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V a l l j u n K  s z i n t !
(V álasz  K iss k o lleg ám  cik k ére .)

Úgy kerülgetjük a valóságot, mintha forró kása 
körül egy asztal mellett ülnénk és nem lévén evő
eszköz, ujjainkat féltenék. Mindnyájan érezzük és érez
tük azt, hogy tisztán kényelmi szempontból, e rut tü
lekedésben, amint az élet rögös, küzdelmes' utjain ha
ladva, nem lehet megélni. Tehát össze kell egyez
tetni a kor szellemét az élet lehetőségeivel és' meg
kell alkudnunk önmagunkkal, hogy okos, céltudatos 
politikával mentsük meg önmagunknak és a jövő gene
rációnak iparunkat. Kiss s'zaktársam erre vonatkozólag 
igen talpraesett és józan megoldást ajánlott tel, ami 
megfelelhet a kényelmes szaktársaknak, de megfelel
het részben a munkaszerető és józanul gondolkodó 
szaktársainknak. Tudniillik arról van Szó, hogy a va
sárnapi munkaszünetet iparunk érdekében úgy oldjuk 
meg, hogy rajonirozással 5 szaktárs közül minden 
vasárnap egy nyitva tartson, így minden 5 hétben, 
minden egyes szaktársra, egyszer esik inspekció, iez 
igen üdvös és igen kollégiális megoldás, ha az az 
örökké reszkető és vendégeit féltő s'zaktárs nem gon
dolkodna máskép, ami tényleg meg is oldható lenne. 
De hogy megnyugtassam a fent emlitett szaktársamat, 
már előre biztosítom őt arról, hogy nem fog egyetlen 
egy vendége sem kimaradni, mert hiszen vasárnap 
csak az a vendégsereg fog kiszolgálásunkra 'szorít
kozni, amely vendég vagy valamely ünnepélyre, avagy 
a fiatal generáció, amelynek vasárnapi udvarlási haj
lamai vannak és a szép nemnek imigyen- tetszeni 
akar, tehát ezek fogják üzleteinket erősen felkeresni, 
Na már most mi következik ebből? Ebből az követke
zik, hogy a fiatalságban ismételten növeljük a hiúság 
érzetét (amin az iparunk alapszik) és igy ez kihatással 
lesz a hétköznapi munkára is, mert ma az az állapot 
állt elő, hogy a pelyhedző szakállu fiatalság, amennyiben 
ők vasárnap nem lehetnek teljesen iparunk által kom- 
pletirozva, igy hétköznap munkáját végzi és ideje sincs' 
a hiúságát hol̂  érvényesíteni, tehát megborotválkozik 
egyedül, ami nála nem nagy művészet és haját ahogy 
úgy rendbe hozza, ez aztán megszokássá fejlődik és 
hajvágás alkalmával keresi fel csak üzleteinket, jiiiost 
aztán öltözéke és egyéb higiénikus érzete kielégítésére 
ezek után mindég tel fogja keresni a fodrászt. Ez 
lenne dióhéjban a vasárnapi munka fontossága.

Nagyon megörültem annak, hogy végre a bor
bély- és fodrászmes'terek szövetségének vezető köréből 
szólalt fel az általam három év óta hangoztatott va
sárnapi munka felvétele tárgyában Kisí kollégám és 
mindig tudtam, hogy a józanságnak, ha nem is mo
mentán, hanem később felül kell kerekednie. En a ma
gam részéről három éve küzdők a vasárnapi munka

felvétele érdekében és igazán azt mondhatom, hogy 
kartársaim nagy zömének a. folytonos biztatásának és 
ostromának voltam kitéve, de viszont azt sem tagadom 
le, hogy oly rut és ocsmány levelek halmazával
traktáltak, hogy ha nem tisztán meggyőződésből, ha 
valamely más cél lebegett volna előttem, mint iparom 
boldogulása, le kellett volna tennem 'a tollat és xaz 
üggyel foglalkozni tovább nem lett volna szabad.

De láttam Európa nagy államainak városait, ame
lyeket magam is felszoktam keresni és ott mindenütt a 
vasárnapi munka tartja iparunk éltető erejét, bűnnek 
tartottam volna azt, és bűnnek tartanám ma is, ha 
én ez ügyben félre állnék és hagynám e sivár foko
zatos lezüllését iparomnak. '

Hiszen tudja mindenki rólam, hogy én iparomnak 
ez idő szerint a borbély részét nem folytatom, nem 
folytatom, nem azért, mintha részemre kicsinyes dolog, 
volna, hanem azért nem folytatom, mert iparunknak 
egy másik ágában képeztem ki magamat jobban és 
üzíeti szempontokból ez nagyobb jövedelmet biztosit, 
így lett én belőlem kizárólag hajmunkás és hajkeres'kedő, 
de még az nem zárja ki azt, hogy iparom, amelyet 
minden körülmények között megtanultam, hogy annak 
a sorsa előttem szentként ne lebegjen. Tehát amint 
itt szaktársaim olvassák, engem ideális szempont vezérel, 
mint egy olyan katonát, aki zászlójára felesküs'zik és 
mindhalálig esküjét megtartja.

Az igen tisztelt ifjú sjzaktárs'aimhoz óhajtok egy 
pár szót ez ügyben szólani, a fodrászipari munkákat 
egy kissé a fodrászipar beállítása tárgyában tévednek. 
A szociálizmust mint ideálizmus't igen szépen lehet mo
tiválni és ennek munkásvédelmi szempontból nagyon 
szép kereteket lehet adni, de a szociálizrnus'nak mindig 
oda kell konkludálnia és formálódnia, hogy a megél
hetés és munkáselhelyezés szempontjából ne tegye 
tönkre a munka lehetőségét. Erre egy nagyon megkapó 
életpszichológiát mondhatok el ifjú szaktárcáimnak a 
saját életemből. Mikor elmentem bórbélyinasnak (par
don ifjúmunkásnak), hát borzasztó keserűséget váltott 
ki belőlem az, hogy az akkortájt segéd uraknak nevezett 
felszabadult szaktársaim a nyolcórai zárás után mindent 
szanaszét hagytak az üzletben és' elmentek és mig nekem, 
ifjúmunkásnak mindezeket össze kellett rakosgatnom, 
kisepergetni az üzletet és úgy, ahogy elrendezni reg
gelre, hogy mihelyt reggel beérkeznek az üzletbe a 
segéd urak, hogy ők a tükröket, én pedig az egyéb fel
szerelési tárgyakat a portól letörőlges'sem, akkor mindig 
arra vágyakoztam, hogy én egyszer a segéd urakkal tá
vozhassam, micsoda óriási boldogság lenne ez nekem. 
Most vegyük a vasárnapot. Vasárnap délután akkori
ban még kettőig dolgoztunk, két órakor a segéd urak 
ismét eltávoztak, nekem az üzletet kellett hétfőre rendbe
hozni. Elképzelhető, hogy milyen irigység vett raj-
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tam erőt, hogy á  segéd urak legalább egy órával előbb 
távozhattak el, mint /en. Mikor készen voltam az üzlettel, 
tehát szabad voltam és elmentem s'züleim meglátogatá
sára, micsoda kimondhatatlan bjoldogSág sugárzott át 
teljes lényemen, hogy ismét szüleim körében lehetek, 
az inaséveim elmúlta után, természetesen én is segéd 
ur lettem, most már én is eltávozhattam akkor, mikor 
a segéd urak és természetesen az a munkakör lett nekem 
beosztva, ami a többi segédmunkásnak. Most már más
felé űztek vágyaim, hogy ekként már kényelmesebb 
alapokra helyezkedhettem, most milndig csak az volt 
a vágyam, nogy én is egyszer, ha nem vagyok beteg, 
kilencig ágyban maradhassak. Átkoztam a vasárnapi 
munkát, hogy miég akkor sincs nyugta az embernek, 
hogy nem helyezkedhetik az úri kényelembe, ez a 
vágyam is beteljesült. Abban az időben Bernben dol
goztam, és Bernben vehemensen küzdöttünk a va
sárnapi munkaszünet mellett, két heti munkabeszüntetés 
után megkaptuk a kívánt vasárnapi munkaiszünetet, 
na most már meg volt a vasárnapi munkals'zünetünk, 
meg volt az óriási kényelmünk, hát szombat este el
mentünk egyetemlegesen gyűlésre, a gyűlés' bizonyos 
mulatozással is volt kapcsolatos, igy a hat napon át 
szerzett krajcárjaimat a baráti kapcsolatokkal ki is'
adtam. Vasárnap természetesen 9, 1/210-ig aludtam, 
mert hát nem volt mit tennem, igy a sokszor jelzett 
kulturális célokra a hat napi keresményemből, ami amúgy 
sem lett volna elég, nem is maradt semmi, de megélhe
tésemre is a későbbi időben kevés lett volna. A va
sárnapi munkaszünet által az üzletekben való munka 
erősen megcsappant, úgy, hogy s'egédkartársaimat az 
egyhónapi kollektív szerződés után sorozatosan bocsaj- 
tották el. Én később látva a nyomorúságot és: ,‘az 
iparnak ilyetén való tönkretételét, magam is búcsút 
mondtam Bernnek, ahonnan aztán Zürichbe utaztam, 
ott okulva már a berni dolgokon, a munkát vasár-* 
nap is folytatták éft a 'megélhetést és a kulturális fel
lendülés sokkalta erősebb volt, mint Bernben. Bern
ben is hat hónap után megszüntették a kollektív szer
ződést egyetemlegesen és felvették a vasárnapi munkát.

Mindezeket csak azért akartam elmondani, hogy a 
segédi kar lelkületét is ismerem és tudva azt, hogy 
minden ember a legjobb elhelyezkedését óhajtja ld- 
küzdeni magának és ennek az elhelyezkedésnek a mo
tívuma nem egyéb mint pénz, és a pénzt nem lehet 
máskép tisztességes utón megszerezni, mint munkával és 
ha jó munkát produkálunk, úgy a piester is meg
lesz fizetve, viszont a természet törvénye szerint a 
segédmunkásokat is tisztességes fizetései kell ellátni, 
hogy ők és családtagjaik meg tudjanak élni. De, hogv 
mindez meglegyen, dolgoznunk kell és nem pedig a mi 
emberi szeszélyhez kötött iparunkat oly szűk keretű 
munkaidőbe beszorítani, hogy végéé is a nagyközönség
nek kényelmetlenné válna.

Mester szaktársaimnak ebben az ügyben csak azt? 
mondom, hogyha felveszik a vasárnapi munkát, igy
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(csoportosít va, akkor a jelenlegi kiszolgálási ára
kat legalább duplájára kell emelnünk vasárnapokon és 
a segédi karnak a fizetését épp úgy duplájába kell fel
emelni, hogy ők is megtalálják a számításukat munká
jukért. így össze tudjuk egyeztetni a látszólagos ellen
téteket, amik voltaképpen nem ellentétek, mert hiszen 
a mi iparunk kisipar és a segédből lesz a mester, 
a statisztikai Számítás szerint, körülbelül 80% -a a segédi 
karnak mesterré lesz, igy a segédi karnak is érdeke, 
hogy iparunk ne fejlődjék vissza, mert csak igy tud
ják előre láthatólag jövőjüket biztositani.

Mii k l ó s Ö dön.

B o r o t v á l á s  K ö z b e n  a  l e v e t t  h a b  
l e t ö r l é s e .

Az arcról leborotvált habot a késről sokfélekép
pen törlik le. Van, aki a borotváról az ujjal egy- 
hosszában lappal ráfektetve törli le borotválás közben 
a habot, úgy azonban, hogy az éle minden alkalom
mal az egész ujjat é̂ri és dörzsöli. Ezáltal a borotva 
éle is romlik. Olaszországban olasz borbolyok erre 
a célra egy gummicsészét használnak és ennek a szé
léhez oly mozdulattal törlik a borotvát, mintha fen
nének. Némely helyen papirost helyeznek a vendég 
jobb vállára és ehhez törlik a borotvát. Franciaor
szágban erre a célra szolgáló kis kendőbe törlik a 
kést. Angolországban papírhengerek vannak fémcsé
szére helyezve és erre törlik a borotvakést, a hen
gerről pedig minden alkalommal le lehet tépni a már 
elhasznált papirost. De szokták a papiroshengert 
gummihengerrel is helyettesíteni és ez szintén ezt a 
célt szolgálja, még pedig egy vízzel telt csésze fölé 
helyezve a hengert, úgy, hogy a viz a hengert for
dítás közben lemossa. A viz a készüléket minden al
kalommal fertőtleníti. A mi régóta alkalmazott szo
kásunk a legcélszerűbb és legjobb és pedig: a bal
kéz második számú ujját mindig mereven vízszintes 
vonalban tartjuk és erre, mintha a kést fennénk, rá
töröljük a borotvakést, igy a kés közben némileg 
fenődik is és a leghigienikusabb is, mert az ujjat a 
művelet után bemártjuk^valami gyenge fertőtlenítő ol
datba és utána vízben megmossuk az egész kezet. 
Semmiféle előkészület sem kell ehhez, csak vigyáz
nunk kell a szappanozásnál, hogy a hab egy kissé 
sűrűbb maradjon és munkaközben az ujjról le ne csep
penjen.

A borotválás alkalmával az ujjúnkra tett habot, 
amit már egyszer leborotváltunk és szőrrel van tele, 
semmi esetre sem szabad az arcra visszakenni. Ami 
nemcsak tisztasági okból nem illik, de legnagyobb íz
léstelenség is. Ezen eljárást leginkább utánborotválás- 
nál használják. Erre a célra az olasz módszert aján
lom, ami a következőkből áll: Borotválás előtt egy 
edénybe az asztalra készítenek vizet és ahol a bo- 
rotválásra már nem alkalmas száraz terület van, a 
balkéz ujjainak a vízbe való mártásával a vizet az 
arcra viszik és igy megnedvesitik azt a részt, amelyet 
kihagytak a borotválás közben és ezután ezen a 'he
lyen a kés élét ismét keresztülhúzzák*
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A bőrszövetben, illetőleg !a iMapighií-féle récében (az 

irha: szemölcsrétegét fedő belső részlet) egyenletesen le
rakodott fösteny azon tér terjedelme szerint, melyben 
hiányzik kisebb, vagy nagyobbfoku szinelváltozást okoz, 
mely az egész testre, vagy a bőrnek csak egyes részeire 
terjedő szinveszteség által nyilvánul.

A föstenyhiány, vagy egyedül a külhámot, vagy 
pedig az éttől függő és föstennyel ellátott képleteket, 
a hajakat, (szőröket) illeti.

Az egyes testrészeken előforduló hajak és szőrök 
különböző szinezete, azoknak kéregállományában le
rakodott f őslénytől függ, ha ezen fösteny a hajakból 
elvész, akkor a képlet színtelenné, azaz fehérré válik.

A hajak lassanként! megőszülése fiatalabb korban 
10 és 20 év között is előfordulhat, ez rendellenes, jde 
nem éppen ritkán jelentkezői állapotot képez. Néha egyéb
ként tökéletesen egészséges egyéneknél már az életnek 
30- -40 éve közt lép fel, közönségesen azonban a ma
gasabb életkor sajátságát képezi.

Fiatalabb embereknél lassanként egyes, gyakran 
azonban egész hajkévéket látunk megőszülni, a többi 
barna, vagy más eredeti szinti hajak között. A hajak 
föstenyvesztesége .mindig lassanként fejlődő állapot. T a
pasztalták azonban a rögtöni megőszülés esetét is, a 
midőn !aZ összes hajzat gyakran néhány óra alatt töké
letesen megjoszül. Ily tényeket többnyire történelmi sze
mélyiségekről említettek, kik nagyfokú erkölcsi izgalmak
nak és befolyásoknak voltak kitéve. (IV. Henrik francia 
király maga beszélte, hogy a párisii vérmenyegző fö
lötti bánatában 24 óra alatt haja és szakálla tökéle
tesen megőszült. Mária Antonietta, XVÍ. Lajos francia 
király neje és Stuart Mária Is megőszültek a kivégezteté- 
söket megelőző éj folyamán.)

A m egiöíszü  1 e s oly módon következik be, hogy 
a halántékon kezd előbb fe hé redni a haj, azután lassan
ként a fejtetőn kezdik a hajak a színüket veszíteni, 
úgy hogy néhány év alatt az ősz hajak száma fölülmúlja 
á rendes szinezetüeket. A szakák és a többi szőrök sokkal 
későbben és lassabban őszülnek, mint a hajak.

A szinvesztés 'azáltal nyilvánul, hogy) a hajnak előbb 
á hegye fehéredik és ezen szincsökkenés egészen a haj
gyökig. terjed; ezen folyamat gyakran megfordított sor
rendben történik úgy, hogy) la fiajáki a hajgyöktől kezdve 
á haj hegye felé őszülnek s innen magyarázható meg,, 
hogy az őszülésre vonatkozó nézetek a megfigyelések 
szerint különbözők. Hogy á! fösteny mily módon pusz
tul el, az még nincs eléggé földerítve; tudjuk ugyan, 
hogy a hajfösteny képződése a szemölcs csúcsától be
álló föstenyodavitel által történik, ezt a kérdést azon
ban, hogy mi módon enyészik el, nem vagyunk képe
sek kielégitö módon megoldani. Dr. Pinkus, ki a haj 
megbetegedésre nézve beható tanulmányokat tett; a fős- 
ténynek lat hajgyökből kiinduló enyészetét tartja a meg
őszülés tulajdonképpeni okának. A fösteny azonban nem 
mindig enyészik el tökéletesen és ősz hajak górcső (na
gyító) álatt helyenként föstenytartalmat mutatnak a ké
regállományban. Ha azonban ezen föstanyag mindinkább 
kevesbedik és ha a hajtengelyen keresztülhuzódó ve-

T Zozó-briBlantin

lócsatorna léghólyagocskákkal telik meg, az esetben a 
haj szürkének, ősznek mutatkozik.

Mi fodrászok tapasztaljuk, hogy az ősz haj a ren
des színezetű hajjal ellentétben elveszíti rugalmasságát. 
Pinkus dr. feltevése tehát, mely szerint az őszülést a 
fösteny helyébe lépő léghólyagcsák idézik elő, va
lószínűnek látszik.

Schwiimmer dr. kételyének ad azonban kifejezést. 
Miként fejlődhetnének légrészecské|k a kéregállomány tö
mött sejtjein belül, vagy a haj velőcsatornáján keresz
tül, mely mindenütt tökéletesen el van zárva?

Jelenlegi ismereteink szerint tehát ugylátszik, hogy 
a föstenyhiány, vagyis a hajszemölcs részéről hiányo
san eszközölt föstenyszolgáltatás képezi a megőszülés 
valószínűbb okát; de még ezen föltétel sem magyarázza 
meg azon eseteket, amelyekben a haj nem alulról föl
felé, hanem fordítva, azaz a haj hegyétől kezdve a 
gyök felé őszül meg. Hogy ideges esélyek a hajait 
őszülését elősegítik, gyakran észlelték olyan nőknél, kik 
gyakori és nagyfokú arezsábának voltak alávetve; a 
midőn az ilyen rohamok után az ősz hajak száma te
temesen szaporodott. A gyors vagy rögtöni megőszü- 
lést szintén oly behatásokra lehet visszavezetni, melyek 
előttünk ismeretlen idegbefolyáson, vagy pedig valami 
önszcrüen fejlődő sav behatásán alapszanak.

Az elveszett föstenynek utólagos pótlása némely 
esetben lehetséges. Ez kiderül azori esetekből, hol hu
zamosan tartó megbetegedések (hagymáz) után fiata
labb embereknél a hajak lassanként világosabbak lesz
nek és előbbi egészségi állapotuk helyreállásakor ren
des színezetüket visszanyerik; úgy látszik tehát, hogy 
a megszűnt föstenytermelés bizonyos körülmények közt 
ismét megindítható.

Az illatszerészek által forgalomba hozott szerek a 
föstenytermelést sok esetben előmozdítják. A haj tel
jes elszíntelenedése esetében azonban nem marad más 
hátra, mint festés, melyről a későbbi fejezetekben i,rok.

Egyes kutatók azon állítása, hogy a velőcsatorna az 
ősz hajaknak terpentinben, aetherben történő áztatása 
által kivonható, egyáltalán nincs megállapítva.

A gyógykezelésnek tulajdonképpeni célját a hajak 
megőszülésénél azt képezi, hogy a föltűnő szinclválto- 
zas elfedessék. Legtöbbször eredményeiden, még azon

Csak

„ Elida" borotvaszappant
használjon !

Ajánlja vendégeinek;
Az
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elismert legkitűnőbb készítmény
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esetben is, ha amaz elmélet, mely szerint a léghólya- 
göknak a légcsatornában bekövetkező létrejövetele ké
pezi az őszülés okát, helyes volna, alig sikerülhetne 
a légrészecskéket valamely gyógyszerrel a hajból el
távolítani.

A fehér hajat tehát legtöbb esetben csakis festéssel 
lehet eltüntetni. A festésről ehelyütt még csak azt aka
róin megjegyezni, hogy a réz, ólom, pyrogallussav és 
ezüst oldatai károsak az egészségre. Ártalmatlan fém a 
vas; az olajnemüek, valamint a Perzsiában használat
ban levő Henné-növény, összekötve porrá tört indigó  ̂
val. Ez utóbbi szer használata azonban nagy gyakor
lottságot és ügyességet igényel.

A z  a r c á p o l á s  i p a r u n k b a n .
A nyugati államokban régen felvett ága iparunknak 

a bőrápolás. Nálunk igen nehézkesen halad előre ezen 
újabb kereseti tág, ami annak tudható be, hogy a 
fodrászkönyvek és a fodrászipari orgánumok nem 
eléggé foglalkoznak ezen ipari művelettel. Tudvalevő
leg a foghúzás, a fogak technikai reparációja a 
fodrásziparból indult ki és ami igen nagy keresetet 
biztosított az akkori fodrásziparnak. Továbbá tudjuk 
azt is, hogy a régebbi időben, különösen itt Ma
gyarországon még 1700-ban is, a borbély egyben or
vos is volt. Például Rákóczi Györgynek, I. Rákóczi 
Ferencnek, Báthory Istvánnak, Nagy Lajosnak sebe
sülésekor, a történelem szerint, is a borbélyt hívták, 
akik a sebeiket kezelték, igy a leghirnevesebb sebé-

+
A z  a r a n y  l e e r e s z t i t e k
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Zozó

szék abban a korban a borbélyok voltak, de 1848-ig, 
illetve 1873-ig sebészetet, az érvágást vagy egyéb vér
vételi munkákat a borbélyok intézték, mig egy 1885. évi 
törvény az orvosok és a tudomány előrehaladtával 
ezeket a kereseti forrásokat egyetemi tanulmányokhoz 
kötötték, igy iparunk köréből ezen munkálatokat el
vonták. De nem kevésbé az döbbeni korban viselt pa
rókát, az úgynevezett rokokó-stil, a XIII. Lajos kora, 
a Habsburg-dinasztiának József császár koráig nem volt 
gentleman az, aki .vendéghajakat nem viselt volna. Most, 
ha a történelemre visszatekintünk, látjuk, mennyi adott 
viszony volt iparunk kereseti forrásaira, mig ma ezek 
a kereseti viszonyok megszűntek részünkre, tehát uj 
tereket kell biztosítanunk iparunkban való megélhetésre 
és az adott viszony az, hogy az emberiség, illetve 
vendégeinknek bőrfelületével foglalkozni és ezeknek az 
ápolására terjeszkedjünk ki, mert az emberiségnek hiú
sága és tetszvágya nem hagyott alább, sőt a művelt
séggel még magasabb fokra emelkedik. Tehát ezen' 
a helyen én a bőrápolással óhajtok foglalkozni. Az 
eddigi kísérletek, illetve szárnypróbálgatások nálunk arc- 
gőzölésben merültek ki, mig a rendes arcápolás a 
külföldi államokban, illetve a müveit külföldön, kü
lönböző fény behatása folytán érvényesül. Ezen fény- 
masszágék igen fényesen váltak be, amennnyiben tud
juk azt, hogy a különböző’ éghajlatoknak hőhullámai, 
illetve a napnak a fénye milyen hatást gyakorol a 
bőr külső színére és a bőr szaruhártyájának színező
désére. E célból helyesitették először a villanyt kék 
vagy vörös szinti üvegek használatával, később aztán, 
illetve ma, a fénysugarak összpontosítására és ennek 
intenzív használatára a kvarc fényt használják fel, 
amennyiben a kvarc fény és hővezetése sokkal inten
zivebb, mint az üvegé, igy alkalmasabb kisebb hő; 
kifejtésénél is az arcbőr színezésére. Most már tudjuk 
azt, hogy bizonyos fény behatása alatt a bőr fel
hám rétege különböző színezést nyer és ezek a színe
zések az arcbőrnek bizonyos üde szint kölcsönöznek, 
ha már most, tegyük fel azt, hogy van egy sápadt arcú 
férfi, kinek különösen sápadt női arcszine van. ö  ezen 
változtatni óhajt, ezért orvoshoz vagy különös inté
zetbe nem óhajt menni, neki legalkalmasabb, hiszen 
minden vagy minden másnapon a fodrásznál megfor
dul, ha ezt a műveletet a fodrász végzi el.

Nagyon egyszerű ennek az eljárása, semmi egyéb 
nem kell ehez, mint egy kis gyakorlat és egy kevés 
befektetés, de ugyanezzel az eljárással el tudjuk tün
tetni a himlőhelyes arcról a himlőtől visszamaradt 
gödröket és különböző barna, félbarna vagy kreol szí
neket adhatunk az arcoknak, úgy, hogy a beteges 
arcú férfi vagy nő teljes üde arcú lesz munkálatunk 

. után.
Ezek után ismertetem a különböző eljárásokat. 

Tudniillik az arcmaszirozást és az úgynevezett arckozmc- 
tikát legelőször az amerikai Egyesült Államokban kul
ti váltak, innen indult ezen eljárás világkörutra. Az atne- 
clég meleget kapott és az arcra kent száraz stearin- 
krémmel bekenjük és ezt gyengén1 a bőrbe ujjainkkal 
bemaszirozzuk, ezen eljárás után vízgőzt fecskendezünk 
az arcba és ezt leginkább egy arcgőzölő apparátussal

-Pouder, a Zozó-Arcszesz, a Zozó-körömlakk, a Zozó körömpaszta a legkitűnőbb hazat készítmény
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cseleked jiik meg, amidőn az arc a vízgőz behatásától 
elég meleget kapott és az arcra ke int száraz s'tearin- 
krérn elég vizet szívott magába,"'a gőzölőt eltesszük cs 
a gőzölőre előzőleg telteti két vaígy három meleg szalvé
tával az arcot letakarjuk, igy a meleg arcról a szal
véta a fölösleges vizet magába szívja, viszont a meg- 
duzzadt pórusokban behatolt ístearin-krém az arcbőrt 
ki teszi ti, illetve teljes simává teszi és minthogy tudjuk, 
hogy a steariii-krém olvadási foka 55—6O0/0 , igy 
az arcban maradt stearin-krém megkeményedik és ez 
8 — 12 napig a bőr felületének teljes simaságot kölcsö
nöz és minthogy a (bőr pórusaiban- a stearin iriitációkat 
nem okoz és a petyhüdt bőr telítése csak az illető 
előnyére válik, úgy mindenei Amerikában, még a nem is 
hiú férfi, avagy nő általánosan használja.

A második eljárás a fény behatása, orvosi körökben 
is a hajparazitákat, avag}r a bőrben előforduló para
ziták kiirtására a kékfér lyü villanylámpát használják, 
használják pedig azért, mert a nagyobb hőfok kifejté
sénél a kék üvegen át fénysugarak kellemetlen hő
fokukat részben elvesztik, de viszont a koncentrált vil
lanyos fény hatása ugyanaz, mintha ezt szabadon cse
lekednék, de minthogy ez a páciensre kellemetlen 
lenne, igy ennek ellensúlyozása végett a kék lámpát 
használják. A kék fénnyel való eljárás a következő: A 
száraz stearin-krémbe egy 5—100/0 lanolin, avagy finom 
növényolajat keverünk, a kékfényü lámpát egy burába 
helyezzük, és az élőbbén elkészített krémmel az arcot 
bekenjük és a bekerít arcot, a bura elé állítjuk, úgy, 
hogy az erősen a villamos fénynek legyen kitéve, 
ezáltal az arc erősen felmelegszik és' a bőr pórusai 
a melegség folytán izzadságot önteni kezdenek, amint 
a bőr pórusai megnyílnak, az arcon; lévő krém olva
dásnak indul, és behatol a nyílt pórusokba, most ha 
az arctól a burát elvesszük, és az arcot levegőhajtással 
hirtelen lehűtjük, aj stearin-krém megduzzadtan lehűl és 
ugyanazt az eredményt érjük el, mint az amerikai 
rendszerrel,

A pantosztat eljárás: A legújabb és' mostan diva
tos pantosztat rendszerű eljárás a következő: Mig az 
előbbeni eljárása knál a művelet egyszerűbb, úgy ennél 
az eljárásnál igen komplikált, a művelet a következő
képpen történik': Az arcot először száraz vagy zsíros 
krémmel igen 'vékonyan bekenjük, ezek után villanyos 
vibrációs maszagéval erősen az arcot átmaszirozzuk, 
ezen eljárás wtán az arc elé egy gőzölő apparátust 
állítunk és a22 arcot erős gőznek tesszük ki, az erősen 
felgőzölt arco.t flanell vagy egyébé puha törlőkendővel 
tisztán és Szárazon letöröljük, ezen letörlés után, az 
arcot kvarc fény elé állítjuk, most a kvarcolás a kö
vetkezőképpen történik: ha csak az arc egyik részét 
óhajtjuk színezni, akkor azokat a részeket, amelyeket 
színezni neiai óhajtjuk, vattával avagy vászondarabokkal 
lefedjük, a lefedés után mindég olyan erős fényt bo- 
csájtunk, amilyen erős színeződést óhajtunk kapni, 
különben $s a pantosztat apparátusokon árammérők 
vannak elhelyezve és ezen árammérők pontosan meg
mondjak az áram feszültségi fokát és a kifejtett hő
fokot is, ezt ilyen pontosan leírni itt nem lehet, ezt 
mind a gyakorlat adja meg és erre vonatkozólag egy

T Z o z ó  készítményekből kísérletezői

igen kiterjedt irodalom is áll a szaktárSak rendelke
zésére. A kvarc fényezésnél mindenkor a Szemeket 
le kell takarni, még pedig 4 -—5-szörös pos'ztódarabokkal, 
hogy a fény a szemet semmiesetre se érje, mert 
ez nemcsak, hogy kellemetlen, hanem a szemre magára 
is igen ártalmas. Ezen eljárással az arcszinnek minden 
árnyalatát meg lehet adni, a világosbarna szilitől egész 
a sötét kreolig, még az az előnye is meg van, hogy 
az arcszinezésnél az arcélnek a rózsásságát is megadja 
és igy ebből ma a Nyugaton egész kultura fejlődik.

Mindezek leírása után igen ajánlom az igen tisztelt 
szaktársaknak, hogy ezen eljárások egyikét üzleteikbe 
vezessék be, mert ily csekély munkával tekintélyes jö
vedelemre tehetnek szert.

A  b o r o t v a .
Régebbi időkben borotva készítésére alkalmas acélt 

csak Angolország állított elő, tulajdonképen csak az 
angol acélkovácsok tudták a borotvaacél előállításának 
titkait, ami addig az ideig titok is maradt, amig a 
modern kémia reá nem jött a borotva készítésére [al
kalmas acél vegyi összetételére. Ma már nemcsak 
Angliában, hanem Németországban ,(Solingen, .Weier 
Solingen, Ohligs) és Csehországban is készítenek bo
rotvákat, amelyek között vannak olyan minőségű 
gyártmányok is, amelyek az angol gyártmányokkal ve
tekednek. A borotvagyártás bölcsőjének Sheffieldet és 
az azt környékező kis községeket tartják, innen indult

végett Ingyen mintát küld a készítője
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ki a borotvagyártás. Angolországban ezeken a helye
ken a borotva gyártását mint háziipart űzik ez idő 
szerint is. A borotvaacélnál azonban nem olyan fon
tos az acél vegyi képletének a pontossága, mint az 
acél megmunkálási módozata és edzése. Napjainkban 
rnár a borotvagyártást gyáriparilag űzik. Onnan van 
az, hogy minőségben még meg sem közelítik a régie
ket, mert ezeket kézzel kovácsolták. Azelőtt a bo
rotvát kézi üzemmel köszörülték lassan, úgy, hogy 
nagyobb meleget ne kapjon a köszörükövön való sur-< 
Iódás folytán, igy sem edzésükben, sem pedig az acél 
minőségében nem állhatott be lényeges változás, mig 
most, ha köszörűshöz adjuk a borotvánkat, a szeren
csés véletlennek köszönhetjük, ha azt olyan minőség
ben kapjuk vissza (használhatóság tekintetében), mint 
azt a köszörűsnek annak idején átadtuk. Az pedig 
onnan ered, mert most a köszörülést gőz-, vagy vil
lanyerővel végzik, az acélnak pedig a legkisebb át- 
iriclegedés is árt, pláne az olyan acélnak, amilyen
ből a jó minőségű borotva készül.

Még napjainkban is a legismertebb borotvák a kö
vetkezők: Hétcsillagos Johnson, Wolf, John Barber, 
i\V os ten and Sohn (szárnyas' Thynie), S. Pearson IComp. 
gyártmányai, továbbá Froxin, amelynek már az eredeti 
gyártelepe sem létezik. A fent felsorolt gyártmányok ré» 
gébben kivétel nélkül kismesterek műhelyeiben készül
tek, ezek a műhelyek később gyárüzemekké fejlődtek, ma 
már az ezek által gyártott borotvák sem oly kiválóak 
többé. A régi kisüzemek közül több megszűnt és igy a

konkurrencia kapott a néven és széliében-hos's/áb in gyárt
ják a jó márkával ellátott, de rassz minőségű borotvákat.

Ma már Solingenben és Csehországban is kapni 
angol márkájú késeket, természetesen silány utánzat
ban. Újabb dolog mostanában még az is, hogy nem a 
gyár megnevezésével, hanem valami hangzatos Szónak, 
mint védjegynek felhasználásával készítenek borotvaké
seket. amelyeket kiváló jóknak mondanak és mint első 
minőségűek jönnek forgalomba, dacára annak, hogy e 
tekintetben gyakran sok kívánni valót hagynak hátra.

A legújabb találmányi! Pollárd-borotvák forgalomba 
hozatala után, amint ezen .gyártmány jónak bizonyult, 
számtalan hasonló nevű borotvakéseket hoztak és hoz
nak forgalomba, hogy az ezen jól ismert márkának Csalárd 
és megtévesztő felhasználása által a tisztességtelen, nem 
oly jó árut adó konkurrencia is haszonhoz jusson. Az 
ily márkák rosszhiszemű forgalomba hozatala a borbély 
szerszámbeszerzésének rovására történik.

Ezeket azért említem fel, hogy csak olyan gyártmá
nyokat vásároljunk, amelyekről tudjuk már, hogy jók 
és hallottuk valamely szaktárstól jó minőségüket. A bu- 
rotvakéseknél nem ajánlatos a folytonos' kisérletezés.

A borotva kiválasztásánál rendszerint pöngetni szok
ták a borotva élét, csengéséből akarják megállapítani a 
borotva jó voltát, pedig valójában ez a anódj« a minőség 
megismerésének teljesen helytelen, mert például, ha a 
borotva vékony, akkor éles csengésű, amire azt szokták 
mondani rendszerint, hogy jó, holott ez nagyon is két
séges. Abban cs'ak annyi a biztos, hogy kemény. De 
éppen a kemény acélból készült borotvák nem jók, mert 
ezeknek edzése üveges, vagy darabos' és nehezen hoz
hatók élre a fenésnél. Az sem igaz, hogy az élüket iajz 
ilyen borotvák tovább tartják meg, mert a szíjon az 
ilyen kések csak fényesednek és nem kopnak, csak azt 
az élt tartják meg, amit a lefenés adott nekik. Ha ez 
elkopott, ami igen hamar megtörténik a mi iparunkban, 
mert hiszen a borotvát folyton használjuk, ismét egy 
igen nehéz borotvafenés előtt állunk, mert az ilyen ké
seket igen nehéz lefenni. Még a puha acélból készült 
borotva is jobb a fentemlitettnél, amennyiben a> fenőszij. 
és heveder mindig javit az élen, ha fenjük. A közepes* 
keménységű acélból készített borotva a legjobb ,/ugy 
éltartás, mint a fenés tekintetében is.

A legjobb borotvapróbálás a vételnél, avagy a kö
szörülés után az, hogyha a borotvát lapjával fektetve 
hüvelyűjjunk körmén lassan, gyengén végighuzzuk. Ha 
az éle egyenlően hajlik egyenlő nyomásunk folytán; 
akkor köszörülése jó és ha az acélja is kifogástalan 
akkor az ilyen borotva minden tekintetben meg fog fe
lelni. Az ilyen kést könnyű fenni szabályos4 köszörülése 
folytán. Ha a borotva egy vagy több helyen erősebben 
hajlik az egyenletes nyomásunk folytán, azon a helyen 
az éle vékonyra van köszörülve, ha nagyobb nyomás 
szükségeltetik a hajlitásához, akkor azon a helyen vas
tag, s ennek a szabálytalan köszörülés a hibája. A fe- 
nésük pedig a lehetetlenséggel határos. Az ilyen borot
vakés élét legjobb ismét kitörni, mert a köszörűs sem 
tudja soha egyenlő élre hozni, csak ha keskenyebbre 
veszi, ha pedig ’a köszörűs ilyen köszörüléssel adja át 
nekünk késeinket, egyszerűen vissza kell adni neki. Vari-*

*  Telefonszáma: József 35—40
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nak egyenlőtlenül edzett borotvák is, ezek acélanyagé 
helyenként puhább, az ilyen borotvák egyáltalán hasz
nálhatatlanok. Egy jól köszörült kés legalább 2—3 évig 
megtartja élét bármily gyakori használat melleit is, ha 
azt jól kezeljük és jól fenjük le.

Háromféle borotvaköszörülést ismerünk, még pe
dig: homorú, félhomoru és francia köszörülést. A ho
morú köszörülésnek azt nevezzük, ha a borotva tel
jesen ki van vájva és fokától kezdve egészen az élig 
milliméter vastagságú acéllapot képez.'

A félhomoru köszörülés a fentivel egészen egy
forma köszörülés, csak valamivel vastagabb az emlí
tett acéllap.

Francia köszörülésnek nevezik pedig azon köszö
rülést, amely a borotva fokától az éléig szabályos 
hegyes háromszöget képez. A praxisban sokszor elő
fordul, hogy egyes szaktársak a köszörülési módo
zatok neveit és formáit sem ismerik.

A  f e h é r n e m ű  K e z e l é s e .
A fehérnemű tiszta kezelése nagyon fontos a mr 

iparunknál, mert a kiszolgálandó vendég arra fősulyt 
helyez. Ha a használandó, kendő sárga, még ha tei~ 
jesen tiszta is, degusztálja a vendéget. Azért a ru
hák a legpraktikusabb mosásának és teljes kikészitési 
módjának megismertetésére is kiterjeszkedem.

A borbélyszakmában használt ruhák nem lesznek 
oly szennyesek, mint amit testen hordunk (izzadság 
és egyéb testi kigőzölgés hiányában), miért is eze
ket könnyebb tisztára mosni. A ruhákat lúgos élővíz
ben beforgatjuk és lehetőleg ebben a vízben a nya
kat érintő szalvéta és köpenyrészt erősen kimossuk, 
úgy, hogy ezáltal a szenny meglazul rajtok, meg
ázik, azután az ekként mosott ruhát meleg lúgos viz- 
ben kicsavarás után beforgatjuk egy újabb vízbe s 
ezt a vizet is .eltávolítjuk belőle. Majd gyengébb lúg
ban kifőzzük mindaddig, mig az jól át nem forrta 
magát, azután a ruhákat ismét átmossuk, kifacsarjuk, 
hideg öblítőbe tesszük, majd gyengén kékitett vízbe 
mártjuk, ismét kifacsarjuk, megszáritjuk és közönsé
ges  ̂ puha ruhaként mángoroljuk és kivasaljuk. Az igy 
elkészített ruha fehér és puha, úgy, hogy minden te
kintetben a használatra teljesen alkalmas.

Klórt, vagy egyéb fehérítő anyagokat ne hasz
náljunk, mert azok kellemetlen szaggal járnak, ami a 
már szárított és vasalt ruhában is megmarad, amellett 
mindezek az anyagok a fehérneműt rontják is.

G c w i i r t z  L i p ó t
villanyerőre berendezett köszörűidéig 

Szombathely, Kőszegi-utca 12.

Elvállalok e szakmába 
vágó minden munkát, u. m,: 

kés, olló, borotva stb. szakszerű 
köszörülését. Borotvaköszörülésben 

speciálista vagyok. Vidéki meg
rendeléseket gyorsan és pon

tosan eszközöltetek.

A világliiril POLLART-borotvák
magyarországi főraktára

R e ite r  M ih á ly
f o d r á s z

B u d a p e s t ,  IV ., S ü t ő - u t c a  2 .

Ajánlom t. szaktársaimnak raktáro
mon levő még a következő számú 
Pollartkéseket, úgymint 18., 27., 

28., 72., 77. és 80. számú.
Szaktársaim szives rendeléseit pos
tán utánvétellel a legjutányosabb 

áron szállítom.

Sphinx-Művek
Részvénytársaság 
Gyártja az összes
kozmetikai cikkeket

EaudeCoiogne c A j  Eau de Quinin
Eau de Toilette Eau de Portugál

Champoon Brillantin
Hajszesz Pouder

Fodrászok részére kimérve i s . '
Ui jzontelárusitóknak kedvezmény. 

Telefon: 12 8 -0 0 . *

* Zozó-készitm ények m essze felülmúlhatatlanok



8 F o d rá s z ip a r 6. szám.

Esküvő. Május hó 28-án, fényes ünnepéllyel egybe
kötve, ünnepelték meg G á s p á r  Ferenc ur, Gáspár 
Testvérek cég beltagja, egyetlen leánya, E r z s i k é  es
küvőjét. A vőlegény V á m o s  Hugó, államvasuti mér
nök. Áldás kisérje házasságukat.

Fuchs ímre szaktársunk a folyó hóban fogja meg
tartani Debrecenben 25 éves önállóságának jubileu
mát, amelyre debreceni szaktársaink is készülnek.
Fuchs szaktársunk érdemdús működése a debreceni 
fodrászok érdekében ott kezdődött, hogy tudni illik 
ő alapozta meg szakiskolánkat és ott öt éven keresz
tül mint annak tanára, illetve előadója működött. T i
zenkét év óta tölti be a debreceni szakosztály elnök
ségét, odaadóan és kötelességtudóan vezeti annak ügyeit 
a közmegelegedésre, minden újnak és mindennek, ami 
szakmánkra üdvös és hasznossá válik, mondhatnám 
Debrecenben Fuchs az előharcosa és kitartó erős aka
rattal el is tudja intézni. Legutóbb is, a mai nehéz
viszonyok között, árvizsgálóval volt bajuk az ottani 
szaktársaknak, erre Fuchs nem kiméivé fáradságot és 
Dudás János szakosztályi elnökkel Pestre jött és meg
mozgatott mindent szaktársaink érdekében, hogy a ki
szolgálási dijakat fel tudták emelni. Szűk hely miatt 
nem tudom mindazt felsorolni, amit Fuchs mun
kás életében a közjónak dolgozott. Ezúton kívánom, 
tartsa meg őt egészségben az úristen számos évig,
hogy az 50 éves jubileumát is megünnepelhessük.

Uj Borotvaszappan. A Dankovszky István cég egy 
teljesen uj rendszerű szappant hoz forgalomba, amely 
szappan sokkal gazdaságosabb, mint az eddig forga
lomba hozott szappanok bármelyike. Az amerikai Gol- 
gátes-rendszer után indulva, sokkal higienikusabb a 
régen bevált rendszernél js, 5 dekagrammos kocka
szappannal 2 0 0  vendéget lehet kiszolgálni, a beszap- 
panozása pedig sokkal gyorsabban történik, mint bár
mely szappannal, mert puhító hatása az eddigi szap
panoknál sokkal erősebb, úgy, hogy teljesen a krém
rendszert fedi. Ami lényeges, a qualitásra nézve olcsó 
és kellemes illatánál fogva már próbahasználatnál is 
igen előnyösen bevált.

Felelős kiadó: Radványi Géza.

= ÍA P R Ó  HIRDETÉSEK8 = 1
FIATAL, csinos fodráSznő, ki perfekt hölgyfodrász és 

jól manikűröz, felvétetik akár százalékra, akár fix 
fizetésre Laskay István fodrásznál, Keszthely.

IDŐSEBB, szolid jó munkás keres alkalmazást oly 
helyre, ahol a szakma mellékágát elsajátíthatná. Cim: 
Bereczky János, Barcs, OrSzág-ut 54.

FIATAL fodrászsegéd alkalmazást keres oly helyre, 
hol a mesterségét még jobban megtanulhatná. Igénye 
teljes ellátás és' a munka utáni fizetés. Eiter Rezső 
borbélysegéd, Németboly.

VIDÉKI városban 25 év óta fennálló borbély
á é t  három kiszolgáló asztallal, vezetéshiány miatt 
eladó. Értekezni lehet a kiadóhivatalban.

KÉT kiszolgáló-asztal, egybefutó Székekkel eladó. Cim 
a kiadóhivatalban.

* Z o z ó s a m p o n

FODRÁSZSEGÉD négyéves gyakorlattal, perfekt mun
kás alkalmazást keres' junius hó 15-re, lehetőleg a 
fővárosban, hol teljes ellátást és lakást kapna. Vidéki 
ajánlatokat is elfogad. Szives megkeresést kér fizetés 
megjelölésével. Cim: Jankovicli István íodrás'zsegéd, 
Jászberény, Varga-utca 12.

EGY JÖFORGALMU todrászüzlet, házzal együtt, vagy 
anélkül eladó Balatonberényben. Cim: Kiss János' fod
rász, Balatonberény.

HOLGYFODRÁSZ és manikűr felvétetik dunántúli vá
roskában. Cim a kiadóhivatalban.

FODRÁSZÜZLET vidéken, 35 éve fennálló jó mene
telő, egész modern berendezéssel, 6  évi bérszierző- 
déssel, lakás'sal, azonnal eladó. Érintkezni lehet. Szántó 
fodrásszal, Szolnok. , *

V a  század óta köztudomású, hogy
SCHÜTZER JAKAB és FIA 

SZÉKESFEHÉRVÁR-i

B O R O T V A S Z A P P A N  
A  L E G J O B B .

m m . m im  m m  j e  m r  c m :  c m :  k a  j e » j h l  a u  c m :  C f c *






