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A „tett propagandája" 
Az anarchisták az 1880-as években Magyarországon 

Magyarországon az anarchizmus első megjelenése a radikális szocialis-
ta munkásmozgalomhoz kapcsolódott, amikor Práger Ármin, Horváth 
János, Hoffmann Rudolf, Szalay András és társaik a szociáldemokrácia 
alternatíváját próbálták megfogalmazni. Kísérletük nem volt független 
az elsősorban Németországban és Ausztriában tevékenykedő, hasonló-
an radikális eszméket valló és hirdető társaikétól. 

Az anarchisták az egyre több országban terjedő és szélesedő körben is-
mertté váló szociáldemokrácia eszméjével szemben hirdették meg 1881-
ben a „tett propagandáját" és léptek színre mint „tiszta szívű gyilkosok", 
„a tőr és dinamit lovagjai". Ezzel kezdődött meg a nemzetközi munkás-
mozgalomban az a század végéig tartó időszak, amikor az anarchizmus 
mint politikai eszmeáramlat komolyan felvette a harcot a szocializmus 
ideológiájával. 

„A Monarchia rendőrségének megelőző fellépése megakadályozta, 
hogy a magyar radikálisok nevéhez erőszakos tettek emléke tapadjon -
mégis, az anarchizmus egyértelműen pejoratív fogalommá vált Magyar-
országon is. Az a tény azonban, hogy a magyar radikálisok pusztán sza-
vakban hirdették a »tett propagandáját*, nem jelenti azt, hogy mozgal-
muk jelentéktelen lett volna. George Woodcock. az anarchizmus egyik 
történetírója megállapította, hogy egy rövid periódusban, 1880 és 1884 
között az osztrák és a magyar munkásmozgalomra az anarchista ideoló-
gia oly mértékben hatott mint más európai országokban - Spanyolor-
szágot és Itáliát kivéve - sehol sem."1 Jóllehet Woodcock összehasonlító 
értékelése túlzásnak tűnik, egyetértve Bozóki András és Sükösd Miklós 
1994-ben tett megállapításával, elsősorban levéltári forrásokra és a ko-
rabeli sajtóra támaszkodva megkísérelem új megvilágításba helyezni a 
magyarországi anarchizmus történetének legelső szakaszát. 

A hazai szakirodalom korábbi értékeléseivel szemben egyértelműen 
azt az álláspontot kívánom képviselni és dokumentumokkal alátámasz-

1 Bozóki András - Sükösd Miklós: Az anarchizmus elmélete és magyarországi története. 
Cserépfalvi Kiadása. 1994. 68. o. 



tani, hogy a Magyarországi Általános Munkáspárthoz közel álló vagy a 
néhány hónapig a párton belül aktívan tevékenykedő, onnan azonban 
hamarosan kilépő szocialisták anarchista eszméket vallottak és terjesz-
tettek, valamint hogy az általuk létrehozott, a párttól elhatárolódó és kü-
lönálló csoport anarchistának tekinthető. 

A magyarországi szociáldemokrata mozgalomnak ez az ellentmondá-
sos szakasza a magyar történetírásban hosszú ideig fehér foltnak számí-
tott. Az 1960-as évek második felétől jelentek meg a korszak kiváló és el-
ismert kutatóinak: Erényi Tibornak, S. Vincze Editnek, Jemnitz János-
nak a feldolgozásai. Ezek a művek már igyekeztek szakítani a korábbi 
dogmatikus felfogással és nézőponttal, bár törekvéseik nem mindig jár-
tak sikerrel. Ennek ellenére megállapításaik mind a mai napig tartal-
maznak szilárd fogódzókat. A magyarországi „radikális szocialisták" kez-
deti tevékenységéről részletesen H. Kohut Mária alaposan dokumentált, 
igényes, az olvasó érdeklődését mindvégig lekötő tanulmányában olvas-
hatunk. A jelentős forrásbázisra épülő munka több megállapítása, érté-
kelése, a különböző csoportok, irányzatok tipizálása, egyes személyek te-
vékenységének ábrázolása, szerepének bemutatása azonban szembetű-
nően magán viseli a hatvanas évek - ma már mindenképpen meghala-
dott - szemléletét. 

A tárgyalt időszakról a nyolcvanas-kilencvenes években napvilágot lá-
tott feldolgozások és dokumentumkötetek (Bozóki András és Sükösd 
Miklós munkái, a Varga Lajos főszerkesztésében megjelent A magyar 
szociáldemokrácia kézikönyve) már túlléptek a korábbi értékeléseken és 
megkerülhetetlen kiindulási pontjai a kutatásoknak. 

* 

Magyarországon a szocialista munkásmozgalmon belül az úgynevezett 
radikális szárnyhoz kapcsolódó, de attól hamarosan elkülönülő és önál-
lósuló csoport az 1870-es évek második felében jelent meg, aktív tevé-
kenységét pedig az 1880-as években kezdte meg, azután, hogy az 1880. 
május 16-17-én Budapesten megtartott szocialista kongresszuson a 
Frankéi Leó vezetése alatt tevékenykedő Nemválasztók Pártja és a Külföl-
di Viktor nevével fémjelzett Magyarországi Munkáspárt egyesüléséből 
létrejött a Magyarországi Általános Munkáspárt, az első legális, politikai 
jellegű önálló munkáspárt.2 

2 Az előzményekről és a magyarországi szociáldemokrácia korai történetéről lásd Kozáry 
Andrea: Az egylettől a párt megalakulásáig (1868-1890) In: A magyar szociáldemokrácia 
kézikönyve. Főszerkesztő Varga Lajos. Napvilág Kiadó, 1999. 19-39. o. 



Az 1878 tavaszán, illetve nyarán alakult két pártnak számos közös kö-
vetelése volt, hiszen mindkét párt határozatban követelte az általános 
választójogot és a polgári demokratikus szabadságjogokat. Ugyanakkor 
a két csoportosulás között - a személyi ellentéteken kívül - tényleges po-
litikai különbségek is voltak. Frankéi egy zárt politikai párt létrehozásá-
ra törekedett, amely az Internacionálé határozataihoz igazodik; Külföldi 
ezzel szemben megengedhetőnek tartotta a különböző felfogású, de anti-
kapitalista nézeteket valló egyének csatlakozását. Külföldiék nagyobb 
gondot fordítottak a munkásság gazdasági követeléseire: a 10 órás mun-
kanap, a munkásbiztosítás bevezetését, a nők és a férfiak egyenlő bére-
zését akarták elérni. 

A Magyarországi Munkáspárt tagjai között magyar valamint magyar-
országi születésű, illetve bevándorolt németek, csehek és szlovákok egy-
aránt voltak. A magyar munkások főleg az asztalosok, a szabók és a sü-
tők szakegyletébe tömörültek, viszont a cipészek szakegyletének aktív, a 
kongresszuson is szereplő vezetői néhány kivétellel németek voltak. E 
két a párton belül meglevő és könnyen elhatárolható csoportot, illetve 
irányzatot nagyon vékony szál kötötte össze: a Nemválasztók Pártjával 
szembeni ellenérzés és harc. A radikálisabbnak tekinthető irányzat kép-
viselői (Külföldi Viktor, Heckmann István, Horváth János) e küzdelem-
hez az ausztriai szocialisták támogatását próbálták megnyerni. 

Az osztrák szocialisták központi orgánumának, a Gleichheitnek a 
szerkesztősége a párton belüli ellentétek indulásakor a lap hasábjain 
helyet adott a Magyarországról érkezett cikkek, levelek formájában a kü-
lönböző véleményeknek. Amikor azonban nyilvánvalóvá vált hogy ez a 
magatartás a mozgalom kettészakadásához vezet a viszály elsimítására 
és megegyezésre szólította fel a két tábor híveit. A Gleichheit örökébe lé-
pő Der Sozialist pedig 1878 októberében Horváth Jánosnak küldött üze-
netében határozottan leszögezte: „Nem avatkozunk bele a magyar szoci-
áldemokrácia belső viszálykodásába." A későbbiekben a Külföldi vezette 
csoport gyűléseiről, különösen a cipészek szakegyletének életéről, fejlő-
déséről szinte kizárólag a bécsi Schuhmacher Fachblatt közölt tudósítá-
sokat. Megfelelő publicitás hiányában 1879-re a Külföldi által létrehozott 
laza pártalakulat, a Magyarországi Munkáspárt elszigetelődött elveszí-
tette bázisát és fokozatosan szétesett. Ebben a helyzetben vetődött fel új-
ra és egyre sürgetőbben a pártegység kérdése. 

Az 1880-as pártalakító kongresszus után a Magyarországi Általános 
Munkáspárt kezdeti tevékenysége eredményesnek mutatkozott. Sikere-
ket értek el a munkások gazdasági helyzetének javításában, jó kapcsola-
tot alakítottak ki a parlamenti ellenzék egyes képviselőivel a választójogi 



küzdelem során, és hozzáfogtak a párt szervezeti kiépítéséhez is. A párt 
vezetőinek egy része világosan látta, hogy a munkaviszonyok javulását 
csak szakszervezetek (szakegyletek) létrehozásával, illetve megerősíté-
sükkel lehet elérni. A már működő egyletek tevékenységét nehezítette, 
eredményességét csökkentette az az 1875-ös belügyminiszteri rendelet, 
mely megültotta a politizálást, a bérharcok szervezését támogatását és 
csak az önképzést és betegsegélyezést engedélyezte, így a tulajdonképpe-
ni szakszervezeti munka illegálisan, pontosabban féllegálisan folyt. 
Az egyletek szociáldemokrata érzelmű munkásai vettek részt a népgyű-
léseken, kongresszusokon, ők alkották a párt tömegbázisát. A pártveze-
tőség ennek tudatában igyekezett kialakítani azokat a szervezeti formá-
kat, amelyek a párt- és szakmai szervezetek rendszeres kapcsolatát biz-
tosították. 

Néhány hónap múlva azonban a párt tevékenysége megtorpant, ami-
nek okát a vezetők a hatósági korlátozásokkal és a párton belüli nézet-
különbségekkel magyarázták. A párt által a béremelésért és munkaidő-
csökkentésért vezetett megmozdulások, sztrájkok és munkabeszünteté-
sek nem hoztak eredményt sőt megtorló intézkedések következtek. A Ti-
sza Kálmán vezette kormányzat, mely magát liberálisnak tartotta, a szo-
ciáldemokrata mozgalmat a Magyarországi Általános Munkáspárt aktív 
tevékenységét nagyon is kevéssé tolerálta. 

A párton belül - hasonlóan az osztrák és a német párthoz - a 80-as 
években több áramlat alakult ki. A pártban baloldali ellenzéki csoport lé-
pett fel, mely megalkuvással vádolta a pártvezetőséget és amelynek tag-
jai radikális szocialistának vallották magukat. Elsősorban a cipészegy-
letből kerültek ki, de számos szabó és asztalos is közéjük tartozott A ra-
dikálisok tevékenységére főleg a német és az ausztriai munkásmozga-
lomban működött, az 1880-as évek elején Londonban élő, valamikori 
szociáldemokrata Johann Most anarchista nézetei voltak nagy hatással. 
Freiheit című német nyelvű hetilapját 1879-től adta ki Londonban, s 
benne a „tett propagandáját", az egyéni terrort, a direkt akciókat (tünte-
téseket, sztrájkokat) népszerűsítette. A Freiheit mellett a Bécsben ki-
adott Die Zukunft című anarchista lap is eljutott Magyarországra. 

A Németországban 1878-tól érvényben lévő, Bismarck által bevezetett 
kivételes törvény valamint az anarchisták elleni ausztriai szigorított in-
tézkedések következtében egyre több „forradalmi" nézeteket valló mun-
kás kényszerült Magyarországon munkát vállalni, ezzel is növelve a „ra-
dikálisok" táborát. Az anarchizmus megjelenése és terjedése - úgy tűnt 
- az Osztrák-Magyar Monarchia és Németország egész területén felgyor-
sult. Ebből a jelenségből a nemzetközi, mindenekelőtt a németországi 



szociáldemokrata mozgalomnak is le kellett vonnia a következtetéseket: 
az 1880. augusztus 20-23-án Wydenben megtartott kongresszuson a 
német párt többek között Johann Mostot is kizárta soraiból.3 

Ez a lépés az Ausztriai Szociáldemokrata Párton, de a Magyarországi 
Általános Munkáspárton belüli ellentéteket, nézeteltéréseket is még job-
ban felszínre hozta. A Népszava szeptember 12-én csak nagyon röviden 
tudósított a kongresszusról és megállapította, hogy „Most Jánossal min-
den szolidaritást megszakít és őt a németországi szocialista munkás-
pártból a kongresszus kizártnak tekinti. Hasselmann szintén kizára-
tott." Ugyanezen számnak A szájhősök című cikke viszont részletesen ki-
fejtette álláspontját az anarchistákkal kapcsolatban, s megjegyezte: 
„A politikában ezek a legtúlzóbbak, nekik nem elég a folytonos haladás; 
azt keveslik, gőzerővel akarnak rohanni, s ha ez nem járja, odakiáltják a 
tömegbe: Nem segít más, csak a forradalom! Lassabban, atyafiak..." 

Frankéi, aki valamikor szimpatizált Most nézeteivel és közvetlenül a ki-
zárás után igyekezett semleges maradni, a párt német nyelvű lapjában, 
a november 7-én megjelent Arbeiter Wochen Chronikban egyértelműen 
elhatárolódott Most anarchista szemléletétől. 10 nappal később viszont 
egy, a Magyarországi Általános Munkáspárt radikális irányzatához tar-
tozó, magát megnevezni nem akaró, nevét csak N.-nek jelző budapesti le-
velező a Freiheit szerkesztőségéhez egészen más felfogásű közleményt 
juttatott el, amely november 27-én jelent meg. „Az elvtársak bizonyára fi-
gyelemre méltónak találják, ha közlöm Önökkel, hogy a Freiheit elve és 
taktikája itt is egyre nagyobb visszhangra talált A Chronik hívei emiatt 
nagyon dühösek... Ha nem javulnak meg, akkor a tél folyamán itt is elke-
rülhetetlen lesz a szakadás, amikor a szociálforradalmárok bizonyára 
nem a legkisebb csapatot ragadják magukkal. Mindenesetre jobb, ha kü-
lönvonulunk, mintha az egyik állandóan a másik lábára lép, és így meg-
gátol minden haladást."4 

A Freiheit ekkor még nem állt ki egyértelműen a pártvezetést bírálók 
mellett A párton belüli vita így is egyre jobban elmérgesedett amit 
Frankéi személye sem tudott már mérsékelni, mert az 1880 őszén ellene 
indított sajtóperben a bíróság 1881 márciusában másfél évi börtönbün-
tetésre ítélte, melynek letöltését 1881 júniusában kezdte meg. 

3 Az eseményről lásd Vadász Sándor: A Németországi Szocialista Munkáspárt wydeni 
kongresszusa. A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv. 1980. 

4 S. Vincze Edit: A magyarországi és a német szocialisták kapcsolatai a „kivételes törvény" 
első éveiben (1878-1881). In: Az útkeresés évtizedei. Gondolat Könyvkiadó, 1977. 316. o. 



A kialakult ellenséges légkört csak még jobban rontotta, hogy a párt 
belső ellenzékeként szerveződő radikálisok, akik az egyesítő kongresz-
szus előtt többségükben a Magyarországi Munkáspárt vezetőségének 
tagjai voltak, 1881 márciusában levelet juttattak el Most lapjához, 
amelyben a párt mérsékelt programját, taktikáját, a parlamenti pártok-
kal való kapcsolatát és megalkuvó vezetőit támadták és egyben bejelen-
tették, hogy az aláírók új párt alapítását határozták el. Ebben nemcsak 
az elvi ellentétek, hanem a korábbi, még a két munkáspárt egyesülését 
megelőző időszakra datálható személyes nézeteltérések is szerepet ját-
szottak. A levél megírását valószínűleg befolyásolta az a Freiheitben még 
1880 decemberében megjelent, „Ausztria Munkásaihoz" című kiáltvány, 
mely az osztrák szociáldemokrata párt programját bírálta és vázolta az 
általa helyesnek és követendőnek tartott további teendőket: „Ismertessé-
tek meg mindazokkal, akik ott fáradságosan és terhekkel megrakva él-
nek, a megváltás szavát vigasztaljátok őket az eljövendő forradalom re-
ményével... Fordítsatok hátat mindazoknak, akik továbbra is reformok-
ról vagy éppen kompromisszumokról akarnak beszélni nektek. Jelszava-
tok rövid legyen és velős: A fennálló rend megdöntése!"5 

A Freiheit március 19-i számában közölt Magyarországról érkezett le-
véltől, pontosabban tizenegy aláírójának (Práger Ármin szabósegéd, 
Heckmann István, Braun Lipót Nagy Ágoston, Klecs Dániel cipészsegé-
dek, Hoffmann Rudolf kalapossegéd, Jackl József, Zlocha János, Váczi 
Nándor asztalossegédek, Farkas Kálmán fodrászsegéd és Knecht Pál) a 
pártból való kizárásától számítható a csoport önállósulása. A Budapes-
ti Fő- és Székvárosi M. Kir. Rendőrség működése 1894. évben című kötet 
„socialis mozgalmakéról készült összefoglaló jelentése szerint a felsorolt 
személyeket Frankéi kezdeményezésére mint anarchistákat zárták ki a 
munkáspártból. „Ezek külön pártot alapítottak, mely az 1881. évi au-
gusztus 7-én tartott gyűlésen, az internacionális forradalmi párttal egye-
temlegességet vállalt és az anarchisták üldözése és kiadatása ellen óvást 
emelt Ezen időtől fogva a szociáldemokrata elvű munkáspárt és az 
anarchista elvű forradalmi párt között folytonos harc és háború volt."6 

A gyűlésről a Freiheit 1881. augusztus 21-i számában Práger Ármin 
tollából jelent meg tudósítás. Hangsúlyozta, hogy „A »Menedékjog és a 
politikai üldözések« napirenddel megtartott gyűlés határozata kimon-
dotta, hogy a résztvevőket szolidáris érzések fűzik a politikai és gazdasá-

5 Idézi: S. Vincze Edit: i. m. 318. o. 
6 A Budapesti Fő- és Székvárosi M. Kir. Rendőrség működése 1894. évben. A Pesti Lloyd 

Társulat könyvnyomdája, Budapest, 1895. 116. o. 



gi felszabadulás igazi harcosaihoz, a nemzetközi forradalmi szövetség 
tagjaihoz." A magyarországi radikálisok egyre közelebb kerültek a 
Freiheit által propagált elvekhez és harci módszerekhez, s egyúttal ter-
mészetesen távolodtak a szociáldemokrata mozgalom elfogadott irány-
vonalától. A mozgalom egyedüli feladatát a szocialista forradalomra való 
felkészülésben (forradalmi propaganda, szervezkedés) látták, és elutasí-
tottak minden olyan lépést, mely reformokért indított küzdelmet. 

Az ellenzéki csoport 1881 őszétől illegális „pártszervezetet" alapított, 
melyet a rendőrség következetesen szociálforradalmi, szociálanarchista 
pártnak7 nevezett. Valójában igazi párttól, illetve pártszervezetről nem 
beszélhetünk, hiszen a csoportosulás sem formai, sem tartalmi tekintet-
ben nem felel meg a pártokkal szemben megfogalmazott feltételeknek. 
(A fennmaradt dokumentumok azonban minden esetben „pártról" be-
szélnek, ami a magukat szocialistának, illetve radikális szocialistának 
nevező anarchisták csoportját jelenti.) 

A csoport vezetői - Práger, Heckmann, Braun, Nagy - „az agitáció sza-
badabb fejlesztésére" Cselekvő Bizottságot hoztak létre (a csoport megfi-
gyelésével megbízott ütkosrendőrségi ügynökök jelentéseikben végrehaj-
tó bizottságként említik). A bizottság létszáma és összetétele állandóan 
változott és cserélődött. Ezzel igyekeztek megtéveszteni a hatóságokat, 
hiszen a túlságosan reflektorfénybe kerülőket a rendőrség az ügynökök 
jelentései alapján gyorsan „kivonta a forgalomból", azaz valamilyen 
ürüggyel bírósági eljárást indítottak ellenük. 

AzXXXjelú rendőrségi ügynök 1881. szeptember 17-én a következőket 
jelentette: „A szociálforradalmárok kebelében egy legszűkebb bizottság 
áll fenn, melynek tagjai: Kotidek, Cziegelbrier és Práger. Ezeknek van 
csak tudomásuk a legütkosabb pártügyekről, az egyes tagokat propa-
ganda és a lapok elterjesztése miatt ezek küldik ki különböző vidékekre, 
valamint csakis ezek értesülnek róla először, ha ide valamely új párttag 
érkezik."8 

A csoport elfogadott vezetője a német nyelvterületeken, Ausztriában és 
Németországban a rendőrség által is jól ismert és anarchistaként nyil-
vántartott Práger Ármin (Hermann) lett. Az 1901-ben írt visszaem-
lékezése9 és a rendőrségi jelentések10 szerint az 1856-ban a Moson me-

7 Budapest Főváros Levéltára. A budapesti rendőrfőkapitány elnöki rezervált iratai 
1883-1918. (A továbbiakban: BFL VI. 1. és a megfelelő irat- és évszám.) 

8 BFL VI. 1.361/1884. (Az 1881-ben írt jelentést csatolták az 1884-ben keletkezett iratok-
hoz.) 

9 Politikatörténeti Intézet Leváltára 687. f. 53. ő. e. 
10 BFL VI. 1. 1530/1898. 



gyei Gáthán született szabósegéd 1875-ben Innsbruckban a „gyülekezé-
si törvénybe ütköző vétség miatt 10 havi fogházzal", 1880-ban Bécsben 
„a közcsend és közrend háborításának vétsége miatt 8 havi fogházzal 
volt büntetve" és kitiltották a „birodalmi tanácsban képviselt országok-
ból". Ezt követően költözött Budapestre és lett az ellenzéki csoport szer-
vezője, irányítója és meghatározó egyénisége. 

A „radikálisok" 1882 januárjától német nyelvű pártlapok kiadásával 
(Der Sozialist - szerkesztő Horváth János, Der Kommunist - szerkesztő 
Zlocha János, Volkswille - szerkesztő Scheffler Albin) kísérleteztek. Moz-
galmukjelentőségét mutatja, hogy a Der Sozialist több ezer példányban 
jelent meg, igaz, nagy részét a velük szoros kapcsolatban álló bécsi radi-
kálisoknak szállították. Hamarosan sajtóperek, börtönbüntetések béní-
tották meg az egyébként egymástól csak árnyalatokban különböző lapok 
működését Az 1894-ben készült rendőrségi összefoglaló jelentés erről 
így írt: „ 1882. évben sajtópör indíttatott az anarchisták mindkét lapja el-
len. Ezen perek folytán Horváth, a Sozialist szerkesztője 9 havi államfog-
házra ítéltetett ellenben Hoffmann Rudolf a Kommunist c. lapban köz-
zétett cikk miatt emelt vád alól felmentetett, a Kommunist szerkesztője, 
Zlocha pedig mint külföldi illetőségű egyén Magyarországból 
ki tiltatott."11 A Népszava 1882. július 9-én tudósított a Horváth János és 
július 23-án a Hoffmann Rudolf elleni bírósági eljárásról: „...az ítélet ki-
hirdetése után a termet megtöltő 150-200 munkás megéljenezte Hor-
váthot és káromolta az esküdtszéket és az ügyészt Egyesek azt kiáltot-
ták, hogy „Das wird noch Blut kosten!" (Ez vért kíván!) A Horváth mellet-
ti rokonszenvtüntetés a karhatalom megjelenéséig az utcán is folytató-
dott" A másik tudósítás megjegyzi, hogy a Der Sozialist tárgyalásán tör-
téntekhez hasonló, zajos jelenetekre nem került sor. A tárgyalás közön-
ségéről megállapítja, hogy „egy-két kivételtől eltekintve gondosan rende-
zett öltözetük a társadalom-reformátorok egy míveltebb faját sejteti 
bennök. A gyengéd nem is képviselve volt Ezek a szoknyás szocialisták 
a legnagyobb érdeklődéssel kísérték a per minden mozzanatát" A rend-
őrségi visszatekintés a további történéseket is összefoglalta: 
„A Kommunist helyett, mely szerkesztőjének kitiltása folytán megszűnt, 
más anarchista lapok keletkeztek, a Volkswille, melyet Scheffler Albin és 
a Radical, melyet Práger Hermann szerkesztett. A szociáldemokrata la-
pok az anarchista lapok véres szájú cikkeit nevetségesekké iparkodtak 
tenni. S azzal gyanúsították a vezéreket, hogy a rendőrség szolgálatában 
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állnak. Ezen gyanúsítás alaptalanságát az 1883. és 1884. évi események 
teljesen beigazolták."12 

A Magyarországi Általános Munkáspárt élesen elhatárolódott az anar-
chistáktól, a Népszava egyik cikkében például így fogalmaztak: 
„A Volkswille, egy néhány hétig megjelent s azután jobblétre szenderült 
lapocskában Scheffler Albin anarchista elveket akart terjeszteni, tette is 
oly mértékben, hogy a bécsi eszeveszett vitézek merényletét 
Merstallinger iparos ellen e lapocskában magasztalta és az első anar-
chista hőstett gyanánt énekelte meg. E gyászvitézt perbe fogták és 2 ha-
vi államfogházra és 300 Ft pénzbírságra ítélték. Ha védője nem iparko-
dott volna igazolni, hogy a nevezett lapocskát komolyan venni nem is le-
het, mert csupán rossz élcek vannak benne és ha az esküdtek nem kö-
nyörülnek Scheffler szánalmat gerjesztő alakján, bizonyára súlyosabb 
büntetést kap."13 

A megszüntetett lapok helyett 1883 márciusában indították meg a leg-
jelentősebb vállalkozásnak bizonyuló, „A Magyar szocialisták közlönye" 
megjelöléssel kéthetente megjelenő Népakarat című újságot melynek 
arculatát a szerkesztő és egyben kiadó Szalay András határozta meg. 
(A lap első számában neve Szalay Jánosként szerepel, és cikkeinek egy 
részét is Sz. J. szignóval jegyezte.) A német nyelvű testvérlap, a Radikal 
(Organ der Sozialisten Ungarns) szerkesztője Práger Ármin lett. Mindkét 
sajtótermék szerkesztőbizottságának tagja volt Heckmann István, 
Hoffmann Rudolf, Poór Árpád és Tóth Endre. 

Az egyik rendőrségi ügynök már 1883. február 20-án jelezte jelentésé-
ben a lapok tervezett megjelentetését. „A szociálforradalmi párt 19-én, 
hétfőn este a Hubert helyiségben tartott értekezletén határozattá emel-
ték, hogy egy német szociális és egy magyar politikai lapot indít meg, a 
megállapodás szerint az első szám március 18-án jelenik meg... Mint-
hogy a német lapok külföldre vannak szánva, s minthogy az irhájukat az 
illetők féltik, midőn a szerkesztőbizottság megválasztására került sor, 
Heckmann akképp fejezte ki magát hogy ez a pártestélyen kívül is meg-
alakulhat, mivel úgymond a bizalmat csak óvatos és kipróbált elvtárs-
nak a kezébe lehet nyugodtan letenni." Farkas Kálmán javaslatára a 
többség megválasztotta a szerkesztőbizottságot „Hoffmann Rudolf, 
Pudleiner Tamás, Czigelbrier Róbert Szalay András és Tóth Endre 
személyében."14 

12 Uo. 
13 Népszava, 1883. június 10. 
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A több száz példányban megjelenő Népakaratot a magyar olvasóknak 
szánták, ezért elsősorban magyarországi eseményekkel foglalkozott a 
német nyelvű Radikalt viszont a Magyarországon élő vagy itt munkát 
vállaló külföldi munkások között terjesztették, de eljuttatták Ausztriába 
és Németországba is. Ennek megfelelően példányszáma is magasabb, 
több ezer volt. Tartalmukat így értékelte egy rendőrségi jelentés: „a párt-
közlönyök iránya olyan, hogy annak úgy a bécsi, mint az itteni viszonyok 
ellen intézett kifakadásai még egy, a legszabadelvűbb alkotmányos alap-
ra fektetett országban is alig tűrhetők!"15 

A radikális szocialisták egy része határozottan anarchista irányba for-
dult míg mások nem fogadták el az állam és uralom nélküli társadalom 
elvét. A fegyverhasználat jogosságában azonban egyetértettek. Érvelé-
sük szerint az eredménytelen parlamenti kísérletezés után a kisemmi-
zettek igazságának nem jogi úton, hanem fegyveres harccal kell érvényt 
szerezni. Az 1883. március 18-án indult Népakarat „beköszöntőjében" a 
szerkesztők így fogalmaztak: „..Adókkal és alamizsnákkal, törvénnyel és 
büntetéssel, kérvényekkel és vallásos vigasztalással nincs segítve, a baj 
máris nagyon elharapódzott. Be kell következnie a katasztrófának, mely 
a mai viszonyokkal tökéletesen törni fog. Nem késhetik már soká, ha 
minden elvtárs helyén van és tehetsége szerint a nagy perc bekövetkez-
téig dolgozik. Ne sajnáljatok áldozatot hozni, nincs győzelem áldozat nél-
kül." Ugyanebben a számban tették közzé (nem ütkolva szimpátiájukat) 
az orosz nihilisták 1883. február 7-én kelt proklamációját - politikai el-
kötelezettségüket ily módon is vállalva: a következő eszközöket ajánl-
juk a függetlenséged elérésére: gyújtogatás, adómegtagadás, középületek 
légberöpítése, közpénztárak kirablása, felsőbb hivatalnokok, katonák, 
gyárosok, rendőrök stb. meggyilkolása, mi már a közelebbi koronázási 
ünnepélyek alatt megkezdendő, mihelyt megadják alulírottak a jelt akár 
gyilkossággal, akár más hasonló tettel!" A szó szerinti és az űjság előke-
lő helyén történt közlésen túl azonban nem mentek, ezeket a módszere-
ket nem nevezték egyértelműen követendőnek, egyedül helyesnek vagy 
elfogadhatónak. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy az orosz anar-
chisták felhívását vagy annak részleteit más lapok is közölték, de egé-
szen más módon - azaz elutasítva minden szellemi közösséget velük. 

A Népakarat és a Radikal többek között olyan elméleti és gyakorlati 
kérdésekről írtak, melyekkel szerintük a Magyarországi Általános Mun-
káspárt vezetői rosszul vagy nem megfelelő módon foglalkoztak, azaz: 

15 Uo. 46/1884. 



melyek következtében a párt csak „mérsékelt" politikát folytatott. Ilyen 
volt például a polgári pártokkal való kapcsolat, a gazdasági harc, a naci-
onalizmus, az internacionalizmus, az antiszemitizmus. A markáns anar-
chista eszmék és frázisok hangoztatásáig azonban nem jutottak el, hi-
szen jól tudták, hogy állandó rendőri megfigyelés alatt állnak. 

A minden hónap első és harmadik vasárnapján megjelenő lapok is-
mert - például Szalay András, Tóth Endre, Poór Árpád - és ismeretlen 
szerzői nem mulasztották el a „Csillag-féle párt" éles bírálatát s a vallott 
politikai nézeteiknek megfelelő véleménynyilvánítást. „A népet ideig-órá-
ig félre lehet vezetni, de eljön az az idő, amikor ráébred, kik vezetik és mi-
lyen célból tévútra... A munkásság felszabadítása csak saját műve lehet, 
de a munkásnép érdeke egyúttal az emberiség jogos szent érdeke."16 Cél-
kitűzéseikről, a lapok programjáról nemcsak a megjelent cikkek elejtett 
megjegyzéseiből következtethetünk. A Népakarat többször megjelentette 
az első számban „kifejtett programot", melynek nagy része az 1878. júni-
us 10-én, a Magyarországi Munkáspárt alapító kongresszusán elfoga-
dott pártprogram szó szerinti átvétele volt, kiegészítve az anarchista kö-
vetelésekkel jogunk követelésére nem marad más hátra, mint forra-
dalmi állást elfoglalni, mert a tapasztalat bizonyítja, hogy a forradalom 
az egyedüli, mely a korszerűtlen, vénhedt társadalmi rendszert ledönti 
és újat épít. Rövid »programunk« a fönnálló osztálytársadalmi rendszer 
minden ároni megdöntése, és helyébe alkotandó a nép igényeinek meg-
felelő közös népuralmi rendszer, mert míg osztályuralom létezik, a nép 
örökös nyomorban sínylődik, s az uralom rabszolgája lesz; a csalárd 
pénzlábakon álló rendszert csakis forradalom döntheti meg; egy 
»nemzetközi« népforradalom. Valamint a hatalmak nemzetközileg szö-
vetkeznek a nép elnyomására és kizsákmányolására, úgy a nép is szövet-
kezhet a hatalom megdöntésére - ezt követeli a nép érdeke, ha meg akar 
szabadulni a zsarnoki rabiga alól."17 

Az anarchistákat bíráló, más lapokban megjelenő írásokra „A szocia-
lizmus rágalmazóihoz" című cikkben kritikus hangon reflektáltak: 
„...nem azért jelszavunk a forradalom, hogy egyes rongyaitól megfosszuk 
a dőzsölőket mint a balga fölfogás terjeszti, híreszteli... nem kell nekünk 
csalt lopott, uzsorázott magánvagyon, nekünk egyenlő jog kell pénz és 
születési előjog nélkül; élvezni akarjuk a hasznos tudomány minden 

16 Népakarat 1883. július 15. 
17 Népakarat, 1883. szeptember 15. Közli: A Magyar Munkásmozgalom Történetének Vá-
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ágát egyenlően, nem mint a mai korban - csak az teheti, akinek pénze 
van."18 

A radikális-anarchista csoport mindkét közlönye külön rovatot szen-
telt az évfordulóknak. Szalay András „Márciusi napok"19 című cikke év-
fordulós írásnak készült de több lett szokványos megemlékezésnél. 
Az írás szerzője a „sajtószabadságot emeli ki a magyar 48 vívmányai kö-
zül, s mintegy a publicista játékos ötletével más forrongó márciusokat 
idéz: a francia 48-at és 1871-et. Innen már csak egy lépés 1881 márciu-
sa, amikor Oroszországban a titkos forradalmárok végeztek II. Sándor 
cárral."20 

1883 nyarán a tiszaeszlári vérvád kapcsán több írásban az egyház ne-
gatív szerepét taglalták, Magyarország szégyenének nevezték a pert, és 
hangsúlyozták, hogy az antiszemitizmus éppúgy idegen a szocializmus-
tól, mint a nemzetiségi gyűlölet szítása.21 

A Népakarat legtöbb számában találunk írásokat a nacionalizmussal 
és az internacionalizmussal kapcsolatban. „A nemzetiségi eszmék kor-
szaka lejárt... éljen a nemzetköziség" - hirdették többször. Elsősorban 
Szalay András és Poór Árpád hangoztatták újra és újra cikkeikben - le-
egyszerűsítve, a szövegből kiragadva és helytelenül értelmezve - a Kom-
munista Kiáltványban olvasott „A munkásoknak nincs hazájuk" - meg-
állapítást. „Nekem nincs hazám, én hontalan vagyok; akinek tulajdona 
volt, vagy van, annak van hona, a munkásnépnek nincs vagyona, nincs 
is hona, a föld csak élő- és lakhelye... De ha majd a gyár, a műhely, a köz-
lekedési eszközök a nép tulajdonában lesznek, akkor nekünk is lesz ha-
zánk... az ilyen hazáért élek, halok, feláldozom magam érte"22 - írta Poór 
Árpád. (Marx - folytatva az idézett kiragadott mondatot - a nemzet mint 
elméleti és gyakorlati kérdés problémakörét tovább elemezte és megfo-
galmazta a feladatokat is: „Minthogy a proletariátusnak mindenekelőtt a 
politikai hatalmat kell meghódítania, nemzeti osztállyá kell emelkednie, 
önmagát nemzetté kell szerveznie, ezért maga is nemzeti, bár semmi 
esetre sem burzsoá értelemben."23 Az anarchizmus eszmerendszerébe 
ez a felfogás nem fért bele, tehát nem is vettek róla tudomást.) 

18 Uo. 1883. november 15. Közli: Siklós Zsuzsa: Szalay András (1857-1884) írásaiból. 
Párttörténeti Közlemények, 1982. 3. sz. 164-174. o. 
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20 H. Kohuí Mária: i. m. 134. o. 
21 Népakarat 1883. július 15., augusztus 23. Utóbbit közli: Siklós Zsuzsa: i. m. 170-172. o. 
22 Uo. 1883. október 15. 
23 Kari Marx-Fríedrich Engels: Válogatott Művek. I. k. Kossuth Könyvkiadó, 1963.62-63. o. 



Szalay András a „Szociális forradalom" című cikkében azt elemezte, 
hogy a nyomorgó munkások, a munkanélküliek miért várják lelkendez-
ve „ama nagy nap elérkezését". A magyarázatot kutatva kimutatta, hogy 
az éhező, kereset nélküli „munkásnép" érdekében a kormányok nem te-
hetnek semmit, mert ha nyújtanak is „egy pár milliót, az csak annyit ér, 
mint egy csepp víz a tengerben... A pénztőzsérekre nem gyakorolhatnak 
pressziót, mert egyedüli támaszukat azok képezik." Nem marad tehát 
más reménye a munkásoknak, mint a forradalomban bízni, hiszen 
„egyedül a szociális forradalom van hivatva a munka és a tőke közötti 
kérdést megoldani, mely a közeljövőben el fogja borítani Európát... Mun-
kások! Fogjunk a szervezkedéshez, kikre elviselhetetlenül nehezedik a 
tőkerendszer uralma, ha ütött a tett órája, a szociális forradalomra ké-
szek legyünk, hogy a kényszer eszközeivel lerázhassuk azt 
magunkról."24 

Az elméleti kérdések mellett az újságcikkek rendszeresen foglalkoztak 
a munkások anyagi helyzetével, támogatták bérköveteléseiket sztrájkja-
ikat bár annak az anarchisták által vallott és képviselt felfogásuknak is 
hangot adtak, hogy ilyen módszerekkel csak átmeneti eredményeket le-
het elérni: „A munkások helyzetét munkabeszüntetéssel nem lehet meg-
javítani, hisz attól még fennmarad a gazdasági bértörvény. A legkedve-
zőbb esetben ugyan momentán, rövid időre el lehet érni a helyzet javítá-
sát, de sohasem tartósan."25 

Mindkét lap szerkesztőbizottsága jelentős szerepet játszott abban, 
hogy a csoport tagjait összetartsa, kapcsolatot teremtsen a vidéken vagy 
külföldön (elsősorban Ausztriában) dolgozó szimpatizánsokkal. A Nép-
akarat megjelenése után nem sokkal a Bécsben dolgozó magyar munká-
sok levélben fejezték ki egyetértésüket a lap irányvonalával, a „párt" 
programjával és anyagi támogatást ígértek. Az újságok kimerítő tájékoz-
tatást adtak a csoport rendezvényeiről, a kulturális összejövetelekről, a 
felolvasóestekről és a kirándulásokról. 

A lap szerkesztői szervezték meg a Magyarországra menekült anar-
chisták elszállásolását biztonságba helyezését és nem egy esetben még 
megfelelő munkahelyet is találtak számukra. A letartóztatottaknak vé-
dőügyvédet, családtagjaiknak anyagi támogatást szereztek és a felmerü-

24 Népakarat, 1884. február 15. Közli: MMTVD 1. k. 472. o.. valamint Magyar anarchiz-
mus. A magyarországi anarchizmus történeti dokumentumaiból. Szerk.: Bozóki András -
Sükösd Miklós. Balassi Kiadó. Budapest, 1998. 16. o. 
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lő költségekre előteremtették a pénzt. Aktív tevékenységüknek köszönhe-
tően ismertségük és népszerűségük nőtt és mind többen kerültek ily 
módon az anarchista eszmékkel és a csoporttal is kapcsolatba. 

A Népszava - válaszként és ellensúlyozandó a két másik 
„socialisticus" lap terjedését - sűrűn foglalkozott a hazai és a külföldi 
anarchisták tevékenységével, minden alkalommal elhatárolódva tőlük: 
„ők a szocialisták azon töredékéhez tartoznak, melyet Bakunyin alapí-
tott, mely Muszka-, Francia- és legújabban Spanyolországban van elter-
jedve, ezekkel az őrültekkel és hitvány néppel egyszer [s] mindenkorra 
végeztünk, ők ránk nézve nem léteznek... Mi sohasem igen rokonszen-
veztünk Mosttal és a hozzá hasonló száj hős anarchistákkal, ily dicső 
példányok nálunk is elegen vannak."26 

A törvényes utat választó párt vezetői elzárkóztak az ellenzékkel való 
kibéküléstől, és a Népszavában nyíltan anarchistáknak, illetve szájhő-
söknek nevezték a pártot bírálatban részesítőket. Az Ihrlinger Antal, 
Csillag Zsigmond, Kürschner Jakab vezette párt elsősorban felvilágosí-
tó, szervező munkát kívánt végezni, az anarchista megmozdulásokat ki-
látástalannak ítélte. A pártvezetők 1883-ban, ahogy erre máskor is sok-
szor hivatkoztak, Apponyi Albert előtt azt hangoztatták, hogy a „Magyar-
országi Általános Munkáspárt semminemű internacionális összekötte-
téssel nem bír, hanem tisztán magyar, hazafias alapon áll és a törekvé-
seinekvalósítását a magyar állampolgári kötelességek és jogok körén be-
lül keresi."27 

1883 nyarán sajtóvétség címén előállították a „szociálforradalmi párt" 
három tagját és ellenük bírósági eljárást indítottak. A pert nagy érdeklő-
dés kísérte, melyet követően, augusztus 20-án, a 000 jelű ügynök jelen-
tésében megjegyezte: „A 18-ikán tartott, Horváth, Jackl, Balogh nevű szo-
cialisták törvényszéki tárgyalásán a vezetők közül ott voltak Külföldi Vik-
tor, Prager Hermann, Braun Lipót, Ihrlinger Antal, Nagy Ágoston, 
Heckmann István és néhány cipészlegény."28 A Népszava - ez alkalom-
mal félretéve az ellenséges hangot - Hírek rovatában szintén beszámolt 
a tárgyalásról: „A vádlottak mindennapi oly dolgokat mondottak, ame-
lyeket nálunk úton-útfélen hallhatni, de mivel szocialisták, munkások, 
mars be velük a kóterbe. Az illetők nem tartoznak a Magyarországi Álta-
lános Munkáspárthoz, de azt lehet mondani, hogy mivel most minden 
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zavargást nekünk rónak fel bűnül, azt mondhatjuk: ma neked, holnap 
nekünk."29 

A rendőrségi ügynökök rendszeresen gyártották részletes beszámolói-
kat a két, különböző irányzatú „socialisücus párt" rendezvényeiről. 
A résztvevők név szerinti felsorolása nem hagy kétséget afelől, hogy ép-
pen melyik irányzat képviselőinek gyűléséről készült a jelentés. Szep-
tember 2-án például Külföldi Viktor „szónoklattanról" tartott felolvasá-
sán a 250-300 résztvevő - többségükben a cipészegylet tagjai - között 
volt Czigelbrier Róbert, „ki a Radikal című munkáslapot árulgatta", 
Hoffmann Rudolf, Práger Hermann, Poór Árpád, Unger Lajos, Bagi Fe-
renc, Weisz Márkus, Lehrer Frigyes. Szeptember 3-án pedig „a mérsékelt 
szocialisták által rendezett Lassalle ünnepélyről" szólt a híradás, ahol a 
60-80 fős hallgatóság előtt Kürschner Jakab, Ihrlinger Antal, Csillag 
Zsigmond „szónokolt", Szvoboda János, Ferenczi József szavalt és a Ma-
gyarországi Általános Munkáspárt szinte teljes vezetősége jelen volt, így 
Rauchmaul Károly, Farkas Károly, Reichenfeld Ignác. Wolfart József, 
Gombosi Béla, valamint Kászonyi Dániel, a Népszava szerkesztője. A je-
lentés „Schmidt" Henriket is megemlíti a résztvevők között30 ami azért 
érdekes, mert eddigi ismereteink szerint ez az első alkalom, amikor a ké-
sőbbiekbenjelentős szerepet játszó, az ideális anarchizmus apostolának 
tekintett Schmitt Henrik neve rendőrségi jelentésben előfordul.31 

1883 őszén és telén egyre több rendőrségi jelentés foglalkozott a mun-
kások összejöveteleivel, a Népszava pedig az Egyleti Hírek, illetve Hírek 
rovatában jelezte az éppen soron következő rendezvény helyszínét és idő-
pontját Ugyancsak mindkét forrásból olvashatunk beszámolókat az 
Ausztriában történtekről: Hlubek rendőrtisztnek a floridsdorfi munkás-
gyűlésen történt haláláról, az Eisert-féle rablógyilkosságról és Blöch 
rendőr haláláról. Az ausztriai rendőrök ellen elkövetett merényletek mi-
att a magyar titkosügynökök körében növekvő nyugtalanság uralkodott 
A főkapitányhoz írt beadványaikban egy „netalán bekövetkező baleset" 
esetére szerették volna bebiztosítva érezni magukat valamint családju-
kat ezért az ilyen esetekre is gondoskodást és anyagi támogatást kértek, 
valamint erélyesebb intézkedéseket követeltek a rendbontók ellen. 

29 Népszava, 1883. szeptember 16. 
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Az osztrák kormány sem nézte tétlenül az anarchisták tevékenységét: 
1884. január 31-én Bécsben és környékén életbe léptették a szocialisták 
ellen a kivételes törvényeket, melyek értelmében az anarchistáknak tar-
tott német osztrák, cseh és magyar munkásokat kiutasították Ausztria 
területéről. Közülük sokan jöttek Magyarországra és Budapesten tele-
pedtek le, ahol - részben az itteni „elvtársak" segítségének köszönhető-
en - hamarosan munkát kaptak, hiszen a fővárosban nagy szükség volt 
a jó szakmunkásokra. A Budapestre érkező „veszélyes anarchisták" je-
lenléte a magyar rendőrség feladatait is megnövelte. 

A korabeli hivatalos felfogás az államra és a fennálló rendre nézve ve-
szélyes és rendőri úton üldözendő cselekménynek tartotta több ember-
nek a fennálló közrend elleni közös fellépését egyletekben, nyilvános 
gyűléseken és más összejöveteleken. Mivel az egyleti ügyek intézése a 
törvényhatóságok jogköre volt a rendőrség hatáskörébe a különböző 
„népmozgalmak" tartoztak, melyek közül a legveszélyesebbnek a 
„socialis mozgalmakat" tekintették. 

1884. február 2-án Tisza Kálmán utasította Thaisz Elek főkapitányt, 
hogy az „előreláthatóan Magyarország területére menekülő szociálde-
mokrata és anarchista" munkásokat figyeltesse és gondoskodjon kito-
loncoltatásukról. (Az utasítást megerősítette a 197/84. eln. res. szám 
alatt kiadott rendelete.) A budapesti rendőrség munkáját megkönnyítet-
te, hogy a bécsi császári és királyi rendőrigazgatóság (KKPDW) több 
ízben megküldte a kiutasítottak névjegyzékét, így egyszerűbben nyomon 
lehetett követni tevékenységüket. Az információcsere a két rendőri szer-
vezet között rendszeres volt, hiszen 1882 óta belügyminiszteri rendelet 
tette kötelezővé a budapesti rendőrfőkapitány számára, hogy a munkás-
mozgalomra vonatkozó értesüléseit a magyar belügyminiszteren kívül a 
bécsi rendőrigazgatósággal is közölje (e kapcsolat keretében nemcsak a 
Monarchia területére, hanem szinte egész Európára, sőt esetenként még 
a tengerentúlra vonatkozó értesüléseket is cseréltek). 

Az Ausztriából kiutasítottak érkezéséről több titkosügynök is jelentést 
küldött a főkapitánynak. Ekkor érkezett Magyarországra a Bécsből örök-
re kitiltott Engelmann Pál Gábor bádogossegéd is, akinek a tevékenysé-
gét ezt követően a magyar hatóságok fokozott figyelemmel kísérték. 
(Ez nem volt akadálya annak, hogy számára Németországba, Franciaor-
szágba, Angliába, Belgiumba és Svájcba érvényes útlevelet adjanak ki. 
A dokumentumok - kérvények, jegyzőkönyvek, tanúvallomások - sze-
rint neve Paul Engelsmann, csak a későbbiekben változtatja meg 
Engelmannra.) A jelentések között találjuk Horváth János cipész febru-
ár 12-én kelt levelét is: „Ma érkeztek húsz kiutasított bécsi anarchisták 



Budapestre és tartottak már összejövetelt a Schlosser-féle vendéglőben, 
Akácfa utca."32 (Horváth János tevékenysége ellentmondásos, nem tud-
ható ugyanis, hogy miért készítette ezt a jelentést, hiszen szocialista 
meggyőződése miatt többször állt bíróság előtt, és egy február 9-i, ügynö-
ki jelentés szerint33 február 11-én a váci fogházban meg kell kezdenie 
újabb büntetése letöltését. Talán megkockáztatható az a feltevés, hogy a 
jelentés oka az, hogy ez alkalommal el kívánta kerülni a fogházat. 
Ez azonban így sem sikerült, mert egy későbbi, november 30-i jelentés 
szerint „Horváth János 9 havi és behajthatatiannak bizonyult 100 Ft 
pénzbüntetését helyettesítő 20 napi államfogház büntetését kitöltötte és 
december l-jén szabadul a váci fogházból.")34 

Az 1884. februári rendőrségi jelentések szerint a Bécsből érkezett „szo-
ciálforradalmárok" rendszeresen a Rombach és Dob utca sarkán lévő 
vendéglőben találkoztak a budapesü anarchistákkal, akik közül a leg-
gyakrabban Práger Hermann fordult meg a helyszínen. Az osztrák ható-
ságok megkeresésére közülük többet azonnal kiutasítottak az országból. 
Koszlovics József asztalossegédet a Temes megyei Varjas községbe, 
Olhauser János asztaloslegényt Szentendrére, Greiner Frigyes Vilmos 
rézöntőt az ugyancsak Temes megyei Fehértemplomra toloncolták,35 

ahol azonnal elrendelték rendőri felügyelet alá helyezésüket. 
A főkapitány február 10-én kelt jelentésében tájékoztatta a belügymi-

nisztert a megtett preventív intézkedésekről, és javasolta, hogy „a hazai 
felforgatókkal" szemben erélyesebben lépjenek fel, hiszen „az itteni szo-
ciálforradalmárok, élükön Práger Hermann szabólegénnyel, el vannak 
határozva a vezetésem alatt álló rendőrség közegeinek élete ellen is me-
rényleteket foganatosítani." Thaisz részletesen ismertette a magyaror-
szági anarchisták tevékenységét, utalt a lapjaikban megjelent írásokra: 
„A pártközlönyök iránya olyan, hogy annak úgy a bécsi, mint az itteni vi-
szonyok ellen intézett kifakadásai még egy, a legszabadelvúbb alkotmá-
nyos alapra fektetett országban is alig tűrhetők." Mivel „a szocializmus-
nak hazánk fővárosán kívül az országban másutt talaja nincs", azt java-
solta, hogy a Budapesten „olyannyira megkívánható közrend és nyuga-
lom" érdekében az ismert „főintézőket" toloncolják vidékre. Ott majd „az 
eddig is oly fényes eredménnyel működő csendőrség közegei által" szem-
mel lesznek tartva és propagandájukkal nem fognak eredményt elérni, 
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hiszen például Práger majd háromnegyed éves miskolci tartózkodás 
után dolgavégezetlenül tért vissza a fővárosba, mert „izgatásai a vidéki 
nép józan érzelmén kivétel nélkül hajótörést szenvedtek". Thaisz konkrét 
javaslattal is élt a fővárosból, eseüeg Magyarország területéről az 1879. 
évi 50. törvénycikk alapján kiutasítandó személyekkel kapcsolatban, 
megnevezve a „szociálforradalmi párt" húsz tagját (Práger Hermann, 
Heckmann István, Braun Lipót, Hoffmann Rudolf, Nagy Ágoston, 
Pudleiner Tamás, Resch Ferenc, Poór Árpád, Cziegelbrier Róbert, Lehrer 
Frigyes, Kiss Nándor, Farkas Ede, Kotidek Ágoston, Pauler István és fele-
sége, Tóth Endre, Weisz Márkus, Tamássy Árpád, Szalay András, 
Hlavcsek Lajos, és Korwasz Ferenc), akik közül a legveszélyesebbnek 
Práger Hermannt tartotta.36 

Tisza Kálmán a kapott információkat mérlegelve néhány nap múlva 
utasította és felhatalmazta a főkapitányt, hogy a felsorolt személyek kö-
zül a nem magyarországi illetőségűeket kitoloncoltathatja. E felhatalma-
zás alapján járt el Thaisz Elek, amikor kiállíttatta a kiutasítási határoza-
tokat és Koüdek Ágoston tokkészítőt a Nyitra megyei Szakolcára, Jackl 
József asztalost, aki február 13-án szabadult a váci fogházból és a had-
kötelezettségének még nem tett eleget a Varasd megyei Desinicre tolon-
coltatta. Kotidek Ágoston nevével a későbbi jelentésekben is gyakran ta-
lálkozunk, mert nem nyugodott bele, hogy kitoloncolták, és beadványok-
ban tiltakozott a határozat ellen. A Kenedi Géza ügyvéd által benyújtott 
fellebbezésnek azonban nem volt halasztó hatálya, így Dietz Vencel pol-
gári biztos kíséretében szülőföldjére kellett távoznia. Az üggyel kapcso-
latban vaskos dosszié keletkezett. A főkapitány még Kammermayer 
Károly polgármestertől is kért információkat, melyek megerősítették, 
hogy a rendelet szövegének megfelelően járt el, hiszen Kotidek csak 1883 
márciusa óta lakik a fővárosban, „de az illetőséget sem felvétel, sem tele-
pülés útján nem szerezte meg, tehát magyar állampolgár, de jelenleg is 
szakolcai illetőségű"37 A kihallgatásán készült jegyzőkönyv szerint ta-
gadta, hogy a „szociálforradalmi párt" tagja, azt azonban elismerte, hogy 
olvasta a Rusz Mátyás szerkesztette Zukunft című anarchista lapot, va-
lamint hogy a Bécsből kiutasítottak részére segélyeket gyűjtött és osztott 
szét. A rendőrség Rusz Mátyás ügyével is foglalkozott aki korábban az 
Arbeiter Wochen Chronik és a Népszava munkatársa volt, majd 1880-tól 
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az anarchista csoport tagja, és akinek „eléggé ügyes cikkek kerülnek ki 
a tollából"). Őt viszont nem lehetett kiutasítani, mert 1860-ban Budapes-
ten született, 1882-ben hadkötelezettségének a főváros „hadjutaléka" ja-
vára tett eleget, tehát magyar állampolgár és egyben budapesti illetőségű 
volt 

Thaisz Elek február 19-én a belügyminiszternek küldött felterjesztésé-
ben sajnálatát fejezte ki, hogy a megnevezett személyek többségét mivel 
magyarországi illetőségűek, a korábbi jogszabály alapján nem lehet ki-
utasítani: ezért azt kérdezte, milyen eljárást kövessen velük szemben. Ti-
sza Kálmán belügyminiszter ezt a problémát a február 27-én kelt 
257/1884. res. számú újabb rendeletében szabályozta és kimondta, 
hogy a Bécsből Magyarországra érkező anarchistákat és szocialistákat 
az ország területéről ki kell utasítani, kivéve a magyarországi illetőségű-
eket akikre a kiutasítás csak akkor vonatkozik, ha nincs foglalkozásuk 
vagy ha a mozgalom tevékeny tagjai: „mindazon gyanűs külföldi anar-
chista és szocialista munkások, kik ezen üzelmeikről ösmeretesek, ha a 
fővárosba jönnek, tekintet nélkül arra, hogy van-e foglalkozásuk vagy 
nincs, azonnal kiutasítandók; ...a magyarországi illetőségű szocialista 
munkások... ha anarchista és szocialista üzelmekben részt vesznek, s 
ennek folytán azoknak a fővárosban való megtűrése a közérdekben 
veszélyes."38 

A rendelet nyomán megélénkült a budapesü rendőrség tevékenysége a 
szervezett munkások ellen. Amíg 1883-ban hivatalosan csak két 
ütkosügynök foglalkozott a szocialista munkások megfigyelésével, most 
több rendőrségi alkalmazottat vontak be ebbe a munkába. Annál is in-
kább, mert a szocialisták sem nézték tétlenül az ellenük indított hajszát. 
Tóth Ambrus I. osztályú rendőrt, aki február folyamán több jelentést 
adott a szocialisták tevékenységéről, március l-jén a radikális szocialis-
ták egyik gyülekező helyén, a Schlosser-féle vendéglőben este 10 és 11 
óra között körülbelül 100 ember jelenlétében a földre üporták, megver-
ték, fegyverét elvették. Sérülései nyolc napon túl gyógyultak, és részére a 
rendőrségi segélyalapból 50 forintot utaltak ki.39 (A szocialistákat figye-
lő titkosügynökök részére 1884-ben a belügyminiszter 1200 Ft kifizeté-
sét engedélyezte a Közbiztonsági Alapból. Az összeget három részletben 
folyósították, januárban, júliusban és októberben.) Egy ízben az anar-
chista csoport egyik tagja ajánlotta fel szolgálatait „a szociálforradal-
márok" megfigyelésére és információi használhatóknak bizonyultak. 
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Szolgálataiért 50 forintot és költségeinek megtérítését kérte.40 Gyako-
ribb volt természetesen, hogy hol egy rendőrírnok, hol más, a rendőrség 
szolgálatában álló személy vette át az esetleg kiesett ügynök nem ve-
szélytelen szerepét. 

A belügyminiszteri rendelet kiadása után két nappal, február 29-én, 
Thaisz Elek a bécsi rendőrigazgatóság megkeresésére elrendelte Práger 
Ármin szabósegédnek, a „szociálforradalmi párt vezérének" letartóztatá-
sát a január 10-én Eisert bankár ellen elkövetett rablógyilkosságban va-
ló bűnrészesség (a vád szerint az elrabolt értékpapírokat értékesítés cél-
jára átvette), valamint lázító röpiratok előállítása, nyomtatása és terjesz-
tése miatt A lakásán tartott házkutatás során felvett jegyzőkönyv tanú-
sága szerint többek között lefoglalták a Radikal 27, a Népakarat és az 
Arbeiterfreund l-l, a Hochverratsprozess und die Affáre Merstallinger 
három, a Die Frau und der Sozialismus egy példányát valamint olyan 
apróságokat, mint tűt, cérnát, fésűt, pecsétnyomót A jegyzőkönyv készí-
tője megjegyezte, hogy a felsoroltakon kívül „csak egy felső kabátja 
van".41 Az ügy kivizsgálásával megbízott bécsi rendőrtanácsos, Kari 
Breitenfeld Budapesten is részt vett a nyomozásban, mert személyesen 
kívánt meggyőződni arról, hogy a meggyilkolt értékpapírjai valóban itt 
vannak-e. (A belügyminiszter emiatt azonnali jelentést és magyarázatot 
kért a főkapitánytól.) A nyomozás nem járt eredménnyel, a Práger ellen 
felhozott vádat - a rablógyilkosságban való részvétel - nem tudták bizo-
nyítani. Ennek ellenére letartóztatásban maradt, mert a királyi főügyész 
szerint „alkotmány és tulajdon elleni izgatás, valamint a törvény által 
bűntettnek nyilvánított cselekmény magasztalása által elkövetett bűn-
tettek is terhelik".42 

Práger Ármin letartóztatása után egyrészről folytatódtak a kitoloncolá-
sok, másrészről a Népakarat és a Radikal hasábjain nagyon éles hangú 
cikkek láttak napvilágot. „Vérlázító merényletet követett el az ügyefogyott 
fővárosi rendőrség felsőbb utasítás folytán a személyi szabadság ellen! 
...Ma beidéznek egy embert, ki sem ereszük többé; holnap már kénysze-
rítő útlevelet nyomnak markába és száműzik a főváros területéről. 
Ez történt Kotidek elvtársunkkal... Práger Ármin is idézést kapott... kit 
szinte azonnal le is tartóztattak a rendőrségnél... a megerőltetett kettős 
nyomozás és vizsgálat nem vezetett legkevesebb bizonyítható eredmény-
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re sem... Tiltakozunk az önkény ily jellemtelen eljárása ellen, az ezeréves 
alkotmány nevében, tiltakozunk a törvény nevében, mit a rendőrség ez 
esetben egészen mellőzött."43 A Népakarat ugyanezen számában 
Az anarchistákról címmel elméleti igényű cikk jelent meg. „Az anarchia 
olyan állapot - állapította meg többek között -, amelyben a nép a fejede-
lem, vagy a hatóságok önkényeskedő parancsait vagy rendeleteit nem 
teljesíti már vak engedelmeskedéssel, hanem annak ellenszegül, ahol 
azt teheti. Ez pedig a forradalom előpostája... Ha már az állam nem tart-
ja meg a saját maga által gyártott törvényeket, hogy tartsa meg azokat a 
nép, mely ellen minden törvény irányozva van? ... kijelentjük újból, hogy 
a közerkölcs és a közjog alapjául csakis a természet megmásíthatatlan 
törvényeit ismerjük el, mi egyaránt igaz és kedvező minden élőlényre a 
földön." Práger helyét, azaz az „összes anarchista mozgalmak" vezetését, 
ahogy az egy ügynöki jelentésben áll, Heckmann István vette á t 

Az ausztriai kivételes állapot bevezetése, az anarchisták tevékenysége, 
illetve az ellenük foganatosított rendőrségi intézkedések a közvéleményt 
is élénken foglalkoztatták. Nemcsak a szocialisták és az anarchisták új-
ságjaiban, hanem a polgári lapokban (Pesti Hírlap, Pester Lloyd) is meg-
jelentek ezzel kapcsolatos kritikák, cikkek, tudósítások. Sőt, még a kép-
viselőház is tárgyalt róla, mert Eötvös Károly március l-jén interpellált a 
miniszterelnök-belügyminiszterhez „azon eljárás tárgyában, melyet a fő-
városi állami rendőrség részint az itteni, részint a Bécsből Magyaror-
szágra toloncozott iparos munkásokkal és szocialistákkal szemben a 
legutóbbi időben követni jónak látott." Bár nem vonta kétségbe, hogy 
Ausztriában szükséges volt Bécs és környékére a „kisebb ostromálla-
pot"-nak nevezett sajátságos jogi helyzet bevezetése, ezt nem tartotta 
elégséges indoknak arra, „hogy Magyarországon is az iparos munkások-
kal és a szocialistákkal szemben az alkotmányunkban és törvényes gya-
korlatunkban fennálló, azok által eddig szentesített eljárástól eltérjünk 
és a személyes és poliükai jogokat egyének ellen, kik iparos munkások-
nak vagy szocialistáknak neveztetnek, megszorítsuk vagy megszorítani 
engedjük". Felhívta képviselőtársai figyelmét arra a tényre, hogy ha tet-
szik, ha nem, tudomásul kell venni, hogy „a szocializmus ma egy társa-
dalmi és politikai tan", és munkást azért mert szocialista, üldözni, vagy 
személyes és poliükai jogaiban korlátozni nem lehet. Mindenki előtt is-
mert - folytatta - , hogy a Bécsben bevezetett intézkedések következté-
ben több munkást Magyarországra toloncoltak, ez azonban nem jogosít-

43 Népakarat, 1884. március 15. 



ja fel a hatóságokat a megtett intézkedések bevezetésére, ugyanis „vala-
mely egyént, aki kivált magyarországi honos, vagy ha nem is az, de ide to-
loncoltatott, továbbra is jogaiban korlátozni, személyes szabadságától 
megfosztani, őt a munkaszervezésben és letelepedésben megakadályoz-
ni csak azért, mert a bécsi rendőrség azt Ausztria területére jónak talál-
ta, a mi alkotmányos viszonyaink szerint megengedhetetlen." Utalt a saj-
tóban megjelent írásokra, melyek tömegesen ismertettek olyan eseteket, 
melyek azt bizonyítják, hogy a magyar rendőrség is úgy bánik a kitolon-
colt munkásokkal, mint az osztrák. Jackl Jánost például „büntetésének 
törvényes kiállása" után a bírói ítélet ellenére sem engedték szabadon, 
Kotidek Ágoston pedig „haza toloncoltatott egyszerűen azon állítólagos 
okból, mert itt szerencsétlenné vált társai számára, igen csekély mérvú, 
csak krajcáros adományokat gyűjtött". Megemlítette Koszlovics József és 
Olhauser János Bécsből kiutasított asztalosok esetét is, akiket, bár bu-
dapesti munkaadójuk szót emelt érdekükben, kitoloncoltak. A fővárosi 
főkapitány a következő indokkal utasította el a kérvényt: „a fennálló tör-
vények és szabályok szerint a fővárosi rendőrség más hatóságok megke-
reséseit teljesíteni és azok intézkedéseit érvényben tartani köteles lévén, 
az említett két egyén eltoloncolása tekintetében kivételes eljárás fogana-
tosítására magát jogosítva nem érezi." Az említett más hatóság, melynek 
megkereséséről szó volt a bécsi császári és királyi rendőrség. Ezzel kap-
csolatban Eötvös feltette azt a kérdést, „hogy a magyar kormány mily ala-
pon véli indokolhatónak, hogy egy szomszéd állam rendőri hatóságának 
megkeresése Magyarország területén, sőt magyar honosok ellen is hatá-
rainkon belül is foganatosítassék?" 

A továbbiakban Eötvös Károly a toloncüggyel kapcsolatos fenntartása-
inak adott hangot és részletesen kifejtette álláspontját: „inhumánus is 
az egész földkerekségén, hogy egy, a szomszéd államból ide toloncolt 
egyén itt alig hajtván fejét nyugalomra, a rendőrség által nyomban meg-
kötöztessék és visszatoloncoltassék oda, ahonnan idehozták. Ez az eljá-
rás, gondolom, Magyarország történetében és a mi jogviszonyaink mel-
lett nem mondom, hogy páratlan, nem mondom, hogy hallatlan - pedig 
áll mind a kettő -, de különösen érthetetlen." A probléma megnyugtató 
megoldására nem született egyértelmű törvény - folytatta -, és még min-
dig „az ötvenes években Bach miniszter alatt Magyarország részére is ki-
bocsátott toloncügyi szabályzatot" alkalmazzák. 

Az interpelláló kitért a Práger Árminnal kapcsolatos történésekre is, 
összekapcsolva a toloncüggyel. „Bizonyos Práger nevű művelt egyén teg-
nap és ma ismételten nagyobb számú rendőrség által hajszoltatott ke-
restetett a rendőrségre idéztetett be és az eddigi jelenségekből nem való-



színűtlen, sőt nagyon valószínű, hogy az is ki fog innen utasíttatni és ta-
lán toloncoltatni". Eötvös nem tudta elfogadni és magyarázatot kért ar-
ra, hogy a „toloncolási kényszert", mely a személyes szabadság súlyos 
korlátozása, miért alkalmazzák és veszik igénybe oly gyakran lapszer-
kesztők és tekintélyes állású egyének ellen. Azt is tudni akarta, hogy 
„iparos munkásosztályunk tagjai mennyiben vannak kitéve a preventív 
rendőrségi önkénynek... személyes szabadságuk felett mikor s meddig 
függ a rendőri kiutasítás, eltoloncolás Damoklész-kardja?" 

A veszélyesnek tartott megmozdulásokkal kapcsolatban a képviselő 
felkérte a kormányt, hogy amennyiben adatok állanak rendelkezésére, 
„melyekből az lenne bizonyos, hogy itt akár szocialista, akár másnemű 
munkás vállalatok, összeesküvések léteznek, melyek Magyarországon a 
társadalmi rendet, a személy- és vagyonbiztonságot, a benső nyugalmat 
veszélyeztetnék: ha ilyentől kellene tartani, akkor természetesen én is s 
mindenki elismeri és tiszteli a kormány azon jogát, hogy Magyarorszá-
gon elejét akarja venni a netaláni háborgásoknak, kitöréseknek. De ha 
ilyen adatok nincsenek, ha Magyarországon e tekintetben teljes csend és 
nyugalom honol és ezen munkás iparos egyének egyáltalában sem haj-
landósággal, sem képességgel, sem még csak gondolattal sem rendelkez-
nek arra nézve, hogy nálunk a rend ellen veszélyes támadásokat töre-
kedjenek támasztani: akkor egyáltalában nem látom okát, hogy a bécsi 
rendőrség által - már ő tudja mi okból - elrendelt szabályok és rendele-
tek miért foganatosíttatnának Magyarország területén." 

Tisza Kálmán az interpellációra adandó részletes választ egy későbbi 
időpontra halasztotta, de azt előrebocsátotta, a képviselőház megnyugta-
tására, hogy legutóbbi Bécsben tett látogatása alkalmából semmifajta 
kötelezettséget sem vállalt az ottani intézkedések magyarországi beveze-
tésére, s „azt találtam, hogy a bécsi kormány, mikor a veszélyeseknek fel-
ismert egyéneket saját területéről kiutasítja, hibásan jár el annyiban, 
hogy a szomszéd, a magyar kormányt nem értesíti, ha az ily egyéneket 
Magyarország területére küldi. És kívántam, hogy minden ily esetben ér-
tesíttessem, hogy itthon a közbéke és nyugalom érdekében kötelessége-
met teljesíthessem".44 Eötvös Károly interpellációjára Tisza a március 
13-i képviselőházi ülésen adott választ. Visszautasította azt a vádat, mi-
szerint a magyar rendőrség toloncolási ügyben az osztrák rendőrség ren-
deletét hajtja végre, mert „saját fennálló rendszabályaink szerint jártunk 

44 Az 1881. évi szeptember hó 24-re hirdetett Országgyűlés Képviselőházának Naplója. 
XV. k. Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság, 1884. 239-242. o. 



el". Emellett kifejezte azt a meggyőződését, hogy a magyar kormánynak 
az a kötelessége, hogy minden eszközzel megvédje „a tisztességes maga-
tartású és eljárású munkásainkat a külföldről ide cipelni szándékozott 
métely ellen". Az interpellációban név szerint említett és kiutasított 
munkásokkal kapcsolatban az eljárást jogosnak és a rendőrség részéről 
helyesnek ítélte meg, hiszen például Kotidek Ágost „mint veszedelmes 
anarchista, izgató és dinamitot készítő társulatnak is tagja lett kiutasít-
va Ausztriából". Az anarchistáknak tartott egyénekkel szemben hozott 
és a jövőben is követendő intézkedések jogosságát az anarchista lapok-
ból - Freiheit Zukunft Radikal - vett és a szövegkörnyezetből kiragadott 
idézetekkel támasztotta alá, melyek többek között a szociális forradal-
mat éltették; támadták és elítélték a bécsi kormányt a hozott intézkedé-
sek miatt, az erőszak jogosságát hirdették. A képviselőház többsége a 
hallottakat nagy felháborodással, olykor derültséggel fogadta és élénken 
helyeselt a miniszterelnöknek. 

Eötvös viszont nem fogadta el Tisza Kálmán válaszát mert „konkrét 
esetekre vonatkozó konkrét hatósági eljárások indokát hírlapi, sőt több 
rendbeli hazai és külföldi hírlapokból vett tetszés szerinti szemelvények-
re alapított hangulattal indokolni nem lehet Ha mi ezt a példát követni 
akarnók és ha a Budapesten megjelenő, már sokszor felemlített pikáns 
hírlapok és folyóiratok szemelvényeiből akarnók közállapotaink képét 
összeállítani, akkor Magyarország nem volna egyéb, mint bordélyház-
Magyarország közférfiai nem volnának egyebek, mint sikkasztok, rab-
lók, gazemberek." Az inkriminált lapokat nem olvasta, a cikkek szerzőit 
sem ismeri, nem érintkezik sem távolról, sem közelről „azon osztály tag-
jaival", sőt, miután interpellációja elhangzott, „értesített a cselédem, 
hogy hárman meglátogattak és köszönetet akartak mondani", de ő eze-
ket sem látta. Ennek ellenére elfogadhatatlannak tartotta azt az általá-
nosítást hogy a munkásosztály célja „a dinamit és az orgyilkosság... 
azért mert Szt-Pétervárott nihilisták dühöngenek, azért, mert London-
ban a vasúti indóházban robbantó eszközökkel gyilkolnak..., azért még 
Budapesten a munkásosztálynak nekiesni és üldözni nem kell... nem 
kell a munkásosztályt bántani, míg csak tanácskoznak, az elveknek el-
méleti fejtegetésénél maradnak."45 Továbbá hangsúlyozta, hogy a kor-
mány erőszakos fellépésére csak erőszak lehet a válasz. Eötvösnek igaza 
volt, amikor a magyarországi anarchistákat nem azonosította az angol, 
francia vagy orosz anarchistákkal, mert valójában csak eszmeileg állot-
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tak rokonságban, a gyakorlatban nem szándékoztak „elvtársaik" rombo-
ló cselekedeteit követni, ráadásul az eszközeik sem voltak meg erre. (A to-
loncüggyel kapcsolatban a miniszterelnök új rendszabályok mielőbbi 
életbeléptetését ígérte, amit a képviselő örömmel nyugtázott és elfoga-
dott.) 

A Népakaratban azonnal reflektáltak a képviselőházban elhangzot-
takra. „Az anarchisták és a magyar kormány" című cikk szerzője arról 
írt, hogy Tisza Kálmán beismerte: a kormány munkásellenes politikát 
folytat, nem hajlandó „ellenük törvényes eszközökkel eljárni, hanem el-
bánik velük miniszteri kény és kedv szerint". Ez a gyakorlat elfogadha-
taüan a dolgozó munkások számára, ezért ők is hasonló eszközökkel fog-
nak élni, „utóvégre megunta a munkásnép is azt az örökkévaló sikerte-
len küzdelmet, melyet a törvény fegyvereivel évek óta folytatott; magunk 
is azt a sok hiábavaló kérelmezést könyörgést, azt a meghunyászkodást, 
azt a törvényileg ránk erőszakolt képmutatást" - tehát ahogy velük bán-
nak, ügy fognak ők is válaszolni: bennünket alkotmányon és törvé-
nyen kívül helyezni és a legelső rühes pandúr pálinkaszeszélyének áten-
gedni, ez uraim, nekünk is jogot ad önöket törvényen kívülinek tekinte-
ni". Az újságcikk záró mondatai megerősítették Eötvös Parlamentben el-
hangzott szavait: „Az erőszakos üldözés csak erőszakos ellenállást szül-
het. Az agyonfojtott nyilvános szabad szó és írás majd biztos rejtekbe lesz 
kénytelen menekülni, majd cselekvésben fog magának utat törhetni és 
jogosultságának érvényt keresni. Örüljön inkább az ellenség, míg látja 
ellenfelét, ha elvakítja, vagy ha elnémítja, akkor reszkessen - mert a va-
kok és némák haragja, de még az elvakítottak és elnémítottak bosszúja 
rettenetes."46 Egy hónappal később pedig a következő jelent meg a Nép-
akaratban: „ma már nemzetközileg szövetkezve folytatják az elnyomott 
népek a minden eszközzel vívott harcot a zsarnokság ellen... a nép min-
dig feljogosítva érezheti magát zsarnokai ellen minden eszközt felhasz-
nálni, hogy azokat tövestől kiirtsa - hogy még hírmondónak se marad-
jon belőlük. S akkor, ha ez megtörtént a nép boldogságának meg lesz 
vetve az alapja. Fel tehát a harcra! A zsarnokok ellen minden eszköz 
törvényes!"47 „Az önkény" című cikk írója Práger Ármin előállítását így 
kommentálta: „Tiltakozunk a megsértett személyi szabadság nevében és 
követeljük elvtársunk azonnali szabadlábra helyezését mert magában 
véve, ha valaki szociális elveket vall, nem büntethető dolog; mindenki 
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olyan elveket vall, aminővel a szabad természet fölruházta, mely elvek és 
eszmék felett nem uralkodott és nem uralkodhat semmiféle rendőri ön-
kény és semmiféle zsarnoki hatalom!"48 

A képviselőházi ülést követő éjszaka „a fővárosi rendnek őrei ismét vér-
lázító merényletet követtek el elvtársainkon folyó hó 14-i virradóra" - tu-
dósított „Egy újabb merénylet" címmel a Népakarat március 15-i számá-
ban. Ekkor ugyanis 10 rendőrtiszt, 28 polgári biztos és 40 rendőr a hosz-
szú ideje megfigyelt budapesti anarchisták lakásán házkutatást tartott 
és 36 személyt őrizetbe vett. Közülük a „terheltebbek": Braun Lipót, 
Cziegelbrier Róbert Fried Jónás Gyula, Hlavácsek Lajos, Heckmann Ist-
ván, Korwasz Ferenc, Nagy Ágoston, Novotny Jakab, Pauler István és ne-
je, Pudleiner Tamás, Resch Ferenc, Rusz Mátyás, Szalay András (őt bete-
gen hurcolták el) és Tamássy Árpád. A „kevésbé terhelt" 21 fő: Balogh Re-
zső, Budai Lajos, Deckner Gyula, Földessy Pál, Grabasek István, 
Hotoványi József, Kunszt Károly, Kökény István, László Pál, Lenkovics 
András, Maruska József, Mihalovics Bálint Mondok Károly, Nanovics 
Antal, Neuwirth Márton, Protz Mária, Seregi István, Schwarz Ignác, Stein 
Ferdinánd, Schneider Lőrinc, Zech Miksa másnap szabadlábra került.49 

A fővárosi rendőrség főkapitányi hivatala a királyi ügyésznek küldött 
március 24-i összefoglaló jelentése a teljes névsoron kívül már az őrizet-
ben maradottak előéletéről is tartalmaz információkat. Őket március 
26-án az ügyészségre szándékoztak átszállítani, ezért kellett a részletes 
előzetes tájékoztatás. A dokumentum a korábban letartóztatott Práger 
Ármin ügyéhez csatolta a március 13-14-én, majd néhány nappal ké-
sőbb lefogottak ügyét és a továbbiakban „Práger Ármin és társai" cím 
alatt iktatták a keletkezett iratokat. A részletes jelentésből megtudhatjuk 
például, hogy a Práger lakásán március 13-án éjjel a távollétében meg-
tartott második házkutatás alkalmából előkerültek a „Freiheit című, az-
előtt londoni, jelenleg New Yorkban megjelenő szociálforradalmi lap pél-
dányai, melyek terjesztése Magyarországon a magyar királyi belügymi-
nisztérium 113/82. res. sz. alatt kiadott magas rendeletével el lévén tilt-
va, annak birtoklása kihágást képez".50 Az is kiderül a jelentésből, hogy 
Prágert 1881 óta figyelték a magyar hatóságok és szinte minden lépésé-

48 Uo. 1884. március 15. 
49 A letartóztatottak névsorát a rendőrségi jelentésekben, a korabeli sajtóban és a szak-

irodalomban is megtaláljuk: BFL VI. 1. 241/1884., a Népakarat és a Népszava 1884-es szá-
mai, MMTVD 1. k., H. Kohut Mária idézett tanulmánya, Magyar Anarchizmus. A magyaror-
szági anarchizmus történeti dokumentumaiból. 
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ről tudomásuk volt. Tudták, hol, mikor, kivel találkozott, kivel állt levele-
zésben, miről írt a levelekben, hova utazott, mennyi időre, mi volt az uta-
zás célja, hol dolgozott, milyen rendezvényeken vett részt. Ugyanilyen 
alapossággal számolt be a jelentés a többiekről is, hozzátéve: „Az előadot-
tak alapján van szerencsém összesen 15 egyént további eljárás végett át-
kísértetni, hivatalos tisztelettel kérve Nagyságodat, miszerint annak ot-
tani befejezése után az illetőket további rendőri intézkedés céljából kivé-
tel nélkül mindannyit hozzám visszaszállítani szíveskedjék. Szalay And-
rás, ki f. hó 21-én kórházba küldetett, csak felgyógyulása után lesz átkí-
sérhető." (Mint ismeretes, erre nem kerülhetett sor, mert Szalay András 
május 2-án a rabkórházban elhunyt.51) A főkapitányi hivatal áüratához 
csatolták az ügyészség számára a Népakarat legüjabb számát „a 
szociálforradalmi párt itteni tevékenységének bővebb megvilágítására". 
A március 15-én megjelenő lapot a váci fogházból éppen szabadult 
Scheffler Albin szerkesztette. (Azonnali kiutasítását Thaisz Elek a kirá-
lyi ügyész kérésére, mivel tanúvallomása a Práger és társai perben szük-
ségesnek tűnt bizonytalan időre elhalasztotta.) Ezt követően a Népaka-
ratnak még három száma jelent meg, április 15-én, valamint júniusban 
és augusztusban, mindig más-más szerkesztésében. 

A letartóztatott anarchisták ellen sem az ügyészségi, sem a rendőrségi 
vizsgálat nem járt eredménnyel. Nem tudtak rájuk bizonyítani semmi-
lyen főbenjáró bűnt: csak azt, hogy tiltott sajtótermékeket olvastak, ter-
jesztettek, részt vettek be nem jelentett gyűléseken, illetve az Ausztriából 
kiutasítottakat támogatták. Az előállítást tulajdonképpen preventív jel-
leggel hajtották végre, legalábbis ez állt a rendőrség indoklásában: „az 
eset azzal indokoltatott hogy a rendőrség több oldalról értesíttetett, hogy 
a szocialisták nagy dologra készülnek, a márciusi emlékünnep megzava-
rására készülnek."52 „Az ostromállapot Budapesten" című cikk szerint 
mivel ez nem volt elegendő indok, ezért vették elő az Eisert-féle értékpa-
pírok kutatását, majd hogy még biztosabb legyen a hatóság a dolgában, 
„hozzátették, hogy tömérdek lapokat találtak elvtársainknál a helyben 
és külföldön megjelenő pártlapjainkból, és hogy az elfogottak között sok 
van, aki Bécsben lett kiutasítva, tehát ezek Budapestről szintén eltávolí-
tandók." Tisza Kálmán az említett interpellációra adott válaszában ezt 
nem cáfolta, sőt kilátásba helyezte, hogy a kormány továbbra is folytatni 
kívánja ezt a politikát. 

51 Életrajzát lásd H. Kohut Mária idézett tanulmányában. 
52 Népakarat, 1884. április 15. 



A 12 napos rendőri vizsgálat tehát - Práger, Fried és Rusz kivételével, 
akik ellen vádat emeltek - eredménytelen volt, de a nem budapesti illető-
ségűeket kényszerútlevéllel születési helyükre toloncolták. A segítőkész 
ügyvédek, Kenedi Géza, Szörényi Lipót, Hets Ödön és Visontai Soma a ki-
utasító határozat ellen hiába adtak be fellebbezést melyhez több eset-
ben mellékelték a munkaadó támogató kérvényét is, nem sikerült meg-
gátolniuk végrehajtását. Heckmann István érdekében például Lőwy Jó-
zsef cipőgyáros írt a belügyminiszternek szívhez szóló levelet: 
„Heckmann István, ki cipőgyáramban üzletvezető volt... minden időben 
és minden körülmények között úgy élt, hogy bárkinek is mintaképül 
szolgálhatott volna, tartózkodva mindennemű mozgalomtól és nyilvános 
szerepléstől, folyton az lebegett szemei előtt, hogy szorgalma és becsüle-
tessége által, egyrészt önmagának kenyeret és szerény megélhetést biz-
tosítson, másrészt hogy munkaadójának és társainak becsülését és sze-
retetét minden módon kiérdemelje. ...egyedül Nagyságodban bízva bátor-
kodom erkölcsi jótállásom, önmagam és munkatársaim megnyugtatása, 
talán egy ember életének, de mindenesetre süllyedésének meggáüása re-
ményében [sic!] azon alázatos kérelemmel jelen folyamodásomat 
átnyújtani...."53 Ugyanakkor az is tény, hogy a családi és szociális helyzet-
re való tekintettel a rendőrség jó néhány alkalommal a szegényalapból 
segélyben részesítette a családfő nélkül maradtakat. 

Március 31-én újabb házkutatásokra és letartóztatásokra került sor. 
Az előállítottak (Bagdi Lajos, Balogh György, Bartha Ignác, Bokros Jó-
zsef, Dravetz Károly, Farkas Kálmán, Halász János, HeiÜer Mihály, 
Járosi Gusztáv, Kiticsics Antal, Turóczy György) többségét azzal a felté-
tellel, hogy távol tartják magukat a szocialista mozgalomtól, másnap el-
engedték, de Balogh Györgyöt, a Népakarat volt szerkesztőjét örökre, 
Heitler Mihályt pedig 2 évre kiutasították a fővárosból. Összességében 
csaknem száz, Budapesten dolgozó szakmunkás kitoloncolását tette le-
hetővé a februárban kiadott és nagy buzgalommal végrehajtott belügy-
miniszteri rendelet. A Népakarat április 15-i száma részletesen taglalva 
a történteket kemény szavakkal bírálta a kormányt: „Ponciustól Pilátu-
sig hurcolnak bennünket vesztünket akarva, ...kiutasítanak és a legocs-
mányabb módon az eltoloncolásnak tesznek ki bennünket! Gyalázat! 
Szégyellje magát a bigott magyar kormány, mert a bécsi kamarilla hit-
vány talpnyaló eszközévé aljasodott!" 

A Práger Ármin és társai ellen folyó vizsgálat során 1884. április elején 
került sor Scheffler Albin tanúként való beidézésére, de a kihallgatás so-

53 BFL VI. 1.247/1885. 



rán a vizsgálóbíró elrendelte letartóztatását a bécsi rendőrök meggyilko-
lásában való részvétel miatt a Btk. 278. és 69. §-a alapján. A Népakarat 
április 15-i száma szerint ezen végzésnek indokait képezi többek között 
az, hogy „Scheffler Albin saját beismerése szerint is jelen volt 
Langenzersdorfban (Bécs mellett) múlt év október 26-án megtartott 
azon az anarchista gyűlésen, mely Blöch és Hlubek meggyilkoltatását 
határozta el. Habár Scheffler tagadja, hogy neki a halálos ítélet hozata-
láról tudomása lett volna, de alapos gyanúokok vannak arra, hogy a ha-
tározatok az ő hozzájárulásával hozattak." Visontai Soma védőügyvéd 
azonnal fellebbezett, hiszen védence az anarchisták gyűlésén csak az el-
ső két napirendi pont - a Radical című lap sorsa és a forradalmi szocia-
listák nemzetközi szervezete - megvitatásán voltjelen, a többi határozat-
ról nem volt tudomása, a gyilkosságok időpontjában pedig négyhavi bör-
tönbüntetését töltötte a váci fogházban. A Scheffler Albin ellen június 4-
én meghozott ítéletből egyértelműen kiderül, hogy az említett vádat nem 
tudták bizonyítani, ellenben más „bűntett" elkövetése - a Népakarat 
március 15-i számának „Márciusi nagy napok", az „Anarchistákról" va-
lamint az „Ausztria vérebei" című cikkei - miatt mégis 1 év és 9 havi ál-
lamfogház büntetésre, valamint hatszáz forint pénzbüntetésre ítélték. 
Az ítélet indoklása szerint a vádlott „sajtóvétségben azért volt bíróilag 
vétkesnek mondható, mert a közlemények, habár külön címek alatt, de a 
lap ugyanazon számában tétettek a vádlott mint szerkesztő által közzé, 
...valamint osztálygyülöletre való izgatás sajtóvétségében még külön 
azért is, mert az Anarchistákról c. cikk közzététele által nem mint szer-
kesztő, hanem mint szerző veendő..."54 (A fellebbezést, mint már oly sok-
szor, ezennel is elutasították és Scheffler Albin ismerős helyre, újra a vá-
ci fogházba került, ahol kiváló magaviseletéről még jelentés is készült.) 

A rendőri intézkedések és a tömeges letartóztatások óvatosságra intet-
ték a szocialistákat, illetve az anarchistákkal szimpaüzálókat. Elbújni 
azonban nem tudtak a titkosügynökök és feljelentők szeme elől, hiába 
találtak maguknak új gyülekező helyet a Dohány és Kazinczy utca sar-
kán lévő vendéglőben. Azok, akik szabadlábra kerültek és a fővárosban 
maradhattak, vagy azok, akik korábban gyanúba keveredtek, továbbra 
is rendőri megfigyelés és felügyelet alatt álltak. Időnként beidézték őket 
a rendőrségre és „elbeszélgettek" velük. Ez történt például Engelmann 

54 Uo. 304/1885. Az 1884-es eredeti ítélet az 1885. július l-jén Urs Nándor VII-IX. kerü-
leti rendőrkapitány Scheffler Albin magaviseletéről a budapesti rendőrfőkapitánynak, Tö-
rök Jánosnak küldött jelentése mellett található. 



Pállal, aki a felvett jegyzőkönyv szerint a február 11-i bécsi kiutasítása 
óta a Schlick-gyárban dolgozott és a nővérénél, a VII. kerületi Kertész ut-
cában volt bejelentett lakása. Beismerte, hogy a bécsi ércművesek egyle-
tének és a szociáldemokrata pártnak a tagja, de tagadta, hogy híve len-
ne az anarchizmusnak. „Engem egyáltalán a mérsékelt párthoz 
számítanak"55 - vallotta április 22-én. Jó egy év múlva, 1885 augusztu-
sában ellenben azt ismerte be, hogy tagja a szociálforradalmi pártnak, s 
„ebbeli érzületétől mi sem tántoríthatja el", de azt tagadta, hogy „ezen 
munkástöredék érdekében titkos értekezletek egybehívója, ilyeneken va-
ló részvevés vagy tiltott, államveszélyes sajtótermékek terjesztője" lett 
volna.56 1886 januárjában újra bekísérték a főkapitányi hivatalba és 
újabb jegyzőkönyvet vettek fel: „Beismerem, hogy szocialista vagyok, de 
tagadom, hogy bármely árnyalatú párt érdekében a főváros területén iz-
gató tevékenységet fejtenék ki. Szocialisztikus értelemben működésem 
pedig csak annyiban áll, hogy a radikális pártnak jelenleg Grazban meg-
jelenő pártközlönyére, az Arbeit c. folyóiratra előfizettem, s ezen lapnak 
szociál nemzetgazdasági szempontból vitatott cikkeket küldtem be. 
...Az ellen pedig, hogy a fővárosban ezen vagy bármely más 
szocialisztikus irányű lapot terjesztenék, határozottan tiltakozom."57 

A rend éber őrei tehát nem hagyták nyugodtan élni és dolgozni az egy-
szer látókörükbe került egyéneket, időről időre zaklatták őket. 

A Népakarat 1884. április 15-i száma figyelemre méltó, a budapesti 
anarchisták nézeteinek összegzését adó elméleti cikket közölt „Az anar-
chizmusről" címmel. „A zsarnokok ellen minden eszköz törvényes" mot-
tóval megjelenő írás a durva hatósági eljárást követően készült. Minden-
féle államot és kormányt, tekintélyt és tulajdont, törvényt és vallást el-
utasított, mert „a népjóléte és teljes boldogsága addig nem lesz sohasem 
megvalósítva, míg a nép állami rend korlátok közé lesz szorítva; ha mind-
járt azon állam »népállamnak« is neveztetik. Ebből következik, hogy az 
anarchizmus semmiféle kormányt egyáltalán nem akar. ...Le kell dönte-
ni az urak és szolgák közt a válaszfalat: a rangot és tekintélyt. Az anar-
chia nem ismer rangot, sem tekintélyt csak embert egyaránt Mert ahol 
ezek léteznek, ott alázatosságnak és meghunyászkodásnak kell lenni... 
Le kell dönteni a vagyonos és vagyontalanok közötti válaszfalat: a tulaj-
dont. Minden rossznak a tulajdon a kútforrása; ebből ered az osztálykü-

55 Uo. 326/1884. 
56 Uo. 340/1885. 
57 Uo. 31/1886. 



lönbség dologtalan úri osztály és vagyontalan munkásosztály között... 
már mindenkit meggyőzetett az, hogy éppen a törvény az, melynek nevé-
ben és leple alatt a hatalmaskodó kormányok ámítják, csalják, rabolják 
és leigázzák önhasznukra az emberiséget... csak a természet törvényei 
uralkodhatnak, mely ellen véteni nem lehet... Az összes hitvallások eltör-
lendők, mert a vallás az emberi értelem bilincse és így kifejlődését aka-
dályozza; a világi hatalmaknak pedig legfőbb eszközül szolgál az emberi-
ség leigázásában." A cikk végén - a rendőrségi akcióra - gondolva fogal-
mazódik meg a konklúzió: „a hatalmak mindazon dicső eszméket, me-
lyek a népnek üdvöt és boldogságot akartak hozni - a leggyalázatosabb 
módon - mindig még csírájokban igyekeztek elfojtani és kiirtani, hogy a 
hatalmak a népnek soha nem voltak és nincsenek hasznára, hanem 
csak leigázásukra." A cikk szerzője nem tévedett: azzal, hogy a főváros te-
rületéről a legaktívabb „lázadozókat" eltávolították, a rendőrség ki is 
pusztította a „forradalmi anarchistákat" Magyarországon, és azok többé 
önálló, a munkásmozgalomban is meghatározó csoportot vagy pártot 
alakítani nem tudtak. 

* 

Az anarchizmus lobogója alá felsorakozott lázadók olykor kétségkívül 
megnehezítették az uralmon lévők helyzetét - tovább azonban nem ju-
tottak. A királyok és zsarnokok gyilkosai nem értek el egyebet mint hogy 
beírták nevüket a történelmi krónikákba vagy inkább azok lábjegyzetei-
be. Bár nemegyszer erkölcsi igazolást is nyertek, ha nyilvánvalóan igaz-
ságtalan és kegyetlen zsarnokság, egy megszálló erőszak ellen irányult 
fellépésük, tetteikben ritkán érték el a kívánatos társadalmi változáso-
kat, többnyire nem ők szerezték meg a hatalmat. A szabadság és az 
egyenlőség áhított világát sehol sem sikerült megvalósítaniuk. 

Tény az is, hogy a „klasszikus" anarchizmus képviselői sehol sem hoz-
tak létre jelentős pártot a politikai és a társadalmi életben nem jutottak 
meghatározó szerephez. Ennek egyik oka az volt hogy nem tudtak a tö-
megek számára igazán elfogadható válaszokat adni az elképzelt jövőről. 
A másik, és talán lényegesebb ok, hogy a XIX. század utolsó harmadá-
ban megjelentek a szociáldemokrata tömegpártok és szakszervezetek, 
melyek jelentős eredményeket értek el a munkások szervezésében, anya-
gi, szociális és kulturális helyzetének javításában. 

1888-89 fordulóján, a magyarországi munkásmozgalomra mindig is 
jelentős hatást gyakorló ausztriai szociáldemokrácia Hainfeldben, Victor 
Adler vezetésével megtartott kongresszusán rendezte sorait megszün-



tette a mozgalom belső széttagoltságát és megalapította Ausztria Szoci-
áldemokrata Munkáspártját. Magyarországon az 1880-as évek végén a 
nagyméretű ipari fejlődés és a gazdasági fellendülés a munkásság létszá-
mának gyors növekedését hozta. Megszaporodtak a bérmozgalmak és 
sztrájkok, megélénkült a szakszervezetek tevékenysége. 1890 nyarán ve-
tődött fel a gondolat, hogy a Magyarországi Általános Munkáspárt újjáa-
lakítására rendezzenek kongresszust. Ezt a „magyarországi 
szociáldemokratikus munkáspárt nyilvános pártgyűlése"-ként hívták 
össze 1890. december 7-8-ára, ezzel jelezve és a névcserével, a Magyar-
országi Szociáldemokrata Párt elnevezéssel is kifejezve a változtatás ko-
moly szándékát. Az MSZDP létrehozása eszmeileg és politikailag megte-
remtette az önálló magyarországi szocialista tömegpárt alapjait.58 

A kilencvenes évek fordulójának változásai a társadalmi mozgalmakra 
is nagy hatással voltak. A szociáldemokrata hatásra kialakult országos 
agrármozgalmakban - különösen a Várkonyi István vezette Független 
Szocialista Pártban - egyértelműen kimutatható Schmitt Jenő ideális 
anarchizmusa is, bár Várkonyi magát és a mozgalmát sohasem vallotta 
anarchistának. Felismerte, hogy az egyházellenesség jól helyettesíthető 
az erőszakmentesség és a krisztusi szeretet hirdetésével. Földmívelő cí-
mű lapjában helyet kaptak Schmitt Jenő idevágó tanításai is, amelyek 
visszhangra találtak az agrárszegénység megértésre és szeretetre vágyó 
lelki világában. „Öntudatra ébredt a földmívelő, a legelnyomottabb népe 
a hazának. Nem hisz egyebet csak azt, hogy a független szociáldemokra-
ta eszme győzni fog és elsöpri az isten köpönyegét hordozó farizeusokat. 
Hiszi, hogy lesz hazája mindenkinek, hol szorgalmas munkája után 
egyenlő jutalomban és egyenlő jogokban fog részesülni mindenki. Lesz 
istenük is az egyesített szeretetben, erkölcsben, boldogságban és tiszte-
letben. Temploma lesz az igazságnak minden családi tűzhely és oltára az 
emberiség szíve-lelke,... maga lesz mindenki papja önmagának" - írta a 
Földmívelő 1897. május 14-én.59 

Várkonyi agrárprogramja tulajdonképpen az egyenlősítés jegyeit, az 
egalitarizmus eszmeiségét viselte magán. A szociáldemokrata felfogás-
sal szemben - ahol a politikai, kormányzati hatalom megszerzése volt a 
fő cél - Schmitt Jenő tanait követve elutasította az államot, uralomnél-
küliséget, erőszakmentességet követelt. (Felfogásában a demokrácia is 

58 Erről bővebben lásd Kozáry Andrea: i. m. 
59 Bővebben lásd Farkas József: „Ne legyen többé se úr, se szolga" Az agrárszocialisták 

eszmevilága. Kossuth Könyvkiadó, 1989. 



uralmat jelent, s nem véletlen, hogy a párt elnevezéséből a demokratikus 
vagy a demokrata kifejezést kiiktatták.) Az állam helyére a városok járá-
sok föderációját tette, s ez irányítja a közösség tulajdonába került üze-
meket, vállalatokat, és a javak becsületes elosztását a társadalmi igazsá-
gosság kontrollálja. 

A Társadalomtudományi Társaság és a Huszadik Század szerkesztősé-
ge által a társadalmi fejlődés irányairól 1904-ben szervezett előadásso-
rozatban Schmitt Jenő nézeteit élesen bírálta Szabó Ervin.60 Zárkózott-
sága, a titkosságra, konspirációra való hajlama, moralizáló, etikusi érzé-
kenysége, a pártfegyelemtől, a szigorú centralizmustól való félelme mind-
inkább szembeállította Szabót a parlamenti vagy a kulisszák mögötti al-
kudozásra, a valamilyen eredményért a meghirdetett elvek feladására 
kész szociáldemokrata pártvezetőséggel. Szabó Ervin mindvégig fojtoga-
tónak érezte a vélemény és kriüka szabadságát megsértő pártfegyelmet 
és a kialakított egységes álláspontokat határozatokat, hiányolta a sza-
badságot. Jóllehet elutasította az anarchizmust, mégis Marx és Baku-
nyin szintézisét kereste, hisz valahogy mindkettő államellenes volt Sza-
bó a megoldást a forradalmi szindikalizmusban kereste, bár Magyaror-
szágon korainak tekintette követését, nem vonta kétségbe a politikai 
párt szükségességét amely a demokratikus rendszer (polgári demokrá-
cia) megteremtésének egyik legfőbb eszköze. Ám az igazi szervezet - vél-
te - a szakszervezet amely a lázadás örök lelki tréningjében tartja a 
munkásságot (nem véleüen, hogy nagy lelkesedéssel üdvözölte 1905 de-
cemberében a nyomdászok sztrájkját, hisz nem jelentek meg a lapok). 
A nagy munkabeszüntetések, a világsztrájkok nyomán omlik össze a vi-
lágkapitalizmus. Szerinte a szakszervezet nemcsak a tőke elleni harc 
leghatásosabb eszköze, hanem a jövő társadalmának is a leghatásosabb 
gazdasági intézménye. Ez a leegyszerűsítő értékelés nemcsak a demok-
ratikus intézmények lebecsülése miatt volt helytelen és káros, hanem 
azért is, mert magában hordozhatta a különféle előjelű etatista centrali-
záció kifejlesztését. 

A Társadalomtudományi Társaság 1904-es előadássorozatán az anar-
chizmusról gr. Batthyány Ervin tartott előadást. Kapcsolatba került a 

60 Tevékenységéről lásd Mucsi Ferenc: A Szabó Ervin vezette ellenzéki csoport fellépése 
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szocialista diákok Szabó Ervin körül kialakult szervezetével, akik 1904-
ben a pártvezetőséggel szembenálló csoport kialakításán fáradoztak. 
Ez a csoport különösen a centralizált pártfegyelmet bírálta, s a kritika és 
a véleményszabadság korlátlan érvényesülését kérte számon. Az anar-
chista Batthyány Ervin a Vas megyei Bögötén szabadiskolát61 állított fel, 
többek között a szocialista Tarczai Lajost is meghívta tanítónak. Szabó 
Ervin támogatásával jelentette meg Szombathelyen a Testvériség című 
lapot, majd 1907-től Budapesten a Társadalmi Forradalmat. Batthyány 
az anarchizmusból a propagandát, a tudományos és nevelő munkát, az 
eszmék terjesztését és az egyéni példamutatást, az erkölcsi magatartást 
ismerte el az igénybe vehető eszközöknek. 

A magyarországi anarchizmus utolsó fellépése a Tanácsköztársaság 
alatt a Krausz Károly, a régi anarchista nevéhez köthető Budapesti Anar-
chista Csoport tevékenységével kapcsolható össze. Újraindították a Tár-
sadalmi Forradalom című lapot, melynek cikkeiben kezdetben lelkesen 
üdvözölték a proletárdiktatúrát, de be kellett látniuk, hogy az államnél-
küliség világa a kommunista rendszerben sem jött el, és az elképzelt 
anarchia-álom a távolabbi jövőbe vész el. 

Az első világháború előtti negyedszázadban Magyarországon a tömeg-
párttá vált szociáldemokrata párt a politikai élet perifériájára szorította 
az anarchista mozgalmakat. A kormányzatí hatóságok is felismerték az 
anarchista csoportok összejöveteleinek vagy irodalmi megnyilvánulásai-
nak veszélytelenségét és jelentéktelenségét, s nem tettek lépéseket el-
lenük. 

61 Horváth Ferenc: A bögötei iskola. Vasi Szemle, 1962. 3. sz.; 1963. 1. sz. 



SZEMLE 
Székely Gábor: Béke és háború. 
A nemzetközi békeszervezetek története* 

Az ízlésesen kiállított gazdag jegyzetapparátussal és mellékletekkel ellá-
tott, gondosan szerkesztett könyv adatai döbbenetet keltenek. Az embe-
riség történetének utolsó négyezer évében mindössze 268 esztendő telt 
el békében, és a háborúk, amelyeket a szerző primitív, civilizált és mo-
dern jelzőkkel illet 163 millió emberéletet követeltek. Ebből a 163 milli-
óból 80 millió a huszadik század rovására írható. A döbbenetet némi-
képp oldja, hogy az utóbbi másfél évszázadban egyre többen emelték fel 
szavukat az emberéletek pusztítása ellen, és a béke megőrzéséért indí-
tott mozgalom gyakran milliós tömegeket tudott maga mögött. Székely 
Gábor az emberiség jobbik énjét kifejező nemzetközi békemozgalom és a 
nemzetközi békeszervezetek történetének feltárására és bemutatására 
vállalkozott. 

Az első békeszervezetek érdekes módon nem a háborúk földjén, Euró-
pában jöttek létre, hanem Észak-Amerikában, és az 1815-ös New York-i 
alakulást 1816-ban, illetve 1821-ben követte hasonló angol és francia 
alapítás. Az elültetett magvak lassan szöktek szárba, és több mint egy 
negyedszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy 1843-ban Londonban ösz-
szeüljön az első nemzetközi békekongresszus. A részvevők ezen is több-
ségben angolok és amerikaiak voltak, az európai kontinens csupán hat 
küldöttel képviseltette magát A botladozó kezdetet aztán előbb átmene-
ü, majd tartós fellendülés követte. Amint a könyvből kiderül, 1889-től 
1913-ig csupán egyeden év múlt el anélkül, hogy valahol Európában ne 
tartottak volna nemzetközi békekongresszust. Köztük 1896-ban Buda-
pesten is, amely rendezvénynek a szerző külön alfejezetet szentel. A nagy 
bizakodásra jogosító békemozgalmak azonban nem váltották be a hozzá-
juk fűzött reményeket és 1914-ben a honvédelem eszméje erősebbnek 
bizonyult minden pacifizmusnál és internacionalizmusnál. A mag, Ady 
Endrével szólva, a hó alatt maradt és csak helyenként tudott újra kikel-
ni. Kár, hogy a szerző Vadász Sándor és Béki Ernő ezzel kapcsolatos 
munkásságát figyelmen kívül hagyta, pedig ez jobban illeszkedett volna 

* Napvilág Kiadó, 1998. 448 p. 


