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A szervezet feladata.
A munkásság gazdasági felszabadulásáért 

folytatott harcok a szakszervezeteket gyö
nyörű feladat elé állítják. Olyan jelenség 
ez, amely alól nincsen szakma, mely ki
vételt képezne. Arról van szó, hogy minden 
osztályharc alapján álló szakszervezetnek 
egy és ugyanazon időben háromfelé is kell 
hadakoznia akkor, midőn kitűzött célja felé 
ön- és céltudatosan halad. Ha ezt megfon
toljuk, akkor rájövünk, hogy az erők ilyen 
megosztásánál milyen héroszi munkát vé
geznek azok, akik a saját és osztályos
társaik, valamint családjuk és a társadalom 
javításának érdekében szakszervezetekben 
tömörülnek. Az ilyen harcok teljesen ide
genek olyan egyének szemében, akik soha 
ki nem vették részüket abból, hanem min
denkor a jó és puha kényelemszeretet illatos 
berkeiből bírálták, lekicsinyelték vagy rá
galmazták a harcolók táborát. Vannak ezek 
között olyanok is, akik egy-két heti járu
lékot valaha életükbe befizettek a szakszer
vezetekbe és mert a két heti járulék fize
tésével nem érték el azt az álmot, melynek 
teljesülését ezen pár fillér befizetésétől 
várták, félreállottak és most lesből támadva 
mondják: „Én is voltam tagja a szervezet
nek, nem tudnak semmit kivivni.u

Az osztály tudatos szervezkedésnek ezek 
a leggonoszabb ellenségei. Azért a szerve
zet kiépítéséért folytatott harcban az ilyen 
oivtámadók elleni védekezésre kell legtöbb 
erőnket elforgácsolni. Miután pedig a szer
vezet feladata nem abból áll, hogy egyes 
gonosztevőket üldözzön, sem abból, hogy 
egyes fecsegők ostobaságaival vitatkozzon, 
hanem abból, hogy minden erejével a ma
gyarországi borbély- és fodrászmunkásság 
társadalmi és gazdasági helyzetén javítson 
— magától értetődő, hogy erejét főképpen 
annak az eszmének szenteli és küzdelmeit 
is úgy irányítja, hogy ezen magasztos fel
adatának megfelelhessen. A másik rész a 
künnlevők nagy tábora. Akkor, midőn a 
szakszervezet nemes feladatához híven 
síkra száll a fodrászmunkásság érdekeiért, 
akkor nem csak azok érdekeiért küzd, akik 
öntudatos, áldozatkész katonái a szervezet
nek, hanem azokért is, akik soha még áldo
zatot nem hoztak azért a nagy és magasztos 
eszméért, ami az összeségért küzdő és har
coló embereket a küzdelemben hevíti. Most, 
midőn egy nagy, országos mozgalom előtt 
állunk, mindezen körülményekkel számol
nunk kell. Számolnunk kell azért, mert 
éppen olyan kérdésben vesszük fel a harcot, 
amelyben ha elbukunk, évtizedekig hátra 
leszünk vetve és éppen ez a kérdés az, 
amelynél ali^ van felfogáskülönbség a 
fodrászánunkasság között. Ez a teljes vasár
napi munkaszünet kérdése.

Híven a szakszervezet hagyományos fel
adatához, a munkaszünetért országos moz
galmat indít. Munkaadóink egy része és 
azok, akik a munkás szociális életének irá
nyítására vannak rendelve, velünk tarta
nak. Szervezetünkben tömörült szaktár
saink felfogásával tisztában vagyunk. De 
hol van a szervezetlenek nagy tömege, mely 
uton-ut Félen hangoztatja és követeli a teljes 
vasárnapi munkaszünetet? Majdnem pa- 
rancsolólag lépnek fel, hogy a szervezet 
esi iái jón valamit, A szervezetet nem kell 
kötelességének teljesítésére felhívni, azon
ban elvárja, hogy midőn teljesíti azt, azok,

akik tőle várnak mindent, támogassák is 
azzal az elemi kötelességgel, hogy legalább 
iratkozzanak be és váljanak annak tagjává. 
Sikeres működést csak egy erős szervezet 
képes kifejteni. Ha tehát ezen évtizedes 
küzdelmünket győzelemmel akarjuk befe
jezni, úgy nekünk igen nagy erőt kell ki
fejtenünk, amit csak a szervezetbe való 
tömörüléssel bírunk elérni. Helyzetünkön 
annyival tudunk javítani, amekkora erőt 
tudunk annak érdekében kifejteni.

Rájövünk tehát, hogy ezen kérdésnél is 
a szervezetnek több irányban kell a küz
delmet felvenni. Küzdeni kell a szervezet 
megerősítésén, küzdeni kell a kétkedők 
meggyőzéséért és végül küzdeni kell az 
összességért a teljes vasárnapi munkaszü
netért. Ha valaki szemrehányást tenne 
szervezetünk lassú fejlődéséért, ebből lát
hatja milyen óriási munkát kell végeznünk 
és mi az oka annak, hogy folytonos, lanka
datlan munkának is milyen kevés gyü
mölcse van még. Az osztálytudat, az esz
mének igazába vetett rendületlen hit az, 
ami nem riasztja vissza a szervezet bátor 
katonáit, Minden nehézségen keresztül 
harcolunk tovább, hogy modern „anyaszent- 
egyházunk" szervezetünket erőssé tegyük, 
hogy az feladatának sikeresen megfelel
hessen. Nem vagyunk mi szobatudósok, sem 
az érzelmek hárfáján játszó troubadurok; 
mi az életadta körülményekkel számolunk 
és szervezetünk feladatát úgy szabjuk meg, 
hogy egy munkástársadalmi osztály elég jó 
gazdasági viszonyok mellett élhessen, egy 
egészséges, versenyképes ipari szakmából 
és ezt elsősorban a szakszervezet mozdítsa 
elő. Aki ebben veszedelmet lát, az vagy 
őrült, vagy gonosztevő. Midőn ezt követel
jük és ezért harcolunk, elsősorban számo
lunk azzal a ténnyel, hogy csak egy gazda
ságilag erős ipari szakma képes munkásai
nak jó gazdasági viszonyokat biztosítani. 
Tehát ostobaság rólunk feltételezni, hogy 
mi a szakmának ártani akarunk. Azok, 
akik ezt hangoztatják, restellik bevallani, 
hogy az ő zsebük az, ami nekik fáj. A nagy- 
közönség és a szakma érdekének örökös 
hangoztatása nem egyéb, mint egy malac
lopó köpönyeg, amely alá féltett zsebérde
keiket takarják munkaadóink. Szervezetünk 
feladata, hogy ezt a bő köpenyt, amely alá 
olyan sok hazug frázis elfér, jól kiporolja 
és abból majd kihullanak azok az apró, 
sovány és vérszegény „érvek", melyek szer
vezetünk kiépítését és ezzel a fodrászmun
kásság gazdasági fölszabadulását hátrál
tatják.

A vasárnapi munkaszünet 
és a munkarend.

Munkaadóink azzal az indokolással uta
sították vissza munkarendi követeléseinket, 
hogy megvárják mi lesz az uj vasárnapi 
munkaszünetről szóló törvényben és azutan 
adnak majd olyan engedményeket., amelyek
ből nem íesz köszönet. Jól látják ők már 
azt a törvénytervezetből is, hogy mit nyújt, 
vagy igér az a törvény, de vagy nem értik 
mi van benne, vagy azt hiszik, hogy ez is 
olyan csizma, amelyet minden lábra fel 
lehet huzni. A fodrászmunkásság érdek- 
képviselete, a szakszervezet résen van és 
minden erejéből küzdeni fog, hogy a már 
nyert jogainkat munkaadóinktól elcsaklizni

ne hagyja. Előre tudjuk, hogy ismét özö
nével fognak kényeket hűllajtani a sze
gény, nyomorgó munkaadók sorsán, akik 
éhen fognak veszni, ha munkásaikat heten
ként csak hat napig dolgoztatják. Honfiúi 
hús szivük tirádákat fog keseregni a sze
gény pusztuló magyar közönségen, mert 
ezentúl vasárnap nem mehetnek a borbély
hoz, hanem vagy szombat este, vagy hétfőn 
reggel kell megborotválkozni; már pedig 
a közönség érdeke — amiért a borbély
mestereknek olyan nagyon fáj a fejük — 
azt parancsolja, hogy vasárnap legyen 
megborotválva, különben megakadnak a 
vasutak, a Duna medréből kilép és vég
pusztulás fenyegeti drága hazánkat.

A törvénytervezet — bármint igyekeznek 
kiforgatni eredeti értelmét. — a borbély- 
munkásoknak is megadja a vasárnapi 
munkaszünetet. Ez a fodrászmunkások hat 
év előtti egyöntetű, szép harcának ered
ménye. Az akkori harcokban munkaadóink 
nagy számban vettek részt s szóban és 
tettekben a teljes vasárnapi munkaszünet 
hívének vallották magukat. Azok a munka
adók voltak ezek, akik most megtagadták 
tőlünk a 24 órás pihenőnapot. Akkor meg
állapítottuk már, midőn a közgyűlésen 
komédiájukat eljátszották, hogy őkelmék 
közönséges farizeusok, akik vagy hat év 
előtt, vagy most nem őszinték. Nem őszin
ték pedig azért, mert akkor sokkal többet 
akartak adni, vagyis Ígértek, hogy az akkori 
i p a r t es tii 1 < * t i e 1 n ö k s égé t m eg kap a r i n t h a ssá k 
és most pedig sokkal kevesebbet vagy sem
mit nem akartak adni, hogy az elnököt 
megbuktassák. Tehát nyilvánvaló, hogy 
nem tiszta érdekből vezérelt taktikai fogá
soknak dobták oda a fodrászmunkásság 
emberi jogokon alapuló követeléseit. Most 
midő megindítjuk a harcot, számon fogjuk 
kérni tőlük hat év előtti Ígéretüket. Be- 
ráncigáljuk őket harcos soraink közé és 
úgy mint ütközetekben a gyávákat az első 
harcvonalba állítják, ugv fogjuk őket név- 
szerint az első csatavonalba küldeni.

Számonkérjiik az ipartestület elnökségé
nek közhatóság előtt tett Ígéretét is. Midőn 
a IV. kerületi elöljáróságon a munkarendet 
tárgyaltuk, a munkásság bérminimumának 
megállapításánál nem bírtunk megegyezni. 
Az ipartestület elnöksége azon ajánlatot 
tette, hogy kapcsoljuk ki ezt a kérdést a 
munkarendből és a közgyűlés után rögtön, 
akármin! is dönt az, összehívja a munkás
ság képviselőit egy kollektív szerződés ki
dolgozására. Ehhez a bizottság egyhangú
lag hozzájárult. A közgyűlés már két hó
napja lezajlott, de az ipartestület vezető
sége úgy látszik megfeledkezett a meg
állapodásról. Nem hisszük, hogy szándékos 
ez a feledékenység, de ha úgy volna, a 
munkásságnak még vannak olyan eszközei, 
mellyel figyelmezteti a feledékenyeket a 
vállalt kötelességek teljesítésére.

Szaktársainkat pedig Deák Ferenc sza
vaival figyelmeztetjük az elkövetkezendő 
harcokra: „Amit a hatalom erőszakkal (»1 
vesz tőlünk, az! vissza szerezhetjük még, 
de amiről önként lemondunk, azt többé 
vissza nem szerezhetjük soha." A vasár
napi munkaszünetről nekünk lemondani 
nem szabad és ha most harc nélkül át
engedjük a már nyert jogainkat munka
adóink kapzsiságának, az egyenlő a lemon
dással és akkor évtizedekig nem lesz kilá
tás arra, hogy minden fodrászsegéd egy
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forma vágya, a teljes vasárnapi munka- 
szünet, a borbély- és foclrászmunkára is 
kiterjesztessék. Hisszük, hogy az elkövet
kezendő harcban egy táborban lesz a fod- 
rászmunkásság összessége és ha ez igv lesz, 
a teljes győzelem el nem maradhat.

A borbélyipar, a társadalmi 
fejlődés és a szocializmus.

Irta: Csermi Géza.
Az eddigiekből is már látható, hogy a 

borbélyipar kapitalizálódása, az ipar kon
szolidációját, rendezettségét volna hivatva 
szolgálni, a munka- és bérviszonyok tekin
tetében is. De még más nagy előnyünk is 
származna abból ha már most napjaink
ban megkezdődne iparunk nagyobbárányu 
kapital izál ódá sa. N agy bán nu *gk ön ny i tené 
szervezetünk kiépülését. Mindannyian, de 
különösen azok a szaktársak, akik vala
mikor a szervezet vezetésében szerepet 
kaptak, nagyon jól tudják, hogy milyen 
nagy nehézségekbe ütközik a borbély 
munkások megszervezése, szervezetbe tö
mörítése. Hogy ez igy van, annak igen 
jelentős oka iparunk kisipar volta. Mi a 
kisipar ismérve? Legfőképpen és legelső 
sorban az, hogy a munkáltató maga is 
részt vesz a termelésben, azaz együtt dol
gozik munkásával, az idegen, a vásárolt 
munkaerővel. Ennek következménye az, 
hogy a borbélyiparban a munkás és mun
káltató közötti osztályellentét, érdekkü
lönbség elhomályosul. Fennáll, nem tűnik 
(d az ellentét; aminthogy munkás és mun
káltató között, azok különböző, ellentétes 
osztályhelyzetéből folyólag következés- 
képen fenn kell állania; csak mert a mun
kás a termelésben, a mindennapi munká
nál maga mellett látja működni munkál
tatóját; nehezen vagy egyáltalában nem 
ismeri fel a közöttük lévő osztályellentétet. 
Ez annál könnyebben megtörténhet, mert 
a borbélymunkáltatók soha nem mulaszt
ják (d adandó alkalmakkor hangoztatni a 
munkás és munkáltató közötti érdekközös
ségid. És hogy a borbélymunkások ezt 
legtöbbször el is hiszik, annak egyik — nem 
utolsó — okát ott kell keresni, mert ott is 
találhatjuk meg, hogy a borbélymunkások 
nem olvasnak, nem tanulnak, nem törőd
nek a maguk osztályhelyzetével, nem igye
keznek osztályon tudatra ébredni, proletár- 
öntudatot szerezni. (Esetleges félreértést 
vagy megnemértést elkerülendő, meg kell 
jegyeznem a következőket: könnyen azt 
gondolhatná valaki, hogy mert a borbély
munkáltató nem kapitalista, azért nem is 
kizsákmányoló. Ezt hinni tévedés, mert 
mihelyt valaki idegen, vásárolt munka
erővel dolgoztat bérért, az már kizsák
mányoló, mert a munkabér soha nem 
egyenértékű a teljesített munka értékének.) 
Tehát az osztályellentét kiéleződése az a 
várható és feltétlenül bekövetkező ered
mény, amelyet számunkra az ipar kapita
lizálódása hozni fog. Ezt azonban nem 
várhatjuk tétlenül, ölhetett kezekkel. Már 
ma is minden lehetőt el kell követnünk, a 
legnagyobb akadályt is leküzdve, hogy 
szaktársainkat öntudatra ébresztve, szer
vezkedésre serkentsük. Meg kell ezt ten
nünk azért, mert ezzel az idő haladását 
siettetjük. Hiszen látjuk, hogy munkál
tatóink kézzel-lábbaI hadakoznak az ellen, 
hogy a tőke bevonuljon iparunkba. Mi 
reánk háramlik tehát az a nagy, törté
nelmi feladat — mert iparunk szempont
jából történelmi jelentőséggel bir —, hogy 
minél erősebb szervezkedésünkkel és az 
osztályon tudni felébreszl ésével elősegítsük 
iparunk kapitalizálódását. Minden más 
szakmában is a munkásság szervezkedése 
volt az ipar fejlődésének legerősebb hajtó
ereje. Ha a borbélymunkások tiz év óta 
fennálló szervezetüknek kezdettől fogva 
megértő és bii katonái lettek volna, már 
ma is észrevelietnők annak eredményét. 
Mert azzal, hogy szervezett erővel munka
bérünk felemelését és munkaidőnk meg
rövidítését tudjuk kivívni; természetesen

már nagyobb mérvben, mint  ̂ jelenlegi 
munkarendi mozgalmunkban kívánjuk; ez
zel már több, egészen kis munkáltató által 
kielégíthetőt len eredményeket érhetnénk 
el. De ugyanekkor emelnők a verseny- 
képességét azoknak az üzleteknek, amelyek 
fokozott igényeinket és követeléseinket a 
jelzett irányban kielégíteni képesek vol
nának azokkal az üzletekkel szemben, 
amelyek erre képteleneknek bizonyulná
nak. Hogy ez igy van, hogy ez a meg
gondolás így helyes, annak bizonyságára 
szolgálhat, munkaadóink legutóbbi két 
közgyűlése, ahol a követeléseink legalább 
egy részét megadni akaró munkaadók a 
jobb üzletek tulajdonosai voltak. A kisebb, 
a gyengébb üzlettel bíró munkaadók pedig 
a legnagyobb nninkásgyiiIhlettel eltelve, a 
rideg mindent megtagadás, a semmit nem 
adunk álláspontjára helyezkedtek. így 
szaporodnának az egészséges jó üzletek és 
lassan elpusztulnának azok, amelyek sok
szor még a munkáltatónak sem, de fő
képpen ;„z alkalmazott munkásnak nem 
tudják a rendes emberi megélhetését biz
tosítani. Mert szomorú, de úgy van, hogy 
különösen munkásüzletekben dolgozó szak
társaink alig képesek a mindennapi szük
ségleteiket kielégíteni azért, mert az üzlet 
gyenge. Egész héten alig-alig van dolog 
és nem is volna rá szükség, csak azért 
tartja a munkáltató, mert a fizetése oly 
csekély, hogy alig kerül többe, mint ha 
szombat és vasárnap kisegítőt alkalmazna. 
Amellett még a saját kényelmét is szol- i 
gálja, mert van ideje hétfőtől péntekig 
kártyázni vagy biliiárdozni menni. No és 
végre tetszeleghet maga és mások előtt 
azzal, hogy ő főnök ur, neki segédje is 
van, akinek ő parancsolhat, aki neki alá
rendeltje és akinek ő kenyeret ad. Mert 
szerintük ők nekünk kenyeret adnak. Ha 
iparunk fejlődése a jelzett irányban be
következnék, attól egy másik nagy bajunk 
orvoslását is várhatjuk. Ez a borravaló 
rendszer eltörlése volna. A borravaló rend
szer csak a munkáltató szempontjából 
hasznos, mert az őt mentesíti a rendes bér 
fizetése alól. Hiszen tudjuk, hogy nem 
egy, sem két üzletben a munkaadó ezt 
már beszámítja a munkás keresetébe, azért 
fizet neki 48—50—52 koronát, mert nála 
jól lehet keresni. A munkásra nézve azon
ban a borravaló rendszer csak hátrányok
kal jár. Mindenek előtt fokozottabb, sok
szor erejét meghaladó munkateljesítésre 
sarkalja, mert ettől függ jobb vagy rosz- 
szabb megélhetése. Azután pedig, ami 
könnyen szervezkedésünk nehezítésére is 
lehet, akadálya annak, hogy a borbély- 
munkásban a munkásszolidaritás, az együtt
érzés érzete kifejlődjön, sőt ellenkezőleg 
széthúzást, ellenségeskedést és egyenetlen
séget szít közöttük. Végre pedig úgy a 
vendégekkel, mint a mim' nációval szemben 
a szolgai alárendeltség és függőség érzetét 
erősiti. Aki tudja azt, hogy a munkás- 
mozgalmak, bérharcok sikerességének meny
nyin* fontos feltétele a munkásság szoli
daritása, együttérzése, az kellőképen fogja 
tudni mérlegelni ezen érzés hiányának a 
hátrányait.

(Folytaljuk.)

Válasz egy szaktársnak.
Kedves szaktárs! Őszinte örömmel olvas

tam levelét és amint olvastam, melegség 
szállt a szivembe, mert éreztem, hogy e 
sorok egy szebb és jobb jövő hajnalát 
jelentik. Nem hiszem, hogy egyedül tépe- 
lőclött azokon a gondolatokon, amelyet 
papírra vetett. Például soraiban Írja, bogy: 
„Úgy érzem, hogy az, amit az iskolában, 
a szülői házban és eddigi olvasmányaim
ban az életről, emberekről tanultam, tel
jesen más, mint az igazi lüktető, rohanó 
élet; ugv érzem, ha az életei meg akarom 
ismerni, lm annak szépségeit ki akarom 
aknázni, akkor úgy az eddigi olvasmá
nyaimnak, mint az emberekről való fel
fogásomnak meg kell váll óznia. De mit: 
tegyek, hogy mas legyek? Hová, imrre?“ 
Minden valószínűség szerint sok fiatal

szaktársunk fejében támadtak ilyen vagy 
ehhez hasonló gondolatok. Es hogy valaki 
ezeket a gondolatokat formába öntötte, 
elénk hozta ime ez az ón, a mi, a sokunk 
problémája, oldjátok meg, mutassatok ki
vezető utat, amelyen megtanulunk járni: 
ez biztató jele annak, hogy a fodrászsegé
dek a jövőben komoly harcosai lesznek 
az emberiségnek és az életért való küzde
lemben bármikor megállják a helyüket.

Anélkül, bogy sejtené, a legkényesebb 
és legnehezebb problémák egyiket adja 
elénk; mert éppen az olvasásnál es tanu
lásnál kell megadnunk a legtökéletesebb 
szabadságot. Azonban mindennek megvan a 
határa. Es ha azok az irók, akiket aján
lani fogunk, nem mindnyájan tartoznak 
azok közé,akika világirodalom legnagyobb 
remekeit alkották, mégis a legnyugodtabb 
lelki ismerettel ajánljuk őket mert igaz, 
hogy az emberiség fejlődéséhez kultur- 
embereket kell nevelnünk, de ehhez nekünk 
még el kell érnünk azt is, hogy olyan em
bereket neveljünk, akik érző szívvel meg
látják a körülöttük élő és szenvedő embe
reknek a nyomorúságát. De az, aki lát és 
érez, ezzel még nem teljesített kötelessé
get. A kötelesség teljesítése embertársaink 
iránt akkor kezdődik, mikor a magunk és 
mások sorsának megváltoztatását és jobbra- 
fordulását nem várjuk semmiféle földön
túli vagy más rajtunk kivid álló hatalom 
segítségétől, hanem magunk is boái lünk 
küzdő, harcos katonának és másokat is 
rábírunk arra, hogy bejöjjön csataso
runkba. Azt hisszük, hogy az előbb elmon
dottakból megtaláltuk azt a fonalat, amely 
bennünket továbbvezet. Éppen úgy, mint 
ahogyan a bölcsész, közgazdász vagy tör
ténettudósnak ki lehet jelölni, hogy saját 
kiképzésére és az élete célját képező tudo
mánynak továbbfejlesztésére milyen tanul
mányokat folytasson, úgy kell, hogy vala
mely ut és mód legyen, mely a proletár 
egyéni előrehaladásának segítségére legyen. 
Mármost azt kérdi levelében, hogy „mit 
olvassak ?“ Először is szépirodalmi munká
kat. A jó szépirodalmi munka amellett, hogy 
gyönyörűséget okoz, bevezető a nagy komoly 
tudományos megismerések felé. De az iro
dalomnak nemcsak az a célja, bogy gyö
nyörködtessen és szórakoztasson, hanem 
(‘írnél sokkal szenteld), nemesebb céljai is 
vannak. Az igazi irodalom fáklyája az 
emberiségnek, amelynek fénye megmutatja 
az utat uj, szebb életviszonyok és erköl
csök felé. A nagy irók minden sorában 
közvetve vagy közvetlenül ott lüktet azok
nak az időknek a forrongása, amelyben 
éltek. A nagy irók munkáiból ismerjük 
meg legfényesebben valamely kornak vagy 
osztálynak vágyait, céljait, ideáljait. Már
most ha írókról beszélünk, nekünk prole
tároknak egészen más az életünk, mint a 
burzsoáziának. Az anyagi viszonyok a 
testi szükségleteket átformálják s'igy  át 
kell, hogy formálják a szellemi életünket 
is. A mi ideáljainkat az uralkodó osztá
lyok ideáljaitól egy egész világ választja 
el. Arany János kétségkívül nagy költő 
volt és mégis inkább Csizmadia Sándort 
ajánlom, mert a mi vérünkből való vér és 
csodálatosan szép versei a mi nyomorú
ságos proletáréletünk szenvedéseinek a meg
ismeréséből fakadnak. De nemcsak a szo
morú proletárélet festője ő, hanem harca
inknak érces szavú dalnoka is. Herezeg 
Ferenc kétségkívül ügyes iró és a dzsentrit, 
ezt a pusztuló, halálra Ítélt társadalmi ré
teget olyan ideálisan, kedvesen senki sem 
tudta lerajzolni, mint ő. De amint idegen 
nekünk Herczeg minden alakja, úgy ide
gen nekünk a mai középosztály s ennek a 
minden szép, nemes, ideális céloktól mentes, 
csak a nemi vágyakért lihegő rétegnek a 
népszerű Írója Molnár Ferenc is. A mi 
lelki v i vód ásai n k n a k, k ii z k öd ése i n k 11 (»k. a ka - 
rásainknak azt hiszem, mégis csak Révész 
Béla az igazi Írója, akinek az Írásaiban 
kiformálódik az önérzetes, lát ószem ii pro
letár, aki érzi, tudja, hogy ő is azok között 
van, akik uj világot teremtenek. Nincs 
terem arra, bogy túlságosan bosszú legyek 
s igy a külföldi irodalomról nem igen be-
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szélhetek; ha mégis megemlítem, annak 
oka az, hogy két olyan írót akarok meg
említeni, akiknek müveit minden müveit 
munkás csak haszonnal olvashatja. Ezek 
Zola és Dosztojevszki munkái. Az ő mun
káikban a nagy, szent és általános emberi 
ideálokat találjuk meg, hol mélyen és fino
man, hol lázitó és megrázó formákban; 
mint a jóság, szeretet, igazság és egymás 
iránt való kötelességeinknek az érzése. 
Szépirodalmi munkákról pedig csak azt 
mondhatjuk, hogy óvakodjék a mai friss, 
különösen a modern magyar irodalomnak 
a válogatás nélküli olvasásától és ne té
vessze mega pajtásságból folyó kritikátlan 
dicséret, mert ha annak csak a tizedrésze 
igaz, amit a mai magyar irodalmunkról 
hallunk, akkor mi a franciákat túl is 
szárnyaltuk már.

Legutoljára hagytam levelemben azt, 
amivel kezdenem kellett volna. És ez: a 
természettudományoknak a rendkívüli fon
tossága. A természettudományoknak alapos 
és jó ismerete nélkül a mai életünknek az 
alapjait sem tudjuk megérteni. Ezek tani- 
sanak meg arra, hogy az étetben semmi
sem állandó és minden, ami csak van a 
természetben: állandóan forrong és átala
kul. Ez ad a mi harcunknak erőt és bizo
dalmát. Mert az élet kicsapja magából 
mindazokat a formákat, amelyek a hala
dásra alkalmatlanok és hátráltatni akarnak 
bennünket a magasságok felé való utunk
ban. És most. hogy búcsúzunk egymástól, 
azt hiszem, Hogy szaktársunk is lelkes híve 
lesz a haladásnak és segítségére lesz azok
nak, akik el akarják űzni a sötétséget 
azért, hogy legyen világosság!

Alzner Lajos.
*

Közreadtuk ezt a cikket, habár semmi 
ben sem fedi felfogásunkat. Az ilyen 
dolgok elbírálásánál nem szabad a kérdést 
a történelmi materializmus, vagy a párt
programra szemüvegén át nézni. Műveltsége 
fejlesztésénél mindenki olyan könyvet ol
vas, amilyen ízlésének megfelel és peni 
egyoldalú, de általános tudást igyekszik 
elsajátítani. A szeri'.

Olvassuk szaklapunkat!
Amint tudjuk, a szakszervezeti életben 

vezető szerepet játszik a „Szaklap". Mel
lette még a szónoklat is sokszor felesle
gessé válik, mert a szónok sokszor jön 
abba a helyzetbe, hogy hallgatóságára 
való tekintettel beszédét rövidebbre szabja 
és igy nem mondhatja el azt, ami sokkal 
fontosabb volna az ügyre, mint amit el
mondott. Ebhez a gyülekezet fegyelme
zettsége is szükséges volna és mi gyakran 
tapasztalhatjuk, hogy sok szaktársunk már 
a beszéd derekán eltávozik a gyűlés szín
helyéről. Tény az, hogy egy jó szónoklat 
ereje nagy mértékben tudja lelkesíteni a 
tömeget, de ez a lóikesii 11ség legtöbb eset
ben gyorsan elmúlik, mert az elhangzott 
szavakat nem képes annyira emlékébe 
tartani a hallgató, hogy annak minden 
értelmét később elemezni tudja magában. 
Ha tehát tekintetbe vesszük azt, hogy a 
jelen generáció mind tudni és tanulni 
vágyó elemekből áll, magától értetődik, 
hogy a szervezeti életben a „Szaklap" 
nélkülözhetetlen tényezővé vált.

Ha valaki a szaklapot olvassa és abból 
megtanulja a szervezettség előnyeit és 
tanulságait, nem felejti el azokat, mert 
jobban emlékébe tudja tartani az olvasott, 
mint hallott szavakat. Ez képesíti majdan 
őt arra, hogy katonája és harcosa legyen 
szervezetének.

Mindazok tehát, akik tudással bírnak, 
írják azi le szaklapunk hasábjai utján, 
soraink között állandó legyen a lelkesültség, 
mert a felvilágosító magasztos eszmék, 
amiket számunkra vezetőink hetükbe ön- 
senek, csak a mi javunkra szolgálnak.

Olvassuk tehát szaklapunkat és buzdítsuk

benne egymást a szoros tömörülésre. La
punk mindnyájunk szavát befogadja, sőt 
elmondhatjuk, hogy benne egymással eszme
cserét folytathatunk. Hassunk oda, hogy 
lapunk egyetlen szaktársnál se hiányozzék 
és az, ki idején meg nem szerezhette, tel
jes energiával követelje azt. Lapunk olva
sása által jövünk annak megismerésére, 
hogy mit jelent az: szervezett munkásnak 
lenni és akkor mi is helyet foglalhatunk 
azon szervezetek között, melyek már vala
mit mégis biztosítottak tagjaiknak. Ha 
összetartunk magasztos eszméink hatása 
alatt és követjük vezetőink szavait, a 
végcélnál fáradságunk megtalálja jutal
mát és élvezni fogjuk küzdelmünk gyü
mölcsét.

Olvassuk tehát szaklapunkat és tanulni, 
! tudni és győzni fogunk!
: Wunderlich György.

Csoportjaink.
| Uj harcos. Nagyváradon a borbélymun- 
! kások megalakították a „Magyarországi 
j Borbély- és Fodrászsegédek Szakegylete" 
j helyicsoportját. Május 24-én délután 3 óra

kor volt az alakulógyülés a „Korzó"- 
kávéházhan, amelyen a borbély munkások 
számosán jelentek meg. A hatóság részéről 
Kemény Ignác rendőrkapitány volt jelen. 
Az egybehívok nevében Hermann .János 
üdvözölte a megjelenteket és ajánlatára a 
gyűlés vezetésén1 elnöknek Iléder Gyula, 

I jegyzőnek Giinther Oszkár választattak 
| meg. Héder Gyula a gyűlést megnyitotta 
I és az alapszabályt Giinther Oszkár olvasta 
í fel, melyet a gyűlés egyhangúlag elfoga- 
! dott. Megválasztották a csoport tisztikarát 
j és elnök: Héder Gyula, jegyző: Giinther 
j Oszkár, pénztáros: Sülé Lajos, ellenőr: 
| Szalacs István, választmányi tagok: Szabó 
I Lajos, Török Márton, Ponyecki Mihály és 

Hanzsola Gyula szaktársak lettek. Siclier- 
mann elvtárs ismertette a napirend máso
dik pontját, a borbély munkások gazdasági 
helyzetét s rámutatott a 16 -órás napi 
munkaidőre és a 16 koronás havi fizetésre. 
Sichermann elvtárs felszólalása után 28-an 
beiratkoztak az egyletbe. Héder Gyula 
köszönetét mondott a gyűlésnek, a maga 
és az egész tisztikar nevében s arra kérte 
a jelenvoltakat, hogy mindenki legyen 
kötelességtudó, mert csakis akkor lehet 
majd eredményeket elérni. Ezzel a gyűlés 
véget ért.

Ezenkívül alakultak még befizetőhelyek 
Kaposváron, Újvidéken és Gyulán.

Egyesületi hírek.
Valamennyi csoportunk vezetőségét fel

hívjuk, hogy mindenütt az országban a 
legszélesebb agitációt indítsák meg a tel
jes vasárnapi munkaszünet érdekében. 
Előadó, ha kell, a központból megy.

Felhívás. A szervezkedés, a szervezetben 
való tömörülés adja meg az egyetlen lehe
tőségét annak, hogy a fodrásszsegédek 
társadalmi és gazdasági helyzetén változ

tassunk, javítsunk. A szervezetben (‘gyesi
tett erőnkkel érhetjük el azt, hogy jelen
legi, egyik napról a másik napra való 
tengődésiinket emberhez méltó megélhetés
sel cseréljük fel. Ez, azt hisszük, mind- 
annyitoknak liő vágya és akarása s éppen 
azért arra szólítunk fel benneteket, hogy 
akarástokat váltsátok cselekvésre és legye
tek tagjáivá a „Magyarországi Borbély- 
és Fodrásszsegédek Szakegyletének, amely 
egyesület minden fodrászsegéd érdeklőnek 
védelmezője. Célja, hogy a fodrászsegédek 
társadalmi és gazdasági helyzetét meg
javítsa, ezért igyekszik minden fodrász
segédet kebeléin1 vonni, mert ezt a célját 
csak a ma szétszórva levő erők egyesítése 
által érheti el. Munkanélküli tagjait segély
ben részesíti és szükség esetén ingyen 
jogvédelmet nyújt. Könyvtárat tart fenn 
és tudományos előadásokat rendez, hogy 
tagjait nevelje. Az egyesület saját helyi
sége* VII, Wesselényi-utca 41. II. 10. sz. 
alatt van. Hivatalos órák kedd és péntek 
este 1/sj9—-'/alti ig tartatnak, amikor beirat
kozni lehet és ugyanakkor vannak a könyv
tári órák is.

.Jöjjetek be mindannyian, hogy ezáltal 
erőssé tegyétek a ti szervezeteteket és 
benne erőt nyerjetek ti! Minél nagyobb 
az erőnk, annál nagyobb eredményeket 
érhetünk el.

Felszólítják a szaktársakat, hogy a tag
díjakat pontosan fizessék minden alkalom
mal a pénzbeszedőnél, hogy fölösleges 
fáradtságot neki ne okozzanak.

A svájci fodrászsegédek szakegyesülete 
június hó 7-én tartja rendes évi közgyű
lését.

A budapesti fodrászmunkásság 1914. évi 
má jus 28-án este 9 órakor ny it vámos nagy
gyűlést rendez a teljes vasárnapi munka
szünet érdekében.

Különfélék.
A modern munkásmozgalom alapján álló 

és a Magyarországi Szakszervezeti Tanács 
k ötéi é k él í ez ta r t ózó mun kiissza k szervezet e k 
1914 augusztus hó 15., 16. és 17-én Buda
pesten tartják a VT. szakszervezeti kon
gresszust. Napirend: 1. A Magyarországi 
Szakszervezet i Tanács jelentése. 2. Szociá
lis törvényhozás: a) betegsegély és baleset
biztosítás; b) iparhatóságokról szóló tör
vénytervezet; e) vasárnapi munkaszünet. 
3. Szervezkedés és az egyesülési és gyüle
kezési jog. 4. A Szakszervezeti Tanács vá
lasztása. 5. Indítványok.

S zerk esztő i üzenetek .
R. I. Szenttelek. Cikke nem alkalmas szak

lapba, inkább a pártagitáció körébe tartozik és 
mi azzal nem foglalkozhatunk.

Kr.V.Zs. St.Detroit.  Amerika. Elismerő szavai 
nagyon .j<> 1 esnek. Lapunkat április 1-től szá- 

t mitva egy évig küldjük. A kért könyveket nem 
j bírtuk megszerezni.

Sz. P. Kolozsvár, ösztálytudatos nmnkások- 
I nők semmi közük a munkaadók dolgához. 

Sa já t  szakállára megteheti, de mint a szakcso
port vezetőségi tagja  nem szerepelhet, mert az 
egész világ munkássága előtt nevetségessé tenné 
magát.

Több kézirat a jövő számba maradt.

D R E S Z M M N J M  K M R O L Y
B U D A P E S T ,  VII, E R Z S É B E T - K Ö R Ű T  2 2

Telefon 144 -10 .

V il la n y  evőre  
beren d eze tt 
b o ro tvá k  ö s z ö • 
v ilid é  és a cé l
á ru  n a g y k e 
resk ed ése

A r j c f / f / £ ( ‘ l>- h a t  y e n  !

R # l l? I C C # l  6 C  Tárca B u d a p e s t ,V l .k e r . ,  Legnagyobb vállalat fodrászati berendezések és 
D Q I Q a a Q  C d  I  Q l  J Ü  A n d r á s s y - ú t  5 0 . műszerekben. „Pourgent* beretvák a legjobbak.
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KOLLER DÉNES
BUDAPEST, VI. KERÜLET, SZÍV- 
UTCA 26 (ANDRÁSSY-ÚT MELLETT)

Villanyerőre berendezett ho
m orú műKöszörülde. Külön
legességi ciKKeK: borotvák, 
ollók stb. állandóan rak táron . 
Vidéki megrendelések 8 nap 
alatt pontosan eszközöltetnek

DORTHJÁNOS MUKÖSZÚRUS
VILLANYERŐRE BERENDEZETT BERETVA HOMORUKÖSZÖRÜLDÉJE
BUDAPEST, VI, GYÁR-U. 6. (ANDRÁSSY-UT MELLETT)

Világosság könyvnyomda r. t. Budapest
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