobb szeren
csétlenség is történhetet volna” — állapítja meg a Szabadság. Ez az 
esemény két héttel a Magyarországi Szociáldemokrata Párt alakuló 
kongresszusa előtt zajlott le.

Most a történelem visszapillantó tükrében vetődik fel a kérdés: 
tudatos, szervezett, vagy ösztönös megmozdulásnak tekinthetjük ezt 
a sztrájkot? Bár Kovács János a kongresszuson a szervezkedés terü
letén elért eredményekről beszél, mégis az ismert tények az ösztö- 
nösség mellett szólnak! Az okok? Nézzük meg, hogyan élt a szakkép
zetlen vasúti munkás Szabadkán 1890 végén.

Munkanapja reggel öttől este hét óráig tart. Reggel öttől este 
hétig — t i z e n n é g y  ó r a !  Ha levonjuk az egyórás ebédszünetet, 
akkor is sok. Heti munkaszünet nincs. Valójában a munkásnak nincs 
szabad ideje. Nem jut sem pihenésre, sem művelődésre. Ebből a né
zőszögből kell értékelni az első május jelszavának forradalmi jelen
tőségét. Igazából innen látszik, mit jelent a nyolcórás munkanap.

Látástól vakulásig tart a munkanap és a napszám hatvan krajcár. 
A búza ára 1890 októberében métermázsánként tíz forint. A kukori
cát öt forintért árulják. Egy kiló hús Szabadkán 0,52, Topolyán 0,42, 
Csantavéren és a falvakban 0,35 forint. A napszám 0,60 fo rin t... Hát 
ezért robbant ki az első szabadkai strájk hét hónappal az első má
jusi felvonulás után.

Ezekre a robbanékony feszültségekre gondol gróf Szapáry Gyula 
belügyminiszter, amikor élete második körrendeletét fogalmazza a 
munkások nemzetközi napjával kapcsolatban. Az 1891. április 23-án 
kelt, 281. számú okmányt néhány nap múlva megkapja Szabadka pol
gármestere is. A belügyminiszter nem elégszik meg ezzel. Másnap 
újabb levél megy, a főispánok címére.

„Az összes alispánoknak, törvényhatósági joggal felruházott vá
rosok polgármestereinek a folyó hó 23-án kelt rendeletem kapcsán 
értesítem a címet, miszerint a császári és királyi katonai hatóság ré
széről megtétettek az intézkedések, hogy a f. é. május hó 1-én terve
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zett munkástüntetések és netán előfordulható zavargások biztos meg- 
gátlása érdekében — a helyi közigazgatási hatóságok megkeresésére 
a karhatalom kiállítása a helyi parancsnokok által eszközöltessék. Fel
hívom egyszersmind a címet, hogy, ezen intézkedéseket az alantas 
hatóságokkal tudomás és miheztartás végett azonnal közölje. Buda
pesten 1891. április hó 24-én. Gróf Szapáry s. k.”

Az előző évben csak tizenhat nyomdász tüntetett. Hányán ké
szülnek most? A főispán tájékoztatást kér a polgármestertől. A pol
gármester nyugodt, nem lesz semmi baj, már kapcsolatba lépett a 
helyőrség parancsokával. És ha mégis? Nem kellene megelőzni az 
eseményeket?

A lapokban 1891. április 28-án tömör közlemény, jelenik meg: ,,A 
belügyminiszter a május elsejére tervezett munkástüntetéseket és az 
ezekkel kapcsolatos sztrájkot a legerélyesebben megtiltotta.” A sztráj
kot! Honnan kerül ez a lapokba? A belügyminiszter csak tüntetésekről 
és netán előforduló zavargásokról ír!

Az Iparosifjak Művelődési Körében nagy a zsongás. Mi lesz most? 
Ünnepelünk vagy nem? Valaki megemlíti március tizenötödikét. Le
torkollják. Május elseje a mi ünnepünk! A fiatalok két táborra oszla
nak. Szalay László tehetetlenül forgolódik közöttük.

Bittermann József, a Katolikus Legényegylet alelnöke és a leg
patinásabb szabadkai nyomda tulajdonosa a plébános úr kérésére 
összehívja segédjeit. ,,Meg ne történjen — mondja — , hogy valaki kö- 
zületek május elsején nem jön be dolgozni! Aki a szocialistákkal tart, 
szedheti a sátorfáját... Mehet.”

A Bittermann-nyomda munkásai nem ünnepelnek.
A többiek igen!
„Május elseje és a szabadkai munkások.” Ez a címe a Szabad

ság 1891. május 3-i vezércikkének.
.. azért mégis ünnepeltek! A szabadkai munkások békés em

berek, és velük szemben különösen nem voltak o k a d a t o l v a  ren
dőrségünk nagy intézkedései. A Pest Száloda udvarán egész hadiszál
lás volt, s onnan rúgtattak ki ö t p e r c e n k é n t  kettesével-hármasá- 
val a felpuskázott, felrevorverezett lovasrendőrök.”

Nagy előadás! Az ördögnek van kedve dolgozni, mikor ilyesmik 
történnek a városban.

„A szabadkai munkások egy, része beszüntette e napon a mun
kát — magyarázza a Szabadság — , d e  c s a k  a z ö l d  m á j u s  k e d 
v é é r t . . .  Kimentek a szabadba, ott mulattak, hogy feledjék az élet 
terheit. Ez nem kihágás! Végre is, ha akarják ünnepelni a napot, kí
vánalmuk jogos..
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Május elseje után az Iparosifjak Művelődési Körében kicsattan 
a baj. Kovács János választmányi tag — aki a szabadkai munkáso
kat a kongresszuson képviselte — „sértő magatartást tanúsít” Jerem 
Géza, a kör jegyzője iránt.

Az ügy rendkívüli közgyűlés elé kerül.
Kovács Jánost kizárják a körből!
Ehhez a Szabadság egyszavas kommentárt fűz:
„Helyes!”
Tehát Kovács János olyan állásponton van, ami Szalay László

nak nem tetszik. Nem tudjuk, mit mondott Kovács János. Viszont tud
juk — benne volt az újságban! — , hogy Szalay László védnöki mi
nőségben március tizenötödikén csak magyar táncokat engedélyezett. 
Kovács János kizárása azonban nem végleges.

1891. május 31-re újabb rendkívüli közgyűlés.
Óvári István elnök lemond.
Új vezetőséget választanak. Az elnök Rukavina József. Másodel

nök Jerem Géza. Pénztárnok Weisz Jakab betegpénztári funkcioná
rius. Jegy,ző Straub Sándor. Könyvtáros Barth Henrik. Gondnok Ve- 
roni Pál volt betegpénztári választmányi tag.

És a nagy meglepetés: Döntő István péket, a Magyar Asztaltár
saság nevezetű szélsőséges nacionalista csoportosulás alapítóját tisz
teletbeli elnökké választják! Ilyen funkció sem szerepel a szentesített 
alapszabályokban.

Kovács Jánost ,,az apróbb dolgok elintézése után” visszaveszik 
a körbe. A szavazás után Jerem Géza másodelnök „személyeskedni 
kezdett, sértegette a kör egyes tagjait” . De ez már egészen mellékes 
mozzanat. Sokkal fontosabb a rendkívüli közgyűlés alkalmából kiadott 
felhívás, amely egyrészt meghatározza a kör irányvonalát, másrészt 
arra enged következtetni, hogy 1891-ben mások is próbálkoznak egye
sület alapításával.

M u n k á s t á r s a k !

Biztos tudomást nyertünk arról, hogy régebben ti is egy művelő
dési kör megalakításán, megteremtésén fáradoztatok, mely fáradozás
tok azonban sikertelen volt. Mi is, kik megalakítottuk a szabadkai mű
velődési kört, ugyanazzal a közönnyel, ugyanazzal a részvétlenséggel 
találkozunk. A kör azonban bármily áldozat árán is, de megvan: a kör 
szentesített alapszabályokkal rendelkezik.

Kötelességünknek tartjuk titeket felszólítani, hogy csatlakozza
tok hozzánk, legyetek a kör tagjai. Nem akarjuk a kör célját, a körünk
ben létező irányt fejtegetni, de ha azt mondjuk, hogy mi elsősorban
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művelni akarjuk a munkásokat, művelni pedig azért, hogy az élet küz
delmében el ne bukjunk, művelődni akarunk pedig, hogy a haza és 
a társadalom hasznos polgárai legyünk, úgy hisszük, hogy terünk 
keretében röviden, de eleget mondtunk.

Ezek után elvárjuk munkástársainktól, már saját jól felfogott ér
dekükben is, hogy csatlakozzanak hozzánk. Mi hisszük és reméljük, 
hogy szavunk nem lesz üresen hangzó szó a pusztába.

A választmány

Tehát elsősorban művelni és művelődni! 1891 júniusában újabb 
jól sikerült mulatságról írnak a lapok. Júliusban műkedvelő előadás 
és felolvasás a vasárnapi munkaszünetről, majd újabb ünnepség a 
Prófétához címzett sörcsarnokban. Szalay László itt még beszél, Szend- 
rei Imre tanár és Hirth Lipót nyomdász verseket szavalnak...

Közben Rukovina József elnök lemond.
Ideiglenesen Jerem Géza viseli az elnöki tisztséget. 1891. októ

ber 18-ra ő hívja össze a következő rendkívüli közgyűlést, amelynek 
napirendjén ,,az elnök, alelnök és az egész tisztikar megválasztása” 
szerepel” . „Kéretnek a kör tagjai minél számosabban megjelenni.”

A kör tagjai nem jelennek meg elég számosán: a rendkívüli köz
gyűlést 1891. november 1-re halasztják. Hirth Lipót tudósít az ese
ményről: Engel Sándor ecseteli Jerem Géza érdemeit, s kéri a köz
gyűlést, hogy ezentúl őt mint elnököt üdvözöljék. Éljenzés.

Az új elnök Jerem Géza. Másodelnök Engel Sándor. A vezetőség 
tagjai: Barth Henrik, Nagy Ferenc, Mannheim Márk, Mannheim Miksa, 
Mayer Arnold, Hirth Lipót, Schönberger Ármin, Szolt Izidor, Zom- 
borsky, Dániel, Weisz Jakab, Winterfeld Rudolf, Kelemen János, Fierst 
István, Tary József, Karkos Raymond, Fiiinger Mór, Szauer Henrik, 
Sziha József és Liszák Jenő.

Kimarad a két volt elnök és Kovács János!
1891. november 1-én (a rendkívüli közgyűlés napján) kelt az aláb

bi okmány is:

A Szabadkai Iparosifjak Művelődési Köre 

Tekintetes közgyűlés!

A fent nevezett kör esedezik a tek. városi közgyűléshez, misze
rint a fenti egylet részére a téli idényre, úgy miként a Katolikus Le
gényegyletnek, néhány öl tűzifát utalványoztatni kegyeskedjék. Kérését 
a következőkben indokolja meg:
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1.) Fent írt egylet tagjai részére helyiséget tart, hol hírlapok és 
könyvek olvasása, társasjátékok, szórakozás, dalárda, felolvasások, 
előadások, szépírászat tartatnak. Tekintve azonban a havi illetékek 
csekélységét (havonta 20 krajcár), ebből a rendes kiadást fedezni kép
telenek vagyunk.

2.) Magában véve ezen csekély befizetés nem is elegendő arra, 
ho.gy a fent írt egylet tagjait ennyi kedvezményben részesítse, ha 
egyes adakozó emberek, táncvigalmak stb. nem hoznának némi jö
vedelmet a kör pénztára javára.

3.) Tekintve továbbá, hogy a fent írt egylet a haza és a város 
érdekében is tesz szolgálatot, amennyiben az iparososztályt a művelt
ség terén oktatja, hogy idővel a haza és a város hasznos polgáraivá 
tegye. Egyletünk, mely rövid idő óta működik, nem rendelkezik még 
annyi pénzzel, hogy helyiségét, hol tagjai minden este megjelennek, 
saját erejéből egész télen át fűttetni bírná.

Ezen okoknál fogva bátrak vegyünk kérésünket ismételni és ma
gunkat a tekintetes városi tanács jóindulatába ajánlani, azon remény
ben, hogy amit megtesz az önálló vagyonnal és gazdag pártfogásban 
részesülő Katolikus Legényegyletnek, ugyanazt megteszi a saját ere
jére támaszkodó, de önművelődésre törekvő ifjú egyesületnek is.

Kelt Szabadkán 1891. évi november hó 1-én.

Hirth Lipót Jerem Géza
jegyző Ps elnök

A városi tanács elutasítja a kérelmet. Nincs több fa. A vá ro sa tyá k  
még mindig a szocializmus veszedelmes tűzfészkét vélik látni a kör
ben, amely egy évvel ezelőtt valóban ,,a munkásság független köz
pontja” akart lenni, de hol van már a tavalyi hó! Egy év alatt három 
viharos rendkívüli közgyűlés és négy e lnök...

Az Iparosifjak Művelődési Köre most már valóban csak kulturá
lis egyesület. Decemberben több sikeres felolvasást rendeznek a Ver- 
mes-házban. Az estélyeken rendszeresen fellép Szilágyi Dezső, a helyi 
színtársulat tehetséges fiatal tagja. Közreműködésével rendezik a sza- 
valati esttel egybekötött szilveszeri ünnepséget. A rendezvények egyre 
színvonalasabbak, s mind nagyobb közönséget vonzanak. A jegyek elő
vételben általában az egylet bizalmi férfiainál kaphatók.

1892 januárjában a rendőrség mégis elküldi Antunovics alkapi- 
tányt a Prófétához címzett sörcsarnokba, nehogy tüntetéssé fajuljon az 
iparosifjak bálja. Az alkapitány a harmadik rövid ital után rózsaszín
ben látja a világot. (Nincs itt semmi baj! A rendezvény felülfizetői kö
zött olyan előkelő polgárok neveivel találkozunk, mint Matija Mamu-
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žić plébános, Farkas Zsigmond, a Nemzeti Kaszinó elnöke, Lazar Ma- 
mužić polgármester, Szalay László, Vojnics Sándor, Pertich Mihály, 
Matija Antunovió és mások. Az urak eljöttek megnézni, mi történik a 
város társadalmi életének e viharos zugában.

Szalay Lászlónak nem ízlett a vacsora!

A MESTEREK NEM FIZETNEK

A magyar királyi belügyminisztérium 2418. számú körrendelete szó 
szerint a következőket tartalmazza: ,,A folyó évi XIV. te. 73.§-a alap
ján a magánegyesülés útján létesített betegápolási pénztárak átalakí- 
tandók lévén — ezennel értesítem a törvényhatóságot tudomás és mi
heztartás végett, hogy a Budapesten székelő általános betegsegélyző 
és rokkantpénztárnak, jelen rendeletem keltétől fogva vidéki előhelyek 
szervezése nem engedtetik meg. Felhívom egyszersmind a törvényha
tóságot, hogy jelen rendeletem legpontosabb megtartására nézve fel
ügyeljen. Budapesten 1891. évi június hó 27-én. Gróf Szapáry.”

A körrendelet sok gondot okoz Hevér Géza rendőrkapitánynak. 
Június 30-án utasítást kér a minisztériumtól arra vonatkozólag, hogy 
„m i történjék a meglevő vidéki élőhelyekkel” . Szíve szerint nypmban 
felszámolná az 1885. április 15-e óta működő szabadkait, de a minisz
térium válaszra sem érdemesíti a kérdést.

A budapesti központ szeptember 20-án Mátay Jánost nevezi ki a 
szabadkai előhely meghatalmazottjának. A kinevezést a belügyminiszter 
megerősíti. Hevér Géza nem tudja, mitévő legyen. Novemberben a ke
reskedelemügyi minisztériumnak a kerületi betegsegélyző pénztárak 
alakítását szorgalmazó körrendelete nyomtatott alapszabálymintákkal 
együtt érkezik. Az alapszabályminták „előzetes tájékozódásszerzés vé
gett” az érdekelt ipartestületeknek kiosztandók.

A város törvényhatósága 1891. december 10-én eleget tesz a ren
deletnek. Az iparosok sem értik, mi a helyzet, mi akar itt lenni. Egye
lőre senki sem veszi túlságosan komolyan a XIV. törvénycikket. Az ipa
rosok általános gyűlését csak hónapok múlva, 1892. április 24-én hívja 
össze Pausits János elnök. Délelőtt tíz órakor zsúfolt teremben kez
dődik a tágyalás.

Pausits János előadja, miszerint az ipartestülethez miniszteri le
irat érkezett, melyben felhívja mind az iparosokat, mind a segédeket, 
hogy intézkedjenek egy ipartestület kebelében megalakítandó munkás- 
betegsegélyző egylet létesítése iránt és határozzanak, akarnak-e ma
guk ilyen egyletet alakítani, vagy ha nem, úgy az életbe lépő törvény 
értelmében kötelességük leend az állam által létesítendő egyletbe be
lépni.
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Az elnök még felhívja az iparosokat és a segédeket, szóljanak a 
tárgyhoz és ő majd a többség akaratát fogja határozattá emelni.

Ellentétes érdekek a nyílt színen!
Az első felszólaló Vörös László segéd. Javasolja, lépjenek be 

testületileg a Budapesten már húsz éve működő munkás betegsegélyző 
egyletbe, mert az nagyobb biztosítékot nyújt a segélyezés esetében, 
mint az újonnan létesítendő pénztárak.

Horváth István iparos nem helyesli az előtte szóló indítványát.
— Ne legyen kötelező a belépés! — mondja.
Közbekiáltások:
— Ez nem rajtunk múlik!
— Ha ez nem volna lehetséges — folytatja Horváth István — , 

akkor legalább enyhítené valami módon a rendeletet a miniszter.. .
Hirth Lipót pártolja és „átgondolt beszéddel támogatja” Vörös 

László indítványát. Testületileg lépjenek be az iparosok a budapesti 
munkás betegsegélyző egyletbe, mert az sokkal jobb volna, s így a 
munkaadók se lennének terhelve.

Szauer Henrik úgy gondolja, sok kellemetlenségre adna okot, 
ha minden héten az egyleti illeték levonásával bíbelődnének, ezért ő 
is pártolja az indítványt. Előnyösebb a budapesti egyletbe való belé
pés.

Az Iparosifjak Művelődési Körébe tömörült fiatal segédek egyhan
gúlag a budapesti egyletbe való belépést pártolják. A munkaadók 
viszont nem akarnak beleszólni. Hallgatnak. Ők semmiféle betegsegély- 
zőt nem akarnak.

Dr. Reisner Lajos iparhatósági biztos türelmetlen.
— A miniszter most még nem erőszakolja rá az iparosokra a 

kerületi betegpénztárakat, hisz épp azért hívta fel az ipartestületet, 
hogy alakítson saját kebelében betegpénztárat, mert így nem lesz 
szükség az államiba belépni!

A körülményes magyarázatból az iparosok főleg azt értik, hogy 
a dolog még nem biztos. Az iparhatósági biztos szavai elvesznek az 
élénkülő zajban.

— Mit ír a miniszter? — hangzik többfelől.
— Halljuk a miniszteri leiratot!
Pausits János felolvassa a leiratot és magyaráz: a miniszter nem 

határozta meg azt, hogy melyik betegsegélyző egyletbe kell belépni, 
csak azt akarja tudni, hogy az ipartestület akar-e maga segélypénztá
rat létesíteni... Ebben szabad akaratot enged.
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— Nem kell!
—-- Még egyszer kérdem az urakat — veri az asztalt Pausits

János — , akarnak-e ipartestületi segélypénztárat?
— Nem akarunk fizetni!
Elszabadul a pokol. Kiáltások mindenfelől:
— Tönkretesznek bennünket!
— A miniszternek erre nincs joga!
Pausits János, miután elül a lárma, kimerítettnek nyilvánítja a 

tárgyat és bejelenti: a szabadkai iparosok nem akarnak ipartestületi 
betegsegélyzőt. Ezt megírják a miniszternek.

„Ha már nem fogadták el az ipartestületi betegsegélyzőt —
írja Hirth Lipót a Szabadságban — , úgy be kell nekik lépni a másik 
betegsegélyzőbe. Tehát ne várják a miniszteri rendelet életbelépését. 
Később muszáj lesz nekik a másik betegsegélyzőbe belépni.”

A fiatal segédek erősen agitálnak a Budapesti Munkás Betegse- 
gélyző és Rokkantpénztár mellett, „melynek szabadkai fiókja Mátay 
János helybeli órásnál van” . A munkaadók viszont semmiféle beteg- 
segélyzőről nem akarnak hallani.

Szabadka búcsút vesz a munkásmozgalom első ténylegesen mű
ködő helyi szervezetétől. Az 1885. április 15-én alakult előhely, 1893 
augusztusában megszűnik. Vele zárul a társadalombiztosítás történe
tének első fejezete. Egy ideig még mentegetik, hogy „a tagok ne 
veszítsék el az évek során szerzett jogaikat” , de a minisztérium úgy
véli, az előhely csak jótékony egyletként működhet és „a munkaadók
nem kötelezhetők a járulékok fizetésére” .

Öt hónappal az ipartestületi csata után, 1892. november 13-án 
megalakul a szabadkai kerületi betegsegélyző péntár. Ez is fontos dá
tum a társadalombiztosítás történetében. Alapszabályait 1893. május 
7-én hagyja jóvá Lukács Béla magyar királyi kereskedelemügyi minisz
ter. Hatásköre Szabadkán kívül kiterjed a topolyai és a bácsalmási 
járasokra.

A kerületi betegsegélyző péntárnak nemre, korra, honpolgár
ságra való tekintet nélkül tagjai mindazok, kik a pénztár területén az 
1884-es ipartörvényben felsorolt vállalatokban nagyobb építkezéseknél, 
vasúton, a vasút üzemeiben és gyáraiban, postánál, kereskedelemben, 
közlekedésben dolgoznak, továbbá a közigazgatási alkalmazottak, 
amennyiben a vállalatban nincs betegsegélyző.

Ezenkívül önként léphetnek be a nyolc napnál rövidebb ideig 
foglalkoztatott gyári munkások, azok a gyári alkalmazottak, akiknek 
napi bére 4 forintnál magasabb, a házi iparosok, az önálló iparosok,

150



a mezőgazdasági vállalatok munkavezetői és munkásai, a biztosítási 
kötelezettek, valamint az önként belépett tagok családtagjai és végül 
a cselédek, házalók és közönséges napszámosok.

Ebből látszik, hogy a félig foglalkoztatott agrárproletariátus nö
vekvő tömegére, a napszámosokra, cselédekre és az ipar alkalmi dolgo
zóira nem terjed ki a pénztári gondoskodás! Feltétlenül nagy lépés a 
társadalombiztosítás fejlődésében, de gyümölcsét csak „az állásban 
levők” élvezik. És még így is, hosszú éveken át az ellentétes szociális 
érdekek ütközőpontja lesz a kerületi betegsegély|Ző pénztár.

A járulékot az átlagos, közönséges napibér után fizetik. Az átla
gos napibért a férfiaknál 75, a nőknél és a tizennyolc évnél fiatalabb 
férfiaknál 50, az ipari tanulóknál pedig 25 krajcárban rögzítik. Az alap
szabályok kilencedik paragrafusa pontosan leírja a fizetés módját: „A 
biztosításra kötelezett tag részére járó minden bérforint után két kraj
cárt a m u n k a a d ó  köteles fizetni, olyképp azonban, hogy a járuléki 
összegek egyharmadát a sajátjából tartozik fedezni, míg a járuléki 
összegek kétharmadát az alkalmazottak béréből vonhatja le.”

A pénztár ügyeit az igazgatóság és a közgyűlés intézi. Az igaz
gatóságnak nyolc rendes és három póttagja van. Ennek kétharmad 
része biztosított, egyharmad része munkaadó. A munkaadók nem ke
rülhetnek többségbe! (Ebből sok baj lesz!) Minden tisztújításkor óriási 
korteskedés dúl akörül, hogy az alkalmazottak közül ki kerüljön a fon
tos helyre.

Minden év márciusában rendes évi közgyűlés. A közgyűlés tagjait 
hat évre választják. Külön a munkaadók és külön a biztosítottak. De 
„a munkaadók képviselői csak oly számban választandók, hogy a köz
gyűlésben a szavazatok egy,harmadát bírják” .

Az alapszabályok harmincegyedik paragrafusa szintén nagy poli
tikai szerepet kap az elkövetkező években: „A pénztár Szabadka sz. 
kir. városban székelő I. fokú iparhatóság felügyelete és ellenőrzése 
alatt áll. Ezen iparhatóság különösen jogosítva van a pénztár könyveit, 
számadásait, levelezéseit és többi irományait bármikor megtekinteni és 
megvizsgálni, a pénztári közegek egybehívását elrendelheti és azokat 
maga is egybehívhatja, azoknak ülésein mindig részt vehet, sőt az 
üléseket saját közegei által vezetheti és amennyiben annak szüksége 
fennforogna, a pénztár kezelését az alapszabályszerű kötelességüket 
nem teljesítő pénztári közegek vagy a pénztár költségére eszközölheti.”

Az alapszabályokat Kuthy Mihály alkapitány terjeszti fel. Az első 
fokú iparhatóság maga a rendőrkapitány.

A biztosítottak jogait is pontosan rögzítik az alapszabályok. Be
tegség esetén a segélyezés időtartama legfeljebb 20 hét lehet. A beteg 
díjtalanul kapja az orvosi segélyt és a gyógyszereket, s amennyiben a

151



betegség három napnál hosszabb ideig keresetképtelenséggel jár, a 
biztosított táppénzt kap. A gyermekágyas nők ingyen orvosi kezelés
ben, gyógyszerellátásban és gyermekágysegélyben részesülnek.

A tizenegyedik paragrafus kimondja: „Táppénzre nem tarthat 
igény,t az, akinek a betegségét saját szándékos cselekménye vagy ön
hibájából előidézett verekedés, vagy kicsapongó életmód, vagy iszá- 
kosság okozta. Az ily esetekben a táppénzt a betegsegélyző pénztár 
elvonhatja, a segélyezés többi nemeiben azonban ezen tag is részesül.”

A szabadkai kerületi betegsegélyző pénztár megalakulásával so
kat javul a munkások egy részének egészségi ellátása. Ugyanakkor a 
városi helyhatóság alkalmat kap a szociális mogzalmak e fontos terü
letének teljes mérvű ellenőrzésére. A zsenge munkásmozgalom beteg
pénztári irányvonalának követői a hatóság felügyelete alá kerülnek. De 
a munkások és a munkaadók közötti ellentetek nem szűnnek meg, nem 
is tompulnak.

A TILTOTT MÁJUS ELSEJE

Az 1892. év a szabadkai munkásmozgalom történetének egyik leg- 
cselekményesebb esztendeje. Folyik a harc a betegsegélyzőért, a va
sárnapi munkaszünetért, az értelmiségiek java az elnyomottak mellé 
áll. A vasárnapi munkaszünet leglelkesebb propagálója Szendrei Imre 
középiskolai tanár. Dr. Szilasi Mór körorvos felolvasásban hívja fel a 
hatóság figyelmét a nyomorra. Népkonyhák felállítását indítványozza, 
hogy, „a legszegényebb nép gyakrabban juthasson jó táplálékhoz” .

A kizsákmányolás féktelen. A munkások viszonylag szervezetle
nek. Szabadka lakosságának hetvenöt százaléka írástudatlan! A sze
génység és műveletlenség fészkében vak indulatok fogannak. A mun
kafeltételek néha embertelenek. Még a földbirtokosokból álló városi 
hatóság is kénytelen megbírságolni Csík Lajos műszövőt, mert a mű
helyében alkalmazott tizennégy éves lányokat reggel négytől este nyol
cig dolgoztatja.

Változik a polgári sajtó hangneme is. A Szabadság például az 
első sztrájkról szóló tudósításában rokonszenvvel ír a munkásokról. 
Néhány hónappal később, 1891. december 23-án már gúnyolódva je
lenti: „Sztrájkol a szabadkai nyomdászszemélyzet. Minden nypmdában 
felmondtak nekik. Okosan! Jobb is a séta, mint a dolog, ha csak így 
is megélhetünk. Hát majd sztrájkolunk mi is, írjuk, litografázzuk az 
újságokat. Kivételes állapot, kivételes munkát teremhet. Egy kis vidéki 
lap így is megél.. . ”
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A Magyarországi Szociáldemokrata Pártban frakciós harc folyik 
a hatalomért. A II. Internacionálé brüsszeli kongresszusán (1891) a párt 
osztályharcos szárnya élezi a harcot az opportunizmus ellen. A kis
polgári reformisták ellentámadásba lendülnek. 1891 szeptemberében 
az Általános Munkás Betegsegélyző és Rokkantpénztár elnöke, 
Rauchmaul Károly (nevével már találkoztunk ebben a dolgozatban) le
vélben közli a magyar királyi belügyminiszterrel, hogy a betegpénztár 
tisztviselői „mindennemű politikai agitációtól tartózkodni fognak” .

A betegpénztári irányvonal a „minden politikai agitációtól való 
tartózkodás” ürügyen a Munkás című lap körül csoportosult erőket 
elszigeteli és kivonja a mogzalomból, illetve a frakció szolgálatába 
állítja a vidéki előhelyek tisztségviselőit. A szakadás a munkásosztály 
történelmi ügyére nézve súlyos csapás. A következmények érzékenyen 
érintik Szabadka zsenge munkásmozgalmát.

Az osztályharcos szervezetnek induló Iparosifjak Művelődési Köre 
megfeneklik a zűrzavarban. A város előkelőségei elmennek a kör far
sangi báljára és kirobbantják a cimbalombotrányt. A Bácskai Ellenőr 
megírja: az Iparosifjak Művelődési Körében visszaélések, sikkasztások 
és egyéb gyanús dolgok történnek. Állítólag a bálon egy 150 forintos 
cimbalmot olyan egyénnel nyerettek el, akinek nem volt szabályos 
sorsjegye.

Később kiderül, rágalom az egész, amelyet a Katolikus Legény- 
egyletben agyaltak ki. A rendezőség a kör rendes évi közgyűlésén 
bebizonyítja: semmiféle visszaélés nem történt, a zavart pusztán az 
okozta, hogy hárman vásároltak egy sorsjegyet, s akinél a papír volt, 
az nem vett részt a mulatságon.

De a sajtó nem szívja vissza a rágalmakat. „A  Szabadkai Ipa
rosifjak Művelődési Körének elnöke nyilatkozatot adott le lapunk szer
kesztőségében, melyben menti eljárását a cimbalom ügyében. A nyi
latkozatnak nem adunk helyet, mert a szabálytalanságot menteni go
rombasággal nem lehet” — írja a Szabadság.

Nem sikerül az erkölcsi kivégzés. De lesz még alkalom. A kör 
vezetősége ismét táncvigalommal tervezi megünnepelni március tizen
ötödikét. A Bácskai Ellenőr nyomban támad: az iparosifjak nincsenek 
kellő tekintettel egyletük katolikus vallású tagjaira! Tudniok kellene 
ugyanis, hogy március tizenötödike nagyböjt idejére esik, mikor a jó 
katolikusok nem táncolnak!

A cimbalomügyet, március tizenötödikét és minden alkalmat ki
használtak a Katolikus Legényegyletben a kör elleni izgatásra. „Mi 
ezen osztály fiai — hangzik a templom tövéből — ezennel még na
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gyobb lelkesedéssel fogjuk az egyletünk zászlajára írt jelszavakat 
követni és megvalósítani. Óra et labora! E kettőt egymástól elválasz
tani nem lehet.”

Most Döntő István díszelnök ráncolja homlokát a Piukovics-féle 
sörcsarnokban, ahol szombatonként a Magyar Asztaltársaság gyako
rolja a hazafiságot: ők harmincvalahányan „a magyar nyelvnek minél 
nagyobb mérvben való terjesztését” oly módon cselekszik, hogy tag
jaiktól minden idegen szó kiejtéséért büntetéspénzeket szednek és 
abból fizetik a cehhet. Óra et labora! Mi a fenét akarnak a papok?

Hirt Lipót válaszol a papoknak: „Negyvennyolcban is böjt volt, 
mégis mindenki vigadott!” Majd: „Tudomásunk szerint eddig a papok 
is ünnepelték, de az ő lelkiismeretüket nem bántotta a nagyböjt.” 
Az okfejtés meghökkenti az egyházfiakat. A viszontválasz szelídebb, 
engedékenyebb: „Sokkal jobbnak tartom az iparosifjakat, hogysem 
őket szocialistáknak merném nevezni. De mondom: ifiáink, ha vallás
talanok, szocialistákká válhatnak/”

Áprilisban vagyunk.
1892. április 8-án közli a Népszava, hogy több vidéki város mel

lett Szabadkán is „semmis indokolatlan okoknál fogva” munkásgyűlé
seket tiltott be a rendőrség! És ugyancsak 1892. április 8-án kelt a 
155/res számú magyar királyi belügyminiszteri rendelet, amely meg
tiltja, hogy a munkások május elsejét bármilyen formában ünnepeljék!

Lássuk először a betiltott gyűlések ügyét. Az Iparosifjak Műve
lődési Körének idézett felhívásában volt utalás arra, miszerint mások 
is próbáltak munkáskört alakítani. Viszont a helyi sajtóban és a Tör
ténelmi Levéltárban nincs adat a betiltott gyűlésekről. Ezért meg kell 
vizsgálnunk, milyen összejöveteleket tartanak ez idő tájt a szabadkai 
munkások.

A szakegyletek alakításának időszaka ez.
Az első ilyen szakegylet, amelynek nyomára bukkantunk, 1892. 

március 20-án alakul a főtéri Vermes-házban. Ugyanabban az épületben, 
ahol az Iparosifjak Művelődési Köre működik! A címe: Cipész- és 
Csizmadiamunkások önképző Egylete. Az alakuló közgyűlés tárgysoro
zata a következő:

1. A cipész- és csizmadiamunkások helyzete,

2. Az egylet haszna és célja,

3. Az alapszabályok felolvasása és

4. Szakszervezkedés.
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Az alakuló közgyűlés Andrija Vujkovió rendőrbiztos éber szeme 
előtt harminctagú (!) vezetőséget választ. Az elnök Kimer Gyula. A 
másodelnök (régi ismerősünk) Kovács János. A titkár Ágoston Sándor. 
A pénztárnok Stefanovics Gáspár. Ez az első szakegylet, amelynek nyo
ma maradt, és az 1892. március 20-i dátumot tekinthetjük a modern 
szakszervezeti mozgalom kezdetének Szabadkán.

Az alapszabályokat felolvassák és elfogadják. Szentesítették-e a 
hatóságok? A Szabadkai Történelmi Levéltárban az 1892-ben alakult 
szakegyletek közül (amelyekről később lesz szó) csak a Cipész- és 
Csizmadiamunkások Önképző Egyletének van nyoma. Az alábbi adatok 
csak az iktatókönyvekből böngészhetők ki:

1892. április 24-én a rendőrkapitányi hivatal bemutatja az alap
szabályokat a városi tanácsnak, azzal, hogy a tanács továbbítsa a 
belügyminisztériumhoz. 1892. június 10-én a belügyminisztérium több 
kifogással visszaküldi az iratokat és az ügy, újra a rendőrkapitányi 
hivatalhoz kerül. 1892. július 2-án a városi tanács átteszi az okmányo
kat a belügyminisztériumhoz. Onnan 1892. augusztus 18-án visszajön
nek az iratok „kiegészítés végett" és — az okmánykötegnek nyoma 
veszik.

Most már csak azt a kérdést kellene tisztázni, hányszor kérvé
nyezték a bőripari munkások az alakuló közgyűlés engedélyezését. 
De így sincs okunk kételkedni a Népszava híradásában, miszerint Sza
badkán „semmis okoknál fogva” munkásgyűléseket tiltott be a rend
őrség.

1892 a tiltott május első éve. A rendőrterror erősödésének, a 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt mélyülő válságának időszaka. A 
kormány mindent elkövet a munkásmozgalom megosztásáért. A sza
badkai iparosifjak azonban nem sokat sejtenek abból, ami a nagy 
politika színfalai mögött történik, és kérvényt írnak a főkapitánynak 
a május elsejei kirándulás engedélyezése tárgyában.

Kuthy Mihály rendőrkapitány-helyettes kertelés nélkül és őszin
tén válaszol: „Az 1892. évi május 1-re tervezett társas majális és az 
azzal egybekötött mulatság megtartását nem engedélyezem. ( ...)  Nem 
engedélyezem, mert a nagyméltóságú magyar királyi miniszterelnöki 
rendelet szerint minden május 1-én tervezett társas összejövetel en
gedélyezése tiltva van ..

A nagyméltóságú tilalmat Kuthy Mihály megtoldja saját szerény 
véleményével: „Tekintettel tehát arra, hogy a folyamodók által terve
zett mulatság nagymérvű csoportosulást idézhet elő, mely zavargással 
is végződhet, a kért mulatság megtartása engedélyezhető nem volt. 
M irő l. . . ” stb. stb.
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A Szabadság gúnyolja a hatósági stílust. „Lapunk keddi számá
ban — írja 1892. május 8-án — hírt adtunk róla, hogy az iparosifjak 
majálissal szándékozzák megünnepelni május elsejét, de mivel ezt 
rendőrkapitányságunk kegyeskedett megtagadni, hajótörést szenvedett 
szerény akaratuk.”

Hevér Géza rendőrfőnök beteg. Kuthy Mihály uram, a helyettes, 
járatlan ezekben a politikai dolgokban. Hosszan válaszol a beadványra, 
okadatol, szabályoskodik és megengedi, hogy a szöveg nyilvánosságra 
kerüljön: a rendőrség stílusán mosolyog a város.

A polgármester dühös.
A belügyminiszter, akárcsak tavaly és tavalyelőtt, felhatalmazza 

a közigazgatás első emberét a hadsereg igénybevételére. A főispán 
érdeklődik, rendben van-e minden. Lazar Mamužić nyugtatja a főis
pánt, nem lesz semmi baj. De ebben az évben a rémlátás nagyobb, 
mint 1890-ben.

„A katonaság készenlétben lesz — fontoskodik a főispán — , de 
mit ér, ha csak akkor mehet ki a kaszárnyából, ha baj van!? A rende
let nem a tüntetés elfojtására szólítja fel tekintetességedet, hanem a 
megelőzésére!”

— Nincs elég rendőr — mondja a polgármester.
— Kérem! — áll fel a főispán.
Mamužić egyedül marad a hivatalában. Egy ideig gondolkozik. 

Aztán hívatja a jegyzőt. Elkészül az alábbi okmány, melynek eredeti
jét a Szabadkai Történelmi Levéltárban őrzik.

188. szám
Eln. 892.

Tekintetes tanács!

Van szerencsém értesíteni a Címet, hogy a netán előforduló május 
1-i tüntetések megakadályozása céljából, tekintve, hogy rendőrségünk 
létszáma kevés, utasítottam Scossa Zoltán tűzoltóparancsnokot, hogy 
május 1-én néhány hivatásos tűzoltóval, valamint Wenczel Lajos önk. 
tűzoltóparancsnokkal és néhány önkéntes tűzoltóval Palicson tartóz
kodjék.

Szabadkán, 1892. évi április hó 29-én.
Mamusich Lázár 

polgármester
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A polgármester saját hatáskörében rendelkezik, mozgósítja a 
tűzoltókat, és a fenti okmány csak utólag — 1892 júniusában — kerül 
a tanács elé. A városi tanács 6469/92 tan. számú határozatában csak 
ennyi áll: „Ezen polgármesteri jelentés tudomásul vétetik és irattárba 
helyeztetik. Szabadkán, az 1892. június havi tanácsülésből.”

A városatyák lehiggadnak.
Az Iparosifjak Művelődési Körében nagy az elkeseredés. „M in

ket iparosifjakat — írja a Szabadság — egy értelmetlen tömegnek 
gondol a főkapitány, vagy veszedelmes szocialistáknak, kik biztosan 
csináltak volna valami galibát május elsején.”

Galibáról szó se lehet. A Pest Szálló udvarán lovasrendőrök. A 
kaszárnyákban készültség. A tűzoltók Palicson. De nem is ez fáj az 
iparosifjaknak annyira. Sokkal jobban bántja őket, illetve a vezetőséget, 
a lekezelés, a bizalmatlanság. Hogy ők veszedelmes szocialisták len
nének? Ez ellen határozottan tiltakoznak. Sőt! „M i biztosítjuk a rendőr- 
kapitányt, nem lesz Szabadkán ebben az évszázadban vörös m ájus ..

Merész jóslat!
De a történelmet nem a rendőrkapitány csinálja. És most már 

az iparosifjak se nagyon.
1892. június 24-én a Macskovics-féle korszerűsített, részvénytár

sasági tulajdonban levő téglagyárban leáll a munka. Azonnal riasztják 
a rendőrséget. Antunovics alkapitány kivonul. A munkások elsősorban 
a munkafeltételek javítását követelték volna, a rendőrtiszt embereivel 
jókor érkezik, s „igen ügyesen már csírájában elfojtja a keletkező 
munkászavargást” , (gy a Bácskai Ellenőr. „Csak egy izgága munkás
vezető volt köztük, ki az erélyes intézkedés folytán szintén megju- 
hászosodott, s most rendesen folyik a munka.”

A Szabadság 1892. június 29-én ír a téglagyári sztrájkról. Szó sze
rint: „Munkás strike Szabadkán. A Mácskovics- és Schönstein-féle tég
lagyár munkásai folyó hó 24-én minden előzetes bejelentés nélkül be
szüntették a munkát. A redőrségnél történt feljelentés folytán békés 
kiegyezkedés jött létre, s így az összes munkások, egynek kivételével, 
ismét felvették a munkát. Az egy makrancos kellően meg lett bír
ságolva

Antunovics Andor alkapitány, hivatalához méltó komolysággal és 
szakértelemmel végzi a dolgát. A sajtó dicséri. Ugyanakkor a sztráj- 
kolót elmarasztalja. „Igazán nem értjük — írja a Bácskai Ellenőr — , 
hogy lehet 2,5 korona mellett sztrájkolni? A rendőrség igen helyesen 
tenné, ha az izgatókat nemcsak a téglagyárból, hanem a város hatá
rából is kitoloncolná.”
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Új fogalom: i z g a t o k !  Tehát vannak, akik szervezik, felvilá
gosítják, buzdítják a munkásokat! Az osztályharc fejlődésének az a 
szakasza, amelyet a vak lázadás, az ösztönösség, a véletlenszerűség 
jellemez, lassan véget ér.

AZ ISMERETLEN SZABADKA

A múlt század utolsó évtizedének két Szabadkája van. Egyik 
csinosodik, szerepel, fejlődik, szépül, néha dőzsöl és sokat jótékony
kodik, a másik, a nincstelenek Szabadkája nem látszik, hallgat, tűr s 
csak elvétve lázad, sztrájkol, méltatlankodik. Az ismeretlen Szabadkát 
eltakarja a világ szeme elől az igénytelen szegénység, az írástudat
lanság nyomasztó fekete árnyéka. A kültelkek emberfeleslege hiába 
szivárog a városba, itt sincs munka. A hajdújárási és a radanováci 
nincstelenek követelik a városi földek bérbe adását.

„ Adják ki a földeket huszonöt-harminc évre haszonbérbe, hogy 
ne kelljen vándorbotot venni a kezünkbe!”  — írják a városi tanácshoz 
címzett kérvényükben. Segélykiáltások a mélyből. Bácskát eléri a 
kivándorlás első hulláma. Statisztikai becslések szerint a mezőgazda- 
sági munkás évi keresete 120 és 200 forint között ingadozik. Lehet 
ebből élni? Lehet. Ha van kereset!

De kevés a munkaalkalom, a hatóság tehetetlen, bár a maga 
módján igyekszik enyhíteni a bajokat. Sokat bajlódik a selyemhernyó
tenyésztés meghonosításával és népszerűsítésével: 1880-ban Bácská
ban mindössze 76 család foglalkozik a hernyóval, 1890-ben már 20166 
tenyésztő 319 926 kiló gubót kínál eladásra. Ennek köszönheti Szabad
ka a kérészéletű gubógyárat. . .

Ám ez nem biztos kenyér. Az idényjellegű foglalkoztatottság 
esetlegessége ezres tömegeket taszít a létbizonytalanság örvényébe. 
És mikor Orosházán a csendőrök munkások vérét ontják, a város meg
retten, feszegeti a hatalom derékszíját.

A társadalmi bajokat vicsorgó ordasok módján kísérik a termé
szeti csapások. Észak-Bánátban sáskák tarolják le a vetést. Tizenkét
ezer hold parlagon. És nyomul a sáskahad tovább a Bácska fe lé . . .  A 
Tiszánál védősánc. A pusztító rovarhadat megsemmisítik, de felmegy 
a gabona á ra .. .  1891 őszén sertésorbánc tombol Szabadka határában. 
A jószágállomány fele elpusztul. Megdrágul a hús. A téllel éhség köl
tözik a nincstelenek hajlékaiba.

A csapások árát a szegények fizetik.
A következő nyár hozza a rémek rémét.
Kolera!
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Csantavéren kicsiben megismétlődik a tiszaeszlári vérvád. Dankó 
Takács János elhíreszteli, hogy öccsét Fürst Sámuel zsidó kereskedő 
rituális okokból elemésztette. Csak a gyors, erélyes vizsgálat akadá
lyozza meg a szerencsétlenséget. Az elcsavargott fiút idejekorán meg
találják Zenta határában egy szálláson.

Nyomor. Sötétség. Tudatlanság. Gyűlölet. Papok és csendőrök a 
szocializmus bacilusaitól óvják a jámbor népet. Szelíd tájainkat eléri 
a kor félelmet és reményt hintő kísértete. Csoda-e, hogy a szabadkai 
nagytemplom tövében dúl a szent hisztéria? El kell rettenteni a hívőket 
az istentelen tanoktól! Azonban a templom tövéből csak a felszínen 
látják a szocializmust. Pedig ez még lent, a nyomor alagsorában terjed.

Az agrárproletárok helyzetéhez mérten az iparossegédek irigy
lésre méltó életet élnek. Az iparossegédek már csak tizenkét órát 
dolgoznak naponta, kiharcolták a heti munkaszünetet és keresetük 
majdnem annyi, amennyi a városháza hajdújának markát üti: igaz, a 
hajdú évi bére a polgármester fizetésének csak hatodrésze, de öt
száz forint! Két és félszer annyi, mint amennyit a földmunkás kedvező 
évben kereshet!

Ezt a réteget itt lent, a fél kenyéren lézengő mezei proletárok 
rétegét még a szervezkedő iparossegédek sem ismerik. A fegyverre 
érdemesített hajdú, rendőr és csendőr szemében a Szentháromság
szobor környékére kényszerült csőcselék nem is emberi gyülekezet, 
hanem kitoloncolandó, kardlapozható, naplopó banda. Az ismeretlen 
Szabadka napszámoshada még hallgat.

Rigó Jánost várja.
1892 nyarán ötszáz szervezett munkás van a városban!
1892. március 20-án a Cipész- és Csizmadiamunkások Önképző 

Egyletének megalakulásával kezdődik a szakegyleti szervezkedés. 
Nem elszigetelt jelenség, része az országos folyamatnak. ,,Ez évben
— írja 1892. augusztus 26-án a Népszava — három országos szakbeli 
kongresszust tartottak munkástársaink, nevezetesen a cipészek, aszta
losok és szabók. ( . . .) Dacára annak, hogy a mozgalom ezen a téren 
aránylag még ifjú, mégis már szép eredményeket képes felmutatni.”

1892. augusztus 7-én a szabadkai szabósegédek, hatósági enge
déllyel, a Fetter-féle vendéglőben gyülekeznek szakegylet-alapítás cél
jából. A hatóságot Antunovics Andor alkapitány képviseli. A Szabadság 
előzetes hírt közöl: „A szabósegédek ma, vasárnap gyűlést tartanak 
egy szakegylet megalakulása és egy küldött választása ügyében a 
Budapesten tartandó országos szabókongresszusra.”

A Bácskai Ellenőr beszámolójából tudjuk: az összejövetelen a 
szakegylet-alapítás céljairól és előnyeiről folyik a szó, megválasztják 
az ideglenes tisztikart, majd az alapszabály-bizottságot. Az ideglenes
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tisztikar és az alapszabály-bizottság elnöke Jerem Géza. Sőt, Jerem 
Gézát választják küldöttnek a budapesti kongresszusra is!

Mivel a szabósegédek szakegyletének pénze nincs, a helyszínen 
gyűjtést szerveznek a küldött útiköltségének fedezésére. A gyűjtés 
eredmény^ kilenc korona. Ezen utazik Jerem Géza Budapestre. ,,A 
szolidáris érzület felébresztettetett és megerősítettetek — írja a Nép
szava a kongresszusról — , az összetartozás szükségessége felismerte
tett és éppúgy felismerték azt a hazugságot is, hogy a vállalkozók és 
a munkások között érdekközösség forogna fenn .. ”

A faipari munkások mozgalma szintén augusztus elején kezdődik. 
De erről az első hírt csak a kongresszus után, 1892. augusztus 28-án 
közük a lapok. A szabadkai asztalosifjak gyűlésén Nagy ödön előző
leg választott küldött beszámol a kongresszus eseményeiről és hatá- 
rozmányairól. A lényeg az, hogy, a faipari munkások is szervezkednek 
és képviseltetik magukat a kongresszuson.

Lehet, hogy az esemény híre bele se kerül az újságokba, ha a 
gyűlésen Willendorfer Miklós asztalossegéd nem akarja a borosfiaskót 
Nagy Ödön fejéhez vágni. ,,Nem valami dicsőség, ha így akarnak a 
szent ügy ellen tüntetni némelyek” — írja a Szabadság. Lehet viszont, 
hogy az utókor éppen a borosfiaskónak köszönheti, hogy a faipari 
munkások szervezkedésének nyoma maradt! De szerencsére a hely
színen a fiaskó cél téveszt. . .

Felvetődik a kérdés: valóban megalakultak-e ezek a szakegyle
tek? A cipészek és csizmadiák statútumának kálváriája arra enged kö
vetkeztetni, hogy a hatóságok, ha közvetlenül nem is utasították visz- 
sza a kérelmet, de az ügyet elhúzták és elfektették. A burzsoázia osz
tályzataiménak e láthatatlan rugói jól működnek!

A Magyarországi Szociáldemokrata Párt második kongresszusát
1893. január 20-ra hívják össze. Szabadkán élénk és hatékony politikai 
tevékenység előzi meg az eseményt. A szakegyleti összejöveteleken 
és az Iparosifjak Művelődési Körében folyó munkán kívül 1892 őszén 
három általános munkásgyűlést tartanak. Az elsőt október 16-án a 
Balinka-féle vendéglőben, a másodikat november 20-án a Vass Ádám- 
féle vendéglőben és a harmadikat november 27-én a Pesthez címzett 
szálló sörcsarnokában.

A Balinka-féle vendéglő a város központjában van. (Az épületet 
lebontották.) 1892. október 16. Antunovics Andor alkapitány, megigazít
ja a kardját, hogy ne csörögjön annyira, körülnéz, és leül az elnöki 
asztal elé az első sorban. Az elnöki asztalnál Jerem Géza szabósegéd 
feláll — a terem elcsendesedik — , és felolvassa a tárgysorozatot:

1. A munkások jelenlegi helyzete és törekvései.
2.) Küldöttválasztás az általános kongresszusra.
3.) Netáni indítványok.
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A gyűlés elnökévé Nagy ödön asztalossegédet, másodelnökévé 
Hornyák Endrét választják. A jegyző Hirth Lipót nyomdász. Délután 
három órakor kezdődik és este hétkor ér véget. Négy teljes órán át 
sok buzdító beszéd hangzik el, s ez sejteti, hogy a megjelentek nem 
minden kérdésben értenek egyet.

,,A pontok tárgyalása után élénk eszmecsere fejlődött ki a mun
kások között — írja a Szabadság. — Aki a gyűlésen jelenvoltak lelke
sedését látta, az bizonyára nem kételkedik abban, hogy a munkások 
jobb helyzete az általános műveltségben és másodszor a munkaidő meg
rövidülésében rejlik.”

Hirth Lipót a szervezkedés fontosságáról beszél. Ebben a téma
körben erősen megoszlanak a vélemények. Hornyák Endre javasolja, 
valamennyien — mármint a megjelentek — iratkozzanak be az Iparos
ifjak Művelődési Körébe. Sokan ellene szólnak. Istvánovics István támo
gatja Hornyák javaslatát, mert a művelődést, a szellemi képzést tartja 
elsődleges fontosságú feladatnak.

Engel Sándor iparossegéd a bérharc fontosságát emlegeti. Antu- 
novics Andor alkapitány alatt csikorog a szék. De feláll Nagy ödön és 
azt mondja:

— Nem célja a munkásságnak ily összejövetelek által mindjárt 
sztrájkot előidézni, hanem első a szövetkezés (szervezkedés) és az 
önművelés, mely által több érhető el, mint bármely más eszközzel.

Jerem Géza terjeszti elő a határozati javaslatot: „Tekintettel 
arra, hogy a technikai segédeszközök tökéletesbülése és ezek kihasz
nálása a magán kapitalisztikus termelésben a kisipart tönkreteszi, hogy 
a kisiparosok proletarizálódnak, a munkásosztály pedig mindinkább 
megfosztatik kereseti forrásától és ennek folytán az egész nép a leg
nagyobb nyomornak van kitéve.”

Olvassa a szöveget. Sokan nem értik. Antunovics alkapitány meg
fordítja a logikai rendet: a népet azért fenyegeti a nyomor, mert nincs 
kereset — kereset azért nincs, mert proletarizálódik a kisiparos — , az 
iparos azért szegényedik, mert elnyomja a gyáripar — tehát a gyáripar 
az oka mindennek. Kinek lehet ez ellen Szabadkán kifogása?

Jerem Géza folytatja: „Ennek megakadályozására a szabadkai 
munkásság az ország valamennyi városával egyptértőleg anyagi és szel
lemi érdekeinek előmozdítása érdekében szakszerűleg szervezkedik.”  

Megáll az előadó. Iszik egy korty vizet. Aztán megnézi a papírt 
és nyomatékosan folytatja:

„De még ez elérhető lesz, az október 16-án tárgyaló általános 
munkásgyűlés kívánatossá teszi, hogy a már eddig létező művelődési
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kör ( az Iparosifjak Művelődési Köre) M u n k á s k é p z ő  E g y l e t t é  
alakuljon, amely iránt a gyűlés bízza meg az itteni elnökséget, hogy ez 
iránt a művelődési kör választmányát megegyezés végett keresse fel.”

Tehát kívánatos, hogy az Iparosifjak Művelődési Köre (ahol Jerem 
Géza az elnök!) átalakuljon Általános Munkásképző Egyletté, amely 
minden mozgalom központja lenne. Mert még nem érhető el a szak
szerűleges szervezkedés! Mégis elfogadják a határozati javaslatot, 
amely — ha megvalósítható lenne! — azt jelentené, hogy az Iparos
ifjak Művelődési Köre (ahol gyökeret vert a megalkuvó politika!) lesz 
Szabadka munkásmozgalmának a központja.

Következik a küldöttválasztás. Hornyák Endre hosszú beszédet 
mond. Kéri a gyűlést: olyan egyéneket küldjön Budapestre, akik a helyi 
viszonyokkal is és a munkások helyzetével is tisztában vannak. Azután 
felolvassa a Magyarországi Szociáldemorata Párt első kongresszusán 
elfogadott Elvi nyilatkozatot A szöveg most hangzik el először nyilvá
nosan Szabadkán. Antunovics alkapitány ásít.

Maga Hornyák Endre javasolja: legalább három küldött válasz
tassák, hogy Szabadka méltón legyen képviselve a kongresszuson. 
Legtöbb szavazatot Nagy ödön kap. A második Hornyák Endre. A har
madik Hirth Lipót. Jerem Géza messze lemarad. Most már csak az 
kérdés, miből fedezik a küldöttek utazási költségeit. Gyűjtést rendez
nek. Az eredmény hat fo r in t. . .  Ebből hárman aligha utaznak Buda
pestre.

Vass Ádám-féle vendéglő, 1892. november 20-án. A második álta
lános munkásgyűlés. A teremben kevesebben vannak, mint amennyien 
a Balinka-féle vendéglőben voltak. Napirenden az alapítandó Munkás
képző Egylet alapszabályai. Gondos hatósági felügyelet Antunovics 
alkapitánnyal. Az iparosifjak mindenáron úgy akarnak Munkáskópző 
Egyletté változni, hogy kezükben maradjon a vezetés. Nem megy. A 
Vass Ádám-féle vendéglőben két csoport van, és nem tudnak szót ér
teni egymással. A Bácskai Ellenőr már gyűlés előtt közli, hogy a Mun
kásképző Egylet megalakult és működik. De erre nincs bizonyíték.

Pest Szálló sörcsarnoka, 1892. november 27. Harmadik általános 
munkásgyűlés. A napirenden egyetlen tárgykör: ,,A munkások és mun
kásnők jelenlegi helyzete.” A Szabadság tudósítása szerint ,,a munká
sok és *T»iinkásnők nagy lelkesedéssel vettek részt ezen a gyűlésen” . 
Nagy ödön, Hornyák Endre, Jerem Géza, Hirth Lipót és Istváncsevics 
József szólalnak fel. Valamennyien ajánlják a szervezkedést.

Egy szabómunkás azonban feláll és kijelenti, hogy ők kilépnek, 
amennyiben főnökeik nem rövidítik meg a munkaidőt. Jerem Géza 
erre bejelenti, hogy a szakegylet (a hivatalosan nem létező szakegylet!)
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már kérvényt nyújtott be a városi hatóságnak a munkaidő csökkentése 
ügyiében. Ez a szabadkai „szakszerűleges” szervezkedés első gyakor
lati érdekvédelmi tette.

HORNYÁK ENDRE FŐSZEREPE

Miután az Általános Munkás Betegsegélyző és Rokkantpénztár 
vezetői 1891 szeptemberében hátat fordítanak az osztályharcos munkás- 
mozgalomnak és eltiltják tisztviselőiket „mindenemű politikai agitá- 
ciótól” , a párt csúcsszerveiben frakciós dulakodás kezdődik a hata
lomért, illetve Engelmann Pál osztályharcos csoportjának elszigetelé
séért. Az ellentétek mineműségének érzékeltetése megkívánja, hogy 
pár mondat erejéig visszamenjünk a múltba.

A magyarországi munkásmozgalom a kiegyezés korának elején a 
Lassalle-féle agitáció nypmán lendül előre, s ennek terméke az Álta
lános Munkás Betegsegélyző és Rokkantpénztár, mely vidéki előhelyek 
létesítésével orszgos szervezetté fejlődik. Amikor Frankéi Leó, a Párizsi 
Kommün tagja, 1876-ban visszatér Budapestre és hozzáfog az osztály
harcos munkáspárt építéséhez, akkorára a betegpénztári vezetők jöve
delmező állásokban ülnek.

Eszük ágában sincs lemondani az állásokról, illetve átengedni 
másnak az egyleteket. Szívósan ragaszkodnak posztjaikhoz: uralkod- 
niok kell a munkások szervezeteiben, mert ezáltal őrizhetik meg jöve
delmező állásaikat. Ahol csak lehet, gátolják az új munkáspárt erő
södését. Frankéi Leó miattuk, a munkásmozgalomba férkőzött meg
alkuvó kispolgári karrieristák miatt hagyja el másodszor is Magyar- 
országot.

Közvetlenül a Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulása 
előtt, a Frankéi Leó által 1880-ban alapított Általános Munkáspártban 
az osztályharcos csoport veszi át a vezetést. Az új irányzat vezéralakja 
Engelmann Pál. A betegpénztáriak minden erejüket mozgósítják En- 
gelmannék kiszorítására. Először a 'Népszavát szerzik meg. A lap lehe
tővé teszi számukra a szélesebb körű agitációt és befolyásuk érvé
nyesítését a vidéki városokban.

Szabadkán is!
Amikor 1891. június 27-én közzéteszik a betegsegélyzés egész 

rendszerének gyökeres átszervezését célzó belügyminiszteri rendele
tet, a betegpénztáriak aggódni kezdenek: mi lesz az állásokkal? Ugyan
is a kormány ipartestületi (nagy csata volt emiatt a szabadkai ipartes
tületben!) és vállalati pénztárak felállítását szorgalmazza és elrendeli 
a betegsegélyző pénztár és a szociáldemokrata párt szétválasztását.
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Erre a betegpénztári vezetők lemondanak pártvezetőségi tagsá
gukról. Azután kinyilatkoztatják, hogy tartózkodni fognak minden agi- 
tációtól. A belügyminiszter elégedett. Viszont a betegpénztári vezetők 
csak névlegesen hagyják el pártvezetőségi posztjaikat — befolyásukat 
és a Népszavát megtartják! Készülnek a második kongresszusra, ahol 
majd nekik megfelelő vezetőséget állítanak a párt élére.

Nagyon fontos számukra, hogy a kongresszuson minél több tájé
kozatlan vidéki küldött legyen. A szabadkaiakra nem lehet panaszuk a 
betegpénztáriaknak, itt — Hornyák Endre indítványára — három kül
döttet választanak a Balinka-féle vendéglőben, pedig az utazási költ
ségek fedezésére csak hat forint gyűlik össze! A három küldött közül 
Hornyák Endre és Hirth Lipót többször felszólal a kongresszuson. Nagy 
Ödön szerepléséről nincs adat.

A kongresszus fő témája a pártviszály. Az Engelmann-csoport 
tagjai követelik, hogy az ügyet a plenáris ülésen tárgyalják. Mielőtt 
erről szavaznának, feláll a pozsonyi küldött, s indítványozza, legyenek 
tekintettel a vidéki küldöttekre, mert őket nem érdekli közvetlenül a 
központban folyp viszálykodás. Létesítsenek inkább egy bizottságot a 
kérdés kivizsgálására.

A betegpénztáriak agyafúrt és gondosan kitervezett taktikája 
beválik. Vidéki küldöttekkel mondatják el saját véleményüket. Amihez 
természetesen már előzőleg gondoskodniok kellett a szerepre alkal
mas emberekről. A többség a kongresszuson mindig az egyszerűsített 
eljárás pártján van. Engelmann Pál hiába tiltakozik. A küldöttek szavaz
ni akarnak.

A szavazás után az Engelmann-csoport elhagyja a kongresszust, 
amely különben a történelem egyik nagy politikai sikkasztásáról neve
zetes. A betegpénztáriak egyszerűen eltüntetik Friedrich Engelsnek a 
kongresszushoz intézett levelét! A több évtized múlva nyilvánosságra 
került levélben Engels reméli, hogy ,,a magyar párt számára egy olyan 
tehetséges elvtársat, amilyen kétségkívül Engelmann elvtárs, sikerül 
megőrizni” .

A szabadkai küldöttek közül a pártviszály vitájában először Hirth 
Lipót szólal fel. A jegyzőkönyv szerint „üdvözli a kongresszust a sza
badkai elvtársak nevében s ismerteti az ott uralkodó szomorú bérvi
szonyokat” . Hirth Lipót megmagyarázza, amit itthon is mondott, csak 
hát a betegpénztári vezérek nem a szomorú szabadkai bérviszonyokra 
kíváncsiak. Hirth Lipót után Hornyák Endre beszél.

A jegyzőkönyv szerint: „Azt hiszi, hogy a sajtót lehet tekinteni 
valamely, vidék kultúrája fokmérőjének. Szabadkán van ugyan hat lap, 
de ezek nem érnek semmit. Mozgalmunknak nagy ellensége a Kato
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likus Legényegylet. Ennek tagjai kötelesek magukat az elnök (Matija 
Mamužić) akaratának feltétlenül alárendelni. Az agitációt erélyesebben 
kellene folytatni s odahatni, hogy a munkások sorakozzanak a zászló 
alá, melyen írva van: minden ország proletárjai egy,esüljetek!”

Hornyák Endre beszéde az agitációtól félrevonult vezetők ellen 
irányul, de elég naiv ahhoz, hogy megnyerje a fővezérek bizalmát. 
Beválasztják a viszályt kivizsgáló kongresszusi bizottságba, sőt, ő, Hor
nyák Endre lesz a zárójelentés előterjesztője! A jelenetre a kongresz- 
szus utolsó napján kerül sor.

Anciel zágrábi küldött német nyelven, Hornyák Endre pedig ma
gyarul olvassa: ,,A bizottság minden módon megkísérelte, hogy egye
sülést hozzon létre, mivel igen kínosan hat a vidéki elvtársakra a 
tudat, hogy a fővárosi elvtársak két táborra vannak szakadva. Azonban 
az ellenzék minden közeledést határozottan megakadályozott, mert 
négyszer lettek felkérve, hogy vegyenek részt a tanácskozásokban, 
azonban mindannyiszor durva, elutasító választ adtak. Emiatt a vidéki 
elvtársak azon meggyőződésre jutottak, hogy a pártviszály okozói az 
ellenzékhez tartoznak.”

(Az Engelmann-csoport tagjai továbbra is ragaszkodnak ahhoz, 
hogy a pártviszály, ügyét ne az opportunista pártvezetőség által ösz- 
szeállított bizottság, hanem a kongresszus tárgyalja. Engelmann Pál 
szerint a bizottság vidéki tagjai részben a betegpénztáriak hívei, rész
ben olyan küldöttek voltak, akiket a pártvezetőség megakadályozott 
abban, hogy az ügyet alaposabban megismerjék.)

Hornyák Endre a következő határozati javaslatot terjeszti elfoga
dásra a kongresszus elé: „Tekintettel arra, hogy, a vidéki küldöttekből 
választott kilences bizottság m e g g y ő z ő d ö t t  arról, hogy az En
gelmann és társai által terjesztett rágalmak valótlanságon alapulnak 
és arra céloznak, hogy néhány derék és buzgó elvtársat a mozgalom
ban lehetetlenné tegyenek, hogy a szakegyleti tanács az ellenzék 
üzelmei folytán felbomlott, a pártgyűlés (kongresszus) elhatározza:

1. a jelenlegi pártvezetőségnek eljárásáért teljes bizalom sza- 
vaztatik,

2. Engelmann Pál, Kittel Ferenc, Gion János és Tóth János a 
pártorganizációból mindaddig kizárandók, míg vádjaikat be nem bizo
nyítják, vagy vissza nem vonják és

3. a pártgyűlés Stücklein, Prockl stb. elvtársak iránt teljes bi
zalommal viseltetik.”

Ez volt Hornyák Endre szabadkai küldött főszerepe a Magyar- 
országi Szociáldemokrata Párt második kongresszusán. Az első és 
utolsó nagy politikai jelenése. Vajon úgy játszotta a szerepét, hogy
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tudta, kik és mi célból írták a szövegkönyvet? Ez nem valószínű. Hor
nyák Endre nem értette az összefüggéseket, csak meghajolt a beteg
pénztári vezérek tekintélye előtt.

A kongresszus következményei ismertek. A pártszakadás kérdése 
két változatban kerül a II. Internacionálé zürichi kongresszusa elé. A 
betegpénztáriak ugyanazt szajkózzák, amit Budapesten a vidéki kül
döttekkel elmondattak. A 'Munkás-csoport jelentése megállapítja: „ A 
vidéki elvtársak, kik mindezen történtekből csak hézagos, vagy semmi 
tudomással nem bírtak, az otromba erőszakot nem látták át.”

„Mindezek után magától értetődik — folytatódik a Munkás-cso
port jelentése — , hogy igazi szociáldemokrata ama bandával semmi 
közösséget nem vállal. Mindjárt ama állítólagos pártgyűlés (kongresz- 
szus) után pártközlöny, a Munkás (Dér Arbeiter) alapíttatott, melynek 
olvasóközönsége az egész országban lassan, de folyamatosan gya
rapodik.”

A Munkás-csoport 1894. január 6-ra Aradra kongresszust hív 
össze, ahol Magyarországi Szociáldemokrata Munkáspárt néven új 
szervezet alakul. Névlegesen két párt működik, valójában frakciókról 
van szó, amelyek 1894. május 15-én a harmadik kongresszuson egye
sülnek, hogy egy év múlva bekövetkezhessék az újabb szakadás, iga
zolva a kompromisszumos megoldások hiábavalóságát.

Ezeken a kongresszusokon szabadkai küldöttek már nem vesznek 
részt! Sem Aradon, sem Budapesten. Szabadkán a betegpénztáriak 
úttörő szerepet játszottak a munkásmozgalomban. Nagy érdemük, hogy 
utat mutattak a szervezkedés irányába és ébreszgették a munkások 
öntudatát. 1893. augusztus 27-én a régi gimnázium egyik tantermében, 
Mátay János órás elnökletével mégis olyan képződmény tűnik el a 
történelem süllyesztőjében, amely évekre megbénította, elszigetelte és 
kiszolgáltatottá tette a szabadkai ipari munkásokat.

Az egyébként sem egységes, zsenge és eszmei szempontból 
éretlen mozgalom saját bűvkörébe szorul. Az iparosifjak moralizálnak 
és kulturális tevékenységet fejtenek ki, az egységes Munkásképző 
Egylet hajója még a kongresszus előtt léket kap, és a nagy ellenség 
továbbra is a Katolikus Legényegylet. Hirth Lipót 1893 januárjában 
hosszú cikket ír a Szabadságba, s a Katolikus Legényegyletet azzal 
marasztalja el, hogy ,,a korral haladó munkáskérdések elől egészen 
elzárja magát” .

Ezzel szemben az Iparosifjak Művelődési Körére nagy szerep 
vár. „Az összes szabadkai szakegyletek (tehát vannak szakegyletek!) 
beleolvadnak a művelődési körbe — írja Hirth Lipót — , mely mint már 
becses lapjában említve volt, munkás képző-segélyező és munkaköz
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vetítő egyletté fog alakulni, hogy így egy erős törzsöt képezve, úgy a 
társadalmi, mint a politikai életben kellő garanciát nyújtó egyesületté 
nevelje ki magát.”

Hirth Lipótnak természetesen vannak elképzelései a betegpénz
tári politika megmentését illetően. De a halott nem támad fel! 1893. 
március 5-én Hornyok Endre és Hirth Lipót a negyedik általános mun- 
kásgyűlésen beszámolnak a kongresszus eseményeiről és határozatai
ról. Kiderül, hogy Nagy ödön, a legtöbb szavazatot kapott szabadkai 
küldött, el sem utazott a kongresszusra.

Zsúfolt a Georgijevió-féle vendéglő nagyterme a Prokesch-palota 
földszintjén. A hangulat tökéletes. Megjelenik Antunovics Andor alka
pitány, körülnéz és leül az első sorba. „Éljenek a küldöttek!” — hangzik 
a teremben. A beszámolóikat helyesléssel fogadja a gy,űlés, majd 
Krámmer Eszter munkásnő beszél, s arat nagy sikert. Az alkapitány is 
tapsol. Krámmer Eszter az első szabadkai munkásnő, aki fellép a poli
tika színpadára. Megérdemli az elismerést.

Hanem a templom tövében igencsak felfigyelnek a negyedik álta
lános munkásgyűlésre. Miféle munkásgyűlés volt Budapesten, ahol a 
szabadkai munkásság is képviseltette magát? És ugypn kit képviseltek 
a küldöttek? Erre válaszol Hirth Lipót a Szabadság 1893. március 19-i 
számában: „ ötszáz szervezett munkás küldte fel képviselőit!”

A MEGALKUVÁS LEJTŐJÉN

Természetesen a templom tövéből mást is kérdeznek és Hirth 
Lipót minden kérdésre válaszol. A provokációra is. A budapesti gyüle
kezet a szocialisták műve, mondják a templom tövében, és ebből 
kitalálható, mit gondolnak a küldöttekről. Hirth Lipót azonban nem 
akarja, hogy azt gondolják róla, amit gondolnak: „Van-e talaj Szabad
kán a világbolondító eszmék befogására? Nincs!” — válaszol bátran s 
megmagyarázza: „Itt nem szocialisták vannak, hanem felvilágosodott 
munkások.”

És a felvilágosodott munkások gyülekezőhelye természetesen az 
Iparosifjak Művelődési Köre, amelynek tagjai két kongresszuson sze
repeltek. Ezenkívül senki sem tagadhatja, hogy az iparosifjak példát 
mutattak a szakegy(leti szervezkedésben. A kör szépen fejlődik: 1893 
elején a Vermes-házból átköltözik a Prokesch-palota második emele
tére, szebb és nagyobb helyiségbe, ahol új problémák adódnak.

1893 januárjában a kör vezetői, Jerem Géza és Engel Sándor, 
négyszáz, illetve háromszáz forintos állást kapnak az iparosok általá
nos betegsegélyző pénztáránál. Az iparosok betegsegélyzője későn

167



született kérészéletű tákolmány, ám a jó állás reménye lemondásra 
készteti a művelődési kör vezetőit. A februári közgyűlésen Jerem Géza 
helyébe Hirth Lipótot választják elnöknek.

Az új választmányi tagok között látjuk a régi betegpénztáriakat 
szinte teljes létszámban. Benne van a vezetőségben Hirth Lipót, Hor
nyák Endre, sőt Kovács János is, aki a párt első kongresszusán kép
viselte a szabadkai munkásokat, s akit annak idején Jerem Géza miatt 
kizártak. Margith József asztalosról egyelőre semmit sem tudunk. De 
vele még találkozunk. Igaz, nem itt, hanem Rigó János mellett az agrár
proletárok harcában.

Etttől kezdve a kör többnyire ünnepélyeket rendez. 1893. március 
15-én a tizenkét pontról és a sajtószabadságról Szalay László beszél.
1893. május 21-én a Fehérkereszt Egyesület javára (!) az Iparosifjak 
Művelődési Köre a színház nagytermében előadja Tóth Ede A falu 
rossza című darabját.

Díszes meghívókat nyomtatnak. A rendező bizottság elnöke Gálffy 
György, a párbajhős gyógyszerész. A darab főszerepét maga az elnök, 
Hirth Lipót alakítja. A rendező dr. Demidor Imre ügyvéd és a munka
adók képviselője. A karnagy — nagy név! — Gaál Ferenc. A súgó 
Engel Sándor. A sajtó szerint ,,a város legjobb műkedvelő társulata mu
tatkozott be” . Elhisszük.

Nagy siker.
Az Iparosifjak Művelődési Köre Hirth Lipót vezetésével szalon

képes művelődési társulat. Még a hatóság is kedveli a fiúkat. Az alábbi 
okmány (csak azért említjük, mert nincs rajta dátum) 1893 novem
beréből való:

A Szabadkai Iparosifjak Művelődési Köre 

T e k i n t e t e s  k ö z g y ű l é s i

A Szabadkai Iparosifjak Művelődési Köre azon alázatos kére
lemmel fordul Szabadka szab. kir. város tekintetes tanácsához, hogy 
részünkre négy öl keményfa tűzrevalót adományozni méltóztassék. 
Kérelmünket a következő

i n d o k o k
keretében terjesztjük a tekintets közgyűlés elé:

1. — Tekintve azt, hogy körünk mindenkor a hazafias szellemet 
tanítja tagjai között, egyleti helyiségünkben a téli idény beálltával es
ténként szakoktatást tart helybeli tanárok által, úgyszólván az iparos
ifjak oskolája, hogy idővel városunk díszére nevelje őket.

168



2. — Tekintve azt, hogy egyletünk még zsenge korát éli és mint 
ilyen alaptőkével nem rendelkezik, és a fent említettekre nagymérvű 
kiadásokat és befektetéseket tett, és a kért fa által nem csekély 
összeget takarítana meg, mely szintén a művelődés és hazafias szel
lem terjesztésére fordíttatna.

Ezen indokok tekintetbe vétele után azon kérelemmel fordulunk 
a tekintetes Közgyűlés elé, hogy részünkre a kért fát megszavazni 
kegyeskedjenek.

Kérésünket megújítva maradunk hazafias tisztelettel:

Vada Ákos Tóth Lajos
jegyző elnök

Ismét új vezetőség a kör élén! Tóth Lajos elnök és Vada Ákos 
jegyző. Ennek a vezetőségnek már van becsülete a városházán: a köz
gyűlés 1893. december 15-én ,,a Szabadkai Iparosifjak Művelődési Kö
rének javára jelen téli idényre hat köbméter nyárhasábfát megszavaz, 
miről a további teendők teljesítése végett az iratok kapcsán a tanács 
értesíttetik” . Majd: ,,Ezen határozat alapján hat köbméter nyárhasábfa 
az erdészeti készletből jutalmak és segedelmek számlájára kiutalvá
nyozva. Ivanics főszámvevő.”

A hatóság bízik a körben!
És a kör hálás ezért.
Az 1894. február 4-i közgyűlésen — Vada Ákos egyleti jegyző 

indítványára — „nagy lelkesedéssel egyhangúlag dr. Vojnics István 
f ő i s p á n t  a kör dísztagjává v á la s z t já k Díszoklevelet készítenek er
ről, amelyet hattagú bizottság nyújt át ünnepélyes külsőségek között 
a kormány bizalmi emberének. A későbbi báró olyan egyesület dísz
tagja, amely 1892 októberében még ,,az összes szabadkai munkás szak
egyletek” központja akart lenni!

Nincs már sok köze az Iparosifjak Művelődési Körének a mun
kásmozgalomhoz. A februári közgyűlésen heves vita folyik a kör jel
legéről. ,,A közgyűlés főbb tárgyát képezte — írja a Bácskai Ellenőr
— az alapszabályok és a k ö r  c í m é n e k  m ó d o s í t á s  a.”  Bizott
ságot választanak az alapszabályok módosítására. A javaslatot ,,a leg
rövidebb idő alatt egybehívandó rendkívüli közgyűlés elé” kellene 
vinni, de a vita elhúzódik és a kör eredeti címe megmarad.

A régi vezetők — Óvári József, Jerem Géza, Hirth Lipót, Hor
nyák Endre, Kovács János — kimaradnak a választmányból, de az 
ellenőri tisztséget Margith Józsefre bízzák. Itt találkozunk nyomtatás
ban először Lajcsik Ádám nevével. Lajcsikot öt hónap múlva az el
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huny(t Hevér Géza utóda, Szalay Mátyás rendőrkapitány mint „veszedel
mes szocialista vezért” tartóztatja le a Hungária Szálló tágas udvarán.

„A szabadkai iparossegédek és munkások osztályharcos egylete 
az ország munkásmozgalmának általános dagályát kísérő légkörben 
alakult meg” — írja dr. Mirnics József A bácskai munkásmozgalom a 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulásáig című könyvében. 
A Népszava 1890. augusztus 28-i számában megjelenik a Felhívás Sza
badka város munkásaihoz, amelyben szó esik a pártlapok, a 'Népszava 
és az Arbeiter Wochen Chronik terjesztéséről.

Az Iparosifjak Művelődési Köre valóban osztályharcos alapon 
alakul és nem csekély szerepet kap a munkások mozgalmában, de a 
hatósági zaklatások közepette, a klerikális rágalmak pergőtűzében, kí
vülről szított belviszályok apasztják éltető nedveit és sodorják a meg
alkuvás lejtőjére. 1894 februárjában felvetődik az egyesület jellegé
nek sorsdöntő kérdése: a többség az alapszabályok módosítása mel
lett van, viszont a röldmunkásokkal szoros kapcsolatot tartó szocialista 
érzelmű ipari munkások jelenléte még táplálja a reményt, hogy a kör 
megmenthető az osztályharcos munkásmozgalom számára.

A belső ellentétek azonban bénítják és sorvasztják a szervezetet. 
1894 nyarán, mikor a Magyarországi Szociáldemokrata Párt májusban 
tartott harmadik kongresszusán elfogadott szervezeti szabályzat alapján 
indul a szervezkedés és a hatósági tilalom ellenére általános munkás
gyűlést hirdetnek a Hungária kerthelyiségébe, szó sem esik az Ipa
rosifjak Művelődési Köréről. A szervezet véglegesen elveszti osztály
harcos jellegét.

Másfél év múlva Hirth Lipót a Szabadkai Iparosifjak Művelődési 
Köre nevében közli Lazar Mamužić polgármesterrel, miszerint „mély 
tisztelettel van szerencsénk becses tudomására hozni, hogy 1896. ok
tóber 25-én társadalmi, szépirodalmi és ipari szaklapot indítunk meg 
Iparosok Lapja címmel, havonkénti kétszeri megjelenéssel” . Az új lap 
fejléce alatt vastag betűk hirdetik: „Kiadó és laptulajdonos a Szabad
kai Iparosifjak Művelődési Köre ”

Az Iparosok Lapja pedig a szabadkai ipartestület hivatalos köz
lönyének nyilvánítja magát.

És mikor az ipari tanulók „arra a vakmerőségre vetemednek, hogy 
megverik saját tanítójukat” , az Iparosok Lapja elcsodálkozik: „Nem 
tudjuk, mire vár a kapitányság, talán azt várja, hogy magát a város
házát támadják meg. A szocialistákat, kik alig léteznek városunkban, 
folyton üldözik és arra jut ember, de ide nem, pedig ez valóságos fész
ke a szocializmusnak, itt kellene már c s í r á j á b a n  e l f o j t a n i .  
A fővárosi zendülések ehhez képest kismiskák, mert itt nincs, aki ellen
súlyozza, és szabad akaratukra engedve ugyancsak veszélyeztetik a 
környékbeli lakosságot.”
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Ki gondolná, hogy ennek a lapnak a főszerkesztője alig őt éve 
választott küldöttként szociáldemokrata kongresszuson vett részt! Hirth 
Lipót és vele az Iparosifjak Művelődési Köre az ipartestület kebelében 
működik. Igaz viszont, hogy ott is megindul a differenciálódás, komoly 
ellentétek feszülnek a szolgáltató kisiparosok és a munkáltató vállal- 
kozók között. Az Iparosok Lapja az előbbiek érdekét képviseli.

A lap egyes közleményei a régi céhszellemet idézik. A kisipar 
hanyatlásának okát nem a gyáripari tömegtermelés térhódításában, ha
nem a kontárok elszaporodásában látja. A kontárok ellen a hajdani 
céhek hatékony rendszabályokat hoztak... A hatóságok tehetetlensé
gén keseregve, e régi időket sírja vissza az Iparosok Lapja. „A zugipar 
elfojtására vannak ugyan törvényes rendelkezéseink, de a kinevezett 
iparhatósági megbízottak csak feljelentés esetén cselekszenek és ké
sedelmesen.”

De tulajdonképpen kik a kontárok? Az egyik cikkíró — Moldo- 
ványi József — kontárnak tekinti „ a v á l l a l k o z ó t  is, aki a szak
mához nem ért, másokkal dolgoztat és a hasznot illetéktelenül zsebre 
rakja” . A tőkések túlnyomó többsége kontárkodik. Mit lehet ellenük 
tenni? Hol talál védelemre az adófizető kisiparos? A főhiba a hatóság
nál van. ,,Ami az iparügyekben törvénybe ütköző cselekmények van
nak, nem hónapok után, hanem soron kívül azonnal tárgyalás alá kellene 
venni, hogy a munka folytatását megakadályozná és betiltaná, az ille
tőt pedig rendre utasítaná.”

A sirámok kétségtelenül a tőkés termelési viszonyok ismérvei. A 
versenyből kiszorult kisember kétségbeesetten vergődik a jövőtlenség 
árnyékában. Akinek semmi jót nem ígér a holnap, visszaálmodja, 
visszakesergi a régi szép időket.

„Megáll az ember esze — írja az Iparosok Lapja — , ha vissza
gondol arra, hova jutott az ipar a XIX. század végén: a céhrendszer 
idejében nem volt szabad addig mesternek lenni senkinek, míg a céh 
ki nem adta az erről szóló bizonyítványt, hogy szakmájában szakkép
zett, hogy tanulta és bizonyos ideig gyakorolta a szakmát. Ma viszont 
minden boldogtalan, ha egy pár krajcárja van, vesz egy szakképzett 
üzletvezetőt és nyit magának üzletet, csinálja a konkurrenciát nyakra- 
főre.”

Boldogtalan idők!
És mindennek a fogyasztó az oka. „Mert nem nézi azt, hogy 

miért olcsó valami, csak pártolja, mert olcsó.”
így tükröződnek a szabadkai kisiparosok szemléletében azok a 

mély társadalmi változások, amelyeket a gyáripari termelés hirtelen 
gyorsulásával a tőkés termelési mód hoz magával. Ebben a kavargás
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bán veszítette el az Iparosifjak Művelődési Köre az iránytűjét. Az egylet 
még él, de már nincs szüksége nagy helyiségre, átköltözik a Pro- 
kesch-palotából az Ányos utcába, Kovács János szíjgyártó házába.

Kovács János szíjgyártó szorgalmas ember, két segéddel dolgo
zik, díszes lószerszámok öregbítik hírnevét, és lassan elfeledkezik ar
ról, hogy valamikor nagy esemény szereplője volt.

AZ IPAROSOK LÁZADÁSA

1894 februárjában, mikor az Iparosifjak Művelődési Köre rendes 
évi közgyűlésén Vojnics István főispánt díszelnökül választja, Szabad
ka iparos társadalma a felbolygatott méhkasra hasonlít.

Február 25-re összehívják a kerületi betegsegélyző pénztár kül
döttválasztó közgyűlését és márciusra esedékesek a tisztújítások. A 
kerületi betegsegélyző igazgatóságának elnöke, Nánay Mihály szabó 
az Iparosifjak Művelődési Körének egyik alapítója.

1890 nyarán a kör ideiglenes elnöke, az ő aláírása szerepel a 
belügyminisztériumhoz terjesztett alapszabályok kísérő levelén. De nem 
sokáig marad a fiatalok között. 1893 tavaszán üzletet nyit a város fő
terén, s az hamar felvirágzik, még a város is nála varratja a rendő
rök egyenruháját. Most azonban ellene fordul az egész világ. A lapok
ban megjelenik a felhívás::

„Iparosok! Munkástársak! A szabadkai kerületi betegsegélyző 
pénztár immár több mint fél éve létesíttetett és működik, és annak ve
zetését olyan igazgatóság, az élén olyan elnökkel vállalta magára, aki 
ezen hivatásnak, hogy miként felelt meg, azt valamennyien tudjátok. Ke
servesen összegyűjtött és befizetett filléreinket könnyelmű gazdálko
dás által az elnök, Nánay Mihály — és maga mellett az ő segédjei, 
kiket szintén megtett igazgatósági tagokul — fölösleges dolgokra el
fecsérelték.

Polgártársak! Kérdezzétek meg Nánay Mihálytól, hova lett azon 
6000 forint évi bevétel, amely a mi filléreinkből lett oda befizetve? 
Kérdezzétek meg saját lelkiismeretektől, vajon méltó-e az ilyen elnök 
arra, hogy tovább is a mi érdekeinket képviselje? Csáky szalmájának 
tekintették a pénztár vagyonát, amellyel ő kénye-kedve szerint rendel
kezett. Ez még nem elég neki, szándéka van a járulékot magasabbra 
srófolni, hogy mi még többet legyünk kénytelenek befizetni és ő még 
jobban gazdálkodhassék. Azonban résen leszünk!”

A több iparos és munkaadó által aláírt felhívást nemcsak az izzó 
kortesszenvedély hatja át, hanem az előző évi ipartestületi csata keserű 
emléke is: a munkaadók sehogy sem tudják megemészteni a beteg-
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segélyzőt. Nánay Mihály megbuktatása érdekében nyílt levelet intéz
nek a tekintetes Szalay Mátyás rendőrfőkapitány úrhoz mint az első 
fokú iparhatóság főnökéhez:

,,Van-e arról tudomása, hogy a nevezett pénztár igazgatósága és 
jelenlegi elnöke ellen feljelentés tétetett, amely azonban dacára annak, 
hogy azóta öt hónap múlt el, elintézetlenül maradt? Van-e arról tu
domása, hogy a jelenlegi igazgatóság a péntárnak a vagyonát könnyel
műen haszontalan dolgokra elfecséreli? Van-e tudomása arról, hogy a 
nevezett pénztár vagyonát kortesröpiratokra fordítják?”

A munkaadók „forradalmi osztályharca” felkavarja a város nyu
galmát, csak Szalay Mátyást nem hozza ki a sodrából. Addig nics 
semmi baj, gondolja, amíg a szocialisták nem mozognak. A kortes
háború mulattatja a főkapitányt, és figyelemmel várja a fejleményeket. 
Az ellenzék célja világos.

„Olyan férfiút akarunk a péntárunk élére állítani, aki több ízben 
bebizonyítota és tanújelét adta annak, hogy a munkásosztálynak jóaka
rója és barátja!”

A munkásosztály jóakarója és barátja? Ki ez a férfiú?
„Éljen dr. Demidor Imre!”
„Isten áldása kísérje működésünket!”
„Polgártársak! Ne engedjük magunkat Nánay Mihály és emberei 

üres és hangzatos frázisai által elbolondítani!”
A nagy kortescsata kezdetét jelző felhívás 1894. február 22-én 

lát napvilágot. Az alábbi okmányt pontosan egy hónappal később nyújt
ják át a címzettnek.

Méltóságos főispán úr!

Mint a szabadkai kér. betegsegélyző pénztárnak folyó évi március 
hó 18-án megtartott közgyűlésén a helybeli munkaadók által megválasz
tott igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok, elmulaszthatatlan és 
szent kötelességünknek tartjuk Méltóságod előtt feltárni a fenti pénz
tárnak szomorú állapotát s a fennálló szabálytalanságok megszünte
tését Méltóságodtól kérelmezni, mivel erre az elsősorban illetékes fó
rumhoz, a tekintetes Iparhatósághoz bajaink orvoslásáért mind ez idáig 
hasztalan fordultunk.

A fent hivatott közgyűlésen törvény- és szabályszerűen megvá
lasztattak: a pénztári igazgatóság, felügyelő bizottság és választott bí
róság, ezen alkalommal a pénztárnak volt elnöke, Nánay Mihály, mint 
hogy ellene alapos okok merültek fel, kisebbségben maradt. Ezen kö
rülménynek tudjuk be mi, tisztelettel alulírottak mindazon erőszakosko
dások és visszaélések eredetét, amelyek a péntár kebelében a m u n 
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k a s o k  r é s z é r ő l  az utóbbi időkben, tehát az ő bukása után be
következtek. Az első és legnagyobb méltatlanság követett el akkor, 
amidőn az igazgatóság kebelébe megválasztott munkások vak eszkö
zül engedvén magukat felhasználni többségük tudatában — mint hogy 
az igazgatóság 6 munkás- és 3 munkaadóból áll — az elnöki székbe 
a m u n k a a d ó k  s é r t ő  m e l l ő z é s é v e l  egy minden anyagi és 
erkölcsi garanciát nélkülöző munkást, Fierszt István cukrászsegédet je
lölték és választották meg. Tisztelettel alulírottak mint Szabadka szab. 
kir. város polgárai s mint fenti pénztárnak t ö r v é n y e s  ő r z ő i , 
akik saját vagyonúnkkal vagyunk a törvény által kötelezve felelni ezen 
pénztár vagyonáért, haladéktalanul óvást emeltünk ezen munkamódra 
nézve sérelmes választás ellen. Fellebbezésünket a helybeli tettes ipar
hatósághoz a törvényes határidőn belül beterjesztettük, indokul hozván 
fel, hogy, a munkásigazgatósági tagok magukat iNánay által eszközül 
engedve felhasználtatni, Fierszt Istvánt a pénztár érdekeinek mellőzé
sével, sőt azoknak beláthatatlan anyagi és erkölcsi kárára bosszúból 
választották meg elnökül. Előadtuk továbbá, hogy Fierszt István sem
minemű vagyoni garanciát nem nyújt, mivel ilyennel egyszerű cukrász
segéd létére nem rendelkezik és semminemű adót nem fizet, tehát 
még s z a v a z a t i  j o g g a l ,  s í g y  p o l g á r i  j o g o k k a l  s e m  
b í r , hogy, a pénztári ügyek felett a szükséges ellenőrzést nem gyako
rolhatja, mivel mint f ő n ö k é t ő l  f ü g g ő  egyén köteles egész napon 
át a műhelyben dolgozni: előadtuk, hogy bármely órában, ha őt mostani 
főnöke elbocsátja, foglalkozás nélkülivé válik.

De mindezeken felül kijelentjük szóval és írásban, hogy mi, tisz
telettel alulírottak Fierszt István cukrászsegéd, nemkülönben a még 
nem is nagykorú, foglalkozás nélküli asztalossegéd, Vada Ákos iránt 
bizalommal nem viseltetünk, működésükért semmi körülmények között 
felelősséget nem vállalunk, s figyelmeztetve a főkapitány urat a tör
vény amaz intézkedésére, hogy a történendőkért elsősorban ő leend a 
felelős, kértük az összes szabadkai munkaadókra sérelmes választást 
haladéktalanul megsemmisíteni és új választást elrendelni. A főkapitány 
úr az általunk előadottakat meghallgatva kérelmünket jogosnak ismerte 
el, az általunk előadottak valóságáról is meggyőződött Jamnitczky Já
nos alkapitány jelentéséből, s mégis néhány nappal később Fierszt Ist
ván cukrászsegédet mint a szabadkai kér. betegsegélyző pénztár a 
törvény világos kijátszásával megválasztott elnökét, ki állásának ko
molyságát még csak felfogni se tudja, ezen állásában megerősíti — 
az általa hozott amaz álláspontra helyezkedve, hogy a többség győz!”

Szalay Mátyás kénytelen hitelesíteni a szavazás eredményét, noha 
szíve szerint a munkaadókhoz húz. A jegyzőkönyvből és a hatósági je
lentésből kiderül, hogy a választást az alapszabályok értelmében ejtet
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ték meg. „Ennélfogva ezt jóváhagyni kellett” — írja a főkapitány, kurtán 
a végzés megokolásában. Ezek után a panaszosok — Lendvay Ernő, 
Pausits János, Bartók Károly, Sefcsics Zsigmond és Horváth Mátyás — 
a főispántól kérik a szavazás megsemmisítését.

Erre Vojnics István sem vállalkozik.
A munkaadók idézett beadványának szövegéből feszült szociális 

idegállapot sejthető. Indulatos politikai küzdelem dúl a betegsegélyző 
körül, és a küldöttek választása előtt évről évre ismétlődnek a csatáro
zások. Történelmi távlatból szemlélve a hajdan volt eseményeket, az 
idézett szöveg társadalmi vonatkozásai igen tanulságosak.

A vagyonos iparosok nem tartják teljes értékű embernek a mun
kást. Nincs vagyona, tehát erkölcsi biztosítékot sem nyújt. És mert 
semminemű adót nem fizet, szavazati joggal, sőt polgári jogokkal sem 
rendelkezik. Mi vagyonosok vagyunk a pénztárnak törvényes őrzői! A 
főnökétől függő egyén közéleti szerepet nem vállalhat, nincs mit keres
nie a közügyek körül, mert köteles egész napon át a műhelyben dol
gozni. Sorsának sem gazdája. Munkaadója bármikor elbocsáthatja.

Ez a nyers igazság. Hogyan változtathat sanyarú sorsán az iparos
segéd? Úgy, hogy mesterré válik. Mester akar lenni! Ezért erős a céh
szellem az Iparosifjak Művelődési Körében.

A munkaadók csatát vesztenek. Fierszt István cukrászsegéd ma
rad az elnök: az ő jelenlétében készül 1896. február 4-én a híres zá- 
logolási és becslési jegyzőkönyv, amely a rendőrség vak osztálygyűlö
letét és korlátoltságát bizonyítja. A zálogolás története azzal indul, 
hogy a kerületi betegsegélyző alakulásakor 500 forint segélyt kér és 
kap a várostól. Ezzel indul. Az igazgatóság a segélyt segélynek tekinti. 
Viszont a városházán átminősítik kölcsönné az összeget. Visszakö
vetelik.

Három éven át folyik az aktázás. Segély vagy kölcsön? Nánay 
Mihály nem ismeri el a kölcsönt. Fierszt István megunja a zaklatást és 
1895. szeptember 9-én hivatalos átiratban megállapítja: „Az ötszáz fo
rintnyi tartozás mind ez idáig fennáll” , és kéri a városi tanácsot, hogy 
a „csekély összeget más városok nagylelkű példájára a pénztárnak 
teljesen elengedni méltóztassék” .

Más városok nagylelkű pé ldá ja ... Nem! Vissza a pénzt. És mivel 
a pénztár nem fizet, Szalay Mátyás elrendeli a kerületi betegsegélyző 
pénztár lefoglalását. Zálogolja a Wertheim-szekrényt, az iratszekrényt, 
két íróasztalt, hat széket, tíz pénztári könyvet, a kanapét, a gyógyszer- 
készletet — a pénztár egész vagyonát 475 forint értékben!

És most? Vége a betegsegélyzésnek? Fierszt István aláírja a 
zálogolási jegyzőkönyvet „azzal, hogy a pénz elvittetett” . Szalay Mátyás
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nem végez félmunkát. Átviszi a pénzt a városházára. Ezzel a szó szo
ros értelmében felszámolja a kerületi betegsegélyzőt. Schmausz Endre 
főispán (138/896. számú átírat) kénytelen közbelépni:

„Az eljárás méltánytalanságát nemcsak ezen pénztár célja és 
humánus hivatása teljesítésében való megakasztása fokozza, de mert a 
jelzett összeg elengedésére vonatkozólag beadott kérvények elutasítása 
és a tanács befizetési felhívásának fenntartására vonatkozó végzés úgy 
látszik, a panaszlóknak még ki sem adatott és így, ha ezen követelés 
közigazgatási végrehajtásra alkalmas is volna, ezen határozat jogerőre 
emelkedése előtt a végrehajtás elrendelése és foganatosítása jog
szerű alappal alig bírhat...

Az előadottak mérlegelése után az ügy sürgősségéből kifolyólag 
a kért jogorvoslatot megfelelő intézkedésben nyújtsa azonnal, s tett 
intézkedéséről, valamint a panaszban felhozott ténykörülményekről, az 
ide vonatkozó ügyiratok beszolgáltatása mellett h á r o m  n a p  a l a t t  
személyes felelősség terhe mellett további eljárulhatás végett tegyen 
hozzám a panasz visszacsatolása mellett kimerítő jelentést.”

Másnap kinyitják a betegsegélyzőt.

BEJELENTÉS NÉLKÜL!

Közvetlenül a Magyarországi Szociáldemokrata Párt második 
kongresszusa után Szabadka polgári sajtójában utalás sincs a mun
kások nemzetközi ünnepére. 1893-ban néma a május elseje. Pedig ez 
még nem Bánffy Dezső terrorkormányzásának érája. Ez a Wekerle-féle 
liberális reformkorszak. Az új kormány belügyminisztere csak annyit 
ír a főispánoknak „a gyűlések tartására vonatkozólag” , hogy az előző 
kormány „minden május elsejei tevékenységet megtiltó rendeletét” ma
radéktalanul hatályban tartja.

Rómában elkészül a Constanti Hungarorum című pápai enciklika. 
Buzgó szervezkedés a katolikus szellem fölébresztésére: Szabadkán 
látványos tömeggyűlést terveznek, Szabadka és Vidéke címmel új he
tilap indul, amelyből csöpög a klerikális maszlag és az antiszemitizmus. 
Az egyházi reformokkal és a bécsi udvarral bajlódó Wekerle-kormány 
a munkásmozgalommal szemben főleg preventív rendőri módszereket 
alkalmaz.

A szabadkai nagytemplom mellett Matija Mamužić — a katolikus 
szellemet fölébresztendő — elhatározza, hogy a legényegylet mellé 
megalkotja a Néppárt helyi szervét, a Katolikus Kört. A templomszolgák 
háromezer meghívót hordanak szét a híveknek: adakozás útján hétezer 
liter bor gyűlik össze, és zsúfolt a plébánia udvara.
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Olyan nagy a tömeg, hogy a zsugoriságáról nevezetes Matija 
Mamužić képtelen ellenállni a kísértésnek, nézi-nézi a sok népet az 
udvaron, majd odaszól a templomszolgának:

— Ugyan, fiam, hordozd már körül a perselyt. . .
A bort megisszák, a persely megtelik, de a Katolikus Kör részvét

lenségbe fullad. A klerikális Néppárt zászlóbontása nem sikerül. Ma- 
mužić polgármester nyilvánosan tagadja, hogy ott lett volna a plébánia 
udvarán.

Az 1894. új esztendőt sok borral köszönti a város boldogabb ré
sze. A farsangi bálák fényesen sikerülnek. Új otthont avat a Nemzeti 
Kaszinó. Az ősz hajú Farkas Zsigmond szép beszédet mond: ,, A mi 
célunk a művelt társadalmi elemeket szorosabb személyi érintkezésbe 
hozni, társalgásra egyesíteni és — politikai célok kizárásával — a tár
sadalmi eszményeket kivitelre segíteni..

Lazar Mamužić hivatalba lépésének tizedik évfordulóját ünnepli. 
A jubileum fényét a Nemzeti Kaszinó új székházának, a város egyik 
legszebb középületének felavatása, az új kórház megyitása és a villa
mosvasút építésére vonatkozó szerződés ünnepélyes aláírása fokozza. 
A polgármester népszerűségének tetőpontjára ér. Hatósági ellenzék 
nincs, szétforgácsolódott. „Tíz év a haladás szlgálatában” — írják róla 
azok a lapok is, amelyek pár évvel előbb veszettül támadták.

A Pest Szálló fényes dísztermében ötszáz személyre terítenek. 
Senki sem hiányzik a meghívottak közül. Hérom zenekar felváltva ját
szik kivilágos kivirradtig, és minden pohárköszöntő után harsányan 
éljenezik a polgármestert. Látszólag semmi gond, virágzik a város, 
csak a rendőrök avult felszerelése ad némi okot az aggodalomra, de 
erről egyelőre nem beszél nyilvánosan a közigazgatás első embere.

„A rendőröknek régi rossz, alkalmatlan gyutacsos puskájuk volt”
— írja nyolc év múlva híres önvédelmi iratában, bizonyítandó, hogy 
nem fecsérelte felesleges dolgokra a város vagyonát. De miért éppen 
most, 1894 farsangján jutnak eszébe a régi rossz gyutacsos puskák?

Új ember ül a főkapitányi hivatalban. Az 1892. július 12-én elhunyt 
Hevér Géza helyét Szalay Mátyás fiatal jogász, adóügyi tanácsnok fog
lalja el. Higgadt természetű, erős becsvágyú, módszeres tisztviselő. 
Több jelentést készít „a szegény és vagyontalan nép között uralkodó 
nyomorról” , s felhívja a tekintetes városi tanács figyelmét arra, hogy a 
nyugalom őrzése mindössze „57 gyutacsos puskával felszerelt gyalogos 
és 33 lovasrendőrre van bízva” .

Az alábbi okmány méltóságos Vojnics Istvánnak, Szabadka és Baja 
városok főispánjának a címére érkezik:
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Magyar királyi belügyminiszter
323/Eln.

Méltóságos úr!

A Méltóságod vezetése alatt levő város polgármesteréhez a f. é. 
május 1-i tüntetések és munkásgyűlések tárgyában ugyanezen szám 
alatt intézett rendeletem másolatát Méltóságodnak mellékelve oly fel
kéréssel küldöm meg, hogy ennek legpontosabb megtartására felü
gyelni szíveskedjék. Fogadja Méltóságod tiszteletem nyilvánítását.

Budapesten, 1894. évi április hó 26-án

Olvashatatlan aláírás

Az idézett rendelet már ott fekszik Szalay M átyás főkapitány író
asztalán. „Több törvényhatóság részéről kérdés intézvén hozzám az 
iránt, hogy a folyó évi május 1-i munkásünnepélyek, felvonulások és 
gyűléstartások iránt mily eljárás követessék. Ezennel értesítem a tör
vényhatóságot, hogy mindezekre hivatali elődömnek 1892. évi ápril hó 
8-án 155/res. szám alatt kelt mindezen ténykedéseket letiltó rendeletét 
teljes érvényben fenntartom

Két évvel ezelőtt a Szabadkai Iparosifjak Művelődési Körében 
megjövendölték: „Szabadkán ebben az évszázadban nem lesz vörös 
május elseje.” Szalay Mátyás 1894. április 28-án erélyes óvintézkedé
seket foganatosít. A főispán személyesen ellenőrzi az előkészületeket.

— Méltóságos uram — panaszkodik a főkapitány — , ennek jó 
vége nem lesz, a rendőrség sötétben tapogatódzik, titkosrendőri szolgá
lat nincs, a legénység létszáma csekély, a fegyverzet gyenge. A tűzol
tóknak egyáltalán nincs fegyverük, a katonaság pedig a parancs értelmé
ben csak akkor jöhet ki a kaszárnyából, ha baj van. De amit én nyolc
vannégy rendőrrel tehetek, méltóságos uram, azt megteszem!

— El is várom, kapitány úr — mondja hidegen Vojnics István.
A Bácskai Ellenőr írja 1894. május 3-án: „Május elseje teljes csend

ben múlt el, semmiféle munkásmozgalom nem fordult elő. Egy-két 
nyári mulatóhelyen látni lehetett ugyan n é h á n y  v ö r ö s  j  e I v é- 
n y e s i p a r o s s e g é d e t ,  de ezek úgy viselték magukat, mintha 
halotti tort ültek volna. A rendőrségnek nem volt alkalma közbeavat
kozni

Az első két évben, 1890. és 1891. május elsején tilos a sztrájk 
és a tüntetés. Azután tilos a gyülekezés. Tilos a felvonulás. Tilos az 
ünnepély! És mégis kimegy néhány vörös jelvényes iparossegéd a vá
roserdőbe. .. Némán, mintha halotti tort ülnének, vörös kokárdával 
dacolnak a rendőrséggel.
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Két hét múlva kezdődik a Magyarországi Szociáldemokrata Fárt 
harmadik kongresszusa. A betegpénztári frakció és a Munkás-csoport 
egyesül. Friedrich Engels a kongresszushoz intézett levelében kiemeli: 
„ Ezt a kapitalisztikus forradalmat egyszer át kell élnünk. Kimondhatat
lan szenvedést jelent a nép nagy zömére, de egyedül ez alkot oly álla
potokat, melyek lehetővé tesznek egy új társadalmi rendszert. Megte
remteni azokat a férfiakat és asszonyokat, akiknek lesz erejük és aka
ratuk ezt az újabb, jobb társadalmi rendet megvalósítani.”

A kongresszus új szervezeti szabályzatot hoz. ,,A párthoz tarto
zik minden egyén, ki a párt alapelveit magáévá teszi és a pártot te
hetsége szerint anyagilag vagy szellemileg támogatja.” Polgári párthoz 
tartozók, vagy becstelen tettet elkövetők nem lehetnek párttagok. A 
szervezett munkásszakmák (szakszervezetek) tagjai szintén a párthoz 
tartoznak. Betegpénztári hivatalnokok viszont nem választhatók az egye
sült pártvezetőségbe.

Az új szervezeti szabályzat 1894. május 15-től érvényes, de távol
ról sem szünteti meg a belviszályokat. Több vidéki szervezet nem 
ismeri el a csúcsegyezményt. A belviszály megkönnyíti az új minisz
terelnök, báró Bánffy Dezső dolgát, aki kemény kézzel és kíméletlenül 
üt a munkásmozgalomra.

A Bácskai Ellenőr 1894. július 1-i számában a Munkásmozgalom 
című cikkben a következők olvashatók: „Szabadkán a folyó év május 
elsejétől kezdve folytonosan szocialisztikus munkásmozgalom volt ész
lelhető. E mozgalom folytán a munkásvezérek a s z a b a d k a i  á l t a 
l á n o s  m u n k á s o k a t ,  ipari, mezei és kisiparosokat június 17-re 
a Hungária kerthelyiségébe nyilvános gyűlésre hívták meg. A munkás
gyűlést azonban a rendőrség betiltotta.”

És ami eddig nem volt:

„Mindezek dacára — folytatja a Bácskai Ellenőr — a jelzett 
napon (1894. július 17-én) mintegy 200 munkás jelent meg, s köztük 
jelen voltak a szocialista munkásvezérek is, és minden bejelentés 
nélkül értekezletet tartottak.”

,,A rendőrség a be nem jelentett értekezletet feloszlatta és a ko- 
lompos vezéreket, Lajcsik Ádám iparost, valamint Keresztes Ferenc, 
Marzits József, Takács Péter stb. munkásokat azonnal maga elé idéz
tette, s miután kihallgatásuk során ellenük terhelő adatok merültek 
fel, lakásaikon házkutatások eszközöltettek, mely alkalommal a büntető 
törvénykönyv paragrafusaiba ütköző adatok kerültek napfényre. A vizs
gálatot ez ügyben Szalay Mátyás vezeti, és a vizsgálat befejezéséig 
az illetők rendőri felügyelet alá helyeztettek.”

179



Az Iparosifjak Művelődési Körén kívül hivatalosan más munkás
szervezet nincs Szabadkán, viszont tudjuk, a letartóztatott Lajcsik 
Ádám az említett kör vezetőségének tagja: szélesebb körben és osz
tályalapon indul a szervezkedés és itt találkozunk majd hamarosan 
Rigó János nevével. Elmúlt a néma májusok időszaka!

A mozgás lentről, a társadalom mélyebb rétegeiből tör fel, ahol 
komoran, fenyegetően nő az elégedetlenség. A polgármester címére
1894. július 12-én névtelen levél érkezik. A szöveg megjelenik az új
ságokban.

Tekintetes polgármester úri

Mi, szabadkai mezei munkások felkérjük arra, hogy a ránk kö
vetkező 1895. évre munkarendi szabályozás menjen végre, hogy a 
munkások élhessenek, mert másképp kuruc világ következik mind a gaz
dákra, mind az urakra, mert a mai korszak olyan, hogy a gazda ré
szeseivel 20—30 krajcárért végezteti minden munkáját és 40—50 kraj
cárért dolgoztat reggel háromtól este kilencig, hát akinek van négy-öt 
családja, hogyan élhet meg? Hanem az összes munkás azt akarja, 
hogy( még ez évben hívja össze az ülést, határozzanak munkarendfélét, 
hogy a gazda kamat nélkül adja ki a részt, és a munkaidő hattól hatig 
tartson. Ha ezek nem létesülnek, akkor lássa, hogy jövőre az egész 
munkásság összecsatlakozik és tönkreteszi a földbirtokos minden ve
tését, és csapatostul megyünk élelmet kérni. Vagy élet, vagy halál, 
ennek meg kell lenni, isten parancsolja.”

ösztönös indulatok izzanak a sorok között. A polgármester meg
retten és a nyilvánosság elé viszi a szöveget, hadd lássák a derék 
adófizető polgárok, miféle veszedelmek leselkednek rájuk!

Vajon mennyire felelnek meg a valóságnak a levélben közölt 
adatok? A kerületi betegsegélyző alapszabálya a tizennyolc évesnél 
idősebb ipari munkások átlagos napibérét 75 krajcárban állapítja meg. 
De ez nem vonatkozik a mezei dolgozókra. Őket sokkal gyengébben 
fizetik, mint az ipari munkásokat.

A munkanap reggel háromtól este fél kilencig . . .  Tizenhét és fél 
óra! Hihetetlennek tűnik. A májusi követelések legfontosabbika a nyolc
órás munkanap. Az ipartestületi megállapodás sem engedélyez tizenkét 
óránál hosszabb munkanapot. . .  De ne feledjük el, július van, aratás, 
és aratáskor a mezőn látástól vakulásig kell dolgozni, hogy valamikor 
augusztus végére padlásra kerüljön a búza.
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Itt lent feszül a helyzet.
Itt lent érik a forradalom.
Mit tesz a polgármester és mit tesz Szalay Mátyás főkapitány, 

az 1894 júliusában nyilvánosságra hozott névtelen levél dolgában? 
Aki figyelmesen átböngészi a Szabadkai Történelmi Levéltár iktató
könyveit, a júliusi bejegyzések között feltétlenül megáll a 12761. sor
számnál. „Titkos rendőri kiadások.” Semmi egyéb.

Az okmány( hiányzik. Megsemmisült.
Mekkora összegről lehet szó?
A következő évben a 7710. számú bejegyzés valamivel ponto

sabban tájékoztat: ,,A rendőrkapitány titkos rendőri kiadások fedezé
sére újabb 500 forintot kér.”





IV.

KAPÁK ÉS KARDOK





Szalay Mátyás közönyt mímelve hallgatja végig a besúgó jelen
tését. Azután töprengést színlel, néz és sokáig nem nyúl semmihez. 
Tudja, azt nagyon jól tudja, hogy a besúgó igazat beszél, de nem 
lenne főkapitány, ha nem kételkedne. Most kissé undorodva fontosko
dik, s hagyja vergődni emberét, aki a nehéz vaspántos ajtó mellett 
hol az egyik, hol a másik lábára támaszkodik és növekvő nyugtalan
sággal forgatja azt a zsíros, kopott fekete holmit, amelyet valamikor 
kalapnak neveztek.

— Nem hazudsz? — kérdi hegyesen a főkapitány).
A besúgó elvigyorodik, s kezdené elölről a mesét, de Szalay 

Mátyás feláll.
— Rendben van. Meglátjuk.
Palicsfürdőt néhány éve lendületesen szépítgetik, csinosítják. A 

liget körvonalai lassan kialakulnak, de még nem jár a villamos, még 
kevés a látogató, különösen márciusban, mikor elég szürke a világ, 
lombtalanok a fák és hűvös szél jár a homoki erdők felől. Hiába mo
solyog a nap, ez még nem igazi tavasz. . .  Különben a besúgó igazat 
mondott: a szocialisták az iszapfürdő mögött tanácskoznak, a rend
őrség tetten éri őket.

Az esemény időpontja: 1895. március 24.
A Szabadság tudósítása: „Szociális gyülekezet volt folyó hó 

24-én Palicson. A mintegy harminc főből s jobbadán budárokból álló 
csapatnál közkézen forgott egy, A szociáldemokrácia evangéliuma cí
mű könyvecske, amely heves vitatkozást idézett elő, úgyhogy a gyor
san értesített rendőrség közbevetette magát, a könyvecskét lefoglalta 
s a gyűlést szétoszlatta. A vizsgálat erélyesen folyik, hogy kik a kez
deményezők, de ebben a dologban alighanem tudunk mi többet a 
rendőrségnél, s jövő alkalommal nem is késünk azt nyilvánosságra 
hozni.”

Ezt közli Szalay László lapja 1895. március 27-én. Érdemes oda
figyelni, két fontos dolog van a tudósításban. Az egyik az, hogy a 
könyvecske heves vitatkozást idézett elő. A másik pedig az, hogy 
valaki gyorsan értesítette a rendőrséget.
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A gyűlés színhelye és a rendőrség székhelye között a távolság 
tíz kilometer. A villamos építéséről nagyban diskurálnak, a vonatok 
gyéren járnak, a telefon pedig ritka madár, bárki nem is használhatja. 
Tehát a rendőrséget nem gyorsan, hanem előre értesítették. A besú
gók hálózata jól működik. A városi tanács szó nélkül megszavazza a 
titkosrendőri kiadásokat.

Mindebből az következik, hogy a szocialisták nem véletlenül és 
nem először jöttek össze tiltott tanulásra. Rendszeresen megbeszélik a 
soron levő találkozások helyét és időpontját. Az elkobzott könyvecske 
terjedelme szintén a sorozatos, szervezett összejövetelek hipotézisét 
támogatja. Egy alkalomra akkor is túl hosszú olvasmány, ha vita nél
kül olvassák, márpedig a Szabadság szerint ,,a könyvecske heves vi
tatkozásokat idézett elő” . A fentiek alapján nem nehéz megállapítani: 
a szabadkai agrárszocialista mozgalomban szervezett eszmei nevelő
munka folyik!

A szociáldemokrácia evangéliuma című brosúra szövege első 
ízben a Népszava 1894. évfolyamának 24. számában jelent meg. Később 
a Magyar Munkáskönyvtár nyolcadik köteteként látott napvilágot. Eb
ben a szorozatban összesen hatszor adják ki. Utolsó kiadása a Nép
szava könyvkereskedés gondozásában, 1919-ben hagyja el a nyomdát, 
sok ezres példányszámban. Szabadkán a Magy(ar Munkáskönyvtár so
rozatának nyolcadik kötetét, tehát a brosúra első kiadását foglalja le 
a rendőrség.

Lapozzuk fel a könyvecskét. Kérdésekben és feleletekben igaz 
tanok a magyar munkásnépnek — mondja az alcím. ,,frta: a munkások 
igaz barátja.”

„Ki vagy?” — teszi fel az első kérdést a könyv.
„Munkás vagyok.”
„K ik a munkások?”
„Azok az emberek, kik fárasztó munkával keresik meg kenye

rüket.”
„Hiszen akkor minden ember munkás, mert mindenki dolgozik. 

Vagy talán te nem hiszed ezt?”
„Nem.”
„S miért nem?”
„Mert tapasztalatból tudom, hogy vannak emberek, akik szik- 

rányi értékteremtő hasznos munkát sem végeznek, és mégis jól és 
anyagi javakban dúsan élnek. Ezek tehát nem munkások, miután nem 
dolgoznak, habár azt hangoztatják, hogy ők is hasznos tagjai a tár
sadalomnak.”

Hát így tanulják a mezei szocialisták a múlt század utolsó évei
ben azt a furcsa tudományt, amelynek betűit oly következetesen üldözi 
a rendőrség, s amely ellen a papok nem győznek eleget prédikálni.
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Mert vétek azt tudni, hogy „a munkaadó a munkaerő piaci árát fizeti, 
vagyis a munkást nem érző lénynek tekinti, hanem egyszerű árunak, 
amelyet eladnak és megvesznek az előnyösség föltételei szerint” .

A főkapitány által lefoglalt bűnjel szerint „egyedül a a munkás- 
osztály, a dolgozó néposztály van arra hívatva, hogy a termelési rendet 
átalakítsa” . Azután felsorolja a szociáldemokrácia konkrét, közvetlen 
politikai követeléseit. Ezek közé tartozik a munkaidő nemzetközi sza
bályozása (nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szárakozás), 
a munka jutalmazása közötti különbség megszüntetése, a közvetett 
adók eltörlése és a becsületes munkásvédelmi törvényhozás.

A főkapitány lefoglalja a bűnjelet, erélyes vizsgálatot indít, de 
túl sok üggyel kell egyszerre foglalkoznia: szinte az egész szakszer
vezeti sajtó a tiltott olvasmányok listáján szerepel, vészesen közele
dik a május elseje, és íróasztalán ott fekszik a Népszava 1894. június 
8-i száma, amelynek egyik közleményére külön felhívták a figyelmét a 
felettes hatóságok.

,,A III. magyarországi szociáldemokrata pártgyűlés a zürichi nem
zetközi szocialista kongresszus határozata értelmében kimondja, hogy 
május 1. ünnepnap legyen, melyen a magyarországi munkások összes 
követeléseiknek munkabeszüntetés által adnak kifejezést. A követelések 
közül elsősorban álljon: a nyolcórai munkaidő, az általános választási 
jog és a hathatós munkavédtörvények. A pártgyűlés kötelességévé teszi 
az elvtársaknak, hogy a május 1-i munkásünnep keresztülvitele érde
kében leghathatósabb agitációt fejtsenek ki.”

A II. Internacionálé alakuló kongresszusa óta immár a hatodik 
május elseje következik! Perczel Dezső belügyminiszter a főispánnak 
küldött bizalmas leiratában meghagyja, hogy 1895. május elsejére vo
natkozólag a kormány részéről maradéktalanul hatályban marad a 
minden tevékenységet betiltó 1892-es rendelkezés. A főispán tanácsko
zik a polgámesterrel, a polgármester a rendőrkapitánnyal, a rendőrka
pitány pedig — 1895. április 28-án — kétszáz darab töltényt rendel 
Mészáros Gábor kereskedőnél.

1895. április 29-én a polgármesteri hivatal, a városi tanács utó
lagos jóváhagyásának reményében kilenc fővel növeli a rendőrség 
személyállományát és új hivatásos tűzoltókat nevez ki. Ugyancsak 
április 29-én érkezik Perczel belügyminiszternek a Népszava elkobozá- 
sára vonatkozó rendelete. A Népszava egyébként ezekben a napok
ban közli, hogy május elsejétől kezdve naponta jelenik meg.

A rendőrség új uniformisban, fegyverrel és lőszerrel várja a má
jus elsejét.

De kik és mire készülnek a másik oldalon? Az iparosifjak régen 
megjövendölték, hogy nem lesz ebben az évszázadban vörös május 
Szabadkán. A betegpénztári irányvonal elhalt a megalkuvások pos
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ványában. Ott nyoma sincs olyan erőknek, amelyek emlegetni mernék 
a harmadik kongresszusnak a május elsejére vonatkozó határozatát!

Vészterhes csend van Szabadkán. A munkásoknak hivatalosan 
nincs semmiféle szervezetük. De vidékről nyugtalanító hírek érkeznek: 
a munkások minden szervezett mozdulása, minden tiltakozás, minden 
követelés nyomatékosan emlegeti május elseje szabad ünneplését. Sza
badkán csend van.

Akkor megszólal a Bácskai Ellenőr, s alkalmi vezércikkben el
mondja, amiről szerte a városban beszélnek: „ Hiába adott Baross 
Gábor munkaszünetet, munkásgyűlés itt, szocialisták gyűlése ott: az 
egész héten munkaigába fogott test azzal üti helyre elcsigázottságát, 
hogy merész ideák tömegében füröszti meg agyvelejét és végigálmodja 
ébren az új társadalmat, amelynek megalakítására hivalkodón mutogatja 
erős, munkában izmossá edződött karjait.”

„Ma, május elsején — közli tömören a Szabadság — szocialista 
munkásgyülekezésekről beszélnek városszerte, mely vörös lobogók 
alatt a városerdőben tartatnék meg. Ez az egész hír valótlan ugyan, de 
a rendőrség azért őrködik.”

Szóba jönnek a vörös lobogók!
De kik azok, akik városszerte beszélnek, akik ébren készülnek 

végigálmodni az új társadalmat? Ilyenekről eddig soha nem esett szó 
a helyi újságokban. Igaz viszont, hogy abban a könyvecskében, ame
lyet a rendőrség márciusban Palicson elvett a munkásoktól, van né
hány gondolat az új társadalomról, de talán csak nem azoktól a bu- 
dároktól félnek az urak?!

Szalay Mátyás vásárol kétszáz töltényt. Lazar Mamužić sürgősen 
növeli a rendőrség létszámát. Azután bekéretik a szerkesztő urakat: 
íme a lefoglalt bűnjelek... A szerkesztők átérzik, hogy valami nagy 
veszély fenyegeti a város nyugalmát és hajlandók pártállásra való te
kintet nélkül támogatni a rendőrséget.

Május elsején süt a nap.
A Bácskai Ellenőrből megtudható, hogy „az ünnep nagyobb rend

zavarás nélkül zajlott” . A rendőrség hajnal óta az utcákon van: a bel
városban gyanús csoportosulást nem észlelvén, egy erősebb különít
mény a parancs értelmében kivonul a városerdőbe, ahol a „népbolon- 
dító kolomposok” állítólag valamire készülnek.

„Nagyobb rendzavarás nélkül zajlott az ünnep — magyarázza 
Sztoczek Károly szerkesztő úr, de a továbbiakból kiderül, mégis történt 
valami, mert a rendőrök „körülfogták őket” , s mivel azok makacskod- 
tak, „ néhányat az ellenszegülők közül hűvösre helyeztek

„Négy szocialista vezér most is bent pitlikel — folytatja a Bácskai 
Ellenőr. — Mint halljuk, ugyancsak szidják a pesti urakat, kik őket fél
revezették. Lassan-lassan majd csak észretérnek valamennyien.” Négy
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munkás napokig a fogházban marad és Sztoczek Károly tudja, hallotta, 
hogy ott bent a pesti urakat szidják. Honnan tudja? A börtönőrök plety
kálták?

A Szabadság 1895. május 8-án, szokatlanul szembetűnő helyen, 
az első oldalon, bővebb és pontosabb tudósítást hoz. Érdemes ezt tel
jes egészében és kommentár nélkül közölni:

Munkások bolondítása Szabadkán

A szocialista tanok egy,ik kinövése: ,,nem dolgozunk” , a másik 
része már szinte anarchia: „legyünk egyenlők, osszuk fel a földet.”  
Tudja azt az utolsó paraszt, ha gondolkozik, hogy, ez lehetetlen, de 
mikor vannak egyes gazember izgatok, akik ígéretek és biztatások mel
lett elszedik a nép filléreit, hogy abból dőzsöljenek, hogy zavart, eset
leg rablásokat eszközöltessenek általuk, s az ily felzavart piszokban 
ők halászhassanak tovább.

Ezek a szemen szedett élősdiek május 1-re Szabadkán is ter
veztek egy előttük nagyszerűnek ígérkező tüntetést, de az a józanabb 
munkásnép visszavonulásán megtörött. Gyülekeztek ugy,an már a kora 
reggeli órákban, s ott csoportosulva izgatóik zendülésre akarták bírni 
őket, azonban a vezérükül feltolakodott Molnár, Rigó és Neizner is
mert nevű szabadkai igyenélők elfogatván, a nép oszladozni kezdett, 
de a vezér urak behajtásakor csakhamar összeverődött mintegy 300 
munkakerülő s a városba jöttek, hogy az elfogottak kiadatását köve
teljék a rendőrségtől. Már-már erőszakoskodni kezdettek, s a város
ház bezárt kapujának is nekidőltek, amikor a városház erkélyén meg
jelent a polgármester s a városi főjegyző, s igen tapintatosan lecsen
desítették a népet, az izgatókat pedig szabadon bocsátották, kiket a 
tömeg éljenzéssel fogadott, s azután minden nagyabb baj nélkül tovább 
vonult nevetséges tüntetésével.

Rendőrségünk ily előzmények után éjjel-nappal talpon volt, s az 
utcákon lovasrendőrség cirkált, de semmi tennivalójuk nem akadt.

Mikor aztán a város lecsendesült, a rendőrség a főcinkosokat 
összeszedte s szép csendben hűvösre vitte őket, hogy, méltán kiérde
melt büntetésüket intő például mielőbb elnyerjék.

Ez történt Szabadkán 1895. május elsején. A polgári sajtó már 
nem viszolyog a villogó kard láttán, már kiszikkadt belőle az ember
baráti könnyes érzékenység, hozzászokott a hatósági terror érdes 
módszereihez. Báró Bánffy( Dezső feudális-kapitalista diktatúrája hű 
támaszra lelt a begyulladt kispolgárságban. Mennyire lojális lett Szalay 
László, a Szabadság harcos szerkesztője, a városháza rettenthetetlen 
ellenzéke, aki valamikor együtt politizált Rigó Jánossal a balpárti 
Népkörben!
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AZ ELSŐ MÁRTÍR

Rigó János néhai sírkertész és vámpénztárnok, a hajdani népköri 
kortes, miután a 2 forint 47 krajcáros pőrét négyévi huzavona után a 
korrumpált hatósággal szemben a Magyar Királyi Kúria előtt is elvesz
tette, ötvenéves korában a szocialisták közé sodródott. Zaklatásokon, 
megaláztatásokon, meghurcoltatásokon át vezetett ide az igazságát 
hiába kereső, becsületéért hasztalan küzdő ember útja. Ősz fejjel rá
döbbent, hogy a világ rossz, tehát polgármesterestül, főkapitányostól, 
miniszterestől, mindenestől elpusztítandó. Csak azután lehet valami 
újat csinálni helyette.

Ezt a konok, dacos vén lázadót háromszáz „munkakerülő” élje
nezte május elsején, miután Lazar Mamužić elrendelte a lefogottak 
kiengedését. Akiért háromszáz munkás szembenéz a meztelen kardla
pokkal, töltött fegyverekkel, az nem akármilyen ember! Háromszáz 
elszánt, cselekvő ember nagy politikai erő abban a városban, ahol 
háromszáznál több tagja nincs sem a Nemzeti Kaszinónak, sem a 
Pučka kasinának, sem a Népkörnek, sem az Iparosifjak Művelődési 
Körének!

Lazar Mamužić polgármesterről sok mindent mondanak és írnak, 
de hogy gyáva vagy ijedős természetű, azt senki nem állíthatja. Inkább 
vakmerő, párbajos ember — végtére is monarchiás huszártiszt — , és 
mégis meghátrált a tömeg előtt. Ilyen ellenféllel még nem volt dolga 
a közéleti pályán. A sokaság győzött. Győzött és éljenzett és diadal
ittasan vonult el a térről azzal a naiv hittel, hogy az urak állják a sza
vukat. A tömegnek még nem volt alkalma tapasztalni, hogy a lovagias
ság szabályai az osztályharcban érvénytelenek.

A Népszava felsorolja azokat a városokat, amelyekben 1895-ben a 
munkások szervezetten, a szociáldemokrata párt határozata értelmé
ben, ünnepelték május elsejét. Szabadka nincs a listán. Igaz is, itt 
nem volt ünnep. Itt lázadás volt. És a póri forrongás be sem fejeződött 
május elsejével. Két hét sem telik el a letartóztatások óta, s már újra 
gyülekeznek a napszámosok a városháza előtt.

1895. május 14-én a reggeli órákban zsong a Szentháromság
szobor környéke. Lazar Mamužić az ablakból nézi a teret. Úgy tűnik, 
félelmetesen sokan vannak. S valamennyiök kezében ásó, kapa. . .  Eze
ket az embereket egyszer már becsapta a polgármester. Mi lesz most? 
Szalay Mátyás köszönés nélkül lép az irodába és megáll a polgármes
ter háta mögött. Mamužić nem mozdul.

— Azt akarják — kezdi a rendőrkapitány — , hogy a város az öt
ven krajcáros napszámot emelje fel egy koronára. Valaki elterjesztette 
közöttük, hogy ezt a minisztérium így rendelte e l . . .
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— A minisztérium? — sziszegi Mamužić a fogai között, majd 
felcsattan: — Az istent abba a kurva Rigó Jánosba!

— Csinálni kell va lam it. . .  — folytatja a főkapitány.
— Most? — kérdi Mamužić.
— Intézkedjek?
— Te most nem intézkedsz, Mátyás! — mondja mérgesen a pol

gármester, de hamar lecsendesedik. — Majd én beszélek velük. Hol
napra megvizsgálom az ügyet...

„Szabadka város munkás népét — írja a Szabadság 1895. május 
15-én — a zavarosban halászó betyárok tegnap ismét felizgatták, s az 
új temetőhely alá rendezett területről a munkások ásóval, kapával fel
szerelve a városba jöttek, s a továbbdolgozást megtagadták. Mintegy 
300 főnyi csoport tegnap reggel 7 órakor a városház elé vonult s ott 
munkabérük felemelését követelték. A polgámester megígérte, hogy 
követelésüket tőle telhetőleg támogatni fogja. Legyünk méltányosak, 
be kell ismerni, hogy napi 40 krajcáros bérért munkás napszámba nem 
is állhat ez idő szerint saját kenyerén, mert ha valóban dolgozni akar, 
naponként legkevesebb 60—70 krajcárt megkereshet. Ki ennek dacára 
mégis munkába áll, az nem dolgozni, de a dolog ürügye alatt csak 
a napot lopni akarja.”

Lazar Mamužić másodszor is becsapja a munkásokat!
Mikor 1895. május 15-én az emberek ismét összejönnek a város

háza előtt meghallgatni Mamužić beígért válaszát, senki sem áll szóba 
velük. Szalay Mátyás türelmetlen kérdésére, hogy most mit tegyünk, a 
polgámester határozottan válaszol:

— Ez a te dolgod, 'Mátyás. — Kisvártatva még hozzáteszi: — 
Az én gondom a holnapi közgyűlés...

Május tizenhatodikára valóban összehívatta a törvényhatósági ülést, 
amelynek napirendjén ,,a közigazgatás múlt havi állapotáról” szóló pol
gármesteri jelentés szerepel. A főkapitány bólint.

— Intézkedjem?
— Igen.
Szalay Mátyás 1895. május 15-én reggel, mután elhagyja a pol

gármesteri hivatalt, tanácskozásra hívja közvetlen munkatársait. íróasz
talán nagy, halomban hevernek az elintézetlen ügyiratok. Egy ideig tur
kál a papírok között, majd hirtelen felnéz.

— Nos, uram, mi a teendő?
Nem vár választ, pattogón sorolja az utasításokat: megszállni a 

mellékutcákat, bezárni a kocsmákat, boltokat, átfésülni a csődületet, 
előállítani a vezéreket!
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A parancsot gyorsan, hatékonyan, szakértelemmel végrehajtják. 
A rendőrség saját hatáskörében intézkedik, semmiféle jelentést nem 
hoz nyilvánosságra a letartóztatottak számáról. A népet szétkardlapoz- 
zák, és délre zsúfoltak a börtöncellák. Két napig néma csend ül a 
városon.

Azután rémhírek.
A kültelkeken suttogni kezdik, hogy a városházán hóhérkodnak 

a rendőrök, öldösik a munkásokat. A hírek lappangva beszivárognak a 
piacra, elárasztják a belvárost. Báró Vojnicsék szalonjában a hölgyek 
is erről csevegnek.

Egy hét múlva — 1895. május 22-én — a Szabadság megírja: ,,A 
szabadkai szocialistáknak csúfolt munkakerülő munkásnép a héten is
mét zavargóit. Most már egy forint napszámot és munkát követelnek. 
Eddig nagyobb baj nem esett, mint a nép alsóbb rétegeiben elszórt 
azon híresztelés, hogy a rendőrségünk nemcsak több lázongót letar
tóztatott s megkínzott, de közülük egyet a b ö r ö t ö n b e n  f e l a 
k a s z t v a  találtak. Ideje volna már a szélhámos vezetők összefogdo- 
sása, s ha lehet, eltoloncolása is, mert kicsi magból nagy növény 
fejlődhetik.”

A Szabadság kételkedik. Nem hisz a mendemondában. Ez csak 
kitalálás, véli a szerkesztő, népámítók mesterkedése, ideje volna össze- 
fogdosni a szélhámosokat. Tehát 1895. május 22-én a gyanútlan újság
olvasó még nem tud semmi bizonyosat Grgo Milankovió földmunkás 
sorsáról.

De titkolózni sem lehet a végtelenségig.
A Bácskai Ellenőr 1895. május 27-i számából kiderül, hogy a

,,nép alsóbb rétegeiben elszórt híreszteléseknek” van alapjuk. A köz
vélemény csak két hét múlva tudja meg a teljes igazságot. íme a
szöveg:

,,Elbolondított munkásnép. Kedden és szerdán reggel mintegy 
150—200 tagból álló néptömeg — ásókkal és kapákkal — a városháza 
elé vonult, s ott fenyegetődzőleg azt követelték, hogy a város által fi
zetni szokott 50 krajcárnyi napszámbért a polgámester egy forintra 
emelje fel, mert ők nagyon jól tudják, hogy a minisztérium ezt így ren
delte el. A rendőrség az elbolondított népséget mind a két napon 
szétoszlatta, szerdán reggel azonban a főkolomposok közül néhányat 
lefogtak, kik közül Milánkovics Gergely főlázító a dutyiban annyira 
megijedt, hogy a börtönajtó sarokvasára felakasztotta magát, s mire 
észrevették, már meg volt halva. Hulláját boncolás végett beszállítot
ták a kórházba.”

192



Szabadka munkásmozgalmának első mártírját Grgo Milankovićnak 
hívják! 1895. május 15-én vesztette életét a régi városháza börtönében. 
A halál körülményiéi kiderítetlenek.

Rigó János megírja a magyar királyi belügyminiszternek, hogy a 
szabadkai rendőrség Grgo Milankovió földmunkást a börtönben, valla
tás közben megtapostatta és a szerencsétlen ember belehalt a sérülé
sekbe. Erre a rendőrök megijednek a várható következményektől és 
a hullát felakasztatják a börtönajtó sarokvasára.

(gy volt-e pontosan? Nem lehet tudni. A nyomok és a bizonyíté
kok eltűnnek. Viszont Perczel Dezső belügyminiszter nem maradhat 
közönyös az ügyben: Rigó János közlése alapján összefoglaló jelentést 
kér Szabadka szabad királyi város tanácsától és elrendeli az ügyre 
vonatkozó iratok felterjesztését.

A városi tanács az összefoglaló jelentés elkészítését Szalay Má
tyásra bízza. Kecskére a káposztát! Szalay Mátyás szövegét Lazar 
Mamužić polgármester hitelesíti. Az urak nem magyarázkodnak — az 
urak vádolnak:

. .és társainak pedig azon vádjával szemben, hogy az elmúlt 
évben itt egy embert hurcoltak be a rendőri börtönbe, s ott a g y o n 
g á z o l t á k  v o l n a ,  tisztelettel jelentjük, hogy a való az, miszerint 
1895. évi május hó 15-én reggel a rendőri börtönben Milankovics Ger
gely nevű egyén öngyilkos lett, de az erre vonatkozó iratok 9434/895 kap. 
szám alatt a helybeli királyi ügyészséghez tétettek át kivizsgálás végett.”

,,Konstatáltatok — folytatja Szalay Mátyás — , hogy a nevezett
nek öngyilkossága körül mulasztás senkit nem terhel. Miután azonban 
Kozla Pál (Rigó János) és társai Milánkovics Gergely halálának okozó
jául a hatóságot állítják, tisztelettel kérjük, hogy Kozla Pál és társainak 
ezen kérvényét az abban foglalt összes rágalmak és sértő állítások 
megtorlása végett a helybeli királyi ügyészséghez leendő áttétel cél
jából kegyesen visszajuttatni méltóztassék. Szabadkán 1896. április hó 
12-én. Szalay Mátyás rfkap.”

A helybeli királyi ügyészség megállapította: Grgo Milankovió föld
munkás haláláért a rendőrség állományából senkit nem terhel felelős
ség. Minek alapján állapíthatta meg? Valószínűleg okmányok, bizonyí
tékok alapján. írást és bizonyítékot két helyről kaphatott az ügyész. A 
rendőrségtől és a kórháztól.

A redőrség érdekelt lévén, mérvadó bizonyítékot nem szolgáltat
hatott. Az ügyész csak a kórházi látlelet alapján dönthetett, ami az 
ilyen bonyolult ügy felderítéséhez — kevés. A főkapitány idejében fe
dezte magát és most már nagyon biztos a dolgában. Kockáztatás nél
kül kéri vissza Rigó János szövegét ,,az abban foglalt összes rágal
mak és sértő állítások megtorlása” végett.

193



Perczel Dezső azonban (jogállamban élünk!) valamit nem ért, 
gyanúsnak véli az egész ügyet és újabb kimerítő jelentést kér, de most 
már a kormány bizalmi emberétől, Schmausz Endre főispántól. Az 
újabb okmány 1896. július 19-én kelt és 326/896. szám alatt viszi a 
posta nagyméltóságú Perczel Dezső magyar királyi belügyminiszter és 
titkos tanácsos úr címére.

Schmausz Endre főispán csak a hatóságot menti, meg sem em
líti Grgo Milankovió nevét. A belügyminiszter megnyugodva veszi tudo
másul, hogy ezzel a kellemetlen üggyel többé nem kell foglalkoznia. 
Az iratköteg 1896 szeptemberében visszakerül Szabadkára. A városi 
tanács gyorsan napirendre tűzi és — egyebek között — határozatban 
rögzíti:

„Ezúttal Kozla Pál és társai által a nagyméltóságú m. kir. belügy
minisztériumba 113689/896. szám alatt beadott fellebbezésben foglalt s 
a helybeli rendőrkapitányság ellen irányuló rágalmazás megtorlása miatt 
az összes iratokat a szabadkai királyi ügyészséghez átteni rendeli. Mi
ről Szalay Mátyás rendőrkapitány, Kozla Pál, úgy is mint társainak 
képviselője, tudomásvétel végett másolatban, a helybeli királyi ügyész
ség pedig átiratban értesíttetik. Szabadkán, 1896. szeptember hó 12-én.”

A kör bezárul.
Szalay Mátyás rendőrkapitány, Lazar Mamužić polgármester, a 

királyi ügyészség, Schmausz Endre főispán és Perczel Dezső belügy
miniszter között nincs különbség. Grgo Milankovió földmunkás halá
láért senki sem felelős! Sőt, az alábbi okmány tanúsága szerint, a 
rendőrség kér elégtételt.

Tekintetes királyi ügyészségnek

H e l y b e n

Kozla Pál és társai által a nagyméltóságú m. kir. belügyminisz
tériumhoz 113689/896. szám alatt beadott fellebbezését a vonatkozó 
iratok kapcsán van szerencsém áttenni, miszerint az ezen fellebbezés
ben foglalt, a helybeli rendőrkapitányi hivatal tagjai ellen irányuló rá
galmazás miatt a bűnügyi eljárást hivatalból megindítani s Kozla Pált 
és társait szigorúan megbüntetni méltóztassék.

Szabadka 1896. szeptember hó 12-én

Szalay Mátyás 
rendőrkapitány s. k.
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RIGÓ JÁNOS PÁRTOT ALAPIT

Grgo Milankovió szomorú ügye lezárul. 1895 májusa azonban még 
egy vonatkozásban fontos. Az események hatására, a mozgalom erő
södésének bizonyítékaként megindul a harc az osztály,harcos munkás
szervezet létrehozásáért. Az első vonatkozó okmány 1895. október 4-én 
kelt: Rigó János munkásgyűlés engedélyezését kérelmezi a rendőr
ségtől ÁLTALÁNOS MUNKÁSKÉPZŐ EGYESÜLET alakítása céljából.

A rendőrkapitányság elfekteti a beadványt. Válaszra sem méltatja. 
Viszont a munkások 1895. október 12-én, október 20-án és október 
30-án újra és újra kérelmeznek. A rendőrség hallgat. Az eddigi négy 
kérvényt Rigó János saját neve alatt nyújtja be. 1895. november 2-án 
Kozla Pál és társai folyamodnak engedélyért. A kapitányság ezt már 
18998/95 kap. szám alatt szabályszerűen elutasítja.

Ugyancsak szabályszerűen kezeli a rendőrség a 19670/95 kap. 
számú okmányt, amelyben Kozla Pál már nem általános munkásgyűlés 
engedélyezését, hanem az ÁLTALÁNOS 'MUNKÁSKÉPZŐ EGYESÜLET 
alapszabályainak jóváhagyását, illetve felterjesztését kérelmezi. A ren- 
dörkapitányi hivatal 1895. november 12-én mellékletek nélkül továbbítja 
a kérelmet: az alapszabályok a rendőrségen maradnak.

A szabadkai földmunkások szervezkedési kísérleteit csak a Ma
gyarországi Szociáldemokrata Párt harmadik kongresszusa határoza
tainak nézőszögéből értékelhetjük helyesen. Ez a kongresszus mondta 
ki, hogy ,,a munkásosztály követeli az államtól, hogy a földmunkások 
részére hathatós munkásvédtörvények alkottassanak, továbbá, hogy az 
egyesületi és gyülekezeti jog teljes kihasználása biztosítassék szá
mukra, hogy szervezkedésükben ne gátoltathassanak, az osztályharcot 
folytathassák és érdekeiket a mai kapitalisztikus gazdálkodás mellett 
megvédhessék és a határtalan kizsákmányolásnak véget vethessenek” .

A szabadkai mezőgazdasági munkások, Rigó János vezetésével, 
nem elszigetelt harcot vívnak, nem saját elképzeléseikért verekszenek, 
hanem a kongresszusi határozatok valóra váltására törekszenek. El
mentek Kiskunhalasra, ahol 1895 márciusában belügyminiszteri enge
déllyel Általános Munkásképző Egyesület alakult. Ennek az alapsza
bályait másolták le, gondolván: ami ott jó volt, itt sem lehet rossz. 
Tévedtek. Szabadkán a földbirtokosoké a városi hatalom!

Rigó János nem láthatott a nagy politika kulisszái mögé, hon
nan tudott volna arról a kétnapos tanácskozásról, amelyet báró Bánffy 
Dezső miniszterelnöknél tartottak és ahol a földbirtokosok mondták 
a magukét. A szabadkai viszonyokat jól ismerő Kállay Albert például 
azt mondta: „A kormánynak kivételes hatalom volna adandó az or-
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szág egyes részeire nézve a munkásegyleteket és a sajtót korlátozni 
Kállay, Albert szerint „az államhatalom ma már csak erőhatalommar’, 
kemény kézzel védhető meg. Tehát terror.

Báró Bánffy Dezső diktatúrája!
Ezt szolgálja igen hűségesen Schmausz Endre főispán, akihez 

Kozla Pál és társai 1895. december 10-én panasszal fordulnak:
„ . . . ' M i  erkölcsi felelősségünk mellett távol minden szocialisz- 

tikus cél, vagy mások kára nélkül törekszünk sanyarú anyagi helyze
tünkön javítani. Mire nézve legalkalmasabbnak véljük egy Általános 
Munkásképző Egyesület önkéntes sorakozás útján való megalakítását, 
melyben hetente háromszor tartandó esti összejövetelek alkalmával 
hírlapok és egyéb hasznos könyvekből való felolvasások népszerű 
magyarázgatásaiból társalgás útján szellemileg a mai kor nívójára 
emelkedve ellenállhassunk a külállamokból átszármazott szocializmus 
csábos hatású tanainak.

Különben, ha a mi kitűzött, s nyíltan bevallott céljainkban el
térést, vagy törvényellenes cselekményt, milyen például az osztály
vagy fajgyűlölet, követnénk el, azért van rendfenntartásra többrend
beli fórum vagy apparátus, hogy minket rendre utasítson, avagy ne
talán súlyosabb beszámítás alá eshető cselekményekért az arra hiva
tott illetékes fórumok által törvényes kereteken belül rendre utasíttas- 
son. De minket, míg büntetendő cselekményt el nem követünk, iga
zolatlan ok nélkül senki ne büntessen, úgy is elég a bajunk.

Ezek előrebocsátása után reméljük, miszerint megértvén Méltó
ságod az imitt elmondottakból idejövetelünk okát és így hovahamarabb 
felkéri a tettes rendőrkapitány úrtól minden idevonatkozó iratunkat 
a hivatkozott felfolyamodással együtt, mert az előbbi véleményünk 
szerint úgysem merte azt az illetékes helyre elküldeni, amennyiben 
annak elküldése után csakis rendreutasítás és a mi kérelmünk meg
adása lenne neki meghagyva. Esetleg tudtára juttathatnák neki még 
azt is, hogy hivatalához nem tartozó ügyekbe ne kontárkod jón. Alá
írás: Kozla Pál és társai szabadkai lakosok.”

Az 1895. december 10-én kelt, Schmausz Endre főispánnak cím
zett levél négy nap múlva kerül Szalay Mátyás íróasztalára. A min
denható rendőrfőnök személyesen olvashatja, hogy neki esetleg tud
tára adhatnák, hogy hivatalához nem tartozó ügyekbe ne kontárkodjon. 
Emiatt még nem bosszankodna, de tudja, hogy Rigó Jánosék (azaz 
Kozla Pál és társai) hasonló szöveget már küldtek a belügyminisz
terhez és ez fölöttébb bosszantó, mert mit gondol majd róla a nagy
méltóságú ú r . . .
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Szalay Mátyást nem hagyja cserben a szimata!
Valóban elment a panasz a belügyminisztériumba, s onnan visz- 

sza a főispánhoz, nézze már meg, mi van Kozla Pál és társainak kér
vényével. Schmausz Endre először Szalayt hívatja, majd sietve vála
szol: „A beadott kérelmek, illetve sürgetvények és panaszok egy és 
ugyanazon értelmi szerzőre vallanak” — állapítja meg, s hozzáteszi: 
„Rigó János elcsapott temetői, illetve vámőrtől erednek, s azokat egy
től egyig mindannyit ő maga írta s azok kizárólag az ő gondolatme
netét és népboldogítási elvét tartalmazzák s egyéb társakkal ezek 
keletkezésénél Kozla Pálon kívül alig bírt, ezt próbaszerűleg igazolják 
az ismert, nevezett számok alatt felterjesztett és visszavárt beadvá
nyok . . . ”

Nincs kétség, Kozla Pál neve mögött Rigó János rejlik! Ezt Schma
usz alaposan meg is magyarázza: ,,Az elmondottakból tehát világosan 
kitűnik, hogy egyéb aláírás híján, ezen Rigó János-féle afférkérvények 
nemcsak az összes szabadkai munkások részéről nem, hanem leg
feljebb és legjobb esetben is kívüle még csak Kozla Pál által bea
dottaknak tekinthetők. Ezért ezen beadványokat valódi értékeikre le
szállítva feltétlenül helyeselnem kell a tanács álláspontját.”

A főispánnak igaza van: a beadványok Rigó Jánostól származ
nak. Viszont a másik állítás, miszerint a kérvények mögött csak ketten 
állnak, enyhén szólva a főispán gyenge memóriájáról tanúskodik, hi
szen május elsején legalább háromszázan döngették a városháza ka
puját! Legérdekesebb, hogy ő maga írta meg a miniszternek, hogy a 
vezérek között Margith József, Kudlik Pál, Stanislav Aladžić, Burino- 
vics Béla és mások vannak.

Kozla Pál és társai továbbra sem nyugszanak, Schmausz Endre 
újabb kérvényt kap, melyben az áll, hogy ,,a folyó év december hó 
22-én d. u. 2 órakor a Hungária Szálloda helyiségében munkásgyűlés 
tartása. . . ” stb. A rendőrségre kerül a papír. Szalay Mátyás dühös. 
„Míg ez ügyben a nagyméltóságú magyar királyi belügyminiszter dön
tő határozatot nem hoz, népgyűlést tartaniok nem szabad. A tilalom 
betartása feletti felügyelettel Vidákovics Tamás rendőrbiztos megbí- 
zatik.”

1895. december 30-án újabb kérvény,.
Elutasíttatik.
Szilveszter éjszakáján harangok zúgása köszönti a millenniu

mot. Bánffy Dezső kormánya méltatja az ezeréves hazát: fényözönben 
és szóözönben ünnepel a főurak és tőkések Magyarországa. A ma
gasztos esemény zavartalansága megér némi engedékenységet: Per
czel Dezső az ünnepi év ötödik napján „visszavárással visszaküldi” 
a munkások fellebbezését.
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A főispán még átfogóbb jelentést kér a rendőrkapitány(tól. A mi
niszter régen megadta volna az engedélyt, de a szabadkai urak nem 
engednek. Tapodtat sem engednek!

Méltóságos főispán úr!

Ezúttal ismételve hangsúlyozom, hogy a Munkás Néppártnak 
ezen kérvényében is jelzett vezetői semmiféle garanciát nem nyújta
nak arra nézve, hogy az általuk szóval igen szép célzattal megalakí
tandó egyesületet a törvényben előírt irányba vezessék, sőt nekem, 
ki ezen vezetőket igen jó l ismerem, kik működését figyelemmel kísé
rem, a leghatározottabb meggyőződésem, hogy a tervbe vett egyesület 
megalakulása esetén társadalmi életünk folytonos zaklatásnak lenne 
kitéve.

A folyamodók a végzésben hivatkozott tanácsi határozatokat min
denesetre megfellebbezik. Mielőtt tehát ez ügyben csak egy lépés 
engedményt tennénk, be akarom várni a nagyméltóságú magyar kirá
lyi belügyminisztérium ez irányban hozandó magas határozatát.

Szabadkán 1896. január hó 10-én

Szalay Mátyás 
rendőrkapitány s. k.

1896. február 8-án a belügyminisztérium Szabadka szabad királyi 
város tanácsához intézett átiratában újabb kimerítő jelentést kér. Is
mételten elrendeli a vonatkozó okmányok felterjesztését. A polgár- 
mester a rendőrkapitánnyal íratja a szöveget. Két hónap múlva, 1896. 
április 12-én elkészül a papír. Ez az első eset, hogy a szabadkai urak 
kénytelenek megokolni eljárásukat! Kénytelenek megmagyarázni, miért 
nem engedélyezik a munkásgyűléseket. Nagy szó!

„ . . .E l őször  azért, mert Szabadkán még minden dolgozni akaró 
mezei munkás, dacára a mostoha viszonyoknak, amelyeken pedig 
Munkásképző Egyesülettel segíteni nem lehet, nemcsak hogy meg
élhet, de kellő szorgalom mellett még kisebb vagyonkára is szert 
tehet. Az igazán dolgozni szerető munkások nem ábrándoznak mun
kásképző egyesületről, hanem csak arról, hogy mindig minden idő
ben kellő munkát kaphassanak.

A Kozla Pál és társai által kifejezett kérelem tehát nem az itteni 
mezei munkások zömének, hanem csak néhány dolgozni nem akaró 
embernek ideálja, mely ha testet ölt, számos helyes gondolkozású 
munkást fog nemcsak megzavarni, hanem az okvetlen beállandó poli
tizálás és kaszinózás által a tisztes munkától elvonni és ezáltal az 
úgynevezett tömegnyomort mesterségesen előidézni.
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Szem előtt tartva a polgárok sarkalatos jogát, a szabad egye- 
sülhetési jogot — s ha nem a praktikus életet, hanem az idealizmust 
tekintjük — , Kozla Pál és társainak még ebben az esetben sem lehet 
engedélyt adni népgyűlés tartására, még azon indokból sem, hogy 
Munkásképző Egyesületet akarnak alakítani, mert eltekintve a rend
őrkapitányi hivatalnak fentebbi hivatalos végzésében felhozott indo
kaitól, miként a mellékelt beadványukból kitűnik, az alakítandó Mun
kásképző Egyesületnek nem annyira a munkások képzése lenne a 
feladata, hanem egy annak idején rendezendő, gazdasági életünket 
teljesen megkárosító strike (sztrájk) alakjában, ami a munkabérek meg
változtatását célozná.

Ezenkívül pedig tekintve azt, hogy ezen egész mozgalomnak vá
rosunkban jó l ismert s teljesen elzüllött ágitátor, Rigó János áll az 
élén, ki különböző nevek alatt a hatóság ellen Nagyméltóságodhoz, 
a főispán úr hivatalához folyton feljelentéseket gyárt, s a hatóság, 
a fennálló rend ellen izgat, kétségtelen, hogy, az engedélyezendő nép
gyűlés és annak folyamánya, a Munkásképző Egyesület a szabadkai 
társadalomnak egy valóságos rákfenéje lenne, mely a vagyon elleni 
izgatással a jogrendszert és közbiztonságot veszélyeztetné, melynek 
létesítését pedig még az idealizmus sem kívánhatja, amelyet éppen 
ez okból meg kell akadályozni

Meg kell akadályozni. . .
Hála Lazar Mamužićnak és Szalay Mátyásnak, az eljövendő nem

zedékeknek igazán nem lesznek kétségei az alakítandó Általános 
Munkásképző Egyesület osztályjellege felől. Jelentős kísérlet ez egy 
valóban osztályharcos szervezet létrehozására. A kezdeményezés két
ségtelenül Rigó János nevéhez fűződik.

EGY CSOMÓBAN ÖTEZER MUNKÁS

Fent Budapesten a belügyminisztériumban, ahol mindenféle ta
nácsnokok és előadók bogarásszák a szöveget, a Lazar Mamužić és 
Szalay Mátyás által szerkesztett alapos okirat nem oszlatott el min
den aggodalmat és a nyers provincionális makacskodás sem pászolt 
bele az urak millenniumi elképzeléseibe. Aggódnak odafent, nehogy 
a vidéki urak korlátoltsága miatt holmi tüntetések és zavargások ár
nyékot vessenek a nagy rendezvényre.

A polgármesteri jelentés gondos és alapos tanulmányozás tárgya 
lett, aminek a következménye újabb leirat, ezúttal Schmausz Endre 
főispán címére. Ugyan mi a véleménye a kormány bizalmi emberének?
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A kormány bizalmi emberének az a véleménye, amit a rendőrkapi
tány] és a polgármester mond, azzal az eltéréssel, hogy a mondandót 
kacskaringósabb mondatokban és terjengősebben adja elő.

„Helyeselnem kell a tanácsnak azon álláspontját, hogy a nép
gyűlés tartása esetére, ki képes erkölcsi és anyagi felelősséget nyúj
tani, illetve a hatóságot megnyugtatni arra nézve, hogy a rend meg
zavarva nem lesz, hogy a személy- és vagyonbiztonság zavartalan 
marad, ennek megítélése nézetem szerint is valóban a leghelyeseb
ben és legbiztosabban azon egyének és viszonyokat ismerő, úgy kö
vetkezményeikért felfelé és lefelé közvetlen felelősséggel bíró helyi 
hatóság ítélheti meg . . . ” Stb.

„Rigó János és Kozla Pál nem a munkások műveltségi fokának 
emelésére, hanem a szociális téveszméknek a szocialisták jelmuta
tói alapján való terjesztését kívánták volna a kérelmezett népgyűlé
seken tárgyalni. S hogy miután nálunk a mozgalom eddig — bár 
Szabadka környéke már nemcsak Csongrád vármegye, de Halas által, 
sőt Békés és Solt, majd Topolya által Bács-Bodrog vármegye ré
széről is veszélyeztetve van — mindössze hét-nyolc, a hatóság által 
jól ismert és folyton szemmel tartott munkakerülő vezérre szorítkozik 
a társadalmi rend megváltoztatására törekvő munkások száma.”

Mennyi írás . . .  Hét-nyolc ember miatt!
Igen, igen, de ez a hét-nyolc ember „a múlt év október ötödik 

napjától legális szervezet nélkül is”  maga köré gyűjtötte „a hason 
nézetekre hajló munkásokat” . Ezt Schmausz Endre írja! A főispán, aki 
tavaly még azt írta, hogy Rigó Jánoson és Kozla Pálon kívül más 
nem áll a beadványok mögött. Csoda-e, hogy odafönt a minisztérium 
bürokratái megütköznek az ilyen logikai bukfenceken?

„Ezért igen természetes — következtet a főispán — , hogy Rigó 
János és nevezett társai nagyon is jól tudják — sőt ismételt kérvénye
ikkel ostromolták, illetve ostromolják a hatóságot — , hogy egy úgyne
vezett munkásnépgyűlést tarthassanak és ott terveik alapján a már 
meglévő minták szerint egy Munkásképző Egyesület alapjait megvetni 
lehetséges. Ha ennek alapszabályai — mint ők hiszik — megerősítést 
nyernének, akkor ezen egyesület keretében személyiségeik kidombo
rodnának és annak szervezete alkalmas kontaktusokkal bíró ágensei
ket megszaporítaná, s azok, nem mint mondják, a munkások felvilágo
sításán, hanem téveszméik által való félrevezetésére irányítanák műkö
désüket, a társadalmi rendnek háborgatásával a munkásokat elégedet
lenné, munkakerülőkké, majd a társadalmi rend legveszélyesebb ellen
ségeivé tennék”

Hihetetlenül szívós politikai harc folyik az Általános Munkáskép
ző Egyesületért. Egy éven át vagy negyven kérvény, ugyanannyi tiltó 
határozat, panasz, végzés, beadvány, folyamodvány, átirat, jelentés. És
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egyik fél sem enged. Egyik oldalon miniszter, tanácsosokkal, előadókkal, 
főispán, polgármester, rendőrkapitány, a másikon Kozla Pál és társai. 
Mi kerül ebből az újságokba? Majdnem semmi.

A millennium évében a szabadkai lapok közül először a Szabadság 
ír — április 9-én — a munkásmozgalomról: „Szocialista gyűlést ren
dezett néhány munkakerülő csavargó nagyszombaton, valószínűleg 
ezeknek sem volt sonkájuk a húsvétra, s attól akarták elvenni, aki azt 
megőrizte, a rendőrség azonban szétröppintette az engedély nélkül 
gyülekező jómadarakat.”

Május elsejéről a Bácskai Ellenőr emlékezik meg: ,,Egy fiók szo
cialista se mert mutatkozni és így van ez jó. Maholnap az egész szo
cialista kérdés összeolvad a régi, igazi kedves májussal, melynek a 
szocialisták ünnepe csak egy fattyúhajtása volt.” Gz volna a régi har
cos ellenzéki polgári sajtó? Két öreg szerkesztő és két öreg újság 
botorkál a sír felé.

Soha annyi munkásgyűlést nem tiltott be a rendőrség, mint ameny- 
nyit betiltott a millennium évében. Mégis ebben az évben alakul a kő
művesek osztályjharcos szakegylete és szervez mozgalmat a munkaidő 
csökkentéséért és a munkafeltételek javításáért. Ebben a szakmában a 
napi munkaidő 12— 13 óra és a vállalkozók önkényesen határozzák meg 
a munkaidő kezdetét és végét. A kőműveseket kevésbé zaklatja a 
rendőrség, de a legényegylet felől hamar elhangzik a vád: a szocialis
ták befolyása alá kerültek.

A kőművesek szakegyletének vezetősége hivatalos nyilatkozatot 
tesz közzé az újságokban, amelyben megmagyarázza a tényállást mond
ván: ,,A közvélemény tudja, kik a szocialisták, a mi társulatunk a saját 
szakmájába vágó érdekeinek megvédésére alakult.” „Számolják ki — 
olvasható a nyilatkozatban — , mennyi nyeresége van a vállalkozónak, 
aki ötven-hatvan, vagy száz emberrel dolgozik, ha csak fél órával önké
nyesen meghosszabbítja a munkaidőt!”

A kizsákmányolt munkások a nyilvánosság előtt félnek közössé
get vállalni a szocialistákkal. A Bánffy-terror korszakának ezt a sötét 
foltját a millenniumi fények sem tüntetik el. Szocialistáknak többnyire 
az agrárproletárokat tartják és még mindig nagy a szakadék köztük 
és az ipari munkások között. Pedig Rigó Jánosék mozgalmát kezdettől 
fogva az jellemzi, hogy a földmunkások mellett ipari munkásokat is 
tömörít. A vezetők többsége ipari munkás és alkalmazott. Egyébként 
ezért nem hatnak Szabadkán Várkonyi István eszméi, amiről később 
esik szó.

A polgári sajtó az ipari munkások mozgalmait mindig kellő tisz
telettel tárgyalja, de aki az Általános Munkásképző Egyesületről sze
retne valamit megtudni a helyi hírlapokból, reménytelen feladatra vál
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lalkozik. A mozgalomról alig kerül hír a lapokba, ha pedig valami mégis 
megjelenik, abból megtudható, hogy pillanatnyilag kivel rokonszenvez 
a szerkesztő, de az igazság nem.

A Bácskai Ellenőr például, 1896. június 16-án a „népbolondítók 
mozgalmáról” ír, s kerek-perec közli, hogy Rigó János, Aladzsics Sza- 
niszló (Stanislav Aladžić) és Kozla népbolondítók, mert „kérvényt nyúj
tottak be a szabadkai rendőrkapitányhoz az iránt, hogy a folyó hó 26-án
— vasárnap — a helybeli Szent Ferenc-rendiek temploma előtti téren 
munkásegylet alakítása céljából a legnagyobb dologidőben népgyűlést 
tarthassanak” .

S kedves az újságnak nagyon, hogy a rendőrkapitány elutasí
totta a kérelmet, mert hogy mit gondolnak a népbolondítók, gyűlést tar
tani a dologidőben! Még most sem fejeződik be a küzdelem az Általá
nos Munkásképző Egyesületért! Schmausz Endre főispán is ezekben a 
napokban írja nehezen olvasható, kusza betűkkel hosszú mondatos 
jelentését a belügyminiszternek, amelyben kitárja szívét és lelkét:

„Őszintén mondom Nagyméltóságodnak, hogy a hatóság ezen 
fontos álláspontjának szigorú megóvása és az akkor keresztülvitt gon
dos ellenőrzés biztosította Szabadkán, ahol egy csomóban mintegy 
5000 munkás lakik, nemcsak a nyugodt május elsejét, de biztosította 
az országos környezet befolyása (!) dacára azt is, hogy a munkások 
legnagyobb zöme Rigó János fent nevezett álpróféta társaitól távol 
maradt, s hogy Rigó János ellenére a munkásnép nálunk nem éhezik, 
hanem egytől egyik dolgozik, úgyhogy most már hetek óta a piac szo
kásos helyén munkára váró munkás nem látható.”

Rigó János, Rigó János és Rigó János . . .  Miért félnek tőle eny- 
nyire? A züllött álprófétától, akit senki nem követ! Ki ez az ember? 
És mit akar? „Mi kevésbé tanult létünkre — írja egyik levelében — 
az agrárkérdés legokszerűbb megoldásának előmunkásai szándékozunk 
lenni.”  Miféle agrárkérdés? Miféle előmunkások? Szabadkán, ahol a 
földbirtokosoké a helyi hatalom! Aki ilyesmiről mer szólni, azt, ha 
agyonverni nem lehet, erkölcsileg meg kell semmisíteni!

Perczel Dezső belügyminiszter kételkedik a rendőrkapitány jelen
tésének elfogulatlanságában. A polgármesterhez fordul. Az sem nyug
tatja meg. Tehát a kormány legmegbízhatóbb emberétől, a főispántól 
kér tájékoztatást. Schmausz Endre meggyőzi Perczelt: ebben az átko
zottul kényes ügyben a szabadkai uraknak van igazuk.

A belügyminiszter méltányolja a főispán érveit és 1896 augusz
tusában visszaküldi Szabadkára „a Kozla Pál neve alatt beadott összes 
ügyiratokat” . Ezzel látszólag megoldódik az Általános Munkásképző 
Egyesület problémája. Legalábbis a magas hivatalok többé nem fog
lalkoznak vele. Schmausz Endre íróasztalához ül s írja a következőket:
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Tekintetes Szalay Mátyás rendőrkapitány úrnak 
(Saját kezeihez)

Rigó János és társainak a fenti szám alatt visszavárt nálam be
adott kérvényét, illetve panaszát oly meghagyással teszem át, miszerint 
annak egy folyó hó 13-ára munkásnépgyűlés tartásának engedélyezé
sére vonatkozó ügyet saját hatáskörében elintézni szíveskedjék s egy
ben a kérelmezőket arról is értesíteni szíveskedjék, hogy az ilyen irá
nyú kérvények nem hozzám, hanem a rendőrkapitánysághoz adandók 
be. Egyjben felszólítom, hogy a jelzett mozgalmat és különösen annak 
mozgató elemeit gondos felügyelet alatt tartani és engem annak fejlő
déséről folyton tájékoztatni szíveskedjék.

Szabadkán, 1896. szeptember hó 2-án.
Schmausz Endre 

főispán s. k.

A kormány bizalmi embere mindenestől a rendőrökre bízza a 
munkások ügyét! A millenniumi esztendő szeptemberében Szalay Mátyás 
ismét szabad kezet kap: önkényesen intézkedhet és a Népszava hama
rosan szabadkai rendőrbasaként emlegeti. Viszont a főispán elisme
réssel nyugtázza munkáját: „Jelentését tudomásul veszem — közli 
egyik átiratában — , a nevezettek szemmel tartását helyeslem és kívá
natosnak tartom ”

De mindent a rendőr se lát! Az Általános Munkásképző Egyesület 
alapítására irányuló legális kezdeményezés meghiúsítható ugyan, vi
szont a Magyarországi Szociáldemokrata Párt hetedik kongresszusán 
(1900. április 19-én) elhangzott beszámolóban szó szerint ez van: „A  
szabadkai földművelő munkásegyletet feloszlatták.”

Az Általános Munkásképző Egyesület tehát megalakult. Műkö
dött! Emlékezzünk csak Schmausz Endre jelentésére: ,,A múlt évi (1895) 
október ötödik napjától” a vezetők „ legális szervezet nélkül is”  ma
guk köré gyűjtötték ,,a hason nézetekre hajló munkásokat.” A f e l o s z 
l a t o t t  szervezet életre hívása pedig Rigó János és Stanislav Aladžić 
nevéhez fűződik.

Nemcsak Szabadkán fordult elő, hogy a rendőrségnek be kellett 
tiltania a hatóságilag hitelesített alapszabályokkal nem rendelkező föld
művesegyletet. A millennium évében Bács-Bodrog vármegye főispánja 
bizalmas feliratban arról panaszkodik, hogy „ vidékünkön gomba mód
ra szaporodnak a munkásegyletek, amelyek sajnos akkor is megkí
sérlik az alakulást, ha alapszabályaikat felsőbb helyen nem szente
sítik” .
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Szabadkán sem történhetett másképpen.
Felsőbb helyen nem szentesítik az alapszabályokat, a rendőrség 

sorozatosan betiltja a munkásgyűléseket és mégis éberen kell figyelnie 
minden neszre, mert a kérvényezők szervezetten buzgólkodnak, szer
vezetten élnek, mozognak.

Szabadka ebben az időben majd nyolcvanezer lakosú város. A 
szolgák, cselédek és napszámosok rétege — lassú ipari fejlődés 
miatt kellő felszívóerő híján — duzzasztja az agrárproletárok tömegét.

Lőrinc Péter írja A nagy póri pór című könyvében: „Sajátossága 
volt a vajdasági helyzetnek ( . . . ) ,  hogy előbb jelentkezett komoly föld
munkásszervezet és országos jelentőségű mezőgazdasági munkásmoz
galom, mint iparimunkás-megmozdulás, hogy itt éveken, szinte évtize
deken át a szocialista mozgalmat az agrárszocializmus jelentette. Ezt 
természetesen számos körülmény feltételezte és határozta meg.”

A meghatározó körülmények legfontosabbika Lőrinc Péter egyik 
további megállapítása szerint a következő: ,,Az ipari munkás munkafel
tételei mégis kedvezőbbek voltak a mezőgazdasági munkás munkafel
tételeinél.”

Ez így van. De Szabadkán nem tipikus agrárproletariátus jött 
létre. Ez nem az uradalmak, a puszták, a szállások felől várja sorsának 
javulását, ez nem azonos a botosispán ellen elkeseredetten lázongó 
zsellérséggel, hanem urbanizált környezetben élő, betűvel, kultúrával 
gyakrabban találkozó, erősebb és változatosabb kölcsönhatások forgó
szelében alakuló, fejlettebb tudatállapotú földmunkásság.

Rigó Jánosék ,,az agrárkérdés legokszerűbb megoldásán” első
sorban a munkaalkalom biztosítását, a nagyobb bér és a jobb munka- 
alkalom kivívását értik. Mozgalmuk közvetlen céljai azonosak az ipari 
munkások céljaival és követeléseivel, s nem véletlen, hogy ebből a 
szociális ötvözetből toborzódik később Szabadka ipari munkássága, 
sőt a századforduló legnagyobb ipari létesítményét, a m ű trá g ya g yá ra t 
is éppen a nagy munkaerő-felesleg miatt telepítik ide.

A KÉT KONGRESSZUS

A Várkonyi István alakította Független Szocialista Párt 1896 szep
temberében külön földmunkás szakegyletek létrehozását kezdeményezi. 
Az új mozgalom cselekvésre készteti a Magyarországi Szociáldemokra
ta Párt vezetőségét is: 1897. január 31-re összehívja a Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt földmunkáskongresszusát.

„Közös együttműködésre kell az ország különböző tájain élő elv
társainknak találkát adni, hogy egy közösen kidolgozott munkaprogram 
alapján a munkásság megszüntesse az úgynevezett uzsorát, robotot,
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valamint kiharcolja, hogy a munkaidő és munkabér megállapítása 
azután tekintettel a munkás életére és megélhetésére történjék és ez 
is közösen, az egész országban végrehajtható legyen.”

Ez áll — egyebek között — a Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt kongresszusi felhívásában. Szabadkán az emlékezetes névtelen 
levél óta a mozgalom fő követelései a munka biztosítására, a munka
idő csökkentésére és a munkabér emelésére vonatkoznak. Rigó Jáno- 
sék nézetei lényegében összecsendülnek a kongresszusi felhívásban 
vázolt programmal.

Ezekben a hetekben a független szocialisták is kongresszusra ké
szülnek. Először Bécsben gyülekeznek (1896. december 26-án), s fel
hívják ,,a földművelő munkásságot, hogy ne  az  a z o k  Budapestre 
hirdetett kongresszusára menjenek” , hanem jelenjenek meg Cegléden
1897. február 14-én, ahol „országos földművelő-kongresszus fog tar
tatni” .

A két kongresszusi felhívás között a legszembetűnőbb eltérés az, 
hogy az egyik földmunkásokról, a másik (Várkonyi) pedig földművelő 
munkásokról beszél, az egyik a nincstelen agrárproletárokhoz szól, a 
másik (Várkonyi) a kisparasztokat is mozgósítani akarja.

Az uzsora, a munkabér, a munkaidő kérdésében Várkonyiék radi
kálisabbak, de ezeket a problémákat a földbirtokreform függvényének 
tekintik. Ezzel szemben a budapestiek éppen a földbirtokreform kérdé
sében hosszú időn át megalkuvó állásponton voltak: végeredményben 
ez késztette kiválásra Várkonyi Istvánt a párt vezetőségéből, aki felis
merte a parasztság alapvető követeléseit, de sohasem jutott el a 
munkás—paraszt szövetség jelentőségének felismeréséig!

A független szocialisták nézeteit igen találóan jellemzi a ceglédi 
kongresszus beszámolójának az a gondolata, miszerint ,,nálunk csakis 
földműves-szocializmus lehet, mert Magyarország földművelő állam” . 
Magyarország már nem kifejezetten földművelő állam! Az iparosodás 
megindult, az ipari munkások létszáma nőttön nő és az ipar visszahat 
a mezőgazdaságra, saját bűvkörébe vonja és átalakítja az őstermelést.

Ezek a folyamatok Szabadka gazdaságának fejlődésében, a tár
sadalmi viszonyok alakulásában határozottan nyomon követhetők. A 
földmunkások mozgalma sem elszigetelt jelenség, folyamatos kölcsön
hatásban fejlődik az ipari munkások mozgolódásaival, noha azok céh
szellemű elkülönülése fékezi az osztályharc kibontakozását, kártéko
nyán hat a mozgalom ütőképességére.

Maga a puszta tény, hogy Várkonyi Istvánnak Szabadkán alig 
vannak hívei, azt látszik bizonyítani, hogy a földműves-szocializmus 
eszméinek lombosodására itt nem kedvező a szociális talaj. Hiányoz
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nak az ezerholdas uradalmak, a középbirtokok cselédsége sokfelé ta
golt, szervezésre, eszmék cselekvő közvetítésére alkalmatlan közeg. 
A mozgalom hordozói városi napszámosok.

A két ágra szakadt agrárszocialista mozgalom két nagy áramlata 
között egyéb jellemző eltérések is megfigyelhetők. A független szoci
alisták például egymás között felesküdnek: „Mi, szocialista társak, es
küszünk az élő istenre, hogy minden lépéseinkben híven szolgálunk 
mindhalálig, hogy mi elvtársaink legkisebb fillérét el nem kívánjuk. 
Isten minket úgy segéljen!”

A vallásos világnézet mélységéből feltörő érzelmi erupció hatal
mas indító lökést ad a Várkony,i-féle eszméknek. Hirtelen lobbanással 
nagy tömegeket ráznak fel, de éppen túlfűtöttség által a mozgalom 
méhében hordozza az anarchia veszedelmét. A szervezkedés jelentős 
mértékben érzelmekre épül, s a jelszavak nagy, gyakran beláthatatlan 
következményű indulatokat szabadítanak fel.

A szabadkai mozgalom sem mentes az ösztönösségtől. Viszont az 
elkobzott újságok, könyvek, röplapok elmélyültebb elméleti munkára 
engednek következtetni, a konkrét megmozdulások pedig — bármeny
nyire ösztönösen zajlanak — határozott célokat, konkrét követeléseket 
hordoznak. A később feloszlatott szabadkai földművelő munkásegylet 
küldöttei aligha véletlenül kerültek a budapesti kongresszusra.

Egyébként a magyarországi forradalmi munkásmozgalom kiemel
kedő vezéralakja, Engelmann Pál nem tartja súlyos csapásnak a sza
kadást. „A két kongresszus — írja — bizonyos fokig ellentétben állt 
egymással, de nem tárgyi, hanem személyi ellentétekről volt szó, 
ezeknek okai pedig a magyarországi szociáldemokrácia sajnálatos zi
láltságában keresendők. Ugyanis bizonyos idő múlva a paraszt elv
társak is növekvő elégedetlenséggel figyelték a párt budapesti központ
jának szüntelen belső viszályait, sokan közülük nem bíztak a pártve
zetőségben és ezért távol maradtak a Budapestre összehívott kong
resszusról.”

„Ezt az ellentétet azonban — folytatja Engelmann Pál — nem kell 
tragikusan venni, mert a ceglédi kongresszuson is sok küldött határo
zottan állást foglalt a viszály szítása ellen . . . ”  A két földmunkás-kong- 
resszus legjelemzőbb közös vonásai Engelmann Pál szerint: a mun
kabérek, valamint a földbirtokosok és kisbirtokosok politikai megszer
vezése kérdésében kialakított álláspontok. „Ezért lesz mindkét tanács
kozásnak tartós hatása a munkásmozgalom erősödésére és iskolá
zására.”

A szakadás érzékenyen hat a vajdasági állapotokra. Érdemes egy 
pillantást vetni arra, mely szervezetek (mert a szervezetek szentesített 
alapszabályok nélkül is élnek!) melyik kongresszusra küldik képvise-
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lóikét. Ceglédre utazik Zenta, Szekics (a mostani Lovćenac), Martonos, 
Moholi Szállás (Gunaras és környéke), Horgos, Bácsföldvár, Ada, Be
cse, Feketics, Szenttamás, Oroszlámos és Majdán küldöttsége. A füg
getlen szocialisták főleg a Tisza mentén és Észak-Bánátban erősek.

Budapesten a Magyarországi Szociáldemokrata Párt földmunkás
kongresszusán Vajdaságból Topolya, Csantavér, Csóka, Moravica, Sza
badka, Kula, Jázova, Pádé, Temerin és Cservenka küldöttei vesznek 
részt. Cegléden főleg magyar és szerb nemzetiségű földmunkások 
vannak. Budapesten tagoltabb a nemzetiségi összetétel: a magyarok 
mellett szerb, német, horvát és szlovák munkások töltik meg a termet. 
A szabadkai munkásokat Budapesten Rigó János magyar és Stanisiav 
Aladžić horvát nemzetiségű munkás képviseli.

Az 1897. január 31-re összehívott budapesti földmunkás-kongresz- 
szus első ülésszakán — a jegyzőkönyv tanúsága szerint — Rigó János 
szabadkai küldött elnököl. Ő ismerteti a tárgysorozatot, amelynek má
sodik pontja tartalmazza a földművelő munkások követeléseit. Ezek 
közül a legfontosabbak: a) a munkaidő és napibér megállapítása, b) 
aratási program, c) védtörvények kiterjesztése a földművelő munká
sokra és új védtörvények iránti követelés, d) a cselédtörvény eltörlése 
és e) a politikai jogok kiterjesztése a földmunkásokra.

A kongresszus határozatban követeli: ,,A mezőgazdasági munká
ban a munkaidő 12 órában állapíttassék meg (a 18—20 órai napi mun
kaidő munkaképtelenné teszi az embert!), azon megjegyzéssel, hogy a 
munkaidő kérdésének tekintetében a szociáldemokrata párt programja 
alapján áll s a 8 órai munkanapot tartja céljának.” Követeli a kong
resszus az ,,átaljában adott” munkák megszüntetését, helyette a nap
számosmunka bevezetését és mindenféle robotmunka eltörlését. És 
minden munkát készpénzben fizessenek!

Köztudomású, hogy a betegsegélyzésről szóló XIV. törvénycikk a 
mezőgazdaságban foglalkoztatott dolgozókat kiszolgáltatja a munka
adók, vagyis a földbirtokosok önkényének. Mint a szabadkai kerületi 
betegsegélyző pénztár szentesített alapszabályzatában áll, a földmun
kás önkéntes tagja lehet a pénztárnak, de a munkaadó, vagyis a föld- 
birtokos nem köteies érte járulékot fizetni. A kongresszus határozot
tan követeli, hogy a XIV. törvénycikk hatályát terjesszék ki a mezőgaz
dasági munkásokra.

Elképzelhető, mekkora riadalmat és ellenszenvet váltanak ki a 
kongresszusi hírek a szabadkai városházán, ahol földbirtokosok tartják 
keményen a közigazgatás gyeplőjét! Mert uram bocsáss, ez már nem
csak az ötven krajcáros napszám emelését célozza, ami miatt néhány
szor villogtak a kardok a nagypiac terén, hanem fenyegeti a közbékét, 
a város nyugalmát, az egész világrendet!
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A kongresszus megállapítja, hogy a cselédtörvény okozta álla
pot embertelen és igazságtalan. Férfiaknak és nőknek egyenlő munká
ért egyenlő bér jár! Szabályozzák a munkaközvetítést! A munkaszerző
déseket a párt helyi szervezetei dolgozzák ki! Minden húsz éven felüli 
polgár számára általános, egyenlő, titkos és közvetlen választási jogot! 
Teljes sajtó- és gyülekezési szabadságot! A toloncolásra, kiutasításra 
vonatkozó rendeleteket eltörölni! Érvényesítsék a költözködési sza
badságot!

A harmadik tárgysorozati pont ,,a földművelő munkások és a po
litikai pártok” viszonyának kérdéskörét foglalja össze. Előadója Rigó 
János. „Az országban létező valamennyi polgári párt — mondja a 
deres fejű szónok — csakis azokat képviseli, kik a munkásokat gazda
ságilag kizsákmányolják, politikailag elnyomják s szellemi tudatlanság
ban tartják, s felismerve, hogy e pártok az ő sérelmeiket nem isme
rik, azokat orvosolni sem nem akarják, sem nem tudják, kimondja: a 
magyarországi földmunkás-kongresszus a szociáldemokrata párthoz, 
mint olyanhoz, melynek érdekei és elvei az övéivel azonosak, csatla
kozik, s hogy elfogadja a Magyarországi Szociáldemokrata Párt első 
kongresszusa által 1890. évi december 8-án elfogadott Elvi nyilatko
zatot . . . ”

„A kongresszus — folytatja Rigó János — kötelességévé teszi 
az ország összes földműves munkásainak, hogy a párthoz csatlakoz
zanak, azt erkölcsileg, anyagilag és szellemileg minden erejükből támo
gassák és programjának megvalósításáért lankadatlanul küzdjenek.” 
Felzúg a taps. Nagy pillanat ez az ötvenegy éves Rigó János életében, 
aki nagyon nehéz és nagyon kacskaringós úton jutott el idáig.

A szervezési kérdések kapcsán rendkívül élénk a vita a kongresz- 
szuson. Mindkét szabadkai küldött felszólal. Mi történjék, ha a ható
ságok nem engedélyezik a szervezkedést? Mint például Szabadkán 
tör tént . . .  Heves eszmecsere után a kongresszus kimondja: mindenütt, 
ahol kellő számban földmunkások tartózkodnak, ha kell, t i t k o n  és a 
hatóságok ellenőrzése alól kivontán is fognak földmunkásegyleteket 
alkotni!

Más szóval: ha a legális szervezkedést akadályozzák, illegális 
szervezeteket alakítsanak!

,,Ezen egyesületek a különböző helyi viszonyoknak megfelelően, 
ha lehet, elsősorban alapszabályszerű egyletek lesznek, ahol ez keresz- 
tülvihetetlen, szabad szervezetek alakját öltik fel, melyek elsősorban is 
a földművelő munkások anyagi helyzetének javítását kell hogy célozzák. 
Esetleg egy helyen két különböző alakzatú egyesület, vagy szervezet 
is működhet. Ezen egyletek külső alakját a mindenkori helyi viszonyok 
határozzák meg. Az egyletek vagy szervezetek a földműves munkások
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központi titkárságával és ugyanezen elven álló ipari munkásegyletek
kel (!), de különösen a pártvezetőséggel állandó és szoros összekötte
tést tartanak közös érdekeik megóvására és közös eszméjük diadalra 
hozatalára.”

Ilyen határozatokat hozott a budapesti földmunkás-kongresszus, 
amelynek munkájában a két szabadkai küldött, Stanislav Aladžić és 
Rigó János többszöri felszólalással igen tevékenyen vett részt. Stanis
lav Aladžićot, a későbbi téglagyári munkást, a mezőgazdasági munká
sok szervezetének tíztagú központi végrehajtó bizottságába választják. 
Ha ezt elismerésnek tekintjük — mert mi másnak tekinthetnénk — , 
akkor szerényen meg kell állapítanunk, hogy a szabadkai napszámosok 
mozgalmának híre messze túljutott a város határain.

Természetesen a fővárosi államrendőrség emberei sem hiányoz
tak a kongresszusról, sőt az előírásoknak megfelelően gyorsírói jegy
zeteket készítettek a vitáról és néhány nap múlva Szabadkán a főispán, 
a polgármester és a rendőrkapitány hivatalos papírról olvashatja, 
mi mindent mondtak, követeltek és határoztak ezek az elzüllött, mun
kakerülő népbolondítók ott, Budapesten.

A zombori Bácska című újság (a megyeházára gyorsan érkezik 
a hír) már február elején közli: „Vármegyénk területéről többen szó
noklatot tartottak.” És megemlíti Rigó János és Aladzsics Szaniszló 
(Stanislav Aladžić) szabadkai, valamint Fendrich Ferenc zentai és 
Gara András temerini lakosok nevét. A Bácska tudósítását legközeleb
bi számában a Bácskai Ellenőr szó szerint átveszi. Szalay, Mátyás ren
dőrkapitány intézkedhet.

BÁCSKA FORRÓ NYARA

Bácskát 1897 tavaszán elárasztja a terror. Házkutatások és letar
tóztatások mindenfelé. Március 9-én Kanizsán a községi rendőrök le
fognak négy földmunkást, mert alapszabálymintákat, újságokat és 39 
aláírással egy szocialista névjegyzéket találnak a lakásukon. A Bácskai 
Ellenőr április 4-én jelenti: „Királyhalmán komoly aggodalmat okoznak 
a szocialista mozgalmak, a napszámosok rendes napszám mellett sem 
akarnak dolgozni.” Zentán a hatósági tilalom ellenére is gyűléseznek. 
Becsén a titkos gyülekezet sem elég — helyiséget akarnak a szo
cialisták!

A zentai csendőrség váratlan rajtaütéssel megszerzi a szocialisták 
teljes névsorát: 622 elvtárs neve szerepel a jegyzéken! A búza jófor
mán még ki sem aludta téli álmát, de a polgári lapok már az aratási 
sztrájkot emlegetik. Április derekán, a földmunkás-kongresszus hatá
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rozata alapján, megjelenik a Földművelők Szaklapja. Május elsejei 
számában szenvedélyes cikket közöl a sztrájkot jövendölő polgári saj
tó ellen:

„Sztrájkra készülnek Magyarország földműves munkásai! Brr! 
Jézus Mária, segíts! Itt van az Antikrisztus! Itt van a világ vége! Ez 
hangzik ki a burzsoá újságok hasábjairól. Szörnyű vakmerőség. A föld
munkásnép hadat mer üzenni a tőkének, a kizsákmányoló úri fajzat- 
nak és uram bocsáss, nem dolgozik, ha meg nem adják munkájáért a 
kívánt árat. Ez nem más, mint sztrájk! És a sok smokk most torkasza- 
kadtából ordítja: Segítség! Segítség! Kormány, miniszterek, rendőrség, 
katonaság és te főatyaúristen! Segítség! Segítség! Veszélyben a haza! 
A földbirtokosokra — szegényekre — , akik már alig tudnak megélni, 
ráuszították az istentelen szocialisták a jámbor, hiszékeny, különben 
megelégedett földműves népet és azok most magasabb munkabért 
követelnek.”

A kormány intézkedik. Csendőröket küld a munkásokra. A Ma
gyarországi Szociáldemokrata Párt nyílt levélben fordul a kabinethez: 
„Mindenekelőtt azt kérdezzük az összkormánytól, meddig akarja a 
vidéken a népet agyonlövetni és nem találja-e még elérkezettnek az 
időt arra, hogy ezzel a hóhérpolitikával alábbhagyjon?” Az összkor- 
mány még nem találja erre elérkezettnek az időt. Fokozza a terrort. 
És decemberben majd vitára bocsátja a parlamentben a kor legszé- 
gy,enteljesebb okmányát, a rabszolgatörvény javaslatát. Egyetlen kép
viselő szól csak ellene!

Még tavasz van.
A napszám ötven krajcár. Munka nincs. A földművelésügyi mi

niszter elrendeli a munkások összeírását. A belügyminiszter megtiltja 
május elseje ünneplését.

Mégis egész Bácska ünnepel. Zentán és Topolyán katonaság 
veri szét a tüntetőket. Szabadkán megerősített rendőrjárőrök az 
utcákon.

Vészesen közeleg a nyár.
Június. Eleméren zendülés. Véres zendülés. Több halott. Negy

ven letartóztatott.
Zentán zendülés. Véres zendülés. Egy halott, sok letartóztatott.
És gyenge termés ígérkezik.
Mi lesz a télen? És majd tavasszal, ha elfogy, a kenyér?
A zombori megyeházán dr. Alföldi Gedeon — a gazdasági egy

let elnöke — összehívja a földbirtokosokat. Megállapítják: „A felbuj
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tatott munkások magaviselete merénylet a személy- és vagyonbizton
ság, a gazdasági élet békéje ellen!” A teendő? „A veszedelem karha
talommal elhárítandó.”

Elhárítandó. . .
Az alispán csatlakozik: ,,Az aratás zavartalan lefolyása kénysze

rítő eszközökkel biztosítassék!”
Hírek. 1897. július 2.
Topolya: ,,Lelbach Aurélnél a cselédek újra sztrájkolnak.” „Voj

nics Bélánál a bajsai aratók sztrájkolnak.”
Zenta: ,,Wolf moholi szállásán topolyai aratók sztrájkolnak.” 
Szabadka: ,,A szerződést sokan felbontották. Jobb feltételeket kö

vetelnek. A sztrájkmozgalom erősen terjed. Németh István pusztai ko
vácsot izgatás miatt letartóztatták. Németh István tagadja, hogy izga
tott volna. Szalay Mátyás nyomoz.”

Becse: „Három csapat sztrájkolóval a kiegyezés megtörtént. Pé- 
terrévéről hazamentek a mélykúti munkások. Szenttamáson a sztrájk 
tömegesen megkezdődött.”

1897. július 3. Friss Újság: „Tekintettel a várható nagy munkás- 
mozgalomra, Óbecsén sürgősen új csendőrparancsnokságot állítottak 
fel.”

1897. július 4. Bácskai Ellenőr. Vezércikk. „Kórvész a legma- 
gyarabb munkásosztály közt dühöng.”

Zenta: „Már csak néhány jelentéktelenebb sztrájk csupán . . . ” 
Darányi Ignác földművelésügyi miniszter elrendeli: elkészíteni a 

sztrájkoló munkások névjegyzékét!
A termés gyenge. Szabadka, Topolya, Zenta határában holdanként 

négy-öt, legfeljebb hat métermázsa búza. . .  Mi lesz a télen?
Budapesti Hírlap: „Lent a Bácskában a parasztszocializmus egy

re veszedelmesebb lesz. Most még naiv csecsemőkorát éli a mozga
lom, de a jövő — ugyan mit hoz? A nép elégedetlen és forr: kész 
bárkinek a karjaiba vetni magát. A mostani szocialisták tavaly még 
néppártiak voltak, s holnap . . .? ”

Nem kell aggódni, jó urak! Óbecse már kapott csendőrséget.
Szabadka polgármestere pedig reformjavaslatot terjeszt a magas 

kormány elé. A Népszava megörökíti:
„Ugyancsak Bácsország szülötte Mamusich Lázár, a hírhedt Lázó, 

Szabadka városának bölcsességekben és eredményekben tündöklő pol
gármestere. Ez meg legutóbb törvénytervezetet készített a mezei mun
kások és munkaadók közötti viszony méltányos rendezésére. Képzel
hető, milyen sületlenségek vannak Lázó bátyánk korszakos alkotásá-
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bán, ha még a munkásfaló polgári lapok is kijelentették róla, hogy 
nem annyira a munkások, mint a munkaadók érdekeit akarja megvé
deni. Tehát azokét, akiket az ördög se akar bántani.”

De nemcsak Szabadka polgármestere alkot reformterveket. Sok 
bácskai földbirtokos foglalkozik most ilyesmivel. Rácz György például 
röpiratot ír s nyomtat Az aratómunkások sztrájkja és némely további 
teendők címmel.

„Az aratók elégedetlenségének egy oka a termés — írja Rácz 
György — , a másik oka a lelketlen agitátorok izgatása. A munkás feje 
megzavarodott. De lehetetlen a tényleges állapotok ismerete elől elzár
kózni. A munkások elégedetlensége a magyarság gyökerét, a gazdák 
válsága a magyarság törzsét sorvasztja. A munkásoknak a követelések
nek java részében igazuk van, de a gazdáknak is. Oly kínos eset ez, 
melyben mindkét félnek igaza van: pedig a felek nem egymással szem
be valók, hanem egymás mellé.”

Osztálybéke? Igen. A nacionalizmus alapján. . .  Milyen bűvös 
gondolat! Hány földbirtokos barátkozik ezen a nyáron az osztályok 
közötti megbékélés gondolatával. . .  Még a klérus is megmozdul, a 
nemesi vármegye alispánja röptében kapja el a zümmögő gondolatot, a 
Népszava pedig ontja az epét:

„Bács-Bodrog vármegye alispánja az a provinciális férfiú, aki 
kimondta a nagy eszmét: a szocializmust a vallás erejével kell elfoj
tani és megsemmisíteni, és ezen eszmét megvalósítandó egy csodá
latos körlevélben hívta fel megyéje hazafias lelkészkedő papságát a 
nagy csatára. S azóta Bácskában a szocializmus örvendetes módon
— terjed.”

Forró nyár, nagyon forró. Szabadkán a részesek tizenkettedén 
aratnak. Manapság, nyolcvan esztendő múltán, hat métermázsa ke
nyérért — mikor holdanként átlagosan harminc métermázsa búza 
terem — két és fél holdat kellene learatnia a részesnek. (Ha volna 
részarató, aki hajlandó kaszálni a kombájnok korában!) 1897-ben eny- 
nyi kenyérért tizenkét hold búzát kellett lekaszálni!

Más szóval: a mezőgazdasági termelés fejlettségének mai fokán 
hétszer annyi embert tartott volna el Bácska dús földje, mint ameny- 
nyinek 1897-ben kenyeret adott. A mezőgazdasági termelés alacsony 
színvonala (s ez kapcsolatban van a társadalmi viszonyokkal!) a lap
pangó éhséget, a kenyértelenséget, a szegénységet tartósítja!

Ha akkor így fizet a búza, a zentai részesek nem vigyázzák már 
májusban a Tiszát, nem haragusznak annyira a sztrájktörőkre és Berta 
Istvánt sem szúrják agyon bajonettel a csendőrök. Leegyszerűsített
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és naiv példa, mégis szemléletesen mutatja, érzékelteti a múlt szá
zad végére kiéleződött szociális ellentétek természetét a Bácskában, 
ahol hosszú időre megrekedt a nyomor.

Lőrinc Péter A nagy póri pör című könyvében a moravicai Kecs
keméti Lajost idézve leírja, hogy ebben az évben a cselédek évi bére 
körülbelül hatvan forint. Szabadkán 1897 augusztusában egy méter
mázsa búza 12,5 forintba kerül. Tessék csak számolni, ez nem egé
szen öt métermázsa búza. Egy, esztendőre!

Az ipar zsenge, nem szívhatja fel a falvak népfeleslegét, a me
zőgazdaság beleragad a megállapodottság kátyújába, a termelés kor
szerűsítéséhez szükséges tőke hiányzik, s mikor mégis gépesedik a 
nagybirtok, tovább duzzadnak a szociális bajok, mert a gépek az 
embert, az élőmunkát taszítják ki a termelés medréből. A válság 
folyton kiújul, újratermelődik, csak a bő termések enyhítik a nyomo
rúságot, és bő termésekért imádkozik folyton a jámbor nép.

A tél majd meghozza Szabadkán a februári zendülést. Addig 
azonban van vagy, fél esztendő.

Júliusban a bácskai urak személyesen üdvözölhetik magas ven
dégüket, Perczel Dezső belügyminisztert. Nagyméltósága ugyanis el
jött megnézni, mi történik ezen a gazdag földön. Zomborban furcsa 
okmányt mutatnak neki.

„Mi, alulírott járási rendőrfelügyelők — olvassa — a lefolyt 
munkászavargásoknál észlelt kétes magaviseletek alapján úgy véljük, 
tartani lehet azok minden évbeni ismétlésétől. A jelenben egyes elej
tett szavak után ítélve a téli idényben nagy veszély fenyegeti a köz- 
biztonságot.”

— Mit akarnak ezek? — kérdi bosszankodva a miniszter.
— Nagyméltóságú uram, tessék tovább olvasni — javasolják a 

megyei urak.
A miniszter olvassa: „ . . .  a gyalogrendőr fizetése 300 forint, a 

lovasrendőré plusz 100 forint lótartás, a rendőrfelügyelőé évente 800 
forint, továbbá 200 forint lakbér, 400 forint átalány. . . ”

— Mi ez? — kérdi a miniszter. — Zsarolás?
Választ nem vár, olvassa tovább: „ . . .  a legénység fizetéséből 

40 forint ruha és lábbeli részére fordítandó, tehát marad neki maxi
mum 260 forint, ami megfelel hat katasztrális hold föld évi jövedel
mének, ezért méltoztassék határozatilag kimondani. . . ”

Hat katasztrális hold föld évi jövedelme valóban nem nagy ösz- 
szeg. A cselédek évi bére másfél hold jövedelmének felel meg.

1897 a válság éve. A földek túl keveset adnak. És túl keveset 
kapnak. A tőke érdeke a nagybirtokon feudális maradványokba üt
közik, túl sok és túl olcsó az emberi munka, kávés a befektetés. A

213



kisparaszti gazdaságot hihetetlen mérvű külterjesség fojtogatja. S mert 
az ipar sem fejlődik, a túlnépesedett településekre ránehezedik e 
nyomasztó szegénység.

Egész Észak-^Bácska fejlődése megreked.
Ez a forró, fülledt, véres nyár jelzi az új évszázad közelségét. 

De addig szembe kell nézni a tél vicsorával.
Szabadka polgárait már a nyáron megrettenti a drágulás. A 

földbirtokosok még soványabb esztendőkre gondolva elvermelik a ter
mést. A piaci felhozatal csekély. Jótékonykodó szervezetek a sze
génykonyhára gyűjtögetnek. A városházán az inségmunka megszer
vezéséről tárgyalnak.

Martonoson, ahol soha nem voltak nagy szociális mozgalmak, 
most a rendőrség valami kokárdafélét talál. Két egymásba fonódó 
kéz kalapáccsal s alatta a szöveg: „Jogot a népnek!”

A kormány eldönti, hogy nyilvántartásba kell venni a szocialis
tákat. Perczel Dezső új rendeletet ír a népgyűlések tárgyában. Aki 
a rendeletben hemzsegő tilalmakat megszegi, tizenöt napi elzárással 
és száz forint pénzbírsággal büntethető. A tizenöt napról és a pénz
bírságról a rendőrfőnökök saját hatáskörükben döntenek. Szalay Má
tyás elégedetten pödörgeti szép szőke bajúszát.

A FEBRUÁRI ZENDÜLÉS

Dr. Csillag Károly indította a millennium évében Szabadka első 
napilapját, a kérészéletű Bácskai Naplót. A vállalkozás hamar bele
fullad az anyagi gondokba, de a szabadkai hírlapírás nyugtalan újí
tója tovább kísérletezik: 1897 őszén a Bácskai Hírlap születését jelenti 
az illetékes hivatalnak. Egyelőre hetente négyszer jelenik meg és 
szokatlan módon és sokat foglalkozik a rendőrséggel.

„Ámbár a rendőrség legkésőbben szokott értesülni a közbiz
tonsági viszonyokról — írja egyik korai vezércikkében — , mégis fel
tételezzük, hogy arról már tudomása van, hogy az idén a fogcsikor
gató szegénység miatt nagyobb számra emelkednek a bűntények..

A közadakozásból állított népkonyhák már az óév utolsó heté
ben túlzsúfoltak. Az új esztendő a közvélemény figyelmének előterébe 
tolja a szegényügyeket. Dívik a jótékonyság.

És megindul a villamos!
„összeült a város színe-java örömlakomára — tudósít a Bács

kai Hírlap — , éltették a feltalálót, a vállalkozót és az egész világot.” 
A lapok nem örülnek túlságosan a villamosnak, dr. Csillag Károly
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„az emberiséget agyongázolandó eszközt” tiszteli benne. A libe
rális polgárság semminek sem örül. Rosszat sejtve, aggódva figyeli 
a bajokkal terhelt nagy falu erőlködését a tizenkilencedik század 
alkonyán.

A főutca „az épülő házakból kihordott szeméttől díszeleg és 
pompázik hónapokon át” . Mintha senki sem venné észre a szemét 
és törmelék mellett emelkedő falakat, új középületeket, lakóházakat, 
bérpalotákat. A rendőrség állandó bírálat tárgya, mert nem akarja 
észrevenni a hirtelen elburjánzott „prostitúció óriási szeméthalmazát” .

Sztoczek Károly lapja, a vén Bácskai Ellenőr már januárban 
sürgeti a tavaszt: „Az egész télen át nyomorral küzdő szegény nép 
epedve várja a napot, amelyben oly sok keserves csalódás után is
mét hisz, remél a jobb sorsot hozó nyárban.”

Szalay Mátyás főkapitány, íróasztalán a belügyminiszter legú
jabb szigorú rendelete fekszik. A rendelet megparancsolja a rendőri 
és közbiztonsági szerveknek, hogy „az ország belnyugalmát s tör
vényes rendjét fenyegető veszély elhárítására — a rendelkezésükre 
álló törvényes eszközök fél használásával — mindent kövessenek el 
s elsősorban az izgatókat ezen veszélyes működésükben akadályoz
zák meg” .

— Világos beszéd. Semmiféle gyanús gyülekezet nem engedé
lyezhető!

Bácskai Hírlap, 1898. január 4-én: „Tegnap a helybeli szocialis
ták egy elvtársuk földjén a Mária Valéria Kórház mögött gyülekeztek 
és tüntetést akartak rendezni.” Nem sikerült. Vojnics Béla alkapitány 
tizenegy lovasrendőrrel kivonul és huszárosán szétkergeti a szocia
listákat.

Bácskai Hírlap, 1898. január 10-én: „A szocialisták. Megint róluk 
szól az ének. Úgy, látszik, a lapoknak állandó rovatot kell nyitniok 
e címmel. Nemcsak városunkban, de az egész megyében grasszálnak. 
Szabadkán tegnap délután négy helyen ismét gyülekeztek, de a rend
őrség minden nagyobb konfliktus nélkül szétkergette őke t”

Egyszerre négy helyen . . .  Nincs adatunk róla, hányán vettek részt 
ezeken a gyűléseken, a mozgalom szervezettségével kapcsolatban sem 
rendelkezünk megbízható támpontokkal, viszont hiteles főispáni je
lentésből tudjuk: a vármegyében tizenkétezer ember éhezett. Tizen
kétezer ember a városok — Szabadka, Zombor és Újvidék — nélkül!

Zentán kétezer ember maradt kenyér nélkül. Szabadkán hosz- 
szú sorok a népkonyhák előtt. A rendőrség készenlétben. A jómódú 
polgárság aggódik. Megrendül a város hagyományos nyugalma, gon
dok árnyékolják a fényes farsangi bálakat.
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Bácskai Hírlap, 1898. január 16-án: „Elvitathatatlan tény, hogy 
megyénkben ezrek és ezrek éheznek, hogy nincs kény,ér, hogy nincs 
fűtőanyag. S ha az okoknak nem vagyunk képesek végére járni, de 
látjuk a következményeket, a sok tolvajlást, a sok rablást, a két
ségbeesésnek annyi káros folyományát. Látjuk a szocialisták zavar
gásait, kik éhségtől zúgó fejjel kiáltanak halált mindenkire, ki nem 
éhezik. Akik az éhség dőglesztő levegőjében álmodoznak egy szebb 
jövő után, melynek elérése végett képesek ölni is.”

A belügyminiszter nem engedélyezi a becsei munkásképző egy
let megalakulását. Betiltja a zentai földmunkáskor működését. Elu
tasítja a topolyai munkásképző egylet alapszabályait. A Szabadkai Ál
talános Munkásképző Egyesületről nincs hír. Viszont a vonatkozó bel
ügyminiszteri körrendelet határozott: „A szabályszerűen létrejött, de 
jogérvényes határozattal feloszlatott, vagy felfüggesztett egylet veze
tésében, gyűléseiben, vagy bármilyen működésében való részvétel k i 
h á g á s n a k  minősítendő.”

Gyakorlatilag bármelyik rendőrkapitányság hozhat jogérvényes 
határozatot a munkásegyletek felosztásáról vagy felfüggesztéséről. 
És ha azután valamelyik szocialista „bármilyen működésben” részt 
vesz — kihágást követ el. A kihágás megtorlása a rendőrség hatás
körébe tartozik.

A Budapesten megjelenő Magyarország című lap 1898. február 
19-én hírt közöl a szabadkai z e n d ü l é s r ő l .  A Bácskai Ellenőr 
nyomban cáfolja: „Szocialista zendülés? Ilyen nem volt.” Valami azért 
mégis volt, mert Szalay Mátyás főkapitány 1898. február 16-án elfo
gatja Rigó János volt temetőcsőszt, Ivits Balázs (Blaško Ivió), Jurics 
István (Stipan Jurió) munkásokat, Margith József asztalost, Kertész 
Mihály napszámost és Németh János pusztai kovácsot.

A letartóztatottak kihallgatása folyamatban. Az a vád ellenük, 
hogy, izgatták a népet. Az újságok tudni vélik, hogy az illetők tagad
nak, nem ismerik be, hogy együttműködtek volna a budapesti szoci
alistákkal.

Kik a vádlottak? Rigó János mellett Margith József asztalos 
és Németh János pusztai kovács neve a legismerősebb: ipari mun
kások, de 1894 óta az agrárproletárok mozgalmának tevékeny része
sei és vezetői. Margith József az Iparosifjak Művelődési Körében 
kezdte közéleti pályafutását. Németh János a leglelkesebb agitátorok 
egyike. Gyakori vendég a rendőrségi fogdában.

Blaško Ivió, Stipan Jurió és Kertész Mihály munkásokról elő
ször esik említés. Stipan Jurió nevével az elkövetkező években még 
nagyon sokszor találkoznak a szabadkai újságok olvasói: ez az em-
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bér az 1907-ben bekövetkezett súlyos betegségéig hatalmas agitációs 
munkát végez horvát nyelven a szocialista mozgalomban.

A lefogottak névsorából, a legismertebb vezetők közül valaki 
hiányzik, s ez fölöttébb bosszantja a rendőrséget. Hol van Stanislav 
Aladžić téglagyári munkás, akit tavaly a földmunkás-kongresszuson 
az országos titkárságba választottak? Nyomtalanul eltűnt a városból.

Mi történt valójában 1898. február 16-án? A nép éhes. A rend
őrség készenlétben. A munkások újév óta mozgolódnak. A folyamatos 
összejövetelek szervezettséget sejtetnek, hiába akadályozták meg a ha
tóságok az Általános Munkásképző Egyesület nyilvános megalakulá
sát — a szervezet működik.

Működik és azokért a célokért harcol, amelyeket a Magyaror
szági Szociáldemokrata Párt első földmunkás-kongresszusának határo
zataiban olvashatunk. Csakhogy éppen ezekben a napokban a Ma
gyarországi Szociáldemokrata Párt vezetőségében az osztály,harc lé
nyeges kérdéseiben erősen megoszlanak a vélemények, frakciózás 
kezdődik. A vezetőség jobboldali opportunista szárnya enged a Bánffy- 
terror nyomásának és elárulja a szegényparasztok mozgalmát.

A párt központi sajtószerve, a Népszava az opportunisták ke
zébe kerül. 1898. február 12-én a Népszava már állást foglal „a tör
vényes úton való szervezkedés” mellett. Ez a szervezkedés lehető
ségének feladását jelenti, mert „törvényes úton” a kormány sorra el
utasítja az alakítandó munkáskörök alapszabályait. A Népszava áru
lása zavart okoz Szabadkán, ahol a lapot sokan olvassák. A Stipan 
Jurió lakásán végzett házkutatás alkalmával a rendőrség a Népszava 
ötven példányát foglalja le.

A helyzet fölöttébb bonyolult. Rigó Jánosék a kongresszusi ha
tározatok értelmében, ,,ha kell, titkon, a hatóság ellenőrzése alól ki
vontán” szervezkednek, ütköznek a rendőrökkel, és betartják azt az 
álláspontot (amivel a rendőrség vádolja őket!), hogy a „pártvezető
séggel állandó és szoros összeköttetést” kell tartani.

A pártvezetőség lapja pedig „lelketlen izgatókról” ír, akik „édes 
gyönyörűséget” akarnak szerezni a hatalomnak, hogy „a nép véré
ben gázolhasson” . Egyrészt az éhség löki az utcára a tömegeket, 
fokozza az elégedetlenséget és a szocialista eszmék iránti rokon- 
szenvet, másrészt a párt szócsöve tétlenségre int, elítéli „a lelketlen 
izgatókat” és nem vesz tudomást azokról, akiket az ínséges tél nyo- 
morgat.

Viszont a belügyminiszter nem tétlenkedik! 1898. február 13-án 
a közrend és a társadalmi béke megőrzése érdekében elrendeli az 
izgatok „felügyelet alatt tartását” és az idegen illetőségűek eltávo
lítását, kitiltását, továbbá „az úgynevezett szakegyletek és szocialista
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„Le a rendőrterrorral!”
„Éljen a gyülekezési jog!”
A követelésekről dr. Csillag Károly lapja, a liberális polgárság 

szócsöve, leplezetlen rokonszenvvel ír. Viszont nyomban megállapítja: 
ezek a követelések csak a mérsékeltebb szocialisták óhaját fejezik 
ki. Mihelyt a nép elindul a Csernovics utcától a városháza felé, fel
harsannak a túlzók jelszavai, s ezek már nemcsak munkát, nemcsak 
megélhetést követelnek, nemcsak a rendőrterror ellen tiltakoznak, ha
nem magasba röpítik a kor leghaladóbb s egyben legradikálisabb po
litikai követeléseit.

A Bácskai Hírlap terjedelmes beszámolója szerint itt a nagypiac 
terén már a munkát és megélhetést (ami nélkül a polgárság sem re
mélhet magának nyugalmat!) követelő jelmondatokat elnyomja a túl
zók „hangoskodása” , akik „a vagyonfelosztást, általános szavazati jo
got, háromszoros munkabért és csökkentett munkanapot”  emlegetik. 
A szabadelvű polgárság elmegy a munkásokkal a munka és megél
hetés követeléséig, úgy, ahogy a tisztességes munkabért is megszív
leli és a terrort sem helyesli, mert ez még a kalmárkodásnak sem 
kedvez, de vagyonfelosztást. . .  csökkentett munkanapot. . .  szavazati 
jogot?

Ez sok!
Ezt már nem helyesli a Bácskai Hírlap. A rendőrök még annyira 

sem helyeslik, de tehetetlenek: a főkapitány, ki az imént a Teleki 
teret akarta védeni, kénytelen visszakozni, és átengedni átmenetileg 
a nagypiac terét a szocialistáknak. Túl nagy már a tömeg. És mind 
hangosabb.

Szabadka proletárjai ezen a lucskos és reménytelenül szürke 
februári délutánon valamit megsejtettek a történelemből, a jövőből, 
saját szervezett erejükből, s belelobbantották érdes lelkűket a század 
alkonyának ájtatos ködébe, de ellobbantak és elbuktak, mert el kel
lett lobbanniok, mert még nem értek meg a nagy ütközetre. A töme
gek még nem elég tudatosak, nem elég határozottak, nem elég szer
vezettek.

A rendőrség pedig erős. Nála a fegyver! S mellette, készenlét
ben, a katonaság. Szalay Mátyás a higgadt s ízig-vérig a városhoz 
nőtt főkapitány alkonyaikor összegyűjti szétszéledt embereit és szem
lét tart: több mint százötven fegyveressel rendelkezik.

Most már nem töpreng. Gondolkozik. Kivonja embereit a tömeg
ből és diplomatikus fifikával elfogató parancsot fogalmaz a már eleve 
nyilvántartott „szocialista lázítók és uszítok” ellen, tekintet nélkül 
arra, hogy azok hol találhatók: az események színhelyén, vagy oda
haza, a lakásukon.
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Rigó Jánost a lakásán fogják el. Három rendőr kíséri az alkonyi 
szürkületben szuronyos puskákkal a Rudics utca felől a városháza 
börtönébe. A járdán tolongás. A foglyot az úttest közepén vezetik.

Arca véres.
A keze vasban.
A Bácskai Hírlap szerint valaki a tömegből, a Rudics utcában 

odakiált neki:
— János bá’ ! Ne gyűjjik tovább! Várjon, míg kihívom a doktort, 

állítson visum lepertumt a sebeirül, mit a röndérek ütöttek!
Tovább lökik.
A tömeg már ernyed, tehetetlen.
A Zombori út felől lovasrendőrök vágtatnak.
A nagypiacon közben kihirdetik Lazar Mamužić polgármester 

nyilatkozatát. „Munkát kell adni a szűkölködőknek” — mondja egye
bek között, s az Ígéret lelóhasztja az indulatokat. Miközben a hiszé
keny nép csoportokra szakadozva oszladozik, a bölcs rendőrkapitány 
megkönnyebbülve küldheti posztosait a mozgalom vélt vezérkarának 
többi tagjáért.

Németh János pusztai kovács az utolsó, aki nem tágít a piac 
teréről. Feláll a Szentháromság-szobor talapzatának legfelső lépcső
fokára és azt mondja:

— Emberek, gondolkozzatok, ne higgyetek a csábításnak! Más
kor is becsaptak benneteket az urak! Ne oszoljatok!

Odaérnek a rendőrök.
A Bácskai Hírlap megírja: ,,A legérdekesebb Németh János el- 

fogatása. A piactéren érték a rendőrök, ahol hangosan buzdította a 
népet.”

Németh János nem engedelmeskedik. A rendőrök rászállnak. 
Rövid dulakodás után lefogják. Vasban kísérik a városházára, ahol 
már vallatják Rigó Jánost, Margith Józsefet, Blaško Ivióet és Stipan 
Jurióot.

Kertész Mihályt a késő esti órákban fogják el külvárosi lakásán 
és a sötétség leple alatt kísérik a városházára. A letartóztatottak ki
hallgatását maga Szalay Mátyás főkapitány vezeti.

Nincs megbízható adat arról, milyen módszerekkel vallat a fő
kapitány. Viszont tudjuk: jelen van és közreműködik Vojnics Béla al- 
kapitány és Hegedűs János alkapitány. Hegedűs János pár hónappal 
előbb, 1897. július 25-én, tizenegy lovasrendőrrel kiszállt a zobnati- 
cai Barnabás majorba, hogy letörje a cselédek lázadását, akik ara
táskor jobb koszt és nagyobb bér reményében sztrájkoltak. Ez a
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Hegedűs János a földbirtokos bólogató beleegyezésével istrángkötél
lel egymáshoz kötöztette az embereket és szadista módon, középkori 
botozással helyreállította a rendet.

És jelen van a vallatásnál dr. Hercegh rendőrségi főorvos. A
főkapitány — erre lehet következtetni az orvos jelenlétéből — óvatos, 
igyekszik elkerülni azt a hibát, amelyet Grgo Milankovió esetében 
elkövetett. Noha a foglyok verését és kínzását nem lehet titokban 
tartani — Rigó János arcán már a bekíséréskor sebeket ütöttek a 
rendőrök — , a városházán most nagyon ügyelnek a szabályokra. 
Nincs szükség több mártírra.

A kihallgatásról egyébként — régebben ez sem volt szokás — 
részletesen tájékoztatják a sajtót. E szerint a vádlottak makacsul ta
gadják, hogy, izgatták volna a népet, de a főkapitány szemtanúk val
lomásával sorra rájuk bizonyítja, hogy igenis ,,ők voltak a lármázó
tömeg vezérei” , tehát jogos a megtorlás.

Csakhogy az újságok egyebet is tudnak. . .  Többek között azt, 
hogy 1898. február 16-án este ismeretlen egyén Szabadkáról távira
tot küldött Perczel Dezső belügyminiszternek: „Utasítsa a szabadkai 
rendőrséget, hogy vezetőinket bocsássa szabadon, mert különben zen
dülés lesz.”

Ki lehet az ismeretlen egyén? És miért kell a sajtó támogatása
a letartóztatások jogosságának bizonyítására? Elvégre a rendőrség
nek felhatalmazása van ,,a rendelkezésére álló törvényes eszközök” 
alkalmazására! Törvénytelen eszközökhöz nyúlt volna? Dehogy nyúlt 
törvénytelen eszközökhöz!

Hanem a letartóztatottak közül hiányzik Stanislav Aladžić, a szo
cialista földmunkások legszűkebb országos vezetőségének tagja. A 
főkapitány dühös. A teljes vezérkart szeretné vallatni, de Aladžić 
köröztetéséhez nincs jogalap. Egy ilyen névtelen távirattal két legyet 
lehet ütni: felhívni a figyelmet a szabadon maradt vezetőkre, és a 
belügyminiszter tudomására hozható, hogy a szabadkai zendülés egye
lőre csak fenyegető ígéret. A szocialista sajtó ezekben a hetekben 
figyelmezteti az alföldi földmunkásszervezeteket a rendőrségi provo
kációkra.

Másnap, 1898. február 17-én este néma tömeg ácsorog a vá
rosháza kapuja előtt. Komor tekintetű napszámosok, fekete kendős 
asszonyok, apró gyermekek és kíváncsi belvárosi polgárok, cseléd
lányok, mesterlegények. A letartóztatottak hozzátartozói a polgármes
terrel akarnak beszélni. Az egyenruhás börtönőr bezárja előttük a 
kaput.
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A tömeg nem mozdul. A városban szétfut a hír: valami megint 
készül a városházánál. A közeli kocsmák kiürülnek, mindenki látni 
akarja, ugyan mi tö rtén ik . . .  Lazar Mamužić először határozottan kije
lenti, szóba sem áll a csőcselékkel, ám látván a sokaság kitartását, 
meggondolja magát, megigazítja dolmányát és lemegy a kapuhoz.

Egy asszony összetett kézzel lép a polgármester elé.
— Jó uram! Engedje haza férjeinket!
A néhai huszártiszt és a nagy párbajhős megdöbben. Csak áll. 

Nem bírja a könnyeket.
— Engedje haza apánkat! — kiáltja egy, gyermek.
Morajlás fut végig a tömegen, mint a tompa égdörgés, amelyről 

nem tudni, mekkorát csattan a végén. A polgármester hangja remeg.
A Bácskai Hírlap tudósítása szerint Lazar Mamužić mély együtt

érzéssel beszél az emberekkel, de ,,alig tudta megértetni velük, hogy 
ez a törvény dolga” . A hatóság feje tehát igyekszik enyhíteni a hoz
zátartozók bánatát, megismétli az előző napi kijelentését, miszerint 
munkát kell adni a szűkölködőknek, azért jelentkezzenek a városházán, 
ahol kapnak egy bárcát, amellyel később igazolhatják magukat a gaz
dák előtt, hogy rendes emberek . . .

A lefogottakat néhány nap múlva kiengedik.
Két héttel a zendülés után, 1898 márciusában a hatóság hozzálát 

a rabszolgatörvény paragrafusainak érvényesítéséhez. Kiderül, miféle 
bárcát ígért a polgármester a letartóztatottak hozzátartozóinak. A szé
gyenletes rabszolgatörvény első fejezetének első szakasza elrendeli: 
„Annak, aki nem cseléd minőségben gazdasági munka teljesítésére 
szerződik, igazolvánnyal kell bírnia.”

A Bácskai Hírlap 1898. február 24-én megírja, hogy a szabadkai 
városházán a tömeg „lelkesedéssel kapkodja a c é d u lá k a tPár nappal 
később azonban a liberális polgárság szócsöve ismét a rendőrség 
ellen fordul, mert „most már minden ismeretlen egyénben szocialista 
izgatót vél felismerni” . A zendülés beleoltotta a város vérébe a nyug
talanság bacilusait.

A munkások ellen foganatosított terror a polgárság szabadságát 
is fenyegeti. A kiélezett ellentétek izzása a nyugtalanság kemencéit 
fűti, a bizonytalanság átterjed a társadalom többi rétegére és csoport
jára és — mint a válságos időkben általában lenni szokott Szabadkán
— fellobog a nacionalizmus. Az előkelő Nemzeti Kaszinó, mely eddig 
kényesen félrehúzódott a napi politikától, most március tizenötödike 
miatt parlagi hangú ultimátumot intéz a Pučka kasinához és a szerb 
olvasókörhöz. . .

Az urakban felágaskodik a nemzeti öntudat.
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A RABSZOLGATÖRVÉNY ÁRNYÉKÁBAN

A kormány sem tétlenkedik. Három héttel a zendülés után érke
zik a belügyminiszter, 1898. március 9-én kelt, 1421/eln. számú kör
rendelete, amely megparancsolja a közigazgatási hatóságoknak, hogy 
a szociális mozgalmakat „folytonosan éber figyelemmel kísérjék, he
lyes s tervszerű preventív intézkedéseket tegyenek, szükség esetén pe
dig erélyesen és teljes szigorral lépjenek fel” .

A helyes és tervszerű preventív intézkedések fogalmán Perczel 
azt érti, hogy a közigazgatási közegek „a néppel folyton érintkezvén, 
azt a szociális mozgalom veszélyes következményeire f ig ye lm e z te ssé k , 
s az izgatóknak csakis a nép anyagi kizsákmányolására irányuló lelki- 
ismeretlen céljairól meggyőzzék, a szervezkedést úgy az egyes köz
ségekben, mint több községek között, különösen pedig az országos 
egyesülést minden érvényes eszközzel megakadályozzák, s a mozgalom 
tovaterjedését meggátolják” .

Tehát a nép felvilágosítandó! De ezt tűzzel és vassal nem lehet 
csinálni. Ezért a hatóságok „a nép bizalmát megnyerni igyekezzenek 
és hassanak oda, miszerint a nép konkrét panaszaival és kívánságaival 
a hatósághoz forduljon és ezen panaszokat mindenkor lelkiismerete
sen, gyorsan és pártatlanul vizsgálják meg” . És végül a szokatlan kör
rendelet befejező mondata: ,,Az összes közigazgatási közegektől elvá
rom, hogy ezen feladatuk teljesítésében a helyzet komolysága által is 
igényelt hazafias buzgalommal, kellő tapintattal és teljes odaadással 
fognak eljárni.”

A furcsa utasítást Szabadkán kellő tapintattal és hazafias buzga
lommal 5050/98 tan. szám alatt beiktatják, majd a tanácsi határozattal 
együtt sokszorosítják. A tanácsi határozat a következő: „Tudomásul 
vétetvén, másolatban a tanácsi előadókkal és hat példányban a rend
őrkapitányi hivatallal közöltetni rendeltetik. Szabadkán 1898. március 
hó 20-án. Bólits jegyző.”

Aláírta az adóügyi hivatal, az elnöki hivatal, Hegedűs és Antuno
vics rendőrségi alkapitányok, és az ügy március 26-án bekerül a levél
tárba. Közben a város két legtekintélyesebb hatósági kop on yá ja , Lazar 
Mamužić polgármester és Szalay Mátyás rendőrkapitány, alkotó módon 
igyekezvén megvalósítani a magas leirat szellemét, feliratot szerkeszt 
a szociális bajok elintézése tárgyában.

A két városatya által szerkesztett okmány első fogalmazványát a 
Szabadkai Történelmi Levéltár őrzi. A szöveg félreérthetetlenül bizonyít
ja, miként s hogyan gondolkoztak a földbirtokosok reprezentásai köz
vetlenül a februári események után. A szabadkai városháza urai, ellen
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tétben a belügyminiszteri leirat „követelményeivel” , nem a törvényható
sági bürokrácia leépítésében és a hatalom népszerűsítésében látják a 
feszültségek enyhítésének, feloldásának lehetőségét, hanem:

Először: „Az 1891. évi XIV. törvénycikknek oly értelemben való 
módosításában, hogy ezen törvénycikk alapján keletkezett és kezelt 
betegsegélyző pénztáraknál vagy a munkaadóknak biztosltassék a ve
zetőszerep, vagy pedig ezen pénztárak kezelése a hatóságokra bízás- 
sék.”  (A betegsegélyző pénztárak igazgatóságai kétharmad részben 
munkásokból és egyharmad részben munkaadókból álltak. A munká
sok kiszorítása a pénztárak vezetőségeiből akkor már a burzsoázia 
általános érdekeinek sem felelt meg!)

Másodszor: javasolják, hogy „a sajtóról (tekintettel a szocialisz- 
tikus sajtó káros hatására) szóló 1847/48. évi XVIII. törvénycikk meg
fe le lő ig  (korlátoztassék) módosítassék” . Más szóval betiltani a mun
kások és a szakszervezetek lapjait! Természetesen a korlátozást a 
Bánffy-kormány a negyvennyolcas törvény módosítása nélkül is gyako
rolja, és a szabadkai urak, akik minden március tizenötödikén lelkesen 
ünnepük a szabad sajtó napját, szemrebbenés nélkül betiltanák a mun
kások újságjait.

Harmadszor: javasolják, hogy „az úgynevezett munkáskörök (mint 
a földművelő népet munkátlanságra szoktató intézmény és a sztrájk
mozgalom fészke) mindenütt beszüntetettessenek, illetve azok műkö
dése (beszüntetettessék) felfüggesztessék” . Világos és határozott be
széd: a munkásoknak nem lehet semmiféle szervezetük, mert azokban 
munkátlanságra szoktatják és sztrájkmozgalomra buzdítják a jámboro
kat. Ha figyelembe vesszük, hogy a helyi hatalom jórészt a beadványt 
szerkesztő két úr kezében összpontosul, elgondolható, milyen ellen
őrzés alatt állottak a szabadkai munkások szórványosan alakuló szak
egyletei.

Negyedszer: javasolják, hogy (az egyenlő teherviselés szempont
jából) „a tőzsde- (börze-) adó behozassák” . A zárójelben levő mon
datrészek a fogalmazvány tisztázatából kimaradtak. A tőzsdeadó beho
zatalára vonatkozó óvatos javaslat nemcsak a szabadkai urak szemlé
letét jellemzi, hanem egyszersmind érzékelteti az ipari, kereskedelmi 
tőke és a földbirtokosok érdekei között kiütköző és növekvő ellentéte
ket. Ugyanis a városházán az uralkodó nézet az, hogy a közigazgatás 
terheit csak a földbirtokosok viselik.

ötödször: „A  megélhetés előmozdítása, a földművelő munkásnép 
nagyobb javadalmazása céljából a földadó a börzeadónak megfelelőleg 
leszállitassék.”  Ez tulajdonképpen az előző javaslat folytatása, illetve 
annak kiegészítése: szegény földbirtokosok helyzetét könnyíteni (a 
földművelő munkásnép nagyobb javadalmazása céljából!) és a köz
terhek bizonyos részét átdobni az ipari és kereskedelmi tőkére!
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Hát így látja korának gazdasági és társadalmi problémáit a múlt 
század utolsó éveiben a hatalmat gyakorló réteg, amely ellen Szabadka 
elnyomott dolgozói kíméletlen osztályharcot vívnak. A februári esemé
nyek után, a rabszolgatörvény árnyékában a földbirtokosok is meg akar
ják váltani a világot! Természetesen a maguk javára. És ezekben a 
kérdésekben nincs eltérés a magyar, a horvát és a szerb földbirtokos 
álláspontja között.

A városi közgyűlés egyhangúlag megszavazza a polgármester és 
a főkapitány indítványát. A fogalmazvány hivatalos okirat alakjában 
utazik Budapestre.

Nincs ebben semmi meglepő. A városi tanácsnak összesen 328 
tagja van. Ebből 166 virilista, akik a befizetett adó összegének köszön
hetik a mandátumot. A virilisták a város leggazdagabb polgárai. Közü
lük 50 értelmiségi, 12 kereskedő, 101 földbirtokos és 3 iparos A ta
nács másik részét 162 választott képviselő alkotja. Közülük 37 értelmi
ségi, 13 kereskedő, 24 iparos és 88 földbirtokos, összegezve: a 328 
tanácstag közül 189 földbirtokos! Több mint ötven százalék.

Közben változik a város. Módosul a népesség társadalmi elosz
tása: a gazdaságilag tevékeny lakosságnak már negyven százaléka a 
mezőgazdaságon kívüli tevékenységekben dolgozik! Iparral 5060, keres
kedelemmel 1741 személy foglalkozik, a közlekedés 1106 munkást és 
tisztviselőt alkalmaz, a szabadfoglalkozásúak száma pedig 1238. Ezen
kívül a hivatalos statisztika 2337 napszámosról és 2211 házi cseléd
ről tud.

Ez másmilyen Szabadka, mint az 1884-es, amelynek polgármeste
ri székét Lazar Mamužić élete delén elfoglalta. Az a régi Szabadka 
egyszerűbb város, nincs munkássága, nincsenek benne ilyen nagy és 
folyton ható, eleven feszültségek, a politika tulajdonképpen úri passzió, 
igazából csak a gazdagok foglalkoznak vele. Lazar Mamužić közéleti 
működését és világszemléletét akkor is osztályának érdekei alakították 
és határozták meg, de ezek az érdekek 1884-ben valahogy jobban ha
sonlítottak a közérdekre, mint most.

A szabadelvű politika, amely Lazar Mamužićot a balpártiakkal 
szemben felemeli, a nép érdekeire esküszik, a nép nevében hódít, de 
a társadalom polarizálódásával a nép fogalma veszíti régi értelmét, s 
az úgynevezett közérdeknek sincs mozgósító varázsa, hiszen az ural
kodó osztály részleges érdeke már távolról sem azonos a földbirtoko
sok érdekével! Erről a politikai hatalmat gyakorlók szűk csoportja nem 
vesz tudomást.

A jogfosztottak tömege félelmetesen duzzad. 1875-ben 3213, 1880- 
ban 3671, 1890-ben 4172, 1900-ban pedig 5529 polgárnak van szavazati 
joga. Közben a lakosság létszáma kétszeresére emelkedik! És emel
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kedik a nép átlagos műveltsége, esik az írástudatlanok részesedése, 
javulnak a közegészségügyi állapotok, városiasodik a város, mozgások, 
változások jellemzik az élet minden területét, csak a földbirtokosok 
politikai szemlélete marad a régi.

Ez derül ki, egyebek között, az idézett beadvány szövegéből.
Változatlan magatartás a változások medrében a konzervativizmus 

folytonos növekedését hozza. A rend és a nyugalom őrzése a karhata
lom erősítését követeli. A karhatalom gyakori bevetése miatt viszont 
egyre több bírálat éri a hatóságot. 1898 tavaszán kezdődik a nagy pol
gármester hanyatlása, már érezni, hogy közeleg a bukás órája. Az ő 
lemondásával búcsúzik majd Szabadka véglegesen a tizenkilencedik 
századtól.

És a tizenkilencedik századdal együtt búcsúzik majd Rigó János
tól is, akinek hányatott élete jelképesen folyt bele az elnyomottak moz
galmába. 1898. február 17-én délután Rigó János a városi börtönben, 
Lazar Mamužić a hivatalában ül. Mindketten gondolkoznak.

Egyik a rács mögé kényszerített megalázottak keserű indulatos
ságával bizonygatja magának a kenyértelenek, munkanélküliek és jog
fosztottak igazát, a szembeszegülés, a szervezkedés szükségességét, 
mert csak ez ad esélyt a porszem embereknek a kegyetlen küzde
lemben.

A másik a kapu előtt várakozó asszonyokra, gyermekekre gondol, 
akikkel előbb vagy utóbb szóba kell állnia. Kék kéziratpapír fekszik 
előtte, olykor egy-egy szót jegyez rá, töpreng. Nem tud igazat adni a 
csőcseléknek, minden gondolatsor vége az, hogy csökkenteni kell a 
földbirtokosok adóját. Ez az ő igazsága.

Két ember, az élet két pólusán, egy fedél alatt,de nagyon eltérő 
helyiségekben és két összebékíthetetlen igazság. Mégis mennyire ha
sonlítanak egymásra! Mi az, ami sorsukban közös? Szerepkereső em
berek mindketten, akik elvállalták azt, amit a történelem felkínált ne
kik. A történelem nagy színházában az összebékíthetetlen ellentétek 
drámája volt műsoron.

A felvonásnak még nincs vége.
A zendülés korántsem fejeződött be azon a havas, lucskos és 

reménytelenül szürke februári délutánon, amikor az elfogottakat vasban 
bekísérték a börtönbe. Szalay Mátyás rendőrkapitánynak nincs ideje a 
töprengésre. Neki cselekednie kell. Egymást követik a belügyminiszter 
szigorúbbnál szigorúbb rendelkezései, és minden okmány végén ott a 
figyelmeztetés: „Nem kételkedem, hogy a törvényhatóság feltétlen szor
galommal és eréllyel fogja e részbeni kötelességét teljesíteni.”
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A munkások nem akarják a bárcát!
Közeleg a május elseje.
,,Minthogy) a szocialista mozgalom a közelmúlt időben eddiginél 

is veszedelmesebb jelleget öltött — írja Perczel Dezső — , úgyhogy az 
újabb izgatások folytán könnyen erőszakos kitörésekre és rendzava
rásokra vezethet, ezennel elrendelem, hogy a folyó év május 1-én a 
munkásoknak nyilvános vagy népgyűlések, semminemű körmenetek, 
felvonulások és egyéb ilyenféle nyilvános tüntetések tartása meg ne 
engedtessék”

— Elrendelem, elrendelem . . .  — hümmög maga elő Szalay Má
tyás.

BÁRCA ÉS KIVÁNDORLÁS

A polgármester februárban megígéri a bárcát. Márciusban készül
nek a cédulák. Áprilisban a Bácskai Ellenőr jelenti, hogy a Szent- 
háromság-szobor mellett a rendőrség elfogta ,,a város egyik szoci
alista vezérét” , Burcsák Pál földművest, aki azzal izgatta ,,a jámbor 
földmunkásokat, hogy a munkásigazolványokat ne váltsák ki". Burcsák 
Pál földmunkást Vojnics Béla alkapitány saját hatáskörében tíznapi 
elzárásra és ötven korona pénzbírságra ítéli.

Sümeghi Ferenc exporta termelő gőzmalmában április elseje óta 
áll a munka. Sztrájk. A munkások nagyobb bért követelnek és a Bácskai 
Hírlap részletesen megmagyarázza olvasóinak, hogy, ott, a malomban 
minden rendben lenne, a napszám hetven krajcár és egy korona 
között mozog és a munkások nagyon elégedettek voltak a keresetük
kel, de „a helyi és vidéki szocialisták felbújtatták őket, hogy több bért 
követeljenek és szüntessék be a munkát

A sztrájk napokig tart. A gyáros a rendőrség segítségét kéri. És 
Szalay Mátyás nem indít eljárást a sztrájkolok ellen! Közvetíteni pró
bál. A közvetítés eredménytelen. Mi történt Szalay Mátyással, aki társ
szerzője a munkáskörök bezárására vonatkozó javaslatnak, mert ott 
„sztrájkra szoktatják” a földművelő népet? Lelke mélyén a munkások
nak ad igazat? Vagy csak a földművelő népet félti a sztrájktól? Talány.

A sztrájk a munkások vereségével végződik. A tulajdonos vidéki 
sztrájktörőket hozat, akik rendőri támogatással állnak munkába. A 
Bácskai Hírlap védelmezi a tulajdonost, „akinek most a húsvéti ün
nepek előtt a malomban nagy forgalma volt, de inkább leállította a 
malmot, minthogy ilyen pressziónak engedjen” . Majd pár hasonló mon
dat után: „Eltekintve attól, hogy a mai lisztkereskedelem úgyis meg
nehezítette a malmok helyzetét, most még a munkások is presszióval 
szeretnék a helyzetet kizsákmányolni.”
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A tulajdonos feljelenti a sztrájkolókat és a rendőrség nem bírsá
gol! Mi történt? Honnan ez a liberalizmus? A februári zendülésig a 
szocialisták fogalmán többnyire agrárproletárokat ért a hatóság. 'Nem 
akarja ipari munkásokkal „gyarapítani” a szocialisták táborát? Nincs 
válasz. De az tagadhatatlan, hogy a februári események közelebb 
hozták egymáshoz az ipari és a mezőgazdasági munkásokat. Szabad
ka nagyobb üzemeiben mind többen értik meg, hogy szervezett fellé
péssel lehet csak valamit eléri.

Nyugtalanító hírek vidékről. 1898. április 2-án lázadás a bánáti 
Tóba községben. A csendőrök agyonszúrnak egy munkást, a munká
sok ásót, kapát, kaszát ragadnak, megfutamítják a csendőröket. A 
kikindai alispán húsz huszárt parancsol a faluba, a munkások velük is 
megütköznek, két halott, tizenöt sebesü lt... Torda, Basaid és Magyar- 
csernye községeket megszállja a katonaság.

Munkások újságjait olvasni és terjeszteni szigorúan tilos!
Bácskai Hírlap, 1898. április 10.: „A szocialisták, kik azért csen

desedtek el, mert izgató újságjaik a hatóság által elkoboztattak, állí
tólag új lapot akarnak alapítani, amely Szabadkán, Zomborban és Új
vidéken jelennék meg.” A hír alaptalan. Ilyen újságot kiadni szigorúan 
tilos.

Bácskai Hírlap, 1898. április 19.: „A  Szentháromságnak nevezett 
helyen három szocialista próféta, Vidovics Sztantics Mátyás (Matija 
Vidovió Stantió), Fodor János és Csillag Mátyás nagy, hangon hirdet
ték, hogy nem kell a munkásoknak igazolvány és senki se váltson 
ilyent. A rendőrség felszólítására a három úr nem volt hajlandó mér
sékelni a hangját, minek következtében az lön, hogy a három úr a 
kapitányság elé került, ahol kisült, hogy hasonló üzelmek miatt vala
mennyien büntetve voltak.”

A szabadkai törvényszék büntető tanácsa előtt a zentai város
házán megkezdődik a napszámosok pere.

A Népszava közlése szerint 1898. április 21-én a szabadkai rend
őrség házkutatást tart Margith József, Stanislav Aladžić és Stipan Ju
rió lakásán. A nevezetteket Szalay Mátyás elé kísérik, aki — „csak 
hogy valamit kivegyen belőlük” — fél napig vallatja őket. Április 23-án 
a főkapitány ítéletet hirdet. Margith Józsefet és Stanislav Aladžićot kény
telen felmenteni, Stipan Jurióot ötnapi fogsággal és ötven korona pénz
bírsággal sújtja. „A  szabadkai elvtársaink — fejezi be tudósítását a 
Népszava — állandó rendőrségi felügyelet alatt állnak.”

„Tavankútról nyolc szocialista agitátort hozott be a főkapitány — 
közli a Bácskai Hírlap. — Nem volt munkásigazolványuk és ilyent vál
tani sem akartak. A hatósági felszólításra kijelentették: előbb kenyeret
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adjatok, azután bárcát! A kapitányság hűvösén most beérnék az iga
zolvánnyal is.” Ugyanerről az eseményről a Népszava: „Tavankúton a 
szabadkai rendőrkapitány nagyban kínálgatta a munkakönyveket. Né
hány elvtársunk kijelentette: elfogadják a munkakönyveket, ha megvan 
bennük a munkaidő meg az általános titkos választási jog biztosítása. 
Ezért a rendőrkapitány tíz elvtársunkat bekísértetett Szabadkára és 
lezáratott. Két teljes napig éheztette őket és csak harmadnap adott 
nekik száraz kenyeret.”

Szabadka dolgozói nem hallgattak el.

Visszautasítják a bárcát!

Moravicán hatszáz ember tüntet a munkásigazolványok ellen. Csá
szár Péter főszolgabíró lép közbe: a szabadkai ügyészségnél bűnfe- 
nyítő eljárás indul a „kolomposok” ellen.

„Rossz, tévesztett úton járnak azok a munkások — prédikál a 
Bácskai Ellenőr — , akik helyzetük javítását a mezei munka beszünte
tésével és a gazdálkodóknak ebből származó károsodásával akarják 
elérni. A munkás nép tanuljon meg takarékoskodni és szakítson a min
den keresményét felemésztő iszákossággal, akkor majd sztrájkolás 
nélkül is boldogulni fog.”

Mi tartja, erősíti, táplálja a munkásokban az ellenállás konok 
akaratát? Mi ad nekik erőt a rendőri zaklatások és a polgári sajtó 
átkozódásának elviselésére? A zombori Bácska cikkéből tudjuk, hogy
1898 áprilisában Zentán „fajtalan nyomtatványokat” és „erkölcsrontó 
fércműveket” foglal le a csendőrség. Ezek között van egy naptár, „hol 
Dózsa György van dicsőítve” , továbbá Darwinnak Az ember származá
sa és Zolának A föld és A pálinka című könyvei, ezenkívül „szocialista 
versek özönnel” , a Világszabadság több száma és a Lustaság joga című 
„véres nyelvű szocialista röpirat” .

A lefoglalt tárgyak között nagy,, kemény papírtáblák, „miknek 
mindkét oldalán szocialista jelszók pompáznak” . Ezek közül a neve
zetesebbek: „8 óra munka, 8 óra alvás, 8 óra szórakozás!” , „Világ mun
kásai, egyesüljetek!” , „Haza csak ott van, ahol jog is van!” , ,,<Ne legye
nek az emberek se urak, se szolgák, mert minden ember szabadnak szü
letett!” „Ezek a táblák — folytatja a Bácska — körmeneteknél lettek 
volna felhasználva.”

Nincs okunk kételkedni a tudósítás hitelességében. Szabadkán is 
hasonló könyveket, újságokat, nyomtatványokat talált és kobzott el 
a rendőrség. A mozgalom eszmei táplálékát a rendőrterror nem pusz
títhatta el. Új frontot kell nyitni!
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A munkások és a hatóságok mellett a munkaadók ideológusai is 
tanulnak 1898 tapasztalataiból. Dr. Reisner Lajos ipartestületi funkci
onárius 1899 januárjában megindítja a Bácskai Újságot, amely A szoci
alisták újabb tervei című vezércikkében megírja: ,,A felvilágosultabb 
iparososztály nálunk már belelátott a kártyájukba. Óva intjük a mun
kásosztályt: ne hagyja magát a tévtanok kárhozatos voltára gondolva 
eltántorítani és valahogy ne dobja oda magát és családját a nyomor
nak, amit ezen szocialista mozgalmak azoknál elő fognak okvetlen idéz
ni, akik a tévtanoknak hitelt adva egy jobb jövő reményében beleszé
dülnek a hamis elvek örvényébe .”

,,A munka az egyedüli alapja az anyagi jólétnek — folytatja a 
Bácskai Újság nagyon helyesen, csak éppen azt felejti el megmondani, 
melyik osztály anyagi jólétének — , a szocialista tanok pedig mindent 
hirdetnek, csak nem a munkát. Lehet azokban bízni? Szabad a magyar 
munkásnépnek magát egy munkakerülő, züllött embercsoport ádáz ön
zésének martalékul odadobni? Legyen résen minden józan munkás!”

Egy hónap múlva, 1899 februárjában megbukik báró Bánffy De
zső kormánya!

Szabadkán dívik a jótékonykodás. Üzemelnek a népkonyhák. A 
nyáron a határban hat métermázsa búza termett holdanként és a ré
szesek — a polgármester eredményes ügyködése folytán — tizenkette- 
dén arattak, senki sem dúskál a kenyérben, de még mindig jobb a 
helyzet, mint tavaly. És megjelennek a színen a jószívű urak. Hart- 
mann-né, a húsgyáros egyszerre ötven szegénynek ad ebédet! Hart- 
mann Rafael gyáros még nagyobb áldozatot hoz: két munkását kihá
zasítja! „Ebből az a tanulság — magyarázza elérzékenyülten a Bács
kai Ellenőr — , hogy a jó és hű munkást a gazdája megbecsüli.”

Sok a tanulság, a követendő példa. A terrorpolitika kudarcba 
fullad, s megindul eszmei fronton a nagy offenzíva. Ennél azonban 
több kárt okoz a párt egyes felsőbb vezetőinek megalkuvó politikája, 
ami a munkásosztály szervezetét ássa alá s átmenetileg tompítja a 
mozgalom forradalmi életét. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt
1899 áprilisában tartott kongresszusán nincs szabadkai küldött.

Tavasszal megnyílnak az építőhelyek.
Épül a tanítóképző, a községi gimnázium, hat tanyai iskola, a 

Rókus-plébánia, négy óvoda, a Palicsfürdő gyógyépülete, a gyalogsági 
laktanya. . .  Az előző évekhez viszonyítva váratlanul sok a munka- 
alkalom. A Bácskai Újság vezércikkben örvendezik: „Minden, mi a 
haladás lázában nem tör előre, hanyatlik. A maradiság haldoklást je
lent: ezt tapasztaltuk tavaly a földmunkásforrongások id e jé n ... ’’
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Mintha a szél elhordta volna az éhség döglesztő levegőjét.
És mindennek tetejébe új csoda! A Széna-téren bemutatkozik a 

mozi! „A  mozgó fényképeknél az első előadáson sokkal nagyobb moz
galmat idézett elő azon körülmény, hogy a színház mindannyiszor ko
romsötétbe merült, valahányszor a kinematográf közötti szünet beál
lott” — írja a Bácskai Újság. Júniusban a Pest Szálló nagytermében 
üzemel a csoda. Bemutatja a Krisztus élete és kínszenvedései című 
huszonhárom képből álló sorozatot, majd nagy érdeklődés mellett a 
madridi bikaviadalokat.

Látszólag minden kérdés megoldódott.
Az új kórvész csak a következő év tavaszán jön. 1900 márciusá

ban több száz munkás indul Szabadka környékéről Németországba, 
ahol nyolcvan krajcáros napszámot ígérnek. Nyolcvan krajcár? Az ipari 
munkás ennyit itthon is keres, igen, keres, ha van munkája. A mező- 
gazdaságban viszont most kezdi éreztetni hatását a rabszolgatörvény. 
A gazdák élve a hatalmukkal, sok helyen ötven krajcár alá szorították 
a napszámot.

A főispán címére Széli Kálmán aláírásával hosszú átirat érkezik. 
Felhívja a címzett figyelmét „azon elszomorító helyzetre, melyben Bra
zíliában, különösen ennek Sao Paolo tartományiban a kivándoroltak 
sínylődnek” . „Ezen ténykörülmény közhírré teendő és a kivándorolni 
akarók felvilágosítandók.” „Éhezve és rongyosan kisebb-nagyobb cso
portokban kóborolnak az ország belsejében, a nők erkölcstelen élet
módra adják magukat, gyermekeiket elhagyják, kiket azután az ültet
vényesek vesznek magukhoz, hogy belőlük olcsó munkaerőt nyerjenek.”

Mit tesz Schmausz Endre? ír Szalay Mátyásnak: „Felkérem en
nélfogva a tekintetes rendőrkapitány urat, hogy intézkedni szívesked
jék az iránt, hogy a fenti szomorú adatok Szabadka szabad királyi 
város területén minden alkalmas módon a legkiterjedtebben és ismételve 
nyilvánosságra hozassanak, ezenfelül közegeit szigorúan utasítsa, hogy 
a kivándorlási mozgalmakat különös figyelemmel kísérjék. . . ” „Fel
kérem továbbá tekintetességedet, hogy a netán mutatkozó kivándorlás 
okait esetről esetre azonnal kifürkésztetni s arról hozzám jelentést ten
ni szíveskedjék.”

Néhány héttel később a belügyminiszter küld hasonló rendelke
zéseket, amire „az Amerikába szóló útlevelek számának rohamos 
emelkedése” készteti. Felhívja a rendőrkapitány figyelmét az 1900. jú
lius 5-én kelt körrendeletre, mely, „a kivándorlásra csábító ügynökök 
kinyomoztatására és szigorú megbüntetésére” vonatkozik.

A újságok sem szidják már a szocialistákat. Inkább keseregnek. 
Csak a klerikális Szabadka és Vidéke átkozódik. „Népünk ingatag — 
írja. — Rabja a szegénységnek. Lelkét megmételyezték a nemzetközi
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szocializmus hazafiatlan tanai. (...)  Újabban pedig már Bácska rónái
ról is mennek, vonulnak ki jobb hazát keresni. . .  Mi indíthatja a népet 
szép hazájának elhagyására? Az, hogy a vallását büntetlenül lehet 
gúnyolni!’’

A zombori Bácska józanabb. Alábbi közleményét átveszik a sza
badkai lapok: „Kétségtelenül úgy áll a dolog, hogy az értelmes ipari 
munkásnak az amerikai tőke sokkal nagyobb részt enged a kereset
ből, mint nálunk. Ott napi két dollár a kezdő kereset..

Napi két dollár!
Szinte hihetetlen. Az itteni ipari munkás napi keresetének nyolc

szorosa!
Az urak megdöbbennek. Mit ér a rabszolgatörvény, ha elszöknek 

a rabszolgák? A nemzetközi tőkének egyáltalán nem érdeke a báró 
Bánffy Dezső által visszacsempészett feudális rendszer megőrzése. A 
tőke kitárja a munkaerőpiacokat, s ezzel a jó urak csak a hazaszere
tetei és a vallás szent igéit tudják szembeállítani.

Széli Kálmán kormánya lazít a kantáron.
Május elsején — 1900-ban — a kora reggeli órákban több mint 

ezer munkás gyülekezik a városerdőben. Kivonul a rendőrség is, de 
szelíd, nem intézkedik. Szalay Mátyás mosolyt erőltet a bajusza alá. 
A munkások csodálkoznak. Mi történt itt? Kiütött az osztálybéke? Meg
változott a világ? Nem, dehogy változott meg a világ, csak az új kor
mány szabadulni próbál a terror maradványaitól, engedékenyebbnek, 
megértőbbnek, demokratikusabbnak mutatkozik elődjénél, ha már neki 
jutott a feladat, hogy egy szerencsétlen országot átkormányozzon a 
huszadik századba.

FELVIRRAD A HUSZADIK SZÁZAD

A huszadik század fehéren köszönti Szabadkát. Szilveszter dél
utánján nagy lomha pelyhekben szállingózik a hó, s reggelre méteres 
takaró fekszik az utcákon, háztetőkön. A polgárok bort, búzát, békes
séget kívánnak egymásnak. A Bácskai Ellenőr méltatja a havat: „Sok 
hólapátoló munkás örül most, aki mégis boldogabban kezdheti az új 
évszázadot.”

Az új évszázadot!
Újév délelőttjén a polgármester és a főispán tisztelgő látogatókat 

fogad. Délben a Szent Antal konyháján kétszáznegyven ebédet oszta
nak ki a rászorulóknak. Délután a kefegyár tulajdonosai, Fimpl István 
és Fimpl Ferenc tíz munkást — öt férfit és öt nőt — rendelnek laká
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suk udvarába és szép, megható beszédek után megjutalmazzák őket. 
A meghívott újságírók az öröm és hála könnyeit látják csillogni a mun
kások szemében.

A havazást hirtelen lehűlés követi. Január 10-én mínusz huszonöt 
fokot mutat a hőmérő. A tölgyfáserdőben és Radanovácon feltűnnek a 
farkasok. Közben lelketlen izgatok csalogatják Amerikába a népet. 
Darányi Ignác földművelésügyi miniszter munkássegélypénztárak fel
állítását sürgeti.

Mindenki jótékonykodik.
A magas kormány is.
A farsang az általános jótékonyság jegyiben zajlik. A Pest Szálló 

összes termeiben egymást követik a mulatságok. Január 19-én a Sze
retet Nőegylet bálja, 20-án a Népkor bálja, 26-án a Fehérkereszt bálja, 
27-én a Gazdakör bálja, február 2-án a Pučka kasina nagy prelója 
(tiszta jövedelme ezer korona!), február 3-án az ipartestületi dalárda 
bálja, 7-én a Vasutasok Altiszti Körének bálja, 16-án az Izraelita Nő
egylet bálja, 19-én a Katolikus Legényegylet bá lja . . .

A politikusok sem tétlenek.
Január 20-án este hatkor kivilágítják a Pest Szállóval szemben 

levő Vojnics-palota első emeletét: fényjes estebéd, sok szónoklattal, 
éljenzéssel és magyaros menüvel. Bárány,paprikás ecetes uborkával, 
túrós csusza, sonkás tészta, pulyka- és malacsült salátával, villányi 
borok és cigányzene kivilágos kivirradtig. Aki valamit számít a politi
kában, itt van: a főhelyek egyikén, hegyesre pödört bajusszal, méltó
ságteljesen ül Lazar Mamužić polgármester. Már túl jár az ötvenen, 
haja erősen deres, arcán a fáradtság ráncai. . .

Hiányzik azonban az estebédről az újfent hangos hatósági ellen
zék. Az új évszázad felpezsdítette az elaggott Népkör tájékán a negy
vennyolcas emlékeket. Nagy pártalapítási tervek készülnek ott, s né
hány hónap múlva valóban megalakul a régi Népkör romjain az új 
Függetlenségi Kör. Harcos idők jönnek.

Nemsokára a lapok egy, része fergeteges támadásokat vezet a pol
gármester ellen. A polgármester pedig, ifjúkori emlékein felbuzdulva, 
párbajra szólítja egyik-másik politikai ellenfelét.

Március húszadikán hajnalban két fiáker érkezik a Sándor mel
letti Szentkúthoz. Mindkettőből előkelő urak kászálódnak elő, majd 
a kocsisok — megszokták az ilyesmit — félreállnak, nehogy a lovakat 
érje baj. Az urak pár szót váltanak, a párbajsegédek fontoskodnak ki
csit, azután Lazar Mamužić és ifjú Gálffy György gyógyszerész egy
másnak hátat fordítva huszonöt lépést tesznek előre, harminc méter 
lehet közöttük a távolság, amikor eldördülnek az első lövések. Egyik 
sem talál.
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A jelenet megismétlődik.
És mivel most is célt tévesztenek a golyók, a párbajsegédek le

állítják a dolgot, mondván, az ügy elrendeztetett, hiszen mindkét fél 
bátran kiállt. Erre pedig inni kell. Az egyik kocsis hozza a hasas pálin
kás fiaskót, amely kézről kézre jár, amíg csak lötyög benne valami, 
Az áldomás után kocsira ülnek és a városba hajtanak. A párbaj híre 
elterjed, és Csiki Imre királyi aljárásbíró kénytelen intézkedni: a pol
gármestert ötnapi, ellenfelét háromheti államfogságra ítéli.

Az új évszázad első nyarán az aratómunkások a kutasi pusztán 
agyonverik Huszka Béla ispánt. A hír végigfut a városon, és a föld- 
birtokosok már emlegetik az új kormány túlzott engedékenységét. Vége 
a szép napoknak. A Bácskai Friss Újság hamarosan hozza a következő 
hírt: ,,Aladzsics Sztankó, a hírneves, jól mondva hírhedt szocialista 
agitátor Szabadkán volt. A hatóság elleni izgatás miatt ült már vagy 
hatvan napot s méltán, mert társadalmi tudományát nem képezte egyéb, 
mint a hatóság elleni izgatás.”

Stanislav Aladžić az 1898-as áprilisi zaklatások után ideglenesen 
eltűnt Szabadkáról, vidékre ment téglavetőnek és csak vendégségbe 
járt haza. A Bácskai Friss Újság értesülése szerint „most ilyen látoga
tást tett egészen váratlanul, inkognitóját azonban nem sikerült meg
őriznie. Este hét óra után nagy csapat embert gyűjtött maga köré a 
kálváriánál, s ott a szocialista programot úgy, vélte megmagyarázni, 
hogy Mamuzsich Lázár polgármester és Szalay Mátyás rendőrkapitány 
ellen éktelen szidalmakban tört ki” .

A főkapitány besúgói nem hiányoztak a gyűlésről.
„Az egyik hallgató — közli a Bácskai Friss Újság — megsokal- 

lotta a gorombáskodást, mert betelefonozott a rendőrségre, értesítette 
őt a nagy csődületről és segítségét kérte. A rendőrség egy tizedes 
vezetése alatt teljes fölszerelésben kivonult, hogy a csődületet elosz
lassa. Mire azonban a rendőrök kiértek, Aladzsics is neszét vette a 
dolognak és odébbállt, mire a csődület feloszlott.”

Ebben már van legenda is!
De akármerről nézzük a dolgot, ki kell mondani: Stanislav Ala- 

džić és Rigó János a szabadkai forradalmi munkásmozgalom kezdeti 
szakaszának jelentős és méltatlanul elfelejtett alakjai. A Bánffy-terror 
időszakában léptek megalkuvás nélkül az osztályharc útjára, amelyről a 
folytonos hatósági zaklatások sem térítették le őket. Létrehozták Sza
badka első osztályharcos és viszonylag nagy tömegeket tömörítő és 
mozgató munkásegyletét. Az agrárproletárok megszervezésével párhu
zamosan hirdették a szocializmus eszméit, és jelentősen hozzájárultak 
a munkásosztály öntudatának építéséhez.
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A februári zendülés történelmi jelentősége abban van, hogy a 
legleplezetlenebbül hozta a nyilvánosság színpadára az egymással 
szemben álló osztályokat és rávilágított az ellentétes érdekek összebé- 
kíthetetlenségére. A konkrét cselekvés példája erőteljesen hatott a 
mozgalom fejlődésének későbbi korszakaira és a látszólagos kudarc 
ellenére tágította a mozgalom osztálybázisát, szorosabbra fűzte a 
kapcsolatot az agrárproletárok és az ipari munkások között. Az ipari 
munkások bérmozgalmai fellendültek, sztrájkok jöttek, és a harci mód
szerek módosítására kényszerítették a tőkések osztályuralmának hor
dozóit.

Az új évszázad valamelyest halványítja a mozgalom régi harco
sainak nevét, Rigó János, Stanislav Aladžić és a többiek mind ritkáb
ban szerepelnek a hírlapokban, de Szabadkának továbbra is jelentős 
a szerepe a földmunkások osztályharcos szervezkedésében. Az alábbi 
okmány pedig, amelynek aláírói között Margith József nevét látjuk, 
azt bizonyítja, hogy a februári zendülés vezetői nem álltak félre a zak
latás után.

Nagyméltóságú m. kir. belügyminiszter úr!

A szabadkai munkások egy munkásképző egylet alakítását hatá
rozták el. Mellékelve A.), B.) és C.) alatt van szerencsénk bemutatni az 
alapszabályokat. E.) alatt pedig csatoljuk a közgyűlési jegyzőkönyvet, 
mely bizonyítja, hogy a beterjesztett alapszabályok tényleg elfogad
tattak.

Tisztelettel esedezünk az iránt, hogy kegyeskedjék az alapsza
bályzatokat jóváhagyni.

Szabadkán 1902. január 26-án.

Teljes tisztelettel
Margith József Nojcsek József

id. jegyző id. elnök

Az új egylet címe: S z a b a d s á g  szabadkai iparimunkás-képző 
egylet. Célja: tagjait felvilágosításban és oktatásban részesíteni, köz
tük a tudományt és művelődést, nemkülönben a társalgási szellemet 
fejleszteni és előmozdítani. Ezt a célt az egylet a következők által 
szándékozik elérni: a) hasznos és népszerű könyvek és folyóiratok be
szerzése és olvasása, esetleg kiadása, valamint az előbbieknek az egy
let könyvtárából való kikölcsönzése által; b) felolvasások tartása ál
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tál a tudomány minden ágából egyleti estélyeken, gyűléseken és olva
sószobák alakítása által és c) társas mulatságok, hangversenyek és 
több effélék által.

Margith József ideglenes jegyző nevét ismerősként üdvözöljük. 
Ott volt az Iparosifjak Művelődési Körének vezetőségében, és ott volt 
a városi börtönben 1898. február 16-án. Neve a mozgalom jó irányú 
folytonosságának szimbóluma. Margith József sohasem tagadta, hogy 
szocialista. Az 1902. április 4-én kelt belügyminiszteri átirat így, hang
zik: „A Szabadság szabadkai iparimunkás-képző egylet alapszabályaira 
nézve észrevétel nem forogván fenn, azok szabályszerű bemutatási 
záradékkal ellátottak.”

A belügyminiszter jóváhagyja az alapszabályokat!
Mennyit küzdött ezért Rigó János!
De büszke lehet a viharos vetésre. Szabadkán tartják 1906. január 

6-án a földmunkások országos szövetségének alakuló közgyűlését. A 
helybeli agrárproletárokat a horvát nemzetiségű Jakov Bačić képvi
seli. A szabadkai küldött indítványozza az első tárgysorozati pont kap
csán, hogy az alapszabályokat horvát nyelvre is fordítsák le és nyom
tassák ki. Javaslatát elfogadják. A munkásmozgalomban sohasem volt 
kérdéses a többnyelvűség.

A földmunkások országos szövetsége alakulásának évében a Bács- 
megyei Napló híradása szerint 4000 s z e r v e z e t t  munkás van Sza
badkán! Fenyves Ferenc későbbi lapja írja 1906. szeptember 6-án: ,,A 
szabadkai szervezett munkások olyan helyzetben vannak, hogy cél
jaiknak megfelelő helyiséget nem bírnak bérelni. Eddig három szak- 
szervezet három silány helyiségben kénytelen működni. Most munkás- 
otthon építésére törekszenek

Az új munkásotthon még abban az évben tető alá kerül a zöld
ségpiac mellett, ahonnan pár év múlva még nagyobb épületbe költözik 
a Petőfi utcába.

Megváltoztak a viszonyok.
Hat évvel a Bánffyr kormány bukása után négyezer szervezett mun

kás . . .  És még mindig Szalay Mátyás a főkapitány! Igaz, már nem az 
öreg Mamužićtol, hanem a nagybecsvágyú fiatal nagyfényi földbirto
kostól, dr. Bíró Károlyitól kapja az utasításokat, de a kardnak közvet
lenül még ő parancsol. A szabadkai polgárok pedig már sajnálják 
Lazar Mamužićot, elérzékenyülten emlegetik a ,,Lázó idejét” , mert az 
utód 1903-ban, mikor Bácska földjén újra végigsöpört az aratási sztrájk
hullám, még kíméletlenebb eszközöket alkalmazott, mint az elődje.

Szalay Mátyásnak most a sztrájkolok okozzák a legtöbb fejfájást. 
A felvonulásokkal alig törődik. 1906. május 1-én kétezer munkás me
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netei fegyelmezett rendben, vörös zászlóval s a zászló szalagján a 
felirattal: „A  SZABADKAI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT 1906.” Ezt kény
telen elnézni a főkapitány, de júliusban felborzolja a kedélyeket. Nyil
ván a régi időkre emlékezve támadt a furcsa ötlete, hogy felül vizs
gálja a szakszervezeteket. A Népszava nyomban megtámadja „a sza
badkai rendőrbasát” , aki ,,a szakszervezetek feloszlatására készül” .

Most olyasmi történik, amire eddig példa nem volt. 1906. július 
13-ra a szociáldemokrata párt általános sztrájkot hirdet a főkapitány 
ellen! Pedig Szalay Mátyás még be se tette a lábát a munkásotthonba. 
A hatóságot megrémíti az általános sztrájk lehetősége. A főkapitány 
kénytelen nyilvánosan cáfolni a szakszervezet felülvizsgálására vonat
kozó híreket. Felhívja a szervezett munkásokat: ne hallgassanak ille
téktelen izgatókra, hanem forduljanak bizalommal a kapitánysághoz.

A nyári sztrájkok sorozatát az aratómunkások kezdik Békován. A 
rendőrség kivonul, de csak közvetítő szerepet vállal. 1906. július 27-én 
leállnak a vonatok: egyszerre ötszáz vasúti munkás sztrájkol. A rend
őrség tehetetlen. Az állomásfőnökség sztrájktörőket hozat Budapest
ről. A fővárosiak megjönnek, de mikor tájékozódnak, s megértik, miről 
van szó, milyen szerepet szántak nekik, kijelentik, hogy őket becsapták 
és visszautaznak.

Augusztus 17-én kezdődik a malommunkások sztrájkja. Magasabb 
bért és röivdebb munkanapot követelnek. Szeptember 4-én a Lőwy-féle 
keményítőgyárban áll le a munka. Ugyanaznap a szobafestők bojkot- 
tálni kezdik Stern vállalkozót, mert „embertelenül kizsákmányolja mun
kásait” .

1906. szeptember 6-án az utcasöprők magasabb bért követelve 
sztrájkba lépnek. Szeptember 11-én a Kainer-féle vasbútorgyárban áll 
a munka. A sztrájktanyáról ötszázalékos béremelést követelnek. A 
hatóság most közbelép: Hegedűs János (ugye, ismerős név!), a városi 
tanács által kirendelt munkásbíró 16 sztrájkoló munkást 12 napi fog
házra ítél szerződésszegés miatt. Szeptember 26-án kezdődik a cipé
szek bérmozgalma. Abbahagyják a munkát, és a Gazdalics-féle ven
déglőben berendezik a sztrájktanyát. Sztrájkőrséget szerveznek.

A rendőrség tehetetlen.
Ezekben a napokban, pontosabban 1906. szeptember 14-én közli 

a hírt Dugovics Imre lapja, a Bácsmegyei Napló: „Sztrájkolnak a rik
kancsok. Valami Rigó János nevű ősz vén ember bomolt meg és a többi 
fürge lábú rikkancsnak megtiltotta a lapárusítást ” A rikkancsok sztrájk
tanyára vonulnak egy külteleki kocsmába, onnan kergeti ki őket a rend
őrség. A megőszült vén bolond Rigó János! Nem tudott megnyugodni.

Ekkor írnak róla utoljára a szabadkai újságok.
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címzett levelének utolsó oldala, amely bizonyítja, hogy Rigó 

János és Kozla Pál azonos személy.
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Lazar Mamužić polgármester 189U. május 3-án tájékoztatja 
Kállay Albert főispánt a munkásság nemzetközi napja első 

szabadkai ünnepének lezajlásáról.





„A folyó év május hó elsején tervezett munkástüntetések és 
netalán előfordulható zavargások biztos meggátlása érdekében” 
gróf Szapáry Gyula belügyminiszter 1891. április 24-én meg
hatalmazza az alispánokat és a törvényhatósági jogokkal föl
ruházott városok polgármestereit a katonai karhatalom igény- 

bevételére.
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Perczel Dezső belügyminiszter 1898. április 20-án elrendeli, 
hogy május elsején „a munkásoknak nyilvános vagy nép
gyűlések, semminemű körmenetek, felvonulások és egyéb 

ilyféle nyilvános tüntetések tartása meg ne engedtessék”.

253



Az előző belügyminiszteri rendelet értelmében Schmausz Endre 
főispán átiratot küld Lazar Mamužić szabadkai polgármesterhez. 

Az átirat szövegének piszkozata.
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Gálfg G görgg, Dr. Klein Adolf, Jíirth Lipót, Isfcváncsics M. József,
bál elnök. bá! rendező. elnök v b elnök.

V etró  István, Nagy Ignácz, W eigz Mór,
ellenőrök.
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A  Szabadkai Iparosifjak Művelődési Köre egyik rendezvényének
színlapja.
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F ö l  d m i v e l é s ü g y í  m a g y a r  k i r á l y i  
M i n i s t e r .

6567/eln.
VT1/4.

M é l t ó s á g  o s  F ő i s p á n  U r ,

Azon czélból, hogy az aratás akadálytalan te lje 
sítésének biztosítása érdekében a megfelelő intézkedések 
megtételénél minden irániban kellő tájékozottsángal rendel-  
kezzem, felkérem Mól lóságodat, hogy hozzám, a *Földmi-  
velésügyi m. kir. minis téri unt munkásügyi osztályához" czirr- 
zatten, a munkásmozgalmak szempontjából az aratási munkála
tok menetéről az aratás első hetében naponkint, utóbb pe
dig minden lényegesebb mozzanatról esetenkint szintén távi
ratilag jelentést tenni szíveskedjék.

Fogadja Méltóságod tiszteletem őszinte nyilvánítá

sát.
Kelt Budapesten, 1S98 évi junius hó 21-én.

Méltóságos

S c h m a u s z  E n d r e  urnák, 
Szabadka és Baja th. város f ő  i s p á n j á n a k  ,

Szabadka.

Az 1897. évi aratási sztrájkok megrengedték a földbirtokosok 
uralmát. Darányi Ignác földművelésügyi miniszter 1898. nyarán 
az aratás első hetében napi jelentést kér a munkálatok 

menetéről.
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