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Lámpavilágnál 
MŰVELŐDÉSI EGYLETEK A RÉGI VÁSÁRHELYEN 

Derkovits Gyula 1932-ben készült festményén, a Nemzedékeken, gondbarázdált 
arcú munkásember olvas, tanulmányoz egy könyvet. A feszült vonások, a figyelő 
tekintet elárulja, nem „andalító" olvasmányba felejtkezett bele. Mögötte kisgyer-
meket etető nagymama látható, a múlt és jövő. A tükörrel szinte végtelenné tágí-
tott szoba falán — kissé elmosódva — szakállas férfiképmás függ — talán az esz-
mék sugallója. Mindez együtt hirdeti: nemcsak a puszta biológiai létet hagyomá-
nyozzák egymásnak a nemzedékek, hanem szellemi örökségüket is. A napjainkban 
tanuló, önmagát építő ember mögött ott vannak az előző nemzedékek, a művelődés, 
a tisztánlátás vágyát felkeltő és fenntartó, olvasó, egymást és magukat tökéletesítő 
kis közösségek eredményei. Ha úgy hisszük is, hogy az olvasás magánügy, sohasem 
vagyunk igazán négyszemközt a kezünkben tartott művel. Századok tekintenek 
vissza ránk. 

Vásárhelyt az olvasókörök városaként is emlegették. A kör szóról általában a 
parasztkörök jutnak eszünkbe. Az Értelmező szótár szerint: „Kisebb társadalmi 
egyesület, amelynek célja ismeretterjesztő és szépirodalmi művek olvasása, esetleg 
megbeszélése." A társadalmi öntevékenységen alapuló művelődés vizsgálata valóban 
arra késztet, hogy jobbára csak formai jegyként kezeljük a kör elnevezést, mert 
mögötte sokban eltérő törekvések húzódtak meg, és a változó korokban változó tar-
talommal telítődtek. Létrejöttük és működésük jórészt az 1867—1944 közötti időre 
esik. Eiinél korábbi társaságokra inkább azért érdemes visszapillantani, hogy a kö- • 
vetett vagy lehetséges példák között tájékozódjunk. A későbbiek pedig már merő-
ben más társadalmi rendszer más funkciójú intézményei. 

Az említett fogalommeghatározást — amely a körök, egyletek szerepét olva-
sásra és általában közművelődésre szűkíti — szükséges kiegészíteni. Az egyesületek 
politizáltak, nyíltan vagy burkoltan, attól függően, hogy céljaik megfeleltek-e a 
hivatalos irányvonalnak, avagy részben vagy egészen szembefordultak vele. Hivat-
kozhatunk a körök gazdasági szerepére is, hiszen például a munkások szakegyletei 
— ha alapszabályaikban ezt nem mindig is írhatták le — elsősorban érdekvédelmi 
céllal alakultak; a parasztköröket pedig a Gazdasági Egyesület, majd a Faluszövet-
ség éppen gazdasági kedvezményekkel kecsegtetve próbálta hatáskörébe vonni. Az 
említett mozzanatok együttes jelenléte szabta meg az egyesületek tevékenységét és 
hatását. Döntő többségük ugyanakkor a társadalmi haladásért küzdött, és ezt a 
művelődés ápolásával is szolgálta. Az olvasóköröknek és egyéb közművelődési egye-
sületeknek tehát nemcsak demokrácia- és műveltségpótló szerepük volt; nemcsak a 
korlátozottan működő politikai pártok hiányzó alapszervezeteit pótolták; nem is 
csupán a közművelődés állami gondoskodásának hiánya hozta létre őket, hanem — 
úgy tűnik — a mozgalmat egészében kísérletnek tekinthetjük arra, hogy átalakítsa 
a fönnálló társadalmi rendet, és a művelődés segítségével — a munkásságtól és a 
különböző parasztrétegektől a kispolgárságig — tömeges fölemelkedést é r jen el. 

Az olvasókörök és egyesületek túlnyomó többségét belügyminiszteri rendelettel 
1949-ben feloszlatták. Ingatlanaikat az állam örökölte. A tulajdonjogi rendezés azon-
ban elhúzódott, más bizonytalankodások is voltak, ezért történt, hogy az egyébként 
sem tartós anyagból készült tanyai körök elpusztultak. 

A közművelődés (régebbi nevén: népművelés) állami feladattá vált. Az ú j 
intézmények — kultúrotthonok és könyvtárak — azonban nem a hagyományokra 
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épültek. Nem volt — még nem is lehetett — elegendő anyagi erő a korszerű műkö-
dési feltételek megteremtéséhez. Az elődök jó tapasztalatainak fel nem használása, 
a régi, önművelő közösségek szétszóródása oda vezetett, hogy az új intézmények 
még sokáig nem tudták betölteni a nekik szánt — túlzás nélkül történelminek 
nevezhető — szerepet. Ezért látszik jogosnak a közművelődés dolgozóinak az a (saj-
nos, elég késői) fölismerése, hogy a hagyományok teljes elvetése fékezte a kulturá-
lis élet széles körű kibontakozását. 

A szervezeti-szervezési formák, a legjobb működési módszerek keresése máig 
tartó és még be nem fejezett folyamat. Ezért ismerni kell a szakma múltját nép-
művelőnek, könyvtárosnak éppúgy, mint a továbbfejlesztésért felelős, irányító mű-
velődéspolitikusnak, de talán szélesebb körben is. 

A kiegyezés után kibontakozó olvasóköri mozgalom hagyományai a XIX. szá-
zad első feléből származnak. A mozgalom elterjedésében jelentősek a Széchenyi 
István által alapított, vagy példája nyomán életre hívott kaszinók. 

Az első ismert közművelődési egyesületek Vásárhelyen is a reformkorban ala-
kultak. Talán már 1827-től működött egy társalgási egylet a Fekete Sas vendéglő-
ben. Ez lehetett a Piroska Egylet, mely 1829-ben, a fogadó leégésekor szűnt meg. 
1833-ban jött létre az első „olvasó társaság" Nagy Ferenc megyei főügyész, vala-
mint Mericzay Antal esperes elnöklete alatt. Céljukat így határozták meg: „...egy-
részről a' tudományt és a' magyar irodalmat kegyelni, más részről a' helybeni refor-
mált iskola könyvtárát gyarapítani." A három év múlva bekövetkezett feloszlás 
okait nem ismerjük. Tudjuk azonban, hogy 694 kötetes könyvtárukat a gimnázium 
megkapta. Póka Sándor jegyző írta le a Hódmezővásárhelyi Kör végleges alakulását 
megelőző kísérleteket. Szerinte 1837—38-ban alakult egy kaszinó a Fekete Sasban. 
A 40-es évek elején működött a romantikus nevű Sárkányvér Társaság. Fiatal 
tisztviselők, Pestről hazakerült jurátusok hozták létre. Hangversenyeket, műkedvelő 
előadásokat rendeztek, gyűjtést indítottak állandó színház megteremtésére. A gúnyo-
lódásra alkalmat adó elnevezés helyett hamarosan szerényebbet választottak: Tár-
salgási Egyesület. 1843 táján kezdődtek megbeszélések ú j kaszinó létrehozására, az 
ügy azonban elhúzódott. Végül „1845-k évi télhó [január] 12-én" megalakult az első 
tartósabb életű vásárhelyi kaszinó, Hódmezővásárhelyi Kör néven. 

Alapszabályuk szerint: „A kör célszerű olvasással párosult díszes társalgás vé-
gett összeállott Egyesület." Kimondták, hogy a könyvtárba „egyedül magyar köny-
vek szereztessenek be." Ezt a magyar nyelv és irodalom ápolása, támogatása mel-
letti kiállásnak tekinthetjük. A kör a megyei, városi és uradalmi értelmiséget tömö-
rítette. Taglétszámuk 1845-ben 109, 1848-ban 172 volt. E politikai, társadalmi feszült-
séggel terhes években a kör polgári irányba fejlődött. Jelzi ezt az is, hogy az 1848. 
január 1-i közgyűlésükön Póka alelnök javasolta, legyen a kör célja az eddigieken 
kívül „üdvös eszmék elhintése, kifejtése és észlelése" is. Ugyanekkor a kör nevét 
Hódmezővásárhelyi Polgári Körre változtatták. Az ülések jegyzőkönyveiben nyo-
mon követhető, hogy milyen műveket rendeltek meg (Jósika, Vörösmarty, Fáy, 
Kölcsey, Csokonai, Eötvös József, Kuthy, Kemény, Garay stb.). Petőfi összes mun-
káinak meghozatalával már 1847. február 28-án megbízták a jegyzőt; valóban jó 
irodalom beszerzésére törekedtek. A feljegyzésekből kiderül az is, milyen újságokat, 
folyóiratokat járattak., A lapok jó része politikai, és képviseli a három fő irányzatot 
(forradalmi, centralista és konzervatív). 

Az utolsó bejegyzés 1848. április 16-ról származik jegyzőkönyvükben. A kör 
tagjai közül sokan Kossuth lelkes hívei voltak, s ezért az önkényuralom idején a 
hatóság nem engedélyezte további működésüket. Majd csak 1860-ban éledt újjá 
a kör, most már Hódmezővásárhelyi Kaszinó Egyesület néven. 

A szűkebb értelemben vett első igazi olvasókör Hódmezővásárhelyen 1869-ben 
jött létre, és ezután indul meg rohamos elterjedésük is. Amint látjuk, a szabadság-
harcot követően majd 20 éves szünet volt a mozgalomban. Az újonnan alakuló 
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körök lényegében már más típust képviseltek. Tagságuk más társadalmi rétegből 
származott, céljaik is gyakran eltértek. 

A kiegyezés után a külföldi' tőke beáramlása ú j munkaalkalmakat hozott létre, 
elősegítette — ha némileg egyoldalúan is — iparunk kialakulását, mely végül a 
magyar munkásosztály megerősödését és — nemzetközi kapcsolatok révén — a szo-
cialista eszmék elterjedését is lehetővé tette. A parasztságra rótt terheken azonban 
a kiegyezés nem könnyített. A szórványosan keltett illúziók szétfoszlottak, és meg-
indult a harc a független Magyarországért. A mozgalom szervezetté válásában nagy 
szerepe volt Kossuthnak, Madarász Lászlónak és a szélsőbal munkájának. Kossuth 
hangot adott annak, hogy az alakuló demokrata körök ne csak „táviratküldő egy-
letek" legyenek, hanem a nép felvilágosításának, felrázásának tevékeny eszközei. 
Pesten 1867. november 18-án alakult meg az első demokrata kör. Madarász László 
fia, Madarász Vilmos 1868 tavaszán Szegedre utazott, egy proklamáció négyezer 
példányát víve magával, hogy tárgyaljon a társaskörrel. Itt folytatott megbeszélést 
a vásárhelyi parasztság vezetőivel is a körök megalapításáról. A hatóság felfigyelt 
a mind nagyobb méretű akcióra, és veszélyesnek ítélvén a fennálló rend ellen, nem 
riadt vissza a legdurvább erőszak alkalmazásától sem, hogy elfojtsa. 

A vásárhelyi parasztok mozgalma nem ért el a szegedihez, kecskemétihez vagy 
a félegyházihoz hasonló fokot, de vezetőik, Szamecz András és „igazságkereső" 
Kristó Ferenc házról házra jártak mintegy tizenötöd magukkal, terjesztve a Nép 
Zászlaját és a Szegedről kapott fölhívásokat. A mozgalmat április közepén itt is 
katonaság megjelenése nyomta el. Tizenöt embert elfogtak, de Szameczék néhány 
hét után kiszabadultak, mert nem sikerült rá juk bizonyítani törvényellenes csele-
kedetet. ö maga írta meg a Magyar Újságnak küldött, 1868. június 8-i keltű levelé-
ben, hogy céljuk csupán „az 1848-ik évi törvények épségbeni visszaállítása" volt. 
Leírta egyébként, milyen kemény fogságot szenvedtek. Tiltakozott az ellen, mintha 
akciójukat kizárólag a nincstelenek földéhsége vezette volna, hiszen eszmetársaik 
között 3—4 telkes gazdák is voltak. 

Ez az eseménysorozat mintegy nyitánya volt a kiegyezés utáni joggyakorlatnak, 
melynek során a kormány megakadályozta számos demokrata kör, egylet alapítá-
sát, működését. Ugyanakkor „a törvény határai között helyes céllal és eszközökkel 
működő egyletek" alapítását lehetővé tette, sőt kívánatosnak tartotta. 

Eötvös József saját véleményét már 1867-ben közzétett Felhívásában megfogal-
mazta: „Ha van feladat, melynek megoldására az állam minden hatalma elégtelen, 
— ez a népnevelés. Oly feladat ez, melyet csak a nép maga oldhat meg." A Fel-
hívás széles körben elterjedt, és bár a tétel a kor viszonyai között igaz volt, nem-
egyszer alapja lett annak a későbbi kultúrpolitikai gyakorlatnak, amely központi 
forrásokból nem támogatta kellően a nép művelésének ügyét. 

$ 

A város vezető rétegének egy része a kaszinóba járt, az önálló iparosok és ke-
reskedők is viszonylag korán alakítottak külön egyleteket, a módosabb gazdák pe-
dig a Gazdasági Egyesületben tömörültek. A parasztság többi rétegének, az ipari és 
földmunkásság tömegeinek a társadalmi egyesületeken is kimutatható elkülönülése 
a múlt században korántsem volt olyan éles, mint a századforduló, majd különösen 
az első világháború után. Az érintkezések gyakoriak voltak. A parasztságot a füg-
getlenségi mozgalom egyesítette, s ennek Vásárhelyen is mély gyökerei voltak. Ügy-
annyira, hogy még akkor is, amikor a 48-as párt már régen nem tartott ki eredeti 
céljai mellett, az ellenzékiség látszata őket még mindig megtévesztette. Biztosra 
vehető, hogy az első munkáskörök is építettek az ellenzéki, 48-as körök tapasztala-
taira. Az ipari munkásság és a parasztság, főleg pedig a legjobban mozgósítható 
kubikosság szervezetei a későbbi időkben határozottan elváltak egymástól. (Ennek 
magyarázatát a mély társadalmi rétegződésen, a világosan nem mindig felismert 
érdekazonosságon túl abban leljük, hogy a Szociáldemokrata Párt elhanyagolta a 
parasztság körében végzett munkát.) Célszerűbb tehát, ha szervezeteiket osztályon-
ként, rétegenként tekintjük át. 
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Az első paraszti olvasókörök a város belterületén keletkeztek 1869-től. A folya-
mat nem volt túl gyors, 10 év alatt — a Szamecz András által alapított Első Olvasó 
Népkörrel együtt — hét jött létre. A következő 10 évben, 1889-ig tizenegy kört 
alapítottak. Közöttük már öt külterületi is volt; az első tanyai az 1884-es alapítású 
Barackosi Olvasókör. E körök nem mind viseltek utalást nevükben 1848-ra, mégis 
annak a szellemében működtek. Erre számos bizonyítékot találni, ilyen a közismert 
Kossuth-kultuszuk is. Í885-ben például a IV. Olvasó Népkör Lajos napra üdvözlő 
levelet és ajándékot küldött Turinba. Az 1892-ben először megválasztott (függet-
lenségi programú) Endrey Gyula maga is több kör alapításában részt vett. 

A 80-as évek végére visszaesés mutatkozott a köralapításban. 1888-ban például 
egy sem alakult. Majd ismét ugrásszerűen megnőtt az ú j körök száma: 1889: 6, 
1894: 7, 1895: 6. Ez a fellendülés azonban már nem a szabadelvű—függetlenségi 
viták jegyében zajlott. Az újonnan alakult körök közt már ott voltak a földmunkás-
egyletek is. Számuk összesen 12—17-re tehető. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
pontosabban csak a rövidebb-hosszabb ideig legalább félig legálisan működő egyle-
teket ismerjük. Tudjuk, hogy sok alkalmi, illegális találkozóhely, „olvasóház" is volt. 

A Szántó Kovács János vezette mozgalom és az Általános Munkás Olvasó Egy-
let szerepét i t t nem tárgyaljuk, bár művelődési törekvései miatt kétségtelenül ide 
is tartozna — hiszen a zendülés közvetlen kiváltó oka éppen könyveik, irataik le-
foglalása volt —, de történetük részletes feldolgozásokból már közismert. 

A felkelést követő időkben a földmunkásegyletek sorsa megnehezült. Űj enge-
délyt lehetőleg nem adtak ki csak akkor, ha az alapításban részt vevők összetétele 
garanciát nyújtott arra, hogy működésük a törvényes keretek közt marad. 

A század utolsó éveiben kevesebb kör alakult, majd 1901-től növekedett ismét 
a számuk, és az új hullám 1905—1907 közt tetőződött. Az alakuló körök között több 
volt a kistulajdonosok, gazdák köre, jelezvén a parasztmozgalom erősödését. 

Tevékenykedtek a földmunkásegyletek is, újra és újra kezdve a szervező 
munkát. Az 1902-ben alakult Földmunkások önképző Egylete 1907-ben megszűnt. 
Utána 1908-ban a Magyarországi Földmunkások Országos Szövetsége helyi csoport-
ját szervezik meg. 1911-ben megszüntették a Földmívelő Munkáskört; maradék va-
gyonát elárverezték. A 48-as Munkáskört véglegesen 1925-ben szüntették be a bel-
ügyminiszter 22 1842/1925. sz. rendeletével. Ekkorára viszont már ismét újjászervez-
ték a Szociáldemokrata Párt irányítása alatt a Magyarországi Földmunkások Orszá-
gos Szövetségét. Az ellenforradalmi rendszer által szűkre szabott politikai lehető-
ségek között ez volt az egyetlen szervezet, amely a parasztság e rétegében folyto-
nosan felszínen tartotta a szervezettség erejének gondolatát, és ápolta a gazdag 
agrárszocialista hagyományokat. 

1919 első hónapjaiban, az alkotmányozó nemzetgyűlési választások közeledté-
vel, a Szociáldemokrata Párt a tanyai körökben is gyűléseket hívott össze: Kopán-
cson, Puszta-feketehalmon, Mágocsoldalon, Csicsatéren, Mártély-tegehalmon, Kar-
doskúton. A tatársánci és pusztai körök csatlakoztak is a párthoz. A VI. kerületi 
Bercsényi-kör adott otthont a polgári demokratikus forradalom hatására alakított 
köztársasági pártkörnek. 

A két világháború között alakult, illetőleg újjászervezett körök tekintélyes része 
gazdakör jellegű, vagy legalábbis vezetésükben a vagyonosabbak a hangadók. Fenn-
állásuk alatt szinte minden párt megpróbálta -a köröket befolyása alá vonni. De a 
Horthy-rendszer idején, ha hatott is egy részükre az uralkodó osztály ideológiája, 
a nyílt jobboldali nyomást szinte kivétel nélkül visszautasították. A Visszhang utcai 
olvasókört például meg akarta szerezni magának a nyilaspárt, hogy helyiségre, fó-
rumra tegyenek szert. A város többi részéről is csoportosan kérték fölvételüket, 
hogy puccsszerűen magukhoz ragadhassák a kör vezetését. Egy késő éjszakáig tartó 
közgyűlésen igen éles harc robbant ki, mert a városszéli kör tagjai között sok volt 
a szocialista beállítottságú munkás, a kisiparos és olyan parasztember, akik ellen-
álltak a kísérletnek. A nyilasok végül visszavonultak, nem kapván meg semmi-
képpen a fölvételükhöz szükséges szavazatokat. 
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A körök gazdasági vonatkozású kérdésekben nem játszottak olyan tevékeny 
szerepet, mint a politikában. A gazdakörök kezdeményeztek gabonaértékesítési ak-
ciót, közös beszerzést, tej házlétesítést és hasonlókat, de ezt a föladatot hamarosan 
átvette a Hódmezővásárhelyi Gazdasági Egyesület. 

Az olvasókörök mindennapi életében a könyvtár jelentős szerepet kapott. Nem-
csak nevükben hordozták az olvasási, önművelési célt, hanem — lehetőségeikhez 
mérten — a gyakorlatban is igyekeztek megvalósítani azt. Az alapítással egyidő-
ben vagy nem sokkal ezután könyvtárt létesítettek. Legtöbbször a maguk erejéből, 
később hivatalos támogatással, a népkönyvtári akció révén is. Nem tudunk olyan 
helyi körről, amelyiknek ne lett volna könyvtára. 

Gulyás Pál polgári művelődéstörténész sajnálatosnak tart ja, hogy a sok csekély 
létszámú kör szétforgácsolja az erőket. Érvei elgondolkoztatok, de a sok kis lét-
számú kör nemcsak szétforgácsolódást jelent, hanem tömörülést ott, ahol azelőtt 
semmi nem volt. Elsősorban a tanyai körökre vonatkozik ez. A lakosságnak a rop-
pant távolságok, a rossz útviszonyok miatt egyszerűen nem volt lehetősége arra, 
hogy nagyobb kulturális centrumokat létrehozzon és látogasson. 

A legkisebb köri könyvtár, aminek nyomát találtuk, 50 kötetes. A tanyai kö-
röknél a kötetszám szélső határa 50—756 kötetig terjedt. A városi köröknél a szélső 
határok: 257—2254 kötet. Ami a könyveket illeti, gyarapításuk korántsem volt terv-
szerű. A könyvtárosok rendszerint olvasni szerető parasztemberek, munkások, néhol 
tanítók. Nem volt áttekintésük az irodalom fölött, a megvásárolandó könyvekről 
legtöbbször csak címük után tájékozódtak. 

A könyvtár fölfrissítéséről helyenként csere ú t ján is gondoskodtak. Ezt írta 
erről Simándi Béla, a népművelés ügyét szívén viselő helybeli tanító maga indí-
totta kis folyóiratában, a Tanyai írásokban: „Az a baj, hogy az olvasókörök köny-
vei közül azokat, amelyek érdeklik őket, a legtöbb tag már kiolvasta... Néhány 
helyen azonban az olvasnivágyás leleményessé tette a kör vezetőit. Egy-egy eszten-
dőre elcserélnek egymás között egy csomó könyvet. Mert vannak olyan könyvek is, 
amelyek csakugyan érintetlenül porosodnak a körök könyvszekrényeiben. És éppen 
azok, amelyekkel legbőkezűbben árasztják el az ilyen földművesköröket... [a nép-
könyvtári könyvek] nehézkessége elriasztja őket attól, hogy hivatásukban minél job-
ban kiképezhessék magukat és a regény felé tereli érdeklődésüket." Azt, hogy mi-
lyen regényre gondolt, alább meg is írta: „Mi nem a filléres irodalom árát kifogá-
soljuk, hanem tartalmának olcsó hatásvadászata ellen emelünk szót... — Tanító úr, 
édesapám kéreti, hogy olyan könyvet adjon nekünk, amelyik igaz!" — mondta egy 
kis tanítványa. 

Többek között az Újvárosi Olvasókör is kinyomtatta könyveinek jegyzékét. Az 
1931. évi katalógus 904 művet sorol fel. Mintegy 20 kötetnyi, közepes színvonalú 
szakkönyvtől eltekintve, mind szépirodalmi munka. A magyar irodalom klasszikusait 
az alábbiak képviselik; Arany kilenc kötet; Eötvös J. A karthausi, Nővérek; Jókai 
ötvenöt kötet; Mikszáth huszonhat kötet; Kisfaludy K. válogatott művei; Madách: 
Az ember tragédiája; Petőfi összes költeményei; Tömörkény és Tompa egy-egy kö-
tete; Gárdonyi öt kötete. Ugyanakkor Gárdonyi Göre Gáborjaiból kilenc kötet talál-
ható! Nehéz ma már megérteni ezeknek a könyveknek az olvasottságát, sikerét — 
különösen itt, a parasztok körében. Talán az lehet a magyarázat, hogy az elrajzolt, 
csúfondáros torzképekben egyszerűen nem ismertek magukra. Nem is ismerhettek. 
Egyszerűen tréfának vették. Bródy Sándor nyolc, Herczeg Ferenc tíz kötete mellett 
megtaláljuk a — különösen itt, a szülőföldjén — jól ismert és kedvelt Bibó Lajos 
nyolc kötetnyi könyvét. A helybeli szerzők közül még Gonda József nevét fedez-
hetjük fel. Neki az Új oltár, új istenek című munkája szerepel. Mint valaménnyi 
nagyobb köri könyvtárban; itt is megvolt Szeremlei helytörténeti műve. És végül — 
az úgy látszik elmaradhatatlan — Beniczkyné harminckét kötete sorakozott a pol-
cokon. 

A külföldiek közül Dumas-nak 15, és a szintén elmaradhatatlan Courths-Mahler-
nek 69 könyvével találkozunk egy-egy Tolsztoj, Dosztojevszkij és Zola mellett. Mint 
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másutt — meglepően sok helyen —, itt is volt egy példány Darwin Harc a termé-
szetben című munkájából, nyilván egy rövidített kiadás. Az állományt 120 nagyon 
vegyes színvonalú Tolnai-ajándékkönyv egészíti ki. 

Több könyvtár elemzése alapján azt szűrhetjük le, hogy szűkös választékot 
nyújtottak, legtöbben akadtak — néha nem is kis számban — értéktelen könyvek is. 

Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a könyveken kívül ott voltak az olvasó-
körökben az újságok is. Szerepük egyáltalán nem elhanyagolható. Sőt, különösen a 
múlt században, legalább egyenértékű a könyvekével. Addig ugyanis, míg a lapok 
drágák -voltak, egyéni előfizető a parasztság között nagyon kevés akadt. Az olvasó-
szobában meg is vitatták az eseményeket, beszélgettek. 

A körökben ismeretterjesztő előadások is folytak. Téli vasárnap estéken voltak 
az előadások, tanfolyamok. 

A két világháború között a köri élet — főként a gazdaköröknél — a szórakozás 
felé tolódott át. Például a kakasszéki kör 1938-as programja: január 23: közgyűlési 
vacsora, március 6: műkedvelő előadás teaesttel, március 15: nemzeti ünnep társas-
vacsorával, május 15: orgonabál, szeptember 25: szüreti bál, november 20: nemzeti 
ünnepély. 

Több körnek volt műkedvelő színjátszó együttese. Ezek jórészt a kor divatos 
népszínműveit és operettjeit, énekes vígjátékait adták elő. 

Hódmezővásárhelyen, csakúgy mint a legtöbb alföldi városban, az ipar kialaku-
lása meglehetősen későn kezdődött. Még a XIX. század elején és közepén is sok 
mesterember csak télen át foglalkozott az iparral, nyáron paraszti munkát végeztek. 
Gyárrá csak a Kokron-féle kötszövőüzem nőtt, az is csak a két világháború között. 
Az ipari munkásság nagy többsége (több mint 80%-a) a kisüzemekben, a kisiparban 
helyezkedett el. A korán meginduló szervezési munka azonban ezek nagy részét is 
mozgósítani tudta. Az egyletek megalakítása azonban gyakran ütközött akadályba, 
már az 1508/1875. BM sz. körrendelet számos korlátozást léptetett életbe a munkás-
egyesül etekre nézve. 

Az első egyleteik — mint országszerte — Vásárhelyen is önsegélyző típusúak 
voltak. 1857-ben már biztosan működött a vásárhelyi kőműves ifjúság egylete, mert 
a Tornyai János Múzeum őrzi ezzel az évszámmal ellátott díszes ládájukat, mely-
ben a segélyezési alapot s az iratokat tartották. Gaál Endre szerint az 1870-es évek 
közepén alakultak át önképző egyletté. 

Majd sorra alakultak a többiek is: Cipész és Csizmadia Segédek Szakegylete 
(1892), Ács- és Kőmíves Segédek önképző Egylete (1893), Könyvnyomdai munká-
sok ... Segélyező Egyesülete (1902) stb. Ám az önsegélyző és kulturális célok mellett 
kezdettől jelen voltak a politikai törekvések. Már a cipész szakegyletnek volt sze-
repe a Szántó Kovács-féle mozgalom megszervezésében. Az építőmunkások 1902-
ben, majd 1904 tavaszán is sztrájkot tudtak szervezni városunkban, pedig szakszer-
vezetük megalapítására csak ezután (1904 végén) került sor. Mindenesetre a régi 
szervezetekkel való szakítás jogos volt, hiszen azok céljai lényegében mások voltak. 

Az, hogy kulturális törekvéseik gazdasági, politikai követeléseikkel együtt jelent-
keztek, nyilvánvalóvá teszi, hogy nem sokáig hitték azt, amit az uralkodó ideológia 
sugallt, hogy tudniillik a munkásosztály felemelkedésének útja kizárólag a kultu-
rális felemelkedésen át vezet, hanem meglátták, amit Földes Ferenc A munkásság 
és a parasztság kulturális helyzete Magyarországon című művében később (1941-ben) 
az egész korszakra érvényesen így fogalmazott meg: „A szegénység a kultúrkiközö-
sítettség legalapvetőbb oka." Ha pedig ez így van, akkor az okot kell megszüntetni, 
és ez ki nem mondottan is a forradalmat jelenti. Míg azonban ennek a történelmi 
lehetősége megérik, valóban komolyan veszik az önművelési célt is. Nem az enyhén 
tömjénillatú, „erkölcsvédő" könyveket használták, könyvtáraikban a haladó és szín-
vonalas művek voltak túlsúlyban. Általában távol tartották a ponyvát és a fasiszta-
nacionalista irodalmat. Kommersz, sikerregény akadt azért szinte mindenütt. Tel-
jesen kizárták viszont az egyházi irodalmat, a vallásos műveket. És még egy szem-
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pont, ami nem hagyható figyelmen kívül: a szocialista könyvekhez csak itt juthatott 
hozzá a munkásság, annál is inkább, mert más típusú könyvtárakat csak jóval r i t-
kábban vettek, illetve vehettek igénybe. 

A használat mértéke — a körülményekhez képest — jó volt: a munkásosztály 
tagjainak 8—10 százaléka használta a könyvtárakat. 

Sztrájkjuk miatt — megtorlásul — 1907-ben feloszlatták a Famunkások Szak-
egyletét. Az eljárás során felvett leltárukban 54 kötet könyv szerepel. Mintegy 20 
olyan mű van közöttük,- ami irodalmi szempontból értéktelen. Volt azonban | értékes 
szépirodalom is és öt olyan társadalomtudományi munka, melynek láttán képet 
alkothatunk osztálytudatuk fejlettségéről: Marx: Bérmunka és tőke; Marx: Gazda-
ságtanai (valószínűleg inkább Kari Kautsky: Kari Marx gazdasági tanai); Marx és 
Engels válogatott művei; Jászi Oszkár: Művészet és erkölcs, A fejlődés útja. 

1919-ben — rövid időre — kárpótlást kaptak a munkásegyletek, mert a direk-
tórium lefoglalta a polgárság, a gazdarétegek egyleti helyiségeit, gyülekezőhelyeit, 
és azokat a munkásszakegyletek vették birtokukba. ' 

1920. március 2-án vonult be a „nemzeti hadsereg" a városba. Ezután az előző 
időszaknál is jobban megnehezült a munkások szervezkedése. 

Sok bajt okozott, hogy a szakszervezetek — saját helyiség hiányában — a ven-
déglők különtermeiben működtek. E hátrány kiküszöbölésére, de azért is, hogy a 
szakmák közeledését, a munkásegységet elősegítsék, már az első világháború előtt 
törekedtek önálló otthon megteremtésére. Majd 1924-ben az Építőmunkások Szak-
szervezetének taggyűlésén indítványozták szövetkezet megalakítását erre a célra. 
A Munkásotthon Szövetkezetben 1927-re a tagok száma 1000—1200 körül volt. Rész-
jegyeket váltottak meg, és a szakmák, valamint a Szociáldemokrata Pár t segít-
ségével vették meg a Szentesi utca 20. sz. (ma Szántó Kovács János u. 22. sz.) 
házat, illetve telket. A szűkös anyagi alapok miatt igen sok ingyenmunkát végeztek 
rajta a különböző szakmák munkásai. És az 1935-ben elkészült munkásotthon való-
ban otthona lett a legális szakszervezeti munkának, fellendült benne a szervezeti 
élet, de itt zajlott le az illegális tevékenység egy része is. Itt tartották a szakszer-
vezeti gyűléseket, és rendszeres volt az ismeretterjesztés. Itt talált otthonra az 
Általános Munkás Dalárda, melyet szintén a munkásság fontos harci szervezetei 
közé kell sorolnunk. A munkásotthonba összevonták a szakmák könyvtárait. Veze-
tésével Bodrogi János kőművest bízták meg, aki az építők könyvtárosa volt. Az ő 
odaadó, lelkes munkája nyomán a kis könyvtárból 1945-re 3000 kötetes gyűjtemény 
fejlődött. Bodrogi régi mozgalmi ember, 1908-tól tagja az SZDP-nek, részt vett a 
munkásság szinte minden haladó törekvésében. Magasabb iskolai végzettséget nem 
tudott szerezni, de könyvismerete, munkájának szeretete révén jó könyvtárossá vált, 
olyanná, aki megfelelő könyvet adott olvasói kezébe, és közben az agitatív nevelő-
munkával is törődött. Személyét a legkiválóbb magyar munkáskönyvtárosok között 
kell számontartanunk. 

Nagyra kell becsülnünk az eszperantisták tevékenységét. Tudjuk, hogy a moz-
galmat fedőszervként is felhasználták a kommunisták. Amikor a helyi szervezet az 
Eszperantista Munkások Egyesületének csoportjaként 1927-ben megalakult, ez a tény 
már meglehetősen nyilvánvaló volt a hatóságok előtt. Még az év novemberben 
megkapták a központjuk által küldött könyveket. A munkásság többi részével való 
kapcsolatuk erősítésére a következő évben az egyesület belépett az Általános Mun-
kás Dalegyletbe. Ugyanezt a célt szolgálta az az intézkedésük is, hogy „vezetőségi 
tagul csak szervezett munkás választható meg." A csoportot 1934-ben feloszlatták, 
egyidejűleg minden vagyonát lefoglalták. 

* 

A polgárság, az értelmiségi és alkalmazotti réteg szervezetei, valamint az egyéb 
közművelődési társaságok csoportja mutatják a legváltozatosabb képet. Néhány 
dalárda kivételével valamennyinek közös jellemzője, hogy tagságuk az ekkori tár-
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sadalmi hierarchiának a kispolgársággal lezárható felsőbb és középrétegeit foglalta 
magában. 

A Rotary-klub liberális jellegű társaság, Vásárhelyen a húszas évek közepétől, 
végétől működött mintegy húsz taggal. Valamennyien a város közigazgatási és gaz-
dasági vezetői, valamint az értelmiség felső rétegéből kiválasztottak voltak. Össze-
jöveteleiken. rendszerint egyik tag — esetleg meghívott előadó — tartott előadást. 

A Kaszinó Egyesület tevékenysége az újraalapítást (1860) követően hamarosan 
fellendült. Tagjainak száma 1875-ben már 220, de 1893-ig 180-ra, 1930-ra pedig 76-ra 
zsugorodott. Az egyesületi élet a más kaszinókból ismert keretek közt folyt itt is, 
azzal a különbséggel, hogy Vásárhelyen a dzsentri réteg szinte teljesen hiányzott, 
s így jórészt csak bizonyos külsőségekben utánozták a dzsentrikaszinókat. 

A Gazdasági Egyesület 1879-ben lett önálló (eredetileg az Iparegylet szak-
osztályaként működött). Tagjainak száma négy év múlva 421, 1943-ra pedig 825. 
Vezetősége a legvagyonosabb gazdák közül került ki. Több közülük a mezőgazdaság 
területén igen jól képzett volt. A Gazdasági Egyesület — minden negatívuma mel-
lett — a paraszti gazdálkodás modernizálása érdekében kifejtett tevékenységével 
szerzett érdemeket. Tanfolyamok, előadások, tenyészállat-bemutatók és kiállítások 
szervezése révén gyakorolt hatást. 

Az Iparegylet 1867-ben alakult. Budapest után talán elsőként a vidéki városok 
közül. Bár eleinte nem csak önálló mester lehetett tag, később az alkalmazottak 
jó része kiszorult innen, sőt a mesterek közül is sokan. A tagok száma 1893-ban 
287, pedig ebben az időben több mint 1000 önálló iparos dolgozott a városban. 
1928-ra a tagság létszáma 700-ra emelkedett. Igen korán (a 70-es években) építettek 
sajá t otthont, ahol szórakozásra is bő alkalom nyílott. Műsoros estjeiken itt szere-
pelt leggyakrabban az Iparos Daloskör. 

1857-ben a református egyház által fenntartott iskolák nevelői egyletbe tömö-
rültek, mert az 1854. évi 3352. sz. rendelet előírta továbbképzésüket. 1878-ban az 
állami tanítók hozták létre egyesületüket, majd 1913-ban alakult meg az Általános 
Tanító Egyesület. Mindhárom jótékony szerepet játszott a közműveltség terjeszté-
sében is. 

A Tornyai Társaság 1934-ben alakult. Fennállása alatt (szintén 1949-ben szűnt 
meg) fontos szerepet töltött be a város kulturális életében. Előadásokat rendezett a 
művészetek, tudományok számos ágából. Ezekre rendszerint a városháza közgyű-
lési termében került sor, de előfordult, hogy külterületi olvasókörökben adtak mű-
sort. Például 1935-ben a Mátyáshalmi Olvasókörben rendeztek' „népies kultúrestélyt", 
ahol régi vásárhelyi népdalokat adtak elő. Feladatuknak tekintették a népművé-
szetek propagálását. 1937-ben egy híres vásárhelyi tálas a helyszínen mutatta be a 
mesterség egyes munkafázisait. 

Első elnökük Tornyai János volt, majd Endrey Béla polgármester, 1944—49 
között pedig Gályasi Miklós múzeumigazgató, aki egyébként az alapítástól kezdve a 
társaság titkára volt, s a szervezésben oroszlánrészt vállalt. 

A különféle körökben jobbára csak alkalmilag létesült műkedvelő csoportokon 
kívül, néhány tartósabban fennálló együttes is alakult: a Műkedvelő Társaság 
1884-ben és a Hódmezővásárhelyi Állandó Műkedvelő Társaság az 1910-es években. 
Munkálkodásuk, igyekezetük nem mindig hozta meg az áhított sikert. A Susáni 
Polgári Kaszinóban alakított csoport a könnyű műfajon kívül már bemutatott érté-
kes darabokat is. Mivel a városnak állandó színháza nem volt (nyári színkör állt 
csak néhány hónapon át rendelkezésre), sok vásárhelyi dolgozó a .műkedvelő együt-
tesek előadásaiban látott először színdarabot. 

* 

A művelődés irányába ható spontán vagy nagyon is tudatos mozgalmak „veszé-
lyeinek" felismerése, valamint a kapitalizmus fejlődésével objektíven jelentkező, az 
ipar, a fejlettebb mezőgazdaság szükségleteihez igazodó művelődési igény találko-
zott. Az uralkodó osztályok igyekeztek kezükbe venni e folyamat irányítását. Az 
ellenmozgalom a századfordulótól teljesedett ki, és fő mondanivalója a társadalmi 
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osztályok megbékélése, a nemzeti és a vallásos szellem szükségességének hangsúlyo-
zása volt. Már az első ilyenfajta egyesületek is így keletkeztek. A cipészek (1892), 
a molnárok (1894), az ácsok (1895) és különösen az agrárproletariátus (1892) első 
szervezeteivel együtt, azokat nyomban követve alakult meg például a Római Ka-
tolikus Olvasó Egylet (1893), a Belsőerzsébeti Református Olvasó Egyesület (1894) 
és támasztották fel ismét a Szabadelvű Kört (1893). 

Az ellenmozgalom korántsem egységes ideológiával, elgondolásokkal és mód-
szerekkel dolgozott. Fontosabb formái a népkönyvtári akció, az egyházi körök, ál-
munkásegyletek, a munkaadók által fenntartott egyesületek voltak. Hozzátartozott 
kelléktárához az a módszer, hogy — ahol csak lehetett — a meglevő mozgalmakat 
tereljék ártalmatlan mederbe, főként megfelelő vezetők kiválasztásával. Itt említ-
hetjük az ifjúsági és nőegyleteket is, melyek között több egyházi befolyás alatt 
működött. 

Ami a népkönyvtárakat illeti, ha megnézzük a különböző korokból származó 
könyvjegyzékeket, igazat kell adnunk Szabó Ervinnek, aki Emlékiratában azt írta, 
úgy vannak ezek a könyvek kiválogatva, mintha az olvasók valamifajta kiskorúak 
volnának; mindez szellemi gyámság alatt állóknak szánt szegényházi koszt. A fel-
frissítésükről sem gondoskodtak. A paraszttömegekben — éppúgy mint a munkás-
ság között — régi eredetű és történelmi tapasztalatokból táplálkozó természetes — 
és gyakran jogos — gyanakvás élt mindazzal szemben, ami „felülről" jött, és ez 
kiterjedt a népkönyvtárakra is. Annyit javukra írhatunk mégis, hogy ott, ahol meg-
felelő helyre kerültek, az általuk ébresztett minimális kezdeti érdeklődés néha alap-
jául szolgált igényesebb könyvtárak megteremtésének. Adataink szerint a városba 
40—45 népkönyvtár került. 

Az ifjúsági egyletek sem vonhatók egységes elbírálás alá. Igaz, az egyházi és 
államvezetés szinte minden időben megpróbálta céljaira felhasználni az ifjúságot, 
gyakran maga szervezett egyleteket számukra, de sem a nacionalista, sem a vallá-
sos befolyásolás nem érvényesült egyformán. Különösen áll ez a legkorábban ala-
kult társaságokra. Sokkal határozottabb irányvonalat, politikát képviseltek az egy-
házak ifjúsági egyletei. A KALOT keretében működő katolikus legényegyletek ve-
zetői számára írt segédkönyv szerzője reméli, hogy „agrárifjúságunk az urnák előtt 
tudni fogja kötelességét egyházával, hazájával és saját társadalmi rendjében szem-
ben." Hódmezővásárhelyen a mozgalom nem tudott elterjedni. 

Olyan egyházi kör, melyet a felnőtt lakosság részére alapítottak, nem sok volt 
Vásárhelyen. Valamennyi (a nőegyletek kivételével) a múlt század végétől 1909-ig 
alakult. A vezetőségeikben a döntő szó a papságé volt. E körök mindennapi élete 
alig különbözött a parasztság vagy polgárság egyéb egyleteitől. A társadalmi feszült-
ségek éleződésének idején azonban meglepő aktivitással vettek részt ezekben a har -
cokban. Közülük a Római Katolikus Társaskör (korábban Olvasó Egylet) volt a leg-
erősebb. 

A két világháború közötti időszakban a munkaadók, gyártulajdonosok is ország-
szerte létesítettek munkásegyesületeket, könyvtárakat. Több helyen szereztek így 
némi befolyást dolgozóikra, mert a szociális gondoskodás látszatát keltették. Gyári 
munkásegyesület Hódmezővásárhelyen egy alakult 1936-ban, Kokrongyári Sport Kör 
néven. Szakosztályai közül a vívók szereplése hozott sok sikert. Az 1500 kötetes 
könyvtár heti két alkalommal tartott nyitva néhány órát. 

Az említett 70—80 év alatt 190—200 olvasókör, szakegylet és egyéb, művelődés-
sel is foglalkozó társadalmi egyesület működött Hódmezővásárhelyen. Tagjaik száma 
egy-egy évben 6—8000 között volt. A családoknak majd feléből tartozott valaki 
egyesülethez. Ennél jóval többen keresték föl azonban csak alkalmilag, különféle 
politikai, művelődési vagy szórakozási céllal helyiségeiket, rendezvényeiket. Befolyá-
suk így a társadalom nagy részére kiterjedt. Az egyén gondolkodásmódjára tett 
hatásuk részben még ma is lemérhető. A volt körtagok például úgy vallanak a nép-
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művelés e szerény hajlékairól, mint amelyeket valóban magukénak éreztek, s ahol1 

életre szóló indítékot kaptak az irodalommal való találkozás s a társasélet örömei 
révén is. 

Az egyesületeket ért politikai hatások közül legjelentősebbek a függetlenségi 
szellem (ennek jegyében alakultak az első körök), az agrárszocialisták szervezke-
dése és a parasztmozgalmak (melyek a 90-es évek köreit áthatották, de még a 10-es 
években is fel-fellángoltak), végül a szociáldemokrata, majd kommunista nevelő-
munka (színterei főként a szakegyletek és egyéb munkásszervezetek) voltak. 

Központi összefogás csak a munkásszervezetekben érvényesült. A parasztkörök 
decentralizáltsága — hátrányai mellett — azzal az előnnyel járt, hogy irányításuk 
csak helyenkint mehetett át a vezetőrétegek kezébe. Szétszórtságukban a tulajdon-
képpeni igényekhez és települési viszonyokhoz igazodtak. Így válhattak a paraszti-
kultúra intézményeivé, azokká, amelyek — ha sokszor alacsony színvonalon is, de-
mégis — kultúrát juttattak a tanyák népének. 

A legjobbak egyesítették a mai értelemben vett művelődési otthont, klubot, köz-
könyvtárt, és tevékenységük eszmei középpontjában — mint alap- és meghatározó-
tényező — mindig az olvasás, a könyv, az újság állott. Ez komplex közművelődési 
forma, máig is példaként érvényesülhet. 

A város kulturális ellátottsága az ő működésükkel együtt sem volt kielégítő, de 
nélkülük még riasztóbbá vált volna az a szakadék, amely a tömegeket elválasztotta 
a magas szintű, korszerű műveltségtől. E távolságok leküzdésére csak a megválto-
zott feltételek között létrejött, ésszerűen centralizált művelődési intézményhálózat 
vállalkozhatott a siker reményével. Még ennek is hosszú' utat kell megtennie azon-
ban addig, míg feladatát maradéktalanul elláthatja. Ehhez tovább kell javítani a 
működési feltételeket, az állami és társadalmi támogatást, tovább kell keresni a 
legjobb módszereket, és fel kell használni a régi népművelés jó tapasztalatait is. 

Azt az alig titkolt, működésük nyomait kutatva folyton előbukkanó célt, hogy 
a művelődés segítségével tömeges társadalmi felemelkedést érjenek el, a köröknek 
nem sikerülhetett megvalósítaniuk. 

A mából szemlélve, többen hajlamosak arra, hogy a körök és egyletek kultu-
rális tevékenységének egészét lenéző vállrándítással intézzék el, pedig — amint 
talán sikerült bizonyítanunk — figyelemre méltó hagyományaink közé tartoznak. 
Erre int Eötvös József klasszikus veretű, máig érvényes szép mondása: „A felkelő• 
nap is a hegyek tetejét aranyozza meg először, a teljes nappal azonban csak akkor 
következik be, ha a nap sugara már a völgyek mélyéről is elűzi a setétséget." 
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