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Hetvenöt éve alakult az egri 
Munkásotthon Szövetkezet 

Jelentős eseményt ünnepel Heves megye: 75 évvel ezelőtt alakult meg az egri Munkásotthon 
Szövetkezet és ugyancsak háromnegyed évszázada jelent meg az első szövetkezeti Munkás-
újság, az Egri Munkásotthon Szövetkezeti Értesítő. 

Munkásmozgalom és szövetkezés 
A századfordulón Magyarország erőtel jes kapitalizálódásával együtt gyorsan fejlődik és erő-

södik, es egyre szervezettebb lesz a magyar munkásosztály is. A szövetkezeti eszme elterjedé-
sétől kezdve a munkáspártok programjában ott van a szövetkezetalakítás gondolata is. Ez ért-
hető, hiszen maga a szövetkezés Angliában is a gyárosokkal és a nagykereskedőkkel, valamint 
a szatócskereskedelemmel vívott folytonos harcban született és mint a munkásszervezkedés és 
az érdekvédelem egyik hatásos szervezete terjedt el a munkáslakta településeken. 

1868-ban a Buda-Pesti Munkásegylet programjában már szerepelt a fogyasztási- és beszerzési 
egyletek, termelői társulatok létrehozásának gondolata. 1869-ben az Altalános Munkásegylet 
kiáltványban célul tűzi ki a termelői, fogyasztói és takarékegyletek megalakítását. 1880-ban 
pedig egyesült az Altalános Munkásegylet és a Nem Választók Pártja, s megalakult a Magyar-
országi Altalános Munkásegylet, amely célul tűzte ki a föld és az egyéb termelőeszközök társa-
dalmi tulajdonba vételét, a kizsákmányolás megszüntetését. Követelték, hogy az állami és köz-
ségi kézben lévő birtokokat és ipari javakat adják át az erre a célra létrehozott termelői társu-
lásoknak. Ez a követelés volt alapja a későbbi munkás termelőszövetkezetek létrehozásának is. 

Heves megyében a fogyasztási jellegű munkásszövetkezés már elég korán jelentkezett. Pél-
dául 1898-ban a Parádi üveggyárban fogyasztási szövetkezetet hoztak létre, amely azonban 
a Parádi Hangya megalakulása után beleolvadt. Ezekben az években az egyre erősebb Heves 
megyei munkásmegmozdulások alatt erőtel jes intézkedéseket hoztak a munkásszervezkedés 
meggátolására, és a polgári kormányprogram alapján létrejött szövetkezetekbe kívánták tömö-
ríteni a munkásságot. Jellemző, hogy 1898-ban Heves megyében a szocialista eszmék terjedé-
sének meggátolására alakult bizottság február 21 -i alakuló ülésén Szederkényi Nándor ország-
gyűlési képviselő — aki egyébként háromkötetes munkájával a megye történetírásában múlha-
tatlan érdemeket szerzett — a szocialista eszmék elleni védekezésül követelte: „a belterjes 
gazdálkodás fejlesztését, a hitelszövetkezetek létesítését és a vallásos nevelés f o k o z á s á t . . . " A 
századfordulón egyre-másra alakuló munkás-önképzőkörök, kulturális, önsegélyező egyletek 
szintén napirenden tartották a munkásszövetkezés ügyét. 1903-ban alakult meg a Gyöngyösi 
Altalános Munkásképző Egylet, amely hirdette a munkásszövetkezés gondolatát és az önsegé-
lyezés út ján szövetkezeti funkciót gyakorolt . Az MSZDP szövetkezeti programja Heves megyé-
ben is kétirányú volt az első világháború előtt: egyrészt elősegíteni a munkásszövetkezetek 
létrehozását, másrészt a munkásokat vezető szerephez juttatni a különféle szövetkezetekben. 
Másrészt voltak törekvések saját munkásszövetkezetek létrehozására is. Magyarországon 
ugyanis a munkásmozgalom kibontakozásakor a szakmai szervezetek rendszerint kocsmák, 
vendéglők helyiségeiben tartották összejöveteleiket, itt szervezték meg gyűléseiket, itt helyez-
ték el könyvtáraikat, itt léptek fel kulturális csoportjaik. A századfordulón létrehozták a Mun-
kás-Otthon Fogyasztási Szövetkezet szervezetét is. Ez a szervezeti forma a munkás-otthont a 
kisemberek filléreiből, szövetkezeti összefogással kívánta felépíteni. Rövidesen az egész or-
szágban elterjedt. 
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Az egri munkásmozgalom a századforduló után 
A századfordulón egyre erőteljesebbé vált az egri munkásszervezkedés, amelynek szervezői 

az egri nyomdászok voltak. Itt a liceumi nyomdában dolgozott Vályi István, akinek kitűnő 
szervező képességével sikerült összefognia a nyomdászokat és szoros kapcsolatot teremtenie a 
többi szakmával is. ö k kezdeményezték a Szociáldemokrata Párt egri szervezetének létrehozá-
sát is, amelyre 1903. május 7-én került sor. Ugyanekkor alakult meg 1903-ban a Szakszervezeti 
Tanács, amely a különböző szakmák- szervezeteit fogja össze. További jelentős előrelépés volt 
a munkásmozgalomban, hogy 1903 szeptemberében megalakult a MSZDP Heves megyei szerve-
zete is. A következő évek az egri munkás szervezkedés erőteljes fej lődése jegyében zajlottak. 
A tartalmas szervezeti élet megerősítéséhez munkásotthonra lett volna szükség. Az egri mun-
kások a századforduló után ugyanis nem találtak maguknak megfelelő helyet. A nyomdászok 
például 1900—1903 között a mostani Kossuth Lajos utca 22. szám alatti egykori Kurtakocsmá-
ban gyűléseztek, 1904-ben a szervezett munkások a Jókai ut 1. szám alatti épületet bérelték ki. 
1906-ban már a Dobó tér 2. számú űn. Vass féle épületben költöztek a Szakszervezeti Tanáccsal 
és az SZDP vezetőségével együtt . A következő években 1908-ban a Hibay Károly utcai épüle-
tet, később 1910. májusában a Makiári úti Zöldfa vendéglöt használták a munkásotthon szövet-
kezet megnyitásáig. 

Az egri Munkásotthon Szövetkezet megalakítása és megszűnése 
Az egri Munkásotthon létrehozására gondoltak már a századforduló után is. 1906-ban például 

rendszeresen tartottak a különböző szakmák képviselői olyan rendezvényeket, amelyek bevé-
telét otthon építésére kívánták fordítani, ám ez olyan kevés volt, hogy csak az akkori épület 
bérletére futotta. A későbbi években sem tudtak jelentősebb összeget összegyűjteni, maga a 
MSZDP pedig nem tudott jelentősebb anyagi támogatást nyújtani. Így vetődött fel Vályiban, 
hogy az akkor már szép számmal működő munkásotthon szövetkezet mintájára megalakítsák a 
munkásotthont Egerben is. 

Az Egri Munkásotthon Szövetkezet szervező bizottsága 1910-ben jött létre: igazgatósága 6, 
felügyelő bizottsága 3 taggal. Céljuk volt az otthon részére a Diófakút 3. szám alatti egyemele-
tes épület megvásárlása. Ez egy eladósodott építőmester tulajdona volt, aki tízezer koronáért 
hajlandó volt tőle megválni. Ahhoz, hogy ezt a pénzt elö tudják teremteni, szükség volt a szö-
vetkezeti 25 koronás részjegyek kibocsátására. Végül a város munkásainak áldozatkészségéből 
mód myílott az épület megvásárlására, sőt augusztus 28-án az új otthon ünnepélyes felavatásá-
ra is. A szövetkezet közgyűlésén Fischer Manó, az egri Munkásbiztositó Pénztár tisztviselője 
elnökölt, ünnepi beszédet mondott dr. Ormos Ede, a Népszava munkatársa. Ez a nagy remé-
nyekre jogosító Munkásszövetkezet sokat tett a munkások szervezeti életének továbbfejlesz-
téséért. Például a munkásotthon falai között könyvtárat , olvasószobát létesítettek, a társalgó-
ban pártkiadványokat bocsátottak rendelkezésükre, s ezen kívül még gondoskodtak a munká-
sok szabad idejének tartalmas kihasználásáról is. Többek között a századforduló magyar mun-
kásmozgalmának jeles képviselői is tartottak itt előadásokat, mint Fényes Samu, Nyisztor 
György, Vanczák János, Csizmadia Sándor. Miután a nagy érdeklődés miatt az épület nagyter-
me szűknek bizonyult, a szövetkezet igazgatósága elhatározta, hogy az udvar jobb oldalán 
több száz személyt befogadó termet létesít, amit színpaddal szerelnek fel. 

Ez a munkásotthon szövetkezet rövidesen a munkásközélet és a munkásművelődés fontos 
központjává alakult át. A munkásság szempontjából különösen nagy jelentőségű volt az olyan 
közművelődési intézményeknek, mint a munkáskönyvtárnak a kialakítása, a rendszeres kulturális 
rendezvények, az öntevekeny művészeti csoportok szervezésének. Ez az otthon tette többek 
között lehetővé, hogy megalakítsák a szövetkezeti színjátszó együttest és szövetkezeti munkás-
kórust. De a munkásság felvilágosítása szempontjából is rendkívüli nagy jelentősége volt az is-
meretterjesztő rendezvényeknek. Ugyanakkor az otthon szállást nyúj tot t a vándormunkások, a 
politikai kiküldöttek részére. 

Itt helyezték el a sztrájktanyát is. Ugyancsak a Munkásotthon Szövetkezet adott lehetőséget 
a Munkásotthon Szövetkezeti Értesítő megjelenéséhez. Ennek folytatása az Egri Munkás című 
lap, amely 1910 október és 1911 március között jelent meg. Ez a munkássaj tó megmutatta, hogy 
a munkásmozgalomban is lehet szerepe a szövetkezésnek. 

A Munkásotthon Szövetkezet lelkes irányítása alatt kitűnő eredményeket ért el a pártszer-
vezés, a munkásművelődés területén. Ebből fakadt az a törekvés is, hogy az új ot thonban a ki-

csinek bizonyult nagytermet átépítsék, kibővítsék. S bár nem állott elegendő pénzügyi fedezet 
a rendelkezésükre, megkezdték az építkezést. A folytatásához 1000 Korona értékben kölcsönt 
vettek fel az Agrár Takarékpénztártól. A váltót a tíz tagú vezetőség irta alá. A kölcsönt tánc-
mulatságok szervezésével, műsoros rendezvényekkel kívánták kigazdálkodni. Ez azonban nem 
sikerült, ezért nyitottak egy büfét is. Azonban nagymértékben adtak hitelbe italt, ami behajt-
hatatlansága miatt csak az adóságukat növelte. 

A tervszerű működést a személyi ellentétek is nehezítették. Még 1910 szeptemberében a 
Kerületi Munkásbiztositó Pénztár újabb tisztviselői állásra hirdetett pályázatot, amire Vályi 
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István nyomdász és Fischer Manó, a Munkásbiztosító Pénztár munkatársa voltak a jelöltek. 
Kettejük párharca és a mögöttük álló munkások széthúzása okozta a szövetkezet vesztét. 
Fischer félreállt, Vályi azonban már hiába próbálkozott. A szövetkezet tekintélye megingott , a 
hátralékokat, a be nem fizetett részjegyeket nehezen vagy egyáltalán nem tudták behajtani . 

1913-ban már mindannyian tudták, a csöd kimondása elkerülhetetlen. Ezért még ez év végén 
az összes szakma képviselői elszállították az épületből a tulajdonukban lévő felszerelést, 
könyvtárakat. 1914 május 1-én négyéves működés után kénytelen volt bezárni kapuit a Mun-
kásotthon Szövetkezet. Visszaemlékezésében Kelemen Bertalan így írta le ezt az emlékezetes 
eseményt: „Gyönyörű május délelőtt volt, szokatlanul nagy számban jöttek az elvtársak . . . A 
szavak lassúk, megfontoltak. Mindannyian érezték, hogy ez egyszer nem májust ünnepelik, 
hanem az Otthont temetik. Érezték, tudták, hogy utol jára vannak itt. S miért? Mert soraik közé 
engedték a széthúzást . . . Megérkezett Vályi. Az összegyűltek néma tisztelettel vették körül. 
Érezték, hogy ő veszített a legtöbbet. Most indulhat öreg lábakkal ú j hazát keresni. De talán 
mégsem volt hiábavaló annyi fáradságos év munkája! Majd jönnek újak, fiatalok, kik folytat-
ják a megkezdett és félbehagyott munkát . . . De ilyen kiáltások hangzanak: A jelzőtáblák kö-
ré! Pártvezetöség előre! Hát igen. Indulunk. Csendülj zaklatott szív! A szárnyas aj tó szétnyílik. 
Négyes sorokban, megrendülten indulnak a munkások. És felharsant száz meg száz torokból. 
„Szabad lesz a jövő!" Tompa dörrenéssel csapódott be — mint kr iptaaj tó — a vasrácsos kapu. 
A Munkás Otthon immár egyetlen óriási ravatal . . ." 

Napjaink szövetkezetei előtt ma is példa az 1910. évben létrehozott munkásszövetkezet, 
amelynek emlékét ápolni kell. 

Varga László 

Nagy László-emléktábla avatás Pápán. 
Nagy László iskolavárosa köztudottan Pápa 
volt, melynek arculatát a felszabadulás előtti 
időkben nívós iskolái határozták meg. Dél-
után és este kicsi és nagy diákok rótták az 
ódon utcákat, csak Bocskai-sapkáik színe 
árulta el, melyik tanulóközösséghez tartoz-
nak. Nagy László előbb a polgárista fiúk 
zöld sapkáját viselte, majd a kollégisták 
bordópirosában büszkélkedett. Ennek oldalán 
fém jelvény mutatta, hogy ö a kereskedelmi 
tagozat tanulója. 

Az a nagyon szegényes utcácska, melyben 
a költő lakott, az utolsó ötven évben alig 
változott. Akkor az egykori Zöldfa-vendég lő 
nevét viselte, most az utcanév a világosi 
fegyverletétel szomorú történelmi eseményét 
idézi. A kis ház, melyben három család lakik, 
szintén megőrizte akkori külsejét. Régi kí-

vánságuk volt a pápai patriótáknak, hogy 
maradandó módon jelöljék meg azt a házat, 
melyben Nagy László lakott, f igyelmeztetve 
az er re haladókat, hogy itt minden a magyar 
irodalom egyik kiemelkedő költőegyénisége 
diákkorának emlékét idézi. 

A Jókai Kör javaslatára a városi tanács 
végrehaj tó bizottsága 1985 augusztusában 
határozatot hozott emléktábla elhelyezésére 
a Világos utca 20. szám alatti házon. A mű-
szaki osztály Bircher József kőfaragó mestert 
bízta meg a tábla elkészítésével és beépítésé-
vel. A sok töprengés után az a döntés szüle-
tett, hogy 1986 áprilisában, a költészet napja 
alkalmával kerüljön sor az avatásra minden 
érdekelt jelenlétében. 

A kőfaragó mester lelkes buzgalommal a 
vártnál jóval hamarabb elkészítette a táblát, 
és sürgősen el is helyezte a lakók által fr issen 
tatarozott házon. December közepén már ott 
volt a szép, fehér márványlap remek aranyo-
zott betűkkel az emlékház szélső ablaka és a 
kapu közötti falsikon. 

A tanács művelődésügyi osztálya és a Jókai 
Kör közös szervezésében 24 óra alatt elké-
szült az avatás programja, újabb 24 óra alatt 
kikerültek a nyomdából a meghívók. így 
még Nagy László születése 60. évfordulójának 
esztendejében, 1985 decemberének 20. nap-
ján több mint félezet fiatal és felnőtt jelen-
létében sor kerülhetett az emléktábla lelep-
lezésére, melynek veretes szövegét Tüskés 
Tibor író állította össze a Jókai Kör felké-
résére. (Huszár János) 
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