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Tömegmozgalmak az alföldi paraszt- 
városokban. 

Részlet dr Szeberényi Lajos Zs.- 
nek ilyen cimü könyvéből, mely a napok- 
ban hagyta el a sajtót. Közleményünk a 
nagyérdekü tanulmány első és hetedik 
fejezetét mutatja be az olvasónak. 

Az alföldi parasztváros. 
 Az alföldi parasztváros egyedül áll az egész vi- 

lágon. Sehol más országban nem verődött össze annyi 
paraszt egy helyen, mint az alföldi parasztvárosokban. 
Ezek a parasztvárosok Magyarország szomorú török 
emlékei. A török virágzó falvakat feldúlt és már a tö- 
rök hódoltság korszakában megkezdődött az a folya- 
mat,, mely későbben a telepítés korszakában befejezést 
nyert, mely most némely vármegyében a tanyarend- 
szer erősödése következtében némileg más, helyesebb 
irányt vesz fel. 

Az Alföld úgynevezett Tisza-Maros szöge terüle- 
tén alig van falu, vagyis oly helység, melyben falusi, 
inkább áttekinthető individuális élet lenne, falusias vi- 
lágnézettel, falusias erkölcsökkel. 

A parasztváros sajátságos egyesítése a városnak 
és falunak. A vasútállomáshoz közel fekvő utcák sok- 
szor egészen városias jellegűek. Ott vannak az üzletek, 
egy-egy ,,modern” szálloda, ott laknak a kereskedők, 
orvosok, ügyvédek. A távolabb eső utcák, még ha vé- 
letlenül aszfalt járdákon is lehet végig menni rajtuk, 
teljesen falusi jellegűek, lakosaik majdnem kizárólag 
földmívelők és földmunkások, csak itt-ott lakik közöt- 
tük egy tanító, csizmadia, kovács, szabó, szatócs és pá- 
linkamérő. De ezekben a falusias utcákban is már 
hiába keresnénk a régi falusias szellemet; mert annak 
már csak a foszlányai lelhetők ott fel és az egyszerű, 
egykor sokat érő paraszthajlékba különféle utakon be- 
tolakodik a. városi szellem, erkölcsi világnézet, a fény- 
űzés, hiúság, anyagiasság és élvvágy. 

A parasztváros népének túlnyomó része földmű- 
veléssel foglalkozik. A kisgazdák nem egy parasztvá- 
rosban kifelé vonulnak a tanyákra. A múlt század vé- 
gén egyesek akadályozni akarták ezen tanya felé vo- 
nulást; mert a-művelődés veszedelmét látták benne, pe- 
dig a parasztság megőrzésére, a romlás némi akadá- 
lyozására ez a helyes út. A tanyán lakó kisgazda a tu- 
lajdonképeni hivatásának élő földmívelő, aki odakint 
ment az egyleti élettől, részben meg van kiméivé a tö- 
megélet naponkint ismételt téveszméitől, a korcsmától, 
különösen, ha jó távol lakik a várostól és ritkán jön 
be. Az állandóan a tanyán lakó földmívelő egyszerűb- 
ben, olcsóban él, és jövedelmét  házanépe  egyesített 
szorgalmával fokozhatja. A városban maradnak a na- 
raszt nagygazdák, kik földjüket cselédeikkel művelte- 
tik, vagy azt bérbeadták. Ott laknak az öreg földmíve- 
sek, kik nyugalomba vonultak, átadva a földet. gyer- 
mekeiknek. Ott laknak a gyermektelen kisgazdák, kik- 
nek van megtakarított tőkéjük is, földjüket bérbead- 
ták. Ott laknak azok a földművelő munkások is, kik 
napszámba járnak, mikor van munka a munkaszü- 
netkor állandó látogatói a piacnak. 

A parasztváros földmívelő népe nélkülözi a falu 
erkölcsi ellenőrzését; mert már itt a városi társadalmi 
élet bizonyos jelenségeivel találkozunk lépten-nyomon. 
Az emberek csak utcánként ismerik egymást. Az egyik 
utcában lakó, ha ott botrányos cselekedetet követett el, 
könnyen megmenekül a közmegvetéstől, ha néhány ut- 
 



                                        250 

 

cával tovább üti fel sátorfáját. De meg, ahol sok ember 
van együtt, sok a botrány és a sok egymásután ismét- 
lődő botrány hamar elmosódik; mert a tömeg emlékező 
tehetsége nagyon gyenge. Különösen az erkölcsi tér az, 
amelyen a paraszt városok eredetileg falusi lelkületű 
lakossága a városok sötét negyedeinek erkölcsi romlá- 
sa és légköre felé evez. 

A parasztlakosság különféle néposztályokat fog- 
lal magában.*) Ε néposztályok különfélesége dacára 
mindegyikben közös két ellentétes, különösen erős ér- 
zés uralkodik. Az egyik, az úrhatnámság érzése, Min- 
denki, le egészen a napszámosig és bérese, úr szeretne 
lenni. Úr szerinte mindenki, aki nem kénytelen nehe- 
zezebb munkát végezni, kinek biztos a jövedelme, ké- 
nyelmesen él, nem parancsolnak neki, hanem ő paran- 
csol másoknak. A másik még talán erősebb érzés az 
úrgyűlölet, mely kisebb-nagyobb mértékben majdnem 
minden alföldi parasztvárosi földmívelő lelkében él. 
Lenézi, irigyli és gyűlöli azokat, kik nem kénytelenek 
korán kelni, kik szellemi munkájukból hivatalban, biz- 
tos fizetésből, mert jövedelmük forrása nincs a szabad 
ég alatt fagynak és elszáradásnak kitéve, kik szerinte 
nagyon könnyen és kényelmesen élnek. Vannak olya- 
nok is, kiknél ez az idegenkedés a velük született ős 
paraszt konzervativizmusból ered, melyet még a „vá- 
rosi” élet sem volt képes kiirtani. Ezek ellenségei min- 
den újításnak. Még ha nagyon is módjukban van, még 
akkor sem vezetik be a villanyfényt házukba, hanem 
sajátkezűleg tisztított tökmagból készített olajjal meg- 
töltött mécses pislogó fénye mellett gubbasztanak a 
hosszú és sötét téli estén. Ha az artézi kút a házuk 
előtt van, még akkor sem isszák vizét; mert szerintük 
büdös az, és inkább isszák a messze sintérlak mellett 
fekvő kút vizét, hisz apáik is abból ittak és hosszú kort 
értek el. Egy ilyen őseredeti 90 éves parasztember, aki 
életében csak közvetlenül halála előtt lett beteg, csak 
nagy nehezen állott rá, hogy unokái orvost hívjanak, 
de nyomban ki is jelentette: „Hát, nem bánom, hívja- 
tok orvost, de én orvosságot be nem veszek. 90 évig 
nélküle éltem, nélküle akarok meghalni.” Ez a paraszt 
konzervatív rész az urat nem tartja természetes em- 
bernek, hanem az Isten utcáról letért furcsa lénynek, 
ki mindég csak azon gondolkozik, hogy mint lehessen 
könnyen megélni és pedig szerinte a paraszt keserve- 
sen szerzett filléreiből; mert a szellemi munka szerinte 
nem munka, és a filozófiából nem lehet becsületesen, fe- 
lebarátaink megkárosítása nélkül élni. Egy ilyen kon- 
zervatív parasztgazda szólott egyszer akként kis uno- 
kájához, aki a gimnázium épületéből kiözönlő tanu- 
lókra nézett: „Látod fiam, ebben a nagy házban nőnek 
azok az úrfiak, kik majd, ha innen kikerülnek, titeket 
fognak nyúzni!” Ez a konzervatív rész gyanús szem- 
mel nézi azokat a parasztokat, kik az urakkal gyak- 
rabban érintkeznek, és akként szokta őket jellemezni: 
„Ezek szeretnek a hosszabb kabátokhoz dörgölődni.” 

Régente a parasztvárosban alig volt úriosztály. 
Lelkész, tanító, jegyző, orvos, egy-két ügyvéd, néhány 
kereskedő képezte az értelmiséget. Ma is ez az úri osz- 
tály, szemben a parasztok nagy tömegével, elenyészően 
csekély. Az újabb nehéz életviszonyok nyomása alatt ke- 
vés közöttük a vagyonilag független ember, sőt mond- 
hatni kevés a közepes módú ember. A váltólovaglás ta- 
lán az egyedüli sport, melynek kínjai között töltik éle- 
tüket. Az érintkezés az úgynevezett urak és a nép kö- 
zött már azért sem lehet gyakori, sem benső; mert a 
legtöbb parasztvárosban a tömegvezérek első feladata 
 

*) A paraszt néposztályok közelebbi jellemzésével foglal- 
kozom 1907-ben kiadott munkámban: „A parasztok helyzete Ma- 
gyarországon.” Budapest 1907. Kókai Lajos bizománya. 

volt minden összekötő szálat elszakítani, és az egyszer 
elszakított szálakat nehéz ismét összekötni, ha meg össze 
is kötjük, görcsök maradnak! 

Az iparososztály, kivéve a kovácsokat, bognáro- 
kat és csizmadiákat, az értelmiséghez számítható, az- 
zal tart. 

Az utolsó két évtizedben, különösen a vasúti góc- 
pontokon fekvő parasztvárosokban rohamosan emelke- 
dik, épp úgy, mint hazánk fővárosában, az új intelli- 
gens néposztály: a zsidóság. Ez közép helyet foglal el 
az urak és a parasztság között. Leginkább kereskede- 
lemmel és italméréssel foglalkozik. A paraszt nem so- 
rolja őket az urak közé. A legtöbb parasztvárosnak ők 
adnak városi jelleget, és a vállakozási kedvet ők képvise- 
lik. Sikeres kereskedelmüknek nemcsak a velük szü- 
letett ügyességük, józanságuk, és szorgalmuk az oko- 
zója, hanem nagy előnyük, hogy majdnem kivétel nél- 
kül bírják a német világnyelvet. Az alföldi parasztvá- 
rosi tömegmozgalmaknál nekik tevékeny Szerepük 
van. Látszólag a tömegmozgalmak minden parasztvá- 
rosban helyzetüket megerősítik, amennyiben ők egy- 
szerre előtérbe kerülnek, leszorítva a régi tekinté- 
lyeket. 

A parasztváros földmívelő lakossága nagyon ha- 
mar kerül bele a tömegélet forgatagába. A paraszt- 
fiúcska a szülei házban rövid ideig élvezi az individuális 
befolyást és nevelést. Bekerül az iskolába, ahol szintén 
rendesen tönleget oktatnak. A törvényes 80 létszám 
alatt alig van iskola a paraszt városban. írni, olvasni 
tanítanak, azután meg jó sokat emlékeltetnek ebben az 
iskolában; de az igazi nevelésre, az akaraterő edzésére 
már nincsen idő. Egyesek legalább némi gyarló isme- 
reteket elsajátítanak e kínos dresszurában, de a több- 
ség azon címen, hogy képtelen tanulni, a lusták köré- 
ben tölti el iskolai éveit. Nem emlékeit, nem kínozta 
magát, legalább ép és egészséges rendszerrel került ki 
az iskolából, melynek neve ugyan népiskola; de tulaj- 
donképpen minden más, csak nem népiskola. 

Az iskolából kikerülve az ifiú, a tanyára kerül, 
ahol meg az egyhangú életmódban, sokszor csupán ál- 
latias emberek és igavonó állatok között eltöltött évek 
ismét nem emelik sem az elhatározó, sem az ítélő ké- 
pességet. Az emberek közé kerül a hetipiacon, a vá- 
sárban, a lakodalmon, a korcsmában és mindenütt a 
tömeg nehezedik rá, annak akarata, esze, szokásai ve- 
zetik öt. Megszokta a sok embert, a sokféle embert, 
mindenütt a tömeg, a sokaság nehezedik rá, teljesen 
annak befolyása alatt áll; az egyén hamar elvész; az 
egyéniség nem érvényesülhet, így a kamaszévek eltelte 
után már előttünk áll: a kész tömegember! 

Még a vallásos élet bensősége is szenved a pa- 
rasztváros tömegéletének benyomása alatt. A külsősé- 
geknek nagyobb a hatalma. A legtöbb ember hite ab- 
ban nyeri magyarázatát, hogy ő a nagytömeghez akar 
tartozni. A vallásos élet nem is nyilvánul olyan buzgó- 
ságban, mint a kicsiny gyülekezetekben. A hitetlenség- 
nek is a tömegben nagyobb az ereje. Az alföldi pa- 
rasztváros theoretikus atheistáit a műveltek és a nap- 
számosok között kell keresni; de ezeknél sokkal vesze- 
delmesebbek a praktikus atheisták, kik nem mondanak 
szóval ellent a hitcikkeknek; de életükkel azt bizonyít- 
ják, hogy Istentől nem félnek és az emberektől nem 
szégyenkeznek. 

A parasztváros népének politikai élete tulajdon- 
képpen csak az alkotmány visszaállítása, 1867 óta 
kezdődik. Azokban a parasztvárosokban, amelyekben 
nem voltak politikai egyletek, körök (48-as független- 
ségi kör, 48-as olvasókör) a politikai élet nem vert na- 
gyobb    hullámokat. A képviselőválasztások alatt volt 
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némi tömegmozgalom; de ez sohasem fajult politikai 
szenvedélylyé. A választás után az ellenfelek kibékül- 
tek, s igen helyesen az a nézet lett általánossá, hogy 
egymásnak politikai állásfoglalását becsülni kell. A 
községi képviselőtestületekben és egyházi presbyteri- 
umokban nem volt érezhető a politikai befolyás. A köz- 
ségi hivatalok betöltésénél nem nézték a megválasztandó 
hivatalnok politikai pártállására. Ott, ahol a tömeget a 
48-as politikai párt befolyása alatt álló politikai körökben 
(48-as olvasókörök) szervezték, a politikai szenvedély 
tüze is lobot vetett. Az ilyen parasztvárosban nem le- 
hetett pap, jegyző, tanító, bíró, községi hivatalnok, 
csak ha az illető 48-as érzületéről meggyőződött a tö- 
meg. Aki a tömeget meggyőzte 48-as szilárdságáról, az 
sokszor aránylag kis költséggel és sokszor nem túlsá- 
gos tudománnyal felemelkedhetett egészen a képviselő- 
ségig. A 48-as ellenzéki cégér nélkül azonban mint 
„hazaáruló” sohasem bírt érvényesülni. Ez a 48-as po- 
litikai fanatizmus annyira erőt vett a parasztváros tö- 
megén, hogy annak megtörése még egy évtized előtt 
szinte a lehetetlenséggel volt határos. Az új verseny- 
társ, a szocialista tömegmozgalom is csak ott tudta 
meghódítani ezeket a 48-as várakat, ahol a szocialista 
mozgalom is a 48-at felvette programmjába, így kel- 
letkezett a „48-as független szociálistapárt” és hódított 
még ott is, ahol a nemzetközi szociáldemokraták a 48 
nélkül hiába próbálkoztak. 

Ezek a parasztvárosi tömegmozgatók néha be is 
vallották, hogy ők szívükben nem 48-asok; de ezen va- 
rázserejű szám nélkül az ember a parasztvárosban 
nem mehet semmire. Épp ilyen varázserejű ez 
a szó „ellenzéki” a parasztváros tömegénél. Mikor a 
koalíció már kormánypárt volt, képviselőjelöltjei a 
parasztvárosban úgy szerepeltek, mint az „egyesült 
ellenzék” jelöltjei. Ilyen nálunk a politikai morál, ha 
célt akarunk érni! 

A tömegvezetés technikája. 
A tömegvezetés módszerére igen sok példánk 

van az alföldi tömegmozgalmak vezetőinek eljárásá- 
ban. Egymástól távolabb fekvő parasztvárosokban kü- 
lönböző időben lefolyt tömegmozgalomban találunk bi- 
zonyos rokon vonásokat, amelyek szerint az illető tö- 
megvezetők eljártak; mert mindannyian mintegy ösz- 
tönszerűen megértették, hogy adott körülmények kö- 
zött a beszéd és szónoklaton felül mit kell tenniök, ha 
összetartani és vezetni akarják a tömeget és tekintélyü- 
ket annak szemében növelni. 

A tömegmozgalom vezetőjének társakra, segé- 
dekre van szüksége. Azon mozgalmaknál, melyek nem 
egyes személy önző céljaiért keletkeztek, melyek alap- 
ját egy eszme képezi, azoknál az eszme maga teremt 
és termel társakat. A tömegvezető e jelszavakat csak 
önző érdekei kielégítése céljából használja, az ő tekin- 
télye és nagysága csak csinált nagyság − inkább illú- 
zió, ezért a tömegvezető kénytelen a maga segédeit és 
munkatársait maga kiválasztani és képezni. A siker 
azután e társak ügyes választásától és vezetésétől függ. 

A tömegvezér, mikor segédeit kiválasztja, nem 
kénytelen arra nézni, hogy azok gondolkodó, elvhű, 
jellemszilárd egyének legyenek, mert az ő szempontjá- 
ból csak az a fő, hogy az ő személyéhez ragaszkodja- 
nak, őt igazi mivoltában meg ne lássák, parancsait 
pontosán teljesítsék, ö olyan alakokból, kik a paraszt- 
város tömegében eddig semmik, vagy teljesen ösmeret- 
len emberek voltak, a tömeg szemében tekintélyeket csi- 
nál. De ezek a tekintélyek, kik a tömegvezér kedveimé- 
ből lettek tekintélyekké − csak a tömegvezér közelében 
maradnak tekintélyek. 

A tömegvezér hamar kiismeri, hogy kik a tömeg 
legambíciózusabb emberei. A feltűnni vágyás épp a tö- 
megben, ahol oly nehéz feltűnni, igen sokak lelkében 
él. A hiú ember kitűnő médium oly vállalkozásoknál, 
melyekre szerény, bensős természetű ember a világért 
sem vállalkozna. A hiú, szerepelni vágyó emberek so- 
rából válogatja ki a tömegvezér azokat a munkatársa- 
kat, akik rendezik a tömegvezér ünnepeltetésének je- 
leneteit. 

Szüksége van azonban igazi politikai rajongókra 
is. A parasztvárosban százával találhatók a politikai 
rajongásra predisponált emberek. A tömegvezér ezek 
legkiválóbbjait ösztönszerű helyes érzékkel kiválogatja, 
fanatizmusukat, hiszékenységük alapján a végtelenig 
fokozza, a legképtelenebb hazugságokkal tartja őket és 
begyakorolja őket a párt frazeológiába. Ezek a politi- 
kai fanatikusok mást nem hallanak, mint a legtúlzóbb 
dolgokat az urak gonoszságáról és arról, hogy kik a 
nép ellenségei, mert barátja a népnek csak egyetlen 
egy ember, és ez a tömegvezér. 

Ez a párt frazeológia azután végképpen meg- 
szünteti az emberek gondolkozási képességét. „Népjo- 
gok”, „népszabadság”, „haladás”, folyton ezek körül 
forog az agyvelő, anélkül, hogy meglátni képes lenne, 
hogy amit ezen jelszavak alatt árulnak, nem egyéb nép- 
ámításnál! Különben a pártnézet és pártfrázis nem- 
csak az alföldi tömegmozgalmaknál játszik nagy sze- 
repet. A művelt emberek sem vonhatják ki magukat 
olyan könnyen azok hatása alól. 

A parasztvárosban aránylag nagyon sok a he- 
nyélő ember. Egyik-másik szép vagyont örökölt és azt 
sem kezeli maga, mert tanyáját bérbe adta. Más dolga 
nincs, mint igényeihez képest szép jövedelmét elkölteni. 
Az ilyen egyének egész naphosszat együtt lehetnek a tö- 
megvezérrel a kávéházban, a korcsmákban, a pártgyű- 
léseken. Olcsó munkaerők, kik megelégesznek a dicső- 
séggel, az itt-ott juttatott szerény potyával, mely néha 
1-2 pohár pezsgőig is emelkedhetik. Ezek az alföldi 
tömegvezérek, kik összes hatalmukat az úrgyűlöletre 
alapítják, megtanítják a nép egyszerű fiait, hogy nagy 
dolognak tekintsék, ha néha-néha élvezhetik a kiválóan 
úri italt, a drága és politikai, társadalmi életünkben 
nagy szerepet játszó pezsgőt. 

A tömegvezérnek tekintettel kell lennie segédei- 
nek külső alakjára, külső sajátságaira, megjelenési 
módjukra. Különösen becses a magas testalkatú em- 
ber, aki, ha 1000 elvtárs is van együtt, egy fejjel maga- 
sabb a többinél, igaz csak test szerint. Igen értékes a 
nagyhangú ember, ki ha mély hangján megszólal, kis 
megerőltetéssel is túlkiáltja az egész tömeget úgyneve- 
zett bömbölő hangjával. 

Néha meg az alacsony, vézna termetű kis ember 
is értékesíthető a tömegmozgatásnál, ha maró, durva, 
mérges nyelvvel bír. Ez a kis ember arra jó, hogy ha a 
nagytestű emberek ellen uszítják őket, ez utóbbiak kü- 
lönösen fájdalmasan érzik az ily marásokat és hamar 
elkedvetlenednek. 

Nagyon szükséges segédek a tömegmozgalomnál 
a parasztvárosi ügynökök, korcsmárosok, kik már hi- 
vatásuk folytán sokat érintkeznek a tömeggel, kikre 
szüksége van a tömegvezetőnek oly ügyleteknél, me- 
lyeknek lebonyolítására csakis az ilyen alakok vállal- 
kozhatnak, kikre nézve nincs megalázás, sem felma- 
gasztalás, hacsak üzletről lehet szó. 

A tömegvezér táborának összeállításánál az a fő- 
dolog, hogy igazán önálló gondolkozású és nemesebb 
érzületű ember egy se legyen. Azon meggyőződésbe kell 
a táborkar minden egyes tagját begyakorolni, hogy a 
tömegvezető nélkül nincsen élet, nincsen üzlet, nincsen 
hír, sem dicsőség  − csak lesülyedés abba a semmiség- 
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be, ahonnan a vezér emelte ki az illetőt és csinált belőle 
híres embert. 

Némelyik tömegvezető segéd megpróbálkozik el- 
szakadni a vezértől. Rövidlátóan azt hiszi, hogy ő lelep- 
lezi a vezért, szakadást csinál a szervezett tömegmoz- 
galomban és saját kezére fog dolgozni. A vezér hagyja 
menni egy ideig a szakad árt, sőt néha a távozón rúg is 
egyet. De az elszakadt pártütő hamar észre veszi, hogy 
ő a vezér nélkül ismét semmi, tekintélye a pártütés pil- 
lanatában a porba omlott. Egy ideig még csak megy; 
de ekkor a vezér visszahívja és nagylelkűen megbocsát 
neki. Az ilyen bűnbánatot tevő szakadár segédekből 
lesznek a táborkar leghűbb tagjai, kik többé soha el 
nem szakadnak és tüskön-bokron át követik a tömeg- 
vezért. 

Kiválóan értékes segítőtársak azok az erősen 
hazudni tudó emberek, kikből egy igaz szót még a csen- 
dőr erélye sem képes kivenni. Olyanok ezek, mint a ki- 
tűnő kártyások, kik egy arcizmukkal sem árulják el, 
hogy milyen kártya van a kezükben. Ilyen emberek is 
akadnak a parasztváros nagy tömegében, s ezek közül 
a legerősebbeket kell kiválasztania a tömegvezérnek. 
Kitűnően alkalmazhatók tanuknak egyes pereknél és a 
tömegmozgalom veszedelmes fordulóinál. 

A tömegvezéreknek nagy szükségük van jogi ta- 
nácsadókra. Akadnak ugyan ügyvédek is, kik vállal- 
koznak a tömegmozgalom vezetésére; de ez ritka eset. 
Az ügyvédek által vezetett tömegmozgalmak rendesen 
nagyon rövid életűek. Az ügyvéd, aki ösmeri a jogi élet 
meredélyeit, rendesen nem is oly vakmerő, mint a fél- 
müveit tömegvezető. Úgy van vele, mint Mikszáth ama 
hires kovácsa, aki egyszerű bicskával is kitűnő szem- 
operációkat végzett mindaddig, amíg tudós professzo- 
rok fel nem világosították őt, hogy a hályog leoperálása 
minő veszedelmes mesterség. 

Az ügyvéd, mint nem felelős tanácsadó a tömeg- 
vezér aldala mellett, aki az egész mozgalomból anyagi 
és „erkölcsi” hasznot húzhat − ez már egészen más 
lapra tartozik. Hazánk egész Európában egyedül álló 
ügyvédek országa. Nálunk is közel állunk ahhoz a bal- 
káni állapothoz, ahol az ügyvédi irodák az utcára nyí- 
ló üzlethelyiségekben vannak elhelyezve. Az utolsó két 
évtizedben a parasztvárosokban megkétszereződött és 
megháromszorozódott az ügyvédek száma. 

A tömegvezér oldala mellé szegődött ügyvéd nem 
törődik azzal, hogy városának és társadalmának rom- 
lásából húz hasznot. A megtámadott társadalom neki 
nem árthat; mert hiszen a tömegvezér az általa veze- 
tett tömeg terrorizmusával áll háta megett, azután a 
tömegvezér kegye folytán oly tisztségekre tesz szert, 
melyek után bizony tisztességes, egyenes utón hiába 
áhítozott volna egész életében. A tömegvezér egy szem- 
pillantására a tömeg' vállaira emeli őt; mert hisz azt 
hallia a tömeg bálványának szájából folyton emleget- 
ni, hogy minden úgynevezett úr a nép ellensége, de ez 
az egyetlen egy intellektüel ügyvéd egyedül a nép igazi 
barátja. 

így tesz azután a szegény üldözött és elnvomott 
nép szert igazán őszinte népbarátokra. így érvényesül- 
nek a nép körében új és nagyon értékes tekintélyek. 
Ezek az intellektüel ügyvédek jó szolgálatokat tesznek 
a tömegvezérnek az általa egyesek ellen indított hajszák- 
nál, ők adnak tanácsot az oly sokszor szükséges tanu- 
csoportosításra. A tulajdonképpeni kivitel azután már 
a tömegvezérnek gondja. 

Némelyik alföldi tömegvezérnek nemcsak egy, 
hanem egyszerre több jogi tanácsadója volt. Hiszen 
volt miből választani; mert a tömegmozgalom folytán 
messze vidékről is új jogi erők jönnek a parasztváro- 
sokba, ahol ilyen rendkívüli alkalmakkor    különösen 
 

lehet keresni. A tömegvezér maga köré gyűjti a spe- 
cialista ügyvédeket. Az egyik csak súlyosabb krimina- 
lista, a másik kizárólag csak rágalmazási és becsület- 
sértési perekben dolgozik, a harmadik készíti a köz- 
igazgatási felebbezéseket, a negyedik az, akihez utasítja 
a tömegvezér a parasztváros psychopatikus örökké 
pervesztes igazságkeresőit. Ahol tömegmozgalom van a 
parasztvárosban, ott az emberek sajátságos izgatott ál- 
lalapotba esnek. Az embereken erőt vesz az igazságér- 
zet. Boldog boldogtalannal a legkisebb ürügy alapján 
kiköt és keresi a maga igazát, elmegy az ügyvédhez, 
hogy alaposan vágjon eret ellenfelén. Ezt nevezik azután 
a népöntudat emelkedésének! Azután divatba jön az 
embereknél a felebbezési düh a közigazgatásban. Min- 
den községi megyei határozatot megfellebbeznek. A cél 
nem a helyzet javítása, hanem az örökös izgalom. És 
az ügyvéd urak jól érzik magukat a felvilágosodott nép 
mellett, örülnek, hogy a föld népe az intellektüelek ta- 
nácsára és segítségére szorul. 

A tömegmozgalom sok pénzbe kerül. A választá- 
sokat nálunk pénz nélkül nem lehet elintézni. A tömeg- 
vezetőnek egyik fő feladata a tömeg adakozó képessé- 
gét felébreszteni. Ez az alföldi parasztvárosban nem 
könnyű feladat; mert a parasztvárosban nehéz valamit 
közadakozásból létesíteni, még ha a közönség azért lel- 
kesedik is. A Kossuth-kultusz igazán mély és őszinte 
volt az alföldi parasztvárosban. Sorra Kossuth-szobro- 
kat emeltek mindenfelé; de egyetlen egyet sem bírtak 
emelni pusztán közadakozásból, hanem amellett igény- 
be kellett venni a községi pénztárt, az adófilléreket is. 
A tömegmozgalom fanatizmusa csodákat művel, az 
megnyitja a gondosan őrzött parasztvárosi pénztárcát 
is. A választási mozgalomra odaadja a kisgazda utolsó 
20 koronáját, nem bánja, ha mezítláb, vagy rongyos 
csizmában is járnak gyermekei. A tömegvezér féktelen 
durvaságaiért pénzbírságra ítélik, és íme szegény föld- 
höz ragadt emberek odaadják utolsó fillérüket, csak- 
hogy a nép bálványa anyagi kárt ne szenvedjen. Jel- 
lemző erre a szegény szentesi kofa szava, aki midőn egy 
egész életen át megtakarított százasát átadta a népve- 
zérnek és ez utóbbi azt kérdezte, hogy adjon-e írást, 
azt felelte: „Nem kell, Nagyságos úr; mert ha meg- 
bírja adni, úgyis visszaadja, ha meg nem bírja vissza- 
adni, hát áldja, meg a jó Isten.” A tömegmozgalomban 
egyes túlbuzgó elvtársak néha nagy összeggel is káro- 
sodtak. De a károsodás után arról mélyen hallgatnak. 
Egyeseknél a bálványimádás annyira megy, hogy még 
a megkárosítás dacára is dicsőítik a tömegvezért. Egy 
szegény csősz malacokat vett a tömegvezértől, aki disz- 
nóvészes ólból adta el a malacokat a szegény embernek. 
A szegény csősz rimánkodott a tömegvezérnek, hogy 
adja vissza pénzét, mert a malacok az áthajtás után 
1-2 napra elhullottak. A tömegvezér 1-2 koronát 
odadob a szegény embernek, aki dacára az eljárásnak, 
nem szűnik meg dicsőíteni a szegény emberek védőjét, 
jóltevőjét! 

A tömegvezér rendesen nagyon sok emelendő új 
vállalatot emleget. Sok ember áhítozik új hivatal után. 
Ezek reményét kell ébren tartani; de emellett az új vál- 
lalatok emlegetésének, terveszgetésének más mélyebb 
alapja is van. Először a meglevő vállalatok ellen kell 
uszitani a népet. A meglevő vállalatok a tömegvezér 
szerint mind a szegény nép zsírján híznak. Új bankok, 
malmok és gyárak alapítását emlegetik. A szegény nép 
kiszedi megtakarított filléreit a takarékpénztárból, csak- 
hogy jegyezhessen részvényeket. De az új vállalatok 
létre nem jönnek, vagy nagyon hamar elpusztulnak. 
Az alföldi tömegvezérek egyikét sem lehet azok között 
találni, akik valóban alkottak volna valamit a nép ja- 
vára. Útjokat mindég a rombolás jellemzi, és pedig úgy 
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az anyagi, mint az erkölcsi téren. Az új vállalatoknak 
sokszor puszta emlegetése is célzatos; amennyiben a 
régi vállalatok birtokosai megijednek − és idején el- 
intézik a dolgot, hogy új vállalat ne létesülhessen. 

A tömegmozgalomnak kiválóan néplelkesítő és 
máskülönben is egy igen jövedelmező forrása a pana- 
ma felfedezése és az azzal való ügyes operálás. A pa- 
rasztváros sötétebb elemeinél általános az a nézet, hogy 
a városházán lopnak. A sok községi hivatalnok között 
akad néha egy gyengén fizetett, nagy családdal bíró, 
vagy erején túl költekező kis hivatalnok, aki a közpén- 
zekhez nyúl. De az ily kis tolvaj rendesen nagyon ha- 
mar lépre kerül, hamar el is veszi büntetését, hacsak 
még elébb túl súlyos büntetést nem mond önmaga felett 
és nem röpít golyót a saját testébe. Az ilyen „esetek” 
különösen kedvenc thémái egy-egy parasztvárosi tö- 
megvezérnek. Népgyűléseken tárgyalja a városházi lo- 
pásokat, élénk színekkel ecseteli a gazurak lopásait, 
hogy megerősödjék az a nézet: „Az urak mind lopnak, 
de van egy igazságos ember, a nép igazi barátja, aki 
torkon ragadja a gaz panamistákat.” A kis tolvajok 
szerencsétlen esetének felfújása, kiszínezése és unos- 
untalan való emlegetése a tömegvezér által nemcsak a 
tömeg gyűlöletét éleszti a tolvaj urak ellen, hanem ré- 
mületet okoz az ügyes és nagy tolvajok között is, kik 
azután gondoskodnak arról, hogy valahogy a tömeg- 
mozgalom útjába ne kerüljenek! 

A nagy tömegek bámulatosan gyors összehozása 
ez a tömegvezetés egyik legfőbb titka. A parasztváros- 
ban ez decembertől áprilisig nem is olyan nehéz fel- 
adat. Nagyon sok ember nem dolgozik ilyenkor és ezek 
nem a tulajdonképeni munkanélküliek, hanem azok, 
akik nyáron át megkeresték kenyerüket. Ezeket gyor- 
san összehívják a fanatikus kifutók, s elég azt a szót 
dobni a tömegbe, hogy az urak gazsága ellen talpra 
kell állani mindenkinek. A józan, becsületes paraszt 
nem szeret tüntetni, nem szereti érzelmeit az utcára 
vinni. A tömegvezér ügyessége ezt a még tisztességesebb 
múltból maradt szeméremérzetet teljesen lerontani, és 
ha ez pár kísérlet után sikerült, akkor már megy a 
nyáj a bálvány után. Budapesten a tüntető felvonulás- 
ra a főkapitány engedélye szükséges. A parasztváros- 
ban enyhébbek a szabályok. Ott engedélyez a minisz- 
térium oly egyleteket, melyek politikai körmenetek ren- 
dezésére fel vannak alapszabályszerűen jogosítva. Ke- 
letkeznek „véletlenül” is felvonulások. A legforgalma- 
sabb utcát is ellepi egyszerre a tömeg. Az emberek hosz- 
szu sorokban elfoglalják a járdát. És sétálnak fel s alá, 
s mikor a rendőr figyelmezteti őket, hogy ne foglalják 
el teljesen a járdát, a tömegvezér oda kiáltja: ,.Látjá- 
tok, az urak azt se szeretik, ha sétáltok azon a járdán, 
melyet a ti filléreitekből építettek.” Az ilyen parázs 
tüntetés a téli hónapokban a legolcsóbb eszköz annak 
szeretetét erősíteni a szívekben, aki igazán védi és iga- 
zán felvilágosítja a népet az ő legelemibb jogairól. A 
tömegfelvonulások és tüntetések ártatlan dolgoknak 
tűnnek fel, pedig kitűnő eszközei a féligazságokon és 
hazugságokon felépült szemfényvesztésnek és népámi- 
tásnak. A tömegfelvonulásoknál azután úgy kell elhe- 
lyezni a párt fanatikusait, hogy ezek útján a fanatiz- 
mus áthassa a tömeg minden tagját. A tömeg minden 
egyes tagja arcából kikelve, vad tekintettel rohan egy 
cél felé. Még a párt-jelvényt képező tollakat sem helye- 
zik el úgy, mint rendesen, hanem még a toll elhelyezés- 
ben is bizonyos harciasságot mutatnak. Nagy hatással 
van azután az ilyen tömeg, amelybe komoly földmíve- 
sek is elegyednek, kik azelőtt a világért sem tettek volna 
tollat, pláne kihívó veres tollat a kalapjuk mellé − mert 
csak duhajkodó legények, vagy közismert bolondok sze- 
rették azelőtt az ily díszt. 

A hazai országgyűlési választótörvény olyan volt 
s olyan lesz ezentúl is a parasztvárosokban, hogy a 
külső csalás, szemfényvesztés, megtévesztésére ezer al- 
kalom nyílik. Aki ügyesebben kezeli ezen eszközöket és 
fogásokat, az fogja képviselni a haza üdvére az „igazi 
népakaratot.” Aki több zászlót tud elhelyezni, nagyobb 
lármát tud csapni, akinek mindezen külsőségekhez 
szükséges „több” pénze lesz, az lesz ura a „közvéle- 
ménynek.” Ezért oly demorizáló hatásúak a mi válasz- 
tásaink a néplélekre még az egyenes vesztegetés nélkül 
is. De akar-e valaki ezeken a bajokon komolyan és 
őszintén segíteni? 

A parasztvárosi tömegmozgalmaknál is alkal- 
mazzák a nemzetközi tömegmozgalmak eszközeit és 
fegyvereit. A legcélravezetőbb fegyver a terror. A nagy 
és állandóan felizgatott tömeg már magában véve is az 
egyes emberre nézve félelmetes, hátha még a tömeg ha- 
ragja céltudatosan van egy emberre irányítva. A tömeg- 
ismételten és ismételten azt hallja, hogy aki nem tart 
velük az áruló, a nép legszentebb jogainak árulója, az 
urak talpnyalója. Ha az utcán találkoznak azokkal, 
akik nekik nem elvtársuk, azokat ők vad tekintettel vé- 
gigmérik, gúnyosan lenézik, vagy egyet köpnek. Az al- 
földi parasztváros öregebb, tisztes parasztjai, kik még 
„akinek a tisztességgel a tisztességet” bibliai elvével 
nőttek fel, nem bírják elviselni a tiszteletlenséget, az in- 
zultusokat. Inkább távol tartják magukat minden köz- 
ügytől, mintsem elviselni kénytelenek legyenek az utca 
durvaságát és tiszteletlenségeit. 

Régente a parasztvárosban is meg volt az a falusi 
szokás, hogy a községi tisztviselőket, a lelkészt, a taní- 
tót az utcán találkozva köszöntötte a nép; de erről le- 
szoktatja a tömegvezér a. népet, azt mondva: „Ne kö- 
szöntsétek őket ti előbb, hanem ők köszönjenek nektek 
előbb; mért ők a ti szolgáitok, ti fizetitek őket, ti vagy- 
tok az urak!” Ez a „tanítás” emeli a tömeg öntudatát, 
ők egyre jobban beleélik, magukat abba az édes érzet- 
be, hogy ők az igazi urak. Lenézik apáikat, az öregebb 
parasztokat, kik még nem tettek szert arra a modern 
tudományra, hogy ők az urak és azok, akiket eddig 
uraknak neveztek, tulajdonképpen csak az ő kegyel- 
mükből élnek, és nem élhetnének, ha a tulajdonképpeni 
urak nem fognák meg az ekeszarvát. Érdekes fordulat 
ez a tömegmozgalomban. Az úrgyűlölet felébresztésé- 
ből indul ki a tömegmozgalom és az úrhatnámsággal 
végződik. Az urakat gyűlölik azok, akik erőnek erejével 
maguk is urak akarnak lenni. 

Az alföldi parasztváros tömegmozgalmában is 
nagy szerepet játszik a fenyegetés. Ebben a tömegve- 
zérnek éppen oly virtuozitásra kell szert tennie, mint a 
káromkodásban. „Ha a nép akarata teljesül, úgy nem 
marad kő kövön; mert a nép akarata mindent elsöpör.” 
Ilyenféle szavak hallhatók unos-untalan. A fenyegetés 
különösen jól esik a tömeg lelkének; mert megerősíti őt 
abban a nézetben, hogy ő a hatalom és ha akarja, elsö- 
pörhet mindent. A tömegvezérnek azonban nagyon 
vigyáznia kell, hogy a tömeg ne vegye egészen komo- 
lyan a fenyegetést; mert különben vége a tömegmozga- 
lomnak, a vezetőt lecsukják, a zendülőkkel pedig elbá- 
nik a szurony és golyó. De az örökös fenyegetés is tet- 
tek nélkül mit sem ér, gondoskodni kell tehát oly tettek- 
ről melyek túl messzire nem mennek és legfeljebb a 
börtön küszöbéig érnek. 

Az alföldi parasztváros tömegében él az a tudat, 
hogy e világon a tulajdonképpeni erőt ő képviseli, és 
ha leszámolásra kerülne a dolog, ők bizton győzedel- 
meskednének; mert hiszen a tömeg tagjai mind katona- 
viselt emberek. Csak akkor esnek gondolkodóba, ha va- 
laki közibük dobja azt a szót: „Barátaim, hiú remény- 
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kedés bármily sokan vagytok, tisztek nélkül mit sem 
ér a ti erőtök.” 

A terror és fenyegetésnél nem kevésbé hatásos 
fegyver a bojkott. Az ügyvédek, kereskedők és iparosok 
közül azokat, kik nem csatlakoznak a tömegmozgalom- 
hoz a tömegvezér a tömeg kiváló figyelmébe ajánlja, 
hogy ezeket, az embereket mint a nép nagy ellenségeit 
kerülje a tömeg. Nagyon erős lelkű embernek kell len- 
nie, aki meggyőződéséért kész szenvedni is; mert az 
alföldi parasztváros nem a martyrok hazája és a meg- 
győződés nem becsülése, lazasága egyik fő oka a tár- 
sadalom nagy betegségének. A legtöbb ember beadja a 
derekát, és ha nem is kiált a tömeggel, legalább üzle- 
tében kifüggeszti a tömegvezér arcképét és messziről 
alázatosan köszön a tömegvezérnek. így fest a valóság- 
ban az a jelszó: „jogot a népnek”; így valósítják meg az 
egyenlőség, testvériség és szabadság eszméit, melyeket 
lépten-nyomon oly nagy lelkesedéssel hirdetnek a nép- 
vezérek. A tömeg győzelmi mámorában imádva a tö- 
megvezért, nem veszi észre, hogy zsarnokot ültetett a 
maga nyakára, akitől egyhamar nem szabadul, és ez 
a zsarnok sokkal kegyetlenebb, mint azok a „zsarno- 
kok”, kik ellen harcba vezette a tömeget a vezér. 

A tömegmozgalom állandó tűzhelye a már több 
izben említett politikai egylet. Ez az egylet a kisebb 
tömeg, melyet a tömegvezér ugyanazon elvek alapján 
kormányoz, mint a nagy tömeget. Az egylet ügyeit elő- 
készíti a választmány, melynél fő dolog, hogy lehetőleg 
kritikus érzésnélküli emberekből legyen összeállítva. A 
tömegvezér rendesen a választmány valamelyik tagja 
által téteti indítványait, hogy a közönség mindig azt 
higyje, hogy a nép akarata teljesül, amely népakarat- 
nak legalázatosabb szolgája maga a népvezér. 

Titkárokat is tartanak ezen politikai egyleteknél, 
akiket rendesen az intellektüel ügyvédek közül szemel 
ki a tömegvezér. Ezek az intellektüel titkárok a nép 
előtt bizonyos elvhűséget is hangoztatnak a 48-as vagy 
szociális eszmék iránt; de természetes ez csak hangoz- 
tatás, és inkább üzleti szempontból fontos. 




