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KÖSZÖNTŐ SZAVUNK 

A magyar nyelvű Szervezett Munkás megindítása a jugoszláviai munkás
mozgalom egy nagy szükségletét fogja kielégíteni. A nagyszámú magyar 
ajkú munkásságnak módja lesz ekként nemcsak állandóan figyelemmel kí
sérni a szakszervezeti munkásmozgalom fejlődését, hanem élénken részt is 
venni a szakszervezetek újjáteremtésében, valamint a harcokban, amelyeket 
a tőke offenzívája számunkra már előkészít. Ezzel el fog hárulni az öntudatos 
jugoszláviai munkásság szellemi és a tettekben nyilvánuló egységének nagy 
akadálya, mert magyar elvtársaink az ő Szervezett Munkásuk révén szoros 
lelki kapcsolatba jutnak a jugoszláv proletariátussal, fegyvertársukkal a kér
lelhetetlen osztályharcban, akikben már eddig is sok közös harcban küzdöttek, 
tűrtek és szenvedtek. 

Eddig az anyagi eszközök elégtelensége volt az oka, hogy magyar nyelvű 
szaklap nem jelent meg, de most magyar elvtársaink öntudatossága, akarata 
és áldozatkészsége ezen az akadályon is győzelmet aratott. Semmi kétségünk 
benne, hogy a Szervezett Munkás megindítása magyar elvtársaink nagy töme
gében lelkes fogadásra fog találni, annál inkább, mert a magyar munkásság 
mindig is a harcos proletariátus legelső soraiban küzdött. 

A munkásosztály helyzete Jugoszláviában minden mértéken felül nehéz. 
Több mint két éve már, hogy a tőke offenzívája tombol a proletariátus ellen 
a fehér terror brutális formájában... 

. . .A tőke ezen új hadjárata, amelynek célja az, hogy a munkásság minden 
ellenszegülését a kizsákmányolás ellen letörje, ez a hadjárat a legnagyobb 
veszedelem, amely a proletariátust fenyegeti. Ezen hadjárat ellen egyesíteni 
és mozgósítani kell Jugoszlávia egész proletariátusságát, nemzetiségi, vallási 



és politikai különbség nélkül, mert csak társult, egyesített erőkkel verheti 
vissza eredményesen a proletariátus a tőkések rohamát, így szerezheti vissza 
elveszett jogait, így érheti el nyomorúságos helyzetének javulását. 

Egész Jugoszlávia független szakszervezetei ma ezen célból folytatnak 
küzdelmet a proletariátus egységes frontjáért a tőkések egységes frontja ellen. 

Ebben a küzdelemben, az öntudatos proletariátus egységes frontjáért 
folyó küzdelemben, a magyar ajkú proletárok nem maradhatnak hátul, és nem 
is fognak hátul maradni. Tudják ők jól, hogy az embertelen kizsákmányolás 
ellen és a felszabadításért folytatott nehéz küzdelmekben súlyos és számos 
áldozat vár reájok, de tudják azt is, hogy a munkásokat senki más nem fogja 
felszabadítani, mint maguk a munkások. 

Üdvözöljük Jugoszlávia minden magyar ajkú proletárját ezzel a kiáltással: 
Éljenek a független szakszervezetek! 
Éljen a kérlelhetetlen osztályharc! 
Éljen az egységes proletárfront! 

A Jugoszláviai Központi Szövetségi 
Szakszervezeti Tanács 

1. szám (január 6.) 



A VOJVODINAI GYÁRI MUNKÁSOK 

A vojvodinai gyári férfi és női munkások helyzete borzalmasan nyomorult 
és tarthatatlan. 

A gyári munka gyilkosan nehéz, a munkahelyiségek egészségtelenek, sö
tétek, piszkosak, telve mérges kigőzölgésekkel, nincs biztosíték a balesetek 
ellen, a munkaidő túlságosan hosszú, egyes gyárakban meghaladja a napi 
12 órát is. Ha ehhez hozzávesszük a gyári rabok hihetetlenül csekély keresetét, 
amely alig futja az élelemre, világos lesz nyomorult helyzetünk teljes egészében. 
A munka ezen borzalmas feltételei s az alacsony munkabérek már-már a két
ségbeesésbe hajszolnak. Hozzájárul ehhez, hogy a gyártulajdonosok és a rend
őrség nem mint munkásokkal bánnak velünk, hanem mint a volt magyar úri 
uralom visszaállításáért küzdeni akaró magyarokkal, s mint ilyeneket üldöznek 
bennünket, olyannyira, hogy azt leírni is nehéz. 

Nagyon jól tudjuk mi, hogy nekünk semmi közünk az úri magyar, kapi
talista sovinizmussal, hogy minket minden nemzet soviniszta osztálya csak 
kizsákmányol és nyúz egyaránt. Nekünk nincs helyünk a magyar nemzeti 
szervezkedésben, mert ezzel csak eben gubát cserélnénk, régi, de már olyan 
hamar megehült magyar kizsákmányolóinkat meg szolgabírói és kakastollas 
üldözőinket vennők újra nyakunkra. Nekünk sem magyar nemzeti, sem semmi
féle nemzeti, hanem világmunkás szakszervezeti egyesülés kell, mert csak 
ennek erejével javíthatjuk meg nyomorult helyzetünket és szerezhetünk 
emberibb életfeltételeket. A szervezkedés, az összetartás és az egység a mi 
erőnk mindenféle nemzeti kapitalista kizsákmányolás ellen. Jól tudják ezt 
a mi ellenfeleink, azért minden módot felhasználnak, hogy ártsanak nekünk. 
Ránk fogják még azt szörnyűséget is, hogy mi hortysták vagyunk, csak hogy 



megsemmisítsenek. Gyári munkások és munkásnők! Minél alattomosabban, 
minél durvábban tör reánk az ellenség, annál erősebben be kell látnunk, hogy 
mennyire össze kell tartanunk, hogy szakszervezetünk a Jugoszláviai Gyári 
és Nem Minősített Munkás Szervezete belgrádi központtal minél erősebb 
legyen. Ez a mi egyedüli harcos szervezetünk az egész országban, amelybe 
minden gyári munkásnak be kell lépnie. Erősítsük meg magunkat a ránk 
váró nehéz küzdelmekre a jobb és emberibb életért. 

Öreg gyári munkás 
1. szám (január 6.) 

Kenyeret! Munkát a munkanélkülieknek 
és éhezőknek! 



KUTYÁBA VESZI AZ EGÉSZ VILÁGOT 

Varjas Rókus asztalosmester úr Szabadkán még mindig azt hiszi, hogy 
a középkorban él. 

Ez az asztalosmester úr sehogy sem tud rászokni a mai körülményekre 
és a mai szükségletekre, amelyekre pedig minden művelt embernek, aki a 20. 
században él, rá kell szoktatnia magát. Ő ma is minden munkását rabszolgájá
nak tekinti, annak ellenére, hogy munkájukból és izzadságukból nagyon is 
kényelmes életet él. De ez még nem minden. Ez az asztalosmester úr kifütyüli 
még magát a munkásvédelmi törvényt is, amely pedig jogot ád a munkásoknak, 
hogy minden vállalatban és műhelyben bizalmi férfiakat válasszanak, akik 
védeni fogják a munkások társadalmi és kulturális érdekeit. Ez az asztalos
mester úr kijelentette, hogy ő nem ismeri el a munkásbizalmi férfiút, és mű
helyében nem is fogja őt megtűrni. 

Felhívjuk a mester úr becses figyelmét először az ország - a kapitalista 
ország, az ő országa - törvényeire, másodszor annak a lehetőségére, hogy 
egy szép napon egyedül maradhat műhelyében, és gondolkozhatik arról, 
milyen is az a karaj kenyér, amit az embernek arca verejtékével és nem mások 
nyúzása árán kell megkeresnie. 

Ha a tisztelt majsztram uram a fentieket meg nem szívleli, az asztalos
munkások kénytelenek lesznek vele, hogy megtanítsák a böcsületre, és hogy 
olyan eszközökhöz nyúljanak, amelyekkel megvédhetik méltóságukat, tisz
tességüket és törvényadta jogaikat. 

2. szám (január 17.) 



EGY KIS KIZSÁKMÁNYOLÁS 

Van többek között Suboticán egy keményítőgyár, amelyben a munkás
viszonyok szégyenére válnak a huszadik századnak. Kopf úr, a gyár igazga
tója, a többnyire kvalifikálatlan munkásokkal és munkásnőkkel napi tíz 
órát dolgoztat, túlórázási százalék nélkül. A nagyra becsült igazgató úrnak 
azonban ez még mindig nem elég, hanem a munka megkezdését és befejezését 
jelző kürtölésnél is a munkaidő meg nem fizetett meghosszabbítására törekedve, 
naponta 15—20 percet csalat a munkásság kárára. A munkások és munkás
nők a gyár túlhevített levegőjében éhbérért végzik a testet és lelket ölő munkát. 
Amennyiben fiatal munkásnőkkel naphosszat 50—60 kilós zsákokat cipel-
tetnek 50—60 korona napibérért. A még nehezebb munkát végző fémmun
kások napi keresete is csak 80—120 korona között váltakozik. Ezeket a gya
lázatos béreket az igazgató úr azzal indokolja, hogy fél dinárért kenyér, fél 
dinárért szalonna untig elég egy munkásnak egyszeri evésre. Továbbá az 
igazgató úr volt szíves kijelenteni a munkásság előtt, hogy amely munkás 
szervezkedni mer, azt azonnal kidobja a gyárból. - Úgy látszik, rohamosan 
haladunk a rabszolgaság felé... Jó volna, ha a Szociálpolitikai Minisztérium 
végrehajtó közegei felülvizsgálnák a Kopf úr gyárában az állapotokat. 

A gyár munkásainak pedig azt üzenjük mi szervezett munkások, hogy 
a támogatásunkban bízva, és semmitől vissza nem riadva szervezkedjenek 
meg, mert csak azáltal tehetik jobbá és elviselhetővé a szégyenletesen silány 
anyagi helyzetüket. 

2. szám (január 17.) 



EGY BRODI SÁRGA CSOKOR 

(A szerkesztőség majdnem változtatás nélkül közli ezt a levelet. írása kissé ke
mény. Látszik, hogy olyan kéz írta, amely nemcsak a vasat tudja ütni, amúgy 
istenigazában, hanem szükség esetén meg tudja nyomni a tollat is. Hisz-
szük, hogy az a kéz nem veszít keménységéből az eljövendő nagy harcokban 
sem, amelyek a proletariátusra várnak. Előre 1 egyesülten és keményen.) 

A múlt év júniusban, amikor a vagongyár megkezdte munkáját, Jugoszlávia 
minden részéből sereglettek ide a nincstelen proletárok. Természetesen a már 
itt levő munkásság minden erejét latba vetette, hogy zárt sorokba szervezze 
a jövevényeket. De sajnos, akadtak közöttünk egyesek, akik már kezdettől 
fogva saját tányérnyaló politikájuk részére akarták megnyerni az újonnan 
jöttek egy részét. Hanem amikor látták a legteljesebb összetartást, nem merték 
tovább folytatni aknamunkájukat. Amikor a gyárnak háromszor is ellenünk 
intézett támadását visszavertük, akkor behúzták a farkukat, mint a gyáva, 
de rosszindulatú ebek. Beköszönt azonban a tél, s a mi újdonsült jugoszláv 
hazafiaink, a gyártulajdonosok, ezek az eddig is magyar munkásvéren és 
izzadságon hízott kapitalistáink, elérkezettnek látták az időt, hogy össze
szűrjék a levet a sajnos mindenütt található söpredékkel. 

Vegyük sorra őket: egyike ezeknek Zinauer Engelbert úr. A beképzelt 
majom, aki azt hiszi magáról, hogy ő van egyedül arra hivatva, hogy a mun
kásságot nehéz helyzetéből kivezesse. Mi azonban arra kérjük, hogy kímélje 
meg a munkásokat az új megváltó úr az ő megváltásaitól. Legyen inkább 
arra gondja, hogy ne kelljen szégyenkeznie a nadrágja miatt Donáth igazgató 
úr előtt, ha már olyan jó barátságban vannak, hogy hálótársak is lehetnének. 
Ő meg a Donáth igazgató úr. 



Fáj ugyan a szívünk a drága papirosért, de birizgáljuk meg Savic Markot is. 
Róla csak annyit, hogy az ő életrajzát megörökítették már a rendőri és a bíró
sági akták. Ne higgye azonban senki, hogy a munkásság érdekeiben kifejtett 
működése miatt történt ez meg vele. Korántsem. Egészen más oka van ennek. 
Donáth úr meg az egész igazgatóság büszke lehet ennek a mákvirágnak 
a barátságára. Pfuj! 

A harmadik ebben a társaságban a Ljudevit Sarkandi úr, aki amíg a bizalmi 
férfiú volt, végigzsarolta a munkásságot. Hogy miért? Hát ezért, mert ez az 
úriember nagy antialköholista. S mint ilyen, elvből szörnyű nagy pusztítást 
visz végbe az alkoholban, csakhogy mennél kevesebb maradjon a világon 
ebből a méregből. Mivel ez azonban egy kissé drága sport, a kereset pedig 
nem sok, s a munkásoknak is időközben megjött az eszük, és nem hagyják 
a bizalmitól zsaroltatni magukat, hát új forrást kellett keresni, hogy az alko
holpusztítás nemes munkája és előkelő sportja abba ne maradjon. S megtalál
ta a zsák a foltját, azaz Sarkandi úr a Donáthját. Gratulálunk mind a kettőnek. 

A negyedik drágalátos virágszál ebben a csokorban Rakic Dragutin. Négyük 
közül ez még a legtisztességesebb, mert ez jelenleg Brodban nem sok vizet 
zavar. De valahogy ne gondolja, hogy mi nem tudjuk, merre jár ő. Veszedel
mes út az agitációs út, s a fizetés mellé, amit a Bracinactól meg Donáthtól 
zsebre vág, nagyon könnyen megkaphatja a munkásság vasökle fizetségét is. 
Csak sokat járjon a korsó a kútra! 

Tovább. A legújabb kikeleti hóvirág a Pentz József úr. Gyenge még a lelkem, 
ez a siheder, ez a tejfölös szájú kis csámpás, aki „kint a bárány, bent a farkast" 
játszik velünk, és azt gondolja, hogy jóban lesz az igazgatósággal, de jóban 
lesz velünk is. A kis ártatlan emellett mind a két részen kémkedik. De nem 
oda Buda! Kedves kis hamis Pentz barátunk, mi ilyesmikben sokkal éretteb
bek vagyunk, semhogy ön a csirkeeszével minket félre tudna vezetni. 

Elvtársak! Munkatársak! Ezek a semmirevalók, ezek a munkásság kive
tettjei agitálnak, utaznak, toboroznak nemcsak a vagongyár pénzén, hanem 
azon elvtársaink pénzén is, akiknek a vezérük az a hírhedt politikai kalandor, 
Braöinac úr, aki velük együtt iszik a brodi vendéglőben a vagongyár és híveinek 



pénzén, amíg mi koplalunk. S az ilyen emberek tárgyalják le literek mellett 
az akkordmunka bevezetését. Szégyen Bracinacra és szégyen az egész társa
ságra. 

Elvtársak! Ne hallgassatok ezekre az országfutókra, akik azt ígérik, hogy 
gyertek Brodba, lesz mindentek, ád a gyár mindent! Igen, mindentek lesz, 
csak betevő falatotok nem! Még a száraz kenyérre valót sem tudjátok meg
szerezni, mert ha csak egy kicsit is jó volna az, amit ők akarnak, mi nem vol
nánk már öt hete az utcán, nem szaladnánk talán a jótól! Azt mondják, hogy 
300 ember dolgozik a gyárban. Nem igaz! Csak a tányérnyalók, gyávák 
dolgoznak, amilyenek a Bencés, Pécsi, Erdélyi, Somogyi, Oláh, ezek a kevesen, 
ezek a huligánok, akik miatt nekünk is szégyenkeznünk kell, mert magyarok 
és mert nem igazi társak. 

Elvtársak! Legyetek résen! Utasítsátok vissza az aljas merényletet, amit 
ezek ellenünk terveznek. Ők a szervezetet akarják szétrobbantani mindenáron. 
Mint minden rossznak, ennek is csak vége lesz egyszer. Ha nem holnap, 
de holnapután bizonyosan! Mi tudni fogjuk kötelességünket, mert ha mi 
elbuknánk, akkor rátok is hamarosan rákerülne a sor, hogy nektek is az egész 
vonalon rosszabb munkafeltételeket diktáljanak a munkásnyúzó kapitalisták. 

Elvtársi üdvözlettel 
a brodi sztrájkoló magyarok 

5. szám (február 3.) 



A FERRUM-GYÁRI VÉDELMI HARC 

A suboticai Gyáriparosok Szövetségének elnöke a Ferrum D. D. gép
es vagongyár vezérigazgatója, Steiner Károly Kálmán, hogy beigazolja 
a példabeszéd helyességét, mely szerint: fejétől büdösödik a hal, a méteres 
hótorlaszokra támaszkodva munkabér-redukciós támadást intézett a veze
tésére bízott gyár 300 főnyi munkástömege ellen. 

Ugyanis 1922. okt. hó 29-én rövid sztrájk után a Ferrum-gyár munkássága 
szerződést kötött az Igazgatósággal. Ezen szerződés, hogy az árhullámzások 
következtében a megélhetési viszonyok némileg stabilizálódjanak, a részleges 
index-rendszert is magában foglalja. Az igazgatóság két hónapon keresztül, 
míg a havi drágulás csak 150 és 240 koronát tett ki fejenként, a szerződés 
pontozatainak eleget is tett. Azonban december hónapban az árak oly mér
tékben emelkedtek, hogy az e havi drágasági különbözet 574 kor. 89 fillért 
tett ki fejenként. Ennek az összegnek a kifizetését a vezérigazgató úr meg
tagadta. És felszólította a munkásságot, hogy álljon el az index-rendszertől. 
Rekompenzációképpen azt az ajánlatot tette, hogy az igazgatóság a jövőben 
tekintet nélkül az áremelkedésekre, az órabér 5%-át fizeti drágasági pótlék
képpen. 

A munkásság, tekintettel arra, hogy az árkülönbözet kifizetése utólagos, 
s így az esedékes 574 korona megdolgozott munkabér, arra az álláspontra 
helyezkedett, hogy ezt az igazgatóság minden feltétel nélkül fizesse ki. A jövőre 
vonatkozó bérfizetések pedig újabb megállapodások tárgyát képezzék. 

Az igazgatóság nem volt hajlandó a munkásság álláspontját akceptálni. 
Sőt tetézte a munkásság provokálását azzal, hogy a munkásság gazdasági 
érdekeinek az igazgatóság előtti képviseletével megbízott munkástársakat 



elbocsájtotta, azzal az indoklással, hogy olyan munkást, akinek esze van, 
a gyárban nem tűr. 

Ennek következtében a munkásság 1923. jan. 13-án kénytelen volt védelmi 
harcot kezdeni. A mozgalom harmadik napján az igazgatóság a munkásságot 
kizárta, felszólítva arra, a bent levő illetményeket és könyveiket vegyék át, 
s adják át a szerszámaikat. A munkásság a szerszámokat átadta, de a hiányos 
illetményt és a könyvet nem vette át. A tárgyalások megszakadtak és az igaz
gatóság átiratban értesítette a szakszervezetek vezetőségét, hogy a jövőben 
a szervezetből munkást felvenni nem fog, és megkezdte a szervezetlen munká
sok felvételét. 

Erre az átiratra a harcban álló öntudatos munkásság keze még jobban 
ökölbe szorult, és az anyagi és szervezeti védelmet célul tűző, végletekig való 
kitartás tüze lobog a harcban levők szemében. 

Az igazgatóság fel is vett már egynéhány szervezetlen proletár-korcsszülöttet. 
Subotica munkássága néma megvetéssel nézi az igazgatóság és a csatatér 
szagára jelentkezett varjak működését. Mert tudatában van annak, hogy... 
a háta mögött áll Jugoszlávia összmunkássága is. Megacélosítja az éhségtől 
ernyedő izmaikat a szervezet védésének a tudata. 

Állják a harcot, tudják, hogy győzniük kell! Mert ha buknak, velük bukik 
a suboticai szervezeti élet, s tátongó seb nyílik a jugoszláviai proletárság 
testén. 

5. szám (február 3.) 



EGY BASÁSKODÓ MUNKÁSNYÚZÓ 

Van Suboticán egy bőrgyár, amelynek tulajdonosa Kohn Sándor úr (...). 
Gyárában vagy 100 munkás foglalkozik oly nyomorult munkafeltételek 
mellett, hogy még a száraz kenyérre valót sem kereshetik meg maguknak 
és családjuknak. 

Az éhség és a nyomor, amely fojtogatja ezeket a munkásokat, rákénysze
rítette őket, hogy szervezkedjenek, és a munkásvédelmi törvények rendel
kezései értelmében bizalmiakat válasszanak maguknak. Meg is választottak 
háromat, és amikor megjelentek Kohn úr előtt, hogy közöljék vele a bizalmi 
férfiak nevét, Kohn úr elkezdett ordítani és nagyon csúnya szavakat mondo
gatni a munkásoknak. Azt is kijelentette, hogy ő semmiféle munkásbizalmit 
nem ismer el és sohasem is fog elismerni, azok pedig, akiket megválasztottak, 
szedhetik a sátorfájukat és: fel is út, le is út! 

Szörnyen csalódik azonban a munkások ezen vérszopója, amikor azt 
gondolja, hogy a munkások csak azért vannak a világon, hogy neki milliókat 
izzadjanak össze, amíg családjuk nyomorog és éhezik, ők maguk pedig jog
talanul és védtelenül állanak az ilyen kapitalista vaddisznókkal szemben. 
Kohn Sándor úr, amikor elbocsátotta a munkásbizalmiakat, megszegte 
a munkásvédelmi törvényt, ami talán mégsem döglött betű ebben az ország
ban. Biztosítjuk tisztelt Kohn urat arról, hogy ha a burzsoá hatóságok oly 
romlottak, hogy már a maguk hozta törvénynek sem tudnak érvényt szerezni 
a kapitalista törvényszegőkkel szemben, mint amilyen a Kohn úr, a munkás
osztálynak lesz még ereje, szövetkezeti szervezetei útján megvédje jogát az 
életre, hogy megjavítsa nyomorult helyzetét, és ezzel is megmutassa, hogy 
nem akar különböző kis és nagy Kohnok igavonó marhája és rabja lenni. 

15. szám (április 22.) 



SZTRÁJK A FERRUM-GYÁRBAN 

A jugoszláviai kapitalista börtönök egyik legrosszabbika kétségtelenül 
a suboticai Ferrum vagongyár, amelyről a munkássajtóban már annyi szó 
esett. A vagongyár igazgatóságának szüntelen és tervszerű mesterkedései 
folytán az itt foglalkoztatott munkások kénytelenek állandó harcot folytatni 
jogaik és munkafeltételeik védelmére, amelyeket eddig is nehéz küzdelmek 
árán sikerült kivívni. Legnagyobb bűne a gyárigazgatóságnak sok más kisebb 
mellett, hogy nem tiszteli a kollektív szerződést, kénye-kedve szerint bocsátja 
el a munkásokat, és a munkások egy csoportját havidíjasokká nevezi ki, hogy 
ezáltal egyenetlenséget szítson közöttük és sztrájktörőket neveljen. Ebben 
a vállalatban az utóbbi 10 hónap alatt körülbelül 13 különféle mozgalom volt, 
amelyeknek nagyobb része sztrájk volt, és amelyekben 300—400 munkás 
is részt vett. 

Mihelyt az egyik sztrájk véget ért, s a kollektív szerződés alá volt írva, 
mindjárt más sztrájk tört ki, mert a gyárigazgatóság Steiner igazgató úr 
személyében azonnal hozzálát a szerződés kijátszásához és a munkások 
bosszantásához. 

Steiner igazgató úr édeskeveset törődik vele, hogy a kollektív szerződésnek 
törvényes ereje van, egyszerűen keresztülgázol rajta, s amikor a munkások 
figyelmeztetik, hogy a szerződést tiszteletben kell tartani, cinikusan azt vála
szolja, hogy neki ahhoz semmi köze, és hogy a papiros türelmes és mindent 
elbír. 

Steiner igazgató úr ezen betyáros eljárása a munkásokat igen nehéz hely
zetbe hozza, mert mindennapi legkülönfélébb provokálásokkal a munkásokat 
az utcára dobja ki, hogy családjaikkal együtt éhezzenek. Legutóbb is, amint 



azt előbbi számunkban jeleztük, április 7-én a fent emiitett okok miatt sztrájk 
tört ki, amelyben körülbelül 400 munkás vesz részt, s amely változatlanul 
a munkások teljes szolidaritásával tovább tart. A Novi Sad-i kerületi munka
felügyelőség közbenjárására f. hó. 14-én Steiner úr azt válaszolta, hogy reá 
nézve a sztrájk nem létezik, és aki a munkások közül dolgozni akar, csak 
jöjjön vissza a gyárba, mert a gyárnak kellenek munkások, és ő fel is fogadja 
őket - természetesen csak azokat, akik neki tetszenek. 

Steiner igazgató úr ezen legújabb sütetű jószívűségét a munkások nagyon 
szépen köszönik, de nem kérnek belőle, hanem azt üzenik Steiner úrnak, hogy 
ki fognak tartani teljesen jogos küzdelmükben jogaikért egész a végső győze
lemig. A szünet nélküli mozgalmak, amelyek ebben a vállalatban tanyát 
ütöttek, óriási kárára vannak ezen „boldog" ország közlekedésére, mert 
ebben a gyárban javítják az állam vasúti kocsijait. Éppen ezért felhívjuk az 
illetékes körök figyelmét - elsősorban a Közlekedési Minisztériumét - , hogy 
a termelés ezen szabotálásának egyszer vessen véget, és leckéztesse meg eze
ket a nekivadult kapitalista gyárosokat. Ha pedig az illetékes körök nem 
fognak intézkedni, hogy a munkások újra visszatérjenek a munkára, ami 
a termelés természetes fejlődését fogja csak előmozdítani, akkor az egész 
munkásosztály és az egész becsületes közvélemény tisztában lesz vele, hogy 
a közlekedés szabotálását és a termelés ilyen fellendülését felülről segítik elő. 

Ebben az esetben a suboticai vagongyár munkásai és az egész jugoszláviai 
munkásosztály elhárít magától minden felelősséget a válság miatt, amelybe 
a közlekedésünk fog kerülni, s amely a különféle Steinerek üzelmei miatt 
napról napra nagyobbodik. 

16. szám (május 1.) 



A SUBOTICAI MUNKÁSSÁG HARCA 

A hat hét óta változatlanul tartó Ferrum-gyári kizárás koncertjébe, mely 
400 proletár családot éheztet, azóta újabb hangok kezdenek belevegyülni. 

Ugyanis tudnivaló, hogy a Ferrum D. D. vezérigazgatója, Steiner úr a su-
boticai gyárosok szövetségének az elnöke is. S ezen nemes minőségében, 
saját érdekeinek védésére, felhasználja a többi munkaadó társait. Vagyis 
annak tudatában, hogy a dolgozó munkástömegek minden támogatásukkal 
a harcban levők háta mögött állanak, s ennek következtében a letörésük igen 
nehéz dolog, mégis hogy némi reményei legyenek a munkásság elbuktatására, 
rávette a többi suboticai munkaadókat is, hogy ugrassák ők is a munkásokat 
addig az ideig, amíg ő a sztrájkolóit letöri. Ebből azt várja, hogy így a sztrájko
lok nem részesülnek anyagi támogatásban. 

Steiner úr felhívásának elsősorban is Reiter László úr, a suboticai dinamó-
és villamossági cikkek gyárának az igazgatója tett eleget, amennyiben a mun
kásai egész bizalmi testületét minden indokolás nélkül elbocsájtotta. A mun
kásság megvédendő úgy a bizalmi férfiait, mint a saját presztízsét, három
napos eredménytelen tárgyalás után kénytelen volt a sztrájkot proklamálni. 
Ennek következtében 30 fővel megszaporodott a suboticai sztrájkolok száma. 

A többi munkaadók is siettek Steiner úr segítségére, és a minimálisra 
redukálták a munkáslétszámot. Egyes üzemekben pedig 5 órára szállították 
le a munkaidőt. A célja ennek nyilvánvaló, a harcot segítő tömeg legyöngítése. 

A munkaadók ezen gyalázatos mesterkedései azonban a legkevésbé sem 
félemlítik meg a harcedzett munkásságot. Mert tudják, hogy az igazságos 
proletárérdekekért kell nekik a szenvedést és a már-már hónapokba nyúló 
koplalást eltűrni. Tudják, hogy ebben az igazságtalanságoktól burjánzó 



társadalomban az igazság kivívásáért hosszan és sokat kell harcolni. És a harc 
szenvedésekkel van telve. 

Subotica munkássága a munkaadói részéről nem is veszi rossz néven ezeket 
a letörési szándékokat. Mert tudatában van annak, hogy az osztályok har
cában mindkét félnek létérdeke úgy a támadás, mint a védekezés. 

Hanem más oldalról jövő támadások fokozzák a felháborodás legmaga
sabb stádiumába az öntudatos munkásság hangulatát. Ugyanis azok a volt 
munkástársaink, akik nem is olyan régen még munkásvezéresdit játszottak 
és a munkásság görnyedő hátát használták fel lépcső gyanánt, hogy potrohúk 
háborítatlan továbbhizlalásának biztosítására a betegsegélyző pénztárakban 
elhelyezkedjenek, most, mikor egy kicsit megmelegedtek a dologtalan szék
ben, fiók-kapitalistáknak képzelik magukat, s a valódi kapitalistákkal szö
vetkezve, orvtámadást intéznek az osztályharcos munkásság ellen. Ezeknek 
a kapitalisták által megvesztegetett és még ezen júdáspénzen felül újabb 
munkásfillérekre éhes piszok-férgeknek, Blagoje Bracinac sztrájktörő vezér 
kegyelméből a suboticai vezére Klinger Hugó, az utódállamok munkássága 
által közismert és általánosságban utált kapitalista uszályhordozó. 

Az a Hugó bácsi, aki Suboticára jöttekor azzal keltett a minden politikától 
ment gazdasági szakszervezet vezetői előtt feltűnést, hogy nagy hangon 
kijelentette, hogy ő mint a bécsi kommunista párt megbízottja jött Jugoszlá
viába. Már akkor sejtették az illetékesek, hogy ez a bácsi nem elvtárs, hanem 
egy jól maszkírozott konjunktúralovag. Az események a föltevést igazolták. 
Szerénytelen tolakodásai, s közben véresszájú kijelentései révén a szervezeti 
élet vezetői közé betolakodva, mint entellektüel a mozgalmak vezetője lett. 
Azonban hamarosan kellett tapasztalni, hogy az általa vezetett mozgalmak 
mind elbuknak. Oly csúfosan és oly feltűnő módon, hogy ennek következ
tében egyes munkáskategóriák kezdték magukat a szervezettől távol tartani. 
Ez gondolkozóba ejtette az öntudatos munkásokat, s elkezdték vizsgálni 
a történteket. S rájöttek arra, hogy Hugó bácsi a kapitalisták malmára hajtja 
a vizet. Ezek a megállapítások kezdték a munkásság előtt egész más világba 



helyezni az undorkának a nyárspolgári alakját. S egy szép napon a „bécsi 
kommunista" arra ébredt, hogy a munkásság neki hátat fordított. 

Azonban a hősünk nem az az ember, aki e lelepleztetése után eltűnik a lát
határról. Sőt, levetkőzve a véresszájú kijelentéseit, a következő felvonásban 
mint szociáldemokrata antikrisztus jelent meg a porondon. S mint ilyen 
kiérdemelte magának a Munkáskamara suboticai titkársági állását és az 
Állami Munkásbörze helyi vezetőségi funkcióját is. így berendezkedve kezdett 
kényelmesen élni. Azonban a jó adag feltűnési viszketegsége nem hagyott 
neki teljes nyugtot. A zavartalan emésztéséhez hiányzottak neki azok a mun
káscsoportok, akiknek pufogó frázisokat lehet beadni. Ha valami nincs, hát 
csinálni kell, gondolta Klinger úr, és a tett hímes mezejére lépett. Blagoje 
Bracinaccal megkezdte Suboticán azt a munkát, amely a legpiszkosabb 
és a legelítélendőbb. 

Mint rég várt kínálkozó alkalmat, felhasználni gondolta üzelmi segítő 
társul a Ferrum-gyári 400 munkás hat hét óta tartó éhségsztrájkját s ezzel 
kapcsolatban a küzdőtér szagára összegyűlt varjak 90 főnyi seregét, tárgyalást 
kezdett a gyár igazgatóságával, hogy ő hajlandó Bracinaccal egyetemben 
a gyárat olcsó munkásokkal ellátni. Ha sztrájktörő pododborok felállításában 
hajlandó őket a suboticai kapitalista társadalom támogatni. Steiner vezér
igazgató úr kitörő örömmel fogadta az ajánlatot. S kijelentette, hogy egyedüli 
vágya olyan munkásokkal dolgoztatni, akik ilyen jól gondolkozó Hugó bácsik 
vezetése alatt állanak. A sztrájkban levő 400 munkás pedig dögöljön meg az 
utcán éhen. 

Meg is kezdte a nemes alapító munkát. Azonban minden hájjal való megkent-
sége dacára egy fontos tényezőt kifelejtett a játékból: az öntudatos suboticai 
összmunkásságot. Ugyanis Subotica összmunkásságának bizalmi testülete, 
mikor éppen az egységes munkásfront felépítéséről tárgyalt, akkor tudta 
meg a piszok tervet, amely a kialakulni akaró egységet még több darabra 
akarja tépni. S oly hangú üzenetet küldött Hugó bácsinak, hogy ha nincs 
megrészegedve a kétes sikertől, hát bizonyára az inába szállott a terve. Azon
ban még kellemetlenebb napja is lesz a bácsinak, mégpedig az a nap, amelyen 



Suboticán 2000 szervezett munkás fogja nyilvános gyűlésen a fülébe ordítani, 
hogy gyalázatos egységbontó, most már ne tovább! 

Subotica öntudatos munkássága a tőle telhetőt meg fogja tenni e munka 
meghiúsítására. De a siker érdekében szüksége van az ország összmunkás-
ságának a támogatására. S szeretjük hinni, hogy ez nem is fog elmaradni. 
Ez legyen a jelszó: Sárba tiporni az egységbontókat! 

20. szám (május 27.) 

Szervezett munkás csak azon üzletben 
vásároljon, aki hirdetésével támogatja 

a munkássajtót! 



RENDŐRI ERŐSZAK 

Az elnyomás és az erőszak, amiket az uralom léptetett életbe és gyakorol 
a munkásosztály felett ebben az országban, nemhogy szűnőfélben volna, 
hanem felülmúlja még a cégéres országúti rablók teljesítményeit is. 

Lapunk minden egyes száma feljegyez egy-egy erőszakot és törvényellenes-
séget, amelyet a rendőrhatóságok a munkásosztály és annak szakszervezetei 
ellen követnek el. S ez csak egy kis töredéke a megszámlálhatatlan rendőri 
förtelemnek, amelyet fel sem jegyezhetünk. Ebben az országban nincs törvény, 
amikor a munkások védelméről van szó. A legutolsó rendőrkopó is kedvére 
kimutathatja vad gyűlöletét és basáskodását a munkásosztállyal szemben. 

A legújabb erőszakosságok egyikét a suboticai rendőrfőkapitány, KarakaSe-
vió követte el. (Az a híres, aki a magyar uralom alatt Karikássá és faj magyarrá 
vedlett, s most, amikor megfordult a szél, megint visszavedlett Karakaseviétyá.) 
Ennek az ultra-hazafinak a Suboticai Helyi Szakszervezeti Tanács bejelen
tette, hogy f. é. május hó 23-án este 6 órakor gyűlést fog tartani, amit Kara-
kasevic úr engedélyezett is. De amikor 23-án kiragasztották a felhívásokat 
a gyűlésre, amelyben többek között ezek a mondatok is voltak: hogy a mun
kásosztályt a rettentő drágaság és a nyomorult napibérek arra kényszerítik, 
hogy gazdasági helyzete megjavítására állandó harcot kell folytatnia, és 
hogy a legsúlyosabb harcok egyikét folytatják a vas és fémmunkások a subo
ticai Ferrum-gyárban már több min 7 hete a pesti (...) társaság fosztogató 
szándékaival és provokálásaival szemben. 

A felhívásban volt még egy apellálás a Ferrum-gyárban még dolgozó mun
kásokra, hogy hagyjanak fel a munkával, és tegyék jóvá a hibát, amit elkö
vettek önmagukkal és sztrájkoló társaikkal szemben. 



De mivel Karakasevic úr a Ferrum társaság részvényese, hát egyszerre 
csak felfedezte, hogy a falragaszban felhívás van a „lázadásra" az állam ellen, 
továbbá arra, hogy valakit erővel akadályozzanak meg munkája folytatásában, 
Hogy ez az úr miképpen magyarázza az állam védelméről hozott törvényt, 
arról jobb nem is szólni, a fő dolog az, hogy az egyszer már engedélyezett 
gyűlést újra betiltotta. (Karakasevic-Karikás bebizonyította, hogy most is 
következetes ember, amilyen volt világéletében, ha nem fújt semmiféle -
politikai vagy részvénytársasági - szél.) Karakasevic úr azt állítja, hogy 
a sztrájktörőket erővel akadályozzák munkájukban, s emiatt ő a törvény 
oltalma alá veszi őket, annak ellenére, hogy az összes sztrájktörők azok közül 
az emberek közül valók, akiket a vasúttól azért bocsátottak el, mert nem 
akarták letenni az állami esküt. (Karakasevic úr megint ragyogtatja követ
kezetességét.) 

A suboticai polgárok, akik május 23-án 12 és 3 óra között az utcán voltak, 
teljes felvonulását láthatták a Karakasevic úr trabantjainak, amint feltűzött 
szuronnyal járják be Subotica utcáit és védik az állam biztonságát. A jámbor 
nyárspolgárok mind biztosra vették, hogy Horthy „Ébredő magyarjai" 
átlépték a határt és betörtek a városba; később azonban belátták, hogy 
becsapódtak, mert nem történt semmi más, mint hogy Gábor úr csendőrei 
buzgón vakargatták a falakról és az oszlopokról a kiragasztott felhívásokat. 

Tiltakozva az uralom ezen legújabb erőszakossága ellen, újból megkér
dezzük a Belügyminiszter Urat: Hát meddig fog ez így tartani? 

21. szám (június 3.) 



MÁSODIK ÉVFOLYAM 
1925 





MIT OLVASNAK A M I MUNKÁSAINK 

Ez egy olyan kérdés, melyre valóban nehéz feleletet adni, de legkevésbé 
kielégítő feleletet. Hogy megmondhassuk, hogy mit olvasnak a mi munkása
ink, szükséges megállapítani, olvasnak-e ők valóban valamit? Sajnos, a mi 
munkásaink nagyobb része nem olvas semmit. Ez nem éppen csupán az 
ő bűnük. Munkásaink legnagyobb része azért nem olvas semmit, mert nem 
tud olvasni, mert analfabéta. A mi országunkban igen nagy a száma azoknak, 
akik nem tudnak olvasni. De még nagyobb azoknak a száma, akik csak olyan 
mértékben tudnak olvasni, amily mértékben nem tudnak. Alig tudják aláírni 
a nevüket, hogy az olvasásról ne is beszéljünk. S ilyen munkások többnyire 
a faluk szüleményei. Nagyon kevés akad közöttük, aki önmaga tanul meg 
olvasni. 

Itt nem azokról van szó, akik nem tudnak vagy alig tudnak valamit olvasni, 
hanem azokról, akik írni és olvasni tudnak és mégsem olvasnak. Különféle 
okokat hoznak elő, hogy miért nem olvasnak. Egyesek azt mondják, hogy 
nincs idejük, a másik része, hogy fáradt a munkától, némelyek, hogy rosszul 
vannak az olvasás miatt. De ezek a kifogások mind csak kifogások, melyek 
nem mentik fel az ő nemtörődömségüket az olvasás, illetve a saját művelő
désük iránt. Az ember, aki tanulni és művelődni akar - amit csak könyv és 
újságolvasással bír elérni - , talál magának mindig időt, hogy valamit elolvas
son. Ami a fáradságot illeti a munka miatt, igaz, hogy sok munkásnál fennáll, 
különösen azoknál, akik naponta 10, 12, 14 és több órát dolgoznak, ami 
országunkban, sajnos, dacára a létező szociális törvényeknek, mégis meg
történik. De mit szólnak igazolásukra azok a munkások, akik valóban nyolc 
órát dolgoznak naponta? Ők nem mondhatnak természetesen semmit. Nem 



beszélhetik ki magukat sem azzal, hogy nincs idejük, sem hogy a munkától 
fáradtak. Annál kevésbé, mert elég idővel rendelkeznek a kávéházhoz, a fut
ballhoz és egyéb egészen ártalmas dolgokra. Ok egyszerűen nem akarnak 
olvasni, mert nem érzik szükségességét, hogy kulturálódjanak és tanuljanak. 
Ők azt hiszik, hogy nekik elég az, amit tudnak, ha mindjárt a jelenlegi igen 
emelkedett tudomány mellett nem is tudja az ember megtanulni magának 
még a legszükségesebb dolgokat sem, amire szüksége van. Ezek a munkások 
olvasás helyett más dolgokkal foglalkoznak, amiért öntudatlanok maradnak. 
A kapitaüsták és munkaadók ezeket a butákat legjobban értékelik is, mert 
ők a legalázatosabb és legsajnálatraméltóbb áruik a gyárban és a műhelyben. 

Azonban tény, hogy fönnáll egy nagy rész a munkásoknál, különösen 
a szakmunkások között, akik olvasnak, de az a kérdés, hogy mit olvasnak. 
Ez az éppen, ami arra indított, hogy erről írjunk. Ezek a munkások, mondhatjuk 
90 százaléka, minden mást olvasnak, csak éppen azt nem, amit a munkásnak 
mint proletárnak olvasni kell! Ők legtöbbnyire olvasnak különféle burzsuj 
újságokat és regényeket, éspedig a legrosszabbakat (Rinaldó Rinaldinit, 
Dzsek Trboszek, Julija és ehhez hasonló irodalmi szemetet). Ezeket a regé
nyeket úgyszólván falják, miként hogy falják a burzsoá lapokból azokat 
a buta szenzációkat, pikantériákat, amiket ők írnak. Nem sajnálják kiadni 
pénzüket sem az ilyen újságokért, sem az ilyen ponyvaregényekért, amelyektől 
a valóságban butulnak és mérgeződnek. De sajnálnak venni egyetlen prole
tárlapot is, avagy proletárkönyvet vagy brosúrát, melyekből valóban, mint 
munkások megtanulhatnának valami okosat és jót. Ők támogatják a kapi
talista sajtót és kapitalista irodalmat, melyek mind a munkásság érdekei 
ellen vannak irányítva, de saját munkássajtójukat nem támogatják, és innen 
van az, hogy a saját munkásirodalmukat nem akarják támogatni. Innen van 
az, hogy a munkáslapok tönkremennek vagy nehéz finansziális viszonyok 
között tengődnek, míg a kapitalista lapok még jobban terjednek és gazda
godnak. És senki sem kérdi ezen öntudatlan munkások közül: mikor és hogyan 
veszik a kapitalista lapok a munkásokat és az ő érdekeiket védelmükbe? 
Ha ezt a kérdést föltennék maguknak, megkapnák a választ, hogy ez sohasem 



történt és nem is fog megtörténni. Ők tehát támogatják a saját osztályharci 
ellenségüket, fegyvert adván a kezükbe, hogy ezzel tönkretegyék önmagukat. 

Régi közmondás: Ki mint vet, úgy is arat. így van ez azokkal az öntudatlan 
munkásokkal is. A helyzetük mindig jobban és jobban rosszabbodik, mert 
ők nemcsak hogy nem küzdenek, de még nem is kísérik szemmel azt, ami 
őket magukat érinti. 

2. szám (június 28.) 

Minden munkás saját érdekében 
cselekszik, amikor a független 
szákszervezetekért dolgozik az 

osztálytudatlan proletárok között. 



A SUBOTICAI SZABÓMUNKÁSOK 
SZAKSZERVEZETI HELYZETE 

A Szervezett Munkás megjelenése alkalmat ad arra, hogy foglalkozzunk 
a suboticai szabómunkások helyzetével. A suboticai szabómunkások helyzete 
annyira rosszabbodott, hogy ma valósággal rabszolgahelyzetbe jutottak, 
és ki vannak szolgáltatva a munkaadók kényének. A munkaadók saját kényük 
s kedvük szerint állapítják meg a munkásoknak a munkaidőt és a munka
béreket. 

A nyolcórai munkaidő nem létezik. A minimális munkaidő tíz óra, és azon 
felül, ha a munkás dolgozik, nem szabad még gondolni sem arra, hogy bizonyos 
százalék többletet követeljen a túlóráért. 

A kint dolgozó darabszámosok helyzete még rosszabb, mert már maga 
a munkarendszer nem engedi meg azt, hogy betartsák a nyolcórai munkaidőt. 
A darabszámosok kénytelenek dolgozni, ha azt a munkaadó követeli, naponta 
húsz órát is, mert a kiadott munkához kevés idő van adva, természetesen 
ily esetben a szabómunkás nem mer tiltakozni, avagy külön honoráriumot 
követelni, mert ellenesetben elbocsátással fenyegetik. A munkaadók ma nincse
nek megelégedve a munkaerő kizsákmányolásával, hanem még a munkabérek 
redukálásával is foglalkoznak. 

Szaktársak! Kötelességünk mindannyiunknak a szakszervezetbe tömörülni, 
hogy a munkaadók egységes támadásától megvédhessük magunkat. 

Szaktársak, ha a legcsekélyebb gondot akarjuk fordítani a mi létérdekünkre 
és keresnénk azt az utat, amely a létünk biztosítására vezet, nem kellene 
sokat utána kutatni, hogy ráakadjunk arra, ami a munkásnak szükséges 
és ami a munkásélet egyedüli védője. Évtizedek előtt olvashattuk a munkás
sajtóban, minden megjelenése arra figyelmeztetett, hogy szervezkedjünk, 



az elhangzott számtalan munkásgyűlésen, a munkásmozgalom minden alka
lommal hirdette a „Szervezkedjünk" jelszót. Habár ez számtalan esetben 
elhangzott, ma ugyanazt meg kell ismételni, és úgy lesz a jövőben is, bár
mennyire is unalmasnak mutatkozzon a szaktársak előtt a „Szervezkedjünk" 
jelszó. Ez nálunk örökös lesz, mert tudjuk azt, hogy mint egyén sohasem 
tudja magát megvédeni a kizsákmányolóval szemben. Sajnos, a szabómunkás
nál a szervezkedés a legnehezebb probléma, habár a mi szervezetünk 20 éve 
fennáll, ez ideig még nem sikerült a szabómunkásokat megszervezni, úgy 
értve, hogy az a szervezet legalább egy évig egészségesen működött volna 
nagyobb megrázkódtatás nélkül. A szabómunkások szakszervezete 20 év alatt 
legalább 30-szor feloszlott és ugyanannyiszor megkezdte működését, ha nem 
is volt feloszolva, akkor csak létezett papíron, de tagja nem volt 1—2-nél 
több, akik várták a jó szerencsét, hogy újból megkezdődjön a szervezkedés 
a szabómunkások között. Egy hasonló eset történt egy hónappal ezelőtt, 
a szabómunkások suboticai helyi csoportja megszűnt, ugyancsak papíron 
létezett, és még csak az elnöke nem veszett el, ha a helyi szaktanács bele nem 
avatkozik, úgy lehet az elnöknek is hűlt helye lett volna. Köszönettel lehetünk 
a szaktanácsnak, hogy idejekorán gondoskodott, és sikerült helyreállítani 
a szabómunkások helyi csoportját. 

Hogy ezeknek a számtalan anomáliáknak mi az igazi okozója? Azt nem 
lesz nehéz megfejteni, ha oda törekedünk, hogy a suboticai szabómunkást 
bemutassuk a többi szervezett munkásságnak. A szabómunkások 99 százaléka 
az öntudat hiányában szenved, mindennel meg van áldva, csak a tudattal 
nincs. Szabómunkásnak bármilyen is a helyzete, ő azt iparkodik külsőleg 
szépíteni, mindig épít valamit, amit az emberi szem nem tud látni és keze 
megtapintani, ez az eset 99 százaléknál megvan. Egy tulajdonság van meg 
a szabómunkásoknál, hogy nagyon nehéz megértetni velük nyomorult helyze
tüket, ezt ők mindig másképp látják, mint a valóságban van, és hogy ezek 
miért vannak, arról már fentebb említést tettem, hogy mindig foglalkoznak 
valami nem létező dolgokkal. Elfelejtik, hogy ők munkások, a fantáziájuk 
oly messze elvezeti őket, hogy tejben-mézben úszkálnak, és amikor felébrednek 



fantasztikus álmukból, édesség helyett keserűséggel vannak megtelve, és bár 
mindezt érzik, nem akarnak arról tudni, hogy már ideje volna félredobni 
minden káros gondolatot és rátérni az igazi, egészséges útra: a szervezkedéshez. 
Ezt mind nem engedi meg a gőgje. Erre ő mindig talál kifogást, csak hogy 
elkerülje a szervezetet. Hogy ezt miért teszik, elég bizonyíték az, hogy a szabó
munkások egymást osztályozzák, mert az egyik jobb munkás, mint a másik, 
az egyiket a munkaadója jobban megdicséri, mint a másikat. Ők természetes, 
nem veszik észre magukon, ha a munkaadója dicséri, akkor legjobban bírja 
kizsákmányolni, és hogy a munkaadó érdeke a munkásait összeszítani, mert 
így bomlik meg az egységük, és ő ezáltal több bőrt bír lenyúzni mind a két 
munkásról. A munkaadók nagyon jól értik a saját kezükre nevelni a munkást, 
már ebben megvan a régi gyakorlatuk, különös gondot fordítanak az ifjabb 
munkásokra, belenevelik az alázatot, a saját munkatársával szemben a gyűlö
letet és a gőgöt. 

Egy szabómunkás 
4. szám (július 12.) 



MENNYIT KERESNEK A TOPOLYAI 
CUKORRÉPAMUNKÁSOK 

(Topolyai levelezőnktől) 

A topolyai cukorrépa-termelő gazdák harmadából szokták kiadni a földjeiket 
cukorrépa-termelésre: vagyis a kész termésből minden harmadik métermázsa 
a munkásé. 

Mi tizenketten szintén kivettünk tíz holdat egyik pökhendi, hájas hasú 
burzsoától, amit bizony tisztességesen kívánta, hogy megműveljünk, mert 
hiszen így több hasznot húzhat le a bőrünkről. Háromszor kellett megkapálni, 
ami másfél hónapig tartott 15—16 órás napi munkaidő mellett. 

Tavasszal az első kapálás után 1500 dinárt, néhány kilogramm cukrot 
kaptunk előlegül a majd kitermelt és leszállított cukorrépáért. Ez az összeg 
bizony, ha kiszámítjuk, olyan csekély volt, hogy még a nyári idei kenyerünk 
sem telt ki belőle. 

A termés rosszul ütött be. A jég elverte, ami pedig épen maradt az égiháború 
után, azt a rovarok dézsmálták meg. Mennyi maradhat tehát a tiszta értékű 
cukorrépatermés? Kiszámítottuk, hogy az 50—60 métermázsából járó har
madnak az ára oly csekély, hogy nemhogy maradna valami a mi számunkra, 
hanem az előlegből is vissza kell adni néhány dinárt. Ez a tény ösztökélt ben
nünket arra, hogy kijelentsük a gazdaúrnak, hogy mi csak feliből vagyunk 
hajlandók répát szedni, mert harmadából ráfizettünk (ha már lesz miből). 

Erre a pocakos gazda úr vadállatként ordítozni kezdett: Biz az ő földjén 
ne szocialistáskodjék egy rongyos, naplopó munkás sem. S hogy majd meg
tanít bennünket, lázadókat, ha nem akarunk dolgozni. Majd zsandárokkal 
kényszerít bennünket a munka felvételére... 

így van ez, földmunkás testvéreim, ha követelünk magunknak egy darab 



kenyeret, hogy ehessünk, akkor lázadók vagyunk, kiket puskatussal akarnak 
jól tartani. 

S kik teszik ezt velünk, munkástestvéreim? A gazdakörben tanyázó magyar 
birtokos gazdák, akik édes szavakkal csalogatnak bennünket a „magyar 
pártba", hogy toljuk a jólétük szekerét. Fel akarnak bennünket használni 
hülye ideáik: az irredentizmus szolgálatában. Ezek az urak szavazták meg 
az egyik tanácsülésen, hogy a parcellákban kiosztott földdarabkákat szedjék 
vissza tőlünk, rongyos, nincstelen szegényektől. így néz ki a „nemes magyar 
érzésű birtokosok" hálája a választások alkalmával kapott támogatásunkért. 

Elég volt a bolondításból! Jóllaktunk a gazdák „nemes célú magyar pártjá
val", torkunkig megteltünk puskatussal ígért munkabérrel. Hagyjanak 
bennünket szépen békében ezek a gézengúz piócák! Mi tudjuk ezek után, 
hogy nekünk csak egyetlen módunk van az ő gyalázatos földmunkás foszto
gatásuk ellen. Ez a földmunkás szakszervezet. 

18. szám (október 18.) 

Jelszavunk május 1-én: Békét, 
szerződést Oroszországgal! 



AZ „ÚR" ADTA, AZ „ÚR" ELVETTE 

így történt ez Topolyán is. 
Topolya város „érdemes" képviselő „urai" - halljátok a csodát, t i prole

tárok - elhatározták, hogy „földet osztanak" a topolyai nincsteleneknek. 
Összeültek - így írta meg a Bácsmegyei Napló, ez a vajdasági tőkések magyar 
nyelvű jól megfizetett szószólója - és elhatározták, hogy enyhítenek a topolyai 
proletár „embertársaik" nyomorúságán. Elgondolták ezek a jó „urak" -
talán - , hogy mégsem igazság az, hogy az „Úrnak" 1925-dik esztendejében 
vannak még rongyos emberek, akik fáznak és sápadtak. Nem igazság, hogy 
akik éppúgy mezítelenül jöttek a világra, mint ők, azok is maradtak munkában 
görnyedő öregségükig, amíg ők semmittevésük busás jutalmául selyembe, 
bársonyba takaródznak; éheznek, amíg ők a földi jóktól roskadozó asztaluktól 
jóllakott böfögéssel vetik a hájtól lomha testüket a puha díványokra. 

E megmérhetetlen igazságtalanságok belátása elhatározásra kényszerítették 
a topolyai „urakat". Elhatározták, hogy „földet osztanak". Földet adnak 
annak, aki a földet szántja és nincs betevő falatja. Adnak, „hogy 
megélhetését biztosítsa". És kiosztottak - de nem a sajátjukból - (hogy is 
kívánhatna valaki ilyen embertelenséget), hanem a község földjéből (amely 
tulajdonképpen a szegényé is, csak a szeme kopog tőle) annyit, amennyivel 
„megélhetését biztosítja". Kettőszáz négyszögölet. 

Tehát kétszáz négyszögöl föld termésével a topolyai „urak" felfogása 
szerint a szegény dolgozó proletárnak - az ő feneketlen papzsákját kincsekkel 
tömő igás jószágának - a megélhetése biztosítva van. 

Bocsássanak meg Önök, „jó" és „nemes" topolyai „urak", hogyha meg
kérdem Önöktől, vajon egy családtalan igás ökör évi életszükséglete bizto-



sítva van-e kétszáz négyszögöl föld termésével? Pedig annak ruházati, kultu
rális szükségletei nincsenek - az nem ember. És - Önök szerint - egy munkás
család megélhetése biztosítva legyen kétszáz négyszögöl föld termésével? 

(De nem akarok rosszmájú lenni. Utóvégre tévedhettek is a topolyai „urak". 
Hibásan számoltak, s ez megesik mással is. Várjunk - talán majd kiköszörülik 
a hibát.) 

Mi csűrés-csavarás, tény azonban az, Topolyán a nincstelenek földet kaptak. 
Ez ünnep volt Topolyán. Végre beteljesült a proletár földmunkás álma: 
földje volt, saját fekete földje. Kapta! Az „urak" adták neki, mert hosszú 
sok éven át öntudatlanul, szervezetlenül, osztályérdekeivel mit sem törődve, 
proletártársáról megfeledkezve, legfeljebb ráacsarogva (s ez a burzsoázia 
előtt igen nagy érdem) túrta apjával, öreg-, déd-, ük- és még nem tudom 
én, milyen apjával a földet, verejtékezte a csengő aranyakat a jókban dúsla
kodó „urak"-nak. Jólétet, nyugalmat kapott birkatürelméért, kutyahűségéért. 
Igaz, hogy csak kétszáz négyszögöles jólétet, kétszáz négyszögöles nyugalmat, 
akkorát, amekkora egy igásbaromnak sem elegendő (de csak nem kívánhatja 
senki a burzsoáziától, hogy a munkást is annyira becsülje, mint a gödölyét). 
És az is igaz, hogy nem egészen ingyen kapta, mert 60 dinár „felmérési költ
séget" is kellett fizetni. De ez nem sok! Csak kétnapi napszám. Két napot 
pedig éhezhet a szegény (hiszen hozzá van már szokva még a jobb időkből), 
ha földet akar. És éhezett is és le is fizette a hatvan dinárt abban a reményben, 
hogy behozza a föld... 

Azt hiszem, ti is emlékeztek - földmunkástársaim - arra a gyermekmesére, 
amelyben egy Óperenciás tengeren túli király úgy megijedt újszülött gyer
mekétől, mert az nagyon hasonlított rá, s azt gondolta, hogy alattvalói majd 
azt nézik királynak, s nem őt, hogy rögtön megölette. 

így jártak a topolyai urak is! 
Amikor kiosztották a földet és hazamentek hajnalban a jól megérdemelt 

mulatozás után (valószínűleg így történt, mert az „urak"-nak mindig van 
miből mulatni), azt láthatták, hogy a kiosztott földek új birtokosai is most 
mennek - munkára. Sietnek saját kétszáz négyszögöles földjüket megszántani. 



A tegnap nincstelen koldusa ma már földbirtokos. Kerek kétszáz négyszögöl 
tulajdonosa. És ez gondolkodóba ejtette az urakat. (Jaj pedig a koldusoknak, 
ha az „urak" róluk gondolkodni kezdenek.) 

Be is teljesedett! De ezt mondja el helyettem a Bácsmegyei Napló október 
9-iki számának „A topolyai pünkösdi királyság" című cikkének következő 
részlete: 

„...A képviselőtestület legutóbbi ülésén a gazdapárt tagjainak indítványára 
ügy határozott, hogy a szegények között szétosztott földet nyomban vissza
veszi, és egy tagban haszonbérbe adja. A képviselőtestület határozata nagy 
elkeseredést keltett a megélhetésüktől megfosztott szegények között, akik 
alig néhány hétig élvezhették csak földparcelláikat..." 

Csak annyit mondok még nektek, topolyai és a többi nyomorgó földmunkás 
testvéremnek, hogy ha azt akarjátok, hogy a nektek kiosztott föld necsak 
„pünkösdi királyság" legyen a számotokra, akkor gyertek közénk a föld
munkások szakszervezetébe, s itt együttes erővel vívjuk majd ki azt, „hogy 
a föld legyen azé, aki azt műveli". 

Földmunkás 
18. s zám (október 18.) 

Szovjetoroszországban már 7 órát 
dolgoznak. 



SZIPOLYOZÓ KOCSIFÉNYEZŐ „MESTER ÚR" 

(Adai levelezőnktől) 

A munkaadók - mint mindenütt, úgy nálunk - Adán sem ismernek határt 
a munkások kenyerének elrablásában. Ezek közül - valósággal mintapél
dányként - kitűnik Ularik András kocsifényező mester „úr", akinél Kis Pál 
fiatal munkatársunk dolgozott. 

A mester „úr" - látva a fiatal munkásának a szakszervezeti járatlanságát -
igyekezett kihasználni. Dolgoztatott - e szervezetileg még fejletlen - fiatal 
munkással 14—16 órát, elküldte vásárokra, egyszóval emberfeletti munkát 
végeztetett. S mindezért a baromi munkáért napi negyven dinár éhbért fizetett. 
S a mester „úr" bölcsen elfelejtette a munkarendben (ami nála is megvan 
a láda fiában) és a munkavédelmi törvényekben előírt 8 órai munkaidőn túl 
dolgoztatott órák 25, 50 és ünnepnapokon 100 százalékos munkabér kifi
zetését. 

S mit tett a mester „úr", amikor az agyondolgoztatástól észhez tért Kis 
munkástársunk tiltakozott ezen pimasz, törvénytelen eljárás ellen és követelte 
a jogos munkabért? Azt cselekedte, amit minden kócos, minden munkaadó, 
tőkés szokott cselekedni a hasonló esetekben, ha látja, hogy szervezetlen 
munkással áll szemben; egyszerűen arcátlanul redukálja még azt az éhbért 
is, amit kapott a munkás, vagy kidobja az utcára. így rabló módjára meg
fosztja a száraz kenyér morzsáitól is. 

Mit kell nekünk, munkásoknak tenni, hogy megvédhessük magunkat 
a kiszipolyozások ellen? Hogyan mehetünk ellentámadásba ezen lelkiismeret
lenül kufárkodó banda ellen, hogy biztosíthassuk magunknak az emberibb 



életet és teljes munkásjogokat? Tömörülni kell az osztálytudatos szakszerveze
tek hadseregébe, hogy egyesült erővel semmisíthessük meg vadállatias ellen
ségünket. 

Tehát szervező munkára, falu, város szervezetlen munkássága! 

18. szám (október 18.) 

A modern államhatalom csupán az egész 
burzsoá osztály közös ügyeinek igazgató 

bizottsága. 



K I A FALU JÓTEVŐJE 

A Bánát egyik legjobb nevű gazdasága a Schulhof-féle padéi szőlőgazdaság. 
Igaz ugyan, hogy nem is a gazdálkodás olyan mintaszerű ebben a gazdaság
ban, mint inkább a munkások kizsákmányolása. Mégis sokan úgy vélekednek 
közülünk, hogy csupa szerencse ránk nézve ez a birtok. Hová lenne a falu sok 
koldus népe, ha ez a birtok nem volna? Hova menne dolgozni a földmunkás? 
Ki adna kenyeret a munkásnak, ha Schulhof úr nem adna?! O a falu jótevője! 
így mondják az okosok. De lássuk csak azt a nagyszerű kenyeret, amit a 
nagyságos úr ad! - Kora tavasszal a kiéhezett, mindenből kifogyott, részben 
eladósodott földmunkás szégyenletes húszdináros éhbérért dolgozik a nagy
ságos úrnak. Ez a bér a napok növekedésével és az általános gazdasági munka
szezon beálltával lassan átlagos 35-40 dinárig emelkedik, de ezért legkevesebb 
14—16 munkaórát kell kapálni vagy permetezni (amit a nagyságos úr négyszáz 
dinárért sem csinálna meg). Hogy ez a 35-40 dináros bér is milyen nyomorult 
fizetés, azt elmondja az olyan családos földmunkások élete, akiknél a minden
napi munka dacára aratás előtt már oly kevés kenyér jut, hogy nem ritka 
esetben a munkából hazatérő apa vagy anya a maradék száraz kenyeret 
megosztja a gyermekek közt, ő maga pedig (borzasztó gondolatnak is - de 
valóság) éhesen lefekszik. Ennyi jót tesz velünk a nagyságos úr. 

De a kizsákmányolás a legmagasabb fokát éri el a fiatal gyermekek (9-14 
éves) munkaerejének kizsákmányolásánál. Itt a legarcátlanabbul tapossák 
a gyermekmunkások védelméről szóló törvényeket. Megdöbbentő az a lát
vány, mikor még sötétben, napfölkelte előtt a proletárgyermekek csapata 
félig álomban imbolyog a munkahely felé, ahonnan csak 12-14 órai munka 
után, ismét sötétben, naplemente után szabadul. És vajon mit fizet gyermekeink-



nek a „drága nagyságos úr?" Kezdetben 5 dinárt, azután hét és felet, majd 
tízet, esetleg 15-öt. De az átlagos gyermekmunkabér 12-14 órai munkáért 
soha nem haladja túl a 10-15 dinárt. És a nagyságos úr milyen könnyelmű 
lelkiismerettel, hajcsárok segítségével rabolja el a sok-sok proletárgyermek 
boldog esztendőinek drága gyöngyét, a játékos gondtalanságot. 

Ez a nagyságos úr egyik jótétele. Mindenben kitűnő segítségére van a nagy
ságos úrnak az a néhány hajcsár, akit pár dinárral megjutalmaz és azután 
a hajcsárok hajcsárja, Molnár Sándor „gazda úr", a főhajcsár, akinek sok 
borzasztó bűn terheli már a lelkét, amit a szegény földmunkások ellen követett 
el. 

Ha pedig vége a szüretnek (ahol a munkásra külön vigyáznak, hogy ne 
merjen szőlőt enni), ugyan mi maradt az egész évi keresetéből a földmunkás
nak? Van-e neked és családodnak ruhája? Van-e tűzrevaló? Mi van a kamrád
ban? Maradt-e egypár garasod a munka nélküli téli napokra? Ugye, majdnem 
semmid sincs! Be vagy csapva! K i vagy fosztva! A jótevőd, a nagyságos úr 
pedig elutazik Pestre, Bécsbe, Párizsba, Rómába, a tengerre, és élvezve költi 
a te munkád gyümölcsét. Szüreteli az élet gyönyöreit. 

Téged pedig megvakít 1-2 liter olcsó borral, vagy 1-2 dinárral pótolja bére
det, ha egy egész hónapra előre eladod neki munkaerődet, vagy ha nagyon 
megszorulsz, még kölcsön is ad száz-kétszáz dinárt, amit úgyis ledolgozol 
busásan. 

Ezért te azt hiszed, hogy a „nagyságos úr" a te .jótevőd", és gondolkodás 
nélkül adod oda neki munkaerődet annyiért, amennyiért ő akarja! 

Ez mindig így fog menni, ameddig a mezőgazdasági bérmunkások teljes 
szervezetlenségben vannak. Gondolkodjatok borzasztó helyzetetek fölött, 
lássátok meg, hogy ki vagytok zsákmányolva, amely kizsákmányolás ellen 
csak úgy tudtok védekezni, ha megalakítjátok a padéi földmunkások függet
len szakszervezetét. 

Földmunkás 
19. szám (október 25.) 



DÍSZPÉLDÁNY TOPOLYÁRÓL 

Topolyán él egy jómadár, ki lakatosmesternek vallja magát, és ki, hogy 
napról napra züllhessen, még a középkori leggyalázatosabb rabszolga-ki
zsákmányoláson is túltesz. Amíg ugyanis a középkorbeli rabszolgatartók 
e rabszolgáik minden szükségletéről tartoztak gondoskodni, addig a modern 
bérrabszolgatartók csak a rabszolgáik minél gyalázatosabb kizsákmányolá
sával törődtek, a középkori rabszolgatartók egyik topolyai korcsszülötte 
ugyanis a nála dolgozó munkásának napi 10-12 órai munkájáért kizárólag 
csak kosztot ád, egyáltalában nem törődve azzal, hogy a szerencsétlen szegény 
munkás mit fog ölteni, ha majd a hosszú, embertelen munka következtében 
leszakadt róla az a kevés ruha, amely ma még befödi a munkától elcsigázott 
testét. 

íme sok közül egy eset, mely teljes rothadtságában mutatja be a kapitaliz
mus lényét, melynek gyalázatos rothasztó hatása alól csak úgy menekülhet
nek meg a munkások, ha minél előbb szakszervezetekbe tömörülnek, és 
kéz a kézben, egymást támogatva teszik lehetetlenné a kizsákmányolás min
denféle fajtáját. 

21. szám (november 8.) 



MUNKÁSÉLETBŐL 

A becsei kócerájokból igen szomorú és gyalázatos visszaélések hírét hozta 
részünkre a napi posta. Úgy látszik, a becsei kócos uracskák nagyon biztos
nak érzik maguk alatt a talajt, mert egyébként elképzelhetetlen, hogy honnan 
vennék maguknak azt a bátorságot, mely a munkásvédelmi törvények állandó 
lábbal tiprásában jelentkezik. De beszéljenek helyettünk a tények, amelyeket 
talán az igen tisztelt szolgabíró úr is szíveskedne tudomásul venni, mert 
Becsén talán mégis a szóigabíró úr is hivatott volna felügyelni arra, hogy 
a törvények szigorúan betartassanak, azok is, amelyek a munkások megvédése 
céljából lettek hozva. Mankalter József „szabó mester úr" ugyanis a nála 
dolgozó munkásokat arra akarta kényszeríteni, hogy napi 12 órát dolgozza
nak (a munkásvédelmi törvény 8 órai napi munkaidőt ír elő), az ott dolgozó 
munkástársaink ezen törvénytelen kívánság teljesítését megtagadták. Man
kalter úr azt gondolta: ő nem azért tartozik a kizsákmányolók díszes gárdá
jába, hogy ilyen dolgot eltűrjön, mert mi fog következni akkor, ha ezt meg
tudják a többi munkások? Jaj... szegény, szerencsétlen mester uraknak 
rettenetes még csak elképzelni is! Hisz akkor valamennyien csak a törvényben 
is meghatározott 8 órát akarnak majd dolgozni. A mester urak részére: még 
elképzelni is szörnyűség! Mert hisz akkor kevesebb lesz a profit! És másnap: 
Minden felmondás nélkül két munkását elbocsájtotta a munkából. (Újabb 
törvénysértés). A munkások panaszt emeltek a főszolgabírói hivatalnál. 
Pavlevic alszolgabíró úr természetesen meg is ítélte a munkásoknak a 14 napi 
felmondást. De Martin Józsefet, aki az alszolgabíró úrnál panaszt emelt 
azért, mert Mankalter mester úr nem volt hajlandó kifizetni neki 20 órai 
munkabérét, melyért ő már megdolgozott, meg sem akarta hallgatni, hanem 



a legdurvább modorban elutasította. Tisztelettel kérdezzük az alszolgabíró 
urat, talán a törvény mégsem egészen így írja elő a munkásügyek elintézését? 
- Ezzel egyetemben figyelmeztetjük a szabómunkásokat, hogy Mankalter úr 
munkásnyúzdájába ne menjenek dolgozni, mert ő nem akar többet fizetni 
4-5 dinár órabérnél és legalább 12-13 óra hosszat akar dolgoztatni, sőt mun
kásait még a betegsegélyző pénztárba se jelenti be rendesen, mint ezt a leg
utóbb nála dolgozott munkások esetében is tette. 

A becskereki cukorgyár idegenből hozatott munkások segítségével taszítja 
a legrettenetesebb nyomorba régi munkásait. Amíg ugyanis 1924-ben a mun
kások átlagos órabére 4-5 dinár között váltakozott, amíg a fűtők órabére 7 
dinár volt, addig 1925 tavaszán Vas vármegyéből 52 munkást vittek Becske
rekre (nagy számban leányokat), kikkel a gyár az alábbi megegyezést kötötte: 
Koszt, lakás és a férfimunkások számára 30 dinár, nőmunkások napi 20 
dinár fizetés, munkaidő napfelkeltétől naplementig, vagyis látástól vakulásig. 
Minden munkás munkabéréből a gyár naponta 1 dinárt von le egy Zsebe 
István nevű úr részére, ki a szegény Vas megyei munkásokat ilyen gyönyörű 
megélhetési lehetőséghez juttatta. Amint értesülünk, újólag jött Vas és Zala 
megyékből 227 munkás, ezeknek azonban már a férfiaknak csak 2-4 dinár, 
nők és fiatalabb munkások pedig 2-2,50 órabért fizet a gyár koszt és lakáson 
kívül. Az egy dinárt naponta természetesen ezektől is levonják Zsebe úr 
részére. Zsebe úr tehát a munkások bőrén naponta csak 286 dinárt keres. 
Munkástestvéreink, az ilyen rabszolgaság ellen csak úgy védekezhetünk, 
ha valamennyien szervezkedünk, és szakszervezeteinken keresztül biztosít
juk emberhez méltó megélhetésünket. 

A topolyai öntudatos munkásság megvetésébe ajánljuk azt a két szeren
csétlen flótást, aki úgy látszik, megkótyagosodott a nagy jóléttől, melyet 
neki az ő szerető mestere nyújt, mert mint értesülünk, a bőrmunkások szer
vezkedése ellen agitálnak, figyelmeztetjük a topolyai munkástestvéreinket, 
hogy ne engedjék magukat a mesterek által megfizetett különböző strébe
rektől félrevezetni. Folytassák munkástársaink bátran és lelkesedéssel a szer
vezés és felvilágosítás nehéz, de dicső munkáját, mert csak szakszervezetekbe 



tömörülve, munkás a munkást testvérként szeretve, összetartva tudjuk bizto
sítani úgy magunk, mint családunk és hozzátartozóink részére az emberhez 
méltó megélhetést és bánásmódot. Minden becsületes munkásnak kötelessége, 
hogy agitáljon a szakszervezete és az ő egyetlen harcos lapja, a Szervezett 
Munkás érdekében. Emlékezzetek csak, munkástestvéreink: „Herkules az 
ökröknek a farára vert, de a ganaj urakkal nem törődött." 

Topolyán a Havas- és Forgács-malom dicső igazgatója, név szerint Gonda 
Simon, ki valamikor munkásbarát köpönyegben mutatkozott, most tanújelét 
adja tényleges munkásbarátságának. íme, lássátok: egy új munkásnak a kö
vetkező konvenciót írta ki, mint félhavi járulékot. 6, értsd hat kilogramm 
nullás liszt, 8, azaz nyolc kilogramm kenyérliszt, 7, vagyis hét kilogramm korpa 
és 2, szóval kettő kilogramm kukorica s egyéb semmi. Mondjátok, munkás
testvéreink, nem arcul csapása-e ez minden emberi érzésnek?... Mondunk 
valamit, Gonda úr, mi háromszor ennyit adunk önnek, ne mondhassa, hogy 
szűkmarkúak vagyunk, és próbáljon belőle megélni! Mi mindenesetre emlé
kezetünkben fogjuk tartani az ilyen cselekedeteket és azok elkövetőit. És 
addig is bizalommal és hittel ismételjük a költő ezen szavát: „Lesz még egyszer 
ünnep a világon", és hogy ez mielőbb elkövetkezhessen, és a tőkésosztály 
addig se zsákmányolhasson ki bennünket kénye-kedve szerint, szervezked
jünk, tömörüljünk szakszervezeteinkbe, és terjesszük a Szervezett Munkást. 

22. szám (november 15.) 



HOGYAN TESZIK TÖNKRE A VAJDASÁGI 
PARASZTOKAT 

A Vajdaságban ma úgy-ahogy, keresztülvitték már az agrárreformot. 
A nagybirtok a magyar grófok és bárók kezéből az újdonsült szerb földes
urak és radikális politikusok kezébe került. Csak a gazdák nevei változtak 
meg, különben minden a régi maradt: akiknek a föld nem szükséges és akik 
nem földművelésből élnek, nagyon is sok jutott, akiknek a föld nagyon kelle
ne, semmi sem. Az agrárreformról szóló törvény, úgy látszik, csak a magyar 
földesurakat akarta megfélemlíteni, hogy áron alul adják el birtokaikat 
a szerb tőkéseknek, radikális képviselőknek és politikusoknak. A nagybirtok 
elleni támadás mindjárt megszűnt, amint a föld a radikális tőkések kezébe 
került. Ma ezek egységesen védik a nagybirtokot, mert hiszen az agrárreform
mal elérték azt, amit akartak, megkaparintották a nagybirtokokat, és aki 
még ezután is elégedetlen és lázong, az az „állam ellen tör". íme, hogy folyt 
le az agrárreformmal való nyomorult spekuláció és csalás: a háborúban részt 
vett nincstelenektől, akiknek a számára a föld a nyomor előli menekülés és 
a kenyeret jelenti, ezt a földet elrabolták, hogy millióikat megduplázzák. 

És ennek így is kellett történnie. Maguk a parasztok a hibásak ezért. Az 
1919-iki forradalom idején a szegényparasztok hagyták, hogy gondoskodja
nak róluk, és hogy jövőjükről a nemzeti tanácsokban az urak döntsenek. 
Megengedték a magyar uraknak és szolgáiknak, hogy bőrükről egyezkedje
nek a szerb tőkésekkel. Később sorsukat a radikális és más párti képviselők 
kezébe tették le. És ezek a képviselők mesterien gondoskodtak - , de saját 
zsebükről. Ők ma száz és száz lánc birtokosai, míg a parasztok föld nélkül 
maradtak. Ismételjük, a főbűnösök a parasztok, mert már a szerb költő 
Dositej is mondta: 



Nem az a bolond, aki megeszi a pogácsát, 
hanem aki adja. 

Az a kis föld pedig, amit mégis fölosztottak a dobrovoljacoknak és a sze
gény parasztoknak, már százszor visszavándorolt a régi kezekbe, vagy azoké
ba, akik kiosztották. Úgy látszik, hogy a földet csak azért osztották ki, hogy 
ezzel azok, akik uralkodnak, a parasztokat függésben tartsák, és hogy bár
mikor megfélemlíthessék őket. Ingyen osztották a földeket, ingyen is vették 
el. Hagyták az embert, hogy szántson, vessen, hogy aztán elrabolhassák 
a bevetett földet. Körülbelül senki sem biztos ma annak a földnek a birtoká
ban, amelyet kapott. A kormány azonban kieszelt még egy módot, hogy 
tehetnék tönkre a kisparasztot. Elrendelték, hogy több helyen új földmérést 
eszközöljenek. Mert a föld elvevésével sújtják azokat, akik nem a radikáli
sokra szavaztak, és egy keveset már csak azért is el kell venni, hogy a követke
ző választásokra is legyen elég szavazó. Ezen földmérések miatt megtiltották 
a parasztoknak, hogy szántsanak, most pedig sem nem mérik a földet, sem 
fölszántani nem engedik. A múlt években bebizonyosodott, hogy azokon 
a földeken, amelyeket idejében szántottak és vetettek be, 14—15 mázsa termett, 
azon pedig, amelyet ilyen akadályok miatt későn műveltek meg, nem termett 
több 4 méternél. Ezek a földmérések és a szántási tilalom éhségbe és az ösz-
szes ilyen parasztok végromlásához vezetnek. 

* 

Ez csak egy része annak, hogy a parasztokat nyomják el és juttatják tönkre 
ezeken a vidékeken. Mi azonban továbbra is írni fogunk a támadásokról 
és a jogtalanságokról, amelyek a parasztokat érik. Most pedig figyelmeztet
jük a szegényparasztokat, soha egy országban sem kapott a falusi szegény 
az uraságtól földet, hogy megkönnyítse az életét! Ahol a paraszt megbízik 



az uraságban, és a gazdagok pártjától várja helyzetének javulását, mindenütt 
csúfosan becsapják. A parasztok csak ott jutottak földhöz, ahol sorsukat 
maguk kezébe vették, ahol maguk gondoskodtak magukról és egyetlen szö
vetségesükre, a munkásságra támaszkodtak! 

23. szám (november 22.) 

Reformisták, szocdemek szervezetei és 
munkája egyenlő a munkásérdekek 

elárulásával. 



KANIZSAI MUNKÁSVISZONYOK 

Kanizsának van 4—5000 olyan kétkezi munkása, akinek nincs egyebe, 
mint a két karja a maga és családja fenntartására. Felének talán van még 
szerény hajléka, melynek nedves, keveset szellőzött, sötét szobájában a tu
berkulózis leselkedik rá és gyermekeire. E számba nincsenek még beszámítva 
azok az önálló kereső nők, kik részint üzletekben, iparosoknál, részint otthon
munkával tartják el magukat vagy járulnak a család fenntartásához. K i 
törődnék velük csak annyira is, hogy számon vegye és számon tartsa őket! 
Az ég gondot visel az ő madaraira. Nálunk a munkásokra is. Más ugyan 
nem törődik velük. 

Földmunkás köztük a legtöbb, kubikos és mezei napszámos, aztán építő
munkás, kisiparos, fa-, vas-, bőr-, szabómunkás és gyári munkás. Ilyen is 
van Kanizsán 4—500 a két téglagyárban, fűrészgyárban, három gőzmalomban, 
tükörgyárban. 

Munkaviszonyaik olyanok is, mint a fent jelzett gondviselés mellett várha
tó. Otthon mindnyájan nem találnak munkát, tehát mint az ég madarai, 
messze szállnak élelmüket megkeresni. Beogradig, Zágrábig és tovább is, 
ahol kínálkozik munkaalkalom. Két éve ki is vándorolt Dél-Amerikába sok, 
de nem látni meg, hogy híja lenne a nincsteleneknek. így külön kanizsai 
fajta az a vándormadár, aki csak a telet tölti otthon, mihelyt pedig nyílik 
a tavasz, megy munkát keresni. Megfordítva teszi tehát, mint a költöző ma
dár, tavasszal megy délre s télire jön vissza. Egész nyáron át alig vetődik 
haza, csak a keresetéből küldi haza, amit családjának és télire megtakarít. 
Ritka, ha az asszonya meglátogatja. Már Beogradba, ahol többen dolgoznak, 



megszervezték az asszonyok, hogy hetenként felváltva, rendszeresen járnak 
le s ennivalóval, tiszta ruhával hazulról igyekeznek ellátni őket. 

El lehet képzelni, de nem könnyen, azt a családi életet, melyet az ilyen 
vándormunkások élhetnek. De azért szaporodnak. A kanizsai asszonyoknak 
10—15 gyermek szülése nem ritkaság. Igaz, hogy nem nevelnek fel 4—5-nél 
többet. Néha csak egy-kettőt. A többiből pedig kinek volt haszna? A papnak 
(minden évben egy keresztelés, egy temetés), a sírásónak, a temetőtársulat
nak. A kanizsai proletárság évenként elég szépen adózik a maga összességé
ben (és tudatlanságában) erre az improduktív befektetésre. 

De az otthon maradiaknak se sokkal jobb a dolguk. Bevehettek a béke
szerződésekbe, kimondhatták újra Washingtonban az egész világra a 8 órai 
munkaidőt. Ez Kanizsának mind nem imponál. Egy helyen azért, mert 
szezonmunka folyik a gyárban, más helyen, mert a munkás megegyezik 
a munkaadójával (próbáljon csak meg nem egyezni!), nincs Kanizsán 10 
óránál rövidebb munkaidő. De ez kivétel. 12—14 óra a rendes. Nyáron több 
is. 

Mennyi öröme lehet ilyen munkásnak az életben? Mint az igásbaromnak, 
mely szintén kap enni és kialhatja a fáradtságát éjjel, hogy másnap újra be 
lehessen fogni. 

Emberhez méltó élet ez? Igazán nehéz ráfogni, hogy az volna. Egy kis 
öröm és táplálék a léleknek is. Kis részvét, érdeklődés a többi emberiség, 
a világ sorsa iránt. Önművelés. Beleszólás a saját és a többiek sorsába: minek 
mindez a kanizsai proletárnak? Ma nem kell neki. Kitől is várja? Ki szerezze 
meg ezeket neki? Talán az ég? 

Valamikor volt elég szép szervezett életük. Kezdtek gondoskodni munka
közvetítésről, kezdték egyesíteni az erőket s alapot gyűjteni némi segélyezés
re, művelni önmagukat. A zavaros időkben ez elaludt. S a zavaros idők már 
elmúltak, de a kanizsai proletár még ma is alszik és nem akar ébredni. Jó 
igavonó: jámbor, türelmes. Szava sincs. 

Még erősebben kell hogy sújtsa a nyomorúság korbácsa, míg talán feléb-



red? Hát majd sújtja! A munkaadó tőkének lesz majd szíve hozzá. A tégla
gyár, a legnagyobb munkaadó, gazdát cserélt: legyen rá készen a munkás, 
hogy meg fogja érezni. Nem könnyíti, hanem súlyosbítja nyakán az igát. 
Most szünetel a munka. Jön a tél. A munkásnak van ideje a maga sorsán 
elgondolkozni. Mi lenne, ha felébrednének, újból szervezkednének? A gazda
sági szervezkedést nem tiltja se törvény, se hatóság. Legfeljebb a munkaadó, 
a maga hajcsáraival próbálhat akadályokat gördíteni az útjába, de arra jó 
a munkásság egyetértése, hogy az ilyen szalmaszálakat eltapossa, még azo
kat a hajcsárokat és bandagazdákat is maga söpörje ki a gyárból, a maga 
soraiból. Hisz ezek az ő árulói, kik mint peklaistvánok, bűnizsaiások, úgy 
szereznek maguknak a gyáros előtt érdemeket, hogy munkástársaikat haj
szolják, szorítják. 

Mi lenne, ha tavaszra felkészülve háromszáz munkás mint egy ember 
állana a gyáros elé 8 órai munkanapot és jobb órabért követelve? És kiküszö
bölné a gyilkos akkordmunkát, mely 14 órát is vállal, hogy heti 4—500 dinárt 
megkeressen. Nem megérdemel a munkás 8 órai munkáért annyi keresetet, 
amennyiből a családját tisztességesen el tudja tartani? Csak ennyit akarnak 
a téglagyáriak 8 órai munkáért!... Bizony, se be nem csukná a gyárát, se 
maga nem állana oda dolgozni az új tulajdonos, de még más munkásokat 
se tudna beállítani, ha mind a 300-at kellene egyszerre pótolni. Egy-kettőt, 
tízet is nagy büszkén kidobhat, de 300-at nem. Kénytelen-kelletlen mégiscsak 
lemondana inkább nyeresége egy részéről, s ezzel a munkásai valamivel 
emberibb élethez jutnának. Magától erre rá nem jön a gyáros. Vagy ezt várja 
a munkásság? Vagy így is meg van elégedve, és boldog, hogy ilyen biztos, 
jó keresete van? Lehet, az ökör is meg van elégedve, és boldog, csak szénát 
kapjon mindennap. 

De várhat a munkásság egyebet. Azt, hogy leszállítják a mai órabérét is. 
Hisz olcsóbb lett a kenyér, hát csak természetes, hogy a tőkés ennek a hasz
nát is maga akarja bezsebelni. Jó lesz erre a támadásra felkészülni s nem 
várni be készületlenül, szervezetlenül. Négy téli hónapja van rá a munkás-



ságnak. Elég, hogy megszervezzék mind a 300 embert, hogy tavaszkor egy 
se maradjon köztük áruló, aki cserbenhagyná a saját és társai legigazabb 
érdekeit. Szervezkedés és összetartás - és akkor biztosak lehetnek győzelmük 
felől. 

24. szám (november 29.) 

Oroszországban csak annak van jussa 
a földhöz, aki azt saját keze munkájával 

megműveli. 



NOVI SAD-I CSÁSZ. ÉS KIR. ASZTALOSMŰHELY 

Ha valamelyik asztalosmunkást nyomora és szomorú sorsa Novi Sadra 
kergeti, a vasútállomástól nem messze a villamosvasút mentén, akarva, nem 
akarva szemébe ütközik egy cifrán kifestett firmatábla, amely fennen hirdeti, 
hogy benn fészkel Karabiner és fiai-féle asztalosműhely (asztalos-nyúzda). 

Tekintsük csak meg ezen műhely belső állapotait. A „főnök urak" három 
személyből állanak. Az öreg régi típusú majszter úr, helyesebben spor-
majszterúr, a két fia pedig a K. u. K. hadsereg volt főhadnagy urai, jelenleg 
asztalosmesterek. Szakmai tudásuknál nagyobb a munkásmarásuk, amit 
alaposan végre is hajtanak. Álljon itt példaképpen néhány eset: egyik munká
sának a délutáni munka megkezdése előtt szükségére kellett menni. így a 
munkába 2—3 percnyi késéssel fogott, amiért szombaton negyedórai bért 
levontak azzal a megjegyzéssel, végezze máskor otthon a dolgát, ne pedig 
munkaidő alatt. 

A „műhelyfőnök urak" közül egyik állandóan ott ül a műhely sarkában, 
s figyeli eleven szerszámaik minden mozdulatát, és élvezettel szemléli, hogy 
szorgalmas méhek módjára hajtják a hasznot, a jólétet az uraik számára. 

Ezen híres műhelyben dolgozott egy öreg szakmunkás fiával és leányával. 
A leány a politúrozást végezte, szerszámszekrényekkel és egyéb dolgokkal 
telezsúfolt helyen. A világosság csekély volt, a lány kérte a „főnök urak" 
egyikét, hogy legalább az ablaktól távolítsák el a holmikat, hogy tökélete
sebb munkát végezhessen nagyobb világosság mellett. „A mester úr" csak 
azért is, hogy bosszúságot okozzon a munkástársnőnek, s hogy a sötétben 
végzett munkahibákért dorgálhassa, szidhassa, nem távolította el. Sőt ami-



kor többször kérte, erre hamisítatlan osztrák—magyar (K. u. K.) durva tiszti 
kifejezésekkel bántalmazta. 

Elvtársnőnk tudva, hogy a kapott durva sértésekért bárhol keres is, úgy
sem kaphat elégtételt, otthagyta a „vitézlő urakat". A goromba durvaság 
szólt az egész családnak. Az apa, ki szintén hallotta mindezeket, megaláz
tatva érezte magát, és eltávozott a „nemzetesek" műhelyéből. 

A dühétől toporzékoló asztalosmester „főhadnagy úr" tovább folytatta 
viselt rangjához illő munkáját: lement az udvarra, s a bántalmazott család 
harmadik tagjának is kiadta a kemény parancsot: pakoljon és pusztuljon a 
műhelyemből. 

Mindezek után, mint valami „csata hőse" diadalmasan ordította tele tüdő
vel a műhelyben: „hol van az a kurva!" Tudniillik keresett egy munkást, 
kin tovább tölthesse a dühét, de mivel nem találta, hát fenevadként ordítozott. 

Ebben az üzemben napról napra előfordulnak ilyen „csekélységek". S 
ilyen hasonló csekélységekért egyszerűen tiszti módon kivágják az ott dol
gozó munkástársainkat, arra számítva, hogy a faluról bekényszerült szerve
zetlen munkás az ő firmájába botlik bele legelőször. 

Nagyjában ilyen finom és diszkrét kaszárnyai az atmoszféra ebben a tisz-
tecskékből lett asztalosmesterek üzemében. De hasonlók ők a munkásbérek 
fölötti diktátoroskodásukban is. Igazi tiszti fölényes rövidséggel és „köz-
gazdászi tudással" állapítják meg, hogy már mindennek „nagyon" lement 
az ára, tehát ők szintén „egész jogosan" leszállítják az órabéreket. (Haj, de 
sokan vannak ilyenek, kik vérengző fenevadként vicsorítják fogaikat a mun
kás bérére!) Akiknél keresztülvihetik, 1—2 dinárral csökkentik az órabért, 
aki ezt nem engedi, kivágják, mint a huszonegyet. Jönnek helyébe mások, 
kiket még olcsóbban igyekeznek kihasználni. Ha az újoncok sem állnak 
kötélnek, hát őket is kiszorítják az utcára. 

Munkások! Elvtársak! Hol van ma és milyen irányban van olcsóbbodás? 
Kérdjük a vitézlő, közgazdasági tudással rendelkező főhadnagy-mester 
urakat meg a többi tőkést, munkaadót, földbirtokost! Számolgassunk csak! 
A búza egy kissé leesett, de a kenyér és liszt ára (ami pedig ilyen alakban 



jut a munkáshoz el) nem nagyon töri össze magát a nagy zuhanásban. De 
hol vannak a többi elsőrendű szükségleti cikkek, amelyek a munkásnak is 
kellenének (ha tudna annyit keresni, hogy megvehesse), amelyek a nagy vám 
miatt megvehetetlenek. 

Talán közgazdászi tévedésből olcsósági hullám az, amit legújabban merény
letként elkövettek a munkásság éhbére ellen: a munkabér megadóztatása? 
Ez az „olcsósági" hullám 800—1600 dinárt jelent a munkásság kárára évente. 
Ehhez járul még a külön levont Radnicka komora adó, ami pedig szintén 
szép kis összeg - pláne azok részére, akik bársonyszékben, vastag szivar
füsttel élvezik azt. 

Rosszabbul élünk, mint a közelmúltban. A munkásság a nyomorban mind
inkább mélyebbre süllyed! És közeleg a másik rém: a lakások szabaddá 
tétele! Akik eddig 100—150 dinárt fizettek havonta, a jövőben 400—700 
dinárig van kilátásuk havonta. Ez hát az az olcsósági hullám, amire a tőkés 
társadalom olyan cinikus arcátlansággal hivatkozik? 

Famunkások! Elvtársak! Munkások! Láthatjátok, hogy minden súlyos 
terhet reánk raknak! A háború szörnyűségeit mi szenvedtük át és nekünk 
kell megsínylenünk a háború utáni gazdasági krízist (válságot) is! A támadás 
ellenünk mindig erősebb! És mi e támadásokat csak erősen szervezkedve - az 
osztály tudatos szakszervezetekben - tudjuk visszaverni. Igyekezni kell szak
szervezeteinket minél gyorsabb tempóban kiépíteni, hogy harcunk ne végződ
hessék vereséggel. Ahol szervezetlen munkás van, ott szervezni, felvilágo
sítani, tanítani kell! És az bizonyos, hogy jól megszervezve önmagunkat, 
bátrabban szembenézhetünk a jövő súlyosbodó küzdelmeivel, mint szerve
zetlenül vagy csoportokra szakadozva. 

Addig is, míg jobb időket nem élhetünk, az ilyen fenn leírt eseteket őrizzük 
meg jól emlékezetünkben. 

24. szám (november 29.) 



MERÉNYLET A SUBOTICAI FAMUNKÁSOK 
MUNKABÉRE ELLEN 

Tőke testvérek és Sípos Károly és fia asztalosüzem tulajdonos urai meg
állapítják, hogy megérkezett az olcsósági hullám, amiben ők is fürödni óhaj
tanak. Az ezekhez szükséges összeget pedig a náluk dolgozó munkások óra
béréből akarják elrabolni. 

Nézzük csak, hogyan? Nov. 28-án bejelentik munkásaiknak, hogy olcsóbb 
már minden, tehát ők sem fognak a jövőben annyit fizetni, mint eddig. Az 
önállóan dolgozó munkások órabéréből ugyanis nem kevesebb, mint egy és 
fél dinárt akartak levonni, bejelentve egyszersmind azt is, hogy akinek ez nem 
tetszik, az elmehet! Mindkét műhely munkásai természetesen mint egy ember 
utasították vissza ezen szemtelen támadást és valamennyien felmondtak. 
Hogy ezen urak eljárását jellemezzük, ide iktatunk egypár apróságot, amivel 
a redukciót megindokolták. 

Tőke testvérek: Olcsóbb már minden, éspedig olcsóbb a káposzta, liszt, 
krumpli, egyenek tehát a munkások káposztát és krumplit, nem pedig „disznó-
karmanádlit" (az utóbbit majd ő fogja megenni, szegényre rá is fér). 

Nekünk pedig hinnünk kell a lélekvándorlásban, mert semmi egyébbel 
sem tudnánk indokolni Tőke úr előbb elmondott cselekedeteit, mint hogy 
valamelyik ős rabszolgatartó ükapja vándorló lelke bújt belé. 

Két fiatal munkástársunkat felszabadulásuk után megfenyegette, hogy 
ha be mernek iratkozni a szakszervezetbe, úgy azonnal elbocsájtja őket a 
munkából. Vagy vegyük a másikat: ugyanezen munkásokkal történt meg, 
hogy az órabérükre vonatkozó megegyezésnél nem velük, hanem a szüleikkel 
tárgyalt, és meg is egyezett a szülőkkel, hogy fiaik nála 3 dinár órabérért 
fognak robotolni, vagyis a robotos, a munkás csak egy szerszám vagy állat, 



akit szabadon, az ő megkérdezése nélkül adnak és vesznek (természetesen 
nem mindenki, hanem csak a szentlélek, akarjuk mondani rabszolga-tulaj
donos lélekkel megszállt urak). 

Tőke úr, Tőke úr! tekintsen ön körül, és meg fogja látni, hogy az a mun-
kásvezéri köpeny, mely valamikor az ön testét fedte, ön által sárba lett t i 
porva, rongyokba lett szaggatva. Vigyázzon, mert a kapitalista uszály is úgy 
járhat, akkor pedig ön sok társával egyetemben pucéron marad. 

Sípos cég: két embernek redukálni akart egy, illetve egy és fél dinárral. 
Az egy és fél dináros órabérlevonást a következőképp indokolta: az az ember 
a nyár folyamán beteg volt, tehát ma gyengébb, nem tud annyit termelni, 
mint betegsége előtt. 

Szinte nem is kell hozzá kommentárt fűzni, mert ez az indok iskolapéldája 
az aljas, vérszopó kapitalista gondolkodásnak. 

íme, lássátok, munkástestvéreink, így gondolkoznak és cselekednek a mo
dern bérrabszolga-tartók. 

Ha érdekeinket meg akarjuk védeni, úgy mindnyájunknak be kell látni, 
hogy elérkezett az utolsó óra, hogy ezt megtegyük. 

A kapitalisták támadása napról napra erősödik, hovatovább nem ismer 
sem szégyent, sem kíméletet, ma már egyenesen az életünk ellen törnek a 
szó legszorosabban vett értelmében. (Példa rá Románia, Olaszország, Magyar
ország stb.) 

Szervezkedjünk, tömörüljünk szakszervezetünkbe, melyen a kíméletlen 
osztályharc zászlaja lobog. Láthatjuk, a kapitalista banda nem ismer kegyel
met, készülnünk kell tehát a nagy leszámolásra. Fel a harcra! Be a szak
szervezetekbe! 

25. szára (december 6.) 



A SCHULHOF-URADALOM MINDENHATÓJA 

(Padéi munkáslevelezőnktől) 

Már egyszer olvastam, hogy a padéi munkásnyúzó Schulhof-féle birtokról 
megírták az igazságot. De azért kérem, ha lehet, írják meg a következő pél
dát is. - Én egy szegény géplakatos vagyok, akinek minden vagyona egy kis 
favágó motor, amellyel a falusi viszonyok között keresem a kenyeret a saját 
és szegény öreg szüleim részére. A fönti urasággal sok huzavona és leszidás 
után megegyeztem, hogy 4—5 vagon fát, vagononként 100 dinárjával össze
vágok. Mire az egyezség szerint a gépemet lehúzatták a tanyára, többször 
félrevezettek, úgyhogy 2—3 munkanapot vesztettem el. Ugyanígy történt, 
mikor a gépet vissza kellett húzatni. Ekkor is elbolondított a gazdaság kis-
istene, Molnár gazda úr, és így ismét 2 napot vesztegeltem hiába, úgyhogy 
mire több nap alatt a géppel együtt 100 dinárt kerestem (mert végre 4—5 
vagon fából is csak egy lett), éppen annyit ráfizettem, mert az uraság min
denre ráér, csak éppen a szegény ember baján nem akar segíteni. Ezután 
pedig megfogadtak az elfűrészelt fa hasogatására 4 munkást, akik méter
mázsánként 2 dinárért, tehát összesen 200 dinárt fizetett a fa összehasoga-
tás- és összevágásáért. Molnár úr azonban nem olyan legény (hiszen ő az ura
dalom mindenhatója), hogy a keze közül kiengedne egy munkást, akit valami
képp meg ne nyomorítana. Úgy összehasogattatta velük a fát, hogy négyen 
négy napig dolgoztak azok a munkások! Úgy hiszem, 12 és fél dinárért. De 
ezért a fölháborítóan csekély bérért nemcsak dolgozni kénytelen náluk az 
ember, hanem a gazda úr cinikus kicsinyeskedő bosszantásait és szidalmait 
is tűrniük kellett, mert ebben Molnár gazda úr okleveles főmester. Van-e 
valaki, aki ezek után azt meri mondani, hogy a munkásember sorsa nem 



közönséges rabszolgasors! De van-e ennél becstelenebb és komiszabb el
járás, mint amit a munkássorsból hajcsárrá vedlett Molnár Sándor végez! 
No de türelem, gazda úr! Majd egyszer még mi is kipödörjük ám a bajuszt, 
és leszámolunk!... 

26. szám (december 13.) 

Osztályharcos szervezetek erejével 
védheted meg magad a kapitalista 

támadások ellen! 



A SENTAI FŰRÉSZTELEP IGAZGATÓSÁGÁNAK 
GARÁZDÁLKODÁSAI 

(Sentai levelezőnktől) 

A kapzsi részvényes uraknak, úgy látszik, kevés az a profit (haszon), amit 
a sentai fűrésztelepi munkások keservesen kiizzadott keresetéből zsebre 
vágnak. Még többet akarnak. Kapzsiságukban annyira telhetetlenek, hogy 
még ebédidejüktől is meg akarják fosztani a munkásokat. 

A részvényesek utasítására a telep igazgatósága kiadta a rendeletet, hogy 
a munkások ebédidő alatt kötelesek a gáterfűrészeket élesíteni és spannolni. 
Szép kis rendelet!... Úgy látszik, a telep urai a munkást még az igavonó bar
moknál is alacsonyabbnak tekintik. A barmok gazdája a delelő órákban 
megabrakoltatja igavonó jószágait, hogy azok azután új erővel húzhassák 
a jármot. A fűrésztelep munkást nyúzó urai még ezt sem teszik meg. Ők 
nem tartják szükségesnek „munkás barmaik" abrakolását. Nekik csak a 
profit (haszon) jár az eszükben, s nem törődnek, hogy a munkás mit eszik, 
eszik-e vagy nem, csak húzza a jármot szünet nélkül. Nekik a vagyon, a rész
vény értékének emelkedése a fontos. 

A telep munkásai - hivatkozva a munkásvédelmi törvények alapján ki
adott munkarendre - nem fogadták el a rendeletet, hanem ragaszkodtak 
annak szigorú betartásához. 

A kapitalista részére, ha profitról (haszonról) van szó, akkor nincs tör
vény, amit le ne tiporna, nincs isten, amit meg ne tagadna, s nincs ember, 
akit meg ne semmisítene, le ne gyilkolna. 

A sentai fűrésztelep urai sem mások. Ok is tőkések, ők szintén hasonlóan 
cselekszenek, mint a többi munkást nyúzó bandita társaik. Természetesen 
a „nem engedelmeskedő" munkások egy részét elbocsájtották, a másik ré
szét pedig udvari munkára küldték. Ez azt jelenti, hogy azok a munkások, 



akik a gépek mellett 4 és fél dinárért dolgoztak, most három dinárt fognak 
kapni. S majd később visszahelyezik őket ugyanezen redukált (csökkentett) 
órabérrel az életveszélyes gépmunkára. 

Különös formája ez is a bérlenyomásnak, amilyent csak kapitalista agya
fúrtság eszelhet ki. 

A túlórák törvényes százalékairól szintén hallani sem akarnak a kapzsi -
munkás vérére szomjas - piócák. 

Fűrésztelepi munkások! Elvtársak, emlékezzetek vissza 1924. tavaszi 
mozgalmatokra, amikor szervezve voltatok, milyen könnyen visszavettétek 
a jogtalanul levont - ezer dinárokra rúgó - „kauciót". Mennyivel könnyeb
ben kivédtétek a támadásokat. Most újabban még erősebb támadást akarnak 
ellenetek intézni. Éhbéreteket akarják megrabolni! Redukálni akarnak! 

Gondolkozzatok! Mi történik, ha a 3, 4, 4 és fél dinárból egy vagy másfél 
dinárt elrabolnak tőletek? Mi vár rátok és családtagjaitokra? A nyomor, 
fokozottabb koplalás, nélkülözések!... 

Elvtársak, újra a szakszervezetekbe! Tömörülni, hogy védekezni tudjatok 
a telep piócáinak szipolyozása ellen! Szervezkedni az osztálytudatos mun
kások szakszervezeteiben, hogy jobb és emberibb életmódot küzdhessünk 
ki magunknak! Szervezkedni, hogy egyszer leszámolhassunk a tőkés rablók
kal és a munkásáruló Árváikkal!... 

26. szám (december 13.) 



A TŐKE ÁLDOZATA 

(Adai munkáslevelezőnktől) 

Folyó hó 4-én Adán: a volt Kelemen-féle malomban Resoczki József mol
nársegédet súlyos szerencsétlenség érte. A munkástársunk a telhetetlen ki
zsákmányoló tőkének esett áldozatul. Üzem közben egyik szíjkerékről le
esett a szíj és ezt vissza akarta tenni, amiközben a rajta levő télikabátját 
becsípte a szíj, a bal karjánál fogva a kerékre csavarta, s karizomzatait, csont
jait összeroncsolta. 

Elsősegélyben Dr. Brikics betegsegélyző-orvos részesítette, és azután egy 
négykerekű közönséges trágyahordó targoncán a sentai közkórházba szállí
tották 18 fokos hidegben a vérző szerencsétlen munkástársunkat. Az út 16 
km. Ezen a targoncán kocsisok megállapítása szerint a beteg szállítása 3 és 
fél óráig tartott, mert a súlyosan sebesült könyörgött, hogy lassan hajtsanak 
vele. 

Az özvegy édesanyja siratja fiában a családfenntartót és kenyérkeresőt, 
aki, munkástestvéreim, olcsón, nagyon olcsón, éhbérért volt kénytelen 20 
éves ifjú izmait, fiatalságát odaadni, mert amit a munkásnyúzó Ofnerek 
meg Lipkovácsok és még nem tudom, milyen doktori meg „nagyságos" 
tőkés urak le nem nyúztak, azt a megmaradt húst a gazdag burzsoá gyáro
sok, malmosok, földbirtokosok pokolgépje, szívógázmotorjai, teherautói, 
transzmissziói és más egyebek tépnék pozdorjává. 

Tehát itt a szomorú példa előttetek, jó munkásszülők, kik becsületben, 
verítékesen keresett éhbéren neveltétek fel fiaitokat azért, hogy a mai gazda
ságtól megvakult tőkés társadalomnak igavonó barmai, jármos ökrei legyenek. 

Ne kocsmába, tánciskolába, legényegyletekbe meg nem tudom, hova 
küldjétek gyermekeiteket, hanem a szakszervezetbe, ahol kulturálisan is 



nevelik a proletár dolgozókat, és ha mást nem, de legalább megtanulják 
azt, hogy összefogva - szervezetten - munkájukért nem nyomort, nélkülö
zést, nincstelenséget avagy pusztán száraz kenyeret, hanem egyebet is vihes
sen haza. Ez nektek, munkásszülők, kötelességtek, mert lássátok be, hogy 
a munkást a bruzsoá munkaadók csak annyira becsülik, mint a trágyát, 
szemetet. Ez a föntebbi esetből is, de száz és millió esetből is kitűnik, hogy 
a tőkés rablóknak a haszon, seft, profit előbbvaló, mint egy végtagokkal 
összeroncsolt munkás, akit 18 fokos hidegben egy trágyahordó kocsira dob
nak, hogy ha belepusztul is, legalább legyen min gondolkoznia, hogy sérülé
seibe pusztult-e el, vagy a hideg fagy ölte-e meg. 

Proletárok! Munkástestvéreim! Egy a sorsotok. Egyformán nyúznak 
benneteket. Egyformán ámítanak a reformista patrióták, egyformán vezet
nek tévútra az árulóitok, kik mindent ígértek, és kaptatok és kaptok a szép 
ígéretek helyett nyomort, szenvedéseket! Tehát kivétel nélkül szervezkedje
tek vallás és nemzeti különbség nélkül, gazdaságilag, minden pártoskodástól 
mentesen, függetlenül. - Egyszer már jusson eszetekbe, proletár munkás
testvéreim, hogy csak addig kelletek a burzsoáknak és azok lakájainak, míg 
nekik jó hasznot hajtotok, azután, ha megrokkantok vagy az állati munká
ból kidőltök avagy kibetegszetek, kidobnak az utcára, mint a kifacsart citro
mot. 

Fel a munkára, proletártestvéreim! Alakítsátok meg az osztályharc alap
ján álló munkásszakszervezeteket, hogy verejtékes, nehéz munkátokért tisz
tességes kenyérhez és biztos megélhetéshez jussatok! Tömörüljetek, hogy 
osztályharcotok reggelén a proletárgyőzelmes napsugarak ragyogják be a 
proletárok életét!... 

27. szám (december 20.) 



LÉDERER-URADALOM GAZDATISZTJEINEK TERRORJA 
AZ URADALOM CSELÉDSÉGEIVEL SZEMBEN 

(Bánáti munkásleveluzönktöl) 

Az osztálytudatos munkássajtó kell, hogy eljusson minden üzem, gyár 
és földbirtokos robotosai közé - hirdetve az osztályharc igazi eszméit, meg
ismertetve azokat a harci fegyvereket, amikkel sikeresen harcolhatnak a 
tőkés társadalom rablói és azok uszályhordozói ellen. El is jut mindenüvé 
a munkásosztály, a proletárság lapja mindenüvé, s fáklyaként bevilágít a leg
eldugottabb proletárviskókba is, s élőképként tárja a dolgozó tömegek elé 
mindazt a nyomort, nincstelenséget, szenvedéseket, amiket a mai, kizsákmá
nyoló kapitalista társadalom juttat osztályrészül az elnyomottak számára! 

A világító proletárfáklya halad előre a saját útján, és nem kerüli ki bizony 
még a Léderer uraság 10 ezer holdakra menő uradalmát sem. Megvilágítja 
azt a terrort, amivel az uradalom cselédeit megfélemlíteni igyekszik a kapi
talista vezérbandita tisztikara. 

A proletárvért szopó gazdatisztek - rangos hajcsár urak - tudomására 
jutott, hogy az elnyomott és kizsákmányolt cselédek tudásvággyal szívják 
magukba a proletársajtó igazságot hirdető sorait. Megtudták, hogy ébredezik 
az élő és gondolkozó gazdasági szerszámok tömege - igásbarma - , a cseléd
ség... 

Az élőszerszám tömeg kezdi látni, hogy azért a sok munkáért, amit telje
sít, még annyira sincs biztosítva, hogy emberhez hasonló életet élhessen. 
Ellenkezőleg, tehetetlen dühvel szemléli, mint söprik be a rangos hajcsárok 
az ő munkájuk hasznát az uraság páncélfalú szekrényébe. Látja, mint pocsé
kolódnak el az aranykalászokért aranygarmadák. Lassan ráeszmél, amikor 
egész szekérsorral szállítják a kövér fekete föld kincsét: az aranypiros búza 
óriási mennyiségét, hogy azt, amit az ő keserves munkája megteremtett, 



kénytelen parancsszóra odavinni, ahol ezért a csengő aranyakat, nehéz ezre
seket fizetik - de nem neki, hanem a gazdának, az uraságnak. 

A döcögős szekéren felhalmozott gabonán ülve érzi, hogy gyomra éhesen 
korog, s nem szabad hozzányúlni ahhoz, ami őt illetné meg, mert ott lovagol 
háta mögött gangos kényességgel, korbáccsal kezében a rangos hajcsár, ki 
reá suhint, ha hozzá mer nyúlni... Tudatára ébred, hogy sehogyan sem igaz
ságos az, hogy ő dideregve fagyoskodik rongyaiba burkoltan a szállítósze
kéren, míg gazdája a budapesti palotáiban avagy uradalom fényűzőn be
rendezett villáiban élvezi a földi paradicsom minden gyümölcsét... Látja 
a különbséget, az ura dorbézoló és az ő szomorúan nyomorúságos élete 
között... 

...Elképzeli, hogyan is lehetne akkor, ha ők egyszer mindannyian föl
ébrednének és tömörülnének egy osztálytudatos földmunkások szakszerve
zetébe. 

Akkor nem kellene éhbérért, rossz és szűkös kommencióért robotolni 
hajnali 2 órától este 10 óráig télen, nyáron egyformán, hanem tisztességes 
megélhetést, nagyobb darab kenyeret tudnánk biztosítani saját és család
jaink részére. Nem kellene akkor az uraság kizsákmányolt rabszolgáiként 
élni!... 

A munkások és parasztok lapja: A Szervezett Munkás betűről betűre meg
írta már, mit és hogyan kell a munkásoknak tenni, ha meg akarják akadá
lyozni a kizsákmányolt rabszolgaságot. Ja! De éppen ez nem tetszik az uraság 
rongyos hajcsárjainak... Ezért is írták be a fekete könyvükbe a cselédség 
azt a részét, amely olvasni és terjeszteni merte az igazi munkásújságot. Meg
fenyegették a szegény rabszolgákat: „Ha még egyszer ezt az újságot vala
kinél meglátjuk, ki fogjuk tenni a szűrét - »a kis királyság« - az uradalom 
területéről." 

Milyen bátrak ezek a vitéz rangos hajcsár urak! ? Pedig mi ismertük már 
önöket meghunyászkodón is, mint a megvert kutyát! Akkor nem volt 
olyan nagy hangjuk. Urak! urak! Rangos hajcsárok! Hát nem gondolják 
önök, hogy eljön még az az idő, amikor leszámolunk még a korbácsütésekért 



meg az embertelen kizsákmányolásért?! Hát jegyezzék meg az urak, hogy 
mi nem félünk az önök fenyegetésétől! Mi szervezkedni fogunk s tovább 
is olvasni fogjuk lapunkat, ami fölnyitotta szenvedésektől eltompult agyun
kat, s ehhez jogunk van! A mi jogainkkal élni is fogunk! 

Bátran előre, uraság kizsákmányolt rabszolgái, cselédjei. Tömörülni a 
szakszervezetbe, ami a mi védőbástyánk. 

28. szám (december 25.) 

Osztályharc vagy halál; megalkuvást 
nem ismerő küzdelem vagy 

megsemmisülés. A kérdés feltevése 
ilyen, nincs más út. 



KÖSZÖNJÜK, GRÓF ÚR, MAJD MEGHÁLÁLJUK! 

(Nova Crnja-i munkáslevelezőnktől) 

1918-ban a magyar nagytőke meg a feudális grófok és bárók is megijedtek, 
amikor látták, hogy a magyar munkásosztály megelégelte a más anyanyelvű 
proletártársainak további mészárlását és nem hajlandó a bruzsoáziája szá
mára a profitot a saját élete árán továbbra is szállítani, hanem öntudatra 
ébredve eldobta az egymást gyilkoló fegyvert, és testvéri jobbot nyújtott a 
félreismert ellenségnek: az antant proletariátusának. Megrémülve látta bár
gyúnak és vaknak hitt munkássága bátor dobbanását, amely dobbanástól 
trónok omlottak össze, s amely dobbanás úgy megingatta az ő várát: a kapi
talista gazdasági rendszert, hogy hiába Európa kapitalizmusának minden 
erőlködése, a megingott bástya fundamentumán támadt repedéseket, héza
gokat sehogy vagy csak nagyon látszólagosan képes összefércelni. 

De nem azért bruzsoá ő, hogy ne legyen minden zsírral megkent, hogy 
ne találja fel magát minden adottságban. (De csak addig, amíg a munkás
osztály csak pillanatra, esetről esetre tesz egységes és szervezett megmozdulá
sokat.) Feltalálta magát most is; és felcsapott proletár-barátnak. Ha tegnap 
még fegyvercső elé állította, de ma feléje nyújtja kezét (igaz, hogy csak kesz
tyűben), s testvérének nevezte, és kész vele az eddig „becsületes munkával" 
szerzett vagyonát is megosztani. 

A zsombolyai Csekonics gróf úr is így tett! 
Amikor 1918-ban a magyar és német ajkú földmunkásság kiadta a jel

szót: békét és földet, a gróf úr is megszeppent. Gyorsan kesztyűt húzott 
(nehogy bepiszkolja kezét a „testvéri" kézfogással), orrába parfőmös vattát 
tömött (hogy a testvéri proletárszagot ne érezze), és felcsapott földosztónak. 
Közéje ment az eddig járomba fogott munkásainak, és körülbelül ezeket 



mondotta nekik: - Itt vagyok! Eljöttem megmutatni, hogy én nem vagyok 
az, aminek hittetek. Nem vagyok munkásnyúzó, mint a többi más, hanem 
én barátotok, testvéretek vagyok, és adok földet (amitől könnybe lábad majd 
a szemetek). A „saját" földemből, a saját testemből hasítok ki nektek, „test
vérek". Ha sokat nem is bírok adni, mert nekem is csak annyi van, hogy 
szűköcskén tengethetem életem, de abból a pár ezer holdból, amelyeket 
őseimmel együtt keserves munka árán „szereztünk" össze, s amelyet véres 
verejtékcseppjeink árán (igaz, hogy csak a tietek árán) tudok egybetartani. 
Mondom, sokat nem adhatok, hisz t i sem kívánhatjátok mindenemet (csak 
én szipolyozhatom ki utolsó csepp zsírotokat, mert én gróf vagyok), de any-
nyit, hogy egy kis házikót építhessetek rá, annyit adok. 

És nemcsak mondta, de meg is tette. - A „proletárbarát" Csekonics gróf 
Nova Crnja (Magyarcsernye) község határában kiosztott 120 rongyos pro
letárnak fejenkint 400 négyszögöl földet, hogy arra házat építhessen magá
nak. Természetesen csak nem is kívánhatja senki, hogy a jószívű gróf úr 
ezt ingyen tegye. Négyszögölét 75 páráért osztotta k i : egy házhely 300 di
nárba került. De 1918-ban. Sőt még olyan kegyes volt a gróf úr, hogy idő
höz sem kötötte a kifizetését. Még írást sem vett, de nem is adott róla. „Test
vérek" között csak nem kell írás! 

Ha valaki kíváncsi volna arra, hogy milyen nagyon „kegyes", „jószívű", 
„testvér" volt a gróf úr, amikor ennek a 124 éhes és fázós proletárnak ház
helyeket adott, és szeretné tudni, hogy a gróf úr birtokának hányadrészét 
osztotta ki, úgy megmondom. Kiosztott nem egészen három és fél holdat. 
A gróf úr összvagyona 2000 holdon is felül van. Tehát tényleg maradt még 
annyi, hogy csak „tengetni" tudja életét. 

Szegény proletártestvéreim nagy örömmel vették e „kegyes ajándékot", 
1918-tól a mai napig 90 család épített is házat. A többi nem tudott az elmúlt 
7 év leforgása alatt a „jószívű" gróf úrtól kapott napszámból annyit össze
koplalni, hogy egy kis viskóra való jutott volna. Azok is, akik építettek, leg
nagyobbrészt a bank jóvoltából tehették azt, amelynek mindenhatója szin
tén a gróf úr. 



Hogy kifizethették volna a házhely árát, arról álmodni sem álmodhattak. 
De hiszen ráérnek - gondolták magukban - , mert a „kegyes testvér" nem 

kötötte a fizetést időhöz. Majd amikor bírják. 
De azóta hét év telt el, az akkor szervezetlen proletariátus hátat fordított 

önmagának, hallgatva a „kegyes grófokra" meg hű barátjaikra, a szociál-
patriótákra, elhagyták szakszervezeteiket, s mint szétűzött nyáj, a farkasok 
martalékává lettek. 

Ez lett Nova Crnján is. A proletárbarát Csekonics gróf úrból is kibújt 
a lóláb. Nem vett és nem adott ő írást a proletárnak. Jobb időket remélt, 
amikor a proletár ismét proletárra tör, amikor majd egymást marják, s a 
két veszekedő között ő és a többi grófok, bárók meg tőkések lesznek az örülő 
harmadik. 

És nem remélt rosszul. Az idő elérkezett. De nem is hagyja kihasználatla
nul a gróf úr. Értesítette az ő régi „testvéreit", hogy azok, akik eddig nem 
fizették ki a földet, azok ezentúl a parcellákért 300 dinárt fognak fizetni. 
Aki nem fizet, az mehet, amerre lát. A 124 „testvér" közül - amint Nova 
Crnja-i levelezőnk írja - talán 10—20 ki fogja nagy koplalások és nélkülözé
sek árán fizetni, a többi pedig mehet, hogy hová, azt tudjuk. 

Proletárok! Testvérek! Nova Crnja-i földnélküliek! Látjátok, hogy csak 
egy út van itt: a szakszervezet! Onnan majd aztán átkiálthatunk a gróf úrnak: 
Köszönjük, majd megháláljuk! 

28. szám (december 25.) 



GYALÁZATOS VISSZAÉLÉS A BETEG MUNKÁSOKKAL 
VEL. BECKEREKEN 

( Veliki Betkerek-i munkáslevelezőnktől) 

A Veliki Beckerek-i munkásbiztosító pénztár eddig sem a legjobb hírnév
nek örvendett a munkások előtt, azonban azok a visszaélések, amelyek a leg
utóbbi időben ott megtörténtek, kell hogy felháborítsanak minden jobb 
érzésű embert! 

Hogy a pénztár hivatalnok urai a munkásokkal szemben gorombák, azt 
már szinte természetszerűnek vesszük, hisz tudjuk, hogy kinek és minek 
köszönhetik állásaikat, nekünk munkásoknak semmi esetre sem! 

De az orvos urak részéről mégsem várnánk el azt a bánásmódot, mely 
minden emberies érzésnek egyenes megcsúfolása. Dr. Kuzing úr, úgy látszik, 
nem orvosnak, hanem hóhérnak tartja magát, másként nem magyarázható 
meg az a kínzás, melynek szenvedő áldozata Lábadi Annus (...) dohánygyári 
munkásnő volt. 

A fent nevezett munkásnő baleset következtében bokacsonttörést szenve
dett, és december 11-én reggel 7 órakor beszállították a Veliki Beckerek-i 
kerületi munkásbiztosító pénztár orvosi rendelőjébe. 

A durva gorombaságáról hírhedt dr. Kuzing úr vette kezelés alá olyként, 
hogy a szegény munkásnőt, ki a nagy fájdalmak következtében szédült is, 
durva kiabálások között kényszerítette, hogy a váróteremből a saját lábán 
menjen a rendelőbe, és ott a sérült lábat 3 méter távolságról vette „beható" 
vizsgálat alá. (Úgy látszik, ezt ő valamikor így tanulta.) A nagyszerű vizsgálat 
után a sérültet bekötötte és az általa is megkínzott munkásnőt visszavitette 
a várószobába. 

A doktor úr lelkiismeretességére jellemző még az, hogy a szegény munkásnő 
kénytelen volt reggel hét órától este 5 óráig éhezve átnyomorogni az időt 



az orvosi rendelő várótermében, amíg végre este 5 órakor dr. Radulovic 
orvos rendeletére kiszállították a kórházba. 

Jellemzően furcsa urak ezek a mi pénztári alkalmazottaink, állandóan 
fogalomzavarban vannak, noha a munkásoknak fizetett alkalmazottai ők, 
mégis azt hiszik és úgy viselkednek, mintha mindenható urai volnának, és 
a munkásokat egy kényük-kedvükre kiszolgáltatott rabszolgaseregnek tekin
tik. 

Azonban mi figyelmeztetjük az ilyen fogalomzavarban szenvedő urakat 
arra, hogy valójában ők vannak a munkásságért, és nem a munkásság érettük! 
És el fog következni az idő, amidőn számolni fognak minden bűnért, melyet 
a munkásokkal szemben elkövettek és elkövetnek! De van egy speciális 
intézménye is a Veliki Beékerek-i pénztárnak, nevezetesen saját kezelésben 
levő gyógyszertára. Takarékossági szempontból állította fel azt a „nemes 
és nemzetes" pénztár, és úgy látszik, hogy a pénztár hivatalnokai mind diplo
más gyógyszerészek, mert máskülönben elképzelhetetlen, hogy oly gyógysze
rek, melyek helytelen használata vagy adagolása a beteg életére nézve esetleg 
végzetes lehet, ahhoz nem értő, gyakorlatlan egyének által kezeltessenek. 
Mindenesetre felhívjuk az illetékes egészségügyi hivatalok figyelmét a Veliki 
Beékerek-i pénztárra. 

Munkástestvéreink! Mindezen és hasonló dolgok, visszaélések gyökeres 
és biztos orvoslásának csak egy módja van: szervezkedni, tömörülni az osztály
harcos proletariátus zászlaja alá. És ha majd eljő az idő - ami nem várat 
már soká magára - , a proletariátus tisztító vihara el fog seperni minden 
szennyet és szemetet. 

28. szám (december 25.) 





HARMADIK ÉVFOLYAM 
1926 





RÁC ÚR FENYEGET 

Ritka nap, hogy ne történne visszaélés vagy fenyegetés a falusi elhájasodott 
munkaadók részéről, amivel igyekeznek megtörni a munkásság öntudatos 
szakszervezeti megmozdulását. Ezek az urak, úgy látszik, sehogyan sem 
tudnak beilleszkedni az új állam berendezésébe. Sehogyan sem tetszik még 
a silányul megszerkesztett munkásvédelmi törvény, amely némileg biztosítja 
(?) a munkások jogait. 

Az urak még a régi magyar reakciós korszakban megszokták a törvények 
lábbal tiprását. Erről a szokásról természetesen mostani helyzetükben sem 
tudnak leszokni, ök az új helyzet újításaitól irtóznak. Egyáltalán tudomást 
sem akarnak venni az alkotmány és a munkásvédelmi törvény paragrafusai
ról, amelyek értelmében pedig a munkásosztálynak joga van szakszerveze
tekbe tömörülni és ezen alakulaton keresztül megvédeni a saját gazdasági 
érdekeit, a kenyerét. 

Úgy látszik, Rác malomtulajdonos úr is ezek a régimódi urak közé tarto-
zandónak érzi magát. Legalábbis fenyegető kijelentései ezt bizonyítják. 

Mit gondol, Rác úr, a szervezett munkás engedetlen? Nagyon tévedni 
méltóztatik. Jegyezze meg magának egyszer s mindenkorra, hogy ezzel a ki
jelentésével a munkásságot, a dolgozókat sérti, akik önnek kalácsot adnak. 
Hogy meddig, az majd elválik a jövőben... 

... Jegyezze meg magának azt is - de úgy, hogy annak idején el ne felejtse 
- , a szervezett munkás öntudatos és fegyelmezett, ki becsületesen dolgozik, 
de megköveteli a becsületes bért is. Talán ezt tartja Rác úr engedetlenségnek, 
bűnnek, ami az osztálytudatos munkásságnak erénye? És ez jogosította föl 
önt a következő kijelentésre - amit, ismétlünk, ne feledjen el ám - : „Ha 



valamelyik munkás a malomból be mer menni a szakszervezetbe, az azonnal 
ki lesz rúgva!" 

Rác malomtulajdonos úr éppen e jogosnak tartott kijelentésével tiporja 
az „alkotmány és a munkásvédelmi törvény" paragrafusait, mert éppen 
ezek a törvények védik a munkást az ön „kirúgásai" ellen is. 

Megmutatjuk, kedves Rác úr!! Az ön fenyegetései megtörnek az osztály
harcos és öntudatos munkások akaratán. Azok nem ijednek meg az ilyen 
fenyegetésektől sem. Azok szervezkedni fognak, mert joguk van. S meg 
fogják mutatni, hogy nem fogja „kegyességed" őket kirúgni, mert ha ezt 
meg merné tenni, úgy a munkásság egész erejével fogja szembetalálni magát. 

Elvtársak! Malommunkások! Ne ijedjetek meg a tőkés urak fenyegetései
től! Ők mindig azon vannak, hogy a munkásosztályt a legpiszkosabb módon 
kizsákmányolják, a proletárok nagy tömegeit minél mélységesebb nyomorba 
taszítsák. A tőkés banditáknak a profit (haszon) a fontos, hogy fürödhesse-
nek a fényűző életben. A vérszopó piócák újra és újra több vért szívnak a pro
letárok testéből. Állandóan harcolnak ellenünk. Közben farizeus módon 
toldozzák-foldozzák a világbéke megsebzett testét, hogy életüket meghosszab
bítsák. Minden törekvésük hiábavaló. A kapitalista kolosszus főbb oszlopai 
recsegve-ropogva ingadoznak az öntudatos proletariátus heves ellentámadásai 
alatt. S eljön az idő, amikor a proletariátus romba dönti a kapitalizmus 
bálványistenét: a pénz, a tőke istenét... 

Elvtársak, nekünk a mai nehéz harcú időkben szent kötelességünk szak
szervezetekbe tömörülve erőnket összegyűjteni, s harcolni a mi és a világ-
proletariátus végső győzelméig!... 

* 
A topolyai malommunkások mindannyian jelenjenek meg az 1926. január 

10-én du. 2 órakor tartandó tagértekezleten. Ti is ott legyetek, Rác-malom 
kizsákmányolt munkásai! Mindannyian ott legyünk, hogy tiltakozzunk az 
urak „kirúgásai" ellen. 

1. szám (január 3.) 



DUNDJERSKI SÖRGYÁR FENEVADJA 

( V. Beikerek-i munkáslevelezőnktől) 

Nap-nap után érkeznek panaszos levelek a Szervezett Munkás szerkesztő
ségéhez, amelyek mindig a tőkés banditák és pribékjeinek gyalázatos mun-
kásnyúzásairól - redukciós törekvéseiről - számolnak be. 

Mindannyinál piszkosabb és gyalázatosabb eseményről számol be a becs-
kereki munkáslevelezőnk. 

A minap a Dundjerski becskereki sörgyárban görcsös zokogással ment 
az irodába az egyik öntudatlan munkástársnőnk, s követelte, hogy azonnal 
fizessék ki a megdolgozott munkabérét, ha el akarják bocsátani. Az iroda 
„öreg pénztárnok ura" szánakozón kérdezte az elbocsátás okát. Elvtársnőnk 
sírva mondotta, hogy a pincemester úr „a munkából való gyakori késés 
miatt akarja elbocsátani", pedig a valódi oka egészen más. 

A fenevad pincemester úrnak ugyanis nagyon megtetszett a proletár nő 
szépsége. A fekete lelkű bandita sátáni karmait kinyújtotta a proletár női 
szépség gyümölcsének letépésére. Hogy ezt könnyen elérhesse, gondoskodott 
hát alkalomról is. Felküldte elvtársnőnket a parancsoló úr lakásának a taka
rítására. Gyalázatos szándéka csakhamar a fenevadat is utánaküldte elvtárs
nőnk munkájának megsürgetésére!... Elvtársnőnk nem engedelmeskedett 
a munkasürgetésnek, hanem erős proletár akarattal tagadta meg urának 
gyalázatos parancsát... 

A pincemester ,,úr" azonban nem azért teljhatalmú kisisten, hogy olyan 
könnyen lemond a zsákmányáról - elvtársnőnk szépségének erőszakos élve
zetéről. Igyekszik ijesztéssel kényszeríteni a megadásra. Elbocsájtotta az 
elvtársnőt azzal a biztos tudattal, hogy a munkanélküliség nyomora majd 
gyorsabban célhoz vezeti... 



Hej! Fenevad! Mit képzel ö n a hatalmasságáról? Azt hiszi, önnek mindent 
szabad? Talán híg agyvelejével azt képzeli, hogy a munkaerő olcsó megvásár
lásával jogában áll a szebb proletár gyermekeink testének és lelkének bemocs-
kolására is?... Oh te és a többi nyomorult szemetei a kapitalizmusnak! ne 
higgyétek, hogy ma is a középkor feudális-főúri első nászéjszaka jogával 
rendelkezhettek a proletár leánygyermekeink, feleségeink szépsége fölött!... 
Ám ha mégis élni akarnátok erőszakos jogtalan hatalmatokkal, úgy a munká
sok irgalmatlan bosszújával találjátok szembe magatokat! Ma van már 
eszköz és mód, amellyel az öntudatos, osztályharcos proletártábor meg 
tudja védeni a gyönge, fel nem világosodott testvéreit a támadások ellen! 

Proletár testvéreim! Munkásszülők! Lássátok meg ti is azokat az eszközö
ket, amiket az osztályharc alapján álló szakszervezetek nyújtanak a gyengék 
védelmére. Küldjétek hát kenyérkereső fiókáitokat a munkásosztály védvárá-
ba, a szakszervezetekbe. Segítsetek ti is, proletár szülők, a szakszervezet 
kiépítésében, mert ilyen úton megakadályozhatjátok a tőke vadállatainak 
szemérmetlen megbecstelenítő törekvéseit. S csak az osztálytudatos szakszer
vezetek védelmezhetnek meg minden proletárt ama sok nyomor mélységes 
szenvedéseitől is, amikkel a tőke fenevadjai megadásra akarják kényszeríteni 
leányaitokat, feleségeiteket. 

Proletár apák, anyák! Gyermekek! Leányok! Férjek! Feleségek! Tömörül
jetek az osztályharcos szakszervezetekbe, hogy minél előbb megerősödve 
végleg leszámolhassunk a Tőke ragadozó fenevadjaival! Harcra, proletárok!!... 

5. szám (január 31.) 



A DŐZSÖLŐ FÖLDBIRTOKOS BÉRLŐ ÚR! 

(Topolyai munkáslevelezőnktöl) 

Él Topolyán egy minden jóban duskálkodó, dőzsölő földbirtokos és bérlő 
s egyben kizsákmányoló bandita úr! Úgy látszik, ez a kapitalista éppúgy, 
mint a többi kortársai, még mindig az ókori rabszolgatartó jogokat akarják 
élvezni, hogy minél több hasznot rabolhassanak saját élvezeteik kielégítésére. 

A mi jómadarunk, ez a pocakos hasú, a jóléttől meghizlalt hájas fejű rabló 
fölfogadott néhány munkást és munkásnőt kukoricamorzsolásra. A napszá
mos munkástársainkat már éjfélkor felkeltegette az indulásra. Ő azonban 
aludt reggeli 6 óráig és a munkástársaink az utcán fagyoskodtak rongyos 
ruháikban, mert a pocakos hasú és hájas fejű rabló úrnak kell hogy kialudja 
előző napi nehéz munkájának fáradalmait: a dőzsölést, a lumpolást, a mámort. 
Őnélküle pedig nem lehet (...) megkezdeni a munkát. 

A megegyezés az „úr" és a munkások között az volt, hogy úgy a munkába, 
mint onnan haza kell szállítani a munkásokat. Azonkívül kinn a tanyán 
(...) köteles egészséges és tiszta lakóhelyiségről is gondoskodni, és az ő kocsija 
hordja a munkásoknak az ételt. A munkát akkord-rendszer mellett kellett 
a munkásoknak végezni, amivel csak 40 dinárt tudtak naponkint keresni. 

A megegyezést a nyúzó úr fölrúgta, a ki- és hazaszállítás kötelességét egy
szerűen letagadta, úgyhogy a munkások kénytelenek voltak a megfeszített 
napi munka fáradalmaival a 25 km távolság legyalogolására. Hiszen a gazda 
„úr" lovai nem arra valók ám, hogy büdös „szocialistákat" kocsikáztasson. 
Az alku második pontja szerint kötelessége egészséges és tiszta lakást adni. 
Ezt úgy oldotta meg a tisztelt „haramia úr", hogy egy disznó- és lóganéjjal 
telt bűzös levegőjű istállóba dugta a munkásokat. Ő maga pedig fényűzően 
berendezett tiszta szobában puha, drága, csipkés párnán pihentette henyélő 



testének fáradalmait. Hisz ez neki kell is, mert egész nap gondolkozik, hogy 
miképpen lehetne még több hasznot lehúzni a bérrabszolgák hátáról. 

Az alku harmadik pontja szerint „az ő kocsija hordja az ételt a dolgozó 
bérrabszolgák részére". 

Ezt pedig úgy oldotta meg a dőzsölő földbirtokos munkásnyúzó úr, hogy 
egyszerűen kijelentette: „biz' az én lovam nem fog senkinek ebédet szállítani, 
mert sok kukoricát kell szállítani". így a munkások élelem nélkül dolgoztak 
egész nap, míg végre este későn kihozták ugyan, de teljesen jéggé fagyva. 

A megfeszített napi átaljás munka után még zsákolni is kellett („hisz ezt 
ingyen is megtehetik a munkások"), úgy, hogyha 10—12 órát dolgoztak volna 
a morzsolásban, akkor is csak 40 dinárt kaptak volna, de mivel zsákolni is 
kellett, így az akkordmunkáért csak 15 dinárt kaptak, és a túlórát, vagyis 
a zsákolást nem akarta megfizetni. 

Ugyanezen helyen dolgoztak munkásnők is, de úgy összezsúfolva, hogy 
szinte képtelenek voltak mozogni is. Erre nagy bölcsen a tisztelt munkás
nyúzó úr a következő „elmés" megjegyzést tette: „Nem kell úgy meghízni!" 
Hát az csak természetes, hogy az ő potrohának és hájas fejének van joga 
a jóléthez, hogy hosszú életű lehessen a földön (a mennyországban). 

Tisztelt földbirtokos és munkásnyúzó úr! Mi kizsákmányolt bérrabszolgák 
tiltakozunk a vadállatias bánásmód ellen s kijelentése ellen, amit híg agyvele
je diktált a gyűlöletes ajkára: Meg fogja mutatni az összes többi munkásnyú
zó kartársával, hogy mi kizsákmányolt nincstelenek hiába szervezkedünk, 
mert 200 év múlva sem tudunk csinálni semmit. 

Hát mi csak azért is szervezkedünk, és nem hallgatunk sem az ön, sem 
a többi nyúzok bérenceire, meg hajcsáraira, mert mi nagyon is jól tudjuk, 
hogy mit ér a szervezkedés nekünk nincsteleneknek, és azt is tudjuk, hogy 
önök és hajcsáraik csak addig nyúzhatnak munkásokat, amíg azok türelme 
és öntudatlansága tart, mert ha ennek vége, akkor könnyen megesik, hogy 
a munkások sújtó vasökle önre is lesújt, hogy az önök által hirdetett menny
országban találja magát. 



Munkások! Topolyai proletárok, halljátok meg a szakszervezetek hívó 
szavát, siessetek (mint ahogy vallásos ember siet a templomba), lépjetek be, 
szervezzetek és szervezkedjetek, mert a munkásság: a világ Sámsona, akit 
csak tudatlansága miatt rabolhat a törpe tőke, a tudás útján föl fog szabadulni. 

6. szám (február 7.) 

A falu és város dolgozóinak közös 
frontja előfeltétele a munkásosztály 

felszabadulásának! 



A NOVI SAD-I VILLANYTELEPI MUNKÁSOK HELYZETÉNEK 
EGY KIS FOTOGRÁFIÁJA 

A mai reakciós világban a legnehezebb élete van a munkásnak. Nem elég, 
hogy kizsákmányolják azok, akik mások munkájának gyümölcséből élnek, 
hanem a megrabolt sivár életüket állandóan keserítik is. Hogy hogyan törté
nik ez a Novi Sad-i villanytelepen a munkásokkal, álljon itt fénykép gyanánt 
néhány eset: 

Van a villanytelepen egy főellenőr úr - volt pékmester - , aki Frank Ferenc 
névre hallgat. Ez az úr kiválóan érti a munkások elleni áskálódást. 

A villanytelepi munkások nemrégiben tartották meg Beogradban a kong
resszusukat, amire megelőzőleg Novi Sad-on a villanytelepi munkások Mili-
voj Mrdjanint választották meg delegátusként. Ez azonban nem imponált 
Frank úrnak, de különben is ő akart elmenni a kongresszusra, és el is ment, 
hogy miért és kinek a pénzén, ezt ő tudná megmondani. A kongresszuson 
őkelmék sokat dolgozhattak, mert elázott fejjel jöttek haza, és Goldstein 
elvtársuknál fáradalmaikat reggel 4 órától estig kialudtak. 

Másnap szolgálatba jelentkezett Frank úr, és a forgalmi főnök érdeklődé
sére - hogy mit végeztek Beogradban a kongresszuson - azt válaszolta: 
„Majd lemegyek az irodába és szóval, de írásban is referálni fogok a kong
resszus eredményeiről." Nagyon szép az ilyen eset, ami csak az „egyesült 
szakszervezetek" egy ilyen „öntudatos" pénztárnokától telhet ki. 

A másik jeles embere a villamos társaságnak Lödör Elek, aki besúgó és 
talpnyaló szolgálatával kiérdemelte a pályafelvigyázói rangot. A még ma is 
megmaradt jeles tulajdonsága mellett még más ismertetőjele is van őkelmének: 
a hajcsárkodás, aminek gyakorlását még az osztrák—magyar reakciós lovas-



hadseregben tanult el, mint „vitézlő őrmester úr". Ő bizony még most is 
folytatja vitézlő szerepét, s ha meglát egy munkást, hogy újságot olvas - bár 
munkán kívül is - , megfenyegeti, hogy el fogja bocsátani, mert hiszen, amint 
őkelme szokta mondani, lehet a szemétdombon is találni elegendő munkást. 

Tudjuk, hogy a basáskodáshoz és hajcsárkodáshoz nagyon ért Lödör úr, 
a volt vitéz őrmester úr, de annál kevesebbet a munkához. 

A harmadik kiváló egyéniség - főellenőr minőségben - Vékás úr, aki szin
tén hasonló társaihoz. O „szigorú" hajcsárkodásával annyira megy, hogy 
nem enged senkit egy szóval sem megmukkanni vagy mosolyogni. És mégis 
ha valaki szóra meri nyitni a száját, hát azt bizony az anyja úristenivei körösz-
töli meg. Vékás főúr csoportjában a napokban megbetegedett az egyik mun
kástársunk, így nem jelentkezhetett a „mindenhatónál", hanem szólt az 
egyik kalauznak, hogy értesítse a főellenőr urat hirtelen megbetegedéséről. 

Amikor munkástársunk jobban lett s munkába állott, a „főúr" mint raga
dozó rontott rá: „B.szom a maga kutyaúristenit, maga hol csavargott?" 
Munkástársunk tiltakozott, de a „főúr" veszettül folytatta a szitkozódást. 

A negyedik díszvirág - egy volt kreizlerájos - Mijanovit, aki 1921-ben 
került a villanytelepre mint sztrájktörő, kocsivezetőnek. Azóta azonban még 
kiváló tulajdonságával: állandó besúgásával kiérdemelte az ellenőri állást. 
Ilyen minőségben azután azon dolgozik, hogy a munkásoknak ártson, azt 
hangoztatva: hogy a telepen csak az marad meg, aki neki tetszik. Ezt azután 
úgy igyekszik megvalósítani, hogy az elhasznált jegyeket fölveszi a földről, 
és ráfogja, hogy az utastól kapta. így keres ürügyet, hogy följelentésekkel 
zaklassa a munkásokat. 

Villanytelepi munkások! Ti vagytok az erő, amelytől függ, hogy fölszaba
duljatok a hajcsárok kénye-kedve alól: ezt pedig úgy érhetitek el, ha szervez
kedtek az osztálytudatos szakszervezetekbe, ahol nincsenek olyan pénztárno
kok és vezetők, akik a ti kongresszustokról vagy ülésekről legelőször a tőkés 
kitartóikat tudósítják. 

„Egyesült" szakszervezeti munkás 
15. szám (április 11.) 



STARA MORAVICA-I BOMBAVETŐ - VAGY 
MOLNÁR (VICA) VINCE TANÍTÓ „ÚR" HŐSTETTEI 

TANULSÁGOS TÖRTÉNET ÖNTUDATLAN PROLETÁROK SZÁMÁRA 

(St. Moravica-i munkáslevelezőnktől) 

A burzsoázia Stara Moravicán sem tétlen. Munkában van, folyton dolgozik. 
Hol a profitot zsebeli be, hol a munkásság bőrét nyúzatja, hol csapdákat 
vettet ki az osztály tudatos proletariátus számára. 

Hogy az esetleges félreértéseket elkerüljük, szükségesnek tartjuk megmonda
ni, hogy csak az első munkát végzi: magát a profitot zsebeli. A többit már 
végezteti. Fogad magának szolgákat - hű cselédeket - , s ezek végzik el helyette 
a többi tennivalókat. Azonban hogy meg tudja különböztetni a „hű cselédet" 
a cselédektől, a saját képére és hasonlatosságára teremti meg azokat. Felruház
za, finom cipőt, sveifolt ruhát adat rá, manikűrözteti, kifeneti - önmagához 
hasonlóvá teszi. Szóval álburzsoát, talmi tőkést faragtat belőle. Aztán ha ez 
megvan, kinevezteti jegyzőnek, csendőrnek, tanítónak, írnoknak, fináncnak. 

Ezek a talmi-burzsoák, áltőkések lesznek aztán a „hű cselédei", a jó „pu
likutyái" a valódi munkáspiócának. 

Egy ilyen „hű cseléd" Stara Moravicán Molnár (Vica) Vince tanító „úr" is. 
Miután néhány évi iskolába járás után megkapta az oklevelét, amely őnála 

kivételesen csak arról tesz tanúságot, hogy hasonlít már gazdájához, a bur
zsoához, s nem arról, hogy tanult is valamit, hogy tudja, mit tesz tanítónak 
lenni, hogy érti a kezére bízott ártatlan gyermek éretlen finom melegségét. 
Hogy tudja, mit tesz ez a szó „néptanító", hogy megérti az ezzel a foglalko
zással járó kötelességet: a „néptanítást", a tudás terjesztését a tudatlanság
ban; az ész fáklyájának kigyújtását a burzsoá gazság koromsötét éjszakájá
ban. Az ő oklevele csak „passzus", hogy üres a feje, mint a kenyéradó gazdái
nak, hogy fekete a lelke, mint „urainak", hogy emberi érzései éppen úgy 
nincsenek, mint az őt kitenyésztő kapitalizmusnak. 



Mi sem természetesebb aztán, hogy ha ilyen „passzussal" Molnár (Vica) 
Vince tanító „úr" bármelyik burzsoánál - akár magyarul, akár németül vagy 
szerbül beszéljen is az - szolgálattételre jelentkezik, kapva kapva rajta, meg
fogadják jó „pulikutyának", s rá is uszítják a kizsákmányolt proletariátusra, 
hogy aztán hangos csaholással terelje a „nyájat" a kapitalizmus karámjába: 
demokrata, magyar vagy radikális pártba, ahogy neki a lerágott csontokat 
odavető gazdája, a világ dolgozóinak ádáz ellensége, a burzsoázia kívánja, 
hogy aztán kénye-kedve szerint fejhesse belőle az utolsó csepp verejtéket, 
a tejét: az aranyat, a profitot. 

És Molnár (Vica) Vince „úr" jól bevált, úgy a magyar, mint a szerb bur
zsoánál. 

Míg a Pribicevicék lerágta csontokat kapta ez az „úr", addig a Stara Mora-
vica-i proletárokat azok aklába, pártjába terelgette, hol hangos csaholással, 
hol fogvicsorgatással. S mikor az osztálytudatos munkásság vezetői nem 
voltak hajlandók az általa eléjük tett belépési nyilatkozatot aláírni, amely
ben kötelezték volna magukat s a vezetésük alatt álló osztályöntudatos prole
tariátust a független demokrata pártba belépni, még harapni is akart. 

De mikor látta, hogy a fogvicsorgatásai hatástalanok, s a „nyáj", a dolgozó 
munkásság, emelt fővel halad a maga karámjába, a politikamentes, de szigo
rúan osztályharci alapon álló szakszervezetekbe, megcsóválta lompos farkát, 
barátságot színlelt s más taktikát választott. Földet, jobb létet, jogot s szabad
ságot ígért az éhségtől a sötétségben támolygó dolgozóknak. 

„ígérj okos - örülj bolond" jelszóval a tegnap még „minden szakszervezeti 
munkásértekezletet és követelést dobrovoljacokkal - ugyancsak félrevezetett 
proletárokkal - szétverni akaró" „tanító úr", ma már munkásbarát, föld
osztó júdás pofával jelent meg az öntudatlan s ezért hiszékeny dolgozók 
között. 

Ezzel az álnok fogással célt is ért Molnár (Vica) Vince tanító „úr". 
Mintegy négy-ötszáz éhes, dolgozó és megkoplalt tíz-tíz dinárján (4—5 ezer 

dinár) egy kéjutazást is csinált Beogradba, „földet szervezni". Hogy mit 



„szerzett", azt tudja a demokrata pártba beiratkozott négy—ötszáz becsapott 
Stara Moravica-i földmunkás, de tudja minden osztálytudatos proletár is. 

De új idők jöttek, új szelek fújtak. 
Pribicevicet elfújta a kormánykerék mellől, s jött helyébe a Radicék „úri-

paraszt" pártja. 
De ebből a forgószélből is talpra pottyant Molnár (Vica) Vince. S hű „cse

lédje", hű „pulija" lett az új gazdáknak is. 
Most „balkáni politikát" hirdet. Hogy miért ez, azt csak ő tudja. 
(Szerintünk annyit jelent ez az új irány, hogy szlávul nyúzni a szerb, horvát, 

szlovén, magyar, német, román proletariátust.) 
Vagy talán bevezetés lett volna a „balkáni politikába" az a néhány bomba, 

amelyet ez a „hű cseléd" a Stara Moravica-i félrevezetett és rútul becsapott 
osztálytudatlan munkásság közé hajított volna f. évi február 21-én, amikor 
ugyanazon a Radicék által félrevezetett osztálytudatlan magyar szegénységet 
felvonultatták az ugyancsak félrevezetett szerb szegénység - a dobrovolja-
cok - ellen. - Csakugyan nem tévedtek a „passzusát" kiállító „tanár urak". 

Hogy ezek a beígért bombák nem ölhettek néhány szegény dolgozó család
apát, azt csak a moravicai ártatlan proletárgyermekek annak a véletlennek 
köszönhetik, hogy a tanító „úr", Molnár (Vica) Vince nem tartózkodott 
azon a kritikus napon véletlenül odahaza. 

De a Molnár-féle „balkáni iskolapolitikába" való bevezetés volt március 
12-én véresre vert Kéri István munkás kisleánykája is? 

A Stara Moravica-i osztálytudatlan szegények! Azt hisszük, hogy ezekhez 
a „hőstettek"-hez sok magyarázat nem kell. Megmagyaráz nektek mindent 
Molnár (Vica) Vince tanítótok. Minden kétséget kizáróan megmagyarázza 
ő nektek, hogy a földet, jólétet csak a politikamentes, de szigorúan osztály-
harci alapon álló szakszervezeteken keresztül fog adni, ha bejöttök oda és 
osztálytudatra ébredve kiharcoljuk azt Molnár (Vica) Vincéket ellenünk 
uszító burzsoáziától. 

16. szám (április 18.) 



A KAPITALISTÁK „TÖRVÉNYES" EMBERÖLÉSE 

(Topolyai munkáslevelezőnktől) 

„Aratási szerződés" a neve ma felénk a legújabb orgyilkos eszköznek, 
melynek segítségével a lelkiismeretlen tőkésosztály a lassú, de biztos éhhalál 
karmaiba dobja a ma még szervezetlen vagy csak gyengén megszervezett, 
de számbelileg legnagyobb rétegét a proletariátusnak: a földmunkásságot. 

Ezen gyilkos eszköz annál veszélyesebb, mert a kapitalista törvényesség 
minden látszatkellékével rendelkezik, és még akkor is sokakat csalódásba 
ejtene, ha a tömegek nem volnának megfertőzve a kapitalista rablógazdál
kodás romlott erkölcsi felfogása által. 

Minden idők uralkodó osztályának erkölcse, fokmérője egyszersmind az 
őt szülő termelési rend helyes vagy helytelen, gyenge vagy erős voltának is. 

A jelenlegi kapitalista gazdasági és társadalmi rend pusztító és pusztuló 
rothadtságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy uralkodó rétegei magától 
értetődőnek és természetesnek tartják a dolgozó széles néprétegek ember
öléssel egyenlő leggyalázatosabb kizsákmányolását is. 

Hogy pedig kik a lázítók, ennek bizonyságául álljon itt a hozzánk eljutta
tott aratási szerződéstervezet! 

1926. évi aratási szerződés! 
Mely alulírottak között a mai napon a következő feltételek mellett kötte

tett meg. 
I . Tóth Isaszegi János tulajdonos munkaadó kiadja a topolyai határ I . 

dűlejében levő kb. 26 lánc őszi búza és 5 lánc őszi árpa, a Lelbach-féle földön 
levő 21 lánc és a Vicsek-földön levő 4 lánc őszi búza learatását, valamint 
a Tóth-szálláson kb. 26 lánc kukoricaföld és 1600 négyszögöl komlóskert 
munkálatát. 



I I . 12 pár részaratónak, mely szám nem redukálható, az embereknek erő
seknek és a marokverőknek felnőtteknek kell lenniük. Munkások kötelezik 
magukat az alábbi munkák pontos teljesítésére: 

I I I . A kapával fogatos cirkálom után négyzetbe elültetett kukoricát ekézés 
után kétszer vagy a tulajdonos kívánságára háromszor megkapálni, az eké-
zéshez lóvezetőt adni, levezetők 20 din. pótnapszámot kapnak, a kukoricát 
felszólításra kifattyazni, és azt ötödén leszedve, góréba vagy padlásra, gyengét 
kidobálva, száron fosztva betakarítani, szárat a hajnal és esti órákban kis-
kapával kivágni, cirokba vagy más alkalmas anyagba bekötni, a földről 
pedig munkaadó által adott fogaton kiskúpba lehordani. 

IV. A gabonát felszólítás után azonnal saját eszközeikkel alacsony kis-
tarlóra learatni, 18 kévés keresztekbe rakni, széles sor és egyenes kimért 
vonalba, hogy a tarló felkeresztezés után lógereblyével fölkaparható és 
azonnal ugarolható legyen. 

V. A tarlót kézi gereblyékkel vagy az aratók által a géphez adott emberrel 
kell felkaparni, a munkaadó választása szerint a kaparékot összeszedni, 
kiskévékbe bekötni, külön keresztezni és kazalba rakni, a szélvihar által 
szétszórt vagy megázott kévéket megszárítani és összerakni. 

VI . A learatott gabonát munkaadó fogatán kazalba berakni, vagy alkalmas 
idő esetén egyenest a cséplőgépbe hordani, a munkaadó az aratókat tetszés 
szerint oszthatja be. A Lelbach-földi és vicseki búza avasúti fatelepre lesz 
kazalba hordva. 

VII . Az aratók 3 lánc bükkönyös zabot és 2 lánc mohart kötelesek Tóth-
szálláson lekaszálni. A munkaadó kötelezi magát az elvégzett munkáért 
a következő teljesítményre: 

VIII . Az aratók a learatott összes gabonából a cséplőrész kiadása utáni 
12-ik részt mázsálással kapják munkadíj címén, cséplés után, melyet a malomba 
vagy 4 helyre szállítani tartozik. 

IX. Az 5—5 napi ingyenmunka fejében páronként 75 kg kenyérlisztet 
kiadni közvetlen búzaaratás előtt, bármelyik malomba kiadni. 

X. Szalma, törek, aprópelyva helyett kapnak a munkások páronként 3 mm 



hasábfát vagy egy kocsi szalmát vagy 100 din, a munkaadó választása szerint, 
a kukoricatörés befejezése után. 

X I . Az aratás kezdetekor és végzésekor a munka helyszínére a bandagazda 
házától eszközeikkel együtt kiszállítani. 

XI I . A napi ételeik kihordásához tulajdonos egy lovat és kocsit ad, mely 
az egy helyre összehordott ételt az aratók által adott kocsissal de. '/•> 1 órai 
időben helyszínre kiszállítja. 

XI I I . Csöves kukorica részüket a tengeri teljes elvégzése után köteles a 
munkaadó a munkások segédkezésével topolyai lakásukra szállítani, vagy 
ehelyett ugyanezen időben ugyanolyan szárazat piac vagy telepéről lakásukra 
szállítani. 

XIV. Ha a cséplőgép-tulajdonos állítana a gép mellé cséplőmunkásokat, 
úgy az aratók asztagból való cséplésnél nem kötelesek segíteni, azonban 
minden arató a cséplési munka helyett 5—5 napot ingyen bármilyen munkára 
való felhívása után teljesíteni köteles a kukoricatörés előtt. 

XV. Kötelesek a munkások közvetlen az aratás előtt 1 négyszögöl próba
cséplés után nyilatkozni, hogy a számolt 12-ik rész-e vagy 100 kg búza biz
tosítékot fogadják-e el? A választás az összes gabonaneműekre vonatkozik. 

XVI. Munkaadó az összes gabonát jég ellen biztosítja, annak díját aratók 
helyett is fizeti, esetleges jégkár esetén a 12-ik rész választásánál az aratókra 
eső egy 12-e rész jégkárösszeg ki lesz nekik fizetve a kukorica teljes letakarí-
tása után. 

XVII . Aratók az összes gabonából a cséplőrész kiadása után kapják a 12-ik 
részt, mázsálással kiadva. 

18. Minden a szerződéstől eltérő szóbeli, illetve megbeszélések érvénytelenek, 
minden időközi megállapodás a szerződésre, záradékképpen rávezetendő 
és aláírandó. Melynek nagyobb erejéül fenti szerződés szerződő felek előtt 
anyanyelvükön felolvastatván és megmagyaráztatván, a szerződésszegés 
következményeire figyelmeztetve, általuk mint akaratukkal mindenben 
megegyezett, elfogadták és aláírták. 

Kelt Bácska Topolya 1926. május. 



A fentiek után láthatja a proletariátus, hogy sem isteni, sem polgári törvény 
nem szab gátat a kapitalisták kíméletlen rablásának. Védelmet, támogatást 
egyedül önmagától, a csontig aszott, vérig szipolyozott munkástestvéreivel 
való összetartástól - szervezetétől várhat. 

Nyis ki a szemed, testvér - szenvedők szenvedője - mártírok mártírja, 
és lásd meg a kapitalizmus szörnyű torkát, mely menthetetlenül elnyeléssel 
fenyeget, szeretteiddel együtt. 

Szervezkedj! Készülj a harcra! Ébredj, még nem késő - Proletár! 

21. szám (május 23.) 

A munkanélküliség réme 
a munkásosztály nyomorának legfőbb 

okozója! 



MÁR MEGINT MOLNÁR SÁNDOR 

( Adai munkáslevelezőnktől) 

A szervezett munkásság már ismeri ezt a díszpéldányt. Padén - ahol a hatóság 
terrorizálja a független szakszervezeteket - a Schulhof-féle nagybirtok hű 
sáfárja ez a Molnár Sándor. Egy szegény proletárcsalád rongyos viskójából 
került az urasági cselédpajtákba, ahonnan baromi munkával és hűséges 
talpnyalásával behízelegte magát - más munkások kenyere árán - az uraság 
kegyeibe. Innen azután az uraság asztaláról feléje dobált lerágott csontok 
nyalogatása közben botosispánná vedlett, megfeledkezve arról, hogy ő fázott 
valamikor, hogy ő is kora gyermekségétől baromi módra verejtékezett, hogy 
legalább naponta egyszer hajábankrumplival jóllakhassak, amikor a gazdagok 
tejben-vajban fürödve pocsékolták a dolgozó milliók verejtékcseppjeit. Bejutva 
így a „magas hivatal" aljas szerepébe, nemcsak hogy elárulta osztályát, a 
proletariátust, hanem a burzsoáziának egyik leghűbb pulikutyájává vedletté 
át magát, s most veszett puli módra csaholja és marja a rongyos dolgozókat 
oly érzéstelenül, hogy még magukat a Schulhof urakat is messze túlszárnyalja. 

Nemrégen történt, hogy szakadó esőtől csatákká ázott szőlőben gyomlál
tatott a „hajcsár úr". Csepegő levelektől bőrig ázott munkások egyik szervezett 
munkatársunkat bízták meg - mivel a szervezetlen munkás a megbízást 
vállalni nem merte —, hogy ettől a Schulhof-féle fenevadtól eszközölje ki azt, 
hogy a szőlőtőkék közül ne kézzel hajlongva gyomláljanak, hanem kapával 
dolgozhassanak. A minden emberi érzéséből kivetkőzött burzsoá lakáj magából 
kikelve a legdurvább szavakkal illette a munkásokat, és csendőrséggel fenye
getőzve kényszerítette az éhbérért dolgozókat, hogy munkájukat tovább 
folytassák. A szervezett munkást pedig, mert volt bátorsága munkástársainak 
emberséges kérését a templomoskodó burzsoá uszályhordozó Molnár Sán-



dórnak tudomására hozni, lekommunistázta, és másnap reggel munkába 
állás előtt elűzte, kijelentve, hogy maga körül a telepen nem tűr szervezett 
munkást. 

Földmunkások! Ti éhes padéi nincstelenek! Még mindig kevés? Még 
mindig nem nyílnak meg szemeitek a látásra? Még mindig nem éritek fel 
ésszel, hogy amíg szervezetlen lesz csak egy is köztetek, addig Molnár Sándorok 
mindig kegyetlenkedni fognak. Amíg csak egy is szervezetlen lesz, addig 
a szolgabíró urak meg csendőrőrmester urak meg a többiek összefoghatnak 
a Schulhof urakkal, s lábbal tiporhatják a proletariátus törvényben és az 
alkotmányban biztosított legelemibb jogait. Azt a jogot, hogy ha dolgozol, 
hát ehess is. 

Téged pedig, Molnár Sándor, ismételten figyelmeztetünk, hogy vigyázz! 
A proletariátus ébredezik. Nincs messze az idő, amikor felébred a munkásság, 
kikényszeríti az elrabolt szervezeteit, s amikor majd hiába esznek az „urak" 
egy tálból vacsorát, nem lesz már foganatja. Elérkezik majd a leszámolás 
ideje, amikor a megrúgottak rúgnak vissza, amikor a rongyosok felöltöznek, 
az éhezők jóllaknak s a bűnösök remegni fognak! 

27. szám (július 4.) 

A falu és város dolgozóinak láncaikon 
kívül nincs mit elveszteniük. 



























A SUBOTICAI BŐRGYÁR KÍNZÓKAMRÁIBÓL 

(Gyári mtmkáslevelezőnktől) 

A jugoszláviai gyárak és üzemek inkább hasonlítanak a kínzókamrákhoz, 
mint munkahelyhez. Tisztaságról vagy rendről szó sincs sehol. A munkások 
egészségtelen, bűzös, füstös és nedves helyiségekben dolgoznak. Mindenütt 
hangya módra hemzsegnek a hajcsárok, akiknek csak arra van gondjuk, 
hogy a gazdájuk páncélszekrényét megtömjék csengő aranyakkal. Hivatásuk 
hű pulikutyákként csaholni és harapásaikkal kényszeríteni a dolgozókat 
a többtermelésre és így a tőkés banditák jólétének fenntartására és növelésére. 

Nincs ez másként nálunk sem, a suboticai bőrfeldolgozó gyárban. A gyárnak 
nevezett szemétdomb külsejével elárulja, hogy milyen lehet belül és a benne 
agyonhajszolt munkások élete. Mindenütt bokáig érő szenny, fojtó bűz, 
baromi munka, amely odaültette a sápadt, ványatag arcokra a halál hervatag 
rózsáját. 10 hajcsár kiabálása: „Mi lesz azzal a szar munkával, még ma sem 
lesz kész, pedig el kellett volna már felejteni!" - mennydörög az árnyékalakok 
között. Itt-amott a hajcsár ütése vagy káromkodása zúg bele a görnyedő 
munkába. Itt egy ifjúmunkás jajdul fel az elcsattant pofon után, amott egy 
idős munkás sápadt arca borul vérbe a hajcsár „az anyád kurva isteninek" 
káromlására, és ha valaki mer szólni, fájdalmasan feljajdulni, akkor a munkást 
a gyári munkásbizalmit helyettesítő gyártulajdonos Kohn úr kiteszi az utcára, 
úgy emberségesen, ahogy azt a középkori rabszolgákkal tették. Aki pedig 
befogja a száját és barom módjára belenyugszik a rabszolgaságába, az 10—15 
év alatt koldussá zsugorodik az állati munkától. 

Hogy mindez valóság, kénytelenek vagyunk a sok napi esemény közül 
egyet a napvilágra hozni. Glied úr, a másik szívtelen burzsoá az egyik nap 
nyakon fogott két ifjúmunkást és beállította oly munkába, ahol a maró sav 



bokáig ér. A gyerekek a munkabér következtében mezítláb dolgoznak, hogy 
téli időre megkíméljék lábbelijüket. Tehát így Ádám-Éva cipőben kezdték 
el a munkát a kizsákmányoló parancsára. De a sav (méreg) csakhamar marni 
kezdte az ifjúmunkások lábát, és elmentek könyörögni Glied „úrhoz", hogy 
adjon cipőt vagy más munkát. Glied ,,úr" kizsákmányoló burzsoá bölcsesség
gel nekiesett az ifjúmunkásoknak, és összevissza pofozva kényszerítette 
őket a maró savban dolgozni, amíg csupa seb nem lett azoknak a lába. Amikor 
pedig a gyerekeket sírni látta a sebek fájdalmai miatt, bömbölni kezdett 
a burzsoá úr, hogy nem tudnak vigyázni. 

Ilyen rabszolgaságba kerültünk mi bőrgyári munkások, mert ráhallgattunk 
azokra a csirkefogókra, akik a szervezetünket szétbomlasztották, júdás-
pénzért eladták azokat a csekély jogokat, amiket fiatal szakszervezetünkkel 
kivívtunk. Amikor mindannyian egy erőt képviseltünk, akkor volt tekinté
lyünk a tőkés rablóink előtt, akkor nem bántak velünk mint igavonó bar
mokkal, középkori rabszolgákkal. Most pedig úgy bánnak velünk, ahogyan 
azt az ő szent profitjuk kívánja. 

Elég példa bizonyítja a gyárnak nevezett szemétdombon dolgozó prole
tároknak, hogy csak szervezetten fékezhetjük a megvadult tőkés rablókat. 
Tehát bátran, egytől egyig szervezkedni, ha emberibb életet akarunk élni! 

Be a szakszervezetekbe, dolgozó robotos testvérek! 

28. szám (Július 11.) 



DOMOVINSKI MLIN RAKTÁRNOK BASÁSKODÁSA 

(Gornja Muzlja-i munkáslevelezőnktől) 

Becsületes proletárember előtt a föld legocsmányabb férge a „hajcsár". 
Ocsmány, utolsó, mert az erkölcsi züllés legmélyebb pocsolyáját járja. Erkölcs
telen, mert néhány garasért és vállveregetésért a proletariátus ellenségének, 
a burzsoáziának lenézett eszköze lesz. Még gazdája, a tőkés is megveti, mert 
tudja róla, hogy sorstársainak árulója lett hitvány pénzért. Proletárlélek 
még. a legkegyetlenebb kizsákmányoló tőkést sem tudja úgy utálni, megvetni, 
mint a proletárból átvedlett, fizetett, árulóvá lett hajcsárt. 

Az öntudatos proletariátus azonban minden kis és nagy ellenségével szem
ben felveszi a harcot! Fölveszi a hajcsárok ellen is! Minden alkalmat és ren
delkezésére álló eszközt felhasznál, hogy megismertesse őket a munkásokkal, 
hogy pellengérre állítsa őket, mert nagyon jó tudni róluk, ismerni őket, meg
jegyezni viselt dolgaikat. K i tudja, mire jó ez? 

A sok hajcsár között valóságos hajcsárkirály lehetne már Jégli Miklós, 
a becskereki Domovinski Mlin raktárnoka. A Strasser és König cégnek 
évtizedek óta jól bevált hajcsárja ő, akinek raktárnoksága mellett ma már 
főfoglalkozása a munkások kenyerének elvevése. Nemrégiben Kony Mihály 
elvtársunkat fosztotta meg gyalázatos ravaszsággal a kenyerétől. Egy alka
lommal ugyanis korpát stószoltak a munkások, amely munkánál hordható 
lépcsőt használtak. Míg a korpahordó munkások, akik akkordba dolgoztak, 
elmentek a zsákot fölvenni, lépcsőjüket egy közben érkezett idegen munkás 
elvitte zablerakáshoz. Mire a korpahordók visszajöttek a zsákkal a hátukon, 
nem találták a lépcsőt. Végre Kony elvtárs meglátta és visszavitte. Most 
meg a zabhordók nem találták a lépcsőt, amiért Jégli „úr" felháborodott, 
és kutyaúristenit és egyebet ordítozva követelte vissza a létrát. Kony elvtárs 



bele merészelt szólni a hajcsár trombitálásába, mondván, hogy akinek létra 
kell, az hozzon magának. Világos, hogy valóságos felségsértés, és hajcsár
őfelsége sörénye felborzolódott a dühtől, úgyhogy Kony elvtársat magához 
kiáltotta, hogy majd fölpofozza. Kony elvtárs azonban nem ijedt meg, oda
ment Jégli úrhoz, és megkérte azt, hogy ugyan pofozza föl, ha meri. A hajcsár
bátorság azonban nem fűtötte tovább. A dühöt pedig ki kell valahogy tölteni 
a munkáson, ha a pofonhoz nem is volt elég bátorság. S ilyenkor minden 
hajcsár, természetesen a leggyávább, legocsmányabb és legerkölcstelenebb 
eszközét választotta Jégli „úr" is. Már másnap fölmondás nélkül elbocsájtotta 
Kony Mihály munkást. 

Mi munkások jól ismerjük a jéglik erkölcseit, s el is vagyunk készülve 
támadásaikra mindig. Szokatlan nekünk azonban az, hogy a Domovinski 
Mlin többi munkásai, sem a szervezettek, sem a szervezetlenek meg sem 
mozdultak Kony elvtárs védelmére. Megfeledkeztek munkáskötelezettségükről, 
elfelejtették a munkásszolidaritást! Elvtársak, nem ez a proletárerkölcs! 
Kitől várhattok ti majd védelmet, ha a hajcsár a ti nyakatokat akarja törni? 
Védjünk és támadjunk, ahol csak kell! Egy mindért és mind egyért! Le a 
jéglikkel! Tanuljunk proletárszolidaritást! 

43. szám (október 24.) 

Szervezkedési és sajtószabadságot! 



CUKORGYÁRI LAKÁJ ÜGYNÖKI MINŐSÉGBEN 

(Petrovo Selo-i munkáslevelezőnktől) 

Van nálunk egy Vukosavljevió Timo „úr"! Nagy „úr" ez a Timo „úr"! 
Ügynök „úr". Ez a hivatás pedig nagy hivatás. Talán még miniszteri állásnál 
is valamivel, ha nem is túl sokkal, de valamivel mégiscsak alacsonyabb. 
Most aztán képzelje el a világ kizsákmányolt munkássága, hogy ilyen cukor-
gyári ügynök, mint a mi Timo urunk, milyen teljhatalmú „úr" a réparakás 
tetején. Legalábbis olyan úrnak képzeli ő ott magát, mint a kakas a szemét
dombon. 

És ez a Timo „úr" - mint a cservenkai cukorgyár ügynöke - fölfogadott 
nyolcunkat, hogy rakjuk be a Petrovo Selo-i munkásság verejtékét - a cukor
répát - a vagonokba, hogy aztán a henyélésben ellustult Petrovo Selo-i gazdák
nak legyen miből egész télen át dőzsölni, a cservenkai gyáros uraknak meg 
csatlósainak és hajcsárainak legyen mivel kiszipolyozni a gyári és rakodó
munkásaik eddig megmaradt verejtékcseppjeit. Az alku szerint 60 páráért 
métermázsánként mi meg is kezdtük a munkát, és így robotoltunk egy hétig. 
Utána három és fél napig vagonhiány miatt nem dolgozhattunk. De ennek 
eltelte után, hogy a felszaporodott répát mihamarább berakjuk, éjjel-nappal 
elkezdtünk dolgozni. Másnap megérkezett a „főfelügyelő úr" is. Ez is nagyon 
nagy „úr", de a miniszternél még ez is kisebb valamivel. Ennek az úrnak 
az a hivatása tudniillik, hogy felügyel arra, hogy az ügynök „urak" eléggé 
kakaskodnak-e a répa tetején, vagyis hogy minél jobban kizsákmányolják 
a munkásokat. 

Eddig még nem kaptunk fizetést, hát illedelmesen, amint már illik, kértük 
a fizetésünket. A felügyelő „úr" azzal a kifogással utasította el kérésünket, 
hogy még nem jöttek meg a berakott vagonszámok, hát nem is fizethet, de 



ha mi munkások mégis enni akarnánk, úgy menjünk a közeli kocsmába, 
ott majd kapunk pénzt. Persze a „nagyon nagy úr", a „felügyelő úr" ezzel 
csak gúnyt akart űzni a mi nyomorúságunkkal, mert ő jól tudja, hogy 
mi éhbérért vagyunk kénytelenek dolgozni, s nem keresünk alig annyit, hogy 
családunkat hajábankrumpliból jóllakathassuk. 

Felszólított még a „felügyelő úr", hogy rakodjunk éjjel-nappal, nehogy 
vagononként a gyárnak fekbért kelljék fizetni. Mielőtt a munkához ismét 
hozzáláttunk volna, kijelentettük a mi Timo „urunknak", hogy csak egy-
dináros bérért vagyunk hajlandók éjjel-nappal dolgozni. 

Miután a „felügyelő úr" már továbbutazott felügyelni a munkáskizsák
mányolást s gúnyolni a kizsákmányoltakat, Timo „úr" azzal utasította vissza 
kérésünket, hogy kérjük a „felügyelő úr"-tól. 

Mi ezek után nem voltunk hajlandók tovább dolgozni, annál is inkább, 
mert Timo „úr" kijelentette, hogy ha keveselljük a bért, hát majd ő keres 
másik munkásokat. De miután más munkást nem kapott, csendőrökkel 
akart minket visszakényszeríteni a munkába, és kijelentette, hogy ha nem 
vagyunk hajlandók továbbra is 60 párás éhbérért dolgozni, úgy az eddigi 
bérünket se fizeti ki. 

Közülünk négyen munkába is álltak, de négyen, élünkön Hegedűs elvtárssal, 
kitartottunk követelésünk mellett, s ezért most állandóan csendőri zaklatásnak 
vagyunk kitéve. 

Munkástársak! Ez a Vukosavljevic Timo „úr" is meg a felügyelő „úr" is egy 
szál virág a kizsákmányolók csokrából, akit csak a szervezett munkásság 
tud megsemmisíteni vasöklével. 

Szervezkedjetek hát! 

43. szám (október 24.) 



EPIZÓDOK A FERRUMI SZEMÉTDOMBRÓL 

(Gyári munkáslevelezőnktöl) 

Az egyik csoportban dolgozó munkások az igazgatók, napszámos mérnökök, 
művezetők és egyéb fullajtárok hajszoló hajcsárkodásai következtében el
feledkeztek valami alkatrész felszereléséről, ami azonban a vagonokat átvevő 
állami bizottság figyelmét nem kerülte el, és szólt Donath úrnak az esetről. 
Donath úr „jogosan" dühbe gurult - mert hát neki magának nem ritka szokásai 
közé tartozik valamely eltörött tárgy begipszeltetése és befestetése-, és meg
parancsolta, hogy a munkásoknak a hiányzó alkatrészt a munka után díjtalanul 
kell megcsinálni. Az igazgató „úrnak" szabad készakarva „tévedni", mert 
ebből haszna van, s ha a munkások elfelejtenek valamit, azt siet is azonnal 
azok rovására följegyezni. 

* 

A segédmunkásoknak különböző a munkabeosztása. Ott dolgoznak, 
ahová lökik őket. A napokban vagon kordrugókat cipeltek mérlegre és onnan 
a rendeltetési helyére. A rugók súlya darabonkint 75—100 kg. A napszámos 
„mérnök" egyik vetélytársa, aki Preisz névre hallgat, ráordított a súlyos 
terhet cipelő munkásokra, hogy futva és ne lépkedve dolgozzanak. Az egyik 
munkástársunk szerényen megjegyezte, hogy az lehetetlen, mert a teher nagyon 
nehéz és nem lehet azzal csak úgy futni, mint ahogy azt a mérnök „úr" gon
dolja, mert a szanaszét heverő vas-és fadarabok között könnyen halálát 
lelheti az ember. 

A mérnök „úr" természetesen érvénybe vette magas főiskolai tudását 
és „magas intelligenciáját" és az őt munkás részéről ért megbocsájthatatlan 
sérelem igazságszolgáltatása fejében elbocsátotta a munkást. 



A tanulság ebből az, hogy a munkásnak annyi a joga és igazsága, amennyi 
az ereje és szervezettsége. 

* 

A festőosztályon a munkásokra rákényszerítették a baromi jármot: az 
akkordot; csak úgy nyersen, minden órabér biztosítása nélkül. A jármot 
azonban az emberkínzó rablók igyekeznek megszorítani a munkás nyakán. 
Mégpedig a következő módon: ha az átvételi bizottság kifogásolja valamely 
rész nem tökéletes elkészítését, ami oly gyalázatos akkordárak mellett lehe
tetlen is a már kész vagonokon, akkor azt az igazgatóság ingyen végezteti 
a munkásokkal mindaddig, míg a próbára ki nem eresztik azokat. A legutóbbi 
héten pl. a munkások teljes három napon át dolgoztak ilyen potyamunkát. -
Jól van, de ez még nem elég a piócák jóllaktatására. Többet akarnak. A rozsda, 
piszok és minden egyéb alkatrész pucolását is „elkívánják" az éhes urak. De a 
munkások is már megsokallták, és interveniáltak, hogy ezeket a munkákat 
segédmunkásokkal végeztessék. A bölcs Donath „úr", a „jólelkű" burzsoá 
készséggel is „óhajtott" eleget tenni a festőmunkás testvéreinknek, mégpedig 
úgy, hogy ez az ő zsebét neigen érintse, hanem a munkások éhbéréből legye
nek fizetve a segédmunkások. 

A festő elvtársak tiltakoztak ez ellen az arcátlanság ellen, és kijelentették, 
hogy ily módon abba kell hagyni a munkát, mert a munkabérből még hideg 
vízre sem telik. Az igazgató „úr" azt válaszolta, hogy akinek nem tetszik, 
az már mehet is. És másnap az egyik munkástársunkat el is bocsájtották. 
így néz ki a rablók nagylelkűsége. 

* 

A sok eset közül azonban egy olyanra jött rá a Ferrum gyári munkásság, 
melyhez hasonló a kapitalista rabló rendszerben példáját ritkítja. Már hónapok 
óta a legpiszkosabban, a legerkölcstelenebbül rabolják meg a munkásokat. 

Minden munkást köteles a munkaadó bejelenteni a munkás betegsegélyző 



pénztárba, éspedig a fizetési osztály pontos bevallásával. A törvények értel
mében szigorúan büntetendő az, aki hamis adatok alapján jár el. És csalás 
címén hivatalos eljárás is indíttatik az illető ellen. Azonban a Ferrum jellem
telen urainak a törvény semmi. Ok a törvényt kijátsszák. A munkást bejelentik 
ugyan, de soha nem abba a fizetési osztályba, amelybe kötelesek az idevágó 
paragrafusok értelmében, hanem egy osztállyal alacsonyabba. Hogy mióta 
űzik ezt a rablást a Ferrum illetékes körei, azt nehéz megállapítani. De hogy 
ez valóság, arra konkrét adataink vannak. 

Az utóbbi időben néhány munkástársunk megbetegedése folytán a beteg-
segélyző pénztárhoz fordult, ahol a táppénz kifizetésénél kitűnt, hogy nem 
azon osztálybeli járulékot kapja, amelyet ő fizetett, hanem például a 18-as 
osztály helyett a 17-est. Munkástársaink utánajárva ezen arcátlan csalásnak 
és hivatalból megállapíttatott, hogy szabálytalanul vannak bejelentve, és 
jegyzőkönyvet vétettek fel az esetről. 

A Ferrum ezen szabálytalan eljárásával hetenkint 1000—1200 dinárral 
károsítja meg a betegsegélyző pénztárt és rabolja meg a munkásság éhbérét, 
ami évenkint 250—300 munkásnál kitesz 100—120 ezer dinárt. Hogy ez 
az összeg kinek a zsebébe vándorol, azt más körök lesznek hivatottak meg
állapítani. Mi csak azt állapítjuk meg, hogy a munkás betegsegélyző pénztár 
nem fordít elég gondot arra, hogy a munkásság érdekei meg legyenek védve. 
Nem pedig azért, mert ott az illető urak mindennel törődnek, csak a mun
kásság érdekeivel nem. Mert ha törődnének, akkor ilyen gyakori esetek meg
ismétlődésére kötelességük volna egy ilyen gyárat, mint a Ferrum, ahol 
250—300 munkás dolgozik, szigorúbb ellenőrzés alá venni. De erre nem 
számíthatunk, amíg ott bürokrácia uralkodik, amíg a munkás betegsegélyző 
pénztáraknak nincs meg az autonómiájuk. 

Elvtársak! Követeljük a munkásintézmények autonómiáját, hogy az ottani 
érdekeinket a munkásság beválasztott emberei képviseljék, és megvédjék 
a csaló és rabló munkaadók és a bürokratizmus ellen. 

44. szám (október 31.) 



ÍGY FIZET EGY BURZSOÁ 

(Sentai munkáslevelezőnktől) 

Senta egyik legnagyobb földesgazdája Rudics Ignác. Az egész Vajdaságban 
az ő gazdagsága az, melyhez a legtöbb proletárkönny, szenvedés és átok ta
pad. A földnek ezen lajhár burzsoája, aki vagyonát a földmunkás szegények 
keserves munkájának köszönheti, neve már hírhedtté vált a munkások meg
szolgált bérének általa eszközölt önkényes levonásai által. 

Rudics Ignáchoz szegődött el Cehh István munkástársunk kocsisnak a 
következő kommenció mellett: 18 m gabona, 1 hold kukoricaföld, két kvad
rát krumpliföld, 24 kg szalonna, 20 kg só, egy pár csizma, egy pár bocskor, 
3 kocsi szalma, egy kocsi szárízik és 1250 dinár készpénzfizetés. Cehh mun
kástársunk feleségének öccse is odaszegődött mint kanászgyerek a következő 
bérért: 9 m gabona, 1 pár cipő, 1 pár bocskor, 12 kg szalonna, 10 kg só. A 
két szerződés az idei Szt. Györgytől a jövő év Szt. Györgyig tart. 

A kis kanászfiú egyik társával, Bíró Jánossal őrizte a „nagyúr" disznait, 
és őrködött azok becses egészsége felett. Mert bizony drágább egy disznó 
egészsége, mint egy proletár kanászgyereké. Megtörtént, hogy egyik disznót, 
amelyet újonnan kaptak be a csorda közé, nem tűrték a többiek. Talán fel
ismerték benne a hajcsár dédelgetett úri malacságát. Mivel a kanászgyerekek 
nem simi sétapálcikákkal őrizték kint az állatokat, egy marakodás alkalmá
val bottal való széjjelválasztás közben lába törik az egyiknek és másnap ki
múlt a neki oly szép árnyékvilágból. 

Lévén ez a malac Kiss Árpád gazdasági felügyelő tulajdona, ez pedig meg
éri azt, hogy érte két proletárgyereket verjenek félholtra. így is történt. Ru
dics apánk nekiesett a kis Bíró Jánosnak, és az ő jóllakott erejével elkezdte 



ütni, a fiú édesanyja alig tudta kivenni kezéből a gyereket. Ez a becsületes 
gazda munkapihenést is kíván, amely után Rudics most már újult erővel 
Kálai Péter ellen fordult, fülén fogva földhöz vágja a gyereket, majd arcába 
csapva, azt is elverte. Mivel szerinte magyar szokás szerint ez kevés volt, 
felrakta őket kocsira és bevitte a tornyosi rendőrségre. 

Hogy a munkásság milyen védelemben részesül, az ott megnyilvánult, 
mert úgy elverték a két szerencsétlen gyereket, hogy testük egyes helyeken 
a kékposztóhoz hasonlított. Ezen ázsiai tortúra is kevés volt Ignác gazdának, 
mert hazaérve egy husángot kapott kezeibe és újból a gyerekeknek akart 
esni. De a kis Kálai Péter elvánszorgott a tanyáról és bement szüleihez Sen-
tára. A fiú szülei elvitték a gyereket az orvoshoz, aki 8 napig tartó sérülési 
sebeket állapított meg és erről egy orvosi bizonyítványt állított ki. 

Ezek után Cehh István munkástársunk védelmébe véve 13 éves kis sógorát, 
közbelépett érdekében a „jószívű" gazdánál. Ignác gazdának sem kellett 
több, hogy még védeni merik azt a kölyköt. „Ahelyett, hogy jól elverted 
volna" - volt a válasza. Majd Cehh munkástársunknak esett, és apját, anyját 
emlegetve ráröffent, hogy „eltakarodj a tanyáról, mert téged is úgy elverlek, 
hogy arról koldulsz". Látva Cehh munkástársunk, hogy a hatóság milyen 
megértéssel kezeli a munkásság bajait, jobbnak látta önként elhagyni a tanyát. 

Munkástársunk még ezek után is jóhiszeműleg kereste fel Rudics Ignácot, 
és kérte, hogy megszolgált bérének részét a gyerekével együtt adja ki. A gazda 
ezúttal is követte régi módszerét, amely biztosítja vagyonának még kövé
rebbé való hízását, és a munkások keservesen megszolgált bérét nem volt 
hajlandó kifizetni, csupán munkakönyvét dobta oda neki. Más út nem lévén, 
dr. Ludaic ügyvédi irodájába vitte bajának orvoslását, hol az ügyvédbojtár 
vállalta el az ügyet. Közben ügyének megsürgetése alkalmával személyesen 
találkozott dr. Ludaic MiloSsal, aki bizonyos baráti viszonyra hivatkozva, 
mely közte és Rudics között fennáll, az ügyet nem vállalta. Azonban azon 
jegyzőkönyv, amelyben az eset tanúkkal aláírva lett átadva és annak vissza
szolgáltatásnak megtagadása már bizonyos baráti kötelességeken felül áll. 
Munkástársunk most dr. Holló Dénes ügyvédhez fordult felszaporodott 



bajaival, aki vállalta azok orvoslásának a keresztülvitelét, de sajnos már két 
hónapja semmi eredmény nem mutatkozik. 

Láthatjuk, munkástestvéreink, mint kezelik a munkásság bajainak orvoslá
sát. Kezdve a tornyosi rendőrtől, aki rögtön bíróvá is válik, egészen az ügy
védi irodáig, hol szokatlan módon fosztanak meg tárgyi bizonyítékától egy 
munkást, aki ott védelmét kereste. 

Ezen egy súlyosabb eset kiragadása a sok közül bizonyítja, hogy a válasz
tások alkalmával korteskedő urak, akik akkor csak úgy csöpögnek a különbö
ző demokráciától, a valóságban hogyan gyakorolják azt, mikor a szegény 
nincstelen munkásról van szó. 

A munkásság nyomorult életének emberibb életre való törekvését egyedül 
a proletariátus testvéri összetartása fogja tudni biztosítani. 

Csak a munkásság szervezetének ereje fogja tudni megtörni az ilyen, 
testet-lelket, életet kizsákmányoló gazdák basáskodó uralmát. 

Munkástestvéreink, szervezkedjünk, és a mi testvéri összetartásunkon 
fog felépülni a munka szabad, boldog embere. 

46. szám (november 14.) 

Marx-Lenin tanai mindenható erejűek, 
mert igazak. 



IFJÚ HAJCSÁR 

C Beikereki munkáslevelezőnktől) 

A Veliki Beőkerek-i cukorgyárból közlünk alább egy sajnálatos esetet. 
Ezelőtt vagy két héttel a helybeli cukorgyár nagy kegyesen fölvette mun

kába Pauljev Milán munkástársunkat, és beosztották egy felvonógéphez. 
Még mielőtt továbbmennénk, meg kell említenünk, hogy Pauljev elvtárs 

egy 36 éves, összetört, agyoncsigázott testű munkás, akit a háború és a fogság 
szenvedései rettenetes módon megviseltek, és ennek következtében nehezebb 
munkát képtelen végezni. Pauljev elvtárs azonban szorgalmas és törekvő 
munkás, aki az új beosztási munkahelyén tőle telhető erőmegfeszítéssel dol
gozott is, és mint ilyen összetört testű munkás busásan megdolgozott nem
csak a napi éhbérért, hanem elég sok profitot izzadott ki munkaadó urainak 
is. Azoknak azonban sohasem elég a profitból. Minél több van, annál többet 
kívánnak. Ez már a kapitalista természet. De hasonló a hajcsárjáé is, mint 
az esemény is bizonyítja. 

Pauljev munkástársunk munkaidejének 18-ik napján Halmi György fel
ügyelő „úr" egy másik munkást küldött elvtársunkhoz, és megparancsolta, 
hogy Pauljev egy nehezebb munkát fog végezni, amit elvtársunk gyönge 
fizikai erejénél fogva képtelen volt végezni, és ezt meg is mondotta a hozzá 
küldött munkásnak, aki ezt visszamondta Halmi úrnak. Halmi úr erre nem 
hogy hagyta volna Pauljev elvtársunkat a régi helyén, hanem a második 
munkánál is nehezebb munkára, zsákok cipelésére vezényelte. Elvtársunk 
hivatkozva gyenge fizikai erejére kijelentette, hogy nem bírja ezt a munkát. 
Halmi úr erre előbb tettlegességgel akarta a nehezebb munkára kényszerí
teni munkástársunkat, de meggondolta a dolgot és inkább főfelügyelő úrral 
elbocsájtatta. 



Az elbocsájtás alkalmával a következő párbeszéd folyt le a főfelügyelő 
és Pauljev munkástársunk között. 

Főfelügyelő: Maga nem akar dolgozni? 
Pauljev: Én akarok, de amit nem bír el a fizikumom, azt nem dolgozhatom. 
Főfelügyelő: Hogyan bír a többi dolgozni? 
Pauljev: A többinek valószínűleg van fizikuma hozzá! 
Főfelügyelő: Magának kötelessége minden munkát, amit magának meg

parancsolnak, elvégezni. 
Pauljev: Szóval, ha azt parancsolják, hogy másszak a kémény tetejére és 

onnan ugorjak fejest, akkor azt is megtegyem? Inkább avval törődnének, 
hogy egy munkással ne végeztessenek három-négyféle munkát, hanem abból 
a több ezer munkanélküliből, akik éhen csak úgy lézengenek a városban 
és falun, állítanának munkába, hogy éhen ne pusztuljanak családjaikkal együtt. 

Elvtársunkból e szavak a nyomorgókkal való együttérzésének adtak ki
fejezést. A kapitalizmus pedig - amint tudjuk - a munkanélküli nyomorgók 
hadseregének intenzívebb kizsákmányolásával akar bőségesebb profithoz -
bűnösen kényelmesebb fényűzéshez - jutni, amit csak osztályharcos szerve
zeteinkbe való tömörülésünkkel akadályozhatunk meg. 

Halmi úrnak pedig a következőt mondjuk: 
Meg vagyunk róla győződve, hogy ön is egy sötétségben tévelygő, akit 

elvakított urainak kápráztató, aljasán szerzett kincseinek fénye. Öntől ezt 
nem is vesszük rossz néven, mert ezért kap valamicskét a gazdájától. De ön 
mégis kivétel a sok közül, t i . egy jó erkölcsű munkás kapálódzik és küzd az 
elnyomatás ellen és nem áskálódik más munkástestvére ellen. Ön nem az 
előbbit, hanem az utóbbit tette. Úgy látszik, a tudatlan munkástestvérek 
bőrén akar magának szebb jövőt összekovácsolni. Mi tudjuk, hogy ezt meg
teheti addig, amíg a tömegek szervezetlenek, de figyelmeztetjük, hogy el
jön az idő, amikor az osztálytudatra ébred, és ön a fölszabadult proletariá
tus ítélőszéke előtt felelni is fog. 

47. szám (november 21.) 



NEGYEDIK ÉVFOLYAM 
1927 





HOGYAN BÁNNAK A MUNKÁSBIZTOSÍTÓ PÉNZTÁRBAN 
A BETEGEKKEL?! 

Én 1926. év augusztus hó 18-ától október 15-ig a brestovaci munkásszana
tóriumban voltam gyógykezelés alatt tüdőbaj miatt. Amidőn onnan eljöt
tem, az ottani főorvos írással igazolta, hogy idehaza még hosszabb ideig 
van szükségem gyógykezelésre, és hosszabb ideig nem szabad dolgoznom 
a betegségem súlyos volta miatt. 

Hazaérkeztem után felülviszgálaton kellett megjelenni az itt úgynevezett 
orvosi tanács előtt, amely két orvosból, dr. Bartha és dr. Klein Adolfból 
állott. Az utóbbi orvos arról nevezetes a pénztári betegek előtt, hogy ha 
valakinek feje fáj, reumája van vagy tüdőbaja, akkor ugyanazt az orvossá
got - recept nélkül - salilicint, codeint vagy aszpirint ad a következő megjegy
zés kíséretében: „A jövő héten már mehet dolgozni, hiszen egészen jól néz k i ! " 
Az orvosi tanácson dr. Klein úr hozzá sem fogott a vizsgálathoz, hanem ki
jelentette a diagnózist: „Maga elég kövér és már mehet dolgozni." Amidőn 
azonban felmutattam a szanatóriumban kapott orvosi véleményezést, akkor 
dr. Bartha „úr" megmarkírozta a vizsgálatot: megkopogtatott. Majd németül 
összesúgtak valamit, és utána kijelentették, hogy kapok még háromheti 
pihenőt, és azután mehetek dolgozni. Én ebbe nem nyugodtam bele, hanem 
kértem kalciumoltásokat, amit a szanatóriumban is kaptam. Klein dr. azon
ban - akihez kezelés végett ki lettem utalva - kijelentette, hogy itt nem adnak 
más oltást, mint amilyent mások is kapnak. 

Ilyen tortúrák után dr. Szántó főorvoshoz folyamodtam, aki kezelőbár-
cámra rávezette a kalciumoltások szükségességét. Ennek dacára sem kap
tam meg a kezelőorvos - dr. Kleintől - az előírt orvosságot, hanem újra 
komisszió elé citáltak november 9-én, ahol dr. Bartha és dr. Klein kijelen-



tették, hogy nincs semmi bajom, csak egy kis tüdőgyulladás, amitől ugyan 
egész nyugodtan dolgozhatok. Ezen véleményt írásban kértem a komisszió-
tól, amit az nem adott meg. Nem tehettem tehát egyebet, mint privát orvos
hoz: dr. Schafferhez mentem, aki megállapította a köpetből, hogy igenis 
sok Koch tbc bacilus van. Ezen vélemény alapján jelentést tettem a pénztár 
igazgatójánál, aki jegyzőkönyvet vétetett fel és egyben utalt dr. Szántó fő
orvoshoz röntgenvizsgálatra, aki megállapította, hogy tüdőm meg van tá
madva, és két tanú előtt kijelentette, hogy ha a komisszió tagjai is olyan 
betegek volnának mint én, akkor bizony ők sem dolgoznának. 

Röntgenvizsgálat után a főorvos kibővített komisszió elé utalt, ahol részt 
vett dr. Markovics is, akinek kérdésére előadtam ügyemet és hogy panaszt 
emeltem a komisszió ellen. Ismét súgás-búgás lett az eredmény, meg az, 
hogy elbocsájtottak - anélkül, hogy valami pozitív megállapítást a kezelő-
lapomra vezettek volna rá - , és azt mondották, hogy az eredményről érte
síteni fognak. Egypár nap múlva megtudtam, hogy a további gyógykezelést 
és a táppénz kiutalását megtagadták. 

Most újra a főorvoshoz fordultam, aki azt válaszolta: amit tehettem, azt 
megtettem. 

Nem volt ezek után mit tennem, mint november 30-án a központhoz for
dulni panasszal, amelytől december 17-én azt az átirati értesítést kaptam, 
hogy ügyemet leküldték Suboticára a pénztárnak, ahol megsürgettem az 
elintézést. De ott kijelentették, hogy beletelik fél év, amíg az ügy elintézést 
nyer. Úgy látszik, ha pénztári tagnak ilyen ügye van, meg is halhat, amíg 
az elintézésre kerül. A munkással nem törődnek. Az csak arra jó, hogy be
fizesse a járulékot. Ha azonban megbetegszik, akkor olyan lekiismeretlen 
orvosok kezébe kerül, akik vagy nincsenek tisztában az orvosi tudománnyal, 
vagy pedig dr. Klein Adolf befolyása alá kerülnek, hogy a jelen esetben bosszú
ját érvényesíteni tudja azért, mert már két előző esetben jegyzőkönyvet vétet
tem fel ellene. Csak lelkiismeretlenség kell ahhoz, hogy egy orvos, akinek 
pozitív röntgen és köpetvizsgálat áll a rendelkezésére, mégis csak tüdőtágu
lást állapít meg. Éppen az ilyen és hasonló ezer és ezer visszaélés kell hogy 



a munkásságot egyszer öntudatra ébressze és egységes frontba tömörítse, 
hogy visszaszerezze autonóm jogát a pénztári ügykezeléshez, eltávolítsa a 
pénztár szolgálatából a bruzsoá diktátorokat, akik a munkásnak, ha valami 
baja van is, rámondják, hogy egészséges. S ha pedig fél lába a koporsóban 
van, mehet dolgozni, és ha nem tetszik, apellálhat az úristenhez. 

Süllei Balázs pénztári tag 
(festőmunkás) 

1. szám (január 2.) 

A város és a falu dolgozóinak 
legnagyobb pusztítója, legveszélyesebb 

ellensége: a szervezetlenség. 



MUNKABÉRFALÓ FÖLDBIRTOKOS 

A mi községünkben is nagyon sok visszaélés, megrablás éri a munkaadó, 
tőkésosztály részéről a munkásságot. A visszaéléseiről és falánkságáról híres 
„nagyságos" Ungár Béla „úr" mellett valamennyi majdnem láthatatlan 
lénnyé törpül, és így groteszkként emelkedik fel, mint valami vérengző ször
nyeteg, amely csattogó fogait a munkások éhbérére vicsorítja. 

De viszgáljuk csak meg, hogy e a burzsoá agyaraival miként falja fel a 
munkások éhbérének javát. Egy jellegzetes esettel illusztráljuk ezt a falánk
ságot. 

Az elmúlt (1926) aratási munkaidényre huszonhárom munkás szerződött 
le a fönt nevezett „nagyságos úr"-hoz. A megegyezés szerint a munkásoknak 
kötelességük az „uraság" összes kalászos vetését learatni, amelyért a be
takarított termény tizenkettedik részét kapják. Ezenkívül minden egyes mun
kásnak 6 lánc kukoricát kellett kapálni, szedni és az ehhez tartozó munkát 
elvégezni. Az aratás-cséplési munkálatok befejezése után a munkaadó úgy 
biztosította magát a munkásokkal szemben - az őszi idény munkálatainak 
pontos elvégzésére - , hogy azoktól a már megkeresett munkabérből, a ter
mészetben kiadandó 12-ik részből levont fejenként két-két métermázsa búzát. 

Nem különb Ungár „nagyságos úr"-nak eljárása a munkásokkal szemben 
egy másik esetben sem. A nyári dunai árvízveszedelem alkalmával - amely 
a jugoszláviai burzsoázia „gondosságát" és „előrelátását", no meg a nép 
„gazdasági biztonságának lelkiismeretességét" bizonyítja - a hatóságok 
fűhöz-fához kapkodtak fejetlenül. Erőszakkal elvitték a falu földmunkásait 
hetekig tartó ingyen robotmunkára olyan időben, amikor a falu népe leg
nagyobb erőfeszítéssel törekszik magát biztosítani téli - éhenhalással fenye-



gető - napokra. Amint mindenünnen elvitték és mindenkitől követelték a 
hatóságok az árvízveszedelem ellen a munkásokat, úgy „nagyságos" Ungár 
úrtól is hat munkást követelt, hogy küldjön az apatini gátak erősítésére. 
A „nagyságos és jólelkű" Ungár „úr" a „kecske is jóllakjon meg a káposzta 
is megmaradjon" elvi alapon állva a hatósági követelésnek eleget akart tenni, 
de a pénzét is meg akarta tartani, amit különben ki kellett volna fizetni az 
előállítanadó munkásoknak. Az elvi álláspontját úgy oldotta meg a pénz
éhes földbirtokos, hogy az aratómunkásokból - minden élelem és pénz nél
kül - hatot elküldött az „ingyen robotra". 

A munkások a „kötelező" háromnapi robotról visszajövet, kijelentették, 
hogy ők nem azonosítják az „úr" kecske és káposzta elvi álláspontjával 
magukat, hanem kérik a jogos százdináros napibér megtérítését, amely össze
get a hat munkás a visszamaradt és helyettük dolgozó aratómunkások kö
zött akart szétosztani. A „nagyságos úr" azonban azt válaszolta, hogy ő 
bizony egy f ityinggel sem ad többet, mint ami jár. A tizenkettedik részt meg
kapták, s ha ez a kielégítés nem tetszik, úgy appellálhatnak az istenhez. A 
burzsoá okoskodását azzal indokolta meg, hogy a hat munkás helyett, amíg 
ők a robotot végezték, a többi munkások dolgoztak. S még máig sem adta 
ki a háromnapi jogos munkabért. 

Elhisszük a „nagyságos úrnak", hogy így a „kecske és káposzta" érvelése 
önnek hasznot hajtott, de a munkások megkárosítása, egyenesen megrablása 
árán. 

Megjegyzendő végül, hogy a munkások minden - a szerződésbe foglalt -
kötelezettségének eleget tettek, csak öt munkás különböző körülmények 
miatt, amiket pedig a burzsoá törvények is elfogadnak mentségül, nem fe
jezhették be a kukoricaszedést. Bár itt is falhatott egypár harapást a munka
bérből, mégsem volt hajlandó az aratómunkásoknak a szerződés szerint 
jogos - de jogtalanul visszatartott - két-két (...) kiadni. A falatozást pedig 
úgy intézte el a „nagyságos úr", hogy öt munkásra eső és ki nem adott mun
kabéren alul fogadott munkásokat, akik befejezték a kukoricaszedést. De 
hát a munkabérfaló földbirtokos úrnak kevés volt ám az a haszon, amit az 



öt munkás kétszeri kukoricakapálással hajtott, de még rákényszerítette az 
éhbérén robotolókat, hogy maguk mellé állítsanak más munkásokat is. 

Csak folytassa profitéhes gyomrának kielégítését, burzsoá szörnyeteg, és 
vigyázzon, hogy úgy ne járjon, mint a mesebeli kígyó, amely a zsíros szurkos 
kócgombócokat megette és kirepedt a gyomra. 

2. szám (január 9.) 

Fiataloké a jövő! Ifjúmunkások, jertek 
a mi küzdő táborunkba! 



A SUBOTICAI RUFF CSOKOLÁDÉGYÁR 
MUNKÁSAINAK HELYZETE 

(Helyi munkáslevelezőnktől) 

A fiatal jugoszláv burzsoázia féktelen kizsákmányolásáról és vadállatias 
bánásmódjáról tanúskodik az alábbi tény, melynek színhelye Vilsonova 
ulica 11. száma alatt levő Ruff csokoládégyár nevű munkásnyúzda. E le
tagadhatatlan s megdönthetetlen tény bizonyítására adatokat sorakoztatunk 
fel, amelyek a szervezetlen munkások és munkásnők borzalmas helyzetének 
képét tárják a szervezett és szervezetlen munkások és munkásnők elé okulásul. 

A fent gyárnak nevezett munkásnyúzdában körülbelül 40 munkás és mun-
kásnő dolgozik. A munkaidő 9, 9 és fél és 10 óra, hol hogy a gyáros uraknak 
eszébe jut. A munkásnők életkora 14 évtől 20 évig terjed. Munkabérük napi 
14—30 dinárig terjed. Azok a nőmunkások, akik a csomagolásnál akkord
ban dolgoznak, a legerőfeszítőbb munka mellett sem érik el a 14—25 dinár 
napi keresetet. A nyolc órán túli munkaidőt vagy egyáltalán nem, vagy igen 
nevetséges alacsony százalékkal díjazzák. Fölmondás pedig egyáltalán isme
retlen fogalom e munkahelyen. A profitéhes urak, amikor meggondolják, 
egyszerűen az utcára dobják a munkásokat és munkásnőket. Hogy miképp 
és mily körülmények között hajtják végre Ruff úrék e szívtelen embertelen
séget, a jövő számban bővebben foglalkozunk. 

A férfimunkások - akiknél a szakképzettség megkívántatik és meg is van -
szintén hasonló körülmények között dolgoznak. E munkások hetibére 250—320 
dinárig megy a meghosszabbított munkaidő mellett. Csak három embertelen 
hajcsár heti fizetése: Liska Adolf 700 din, egy lakatos mint gépész 400, ez 
pedig valami Bence névre hallgat, még egy, aki üzemi lakatos és csokoládé
mester egy személyben, 500 dinárt ér el hetenkint. 

Munkahelyül részben egy pince szolgál, ahol egy szennygyűjtő medence 



terjeszti „kellemes" illatát. E gyűjtőmedence tisztítását azok a lányok vég
zik, akik a csokoládénál dolgoznak. Ilyen különböző munka elvégzését a 
legnagyobb tisztaság és körültekintő óvatosság dacára sem szabadna egy 
és ugyanazon személyeknek végezni. De úgy látszik, nem telik a „szegény" 
Ruff urak zsebéből egy munkást alkalmazni tisztességes fizetés mellett e 
célra. 

Ugyanígy a többi helységeket is ugyanazok a munkáslányok mossák, sú
rolják fel „munkaidő" alatt, de úgy, hogy rendesen fél órával tovább tart 
a „törvényes" munkaidőnél. Előírásos mosdókészülék sehol nincs. A mosa-
kodást a munkások és munkásnők vödrökben és szabad csapok alatt vég
zik. A konyhában, ahol a csokoládé és más cukorkák főzését végzik, szellőz
tetés egyáltalán nincs. Azt a szelelőlyukat is, amit a tűrhetetlen füstben, gőz
ben és egészségtelen levegőben dolgozó munkások készítettek egészségi szem
pontból, a munkaadó „urak" becsináltatták azzal az indokolással, hogy a 
meleg levegő maradjon bent éjszakára a gépek melegítésére. Szép megindo
kolás?! 

De nézzük meg a bánásmódot is. Mily „szelíd" és „emberséges" az a fent 
nevezett gyárban, s hogy tényleg nem frázis az, mikor azt állítjuk, hogy vad-
állatias az a bánásmód, miben részesítik a profitéhes gyáros „urak" a mun
kásokat és munkásnőket, azokat, akik az „uraknak" megteremtették a ké
nyelmes életet. A gyáros urak és hajcsárjaik szinte versenyezve igyekeznek 
tanúbizonyságot tenni állatiasságukról. Gorombáskodás, trágár kifejezések, 
ocsmány szitkozódás, amely nem is napi, hanem mindenórás eszköz a gyár
ban dolgozó fiatal gyermeklányokkal, felnőtt munkásnőkkel szemben Liska 
hajcsár úr, no meg a többi hajcsár kezében. Jottányival nem jobbak a főnök 
urak se, akik számtalanszor annyira kivetkőznek emberi mivoltukból, hogy 
megpofozzák a munkásnőket, sőt legtöbbször bűntelenségért is. E tényeknek 
a valóságáról sem fogunk a jövő számunkban megfeledkezni. 

Most még néhány szót a gyárban uralkodó munkarendről, amelynek írá
sos blankettái ki vannak ugyan függesztve, de az abban foglaltak legmini
málisabb része is alig van betartva, amint a fent leírt állapotok bizonyítják 



is. De az a tény is, hogy a gyárban nincs időjelző, csak megerősíti iménti 
állításunkat. Óra és a munka kezdését és bevégzését jelző készülék hiányá
ban a munkások és munkásnők sohasem tudják, hogy tényleg pontosan 
kezdik avagy végzik a munkát. így nagyon gyakori eset, hogy a munka fél 
órával is tovább folyik a „rendes" munkaidőnél, ami szintén haszonnal jár, 
oly haszonnal, ami a Ruff úrék zsebébe vándorol. 

Munkástestvérek! Proletárnők! Hozzátok is szólok néhány szót. Ez az 
áldatlan helyzet csak azért van így, mert szervezetlenül álltok szemben a ki
zsákmányoló fenevadakkal. Ti dolgoztok! És mi a fizetésiek? Éhbér! Van-e 
fegyvertek: a munkásszolidaritás, amivel küzdeni tudtok, védeni magatokat 
a támadásokkal szemben? Éhbéretek olyan alacsony, amelyből alig tudtok 
magatoknak annyit előteremteni, amennyi a munkában elvesztett erőtö
ket pótolná! Rúgnak, ütnek, szidalmaznak benneteket! Benneteket, akik 
a gyár bűzös levegőjében keserves munkában kiizzadjátok gazdáitok - Ruf-
fok - számára a csengő aranyakat, a jólétet és nektek még annyira sem te
lik, hogy az esős, sáros téli időben pár hét alatt tönkrement lábbeliteket, 
ruhadarabjaitokat pótolni tudnátok. A Ruff „urak" kényelmes lakásokban 
laknak, dőzsölnek, fürödnek a ti fáradságos munkaerőtök kifacsarása árán 
megteremtett jólétben, de nektek nincs meleg odútok, ahol felmelegedve 
kipihenhetnétek a megerőltetett munka és a hosszú gyaloglás fáradalmait. 
Nincs, mert a hasznot az uraitok zsebre vágják, s nincs meg köztetek teljesen 
az összetartás fegyvere. Még nem vagytok szervezkedve. 

Munkások és munkásnők! Ébredjetek öntudatra! Jöjjetek közénk. Védjé
tek magatokat a többi munkástestvérek segítségével a kapitalista kizsákmá
nyolás ellen! Jöjjetek közénk a szakszervezetekbe, ahol közös erővel munkás
szolidaritással harcolunk megélhetésünkért, a kapitalista járom alóli felszaba
dulásért! 

4. szám (január 23.) 



HŰ SZOLGAI JUTALOM ÉS A TŐKÉS HALÁLA 

(Gyári levelezőnktől) 

Az 1926. év befejezése előtt már hónapokkal hangosan csattogtatta szár
nyait és kukorékolt a ferrumi szemétdomb kakasa, hogy újévre „meglepő 
és kedves" ajándékot tartogat meghitt környezetének. Mi „bűnös" hitetlenek 
hányszor kételkedtünk a gyár mindenható urának „nemes"-lelkűségében. 
És mire ő mind e kételkedőket egy csapásra megnyugtatta, mert tényleg 
beváltotta ígéretét - ajándékot adott. Hogy emberbaráti érzéseit ne hevertesse 
parlagon, elhatározta, hogy néhány igásat az „aranyszabadság" hímes mezejé
re küldi. Ezzel, úgy látszik, azt igyekszik bebizonyítani, hogy nem célja a mun
kásokat rogyásig kihasználni és kicsavarni, mint egy citromot, ahogy a „rossz 
nyelvek" beszélik. De ezúttal még tovább merészelt ez a nagy „úr" a „demok
rácia" rögös útján. Most teljes egészében magáévá tette az annyiszor és annyiak 
által követelt „egyenlőséget", és mindjárt áttért annak gyakorlatbani megvaló
sítására. Éspedig a következő formában: „Uszályhordozóim és csatlósaim 
(mérnökök, tisztviselők és felügyelők) és igásaim (munkásaim) édestestvérek, 
teljesen egyenlők, tehát egyenlően fogom őket kizsákmányolni és együtt 
küldöm őket - esetleg télen - nyaralni, hogy élvezzék az »aranyszabadságot«." 

A fönt ismertetett szellemben cselekedett Donath „úr" is most - nemrégen -
újévkor, amikor az elbocsájtott munkások közé egy-két tisztviselőt is csatolt. 
A megmaradtak közül pedig a művezetőknek kb. 30 százalékos bérredukciót 
engedélyezett, nehogy hitvány, kopott öltönyük még kopottabb zsebe lesza
kadjon a sok buger alatt. Megengedte azt is, hogy a havidíjasok osztályából 
a munkások átléphessenek a redukált hetibérbe. Ezzel Donath „úr" csak 
demonstrálni akarta, hogy mennyire nem híve a kasztrendszernek. 



A többi félórabér-félakkordban dolgozó munkásokról sem akart Donath 
úr jószívűsége megfeledkezni, amennyiben meg akarta teremteni a nyers 
akkord általi nagyobb kereseti lehetőséget. De bizony ez nem úgy sült el, 
amint Donath „úr" számította, mert ez a terv fuccsba ment. 

Bizony, néha még Donathéknak is „igazuk" van. Kell, hogy a fizetett 
alkalmazottaknak, akár szellemi, akár fizikai munkások is eszükbe juttassa 
néha ilyen ténykedésekkel a közös osztályhelyzetet, a közös kizsákmányol-
tatást, hogy ne tévesszék szem elől a közös és örökké fejük fölött lógó Damok
lesz kardot, a rettegést, a bizonytalan holnapot. 

Igen, mérnök és művezető urak! Ilyen embertelenségek kell hogy önöknek 
is eszükbe juttassák a munkásosztályt, melyből önök is regrutálódnak, hogy 
változtatni kell ezen osztály tűrhetetlen helyzetén. Jól láthatják a saját esetük
ből, hogy a kapitalisták egyformán kivágják alkalmazottaikat, ha mindjárt 
azok igen jó hajcsárok is, ha rájuk többé nincs szükség, vagy pedig ugyanúgy 
levon a bérükből, mint a munkásokéból, ha bármily okból kifolyólag is 
csökken a profit. 

Ma már a munkásmozgalom elit csapatai nagyszámú értékes erőkkel -
mint mérnökök, tudósok, írók, orvosok stb. stb. - operálnak az emberi 
kultúra és munkásosztály felszabadításáért a kapitalista járom alól. Csak 
a begyepedesett fejűek, a mindenkori fejlődés átkos nehezékei, keréktörői 
nem tudják megérteni az idők szavát. 

A fent említett tisztviselők kiebrudalása és a 30 százalékos júdásjutalom 
csökkentése nem egyedülálló jelenség. Köztudomású, hisz a polgári szennyes 
lapok hasábjain napról napra olvasható, hogy úgy itt Suboticán, mint egész 
Jugoszláviában, mint az egész világon a tőkés rablók szervezetten és egyönte
tűen hajtják végre az érvágást úgy a fizikai, mint a szellemi munkásokon, 
E világos és kézzelfogható tényeket nem tudják vagy nem akarják megérteni 
a szellemi proletárok, akik inkább a hízelkedés és alázatosság fegyverével, 
mint az osztályharc nyílt küzdelmével akarják kicsinyes és gyáva életüket 
biztosítani. De a Donathok - tőkések - hadserege segít a hályogot a szemekről 



levenni és a vattát a fülekből kivenni, hogy meghallhassák a proletariátus 
dörgő szavát: „Testvér! Jöjj velünk a proletariátus nagy mesterének: Marx 
Károly által megjelölt osztályharc útján!" 

4. szám (január 23.) 

Kenyeret és munkát követelünk az 
éhező munkanélküliek családtagjainak! 



ILYEN A LAKÁJSZEREPET BETÖLTŐK SORSA 

(Muzslyai munkáslevelezőnktől) 

Nálunk Gornja Muzlján 1926. szeptember 18-án a földmunkásság öntuda-
tosabb elemei - akik sajnos még elég csekély számmal vannak - megértették 
a kapitalizmus páncélkapuit döngető proletariátus hívó szavát, és siettek 
annak létszámát növelni: beléptek a megalakult helyi földmunkáscsoportba. 
E kevesek számoltak a burzsoá erőszak szerveinek - a hatóságok - üldözései
vel. Az elszánt küzdelem, felvilágosító munka mégis meghozta a gyümölcsét: 
a kis tábor gyorsan 100-ra szaporodott. 

A gyermek, kezdő szakszervezeti mozgalmat a helybeli hatóságok utópiá
nak, ábrándnak tekintették. Amidőn látták, hogy a mozgalom nem szappan
buborék, hanem komoly osztályharci tényező, és hogy a munkások a saját 
helyzetük megjavítása céljából tömörülnek, akkor a helyi hatóságok elhatá
rozták, hogy ennek a mozgalomnak, ha nem is brutalitással, de valami csel
fogással véget kell vetni. Sok ilyen ravasz cselfogása, ütőkártyája van a burzso
áziának. A sok közül a mi „bölcs" hatóságunk a következőt játszotta ki. 
Alakított egy 25 tagból álló tűzoltótestületet, és ennek a testületnek tagjaiul 
a mi szervezett tagságunk egy részét rászedéssel meg presszióval bekényszerí-
tette. De ezek az elvtársak tovább is megmaradtak hűen az osztályharcos 
csoportjukhoz. Egy azonban kivált közülük, mint a konkoly a búzából, 
akinek többet ér a kapitalista uszályhordozók vállveregetése, mint az osztály
harc. Ez a kivált, illetve lakájnak felcsapott egyén valami Masa Sándor névre 
hallgat, akit az uniformis szédületbe hozott. 

Masa Sándor a lakájfogait akkor mutatta meg, amikor az itteni csoportunk 
egy munkáskultúrestélyt akart rendezni. A helybeli hatóság csak úgy engedé
lyezte a kultúrestét, ha a tűzoltó-egyesület neve alatt rendeztetik. Ebbe bele 



is ment csoportunk. Azonban valami furcsaság történt az előadás napján. 
Masa Sándor „alparancsnok úr" kijelentette, hogy a pénztárnok és ellenőrök 
egyike ő, és hogy az egész bevétel a tűzoltó-egyesületet illeti. 

Hogy mit érdemel az ilyen lakájjá vetkőzött egyén, ennek megítélését az 
osztálytudatos proletariátusra bízzuk. 

Van egy magyar közmondás: „Addig jár a korsó a kútra, míg össze nem 
törik." így jár a rendőri spicli szerepet játszó Masa „úr" is. Valószínű olyan 
szerepet akart játszani a tűzoltó-egyesületben is, mint a földmunkáscsoport
nál. A többiek hátán pozícióba jutni. Az utóbbi helyen, úgy látszik, minden
áron parancsnokká akarta magát feltolni, ami „véletlenül" éppen olyan 
rosszul sült el, mint a szakszervezetben a személyi feltolakodása, mert a tűz
oltóság háromnegyed része szervezett munkás, akik felismerték a konkolyt, 
és nyílt kérdéssé tették Masa úr szereplését. Szavazásra került a dolog, és 
egyhangúlag ellene volt az összes tűzoltó legénység. így a lakáj szerepet betöl
tő Masa „úr" megkapta jutalmát: kipottyant a fényes uniformis és alparancs-
noki állásból. 

Mi így bánunk el azokkal, akik a munkásosztály testén rúgnak, és eljön 
az idő, hogy azokra is rákerül a sor, akik Masa „úr" példáját követik a munká
sokkal szemben, és akkor majd Masa meg a többiek rugdoshatják egymás 
szemébe bűnüket. Akkor hiába minden „mea culpa", szánom-bánom! 

5. szám (január 30.) 



BURZSOÁK SZÓCSÖVE 

(B. Petrovo Selo-i munkáslevelezőnktől) 

A profithajszolásban megbolondult kapitalizmus ma az őrültek táncát 
járja a kizsákmányolt és agyoncsigázott proletártesteken. E tánchoz néhány 
tucat burzsoá bérenc fújja a méregdalait. A tucat számból bemutatunk egy 
példányt a Petrovo Selo-i munkástestvéreinknek. E példánynak a neve Nagy 
Mihály, aki úgy fújja a burzsoá telhetetlenségét jólesően simogató nótáját, 
mintha aranyakat fizetnének neki. Tudákos fejével állandóan fundál valamit. 
A legutóbb azt fundálta ki, hogy a szakszervezet zárt soraiban megbontja 
a fegyelmet. Buta ravaszsággal azzal agitál, hogy az 1905. években a pesti 
munkások házakat vettek, s hogy a mostaniak se különbek, mert azok is -
pl. Suboticán - a tagsági járulék 60 százalékából házat vettek maguknak. 

Az ilyen üresfejű csaholására csak azt mondjuk mi osztálytudatos mun
kások, hogy úgy Suboticán és mindenütt, ahol otthonai vannak a munkásság
nak, az egy sem egyes személyeké, hanem az összességé, valamennyi munkásé, 
ahol minden szervezett munkás menedéket talál a proletár szolidaritás alatt 
a tőkések támadásai ellen. A munkásotthon a munkásosztály gazdasági 
szervezeteinek a székhelye, a munkáskultúra temploma, ahová minden mun
kásnak joga, de kötelessége betömörülni. 

Mi azt jól tudjuk, hogy a suboticai, de a többi munkásotthonok is mind 
az ott szervezett munkások keserves fillérein épültek. S már akkor megvolt 
a munkásotthon mindazon helyeken, ahol osztályharcos munkásság van, 
amikor még mi Petrovo Selón szervezetlenek voltunk, amikor még a burzsoá
zia mérges gáza érájában támolyogtunk. 

Nagy Mihály még tanácsokat is osztogat az éhező proletároknak, hogy 
össze kell gyűjteni a munkásságnak a fölösleget, és ebből földet kell vásárolni, 



és ha ez sokáig folytatódik, akkor arra ébred egyszer a munkásság, hogy 
minden az övé: a föld, a paloták stb. 

Szépen hangzik ez is, és mi is magunkévá tesszük e szép eszmét. De hogy ez 
az eszme megvalósíttathassék, meg kell teremteni az előfeltételeket, vagyis 
azt, hogy a munkásnak fölöslege legyen, amit összegyűjthet. 

Azt csak megengedi, kedves Nagy Mihály, nekünk, proletároknak, hogy 
a mai rettenetes kizsákmányoló rendszer mellett nincs a munkásosztálynak 
feleslege, de nincs annyija se, hogy eleget enni tudjon, tisztességesen ruházkod
jon. Miből váltsa meg hát a földbirtokot a munkásosztály, miből a palotákat? 
Talán a nyomorral és éhséggel. Ha ezért ideadná a burzsoázia javait, úgy 
ilyen fizetési feltételeket és pénzegységet bőven adnánk. Ja, de a burzsoázia 
nem olyan megveszett, hogy a paradicsomi életet felcserélje a proletárok 
pokoli kínjaival. 

Mi, „kedves" Nagy Mihály, úgy képzeljük a fölösleg előfeltételeinek 
a megteremtését, hogy szervezkedünk, erőt gyűjtünk egy hatalmas táborba, 
és harccal vívjuk ki magunknak, hogy legyen fölösleg. Ez pedig csak úgy 
lehetséges, ha nemcsak mi, hanem mindenki annak a hatalmas harcos tábornak 
elszánt tagja lesz, és szembeszáll a minden földi jóval és hatalommal rendelke
ző burzsoáziával, és attól kikényszeríti azt a fölösleget, ami a munkástársada
lom felépítéséhez szükséges, ahol tényleg minden a munkásé. 

De hogy mindezt elérhessük, szükséges, hogy szervezkedjünk, páráinkkal 
támogassuk azokat, akik a munkásság megszervezésén, tanításán fáradoznak, 
hogy mindannyian egy erővel, egy akarattal fölépítsük a munkásság jövő 
társadalmát. 

Látod, Nagy Mihály, ha te és öntudatlan társaid 1905-ben már így gondol
koztatok volna, mint mi, akkor nem volnál Petrovo Selo tüdővésztanyájá
nak - kisvárosnak - lakója, hanem neked is jutott volna ebből a sok fényes 
palotából egy egészséges, meleg családi fészek, mint ahogy egy országban 
van is már minden dolgozó munkásnak. 

6. szám (február 6.) 



EGY DÍSZVIRÁG 

(Mali Iáoí-i munkáslevelezőnktől) 

A mi munkáséletünk tele van sok-sok olyan jelenséggel, amelyre nekünk, 
akik szenvedői vagyunk ennek az életnek, figyelni kell, és biztosítani kell 
magunkat ellene. Nagyon téved az az ember, aki avval áltatja magát, hogy 
azokért a gonoszságokért és csalásokért, amelyeket egyes emberek ember
társainkkal szemben elkövetnek, majd az Isten fogja megbüntetni. Nem, 
munkástestvéreim, nem fog az Isten büntetni, hanem ez a funkció a te számodra 
van fenntartva, mert te vagy az isten, hogy tudd gyakorolni ezen funkciód, fel 
kell készülni erre a hivatásra, ennek pedig egyetlen útja és módja: a szervezkedés. 

Sok-sok ilyen és ehhez hasonló bűntény van már feljegyezve a könyvünk
ben szerte az országban, amely itt is, Mali Idjoson történt, amelynek szereplője 
Frindick Mihály „bácsi". Ez a díszvirág, aki úgy képzelte a dolgot, hogy 
ő egyike azon kiváltságosoknak, akiknek joga van arra, hogy a dolgozó 
munkásság zsírjából élősködjön és zeneszóval részegen kurjongasson végig 
a faluban. 

Ez a dicsőséges „mákvirág", ez az emberi bőrből kivetkőzött „Mihály 
bácsi", amíg fel nem fedezte magában ezen nagy tudományt, hogy ő is azon 
ingyenélő társadalom tagjai közé tartozik, akik már régebben felfedezték, 
hogy a legszebben lehet élni a mások verejtékesen megkeresett fillérein, mutat
ta azt, hogy ő is a dolgozók társadalmi alakulatába, a szervezetbe tartozott. 
De minekután a szögnek az a tulajdonsága, hogy nem szeret sokáig a zsákban 
lenni, ez a „bácsi" is kibújt abból a kétszínű zsákból, ahol érvényesítette 
az ő dicső nagy felfedezését. Ugyanis munkavezető lett Petrőc község határá
ban végzett árokmunkánál, ahol 70 emberrel dolgoztatott 12 hétig, hisz ez 
óriási eredmény, hogy 70 embernek lehet parancsolni, ettől meg is részegedett 



őkelme úgyannyira, hogy amikor a kaucióképpen bent maradt pénz elszámo
lására került a sor, minekután ő vette azt fel, „olyan hatalmas elszámolást 
csinált, hogy a munkásság imitt-amott kapott valamit belőle. A legnagyobb 
rész megmaradt neki. Természetesen ezen hatalmas eredmény megkívánta 
azt, hogy ünnepélyesen meg legyen örökítve a falu évkönyvében, hogy a falu 
szülöttje, dicső „Mihály bácsi" behajózott a kizsákmányolók és más bőrén 
élők dicső táborába, hatalmas dáridót csapott a kiskocsmában. Ez nem elég, 
ezt még nem hallhatta az egész falu, feltétlenül tudomást kell erről szerezni 
az egész falunak, zeneszóval kell végigjárni a falut. És hogy mindenki megtud
ja azt, hogy ő megtalálta önmagát, ordítozni méltóztatott (Mert hát ilyen 
hatalmas „úrnak" ez a titulus jár. Szerk.), hogy „most a munkások pénzéből 
mulatok, s akinek nem tetszik, mehet keresni, ahol jólesik!" - Igaza van, 
nagyuram, Mihály „bácsi", mi tudjuk, hogy sehova nem mehetünk keresni, 
mert lopni s csalni is szabad, csak ügyesen kell csinálni, ezért nemigen szokott 
baja történni az ilyen nagy „uraknak" - mert jó az Istenük. De azt is tudjuk, 
hogy ezek és ehhez hasonló „urak" és Mihály bácsik csak addig tudnak érvé
nyesülni, amíg mi szervezetlenek vagyunk. Mi is felfedeztük ezen tudományt, 
s szervezkedünk. Szervezni fogjuk azokat a Srpski Krstur-i és temerini mun
kástestvéreinket is, akiknek a bőrére akar munkát vállalni, hogy hűséges 
csatlósával, György Istvánnal együtt ne lehessen alkalmuk arra, hogy zene
szóval kísértessék magukat utcahosszat. 

Munkások! Elvtársak! Be a szakszervezetbe, mert ez lesz a mi erősségünk 
és védelmezőnk. Láthatjátok, hogy ez a mi gyenge szervezetünk is már riadal
mat keltett a bőreinken élő, zsírjainkon hízó „kegyelmes, nagyságos és tekin
tetes urak" na meg az itt élő díszvirág „Mihály bácsik" között. Nincs gondol
kodásra idő, minden a szemünk előtt játszódik le. Szervezkedjünk bátran 
az egyetlen osztályharcos szervezetünkbe: a Mezőgazdasági Munkások 
Szervezetébe, hogy ne legyen alkalma „Mihály bácsiknak" részeg fővel muzsi
kaszó mellett belénk rúgni. Föl munkára! Ébredj, te alvó sereg, s nyisd ki 
szemed, hogy láss! 

10. szám (március 6.) 



JÚDÁSOK 

(Sentai munkáslevelezőnktől) 

A munkásság örökös harcában, amelyet a kapitalizmussal kell vívnia, 
sok-sok oly jelenség fordul elő, amely arra készteti a munkásságot, hogy ne 
csak azok között lássa meg az ellenségeit, akik nyíltan szemtől szembe veszik 
fel a harcot vele, hanem a saját osztálytársai, a vele együtt kihasznált, ki
uzsorázott munkatársai között is. Élénk fényt vet erre az egyenlőtlen harcra, 
amelyet a munkás és munkaadók vívnak, a sentai bőrmunkássztrájk alkalmá
val az alant felsorolt munkások árulása, amely az amúgy is egyenlőtlen eszkö
zökkel vívott harc kimenetelét az erősebb fél javára billentette. így volt Sentán 
is. A munkás az ő kevés harcszerével felvette a mérkőzést a minden harci 
eszközzel jobban felszerelt munkaadókkal, dacára kevés felszerelésének 
már-már ott állt a helyzet, hogy a munkások kerülnek ki győztesen, de jöttek 
a díszmadarak, az árulók, akik a munkaadók javára billentették a helyzetet. 
Természetesen ilyenformán a harcmezőt is az elesettek hullái borítják, ennek 
a vesztett ütközetnek is meglettek a maga áldozatai, ami legsúlyosabban 
elítélendő, s mint örökös szégyenbélyegként szerepeljen azon munkások 
életében - ezen áldozatok is munkásárulás miatt lettek. 

Ezért határozta el a sentai bőrmunkáscsoport, hogy Bilicki István cipész
munkást és Tóth Etel felsőrészkészítő nőt a tagok soraiból kizárja, amely 
kizárást a központ március hó 15-én jóváhagyta. 

Felkéri a sentai bőrmunkáscsoport az egész ország bőrmunkáscsoportjait, 
hogy ezen két munkás bárhol is akarna munkát vállalni, illő fogadtatásban 
részesítsék, és mint sztrájktörőkkel bánjanak velük, hogy mindenütt érezzék 
gyalázatos tettük következményeit. De még evvel nem zárult le a bűnlajstrom, 
újabb emberek, de ugyanazon bűnnel terhelve, akiket szintén a dolgozó és 



becsületes munkásság figyelmébe kívánunk ajánlani. Kipp József és két fia, 
Tényi Pál és Nesic Stevo kismesterek, akiknek akkor van szüret, amikor 
valamelyik üzem sztrájkol, de egyik sem áll olyan jól, hogy bármelyik pilla
natban ne kellene nekik is mint munkásnak dolgozniok, ezeket is ajánljuk 
a munkásság figyelmébe. 

Ti pedig, harcos testvéreim, nemcsak Sentán, hanem szerte az egész ország
ban, nyitva legyen szemetek, és iparkodjatok e konkolyt soraitokból eltávolí
tani, mert inkább ezer nyílt ellenség, mint egy álnok jó barát. 

14. szám (április 3.) 

A vagyon legkisebb pórusához is szenny 
és vér tapad! 



NYILATKOZAT 

Én, aki azon hat ember közül való vagyok, akik árulásunkkal és gyengesé
günkkel megbuktattuk a munkásságnak mozgalmát a Ferrum-gyárban, és 
célhoz juttattuk az igazgatóságnak aljas tervét és embertelen munkaprogram
ját, amely a nyers akkordmunka bevezetéséből állott, így árulásunkkal lehető
vé tettük - dacára a munkásság háromhetes hősies küzdelmének - az igazgató
ság tervét, a nyers akkordmunkát. 

Én, aki az elbocsájtás előtt a gyárban csoportvezető voltam, az árulás után 
szintén visszakaptam helyemet, most itt állok a megcsalt Ferrum-gyári szerve
zett munkások és a jugoszláviai szervezett összmunkásság előtt, mert megbán
tam bűnöm, azt a bűnt, amit mint szervezetlen munkás követtem el, magam 
és munkástársaim ellen avval, hogy engedtem a másik öt társam bor melletti 
rábeszélésének, én is bementem velük együtt munkát vállalni a gyárba. Evvel 
megpecsételtük a sorsát egyelőre a munkásság mozgalmának. 

Azon kéréssel járultam az itteni független vasas csoport vezetőségéhez, 
hogy bocsássa meg nekem és tegye lehetővé számomra azt, hogy a becsületes 
és osztálytudatos munkástársaim között a szervezetben ismerhessem meg 
a munkásság útját, és hogy soha többé, semmi körülmények között ne lehes
sek árulója a munkásság ügyének. Egyben kijelentem, hogy ezen elhatározá
somra engem senki nem beszélt rá, hanem saját belátásom szerint és a feléb
redt lelkiismeretem parancsoló szavának engedelmeskedve cselekedtem, 
mert láttam azt, hogy abból a keresetből, amit a Ferrum-gyár igazgatósága ad, 
nem lehet megélni, és hogy csak eszközök voltunk az igazgatóság kezében. 
Amikor tudatára ébredtem cselekedetemnek és ráismertem magamra, hogy 
mi voltam és mi vagyok, megundorodtam saját magamtól, és senki más, mint 



a felébredt lelkiismeretem parancsoló szava kényszerített ide. Teljes bűnbá
nattal teszek eleget a vezetőség ítéletének, amely ebből a nyilatkozatból 
s a taggyűlés előtt való megjelenésből állott, ahol a tegnapi Lendvai megkapta 
az őt megillető büntetést, mert én magam is, a mai Lendvai utálattal és iszo
nyattal fordulok el a tegnapi Lendvaitól. 

ígérem azt, hogy soha el nem tántorítható katonája leszek a munkásság 
bátran küzdő szenvedésekben is bátor táborának. 

Subotica, 1927. évi május hó 16-án. 
Josip Lendvai 

lakatos 
20. szám (május 22) 

Ha emberibb életet akarsz, szervezd meg 
osztálytudatlan testvéreidet! 



ÉHES HAJCSÁR 

(Bezdáni kubikos munkáslevelezőnktől) 

Az odzaci kerületi mérnöki hivatalban van alkalmazva egy éhes hajcsár, 
aki valami Lukács János névre hallgat. Nagy úr ez a Lukács János. Sokkal 
nagyobb, mint amikor még Budapesten a nyomortanyák lakója volt. Akkori
ban neki parancsoltak sokan, s ma meg ő parancsol sokaknak, akkoriban 
még egészen proletár volt, legalábbis rongyos ruhája és szakadt cipője ezt 
a látszatot bizonyította, ma már jól kivasalt ruhában jár, észre sem véve 
a nyomorban szenvedő prolikat, akik elvakult öntudatlanságának köszön
heti a hajcsár úr, hogy a nyomortanyából kiemelkedve a hódsági kendergyár 
boldog részvényese lehetett. Elfelejtve a régi idők borzalmait, igazi tőkés 
allűröket öltött magára ez a hajcsár és a tőkés igazi megszemélyesítője, Lukács 
János úr. De hát ez nem is csoda, mert ő elég intelligens és iskolázott ahhoz, 
hogy tudja, hogyan lehet a munkások kizsákmányoltságán még magasabbra, 
még kényelmesebb jólétbe emelkedni. Ezt a tulajdonságát szemléltetőn bizo
nyítja a hajcsár és részvénytulajdonos úr burzsoá ötletszerű viselkedése és 
telhetetlen profitéhsége. 

A fent említett mérnöki hivatal vállalatánál dolgoznak nagyobb számban 
kubikos munkások, akiknek az alkunál meg lett ígérve a 6 dinár 50 para 
köbméterenkénti munkabér. E minimumon aluli munkabér mellett a munkások 
megerőltetett 14—16 órás napi munkaidő mellett kereshetnének 85—90 dinárt. 
Tehát 85—90 dinárt, ami a hajcsár úr felfogása szerint sok, mert ebből a kere
setből esetleg juthat a munkáscsaládnak is. És ez a „juthat" fáj a proliból 
átvedlett hajcsárnak. Sietett is e fájdalmon segíteni. Segített is, mégpedig 
olyképpen, hogy rendeletileg kimondotta, hogy a munkások semmi körülmé
nyek között sem kereshetnek 45—55 dinárig naponként. Hogy a megmaradt 



napi kereset hátralevő 45—35 dinár hova süllyed, azt minden gondolkodni 
tudó osztálytudatos proletár el tudja képzelni. De a hajcsár úr kijelentései 
mutatják, melyik irányba folyik el ez a könnyen szerzett profit: 

„Nagyon nehezen szerezte meg a tudományt az iskolában", és ő nem is 
tanult kubikolni. „Mindenki a végzett munkája után kapja meg a munka
bérét." így bölcselkedik a hajcsár díszvirág. 

Mi nehéz fizikai munkát végző kubikos munkások azt mondjuk, hogy 
próbálja meg 16 órán keresztül - ne a kubikolást - csak az íróasztal mellett 
görnyedést napi 40—50 dináros munkabér mellett! No meg arra is figyelmez
tetjük a nyomortanyákból burzsoává vedlett „urat", hogy ne feledje ezt 
a népszerű közmondást: „Amennyit le a kerék, annyit föl" és viszont. S 
vigyázzon az „úr", hogy jaj lesz önnek meg a kizsákmányoló társainak, ha 
ezen a keréken felül jut a proletariátus. 

21. szám (május 29.) 

8 órai munkanapot és emberséges bért! 



KÖNNYŰ PÉNZHEZ JUTOTT A FÖLDBIRTOKOS 
HAJCSÁRJA 

(Kevipusztai földmunkás levelezőnktől) 

Munkások és munkásnők verejtékéből összekocsonyásodott Ungár 
kevi-tornyospusztai birtokon folytatódik a középkori hűbérrendszer kizsák
mányolási formája, amit szemléltetőn állít elénk a megtörtént visszaélés 
azzal a 68 munkás és munkásnővel, akik az első kukoricakapálás alatt Ungár 
birtokon dolgoztak. A rendszer végrehajtója és legfőbb atyaistene Göblös 
György főhajcsár, aki a mai rendszer eszközeit, módjait nagyszerűen ki tudja 
használni arra, hogy munka nélkül könnyű pénzhez jusson. Ez a mód a haj
csár úrnál úgynevezett „tévedése", amivel „elszámolta" a munkások megdol
gozott éhbérét. 

A 68 munkás és munkásnő munkába állása előtt határozott munkabért 
követelt: a férfiaknak 30 dinár, a nőknek 25 dinár napszámot. Ez meg is lett 
ígérve. Vagyis egy szóbeli szerződés köttetett a munkaadó „megbízottja" 
és a munkások között, ami éppen olyan kötelező érvénnyel bír normális 
viszonyok között, mint az írásos szerződés. 

De éppen itt a baj, hogy egy szerződés, munkások jogait védő törvény 
a középkori reakciót felülmúló erőszakok káoszában megsemmisül. A mun
kásság meg szervezetlen erejénél fogva képtelen érvényt szerezni akár írásos, 
akár szóbeli szerződésnek avagy törvényeknek. így semmisült meg az Ungár 
hajcsárja és a munkások közötti szerződés-alku is a munkások összetartása 
hiányában, amikor a napszám kifizetésére került a sor. 

Göblös főhajcsár úr a fizetés előtt jóval „összeszámolta", hogy mennyit 
kell kifizetni a munkásoknak és munkásnőknek. A fiatal, 18—21 éves munká
soktól napi öt dinárt, az öregebbektől pedig heti 5 dinárt vont le „ismeretlen" 
jogcímen „tévedésből", amit őkelme kenetteljesen bizonyítani is akart. 



A munkások fölzúdultak a jogtalanságon, és követelték a jogos napibért. 
Göblös úr ekkor a „tévedést" Julis nevű lányára tolta, amiért ő nem felelhet. 
De látva az öregebb munkások harciasságát, sietett a követelő „lázadókat" 
kielégíteni. De a megrettent „nagylelkűség" nem terjedt tovább, és a fiatal 
munkásokat, akik nem vállaltak szolidaritást a közös szerződés megvédéséért, 
a lányokéval egyenlő bérrel fizette ki. 

íme, földmunkás testvérek, a példa. Ahol erő, bátorság és összetartás van, 
ott eredmény is van. 

22. szám (június 5.) 

A tudomány az a fegyver, amelyet senki 
zsandár ja el nem bír venni tőled! 



PLÉBÁNOS ÚR DENUNCIÁL 

(Bácstopolyai munkáslevelezőnktől) 

Nálunk a templomi szószék újból a pénzistenség birtokosai, a tőkésosztály 
és megfizetett csuhásai által a munkásosztály ellen indított támadásoknak, 
denunciálásoknak a kiindulópontja. E támadások és denunciálások fővezére 
Rotter úr, aki „lélekig ható" hangon dörögte, hogy az „üdvözülés" előfeltéte
le az alázatosság. Habzó szájjal öntötte ki lelkének minden proletárgyűlöletét 
a „sötét erők" ellen - ahogyan ők általában az osztálytudatos munkásokat 
nevezik - , akik az öntudatlanság sötétjében ténfergőket tanítják és megismer
tetik az elnyomottakat az őket megillető emberi jogokkal. 

Rotter „őkegyelmessége" nagy bölcsen két táborba osztja az emberséget, 
egyik a hivők, vagyis az istenség birtokosaira és a letargiában tartottakra, 
akik „üdvözítő" úton haladnak, a másik rész pedig, akik „hazugságokat" 
szórnak, újságaikkal, „olcsó" könyveikkel megmételyezik az igazhivőket. 
Ez utóbbiak a pogány istentagadók, amilyenek ezer esztendőkkel ezelőtt is 
voltak és üldözték az igazhitűeket, keresztre feszítették Krisztust. Ilyen dörge
delmek rengették az ürességtől kongó szószék környékét a vasárnapi prédi
káció alatt. 

Rotter úr, mi nagyon sajnáljuk önt, hogy olyan rosszul ismeri Krisztus 
keresztre feszítésének történetét és okait. Mi „pogányok" jól tudjuk, hogy 
Krisztust azért üldözték és feszítették meg, mert a gazdagok és azok uralma 
ellen agitált - prédikált - a szegények, proletárok között. Bennünket is azért 
üldöznek, mert osztályharcot folytatunk. De nem üldözik az önök és gazdagok 
igaz vallását, mert azok érdekeit szolgálják, akik a szent igékkel küldték és 
küldik a háborús mészárszékekre a „pogányokat", dolgozó milliókat ezer 
esztendőkön át. Ne feledje azt se el, kedves Rotter úr, hogy mindig azokat 



üldözik, akik az igazságért küzdenek, de azokat sohase, akik az uralmon 
levő gazdagoknak türelmes hivői meg igavonó barmai. 

Most pedig befejezésül, önök azt hirdetik: „Bocsáss meg ellenségeidnek, 
azonképpen neked is megbocsájtatik." Látja, látja, Rotter úr, ön vizet prédikál 
és bort iszik. Mondja, mire való akkor a földi dolgokért az „igazhivők" 
papjának emberekhez fordulni igazságszolgáltatásért? Mire való egy munkást 
pörrel üldözni? Ne tegye ezt, Rotter úr! önnek megbocsájtatik úgyis, ha 
igazán hisz abban, amit hirdet. 

Kedves Rotter úr! Látja, mi, amit hiszünk, azért küzdünk. És minél jobban 
üldöznek, minél több proletár mártírt követelnek, annál erősebb a hitünk, 
annál több az erőnk. Ne feledje, hogy az áldozatok kiömlött véréből nő ki 
a felszabadulás rózsája, amelynek illatától úgy önök, mint kitartóik el fognak 
pusztulni. 

24. szám (június 19.) 

Munkásvédelmi törvényeket! 



PROLETÁRGYERMEK-TRAGÉDIA 

( Munkáslevelezőnktöl) 

Tél volt, mikor megismertük. A város végén levő odúkat havas eső csapkod
ta. Aki csak tehette, behúzódott savanyú szagú odújába, és fáradt testük 
leheletével melegítette be azt. Mi is, feleségemmel végigkönyököltük az üres 
asztalt. Az agyunk, mint egy vég nélküli csavar, csak újból és újból a nyomorú
ságba fúrta bele magát. Gondolataink, érzéseink, vágyaink közösek voltak: 
Meddig tart ez így?! Míg végre egy esemény szakította meg nyomorúságunk 
csendjét. Egy kisleány nyitott be hozzánk, és súlyos terhű zsákot vonszolt 
maga után. - Tessék szenet venni, olcsón adom. - A meglepetés pillanatában 
a szó a torkunkba fulladt. A szemeink felakadtak ezen siralmas je
leneten. Majd egymásra, majd a kisleányra tekintettünk. - Tessék, 
kérem, szenet venni, egy forint kilója - szólalt meg újból a kisleány, 
így szabadította fel agyunkat az egyedüllét előbbeni gondolatainktól. De 
hirtelen nem is tudtam, hogy mit is feleljek neki. Megkínáltam hellyel a kis
testvéremet, mert láttam, hogy el van fáradva. Nagy nehezen ült csak le, 
látszott, hogy a szén eladása izgatja. Majd a feleségem kérdezi tőle: Hogy 
hívnak, kicsim? Ilonka - volt a válasz. Hány éves vagy? Tizenhárom éves. -
Nem néz ki többnek, mint 8, de az arca mintha 30 éves volna. Kicsiny, vézna, 
majdnem csontváz testű, korán öreg kisleány volt. Majd én kérdezem tőle, 
nem volna jobb még iskolába járni? - Nem lehet, az apám beteges, nincs 
munkája és sok kis testvérem van otthon még, így nekem is dolgozni kell. 
Nem is kérdem, hol szedte a szenet, úgyis tudom. A feleségem egy kis meleg 
tejjel kínálja meg. Elfogadta. Majd ő kérdez: Nem tetszik megvenni a szenet, 
akkor megyek, otthon kell a pénz kenyérre. Mit válaszolhattam volna szegény
nek, mint hogy nem fűtünk szénnel. Pedig ha tudná, hogy miért nem? Hiszen 



a kapott tej is kettőnk vacsoráját képezte. Felkel és távozni akar. Felemelem 
a zsákot, 30 kiló lehet benne. Borzasztó! Hogy is bírta ez a máris tüdővészes 
vézna kis proletár. Kiviszem a zsákot a kapuig, ott átadom neki. Boldogan 
vonszolja tovább a zsákot, előtte van a kényszer. Nekem ökölbe szorul a ke
zem. Bent könnyes lett a feleségem szeme. 

Ettől fogva vált ismerősünkké a kis Ilonka. Számtalanszor tér be kenyér
kereső útján hozzánk. Megismerjük bővebben családi életét. A legkétségbe-
ejtőbb nyomorral küzdő proletárélet. És ő mint családfenntartó boldogan 
kutatja módját, hogyan szerezhessen pénzt. Mert kell kenyérre! Tavasz lesz, 
és ő virágot árul a főutcán. De a burzsoázia, a féktelen jómódban élő urak, 
ficsúrok és hóbortos divatú asszonyok virágos boltokban vásárolnak. Az 
ő igényeiket nem elégítik ki ezen kis proletár szedett ibolyái, virágai. Hiába 
kínálja panaszos hangján: Tessék virágot venni! - Egy nap arra virrad, hogy 
a rendőr elzavarja. - Nem szabad itt virágot árulni, ez koldulás! - Igen! 
A burzsoá közigazgatás nem tűrte, hogy a proletariátus a nyomorát a főut
cán mutogassa. A kis proletárleány eddigi siralmas élete most még kétségbe-
ejtőbbé válik. A kenyérkereset lehetőségétől lett megfosztva. Mihez fogjon, 
hogy pénzt keressen? Mert kell kenyérre! A család helyzete megköveteli, 
az apa beteg, az anya dolgozik, de keresete kevés, mert sok a gyerek. Ilonká
nak is pénzt kell keresni. Vagy koldulni, vagy lopni. Mert élni csak kell, és 
az élet a proletároktól sokat megkövetel. Sokszor az életét is és ez a vézna 
kisleány, aki valójában csak 11 éves, nem bírta tovább a szenvedést. 

Rónai Ilonka 11 éves kisleány július 3-án öngyilkosságot követett el. A kút
ba ugrott, ahonnan már csak holttestét emelhették ki. 

így záródik le rendőri hírrel egy proletárgyermek szomorú sorsa. A bur
zsoázia sajtója persze szépen kiszínezi ezt a szomorú hírt. A polgári hírlap-
írás skriblerje cikkének is hangzatos címet adott: „A halott kislány, aki 
mostoháját vádolja". A cikk tartalma hasonló címéhez, beszél mindenről, 
csak az alapos igazságról nem. Elvezeti az olvasót hamis utakon, nehogy 
felismerje ebben is ennek a társadalmi rendnek gyilkos mivoltát. 

Igen, a halott kislány vádol! De vádolja ezt a társadalmat, azt a minden 



proletár életet kiszipolyozó rendszert, amelyre a burzsoázia építette uralmát 
és életének féktelen jómódját. Ezt az uralkodást, az élet kényelmében való 
duhajkodását a burzsoáziának mi proletárok életünk nyomorúságával és nagyon 
sokszor korai halállal váltjuk meg. 

A kis Ilonka esete csak egy a sok, a millió eset közül. Hány proletárcsalád 
tengődik végtelen nyomorban? Hány proletárgyermek jár koldulni, hogy 
éhen ne vesszen? Hány proletárgyermek pusztul el betegen, ami a végtelen 
nyomor következménye? Hány proletárleány vesz el a nyomorúság miatt 
a prostitúció mocsarában? Ezreket számolnak azok a proletárok, akik nem 
bírva tovább a nyomort, önként megváltak életüktől. 

A kis Ilonka temetésén ökölbe szorult kézzel állottam. Úgy éreztük, hogy 
szívünkből csíptek le egy darabot. Utolsók voltunk, kik otthagytuk kis 
proletár barátnőnket. Minden kívánságunk, hogy pihenje ki nyugodtan 
életének keserves fáradságait. 

28. szám (július 17.) 

A nők felszabadítását! 



TERRORRAL ÉS KÍNZÁSOKKAL AKARJÁK KÉNYSZERÍTENI 
A FERRUM- ÉS ROTTMANN-GYÁR MUNKÁSAIT 

A MUNKA FELVÉTELÉRE 

(Munkáslevelezőnktől) 

A suboticai Ferrum vagongyárban még június 2-án kitört a sztrájk. A 
sztrájk oka a nyomorúságos éhbér, mellyel a munkások még elengedhetetlen 
életszükségleteiket sem tudták beszerezni. Ennek a helyzetnek oka az akkord 
bevezetése. Az akkordárak naponként változnak, szerszámok és nyersanyag 
nincs, és a munkások a gyár hibájából kénytelenek saját kárukra vesztegelni. 
Emiatt a munkások a legnagyobb erőlködés dacára se tudnak semmit sem 
keresni, és csütörtökön üres kézzel mennek haza, habár egész héten robotol
tak. 

Azonkívül a gyár helyiségei, ahol a munkások dolgoznak, mindenre a vilá
gon inkább hasonlítanak, mint műhelyre. Hihetetlen, de mégis való igaz, 
hogy a helyiségekben 80 centiméter magasan állt a por és szemét. Ilyesmi 
még a disznóólakban sem fordul elő, de a Ferrumban így van. A munkás
biztosítási törvény a gyárigazgatóság számára nem létezik, és az igazgatóság 
e törvény rendeléseit nem veszi tekintetbe. A részvényes urak, akik nagy
részt külföldiek, bizonyára azt képzelik, hogy Jugoszláviában a munkások 
gyarmati rabszolgák, és úgy bánhatnak velük, mint az állatokkal. A Novi 
Sad-i munkafelügyelőség mindezt tudja, de mindeddig semmit sem tett, hogy 
ezt a kapitalista kompániát a törvény betartására bírja és védelmébe vegye 
a munkásokat. 

Mindezek az okok kényszerítették a munkásokat a rabságból való mene
külésre és sztrájkra, amely immár teljes hat hete tart. A sztrájkolok szolidá
risak és kitartók. Egyáltalában nem fognak visszatérni a munkába, ha az 
továbbra is akkordmunka marad, csak akkor, ha biztosítva lesz a napibér. 
A munkások szolidaritása és kitartása nagyon idegesíti a gyár vezetőségét, 



mindenféle trükkhöz és machinációhoz folyamodnak, hogy a sztrájkot meg
törjék. Megkísérelte az igazgatóság, hogy néhány lumpenproletárral és tájéko
zatlan munkással folytassa a munkát. És bár ezek a munkások semmi munkára 
sem képesek, hanem csak rongálnak, az igazgatóság mégis jól fizeti őket. 
Ezt számításból cselekszi, mert tudatában van, hogy tízszeresen visszakapja, 
ha sikerül a sztrájkot megtörni, mert akkor a munkások tovább is ingyen 
fognak dolgozni, úgy, mint a sztrájk előtt. 

Nem különb a Rottmann vasbútorgyári munkások helyzete sem. Követe
lésük olyan minimális, aminek tízszerese is kikerülne abból a bőséges profit
ból, amit az ott dolgozó munkásság verejtékével kiizzadt, hogy legyen az 
uraknak mit eldőzsölni. A Rottmann-gyárban is éppúgy, mint a Ferrumban, 
akadtak sajnos volt szervezett munkások, akik mint sztrájktörők dolgoznak 
a gyárban. Ami pedig a legszembeötlőbb, ezek a lumpenproletárok nagyobb 
számmal azok, akik annak idején - 1925-ben - a vas- és fémmunkások suboti
cai csoportját kettészakították. Most bizonyították be azt, hogy mi volt 
a céljuk: az osztályegyüttműködés még árulás árán is. 

Úgy a Ferrum, mint a Rottmann sztrájkoló munkásai közül sokakat letar
tóztatott a rendőrség, és megkínozva akarja a munkásokat kényszeríteni 
arra, hogy visszamenjenek a gyárba és éhbérért dolgozzanak. Sőt a túlbuzgó
ságában annyira megy a rendőrség, hogy az elkeseredett kenyérharcot politikai 
harcnak minősíti, és így alkalmat keres, hogy állati sorsba kényszerítse a mun
kásokat. A meghurcolt munkások között van Lendvai munkástestvérünk 
felesége is. Valószínűleg „szélsőséges politika" miatt. 

Hogy ki csinál ebből a sztrájkból politikát, az ki fog tűnni majd ott, ahova 
a munkásság az ügyet tereli. Adatokkal fogjuk bizonyítani, hogy a rendőrség 
a gyárigazgatóság szolgálatában áll. De egyéb és súlyosabb dolgokat is 
bizonyítani fogunk, ami kompromittálni fogja a gyár igazgatóságát. Urak! 
Van a munkásnak is esze. 

Tiltakozunk a suboticai rendőrség ilyetén durva és törvénytelen eljárása 
ellen, mi kérdezzük a belügyminiszter urat, milyen jogon avatkozik bele 
a rendőrség a munkások békés sztrájkjába? Milyen jogon támadhatja meg 



Tikvicki rendőrkapitány a munkásokat, akik puszta életüket védelmezik 
egy vad kizsákmányoló kompániától. Mi kimondottan követeljük a belügy
miniszter úrtól, hogy intse meg ezen alárendelt szerveit, és jogaik és köteles
ségeik törvényszabta határai közé szorítsa őket. 

A munkásokat - sztrájkolókat - pedig ezúttal is felhívjuk, hogy semmitől 
se ijedjenek meg, hanem tovább is folytassák igazolt küzdelmüket, amelyből 
az egész munkásosztály segítségével győztesként fognak kikerülni. 

29. szám (július 24.) 

Ki proletár irodalomra áldoz, 
az önmagát segíti elő! 



A MUNKÁSNYÚZÓ 

(Sentai munkáslevelezőnktől) 

Földi Ferenc sentai cipészmester már másodszor bizonyította be piszkos 
viselkedését. Az első eset 1925 második felében történt, amikor is Bőviz 
Franciska tűzőleány bérének a kifizetését hónapról hónapra halasztgatta. 
Kilenc hónap múlva aztán a szaktársnő türelme elfogyott, és kérte a fizetését, 
amit aztán a szakszervezet segítségével meg is kapott. 

Kovács Bözsi szintén ennél a munkások bérére éhes mesternél szabadult 
fel, és azután még 14 hónapig dolgozott nála mint segéd. A baj akkor történt, 
amikor a fizetését merte kérni. Vele szemben azonban már erősebben fel mert 
lépni a mester, mert a felesége is segédkezett neki. A szaktársnő többször is 
elszámolásra szólította fel Földi mestert, de ez mindig csak pár dinárt adott 
azzal, hogy „most nem érek rá, majd a jövő héten". Az elszámolás és a fizetés 
persze így tizennégy hónapig elmaradt. Amikor mégis erre került a sor, a mes
ter az ott csináltatott új cipőkért és javításokért a legkíméletlenebbül fel
számított. Százdináros javítást is ígért, de az elszámolásnál ezt semmibe sem 
véve, csak négyszáz dinárt akart fizetni egy hónapra. 

A leány természetesen tiltakozott az ilyen szemtelenség ellen, erre aztán 
a majsztramné avval gyanúsította meg, hogy jóban van az urával, és ha nem 
megy el, olyan botrányt csap, amilyet még Senta nem látott. Erre az ártatlan 
szaktársnő augusztus elsején ki is lépett, de fizetése nélkül. Földi a fizetést 
egyik napról a másikra halasztotta, végül is augusztus 8-ra ígérte a bér kifi
zetését. - Kovács szaktársnő az üzletbe menve ott találta Földi feleségét, 
aki a legmesszebbmenőleg tiltakozott, hogy a szaktársnő a bérét megkapja, 
őt magát a legcsúnyább szavakkal illette, leköpte, és nekiment, hogy kidobja. 
Földi nagy nehezen lecsitította az oldalbordáját, avval, hogy a törvény értel-



mében a munkást ki kell fizetni. Azonban ez a lelketlen munkásnyúzó most 
se fizetett, csak összeszámolt, és a szaktársnő a majsztramné otromba viselke
dése miatt sírva távozott. 

Földi Ferenc cipészmester kistőkés, kisburzsoá. Olyan társadalmi alakulatot 
képvisel, amelynek a tagjai különösen ma nagyon szorult viszonyba kerültek. 
Van valami kis tőkéjük. De őket is fojtogatja a nagytőkések versenye, amely 
egyre jobban kiszorítja, felfalja őket és a proletárok közé dobja. A proletárok 
tehát joggal elvárhatnák, hogy a kisburzsoák ma velük összefogva harcolja
nak az igazi ellenség, a nagytőkések osztálya ellen. De jaj! Az a körülmény, 
hogy munkaadóknak nevezhetik magukat, elvakítja őket, és elhiteti velük, 
hogy ők tényleg valakik, hogy olyanok, mint a nagy üzemek tulajdonosai. 
Fejükbe fészkelte magát az a gondolat, hogy nekik éppoly szükséges a munkást 
nyúzni, mint amazoknak. Gyűlölik a munkást, mert talán ők még nemrégen 
maguk is azok voltak, és talán ösztönszerűen érzik is, hogy még azokká 
lehetnek. Buták, mert az ő termelésük kezdetleges, maradi, gőgösek, mert 
pár fityingjüket millióknak képzelik. 

A munkásságnak, úgy a nőknek, mint a férfiaknak, mulatozás, séta és 
tánciskola helyett a független szakszervezetbe kell tömörülni, és kezet fogva 
egyesülten kell harcolniuk a nagytőkések és korcs maradványaik, a kistőkések 
ellen. Az osztályharcos és öntudatos szervezett munkásság tudja csak letörni 
ezeknek a fölfuvalkodott mestereknek a szarvát, s vívhatja ki magának a jobb 
munkafeltételeket és a munka nagyobb megbecsülését. 

33. szám (augusztus 21.) 



ORVOSI „LELKIISMERETESSÉG A BURZSOÁ TÁRSADALOMBAN 
CSAK PÉNZÉRT VÁSÁROLHATÓ 

(Bácstopolyai parasztlevelezőnktől) 

A jugoszláviai munkásosztály betegség esetére szóló biztosítása, ingyenes 
orvosi kezelés és ingyenes patika, balesetbiztosítás olyan zilált állapotban 
van, hogy az majdnem a nullával egyenlő. Az ipari üzemek, gyárak munkásai
nak biztosítása úgy-ahogy létezik, de itt is sok a visszaélés úgy a munkaadók, 
mint a betegsegélyző pénztárak részéről. A falusi nincstelen földmunkások 
biztosításáról pedig nemcsak hogy egyáltalán nem gondoskodtak, hanem 
elfojtanak minden oly törekvést, amelyet az osztálytudatos szervezett munkás
ság indít a földmunkás tömegek biztosítása érdekében. 

Hogy milyen az egészségügy a falun, azt könnyen el lehet képzelni. A falu
ra került orvosok a gyors meggazdagodás ösztönétől űzve, csak oda mennek 
beteghez, ahol pénz van. A falusi földmunkásnak pedig nincs pénze, de még 
kenyere se. így fogyatékos táplálkozás és az egészségtelen lakásviszonyok, 
hiányos öltözködés folytán a legtöbb betegség a falusi proletárcsaládokban 
üti fel a fejét. Orvosra volna szükség és betegsegélyző biztosításra, hogy 
a munkáscsalád megmeneküljön a pusztulás elől. 

E szomorú tény bizonyítására csak két példát mutatunk be a sok ezer 
közül, a mi községünkből. Kis Ferenc Lajos elvtársnak van egy gyermeke, 
akit sajnos nem óvhat, őrizhet a nyavalya és betegség ellen, mint holmi bur
zsoák az ő kölkeiket. Kis Ferenc Lajos elvtárs és felesége, éppen úgy, mint 
a többi proletár családapák és anyák kénytelenek dolgozni menni, a gyerme
ket pedig otthon hagyni vagy teljesen egyedül bezárva, vagy az utca veszedel
mére, vagy ha van rokon, arra bízni. A kisgyermekkel az, ami ilyen esetekben 
történni szokott, megesett. Megbetegedett, és elvitték az itteni orvoshoz, 



aki megvizsgálás helyett a leggorombábban összeszidta a dologban görnyedő 
szülőket, hogy miért nem táplálják a gyermeket úgy, ahogy azt kell. 

Az orvos „úr" abból a társadalmi rétegből való, amely a saját kényelmes 
helyzetéből a munkásnyomort is rózsás színben látja. Csak akkor ereszkedik 
le a nyomor fertőjében fetrengő robotosok közé, ha azt politikai és profit
érdekei megkívánják, különben segély és jó szív helyett korbáccsal sújt le 
a dolgozók görnyedő hátára. A választások előtti vérmes ígéretek később 
proletárverejtékké változnak... 

Egy másik eset sem különb az előbbinél, amelyben a szenvedő ismét egy 
proletár családtag, egy munkásnő: Tóth Mihályné. A beteg nő, mivel tagja 
volt a betegsegélyzőnek, hát az itteni betegsegélyző pozitúra orvosát hívták 
ki, aki bölcsen meg is állapította a betegséget szimulálás formájában, mert 
a beteg hozzátartozói nem tudták fizetni az orvosi díjat. Az elvtársnő hozzá
tartozói az utolsó páráikon kénytelenek voltak más orvost hívatni, aki aztán 
megállapította a betegség súlyosságát, és kezelés alá vette a beteget. 

Elvtársak! Falu nincstelen proletárjai! Világos példaként áll előttetek, 
hogy minden és mindenki ellenetek van a mai társadalmi rendszerben. Egye
düli támaszunk a mi szervezettségünk, osztályszolidaritásunk, amellyel ki 
tudhatjuk vívni nemcsak a falusi nincstelen földmunkások biztosítását, de 
jobb életét is. 

39. szám (szeptember 25.) 



KATONÁS SELYEMGYÁR 

(Novi Sad-i munkáslevelezőnktől) 

Novi Sadon a Duna partján van az állam tulajdonát képező régi, de nagy 
selyemgyár, amelyben több mint 200 proletárnő termeli a munkát, még csak 
hírből sem ismert hölgyeknek a puha selymet. A benne sorvadó életet csak 
azok a bent robotoló emberpáriák ismerik, akiket proletárnőknek neveznek. 
Nem új dolgot mondunk el, mindenütt, ahol szép és jó ruhában járó jóllakott 
kapitalisták és silány ruhájú koplaló proletárok vannak, mindenütt, ahol 
munkáltatók és olcsó pénzért kényszerülve a munkaerejüket áruba bocsájtó 
munkások vannak, ilyen vagy ehhez hasonló az élet. Vessünk egy pillantást, 
hogy milyen a senkiszámba vett proletárnők élete a hatalmas üzemben. 

Ha valamelyik egészséges, pirospozsgás arcú munkásnő azzal a szándékkal 
fogja meg a gyár kilincsét, hogy bent 15 dináros kezdőfizetéssel munkát 
kapjon, rövid idő múlva nemcsak arcának színét veszíti el, hanem egészségét 
is kikezdi a gyár levegője. A gyárban 200-nál több munkásnő dolgozik, a fize
tés 15—25 dinár naponta. Az eddigi sivár, egyhangú életüket egy nemrég a gyár
ba került új igazgató „úr" zavarta keserűbbé, valami Dinjacki Stevo volt 
snájdig huszártiszt „úr" személyében. Ez a volt huszár „úr", úgy látszik, 
nagyon megszokta a lovakat, a vezényszót és a mindent eltűrő katonákat. 
65—70 százalékos meleg vízben vájkálva kell dolgozni: a rekkenő melegben 
száraz időben az ablakokat nyitva tartották, most tilos a kinyitás. A munkás
nőknek a munka megkezdése előtt jóval előbb be kell jönni és csendben 
haptákban le kell ülni és úgy kell bevárni a munkakezdést jelző kürtölést. 
Szombaton este munka után általános takarítás szokott lenni, és ezért eddig 
félnapi napszámot kaptak. Most azt lekommandírozták. Eddig tessék-lássék 
jutalom is volt, most csak büntetés létezik. Megtörtént, hogy 25 munkásnő 



közül 12-nek volt büntetése és a 23 dináros napszámra 13 dináros büntetés 
jutott. A legcsekélyebb dologért huszárnyelven küldi a munkásnőket az any
juk „ölébe", vagy pedig jön a rögtöni elbocsátás. Este eddig mindjárt hazame
hettek, ma pedig be kell várni, míg leellenőrzik az összes munkásnőket és 
csak azután mehetnek. 

A huszártiszt „urak"-at őrmester „urak" nélkül el se lehetett képzelni, 
és itt a gyárban a zupás szerepet hűségesen tölti be valami Geller Ilona névre 
hallgató szoknyás, aki olyan hangon kiabálja a „helyre-helyre" vezényszót, 
mint a piros bugyis elődjei a „csutakolási" parancsszót. 

A termelést nem vezényszóval, hanem ésszerű gazdasági politikával vezetik. 
A munkások pedig nem falovak, se egzecírozó, gyilkolást tanuló katonák, 
hanem az életszükségleteket termelő hasznos és nélkülözhetetlen emberek, 
akiknek termékeiben azok duskálkodnak, akik nem termelnek. 

Nagyjából ilyen a munkásnők gyári élete. Hazamenve, a nincs és a zsúfolt, 
egészségtelen, de drága lakás fogadja. Otthon kezdődik a küszködés: miként 
ossza fel a 15—20 dinárját. Kell lakásra, fára, kenyérre és ruhára, de arra nem 
jut, csak rongyra. 

Ti pedig, munkások, ha emberibb életet akartok, küzdenetek kell érte. 
De ezt egyenként nem tehetitek, hanem csak összefogva, szervezve. Szervez
kedjetek a független szakszervezetekben, amely küzd a munkásság egy szebb 
és boldogabb jövőjéért. 

45. szám (november 13.) 



A ZSÁK ÉS A FOLTJA 

(Moravicai munkáslevelezőnktől) 

Hogy a tőkés társadalomban a társadalom minden intézménye ezen társa
dalom „tőkés" rétegének érdekeit szolgálja, ez az öntudatos munkások előtt 
régtől fogva ismeretes. De az öntudatlan munkások - pedig sajnos ma még 
ezek képezik a munkásosztály túlnyomóan nagy hányadát - engedik magukat 
a burzsoázia tagadhatatlanul ügyes szemfényvesztői által félrevezetve hinni 
azt, hogy a jelenlegi tőkés burzsoá társadalomban demokrácia és egyenlő
ség uralkodik. 

Nevezetesen egyenlőség a polgári jogok terén. Hisz a még magát öntudatos 
és felvilágosultnak tartó munkás szájából is számtalanszor hallani e szót: 
„a törvény előtt mindnyájan egyformák és egyenlők vagyunk". 

Hogy ez mennyire népbutítás és csalás, ennek bizonyságául szolgáljon 
az alábbi eset: 

„Az édes magyar testvér"-ekhez tartozó Kovács András és fia János gaz
dák, akiket az a jó isten vagy 100 lánc földbirtokkal vert meg, megfogadták 
Momcsek József nős, 3 családos munkást az alábbi feltételek mellett: (Közöl
jük a megállapodást szó szerint, teljes íráshibáival együtt.) 

„Alulírott gazda megfogadtam Momcsek József munkást 1927 aug. 24-től 
1928 április 24-ig, fizetése ezen fentmegnevezett időre 150 azaz egyszázötven 
dinár 7 mázsa búza 14 mázsa morzsolt kukorica. 

Semmiféle tűzrevalót ez év leteltével elvinni a cselédnek nem szabad. Ha 
tehenet fej a felesége, minden negyedik liter tej az övé. A rábízott jószágot 
rendesen gondozni tartozik és tartozik nappal nap keltétől nap lementig 
akár kézi, akár igaerővel kint dolgozni. Reggel fél óra, délben egy óra az 



étkezési idő, ozsonna nincs. A felesége mosni, vasalni és meszelni tartozik 
napi 20 dinárért ben koszton. Csutkát mint tűzi anyagot havonta tíz kosárral 
kap. A szobát naponta egyszer szabad fűteni. Minden munkát tartozik végez
ni, amit a gazda parancsol, ha a gazdát valami ingyen munkára hajtaná a ha
tóság, úgy helyette a cseléd vasárnap is tartozik menni. 

Munkaidő alatt a cselédnek tilos a lakására bemenni. A cselédnek minden 
második héten az istállóban kell aludni, ha benkosztos cseléd nem lenne. 
Mikor helyre áll kap egy mázsa krumplit. 

Kelt St. Moravica, 1927 júl. 18. 
Kovács János gazda". 

Ilyen bérlevél alapján állt munkába Momcsek munkástársunk, és tőle 
telhetően igyekezett eleget tenni a nyomor által reá kényszerített nehéz kötele
zettségnek. De nem úgy a gazda, mert a megígért 1 méter mázsa krumplit 
még a munkás követelésére sem adta meg mi ad, hanem csak felét nagy duz
zogva. 

A hajcsárkodáshoz állandóan igen jól értett, és sűrűn ordítozta: „Hé, 
énnálam nem így szoktak dolgozni, énnálam 10 perc alatt egy kocsi kukorica
szárat meg kell rakni." De a „jó gazdának" nemcsak erre van gondja, hanem 
arra is, hogy ha a sürgős munka elvégződik, még olcsóbb cselédet keressen 
és tartson. 

És ha ő valamit akar, hát azt végre is hajtja, csak alkalomra vár. Ha pedig 
csak az kell, az is akadt hamarosan. 

Október 31-én vásár volt, és Momcsek munkástársunknak is be kellett 
egyes dolgokat vásárolnia télire. Szabadságot kért s kapott is a gazdától. 
Reggel 7 órakor távozott el a tanyáról és délután 1 órakor jelentkezett a gazda 
apjánál, ahol azzal fogadták, hogy hol csavarog, hisz már egy kocsi füvet 
kellett volna ekkorra hozni. Természetesen munkástársunk tiltakozott. O nem 
csavargott, de előbb nem bírt bevásárolni. Majd eltávozott, lekaszálta a kocsi 
füvet és hazavitte az öreg gazdához, aki tudtára adta, hogy a szállásáról 
vasárnapig elpakoljon. 



Kint még nagyobb volt a meglepetése, mert már az utódja, az olcsóbb 
cseléd is kint volt a tanyán, ahol a fiatal gazda szintén jól lehordta és tudtára 
adta: „Ha nyolc napon belül el nem pakol, csendőrökkel hányatom k i . " 

No de van faluháza, ott mérik az igazságot! 
Elment hát Momcsek munkástársunk oda elpanaszolni a baját. A bíró 

jó ember, és Kovács uram éppen akkor informálta, amikor a bérese elment 
panaszt tenni. 

A bíró meg is hallgatta, igazat is adott neki, de hogy barátját és osztály
társát meg ne sértse, azt tanácsolta a béresnek, menjen és kérje meg szépen 
a gazdát, hátha megbocsájt... 

A munkástársunk azonban azt gondolja, talán mégsem egészen így szól 
a törvény, és majd elmegy igazságot kérni és keresni a topolyai járásbíróság
hoz. 

A jegyzőtől tehát szegénységi bizonyítványt kért és kapott is, ezzel be
ment a topolyai járásbírósághoz, de - és itt már kezd kilógni a lóláb - a járás
bíró úr nem is akarta meghallgatni! 

Hanem azonnal a cselédkönyvét kínálta e szavakkal: „Ja maga az, maga 
a Kovácsnak a cselédje, itt a könyve és pakoljon, mert lezáratom." 

A könyvébe pedig be van írva: „Engem a szolga disznónak nevezett, dec. 
24-ig kifizettem és elbocsájtottam." Jellemző az, hogy a gazda nem tud állam
nyelven, míg a fenti sorok államnyelven vannak beírva. Vajon ki tette meg 
ezt a szívességet a 100 láncos magyarpárti gazdának? 

Vajon ismeri-e, igen tisztelt járásbíró úr, azt az ipartörvényt, amely el
rendeli, hogy a munkásnak a munkakönyvébe a bérviszonyon kívül más be 
nem írható? 

Vajon megindította-e az eljárást a törvények ezen nyílt megsértése miatt 
a fenti gazda ellen? 

És most az utolsó felvonás Topolyán. 
Munkástársunk nem akar belenyugodni az őt ért súlyos igazságtalanságba, 

megpróbál még valamit, elmegy Jeszenszki ügyvéd irodájába, az ügyvéd 



helyettese fogadta, meghallgatja és nagy bölcsen kijelenti: nézze, ha maga 
megelőzte volna a gazdáját, úgy talán valamit lehetne tenni, de így legjobb, 
ha szépen megkéri a gazdát és visszakönyörgi magát, 

íme, a burzsoázia zsákja mindenhol megtalálta a foltját. 

48. szám (december 4.) 

Munkanélküliek, szervezkedjetek, hogy 
munkához juthassatok! 



ÖTÖDIK ÉVFOLYAM 
1928 





MUNKÁSKÉPVISELŐK A KÖZSÉGHÁZÁN 

A mi nyomorúságos életviszonyaink között, mely lehetetlen nélkülözést 
jelent a dolgozók tömegeinek, sem az állam, sem az önkormányzati testüle
tek nem tettek egyetlen lépést sem, hogy a munkásosztály sorsa enyhüljön, 
javuljon. Sőt még azokat a törvényes munkásvédelmi intézményeket, melye
ket még akkor létesítettek, mikor a munkásság szervezett ereje nagyobb volt, 
azokat is vagy a törvényhozás, vagy a járási és megyei kiskirályok önkénye 
ma már a munkásérdekek szempontjából értéktelenné tette. 

Ezzel is bebizonyult, hogy a munkásság nem várhat a kapitalista nagy
birtokos urainak jószívűségétől semmit, mert az a kérő szóra süket, azoktól 
ugyan minden munkás éhen fordulhat föl vagy fagyhat meg az út árkában. 
Ha nem veszi a dolgozók tömege a maga kezébe sorsa javításának ügyét, 
akkor minden munkás hozzáfoghat koldusbotja faragásához. 

De hogy szervezett erővel, összetartással, a munkásöntudattól vezérel
tetve tud könnyíteni helyzetén, azt világosan bizonyítják a Stara Moravica-i 
képviselő-testület december 4-én tartott gyűlésének határozatai is. 

A Stara Moravica-i elvtársak megértették a szervezettség jelentőségét, 
és bátran minden terrorral szemben egyesült erővel mentek bele a községi 
választásokba, s sikerült is megszerezniük a többséget maguknak, s így ju
tott az ország ahhoz a szerencséhez, hogy végre akadt egy hivatalos testü
lete, mely a szegények, kizsákmányoltak érdekében emeli föl a szavát, s oly 
határozatokat hozott, melyek a legértékesebb népréteg, a dolgozók osztá
lyának védelmét szolgálja. 

Elhatározták, hogy a közmunka robotot megszüntetik, a közmunkát a 



helybeli munkások díjazás ellenében végzik el a munkanélküliség csökken
tése céljából, s a költségeket az adóalap után vetik ki. 

A helyi közutak javításánál és építésénél helyi munkásokat alkalmaznak. 
A vagyontalan munkások számára házhelyeket osztanak ki, s e célból 

az agrárreform által lefoglalt uradalomból igényelnek megfelelő területet. 
A munkanélküliek segélyezésére minden olyan gazdára, kinek 5 holdnál 

nagyobb birtoka van, 2 kg búzaadót vetnek ki holdanként. 
A szegény iskolás gyermekeket ruhával és tankönyvvel látják el. 
Az aratógépekkel dolgozó gazdákat kötelezik, hogy annyi munkásnak 

és akkora részt juttassanak, amekkorát gép nélkül juttatnának az aratók
nak. A kaszaaratás és géparatás közötti időkülönbséget a munkás a munkál
tatónál más időben dolgozza le. 

A vagyontalan és zsellérmunkások ingyenes orvosi kezelésben és gyógy
szerben részesülnek. Az orvosi és állatorvosi díjakat leszállították. A kis-
házas munkások kéményseprési díját törölték. A közutakra kifizetett díjakat 
az útadóból megtéríttetni követelik. 

íme a munkás—paraszt blokk szociálpolitikájának egy kis töredéke e hatá
rozatok. Nem sok ahhoz, ami tennivaló van még s amit jó törekvéssel meg 
is fog valósítani, de mindenesetre egy lépés a szociális törvényhozás felé, 
melyet összetartással, szervezett erővel lehetett csak megtenni. És intő példa 
azoknak a munkásoknak, kik gyáván meghunyászkodva nem merték föl
venni a választási harcot a burzsuj uraik ellen. 

Lehet, hogy a moravicai elvtársak határozatait néhányszor el fogja gán
csolni a radikális-magyarpárti tartománygyűlés, de ha lesz összetartás és az 
összetartással bátorság és erély az összeröffent burzsujok aknamunkáját 
és nyílt terrorját visszaverni, végre is be fogják adni derekukat a felsőbb 
hatóságok, és nemcsak ezek, de még sok, sok más a szegények és kizsákmá
nyoltak érdekeit szolgáló határozat fog életbe lépni a munkás és paraszt 
szövetség programjának megvalósítása útján. 

1. szám (január 1.) 



KEVI—TORNYOSPUSZTAI FÖLDMUNKÁSOK 
ÉRTEKEZLETE 

( Parasztlevelezőnktől) 

A jugoszláv burzsoázia profitéhsége nyomorba, munkanélküliségbe taszí
totta a város és falu dolgozó népét. Nincs munka, nincs kenyér, de ruha és 
fűtőanyag se. A proletárgyerekek éhesek, zokogásuk nem hallatszik el a palo
ták fényűző termeibe, földbirtokosok bővelkedő házaiba. Mindenütt a süket
ség veri vissza a proletártömegek nyomorsúlya alatti kínos nyögését. A 
Kevi—Tornyos-pusztai proletár is aratott, dolgozott a nyáron, de mégis 
most éhínség küszöbén áll. A nyomorúság itt is szaporítja azon osztálytuda
tosok táborát, amely évek óta bátran, harcosan állta a reakció vad üldözé
sét. Vasárnap, január 15-én délelőtt és délután, minden agitáció nélkül 
egymás szomszédságában levő Kevi- és Tornyos-pusztai föld robotosai össze
jöttek meghallgatni azokat, akik eddig nyílt osztályharc útján haladtak és 
nem engedték magukat félrevezetni egyetlen burzsoá, polgári párt hazug
ságaitól se. 

Takács István, a sentai földmunkások és nők helyi csoportjának elnöke 
és több szakszervezeti vezető ecsetelték a burzsoázia kizsákmányoló politiká
ját, és evvel szembeállították a független szakszervezetek megalkuvás nél
küli osztályharci készségét, amelyek - dacára az üldöztetéseknek, bebörtönö-
zéseknek, szociáldemokrata árulásoknak és denunciálásoknak - küzdenek 
a munkásosztály létérdekeiért és felszabadulásáért. Az értekezlet után itt 
is megalakult a munkanélküliek helyi csoportja, amely csoport vezetőségé
nek a tagok kötelességévé tették a Tornyos- és Kevi-pusztai munkanélkü
liek kimutatását, hogy a sentai Szaktanács a Rudicsoknak és a többi föld
birtokosoknak bebizonyítsa, hogy van nyomor és munkanélküliség, amely-



nek pillanatnyi megoldását gyorssegéllyel lehet megoldani és a nyomor meg
szüntetése érdekében a vagyon intenzív megadóztatását követeljük. 

Éljen az osztályharc! Vesszen a burzsoázia! 

4. szám (január 22.) 

Követeljük a munkanélküliek állami 
segélyezését! 



KETTEN BESZÉLNEK 

Szervezett munkás vág neki a külvárosnak. Hazafelé tart a műhelyből. 
Sötét este. Kis szutykos kölyök megy előtte. Szervezett munkás vállára teszi 
a kezét. Szerbül szólítja meg. 

- Szerb vagy? 
- Igen. 
- Hogy hívnak? 
- Jákob Böhme. 
Szervezett munkás németül folytatja. 
- Miért mondod, hogy szerb vagy, hiszen német neved van? 
- Mindegy. Nem is gondoltam rá, mit mondok. 
- Hány éves vagy? 
- 13. 
- Mi az apád? 
- Lakatos. De már három éve nem dolgozik. Tüdővészes és vízibetegsége 

van. Nem tud dolgozni. 
- Hát az anyád? 
- Napszámba jár, ha akad munka. Mindent vállal. Földmunkát is. De 

most télen nincs munka sehol. 
- Vannak-e testvéreid? 
- Van két bátyám és egy húgom. 
- Mekkorák? 
- Az egyik 20 éves. Cipész. De most, hogy szezon idején sincs munka, 

a kikötőbe, a fatelepre jár munkát keresni. 
- És akad-e munkája? 



- A nyáron csak volt. De most a kikötőben sincs semmi forgalom. Egy
általán nem tudom, mi lehet az oka, de három év óta mindig egyre rosszabb 
és rosszabb. Mindegyre kevesebb a munka. 

- Hát a másik bátyád? 
- Ő 18 éves. Szabó. De nem jó szakmunkás. Míg inas volt, a mesternének 

dolgozott, most meg nem kap munkát. 
- Hiszen most van a karácsonyi szezon a szabóiparban. 
- Igen, de mégis a szabómunkások kétharmada van munka nélkül. O is 

bejárja naponta a várost. Jeget vág, zsákot hord, fát vág, amikor mi akad. 
- És van állandóan munkája? 
- Ritkán van. Ő se tud most a télen hazaadni pénzt. A húgom meg kis

lány, nincs 10 éves. 
- És mit csinálsz te? 
- Csomagokat hordok az állomásról. Már 3 éve vagyok hordár. 
- És jól keresel? 
- Azelőtt jól kerestem. Minden ruhám, fehérneműm magam vettem. 

Persze, nem újat. Arra nem tellett. De mégis volt mindenem, még haza is 
tudtam adni kosztra. 

- És most? 
- Nagy a konkurrencia. Sokan vagyunk az állomáson. És mindig olcsób

ban kell hordanunk a csomagokat. A fiákerok, automobilok is olcsók most. 
Most már csak ritkán akad jó napom. 

- Szóval tízéves korod óta tartod el magad és családod? Hát mikor voltál 
gyerek? 

A kis szutykos elbámul. 
- Gyerek? Hát most is gyerek vagyok. 
S nem tudja megérteni, hogy aki családfönntartó, az ne lehessen gyerek is 

egyúttal. 
- De sohasem volt gond nélküli gyerekséged. Játszottál-e valamikor gond 

nélkül, vidám gyereksereggel? Élvezted-e a gyerekkorod? Voltak-e szép 
játékaid? 



- Sohasem. 
- És mit fogsz később csinálni? Tanulsz-e valamit? Vagy egész életedben 

csomagot fogsz hordani? 
- Nem érek rá tanulni. Sem iskolába nem járhatok, sem műhelybe. Ke

nyeret kell keresnem. De bátyáim tanultak mesterséget, mégsem dolgoznak 
a szakmájukban, és ugyanúgy csavarognak, mint én. 

- Honnan jössz most? 
- Moziból. 
- Mozira adod ki a pénzed? Nem találsz valami komolyabbat? 
- Ingyen megyek. Segítek kipakolni a filmeket, hordok plakátokat érte. 
- Mondja, sokáig fog ez tartani? 
- Micsoda? 
- Ez a nyomor. 
- Még rosszabb lesz. 
- De meddig fog tartani? 
- Amíg hagyod, hogy a mozi uralkodjon lelkeden. Amíg a moziért dolgo

zol szabad idődben. 
- Hát mit csináljak? 
- Fogj össze kis társaiddal, bátyáiddal, bátyád társaival, anyáddal, apád

dal és kezdjetek harcot a jobb életért. 
- Hogy harcolhatunk mi? 
- Nem vagytok egyedül. Megvannak a munkásság harcos szervezetei. 

Lépjetek be, erősítsétek azt, és akkor győzni fog a munkások osztálya és az 
igazság. 

Lőrinc Péter 
5. szám (január 29.) 



A SENTAI FŰRÉSZTELEP SZAKMUNKÁSAI SZTRÁJKOLNAK 

(Sentai munkáslevelezőnktől) 

A Sentai Fűrésztelep R. T. 43 szakmunkása sztrájkba lépett. Ma, amikor 
a gazdasági válság olyan méreteket ölt és a munkanélküliek száma olyan 
nagy, a sentai fűrésztelep szakmunkásainak nyomós okuk lehetett, hogy 
sztrájkba lépjenek. Az üzem a legszégyenletesebb exploatáció alapján áll. 
A sztrájkbizottság szerdán du. 4 órára gyűlést hívott egybe, ahol megjelentek 
a sztrájkolok, akik előtt Domány János elvtárs beszélt. Borzalmasak azok 
az adatok, amelyeket felhozott a gyárban uralkodó helyzetről. Az órabérek 
1,25—3,50 között mozognak, úgy, hogy átlag egy munkás heti 60 órai meg
feszített munkával csak 80—170 dinárt keres. Domány elvtárs apróra ki
számította előttük, hogy alapul véve egy munkás minimális szükségletét és 
a mai piaci árakat, egy munkásnak napi 43, vagyis heti 258 dinárra van szük
sége. Ha ebből levonjuk, amit a munkaadó tényleg fizet, megkapjuk azt az 
összeget, amit az minden munkás szájából kivesz és zsebre rak. Más baj is 
volt. Ebédidő közben a munkásokat arra kényszerítették, hogy a gépeket 
rendbe hozzák. Miért ebédeljenek a munkások is olyan kényelemmel, mint 
például Gráf úr? Azután a munkát mindig öt perccel előbb kezdték és öt 
perccel később fejezték be. Innen ered a Gráf úr pocakja, a háza, aranyórája, 
na meg a fióküzletei! Milyen szép is, ha valaki szorgalmas! Menjünk tovább! 
A gyárvezetőségnek szúrta a szemét a szakszervezet, és üldözte azokat, akik 
szervezve voltak. A gyár sok 16 éven aluli ifjúmunkást foglalkoztat, akik
nek 1,25 dináros órabért adott! így aztán a munkásoknak minden okuk 
megvolt, hogy sztrájkba lépjenek. Joggal követelik a szakszervezetek és 
bizalmiak elismerését, a 8 órás munkaidőt és egydináros órabéremelést. 

Igazán nagyon szerény kívánságok. De a munkaadó tudván azt, hogy 



végső szükségben a háta mögött áll a csendőrség, no meg a szocdem vezér
kar is, eddig minden tárgyalás elől elzárkózott. Pedig a tavasz már itt van, 
és a sztrájkolok inkább kubikos munkát vállalnak majd, mint hogy enged
jenek. A gyűlés lelkes hangulatban ért véget, és a sztrájkolok megfogadták, 
hogy követeléseik jogosságának a tudatában azokból nem engednek és ké
szek a végsőkig kitartani. 

A fa- és fűrészmunkásokat felszólítjuk, hogy a munkakeresés végett ne 
menjenek Sentára, a sztrájkolóknak pedig sikert kívánunk és azt, hogy a 
többi munkásokat is tömörítsék a Független Szakszervezetekbe, amelyek 
egyedül védik a munkások osztályérdekeit. 

9. szám (február 26.) 

Nyerhetnek cserébe egy egész világot 



ÍGY TÖRTÉNT 

Pacséri levelezőnk mondja: Ma reggel (vasárnap) hajnali 3 órakor kocog
nak az ajtón. Ijedt arcú fiúcska lihegi: „Betörtek a zsandárok, kifeszítették 
a kaput és viszik apámat." Ugrunk az ágyból, hogy amit lehet, megtegyünk 
üldözött elvtársunkért, mert úgy van, hogy „máma neked, holnap nekem". 
Alighogy felcihelődöm. Jön ám Juhászné asszony és azt mondja: „Elvtársak, 
baj van, viszik az uramat ezek a hóhérok, jöjjön, hogy legalább azt akadályoz
zuk meg, hogy meg ne kínozzák." 

Futunk a községházára, közben beszólunk néhány elvtársnak, hogy jöjjön. 
Az Otthonban összeverődünk vagy 8—10-en és beszélgetünk, hogy mit kellene 
tenni. Alig néhány perc után már jön két pribék és követeli, hogy menjünk 
haza. 

Egyértelműen adjuk a választ. Megyünk, de nem haza, hanem a község
házára. 

És átmentünk és szóltunk a rendőrvezetőnek: 
- Mi dologban tartóztatták le és hurcolták ide a mi elvtársainkat? 
De a vezetőnek nagyon fejébe szállt a rangja és visszaélésekből bokrosodó 

hatalma, durván ránk esett: 
- Takarodjatok innen! Az nem tartozik rátok. Ha el nem hordjátok maga

tokat innen, kiverünk. 
- Csendesebben, vitéz vezető úr! Nekünk nincs ügyvédünk, mert hogy 

szegények vagyunk. M i egymás ügyvédjei vagyunk. Mi tudni akarjuk, hogy
mint esett már megint ez a törvénytelenség, s azt akarjuk, hogy ennek a sok 
gonoszságnak immáron vége legyen. 

- Hát vége lesz! A faluban mi vagyunk az urak, és itt az lesz, amit mi akarunk. 



így szóltak a rendőrök, és nyolcan, valahányan szuronyos fegyverrel törtek 
ránk. 

Azt mondja az egyik elvtársunk: 
- Ne szálljatok szembe, merthogy ezek most azsan provokátorok (agent 

provocateur) *. Látjátok, hogy csak ingerelnek minket, hogy valamelyikünk 
odaugorjon közibük és torkon kapja egyiket, s akkor közibetek lőhessenek 
és mint lázadókra ránk süthessék a kommunista bélyeget és elrabolhassák 
szervezetünket. 

Szomszédom, akit az elkeseredett düh fojtogatott, csak annyit mondott: 
- Hát jól van; hazamegyünk, csak azért is, hogy leszavazhassunk 25-én. 

Azzal elmentünk és nagy szomorúsággal beszélgettünk arról, hogy nagy 
igazságtalanság uralkodik ebben az országban, ahol azokat sanyargatják, 
azokat üldözi a zsandár, jegyző, szolgabíró, akik szorgalmas munkásai ennek 
a társadalomnak, s akiknek csak az a bűnük, hogy szegények. Míg mi elmen
tünk, addig a jegyző fellármázta a környék csendőrségét, és azok nagy lóha-
lálban megjöttek, összefogdosták az elvtársakat és a községháza udvarán 
az ismert módszer szerint gyötörték, vallatták az embereket. Juhászt, a fele
ségét és Balogot pedig Topolyára szállították. 

Ekkor jött meg a híre, hogy a Ferrumban dolgozó Janó elvtársunkért 
rendőrt küldtek, ki a város rendőreivel összejátszva elhurcolta Topolyára. 

Kedden hajnalban pedig lopva áthurcolták a négy elvtársunkat a magyar 
határon. 

* 

így szól a levél. Micsoda kétségbeesett, szánalmas módszere ez a köznyo
mor enyhítésének! Terror, erőszak, üldözés ott, ahol kenyér kellene! 

Hát belügyminiszter! A sifonérba akasztotta a reverendáját a minisztersé
gének idejére. Úgy látszik, lehányta magáról, nehogy Jézusra emlékeztesse 
vagy legalábbis azokra a prédikációkra, melyek a kőről és kenyérről szólanak. 

*A szerk. megj. 



Nagyon rosszul állhat annak az egyháznak a szénája, amelynek papja 
eltűri azt, hogy egy állásra éhes falusi jegyző egy falu népét a leggyalázatosabb 
eszközökkel kényszerítse arra, hogy őt válassza meg jegyzőnek, őt, akit min
denki... tudatlannak, rosszakaratúnak ismer, és éppen ezért szívből utál. 

Milyen társadalmi béke várható egy országban, melyben veszedelmes 
akarnokok töltik be azokat a tisztségeket, melyeket a közbizalomnak kellene 
betölteni? Ilyen kortespolitika, úgy látszik, sehol sincs a világon. Mert itt 
még csak a kapitalista, nacionalista, a felekezeti érdek sem jöhet tekintetbe. 
Itt valami másról kell hogy szó legyen. Itt valami nagyon áporodott dolog 
bűzlik. 

12. szám (március 18.) 



AZ UTOLSÓ ÁLLOMÁS 

( Munkáslevelezőnktől) 

Bezdánban is, mint a legtöbb helyén a világnak, ahol a tőkés kizsákmányo
lás szegénységet, nyomorúságot terem, van szegényház, melyben a néhány 
munkaképtelen háborús rokkant és néhány olyan öreg munkaképtelen mun
kás tengeti életét, kiknek nem sikerült itthagyni még abban a korban ezt az 
árnyékvilágot, mikor a tőkés profitját még hizlalni tudta éhbéres munkával. 

Ma ezek a kizsákmányolt, kiszipolyozott emberek nyűgei ennek az általá
nos prédikációkkal végignyalt rothadt társadalomnak, mely csak azért nem 
üti agyon ezeket a szerencsétleneket, mert a szegényház úgyis előbb-utóbb, 
de mindenesetre időnap előtt eljuttatja ezeket a nyomorultakat oda, hová 
az agyonütés juttatná. 

A szegényház lakói 10 férfi, 8 nő és egy 3 éves gyerek. Három földes lyuk
ban vannak ezek a dologra képtelen emberek elhelyezve. Piszok, bűz és hideg 
minden szobában. A kisgyermek felvilágosít, hogy aki menni tud, az bent 
a faluban koldul. Négyen állandóan ágyhozkötött tehetetlenek, gondozás 
nélkül, tetvesen feküsznek a szalmán. 

Kéregetnek. Abból kerül elő az élelem, no és a község által kiutalt havi 
10 dinár fizetésből, melyet a 250 mázsa búzán hízó plébános még 5 dinárral 
megtold. 

Ezek a szegény nyomorultak természetesen, mikor néhány munkásképvi
selő került be a képviselő-testületbe, elpanaszolták ezeknek nyomorúságukat, 
és kérték, hogy segítsenek rajtuk. 

Ezt nem bírta a csuhás elviselni. - Mit, hogy az olcsó könyörület, a könnyen 
kiszámítható és kifizethető könyörület alamizsnáskodás lehetőségétől meg
fosszák? Ez égbekiáltó! Mire fog hivatkozni a szentegyház, ha ezek a papi 



alamizsnáskodás nyomorékai beszélni mernek? Mi lesz, ha elmondják, hogy 
a keresztény társadalom fölkent papja alamizsnáskodásainak értéke egy 
évben 1145 dinár. Azé a papé, akinek 60 lánc földje, 250 mázsa gabona járan
dósága, 32 ezer dinár fizetés, 28 öl fa, páronként 30 dinár párpénz és mint 
a keresztelés, temetés, házasság vámszedőjének, még sok ezer dinárka jövedel
me van. 

Ez a szörnyű jövedelem tehát, ahelyett, hogy a panaszosok száját ennivaló
val tömné meg, bosszút áll. Bosszút áll a félkegyelmű asszonyon, a 3 éves 
kisgyereken, a haláluk óráját váró fekvő betegeken, és megvonja tőlük a havi 
5 dinár segélyt. 

Hm.. . Hm.. . hova teszi ez a szegények pénzét, hova lesz évente a 150 
ezer dinár? Ha ezt pereputtyával együtt megennék, hát nemcsak az ajtón 
nem férnének be, de a faluba sem... Jó disznó legyen az, amely 6 hónap alatt 
megeszik 12 métermázsa búzát. 150 ezer dinár 5 vagon búza ára! - „Szent 
isten". Plébános úr, ez nem egészséges dolog. Vagy hogy püspöksüvegbe 
és pásztorbotba fekteti a szegények adóját? 

12. szám (március 18.) 

Munkástestvér! Május elsején ne nyúlj 
a szerszámhoz! 



EGY VELIKI BECKEREK-I VÉRSZOPÓ 
HOGY ÉRVÉNYESÜLNEK BECSKEREKEN 

A TŐKÉS TERMELÉSI REND IMMANENS TÖRVÉNYEI 

Vei. Beckerek, I I . 28. - A munkás arra való, hogy a tőkés belőle kímélet
lenül profitot préseljen. így gondolkodik a kereskedő, a gyáros, a bankár, 
egyszóval a tőkés. Az itteni kalapgyártó Dragan testvérek meg éppen különös
képpen ezt az álláspontot foglalják el. Az ember tehetetlenségében szívfacsar
va nézi, hogy az ilyen, szinte állattá vedlett ember mily bestialitással aknázza 
ki embertársát, hogy belőle lehetőleg legnagyobb hasznot húzhassa. 

A Dragan testvérek négy munkásuktól azt követelték, hogy 100 tucat kalapot 
készítsenek el egy héten belül, 11 órai munkaidő és 7 dináros órabér mellett. 
Azonban legérdekesebb a dologban az, hogy a túlórákért csupán 6 és fél 
dinárt fizet. Tudvalevő dolog, hogy egy jól táplált ember napi táplálékával 
szerzett testi erőt napi 8 órai munkával teljesen leadja, és hogy minden további 
perc, amelyet dolgozik, testét falja fel és testi erejének a leromlásához vezet. 
A munkás tehát túlórázással kénytelen testét és vérét feláldozni a tőkés érde
kében. Az ilyen életmódnak természetesen az a következménye, hogy a munkás 
idő előtt megrokkan és legszebb életéveiben elhal. Ha tehát a tőkés a munkás
tól állandó túlórázást követel, akkor az életére tör. Az ilyen gyilkosokat 
azonban a polgári büntető törvénykönyv nem üldözi, hanem - védi. 

Az egyik Dragan testvér - amikor fenti parancsot kiadta - avval fejezte 
be mondókáját, hogy ha az illető munkások fenti kalapmennyiséget a meg
szabott feltételek mellett el nem készítik, akkor mehetnek a p....ba. 

Az ilyen eljárás nem szórványos jelenség. Ellenkezőleg, ma az egész tőkés
osztály nemzetközi méretekben egységesen s egyöntetűen tör a munkásosztály 
munkafeltételeire, és százezrekre rúg ma a Draganok száma. A tőkések eme 
eljárásának oka a tőkés termelési rend gazdasági szerkezetében s az abból 



kifolyó, esetről esetre bekövetkező gazdasági válságban rejlik. A tőkések 
eme eljárására vonatkozólag Marx Károly azt jegyzi meg, hogy az nagyjában 
véve nem is az egyes kapitalisták jó vagy rossz akaratától függ, hanem hogy 
a szabad verseny a kapitalista termelés törvényeit az egyes kapitalistákkal 
szemben mint külső kényszertörvényeket érvényesíti. Ez más szóval azt 
jelenti, hogy minden tőkés, aki vagyoni helyzetét megőrizni vagy kibővíteni 
akarja, az kénytelen magát a kényszertörvényeknek alávetni, mert máskü
lönben a szabad verseny áldozatául esik s proletár sorsba süllyed. Természe
tes, hogy az egyes tőkések egyéni tulajdonságaik szerint különféleképpen 
reagálnak a szabad verseny eme diktatúrájára. Ezért a munkásságnak meg 
kell értenie, hogy a munkásosztály nem csupán egyes tőkések túlkapásaival 
áll szemben, hanem egy oly társadalmi renddel, amelynek fenntartása kizáró
lag széles munkásrétegek élete árán lehetséges. E tudományos megismerés 
a munkásosztály osztályharcának az irányát szabja meg. A tőkésosztály csak 
úgy tud a gazdasági válság veszedelmes örvényeiből kievezni, ha a proletárság 
munkaerejét pusztítja el. E veszéllyel szemben a proletariátus csak úgy védekez-
hetik, ha osztályharcos szakszervezeti és pártszervezeteibe tömörül, és a leg
szélesebb munkás és szegényparaszt tömegek mozgósításával a tőkésosztály-
lyal egy komoly, céltudatos és tervszerű harcot vesz fel. 

Kritzman elvtárs egy helyen igen elmésen jegyzi meg: „A válság ideje 
a forradalmi lázadás ébredésének az ideje a proletariátusban... A proletari
átus forradalma semmi egyéb, mint a proletariátus ellenhatása a burzsoázia 
törekvésével szemben, hogy a válságot, amelyet a kapitalista termelési mód 
anarchiája teremtett, a proletárság munkaerejének a megsemmisítésével 
likvidálja. 

Z. 
13. szám (március 25.) 



GRADISTÉN NINCS E L L Á T A T L A N 

így mondják a százholdas gazdák, ezt állítják a magyarpárti korifeusok. 
GradiStén mindenkinek van fűtött lakása, élelme. Gradiste eszerint Jugoszlá
via egyetlen boldog városa, ahol nem éhezik senki. Gradistén mindenki el 
van látva. 

De nehogy odakívánkozzál, éhező munkanélküli testvéreim közül valame
lyiketek is, mert Gradistén, elhiggyétek, mindenki el van látva, de különösen 
a földműves proletár. 

A burzsujok beszéljenek akár állami, akár kisebbségi nyelven, el vannak 
látva olyan baromi lelketlenséggel, amilyent csak rossz álmában képzelhet 
el az ember - s a nincstelen olyan nyomorban él, amilyenre még a mi nagy 
nyomorúsághoz szokott szívünk is megdobban. 

Valami Stajic nevű 300 láncnak volt nyomorult bérese Vince Károly mun
kástársunk, akit most, talán mert olcsóbb munkást kapott, kitett a munkából 
a földtulajdonos. Az idő még hideg volt, sem kenyér, sem tüzelőanyag. Öt 
gyermek sírt s kért enni, didergett a rongyos kis ruhájukban. Tüzelő nem 
volt. Szegény Vince Károlyné segíteni próbált a bajon, összevágta a széket. 
Mi az a szék azonban a kemencében? Semmi. Kivette a parazsát, a szoba 
padlójára tette és akörül melegedett a család. 

A gonosz széngáz azonban hamar véget vetett a melegedés lehetőségének. 
Egyszerre csak rosszul lett az asszony, a gyerek. A proletárasszony nem is 
tért magához többé, harmadnapra itthagyta ezt a nyomorúságtól, szenvedés
től undorítóvá vált életet, de itthagyta 5 ápolásra szorult gyermekét is, kik 
most hiába sírnak, nincs csitító hang, mely elaltatja, mely megbékíti ezzel 
a gyilkos társadalmi renddel. 



A Magyar Párt lelketlen kortesei pedig, a Kovács Péterek, az Antal Feren-
cek, hogy ne kelljen egy garastól megválniuk, hogy a munkás éhbérét tovább 
is fenntarthassák, azt hazudják, betyárul, hazugul, hogy Gradistén nincs 
ellátatlan... 

Vincéné halála azonban rajtuk szárad... 

19. szám (május 6.) 

A független szákszervezetek harcolnák 
a munkanélküliek érdekeiért! 



A SZTRÁJKTÖRŐK SORSA 

A sentai fűrésztelep munkásai Wolf, Gráf és Atlasz urak embernyúzását 
nem bírták tovább, és az év kezdetén a munkásság egyedüli jogos fegyverével 
próbáltak küzdeni, hogy a tüdővészes sápadt asszonyaiknak és síró gyermeke
iknek csak egy kis darab kenyérrel többet harcoljanak ki a gyáros urak sok 
millióra menő profitjából. 

Az elvtársaink egy része hősiesen kitartott a harcban, de mint már sokszor 
megtörtént, akadtak soraikban a csuhások és a mai tőkés társadalmi rend
szer által elbutított huligánok, akik nem látták be, hogy míg az asszonyaik 
és gyermekeik télen éheznek és fáznak, addig a 18 ezer dináros havi fizetéses 
igazgató urak és feleségük 100—120 ezer dináros prémbundákban járnak, 
és mindennap a kívánságuk szerint telezabálják magukat a legfinomabb 
ételekkel, déligyümölccsel és több ehhez hasonló rettenetes összeget felemész
tő ínyencségekkel. 

Már a sztrájk kezdetén akadtak kutya módra hízelgő huligánok, akik 
sztrájktörő huligán módjára visszamentek dolgozni, és ezáltal a legnagyobb 
bűnt követték el az egész világ dolgozói ellen. 

Ezek közé tartozott Gordán János sötétségben tévelygő munkás is, aki 
már a sztrájk kezdetén, dacára, hogy kvalifikálatlan munkás volt, eltanulta 
az egyik gépnek a kezelését, és ezzel a sztrájk bukását elősegítette, a további 
sorsáról egy rövid hír számol be a burzsoá napilapokban a következőképpen: 

„Sentáról jelentik: Halálos szerencsétlenség történt a sentai fűrésztelepen. 
Gordán János huszonöt éves munkást a lendítőkerék elkapta és olyan erővel 
vágta a földhöz, hogy a szerencsétlen ember szörnyethalt. A rendőrség meg
indította a vizsgálatot, hogy a szerencsétlenségért kit terhel a felelősség." 



Mit gondoltok, szerencsétlen, kuli sorban szenvedő fűrésztelepi munkás
testvéreim, mi fog most történni? Mint rendesen, meg fogják állapítani, hogy 
a felelősség a munkást terheli, és ti pedig tovább is nemcsak a verejtéketekkel, 
hanem az életetekkel is kell hogy fizessétek, hogy az igazgató urak tovább is 
gondtalanul kártyázzanak a kaszinóban és elpezsgőzzék a ti véres, verejtékes 
nehéz munkával, 18—20 órás munkaidővel összekeresett millióitokat, a rész
vényes urak pedig gondtalanul pocsékolják Velencében, a Riviérán parfümös 
szajháikra a t i véres verejtékkel megdolgozott jogos munkabéreteket. 

Ti pedig, félrevezetett sztrájktörő Gordán Jánosok és a többiek, most már 
lássátok be, hogy a tőkés, mikor szüksége van rátok, hazudik, hízeleg, vállat 
vereget és végül az életeteket is követeli a profitja érdekében. 

Testvéreim! Fűrésztelepi munkások! Gyertek, szervezkedjetek, hogy 
a Független Szakszervezetek harcos zászlaja alatt megtoroljuk az urak gaz-
ságait. 

Le a sztrájktörő huligánokkal! Éljen a kérlelhetetlen osztályharc! 

Sentai munkáslevelező 
20. szám (május 13.) 



FÖLDMUNKÁS 

MALI IDOS 

A földmunkás sorsa a legnehezebb; nemcsak azért, mert mezőgazdasá
gunk teljesen külterjes, a legkevesebb munkáskezet igénylő veteményeket 
termel, s így a legkisebb jövedelmet biztosítja magának a termelő, és mert 
a munkások emelkedő létszámához képest a munkaalkalom egyáltalában 
nem szaporodik, hanem azért is, mert a földmunkások voltak legtartósabban 
a papok, tanítók türelemre intő prédikációinak hatása alatt. Tapasztalataik 
fogyatékosak, és elhitték, hogy ez a világrend, ez a társadalom megváltozha
tatlan, a szegény csak a gazdag jóvoltából, kegyelméből élhet, és ezért a meg-
hunyászkodás és alázatosság volt a kenyere a mellett az emberfölötti munka 
mellett, milyet sok évtizede egyetlen iparágban sem követelnek a munkástól. 

Kishegyesi munkástestvéreink sorsa talán a legnehezebb volt a Vajdaság
ban. Nemcsak a mostani kereseti lehetőség a legnyomorúságosabb, hanem 
a nyárra való kilátás is olyan, hogy az ideinél sokszorta nehezebb tél elé 
néznek a kishegyesi munkáscsaládok. Ma a legjobban fizető gazda Kiss 
Károly nevű magyarpárti burzsuj, aki répakapálás és egyelésért napi 20 
dinár napszámot fizet. Kriszháber tanyáján pedig valami Bödör nevű hajcsár 
most kínálja az aratórészt, 7 láncot szán egy kaszára tizenegyedért és 1 mázsa 
kommenciót. De be kell hordani a részesnek 150 lánc termését és elcsépelni, 
9 lánc füvet lekaszálni és behordani robotban. Hatodos kukoricát kaphat, 
amennyit akar, de nemcsak kapálni kell azt, hanem hatodáért a saját babjá
val beültetni és a saját cirokmagjával körülvetni, hogy legyen kévekötő. 

Általában pedig 10—15 dinár a napszám, mely állandó éhezéssel biztosítja 
a földmunkás életét s a téüre az éhenhalást. 

Aki a föld népének ezt a betyár, züllött kiuzsorázását megtűri, az a leg-



megátalkodottabb ellensége ennek az országnak, minekünk munkásoknak 
minden eszközzel útját kell állani ennek a munkásgyilkolásnak. 

Az állam kormánya nem védi meg az életünk, tűri, hogy itt a mi életünkkel 
rablógazdálkodást űzzenek lelketlen földuzsorások, sőt nemcsak tűri, hanem 
támogatja is. Ezért zárta le a munkásotthonunkat, ezért engedte meg, hogy 
kivándorlási hiénák büntetlenül kifosszák a nincsteleneket, elvivén utolsó 
párnájukat is. 

Nos, kishegyesi munkástestvéreim, segítsetek magatokon! Te már hallot
tál róla, hogy amit egyedül nem tudsz elérni, egyesült erővel végrehajthatod. 

Ne menjetek el bérletörőnek más vidékre, és ne engedjétek meg erőnek 
erejével, hogy bérletörők jöjjenek hozzátok, aztán állapodjatok meg, hogy 
mi az utolsó napszám és azon alul senki munkát ne vállaljon, s magatok mond
játok meg, hogy ki mennyit dolgozzék. Ha ti egyesültök, a t i erőtökkel nem 
fog bírni sem a Kiss pénze, sem a Bödör kapzsi falánksága, sem pedig a bur
zsoá kormányok terror-közigazgatása. 

Kishegyesi munkások, egyesüljetek, és akkor veletek lesz a világ egyesült 
proletariátusa is. 

MI E Z ? . . . VIHAR LESZ? 

Sveticevo kis házai mögött húzódnak Ada község földjei. Eddig ezeket 
a földeket azok a földmunkások kapták bérbe, akiknek porta nélküli kis 
házaik mögött terült el. Ki-ki kapott a háza végében néhány kapával. 

Most, mikor az éhség a szegény népet a csendes éhenhalás, az öngyilkos
ság, a gyilkosság, a lázadás gondolatával foglalkoztatja, mikor a legbutább 
embernek is be kell látnia, hogy az éhező földmunkásokon segíteni kell, 
akkor az adai gazdák érzésvilágát hűen kifejező elöljárók, élükön a százlán
cos bíróval, éppen az idén, éppen a legnagyobb nyomorban el akarják venni 
a földet. A proletárok azonban nem engedik, erőszakkal birtokban tartják 
a kis kertecskét, mely néhány métermázsa krumplit biztosít nekik. A gazdák 
nem engednek, kimondják, hogy aki május 15-ig nem fizet, azt kilakoltatják. 
Azok az elöljárók intézkednek így, akik az általuk bérelt községi földekért 
csak augusztus végén fognak fizetni bért. 



Mit akarnak ezek? 
Valami szörnyű nagy viharnak kell jönni, valami világkatasztrófának, 

hogy a kis és nagy burzsujok így elvesztették a fejüket. Mi szegény földtúró 
proletárok a nagy társadalomrengésből csak azt tudjuk, hogy évről évre 
kevesebb a kenyér számunkra, hogy az, akinek van valamije és dolgozó 
kezére szorul, mind kegyetlenebb kapzsisággal, falánksággal és gyűlölettel 
tekint reánk, azokra, akik nélkül elvész, akik nélkül mint szárazra vetett 
hal fullad meg sok földjétől, tanyájától. 

Azt mondják, hogy világszerte elégedetlen a munkásság, világszerte koplal, 
fázik és jussát követeli. Nem lehet adni neki? Hát nem lehet megfizetni a meg
dolgozott bért? Talán éheznek a tőkések, a gazdák is? Hát nem az az elégedet
lenség gyógyszere, hogy adunk az éhezőknek, az elégedetleneknek? 

Igen, rendes, egészséges társadalmi viszonyok között így van, mert a józan 
ész ezt parancsolja. 

Ma megőrült a burzsoázia, ész nélkül rohan a vesztébe. Valami világégés 
indul meg, mert az a fejvesztettség, ahogy a nincstelenek éhségét, elégedetlen
ségét a legbaromibb gonoszsággal szítja, fokozza, azt csak úgy teheti, ha érzi, 
hogy előtte a pusztulás, és eljövendő sorsáért akar még most az utolsó pilla
natokban bosszút állani. 

Azt a politikát, amit itt a Vajdaságban a gazdák művelnek, másképpen 
megérteni nem lehet. A magyar papok és tanítók keze alatt nőtt gazdák 
butasága, szűkeszűsége közismert, de ezt az eljárást még ekkora butaság sem 
menti. 

Ezt csak a pánik menti, amelyen azonban segíteni nem lehet, legalább 
nekünk nem, kiket a cselekvő lehetőség minden eszközétől megfosztottak. 

- Mi munkások várunk - hát jöjjön, aminek jönni kell. 

KAPITALISTA BECSTELENSÉG! 

A cservenkai cukorgyár hiénái, akiknek a Stari Sivac-i határban néhány 
száz répaföldjük van, azzal kedveskedtek a Stari Sivac-i földmunkásoknak, 
hogy ők mint kenyéradók munkához fogják juttatni a munkanélkülieket 



a répaföldeken. Április 30-án vagy 400 St. Sivac-i földmunkás ki is ment 
a Peisz-birtokra, hogy munkába álljon, úgyszintén ugyanannyi Cservenkáról, 
s amikor a munkások a helyszínen voltak, valami Schulz névre hallgató inté
ző úr röhögve, pimasz hangon kijelentette, hogy katasztrális holdanként 
fizet 2,20 dinárt a gyomlálásért és pótültetésért. Az emberek állítása szerint 
legalább 16 ember kell ahhoz, hogy egy nap egy holdat elvégezzenek, tehát 
még 14 dinár sem jut egy emberre. 14 dinár, vagyis 3 kiló kenyér. Mennyi 
becstelenség, arcátlanság kell ahhoz, hogy egy munkást ennyire kizsákmá
nyoljanak, ezt csak a mai gyalázatos kapitalista rendszerben lehet csinálni. 
Erre nincs törvény, ezt szabad, ez nem kommunizmus, ez törvényes igazság. 
Hisz van elég munkanélküli. Hadd dögöljenek rakásra. Hol van most a belügy
miniszter? Ugyanekkor a múlt évben ez a díszes társaság a részvényesei 
között kiosztott 200 millió dinár osztalékot hivatalosan, ami a mérlegükből 
kitűnik, és mennyit osztott ki amúgy. És ezt hívják nálunk úgy, hogy tisztes
séges polgári haszon. Tehát mindezekből is meg lehet állapítani, hogy ahol 
a munkás kizsákmányolásáról van szó, ott nincs törvény, ott szabad min
dent, és az urak csinálhatnak, ami nekik tetszik, mert az ő zsebük úgy kívánja. 
Erre nekünk munkásoknak csak egy válaszunk lehet. Mindnyájan be a szer
vezetekbe, hogy egyesült erővel megvédhessük a meztelen életünket, amelyet 
már ma a törvény sem véd, mert a kapitalisták már annyira szemtelenek és 
annyira erőseknek érzik magukat, hogy ha nekik dolgozunk reggeltől estig, 
még majd nekünk kell ezért fizetnünk, mert voltak olyan kegyesek és meg
engedték, hogy a kincseiket rakásra hordjuk. 

Stari Sivac-i és cservenkai testvérek, meddig fogtok még aludni?! Ha azt 
akarjátok, hogy meg tudjátok védeni nyomorúságos életeteket, mindnyájan 
be a független szakszervezetekbe! 

Előre! Fel a fejjel! 
Éljenek az osztályharcos független szakszervezetek. 

Fiksz 
20. szám (május 13.) 



POKOLI VISZONYOK A NOVI VRBAS-I 
SINGER-FÉLE TANYÁN 

(Mali IdoS-i munkáslevelezőnktől) 

Ha ennek a tanyának csak közelébe is ér a munkás, megborzad, mert 
eszébe jut, micsoda embernyúzás megy ott végbe. A sok közül elmondok 
néhány jellemző esetet, hogy a Pap István névre hallgató profitrabló hogy 
bánik alárendelt munkástestvéreinkkel. Mikor télvíz idején a trágyaszállí
tásnál egy ifjúmunkás elvesztette a lapátot, a hajcsár úr a legocsmányabb 
szidalmakkal és kegyetlen fenyegetéssel arra kényszerítette, hogy kézzel 
hányja le a kocsiról a ganét. Egy másik munkástársunkat, mert vissza mert 
felelni neki, úgy vágta fejbe vasvillával, hogy menten elborította a vér: mun
kástársunk jelentést is tett az ügyészségen, de persze, ő csak szegény munkás, 
így a panaszát figyelembe sem vették. De mikor Skuban Andrija munkás
társunk a hajcsár úr kapafenyegetésére fejszét ragadott, a hajcsár úr feljelen
tésére rögtön be is vitték munkástársunkat a községházára, ott jól elverték, 
aztán három hónapra bezárták a sombori fogházba, és szegény családja 
télvíz idején kenyér nélkül maradt. A három hónap végével elment a község
házára, hogy a bennmaradt bérét követelje, akkor meg úgy megverték szegény 
munkástársunkat, hogy utána három hétig nyomta az ágyat. 

Az ilyen állapotok nem azért vannak, mert a hajcsár ilyen vagy amolyan 
ember, hanem azért, mert ilyen bánásmódban csak akkor részesíthetik a föld
munkásokat, ha nincsenek szervezve. Világosan láthatják ezekből földmun
kás testvéreink, hogy az egyedüli mód jobb munkafeltételek, emberibb bánás
mód elérésére az erős szervezet és a szervezkedés. 

Földmunkások! Szervezkedjetek, olvassatok munkásújságot és a munkás
irodalmat, és küzdjetek a városi proletársággal együtt a szebb életért! 

22. szám (május 27.) 



MILYEN LESZ A HOLNAPUNK? 

(Maradiki munkáslevelezőnktói) 

A maradiki munkások is már előre elképzelhetik, milyen nyomorult lesz 
a telük. Hiszen a tavalyi 30 dináros kapálási napszám után is óriási nyomor 
közepette vergődtek át a telet, arra számítva, hogy majd az idei kapálás 
jobban meg lesz fizetve. Csakhogy ember tervez - burzsuj végez! Például 
Kantiéné őnagysága, ahol megértük, hogy az első tavaszi munkáért 20 dináros 
éhbért kapjunk. Jóízű dolog lehet ez a gazdának meg a hajcsárnak, hogyha 
a 112 lánc kukoricát ilyen könnyű pénzért megkapáltathatják. 

Hát még milyen jól ízlik a munkásnak, mikor hajnali fél három órakor 
kikel az ágyból feleségével együtt és otthagyja kis családját főtt étel nélkül, 
fésületlen, mosdatlan, éhesen, rongyosan. Gyalogol az ember meg az asszony 
hat kilométert a munkahelyig, azután ahogy a nap fölpillant, kapálni kezd, és 
csinálja, amíg a nap el nem tűnik az égboltról. Mire nagy fáradtan hazagyalo
gol, otthon a jó vacsora helyett csak éhező, síró-rívó apróságait találja, s jó, 
ha egy kis rántott levest tud nekik adni. Ember, meddig bírod ezt a marhaigát 
vonszolni? Nem jó volna-e negyvendináros napszámot kiverekedni, hogy 
az asszony otthon maradhatna a gyerekeket gondozni és egy kis szűkös ételt 
főzni? 

Csakhogy ha szervezkedünk, hogy jobb legyen a sorunk, vannak munkás-
társaink, akik visszariadnak attól, hogy a gazda nem fogadja majd el, mert 
ráfogja, hogy kommunista. Ezért kénytelen lenne más vidékre menni munkát 
keresni. De gondolják meg ezek a munkástestvéreink, hogy ha mindenfelé 
szervezkedik a dolgozó nép, akkor gazdauraimék hiába kommunistáznak 
bennünket, legfeljebb saját maguknak lesz muszáj megmunkálni a földet, 



ha szervezett munkás nem tetszik nekik. Ezért csak a szervezkedés lehet 
a jobb jövő útja. 

Nem veszedelmes emberek azok, akik a kollektív szerződést hirdetik. 
Vagy talán inkább a tisztelendő úrnak hisznek, aki azt hirdeti, hogy 60 meg 
80 dináros párbért fizessetek, titeket pedig a mennybéli népkonyhára utal. Per
sze, ez nem kommunizmus. A kizsákmányoló munkaadó meg a plébános 
úr ugyanis ettől már ezen a földön jóllaknak. 

Mi is jól akarunk lakni. Ez az egész. 

23. szám (június 3.) 



A SZERVEZETLEN MUNKÁSOK KÁLVÁRIÁJA 

Itt a tejjel-mézzel folyó Kánaánban, ameddig a szem ellát, bőséges, ke
nyeret termő szép gabonaföldek között fekszik Temerin nagyközség. A köz
ség körül terpeszkednek a dobrovoljacok agrárreformjától megnyirbált 
urasági földek, itt-ott gazdagabb parasztok földjei - a község lakosainak 
a kilenctized része nincstelen proletár. 

Ezt a szegény, de szorgalmas munkásnépet proletársorsa közeli és messzi 
vidékekre űzi, hogy sovány kenyerét baromi munkával megkeresse. Vannak, 
kik hetekre, mások hónapokra hagyják el szegényes házikójukat, hogy mások
nak bőséges profitot, maguknak pedig sokszor még útravalót sem kereshetnek. 

Decemberben beállított hozzájuk egy hiéna, kubikmunkára keresett iga
vonókat. Jött a tél, a nincstelenség hajtotta a szegénységet kenyér után. Mon
tenegróban a tengerparton kellett sóbánya részére kubikolni. Megegyeztek: 
10 dinár kubikmétere, oda- és visszaszállítás. 

Megérkezésük után ki-ki nekilátott a talicskájával a munkának. Sómeden-
céket csináltak. Azonban ez eltért a többi munkától, vizes és emiatt még 
nehezebb volt a föld. Még a rántott levesre valót sem tudták megkeresni. 
Haza akartak jönni, majd huzavona után 12 dinárt ígért kubikjáért. Később 
pedig vízben kellett dolgozni, emiatt zúgolódtak. Ő, a mérnök úr pedig kajá
nul gúnyolódva küldte víz alá a munkásokat: „Idi u vodu". 

A kubikosok időközönként az elvégzett munkát le akarták mérni, és magu
kat kifizettetni, azonban a „mérnök úr" ebbe nem ment bele, és csak apró 
előleget adott. Februárban már erősen követelték a lemérést. Hazudott a mun
kásoknak, hogy majd 15-én egy másik mérnök úr fogja lemérni. 15-ike is 



elmúlt, sehol semmi. Erre a kubikosok zúgolódtak, és megválasztottak öt 
embert, hogy követeljék a fölmérést. Az irodából a legdurvább hangon kiuta
sították a küldötteket: „Nektek a munkán a helyetek, takarodjatok az irodá
ból." 

Ezek hivatkoztak, hogy 15-re ígérte a fölmérést. Erre az „úri" ember újra 
kinyitotta a „művelt" száját és azt mondta, hogy „Svi lazu" - mind hazudik. 
A munkások ismerik a sorsukat, tűrni a megaláztatást, dolgozni és szenvedni. 

Végre 25-én megjött a másik „úr". Felmértek, és csak 86 kubikméterrel 
mértek kevesebbet, s a megmaradottra csak 10 dinárt fizettek kubikjáért. 
Ezt a munkások bepanaszolták a hatóságnál, azaz bepörölték az ördögöt 
az anyjánál. Akár a sóhivatalban perelték volna: egyik holló nem vájja ki 
a másik szemét. 

A betegsegélyző levonásánál is becsapták őket, egyenként 50 napra 104 
dinárt vontak le, holott egy-egy után 51 dinár jár, annak is törvény szerint 
fele a munkáltatót terheli. 

Négyhónapi kínos munka után kénytelenek voltak otthagyni a munkát. 
Jellemző, hogy azelőtt ottani, Crna Gora-i proletárokkal dolgoztattak, akik 
a jó bánásmód és a becsapások miatt agyon akarták ütni azt az „úri betyárt". 

Hogy teljes legyen a kép, hazafelé már nem fizette az utat és két munkás
társunkat, mert csak Bosna-Brodig tudta az utat fizetni, B.-Brodban a rend
őrség letartóztatta. 

Ez a magát mérnöknek nevező rohadt lelkű salak abból a hordából való, 
amelyet az orosz proletár testvéreink titáni felszabadulási harca kidobott 
magából. Eljöttek hazulról, mert a felszabadult orosz proletár testvéreinket 
nyúzni tovább már nem lehetett, hogy azután itt folytassák bosszúból még 
élesebben azt, amit otthon kénytelenek voltak abbahagyni. 

Akik dolgoztatnak, azoknak egy céljuk van: a profit. Ebben ők egyformák, 
csak az egyik túl durva, szemtelen, cinikus, igazi rablóbetyár; a másik finomab-
bul, ravaszabbul kényszeríti a munkást a profit kitermelésére. Hogy ezt 
elérhessék, nemzetközileg az egész világra jól át vannak szervezve, és nagy
szerű butító gépezetet tartanak fenn a szegénység megnyúzhatóvá tételére. 



És ennek a segítségével képes ez a maroknyi élősdi a nagy tömeget kizsákmá
nyolni. 

Munkástársaink! Ha gondolkoztok, rá kell hogy jöjjetek arra, hogy szerve
zett támadás ellen csak szervezetten lehet védekezni. Az utóbbi idők bebizo
nyították, hogy a munkásosztály életszínvonala állandóan süllyed, ennek 
pedig egyik oka az összetartás hiánya: a szervezetlenség. Évezredek óta veze
tik, csalják, becsapják és kizsákmányolják az urak a szegény népet. Ma már 
a munkásságnak az osztálytudatos része szervezetten küzd a munkásosztály 
életének jobbá tételén, azonban ennek a harcnak csak úgy lesz eredménye, 
ha a paraszti munkás kezet nyújt a városi proletárnak, és minél nagyobb 
számban tömörülnek egy táborba, mert csak szervezetten és csakis így lehet 
a munkásság helyzetén változtatni. Úgy a paraszti, mint az ipari munkás, 
ha gondol önmagára, családjára és az utánunk követők jövőjére, teljesíti 
proletárkötelességét! Be az osztályharcos független földmunkás szervezetbe! 
Szervezetlen munkástársaink! A szervezett munkások és az idő hív bennete
ket - szervezkedjetek! 

25. szám (június 17.) 



ERDÉLYI ÚR ÉS RABSZOLGÁI 

A dögrováson levő mai kapitalista rendszernek van Sentán egy hű csatlósa: 
Erdélyi úr. Ez a kitűnő honpolgár a munkásság lelketlen kizsákmányolásá
ban annyira ment, hogy most, mikor az egész országban egységes rendeletet 
dolgoztak ki a munkaidő szabályozásáról, a középkori kínzókamrákhoz 
hasonló szövőműhelyében az eddig amúgy is törvénytelen 10 órai munkaidőt 
13 órára emelte fel, és az amúgy is csekély fizetést, ami hetenkint 50—70 dinár 
közt váltakozik, tehát éhbérnek sem mondható, 30 százalékkal redukálta. 
Erdélyi úr műhelyének nevezett tuberkulózis-telepén a munkásvédelemnek 
híre-hamva sincs: egy humánusan gondolkozó ember sokkal több gondot 
fordít az igavonó barmainak egészségére, mint ez a munkásnyúzó. A műhely 
egy szénapajtához hasonló alkotmány, vizes talajon, földes, minden szellőz
tető berendezés nélkül. Ha nyáron nagy a hőség, kinyitnak minden ablakot, 
és akkor a munkások igazán nem panaszkodhatnak, hogy Erdélyi úr nem 
gondoskodik porról. Ezeknek a törvénytelenségeknek a láttán önkéntelenül 
is felvetődik az a kérdés, hogy miért nem szervezkednek a munkások, hogy 
iobb munkafeltételt és jobb bért kapjanak. A felelet nagyon egyszerű: 

A mai tőkés társadalmi rendszerben a tőke csatlósai mindent elkövetnek, 
hogy a munkásság gondolatmenetét eltávolítsák az őket érdeklő kérdésektől. 
A tömeg nagy része a hosszú munkaidő után testileg és szellemileg kifáradva 
semmivel sem törődik, és teljes apátiával viselkedik mindennel szemben. 
A másik része pedig a csuhások védnöksége alatt álló Katolikus Legény
egyletekben birkamódra vezetteti magát a szoknyás prófétáktól. Vannak 
azután egyesületek, úm. kereskedő ifjak, zsidó ifjúsági egyesületek, műkedve
lő körök stb., ahol a munkások a munkaadójuk vezetése és ellenőrzése mel-



lett működnek. Természetesen, hogy ezeknek az egyesületeknek semmi ko
moly céljuk nincs: kizárólag arra szorítkoznak, hogy a munkásaik figyelmét, 
ha kell, terrorral is elvonják az igazság felismerésétől. Attól az igazságtól, 
hogy csak szervezkedve, egységesen tudnának maguknak jobb és emberibb 
életet biztosítani, és csak így tudnák elérni az osztálymentes társadalmat, 
ahol megszűnik az Erdélyi urak basáskodása 12—14 éves leánygyermekek 
felett, és csak annak lesz joga az élethez, aki dolgozik. 

Jöjjetek a kérlelhetetlen osztályharcos független szakszervezetekbe, hogy 
kivédjük a Tőke folyton megújuló támadásait. 

29. szám (július 15.) 



A TITELI HÍDÉPÍTŐ MUNKÁSOK SZENVEDÉSEI 

( Munkáslevelezőnktől) 

Itt dolgozom Titel és Knióanin között a Tisza közepén, az új gyalogjáró-
híd építésénél. Ez alkalommal meg akarom ismertetni munkástársaimmal 
azokat az állapotokat, amik itt uralkodnak. Cais i Majslnak hívják azt a két 
mérnök vállalkozót, akik mellesleg mondva vagy még 3—4 helyen vállaltak 
hídépítést és akiknek van praxisuk abban, hogy kell kisajtolni a proletárból 
az utolsó csepp vért is. A vállalatnak a főoszlopa, illetve főhajcsárja Steic 
pénztárnok úr (civilben nagybirtokos), az egyik főnök sógora, aki korlátlan 
hatalommal van fölruházva, például: ő állapítja meg mindenkinek a fizetését, 
ha valakinek a fizionómiája az ő ízlése szerint formálódott, az jobb fizetést 
kap, akinek az arckifejezése egy kis öntudatot árul el, annak gyöngébb fize
tés jár. Folytonos szerszám- meg anyaghiány van, és főleg ennek, no meg 
Frank „ácspallér" alhajcsárnak köszönhető az a szerencsétlenség, ami itt 
történt 9-én délelőtt 8—9 között. 

Paja Babic munkástársunk 3 és fél dináros órabér mellett dolgozott, mint 
segédmunkás az ácsok mellett. Az említett reggelen egy rozoga csörlőn egy 
hatalmas faállványt húztak fel a munkások, köztük Babic munkástársunk is. 
Frank alhajcsár úr, hogy a kapitalista urak kedvébe járjon, nagy ordítások 
között akarta bebizonyítani, hogy az ő korlátolt feje az csalhatatlan, és az 
így jó lesz a többi munkás figyelmeztetése ellenére. Az állvány összedőlt, 
a csörlő visszaszalasztott, és Babic munkástársunkat maga alá temette, mell
kasát összezúzta, vért hányva, eszméletlen állapotban becipelték (kézzel!) 
a raktárba, ott a földre fektették, majd nagy nehezen beszállították Novi 
Sadra a Futaki úti kórházba. Vajon meddig fognak ezek az állapotok tartani, 



munkástestvéreim? Nem látjátok még mindig be, hogy egyesült erővel az 
effajta disznóságoknak véget vethetnénk? Föl, testvérek, a harcra, be a füg
getlen szakszervezetekbe, harc egy szebb jövőért! 

30. szám (július 22.) 



A SENTAI CSÉPLŐSZTRÁJK TANULSÁGAI 

A demokrata urak legügyesebb és legmozgékonyabb ügynöke, Kerepessy 
képviselő úr addig ágált, szavalt, memorandumozott, míg a szociálpolitikai 
miniszter kiadott egy halva született rendeletet az aratási szerződésekről 
és bérbizottságokról. Kerepessy úr gazdáival, a demokrata és radikális föld
birtokosokkal és nagygazdákkal olyan ügyesen játszotta ezt a „népmentést", 
hogy a tőkések sem fizettek rá és a proletárnak is kitürülték a szemét - jószán-
dékkal. A rendelet ugyanis csak június 28-án érkezett le a községekhez és 
törvényhatóságokhoz, ami más szóval annyit jelent, hogy eső után köpönyeg 
volt, mert akkor már minden nagygazda megkötötte a munkásokkal az 
aratási szerződést, potom, hitvány bérekkel. 

A burzsoázia miniszterei, Kerepessy úrral együtt tudják kötelességüket 
és az egész dolgot úgy rendezték meg, hogy jaj, ne legyen belőle semmi komoly 
munkásvédelem, ellenben a jámbor proli essen hasra a tőkés urak finom és 
megértő szíve előtt. A választások a levegőben lógnak, a radikális-demokrata 
népnyúzók ilyenkor nagyon ravaszul és sok praktikával csinálják a maguk 
dolgát. Kerepessy úr, akinek igen jó a szimatja, rávette a többi urakat, hogy 
egy kis munkásvédelem-félével állítsák falhoz a szegénységet - „hadd lássa 
a nép, hogy szeretnénk segíteni rajta". Az urak főnöke, a miniszter úr ki is 
adta a rendeletet, amikor már a fenének se használt, a községek megkapták, 
de - nem hajtották végre. Néhol még a népbolondító játékra is lusták voltak 
a tőkések, akik egész egyszerűen így okoskodtak: minek udvarolni a büdös 
munkásnak, itt a csendőrség, az majd elintéz mindent. Sentán azonban végig
játszottak a komédiát, Kerepessy úr megcsináltatta a bizottságot, amelynek 
hamarosan dolga is akadt. A cséplőgép-tulajdonos urak olyan éhbérrészt 



adtak a munkásoknak, hogy azok kénytelenek voltak a munkát beszüntetni. 
Miután az urak látták, hogy a szép szó már nem segít, összehívták a bizottsá
got, és a munkások követelésének egy kis részét teljesítették. Kerepessy úr 
„learatta" a sikert: a sentai prolik előtt büszkén díszelgett a munkásbarát 
és honmentő szerepében. Azt elfelejtette, hogy a földmunkások nagyon jól 
tudják, hogy a képviselő úr pártbeli hívei, a demokrata nagygazdák az egész 
Vajdaságban a munkásnyúzók táborában vannak, és - kortesfogás hiábavaló -
a proletárok ezért a kis tál lencséért nem adják el testüket-lelküket az ördögnek: 
a vajdasági uraknak. 

Ebből a sentai esetből sokat tanulhatnak elsősorban a sentai szakszerveze
tek osztálytudatos tagjai. Az ő hibájuk, hogy Kerepessy úr zavartalanul 
végigcsinálhatta ezt a komédiát. Nekik lett volna kötelességük élére állni 
a sentai munkástömegek mozgalmának, és agitációval, áldozatkészséggel 
odahatni, hogy e helyett a felülről jött malaszt helyett a proletárság közös 
erejével harcoltak volna ki nem morzsákat, de valóban jobb feltételeket 
a sentai szegénység számára. A hibát azonban még jóvá lehet tenni - és jóvá 
is kell tenni - azzal, hogy a tények segítségével leleplezik a burzsoáziának 
ezt a sentai manőverét. 

31. szám Gúlius 29.) 



MUNKÁSNYÚZÁS A FALUN 

A Novi Itebej-i földmunkások helyzetéről az alábbi tudósításban számo
lunk be. A helyi csoport memorandumot nyújtott be a község elöljáróságá
hoz ez év május 28-án. Az erre hivatott gyűlésen kellett volna foglalkozniuk 
e kérdéssel, azonban arra sem méltatták, hogy napirendre tűzve tárgyaltak 
volna róla, holott megkövetelték, hogy okmánybélyeggel is lássuk el. A cso
port bizottságot is küldött a gyűlésre. így aztán mégis ejtettek róla néhány 
szót. De kijelentették, hogy ők semmilyen írásbeli ígéretet nem tesznek. De 
majd ők az ő „emberségük" után, jó belátás szerint jól megfizetnek. Elérke
zett az aratás, a gabona emberemlékezet óta nem volt szebb, mint ők mondják, 
kivéve egy csekély részt, amit a jég megrongált, de az is fizetett katasztrális 
holdanként 6—7 métermázsát. A munkásokat a gyomor korbácsolta, ők meg 
fizettek az 1927. évi 50—60 kg helyett 70—80 kg-ot, holott az 1927. évi átlagos 
6—7 mázsa termés helyett 13—14 mázsát kaptak. Százalékos fizetést egyáltalán 
nem adták, nehogy egy kicsi is igaz legyen ígéretükből. Hát ilyen az ő ember
ségük, így egy szegény család egy kaszával kereshetett 3 és fél—4 mázsa búzát, 
míg százalékkal feljutottak volna ennek kétszeresére. A cséplési feltételek 
sem jobbak, mint az 1927. évi, csupán a munka nehezebb. Egyik szerbittabéi 
gépnél a tulajdonos is egy részt húz a munkások keresetéből, mert ő a fűtőt 
helyettesíti, holott a gépész őt semmire sem használja, mert Fordsonnal 
hajtják a cséplőt. Emellett közös kapzsiságuk arra is rávitte őket, hogy 
9V2 százalékért csépelnek, és ebből a munkásoknak csak 3 és fél százalékot 
adnak. De már hajnali 1—i/22 órakor kezdődik a cséplés és este fél 10—10 
óráig nincs vége. Egy másik gépnél, amelynek Biacsi András magyarcser-
nyei földbirtokos a tulajdonosa, úgy csépelnek az ittabéi munkások, hogy 



a búzatábla közepére kell állítani a gépet, és a kocsik hordják folyton a ga
bonát, és nem győzik elég szaporán, és így két gépmunkás is állandóan kell, 
hogy hordani segítsen. A munkások zúgolódtak, és követelték Divéki Sándor 
úgynevezett bandagazdától, hogy ne engedje, hisz így ráfizetnek. De ő azt 
felelte, ő a gépgazda, őt segíteni kell. Mintegy 400 hold földje van szegény 
Biacsinak, ebből számos holdon több mint 20 mázsa termett. A gépmunkások
nak ő is csak 3 és fél százalékot ad, ő szegény nem bírna még két munkást 
a hordásért fizetni. Egy munkás nem győzte szó nélkül a gazságot, és hivat
kozott arra, hogy mivel máshova hívják őket csépelni, ahol már behordták, 
elmennek oda és addig Biacsi úr hordasson be, de így nem dolgoznak tovább. 
Mikor látta az a munkásnyúzó, hogy így nem lehet tovább, kocsira ült és 
csakhamar magához kerítette a csendőröket, mint kanász a pulit, s így kény
szerítette őket a munka folytatására. De munkástársunk nem bírta tovább, 
otthagyta őket. A többi munkások, bár nagyon helyeselték bátor fellépését, 
mégsem csatlakoztak hozzá. Biacsi ezt látva, tele pofával röhögte utána: 
„Jobb is, hogy elmész, nem kell nekem kommunista vezér". Pedig munkás
társunk semmilyen szervezetnek nem tagja. Reméljük azonban, hogy ezek 
után ő is szervezkedni fog, hogy közös erővel bojkottáljuk Biacsit az ő csat
lósaival. Mert egyik etető gépmunkás kedélyes állapotában elmondta, hogy 
nekik meg Divéki munkásárulónak megvan Biacsitól úgyis az elegendő „szá
zalék". 

Egy harmadik gépnél szervezett munkások vannak és bizalmiférfi, nem 
bandagazda. Néhány napi nehéz munka után látták, hogy 3 és fél százalékos 
résszel nem jönnek ki, kérték, hogy fele keresetre javítson a gazda. Az ezt 
tréfának vélte, mikor félnapos sztrájk után látta, hogy egy munkás sem jelent
kezik sztrájktörőnek, akkor megadta a kért javítást, és azóta szépen folyik 
a munka. 

35. szám (augusztus 26.) 



KURCZ ÚR LESZERELT 

A Szervezett Munkás 40. és 44. számában már foglalkoztunk ezzel a szociál-
patrióta díszvirággal, és sajnos, ismételten kell vele foglalkozni, mivel a mun
kásság érdekeiről van szó. 

Az történt ugyanis, mint már a Sz. M. 44. számában közöltük, hogy Kurcz 
úr személyesen nem mert nyilatkozni az ő takarékossági akciójáról, hanem 
a munkásokkal küldetett egy cikket a szerkesztőségnek, amelyben Kurcz 
úrnak magasztos lelkületéről voltak kötelesek a munkások zengeni dics
himnuszokat (próbálta volna nem aláírni a cikket). A Sz. M. 44. számában 
megjelent kontra rekontrára Kurcz atyánkfiának elfakadt az epéje, és azon
nal hozzálátott, hogy rendet teremtsen a „rendetlenkedők" között. - Lehívat
ta magához Tóth és Horváth munkástársunkat külön-külön, és nagy felhá
borodással vonta kérdőre őket a cikkre vonatkozólag. Horváth munkástár
sunknak a második kihallgatásánál körülbelül 15 munkás és munkásnő volt 
jelen, köztük egy vrangelista hajcsár úr is. - Hétfőn este, miközben Horváth 
munkástársunkat magához hívatta, „elhatározta", hogy a munkások össze
takarított pénzét mindenkinek visszaadja. Ez meg is történt Horváth munkás
társunk szeme láttára, miközben Kurcz úr visszaosztogatta ezen éhbérből 
összetakarított morzsácskákat, polemizálni kezdett Horváth munkástársunk
kal. A vita hevében a vrangelista hajcsár úr közbeszól, hogy „hagyja Kurcz 
úr, ez mind kommunista dolog", mire Horváth munkástársunk rendre utasí
totta a vrangelistát, hogy ővele semmi dolga sincs és fogja be a száját. Erre 
a munkásgyilkos nekirontott Horváth munkástársnak, és arcul ütötte ököllel. 
Horváth munkástárs sem volt rest, nekirontott a hajcsárnak, a jelenlevő 
munkások azonban megakadályozták a kölcsön visszaadásában. 



A dolog fejleményeként Kurcz úr tudtára adta Horváth és Tóth munkás
társaknak, hogy felmond nekik nyolc napra, és azt az időt joguk van nekik 
még ledolgozni. Mokker munkatárssal hasonló volt az eset t i . az üzemmérnök 
(és itt el kell ismerni, korrektül) tudtára adta, hogy parancsa van, hogy fel
mondjon és nyolcnapi felmondási időt rögtön kifizessen és elbocsássa Mokker 
munkatársunkat. 

Eddig tartott a történet, most pedig egy kis magyarázat azok részére, 
akik nem tudták vagy nem akarták még eddig megérteni, hogy Kurcz úrnak 
a takarékossági akciója miért ártalmas a munkásmozgalomra, és miért fáj 
az egyes öntudatos munkásnak. 

Legelsősorban is meg kell hogy állapítsuk, hogy a munkásnak nincs feles
leges keresete, mert csak végig kell nézni a munkások kopott-rongyos ruháza
tát, hogy erről meggyőződjünk. Hogy mégis képesek egyesek arra, hogy 
a falatot szájuktól elvonják csak azért, hogy télire egyet-mást beszerezzenek, 
az biztos nem a nagyszerű fizetésnek eredménye. És valljuk be őszintén, hogy 
ha van is a munkásnak egy kis úgynevezett „fölöslege", nem a feleség vagy 
az édesanya-e az a bankár, aki a legjobban tudja megőrizni azt a keservesen 
kiizzadt parácskákat. Ha pedig hosszabb ideig tudja az a munkás nélkülözni 
azt a pár dinárt, a kapitalista rendszer számtalan módját találta ki annak, 
hogy az a pénz kárba ne vesszen és kamatot hozzon. (Nem is említve, hogy 
Becskereken egy összeomlófélben levő munkásotthon van, arra pedig nincs 
„felesleg".) Ez volna a gazdasági (anyagi) része a dolognak. 

Ami az erkölcsit illeti, csak ennyi: Mi történne abban az esetben, hogyha 
a gyár munkásai egyöntetűen, mondjuk, 50 százalék fizetésjavítást kérnének 
(ami lehetetlen sem volna az évi több milliós haszonból)? A gyár részvényes 
urai összedugták a fejüket és kupaktanácsot tartanának afelől, hogy vajon 
megérdemli-e ez a „szemtelen népség", hogy többet adjunk nekik (mert 
hát nem mindegy az, hogy X. Y. részvényes félmilliókat vagy egy egész milliót 
fog kapni kampány végeztével. Hogy az az izzadó munkás mit fog kapni, 
azt nem is szép kimondani!) összehívnák az urak hű zsoldosaikat, köztük 
vitéz Kurcz urat is és nem tévedek, ha föltételezem azt, hogy Kurcz úr fehéren 



a feketét, a sóhivatal pecsétjével ellátott okmánnyal igazolná, hogy a munká
soknak, kérem, nincs rossz fizetésük, hiszen nekem adják be a megspórolt 
pénzüket, hanem az egész csak egy kommunista dolog stb. stb. A munkások 
két táborra forgácsolódnának szét, egy megelégedett és egy elégedetlen tábor
ra, és ennek eredménye az volna, hogy az urak szóba sem állnának az effajta 
munkássággal. 

Cukorgyári levelező 
45. szám (november 4.) 



SELYEMGYÁRI ÁLLAPOTOK 

A munkásvédelmi törvény még mindig érvényben van, amikor a külföld 
előtt kell előnyös színben megmutatkoznunk. De hogy a valóságban soha
sem volt érvényben, amióta a szakszervezetek is inkább csak papíron léteznek, 
azt évek óta állandóan van alkalmunk a saját bőrünkön tapasztalni. Amíg 
a szakszervezetek valóságos erőt képviselnek, addig a munkásvédelmi törvény 
is élő valóság, mihelyt azonban a szakszervezetek csak névleg és papíron 
léteznek, akkor a munkásvédelmi törvény is darab papírossá válik. Ez 
társadalmi törvény éppen úgy, mint az is, hogy a munkások viszont csak 
a munkástörvényekért vívott harcukban szervezkedhetnek meg oly erőté
nyezővé, amely a már életben levő törvények betartását kikényszerítheti és 
oly új törvények hozását követelheti, amelyek életsorsát megjavítják. 

Rettenetesek az állapotok a pancevói selyemgyárban is, amely pedig az 
állam tulajdona, s így jó példával kellene elöljárnia a többi magánvállalatok 
előtt. De az állam itt is bemutatja, hogy elsősorban a munkaadók érdekeit 
védi, s hogyha maga is munkaadóvá válik, ő maga is csak minél nagyobb 
profitra törekszik. 

A selyemgyárban csak munkásnők dolgoznak, akik köztudomás szerint 
sokkal kevesebb ellenállást tanúsítanak a kizsákmányolással szemben, mint 
a férfimunkások. De e munkásnők között is soka 15—18éves gyereklány. 
Összesen kb. 250 munkásnőt foglalkoztat a gyár. Ezek közül 120 a tanult 
fonómunkásnő, kb. 130 a főzök és fűzők száma és 5—6 lány van az irodákban. 

A fonók négy osztályba vannak sorozva. Ezeknek napibére osztályok 
szerint: 18—20—23—26 dinár napi 8 órai munkaidőre. A főzök és fűzők napi
bére 16—18 dinárt tesz ki. A tisztviselők napi 30 dinárra rúgó fizetést kapnak. 



Ennyi a bére a felügyelőnőknek is. Csak a főfelügyelőnek van nagyobb havi 
fizetése. 

De még ezeket az éhbéreket sem kapják meg minden esetben, mert a gyár 
bevezette a büntetési rendszert. A pénzbüntetések pedig jó magasak. A hibák 
szerint 2 dinártól 10 dinárig terjednek, de a megszokott büntetés 5 dinárt 
tesz ki. Négy próbának teszik ki a munkásnő által szállított terméket, s több
ször megtörténik, hogy mind a négy próba alkalmával találnak hibát a fona
lon, s így négyszer öt, azaz 20 dinárt fizettetnek büntetés fejében. így vannak 
olyan napok, mikor a munkásnő ingyen dolgozik. 

Maga a bánásmód sem emberséges, munkásnőkhöz illő. 
A béreket havonta kétszer, 1-én és 15-én fizetik ki, de csak ritkán tartják 

be pontosan a kifizetési határidőket, és nem is mindig fizetik ki a teljes béreket. 
így november 1-én csak a főzök, fűzők és IV. osztályú fonók kapták ki 

teljes bérüket (2 hétre 192 dinár!), míg az I . , I I I . osztályú fonók 100 dinárral 
kevesebbet kaptak. (26x12=312-100=212!). A november 15-iki kifizetésre 
hiába vártak a selyemgyári munkások. Valószínűleg úgy gondolkodtak, 
hogy szegény, tüdőbajos munkáslányoknak megárt a sok pénz, még fényűzők
ké válnának. Azaz, ahogy ezt mondani szokták: az állam nem nyújtott hitelt 
erre a célra. Csak nov. 28-án jutottak végre a meggyötört, kiéhezett munkás
nők keservesen megkeresett éhbérükhöz, s ekkor kapták meg az 1-én ki nem 
fizetett 100 dinárokat is. így tehát arra voltak ítélve, hogy 1-től 28-ig, azaz 
teljes 4 héten át éljenek az elsején kifizetett 190-210 dinárokból! 

De a gyári munkásnők egy lépést sem tettek! Csak egymásnak panaszkod
tak, sírták el bánatukat. Persze, nincsenek megszervezve! Sőt eddig még 
bizalmi nőket sem választottak! így hát úgy lehet őket kizsákmányolni, 
ahogy éppen kinek kedve tartja. 

Itt a végső ideje, hogy a kapitalista jármot kétszeresen - mint munkások 
és mint nők - hordó selyemgyári munkásnők is belássák, hogy csak a szerve
zett harc hozhat javulást részükre. Hogy csak megszervezkedve s a független 
munkásszervezetekhez csatlakozva remélhetik az emberi életet - ha kivették 
ők is a részüket a harcból. T „ . 

Lőrinc P. 
52. szám (december 23.) 
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A FÖLDMUNKÁSOK ÉLETÉBŐL 

BAJMOK 

„Megkezdődött az attak a bajmoki földmunkáscsoport ellen." A bajmoki 
Magyar Párt főkorifeusai: Kis Károly névre hallgató elnöke és a demokratá
ból vedlett Paor György névre hallgató nagy magyar aranyparasztok „denun-
ciálása". 

A múlt hó 26-án megjelent ez a két „nagypélpájú, kevés dohányú" mákvirág, 
különben községi elöljárók a jegyzői hivatalban, és szóbelileg bizalmasan 
jelentették és kérték a községi jegyzőt, hogy az újjáalakult föld munkáscsopor
tunkat, amit ők „kommunista bandának" neveznek, oszlassa fel, és a vezető
séget tartóztassák le azért, mert összejöveteleket tartunk és „kommunista 
újságot", értsd: a Szervezett Munkást és „kommunista könyveket", értsd: 
a Szervezett Munkás naptárát olvassuk és terjesztjük. 

Látjátok, magyar ajkú munkástársaim, hogy milyen szerepre vállalkozik 
az a Magyar Párt hivatalos alelnökével és társával, amely Magyar Párt évek 
óta, napról napra ígérgette nektek, kisebbségi magyaroknak a „soha el nem 
érhető hetedik mennyországot", hogy a nagymagyar burzsuj és aranyparaszt 
párt aklába tömörítsenek benneteket, hogy szavazataitokkal megvédhessék 
a nagy magyar párti nagybirtokos urak a saját részükre azt az agrármaximu
mot és szupermaximumot, amelyhez a nincstelen magyar stb. nemzeti kisebb
ségi földmunkásoknak volna joguk, akiknek a szavazataival szerezték is 
a mandátumaikat. 

De ahelyett, hogy megmozdultatok volna, hogy az osztályharc terén szer
vezkedjetek, hogy a földmunkás szakszervezetek útján küzdjétek ki a nagyobb 
darab kenyeret és emberségesebb elbánást, erre: a Magyar Párt főkorifeusai 
összedugták a fejüket és kisütötték a náluk nem megvetett szokást: a kommunis-



ta denunciálást és nem átallották a „fajmagyar testvérek" kérni a községi 
jegyzőt arra, hogy oszlassa föl a földmunkások csoportját és a vezetőséget 
tartóztassa le, akiknek a legnagyobb része magyar nemzetiségű. Ez az a „faj
szeretet", amivel a kisebbségi nincstelen sorsban levő magyar munkásságot 
körülveszik a „burzsujpárti" nagy magyar aranyparasztok!!! 

Vigyázzanak a főkorifeusok! Denunciálni nem nehéz: de igazolni igen! 
S hogy az ilyen miskulancián hamar átlátnak a munkásság széles rétegei 
és otthagyják a Magyar Pártot. 

A bajmoki földmunkásoknak csak annyit, hogy csakis az osztályharcos 
független szakszervezetek útján küzdhetik ki a gazdasági helyzetüknek a javu
lását, a munkaidő és a munkabérek megjavítását, és ha mennél többen szer
vezkedtek és tömörültök az osztályharcos földmunkás szakszervezetekbe, 
annál nagyobb az erőtök, és szervezett erővel könnyebben vissza tudjátok 
verni az ilyen: báránybőrbe bújtatott ordasok támadását és denunciálását. 
Azért fel tehát munkára: be a földmunkás csoportba. Éljenek az osztályharcos 
független szakszervezetek. 

Bajmoki földmunkás 

MALI IDOS 

Van Mali IdjoSon egy híres gazda, aki a Szőke Mátyás névre hallgat, aki 
közismert nemcsak nálunk, de Moholon meg Topolyán is. Ez a díszmagyar 
gazda jó példával szolgált minden burzsujnak, hogyan lehet árvákon meggaz
dagodni. Örökbe fogadott 5 évvel ezelőtt egy boszniai leányt, úgy, hogy 7 
évig szolgál nála és akkor úgy ki fogja stafírozni, mint a saját lányát. Dolgoz
tatta kímélet nélkül 5 évig, és most télvíz idején kitette az utcára ez az ember
bőrbe bújt vadállat a szegény proletár nőt, aki most sírva őgyeleg az utcán, 
nem lévén senkije. Se apja, se anyja felől nem tud semmit, azt se tudja, hova 
való, hisz kicsiny korától fogva itt van a Vajdaságban. Ráfogta ez a Szőke 
úr a lányra, hogy lopott, de persze ismerjük már ezt, tudjuk, miről van szó. 
Közeledett az idő, hogy kitölti a hét évet és fizetni kell, hát kínált neki az 5 



évi szolgálatért 300 dinárt. Persze a lány ezt elutasította, minden hónapért 
150 dinárt követelt, és hogy adjon neki cselédkönyvet. Felhorkant erre 
a gazda: hogy fizessek olyan sokat, hiszen mióta nálam vagy, elloptál 
tőlem tízezer dinár értékűt. Azt hisszük, megfordítva van ez, mert visszatar
totta a keservesen ledolgozott bérét az árvának. Hol keresse ez most az igaz
ságát? 

Elvtársnők, ha mindnyájan beléptek az osztályharcos szervezetbe, a Jugoszlá
viai Földmunkások,-nők Szövetségébe, meg fogjátok tudni védeni magatokat 
az ilyen vadállati lelketlenség ellen is és rászorítja az ilyen burzsujokat, hogy 
megtartsák a saját törvényeiket. Szervezettségben az erő. Bűnt követ el ön
magával szemben, bűnt követ el családjával és proletár testvéreivel szemben 
az, aki a szervezettségben rejlő erőt kihasználni nem segíti. 

2. szám (január 13.) 



ÍGÉRETEK A VALÓSÁGBAN 

Többször el-el szoktam járni gyűlésekre, meghallgatni, melyik párt mit 
akar, mit ígér. 

Azt tapasztaltam, hogy minden pártnak az ígéret szekere roskadásig meg 
van rakva jobbnál jobb ígéretekkel, amit nemigen fukarkodik egy párt sem 
szétszórni a dolgozó nép közé. 

1929. január 1-én volt az a nap, amelyen a gazda bérest fogad, a szegény 
éhező proli meg eladja magát 1930. január l-ig potom áron. Én is elmentem, 
hogy két karom munkaerejét áruba bocsássam. Hát itt aztán tapasztaltam, 
hogy ezek a gazda urak, amelyek a radikális, magyar, demokrata meg nem 
tudom én milyen pártok tagjai, mennyire szívükön viselik a szegény dolgozók
nak a sorsát. Hej, urak, itt volna rá alkalom, hogy megmutassátok, tettekké 
azt, amit a gyűléseken prédikáltok, hogy mennyire szíveteken viselitek a sze
gény ember sorsát. Hej, urak, itt volt alkalom arra, hogy a ti a gyűléseken 
túláradozó nagy szíveteket megmutassátok. De meg is mutattátok igazából, 
amit az alábbi esetek a napnál is fényesebben bizonyítanak. 

Dósa Ferenc felvett egy 21 éves földmunkást a következő bérért (értsd 
1 évre): 

értsd 365 napra 2960 dinárt, mert hát vasárnap is kell a jószágot etetni, itatni, 
nincs pihenés, nincs szabad idő egész éven át, és ezért napi 16 órát kell dolgoz
ni 8 din-ért, óránként 0,50 din. 

4 mázsa búza á 250 din 
3 mázsa kukorica á 270 din 
1 drb 6 hónapos malac 
Készpénz 

1000 din 
810 din 
150 din 

1000 din 



Udvardi Péter: fogadott egy 18 éves fiatal földmunkást évi 3500 din-ért, 
napi 9,50, 16 órai munkaidő mellett, óránként 0,60 páráért. 

Egy családos földmunkásnak ígért egy B. Topola-i gazda: 

365 napra 3910 dinár, egy napra 10,50 din. 16 órai munkaidő mellett, 
egy órára 0,65 din. 

Elvtársak! íme, a példa előttetek van. Láthatjátok, milyen jót akarnak 
nektek a magyar gazdák. Jót akarnak. Nyolc dinár napszámért, vagyis 16-18 
órai munkaidő mellett 50 páráért óránként dolgoztatni. Munkástestvérek! 
láthatjátok, hogy a gazdák szívében nincs jóakarat, nincs szánalom, nincs 
belátás, nincs, ki pártunkat fogja, csak a mi összetartásunk kényszerítheti 
őket jobb belátásra, jobb bánásmódra, nagyobb munkadíjak fizetésére és 
az úgynevezett „jószívűségre". 

Ezek után mindenki láthatja, hogy a létért való küzdelemben nincs irgalom. 
A jóllakott nem érzi a nyomort, a szenvedést, a nélkülözést, az éhes gyerme
kek sírását, a beteges rongyos asszony és család vergődését, koplalását, 
és ha figyelembe vesszük a mai kapitalista rendszer őrjítő racionalizálását, 
láthatjuk azt, hogy a tőkés, a kapitalista, a gyáros, a földbirtokos nem is 
akar más munkaerőt, mint fiatalt, erősét, egészségeset, hogy azt minél jobban 
ki tudja használni, mert neki fő az ő számítása, minél olcsóbban szerezni 
kizsákmányolható munkást, proletárt, hogy minél több legyen a haszon, 
a profit. A szegény dolgozó nincstelen, a föld robotosa az, az megdögölhet, 
mit törődik a földbirtokos a dolgozóval, illetve törődik, de csak akkor, amikor 
dolgozni kell, amikor a gazdagoknak rakásra hordja a kincseket, amelyet 

7 mázsa búzát á 250 din 
3 mázsa kukoricát á 270 din 
1 drb malacot á 100 din 
1 kicsi tűzre való á 100 din 
1 pár cipő á 150 din 
Készpénz 

1750 din 
810 din 
100 din 
100 din 
150 din 

1000 din 



a gazdagok saját vagyonuk gyarapítására használnak fel. Amint láthatjuk, 
a földbirtokos csak fiatal, erős munkaerőt keres. Az idősebb munkás, aki 
felnevelte a gyermekeit, az már nem kell, és ha kell is, éreznie kell, hogy őnála 
nélkül is van elég munkanélküli. A fiatal, erős, egészséges földmunkás napi
bére 8 és 15 din. Az urak vadászkutyája is többe kerül naponta. A családos 
földmunkás keresete nem sokkal több, a legjobb esetben 20 din, de ő nemcsak 
maga van, az asszony, a gyerekek, hát hogy tudnak ezek megélni? Mennyi jut 
itt egy lélekre, és ha figyelembe vesszük, hogy a legjobb esetben csak egy 
félévet dolgozik, akkor joggal mondhatjuk, hogy az urak vadászkutyájának 
jobb élete van, mint egy földmunkásnak. 

Ma a Vajdaságban több mint 100000 földmunkás van munka nélkül. 
Azonban ezekkel nem törődik senki. ígérni mindenki ígér, fűt-fát, minden 
jót, eget-földet, csak adni nem ad senki semmit. Nem bizony, nem is fog, 
mert a létért való küzdelemben annak van igaza, aki erősebb. 

Elvtársak! A munkásosztály felszabadítója csakis maga a munkásosztály 
lehet. 

Fogjunk össze, szervezkedjünk! 

Be az osztályharcos földmunkások és nők szakszervezetébe! 

2. szám Oanuár 13.) 



UTÓSZÓ 





Ötven évvel ezelőtt (1923. január 6-án) jelent meg a Szervezett Munkás 
első száma. Belgrádban adták ki, a Jugoszláviai Szövetségi Szakszervezeti 
Tanács központi közlönye volt. Céljáról az első számban közölt „Köszöntő 
szavunk-ból" értesülünk: „A magyar nyelvű Szervezett Munkás megindítása 
a jugoszláviai munkásmozgalom egy nagy szükségletét fogja kielégíteni. 
A nagyszámú magyar ajkú munkásságnak módja lesz ekként nemcsak állan
dóan figyelemmel kísérni a szakszervezeti munkásmozgalom fejlődését, 
hanem élénken részt is venni a szakszervezetek újjáteremtésében, valamint 
a harcokban, amelyeket a tőke offenzívája számunkra már előkészít. Ezzel 
el fog hárulni az öntudatos jugoszláviai munkásság szellemi és a tettekben 
nyilvánuló egységének nagy akadálya, mert a magyar elvtársaink az ő Szer
vezett Munkásuk révén szoros lelki kapcsolatba jutnak a jugoszláv proletari
átussal, fegyvertársukkal a kérlelhetetlen osztályharcban, akikkel már eddig is 
sok közös harcban küzdöttek, tűrtek és szenvedtek." Ezt a célt szolgálta 
a vasárnaponként megjelent lap szerkesztési koncepciója: cikkeket közölt 
a nemzetközi munkásmozgalom köréből, tudósításokat a hazai szakszerveze
tek harcáról, gyári vagy falusi tudósítók, munkáslevelezők írásait a munkás
életről, a kizsákmányolásról, az osztály harcról, a szervezkedés fontosságáról... 

A lap kiadását különösen szükségessé tette, ahogy Danilo Kecic írja (Osz
tályharcok Vajdaságban 1918—1941), hogy „Vajdaságban korábban is a leg
több forradalmi irányú munkás a magyar nemzetiségűek közül került ki -
mégpedig aránylag jóval több, mint ahány magyar élt ezen a területen - , 
szükség mutatkozott arra, hogy a Független Szakszervezet központi lapjá
nak az Organizovani radniknak a mintájára magyar nyelvű újság is jelenjen 



meg. Anyagi eszközök híján, s az önkéntes adományok lassú begyűjtése miatt 
csak 1923 januárjában láttak hozzá a lap alapításához. Mivel a vajdasági 
erők nem mutatkoztak elegendőnek, a magyar nyelvű újság Belgrádban 
jelent meg Szervezett Munkás címmel." 

Az első számokat tehát Belgrádban szerkesztik és adják ki (Szerkesztőség 
és kiadóhivatal: Palilulska Kasina, Beograd, Vidinska ul. br. 58. Telefon 882), 
a laptulajdonos Jovan Vukovic asztalosmunkás, felelős szerkesztő pedig 
Nemanja Lazarevic. Április 15-től kezdve már Pavle Popovic bőrmunkás 
szerepel mint főszerkesztő. 

A kiadás azonban sok, főleg anyagi természetű nehézségbe ütközött, s az 
első fél év után meg is szűnt (június 10). A vajdasági magyar munkásság 
a küzdelmes, nehéz években ismét sajtó nélkül maradt. Ennek káros voltát 
mindjárt megérezték, s a következő évben történtek kísérletek egy új magyar 
nyelvű munkásújság megindítására, amely tájékoztatta és toborozta volna 
az itteni magyar munkásokat. Néhány kísérlet nem sikerült. A munkásmozga
lom forradalmi erői azonban nem adták föl a küzdelmet, s 1925. június 21-én 
újra megjelenik a Szervezett Munkás. Megjelenése ettől kezdve folyamatos 
egészen 1929. január 13-ig, utolsó száma ezt a dátumot viseli. A január 6-i 
intézkedésekkel betiltották a politikai pártokat, a szakszervezetet és lapjaikat. 

Noha viszonylag rövid ideig jelent meg, a Szervezett Munkás jelentős 
szerepet tölthetett be a munkásmozgalom megszilárdításában, valószínűnek 
tartják, hogy induláskor 1000 példányban jelent meg, betiltásakor viszont 
már 2500-ban. Olvasottságára jellemző lehet egy tudósításban megjelent 
adat: szakszervezeti csoportunk (Keviszállás) nő és kiterjed Senta—Gunaras, 
Tornyos-pusztára is - írja a kevi tudósító. - A Szervezett Munkásból 41 fogy 
el, de több is kellene, ezt legkevesebb 300 proletár olvassa. 

Az említett szünet után az újság ismét Belgrádban jelenik meg, valójában 
azonban már Szabadkán készítik, s 1925 augusztusában a szerkesztőség 
végleg Szabadkára kerül. A választás azért esett erre a városra, mert a munkás
mozgalom itt igen erős volt, s a szerkesztőség a város és a környék forradalmi 



erőitől komoly támogatást remélhetett. Főszerkesztői voltak többek között 
Domány János, Hedrich Károly, Petar Franciskovic és Hegedűs József. 

Sajnos, a lap anyaga ma nehezen hozzáférhető, Vajdaságban nincs belőle 
egyetlen eredeti teljes évfolyam sem. A Vajdasági Forradalmi Múzeumban 
két évfolyam található meg eredetiben, a többi fénymásolatban. Ezek a körül
mények igen megnehezítik a tanulmányozást, pedig erre - az eddiginél nagyobb 
mértékben - szükség van. Tanulságos, hasznos lenne ez sajtótörténetünk 
kutatói és a sajtó dolgozói számára is. Ebből a hiányos öt évfolyamból -
akár az írás, akár a szerkesztés szempontjából - olyan tapasztalatokat szűrhet
nénk le, amelyeket nem lenne szabad lebecsülnünk. 

De nemcsak a sajtó, az újságírás számára lenne érdekes a Szervezett Munkás 
behatóbb tanulmányozása. Múltunk, történelmünk egy korszakának meg
értéséhez is nélkülözhetetlen dokumentumokat szolgáltat: a szervezeti életről, 
az osztályharcról, a dolgozók munka- és életkörülményeiről. A múlt helyes 
megismerése nemcsak a történészek számára fontos. Általában elmondható, 
hogy igen hiányosan ismerjük a húszas évek Vajdaságának társadalmi körül
ményeit, politikai eseményeit, gazdasági és szociális viszonyait, nemzetiségi 
problémáit, pedig - ez nem lehet vitás - ezek ismerete elengedhetetlenül 
szükséges a háború utáni események jó részének helyes megértéséhez. A meg
levő tanulmányok mellett mindenképpen kellenének újabb mozzanatokat, 
vonatkozásokat megvilágító történelmi munkák és népszerűsítő publikációk 
is. 

Ilyen munka többek között Somogyi Pálnak, a Szervezett Munkás neves 
költőjének visszaemlékezései, amelyet az Életjel adott ki Máglya címen. 
Somogyi itt a következőket írja: 

„A szakszervezetben hetenként megvettem a Szervezett Munkás című 
hetilapot, mely ahogy a többiektől hallottam, de a jó szemnek a tartalom is 
elárulta, a kommunista párt lapja volt. A jól szerkesztett négyoldalas szak
szervezeti újság ügyesen burkolva verekedett a munkásság jogáért, az igazsá
gért, a szebb holnapért. Cikkei bátrak, okosak és céltudatosak voltak. A felelős 
szerkesztő egy Székely nevű asztalos volt, de később megtudtam, hogy illegá-



lisan néhány kommunista újságíró is segítette szerkeszteni Szabadkán a lapot. 
A tényleges főszerkesztő Haraszti Sándor volt. Elhatároztam, hogy verset 
küldök neki. I . Gyomos álnéven küldtem be néhány verset. De azt a választ 
kaptam, hogy írjak prózát, tudósítást, mert verset csak kivételes esetben 
jelentetnek meg. Én azonban nem hallgattam a szerkesztői üzenetre: verseim
mel tovább ostromoltam őket..." 

Ám elmondja, hogy nemcsak verseket írt, de megbízatásokat, pártfelada
tokat is vállalt, titkos összejövetelekre járt, röpiratokat hordott szét: 

„Sejtünkbe tartozott: Polgár, Halasi cipész és felesége, Sefcik villamoskala
uz és én. Pártkönyvet nem adtak, a tagsági díjat Sefcik szedte be, de ő is 
csak pontokkal jegyezte, ki fizetett, ki nem. A sejtülésekről jegyzőkönyvet 
nem vezettünk. Látható, vagy esetleges árulkodó nyomok nélkül kellett 
dolgoznunk. 

Az első komolyabb földalatti akcióban 1927 szilveszter éjszakáján Újvidé
ken vettem részt. Éjjel fél tizenkettőkor indultam el hazulról. Addig nyitott 
szemmel feküdtem az ágyon. Tudtam, nem kis dologról van szó, ha lebukom, 
vallatás, verés, börtön..." Persze, Somogyi visszaemlékezéseinek csak kis 
része foglalkozik a Szervezett Munkás időszakával, így is kiegészíti a képet. 

Hiszem, e kötet elolvasása után az olvasó egyetért velem. A Szervezett 
Munkásban közölt cikkek segítségével sok olyan dolog, összefüggés megvilá
gosodhat előttünk, amelyet előbb csak homályosan láttunk, vagy amelyet 
nem is sejtettünk. A jubileumi esztendő mellett elsősorban ez, haladó hagyomá
nyaink, múltunk jobb megismerésének szükségessége, a teljesebb megismerés 
lehetőségének megteremtése teszi indokolttá ennek a kötetnek a megjelenését. 
Válogatásunk ezért tartalmazza elsősorban azokat a tudósításokat, amelyek 
a munkások életéről és harcáról számolnak be. 

Persze, azzal, hogy elmondtuk, hol, mikor, ki adta ki s meddig jelent meg, 
a Szervezett Munkás tulajdonképpeni jelentőségéről még nem sokat szóltunk. 
Pedig ez nem mellékes. Szerepe megjelenése idején igen nagy lehetett; az 
érték, amit képvisel most, ötven évvel azután is megbecsülést érdemel. Több 



szempontból is. Ahhoz azonban, hogy ezt jobban megérthessük, megérezhes-
sük, szólnunk kell még röviden a kor, századunk húszas éveinek társadalmi 
viszonyairól, a munkásosztály helyzetéről, a munkásmozgalomról itt, Vajda
ságban. 

A történészek megállapították, hogy a húszas évek elején a jugoszláv tőkés
osztály megerősödik, ami eleve azt jelenti, hogy nehezebbé válik a munkás
osztály helyzete. Erősödéséhez hozzájárult egyrészt a külföldi tőke, másrészt, 
közvetve, az is, hogy a munkásosztály egy része kiábrándulva fordított hátat 
a mozgalomnak, elvesztette hitét az osztályharcban, a munkásszervezetek 
is a reformista vonalat követték, nem készítették elő a munkásokat a politikai 
harcra, s számos hibát követtek el. Úgy számítják, hogy ekkor Vajdaságban 
a munkások 90 százaléka a szervezett munkásmozgalmon kívül állt. Ekkor 
kezd a munkásmozgalom forradalmi szárnya a Független Szakszervezetekbe 
tömörülni, azonban ez a folyamat sem megy könnyen, 1922-ben még egy 
tömegesebb május elseji ünnepséget sem sikerült szervezniük, egy évvel később 
azonban már sikerekről számolhattak be. A reformista irányzat hívei meg
próbáltak együttműködni a munkaadókkal, ez okozhatta, hogy ebben az 
időben nem hoznak jelentősebb eredményt a bérharcok, sztrájkok sem. Az 
eredménytelenség újabb kiábrándulást okozott a munkások körében, érez
niük kellett, hogy azok árulják el őket, akiknek pedig éppen a harcra kellene 
vezetni a proletárokat. A kíméletlen tőkés kizsákmányolás azonban nem 
hagyott más alternatívát: újra és újra fel kellett venni a harcot, létkérdés volt 
ez. Úgy látszott, a Független Szakszervezetek megfelelő lehetőséget kínálnak 
erre, e szervezetnek keretében fejtette ki tevékenységét a Kommunista Párt is, 
érthető, hogy ennek voltak legforradalmibb törekvései. Ez nem kerülte el 
a rendőrség figyelmét, különösen Vajdaságban sújtotta kíméletlen rendőrségi 
terror a Független Szakszervezetek helyi szervezeteit, egy időben azzal indokol
ták munkájuk betiltását, hogy a párt tevékenykedik keretükben. 

Vajdaságban ekkor körülbelül 200 000 agrárproletár élt, közülük került ki 
a legtöbb szervezett munkás, volt időszak, 1928 elején, amikor a Mezőgazda
sági Munkások Szakszervezetének mintegy 5500 tagja volt. Jóval lassabban 



haladt a gyáripari munkásság beszervezése. A munkaadók kérlelhetetlenek 
voltak, nyomban elbocsátották a szervezett munkásokat. Vajdaság kedvezőt
len gazdasági helyzete a munkanélküliek ezreit dobta az utcára, a kilátástalan
ságba. Az országban nyilvántartott munkanélküliek (1927) egyharmadát 
tartományunkban találjuk. A munkanélküliek megnehezítik a szervezett 
munkások harcát, közülük kerülnek ki a sztrájktörők, ha a munkaadó föl
mond a szervezett, tiltakozó, béremelést követelő munkásnak, könnyen 
talál helyébe másikat. Gyöngítették a harcot a mozgalom vezetőségében 
folyó frakciós összetűzések is. 

A számtalan nehézség ellenére, a munkásmozgalom forradalmi szárnya 
egyre erősödött. Ennek eredményeként a Független Szakszervezet belgrádi 
kongresszusa után 1927-ben megalakult a szervezet tartományi tanácsa, 
elnöke: Polgár András. Az erősödést bizonyítja, hogy 1928-ban 19 sztrájkot 
szerveztek, jobbára sikerrel. 

Ilyen társadalmi körülmények között jelent meg, fejtette ki hatását a Szerve
zett Munkás. Ilyen feltételek mellett jelentek meg a kötetünkbe sorolt írások. 

Mivel a Független Szakszervezetek magyar nyelvű szócsöve volt, érthető, 
hogy a mozgalom forradalmi céljaiért harcolt, teljes egészében ezeknek 
a céloknak a szolgálatába állította hasábjait, ennek a célnak érdekében jelen
tette meg írásait. Amit tett, az szolgálat volt. Fenntartás nélküli szolgálat; 
s ez vonatkozik nemcsak a vezércikkekre, hanem az itt közölt, inkább riport
szerű írásokra is. 

A vajdasági munkások túlnyomó többsége szervezetlen volt; vagy nem 
látták a szakszervezetben rejlő lehetőségeket a jobb életért való harcra, vagy 
ha látták, esetleg nem mertek ehhez csatlakozni, mert féltek a munkaadók 
és a rendőrség megtorlásától, féltek, hogy munka és kenyér nélkül maradnak, 
hogy még nagyobb nyomorba juttatják magukat és családjukat. A harc 
vállalása, a mozgalomban való részvétel kockázattal járt, áldozatot követelt. 
Ma, ötven év távlatából visszatekintve könnyű azt mondani, hogy minden 
harc áldozatokat követel, hogy a munkásosztály vállalta a harcot, s óriási 
áldozatok árán vívta meg a maga felszabadítási harcát. Könnyű ezt ma így 



mondani, de ha beleképzeljük magunkat az akkori helyzetbe, akkor a legna
gyobb elismeréssel és csodálattal kell adóznunk azoknak a munkásoknak, 
akik a börtönök, a kínzatás árán is vállalták a tüntetések, a sztrájkok szerve
zését, de azoknak a tudósítóknak, újságíróknak és szerkesztőknek is, akik 
a Szervezett Munkást készítették. Ma is bámulatba ejtő az a céltudatosság, 
következetesség és tisztánlátás, amellyel újságírói munkájukat végezték, 
amellyel az ügyet, a munkásosztály felszabadításának az ügyét szolgálták. 

Mondom, nem kell a vezércikkeket olvasnunk, hogy erre rádöbbenjünk. 
Az itt egybegyűjtött riportok vagy szociográfiai írások is maradéktalanul 
ezt a benyomásunkat erősítik meg. Politikai munkások, a mozgalom lelkes 
harcosai írták ezt az újságot, akik a kilátástalanul sötét, reménytelen helyzet
ben is messzire láttak, hitték és vallották - már akkor! - , hogy a sötét évtize
dek után eljön az az idő, amelyért minden áldozatot érdemes vállalni. Borzal
mas, felháborító, elkeserítő dolgokat, eseteket írtak meg: félholtra vert kis 
kanászgyerekek, basáskodó munkásnyúzók, diktátoroskodó mesterek, munkás
árulók, a kizsákmányolás, a megalázás és embertelenség legsúlyosabb esetei, 
újra és újra, minden tiltakozás ellenére csak mind súlyosabb formában ismét
lődnek, nemhogy javulna, de éppen súlyosbodik a munkások helyzete... 
De akkor sem, vagy éppen azért nem adják fel a harcot, nem törnek meg, 
nem veszítik el hitüket! Az olvasó nyomát se találja itt a rezignált hangnak, 
az ingadozásnak, mintha egy pillanatig se gondoltak volna a harc hiábavaló
ságára, a túlerőben levő osztályellenség nemhogy elvette volna kedvüket, 
inkább erősítette harci szellemüket. A munkásokkal esett szörnyű igazságta
lanságokról írva egy alkalmat se mulasztanak el, hogy ne buzdítsanak az 
osztályharcra, a szervezkedés fontosságára. „így van ez, földmunkás testvé
reim, ha követelünk magunknak egy darab kenyeret, hogy ehessünk, akkor 
lázadók vagyunk, kiket puskatussal akarnak jól tartani" - írja 1925 októberé
ben egy topolyai levelező. Majd egy hónappal később erre figyelmeztet: 
„Ahol a paraszt megbízik az uraságban és a gazdagok pártjától várja helyzeté
nek javulását, mindenütt csúfosan becsapják. A parasztok csak ott jutottak 
földhöz, ahol sorsukat a maguk kezébe vették..." 



A Novi Sad-i munkáslevelező, miután leírja, milyen a gyári munkás élete, 
ezzel fejezi be tudósítását: „Ti pedig, munkások, ha emberibb életet akartok, 
küzdenetek kell érte. De ezt egyenként nem tehetitek, hanem csak összefogva, 
szervezve. Szervezkedjetek a független szakszervezetekben, amely küzd a mun
kásság egy szebb és boldogabb jövőjéért." 

Nemcsak az osztályharcba vetett hitnek ez a töretlensége érdemel figyelmet. 
Emlékeztetnünk kell egy másik szempontra is, amely ugyancsak végigvonul 
a Szervezett Munkás hasábjain: a proletár nemzetköziség eszméjét olyan 
következetességgel érvényesítették, hogy az ma is megbecsülést érdemel. 
Azt vallották, amellett álltak ki, hogy a proletárnak mindegy, hogy szerb 
vagy magyar tőkés vagy nagybirtokos zsákmányolja ki, az osztályellenség 
ellen egyformán harcolnia kell a munkásságnak, függetlenül attól, milyen 
nemzetiségű az, milyen nemzetieskedő jelszavakkal igyekszik megtéveszteni 
a munkásokat. Idézzük az iménti topolyai levelezőt: „S kik teszik ezt velünk, 
munkástestvéreim? A gazdakörben tanyázó magyar birtokos gazdák, akik 
édes szavakkal csalogatnak bennünket a »Magyar Pártba«, hogy toljuk 
a jólétük szekerét. Fel akarnak bennünket használni hülye ideáik: az irreden
tizmus szolgálatában. Ezek az urak szavazták meg az egyik tanácsülésen, 
hogy a parcellákban kiosztott földdarabkákat szedjék vissza tőlünk, rongyos, 
nincstelen szegényektől. így néz ki a »nemes magyar érzésű birtokosok« 
hálája a választások alkalmával kapott támogatásunkért." 

Látható ebből az idézetből, hogy az újság a munkásmozgalom erősítése 
érdekében nemcsak a tőkésekkel volt kénytelen harcolni, hanem a különféle 
nemzetieskedő színbe bújtatott félrevezetések ellen is. Annál is nehezebb 
lehetett ez, mert a magyar munkásság - akár a más nemzetiségűek is - nagy 
része iskolázatlan volt, politikai felkészültségük igen hiányos, s mint általában 
az ilyen tömegek, könnyen eshettek áldozatul a különféle megvesztegetési, 
félrevezetési kísérleteknek. Annál is inkább megtörténhetett ez, mert az 
uralkodó osztály törekvéseit odaadóan támogatta a sajtója is, a kisebbségi 
is, amely sokkal jelentősebb anyagi eszközökkel, a tőkések kiadósabb támoga-



tásával jelent meg, mint a szakszervezeti újságok. A Szervezett Munkás ha
sábjain nemegyszer találkozunk éles hangon írt polemikus írásokkal, amelyek
ben a polgári lapok cikkeivel, az ottani állításokkal szállnak szembe. Lehet, 
hogy taktikailag nem mindig volt szerencsés ez a néha talán merevségnek 
tűnő szigorú elvszerűség. Erről talán el lehet gondolkodni, a tény azonban 
tagadhatatlan, s számunkra ez sokat jelent: ebben, a proletár nemzetköziség 
kérdésében is éppen olyan következetesek voltak, amilyen kitartóak az osztály
harc vállalásában. Beláthatatlanul nehéz körülmények között teljesítették 
feladatukat. Azt mondta, megdöbbenve, csodálkozva állunk teljesítményük 
előtt. Azt kellene kérdeni: tudjuk-e követni példájukat? Tudjuk-e értékelni 
teljesítményüket? Tudjuk-e ezt az értéket megfelelő módon tovább gazdagí
tani? 

Nemcsak a társadalmi-politikai ismereteik voltak meg, nemcsak hogy 
meg tudták ítélni a társadalmi helyzetet, a munkásmozgalom feladatait, 
képesek voltak rá, hogy a marxizmus módszereivel vizsgálják a társadalmi 
fejlődés törvényszerűségeit, s mikor meggyőződtek az osztályharc fontosságá
ról, vállalták is ezt a harcot, az ezzel járó áldozatot. Hihetetlen, merészség
ről tesznek tanúbizonyságot ezek az írások. Mindegyik szinte nyílt felszólítás 
a szervezkedésre, a harcra, a forradalomra. Hogy mertek így írni a falusi 
tudósítók, gyári munkáslevelezők? A történészek kimutatták, hogy a forra
dalmi munkásszervezetnek alig voltak tagjai a gyári munkásság körében, 
mert a gyárosok nem tűrték, hogy munkásaik között olyanok legyenek, akik 
elégedetlenséget szítanak, bérharcot, sztrájkot szerveznek. A szervezetteknek 
menthetetlenül felmondtak. Számtalan ilyen „intő példa" állhatott a munká
sok előtt, s mégis voltak, akik megírták az embertelen kizsákmányolás, a súlyos 
igazságtalanságok egyes eseteit. Konkrétan megnevezték a tőkést, a hajcsárt, 
a földbirtokost, a munkásárulót, a helyet, a napot, ahol és amikor az eset 
megtörtént. Milyen lehetett egy-egy ilyen cikk hatása? Következtetni is 
nehezen tudunk. Talán csak az olyan tudósításokból sejthetünk valamit, 
mint amelyiket előbb idéztünk a kevi tudósító tollából. Sokat sejtet az a tény 



is, hogy a munkaadók néhol már azokat a munkásokat is üldözték, akik 
kezében Szervezett Munkást láttak. 

Az írások, a riportok és cikkek is majdnem mindig aláírás nélkül jelentek 
meg. A cím alatt rendszerint csak annyi van: Helyi munkáslevelezőnktől, 
Topolyai levelezőnktől, St. Moravicai munkáslevelezőnktől stb. Nyilván 
ez is azt bizonyítja, hogy a tudósítóknak leplezniük kellett magukat, 
hogy így védekezzenek a megtorlással szemben. Ez az elővigyázatossági 
meggondolásból foganatosított megoldás kétségtelenül indokolt volt. Ilyen 
konkrétan és élesen írni csak névtelenül lehetett. így is bámulatos, milyen 
titoktartás volt a szervezetben, a szerkesztőségben, hogy nem tudódott ki 
egy-egy cikk szerzője. Sajnos, a titoktartás következtében a főszerkesztőkön 
és egy-két munkatárson kívül az újságírói, tudósítói gárdából ma alig isme
rünk valakit. 

Tudtommal a háború utáni jugoszláviai magyar újságírógárda tagjai között 
nem találkozunk olyanokkal, akik a Szervezett Munkás tudósítói, szerkesztői 
közül kerültek volna ki, illetve, akik már ott is dolgoztak volna. Túl hosszú 
volt ez az idő, 1929 elejétől, a megszűnés időpontjától a felszabadulásig? 
Túl változatos volt az az időszak, túl sok viharral járt, s elsodorta azokat, 
akik pedig nagy segítséget nyújthattak volna a felszabadulás utáni induló 
újságírásunknak? Az újabban folyó kutatások, úgy látszik, mégis sok minden
re fényt deríthetnek még (Urbán János), több péterrévei, adai, moholi tudósí
tásról kiderült például, hogy Cseh Károly írta. A most induló kutatások azt 
bizonyítják, hogy érdeklődésünk, ha késve is, mégis fokozottabban fordul 
a Szervezett Munkás által teremtett értékek tanulmányozása felé. Ebből 
talán le lehet vonni azt a következtetést, hogy a Szervezett Munkás hangneme, 
stílusa, hogy ne mondjam iskolája, amely, azt hiszem, páratlanul áll sajtónk 
történetében, nagyobb hatást gyakorol mai újságírásunkra. Osztálytudatos, 
elkötelezett újságírás volt ez, határozott célért küzdött határozott eszközök
kel, soha meg nem ingó hittel és elszántsággal állt ki a munkásság jobb munka-
és életkörülményeiért, a kíméletlen kizsákmányolás, a társadalmi igazság
talanságok ellen. 



Hogy mit jelent, hogy mennyit ér mint teljesítmény az a néhány évfolyam, 
amelyet megalkottak, annak felméréséhez számba kell vennünk, szem előtt 
kell tartanunk a roppant kedvezőtlen társadalmi körülményeket, a tényt, 
hogy amit tettek, azt az elnyomatás, az üldöztetés és kizsákmányolás sötét 
éveiben tették. Számtalan ellenséggel, nehézséggel kellett megküzdeniük. 
A tőkések, a munkaadók, a kizsákmányolók mellett ott volt mint nehezen 
leküzdhető akadály a nehéz helyzetben élő munkásosztály nagy részének 
érdektelensége, tudatlansága. Ennek káros következményeit lépten-nyomon 
érezték, harcoltak is ellene, számos cikkben figyelmeztetnek rá, hogy a mun
kásságnak szüksége van az önképzésre, az olvasásra, a politikai munkára, 
hogy ha meg akar szabadulni elnyomóitól, akkor le kell számolnia saját 
soraiban a közönnyel, össze kell fognia, szervezetten kell felsorakoznia és 
szembeszállnia mindenféle külső és belső ellenséggel. 

Kitűnik az írásokból, hogy sokszor nem a tőkések szívós ellenállása, nem 
is a rendőrségi terror miatt bukott meg, maradt eredménytelen a munkások 
egy-egy akciója, sztrájkja, béremelési követelése, hanem a saját soraikból 
kikerülő árulók, a gyönge jelleműek, a kitartó ellenállásra képtelenek miatt, 
akik éppen a válságos helyzetekben fordítottak hátat munkástársaiknak, 
a mozgalomnak, vagy azért, mert nem bírták tovább a megpróbáltatást, 
megtörtek a vállalt áldozat súlya alatt, vagy azért, mert árulásukból anyagi 
hasznot reméltek. A lap többször figyelmeztet erre a veszélyre, az ilyen maga
tartásból a mozgalomra származó károkra. A tudósítók elítélik az árulókat, 
figyelmeztetik a munkásokat, ne higgyenek nekik, ne hagyják magukat félre
vezetni általuk, leplezzék le, közösítsék ki őket soraikból. Kíméletlenül, éles 
szavakkal, a legsúlyosabb ítélettel szólnak a cikkek azokról, akik pillanatnyi, 
egyéni érdekeikért feláldozták, elárulták elvtársaik ügyét. Érthető, ma is 
elgondolkodtató ez a hangnem, a szigorú viszonyulás, amit kifejez: nincs 
kegyelem azok számára, akik velünk együtt vállalják a harcot, a lemondást, 
az áldozatot a közös cél eléréséért, s aztán harc közben hátat fordítanak 
vállalt kötelezettségüknek, megszegik adott szavuk, az ellenséghez pártolnak, 



s így mindannyiunk harcát, helyzetét súlyosbítják; a nyílt ellenségtől is ártal
masabbak ezek, példás kell legyen büntetésük is. 

Több olyan esetről van szó a kötetbe felvett írásokban is, amelyet ma, 
ötven év után is érdemes lenne újra felkutatni, részletesebben megvilágítani, 
több oldalról bemutatni, következményeit ismertetni. Több szempontból is 
tanulságos lehetne ez. Az 1928. május 13-i számban A sztrájktörők sorsa 
címmel megjelent írás arról számol be, hogy a zentai fűrésztelepen a munkások 
„egy része hősiesen kitartott a harcban, de mint már sokszor megtörtént, 
akadtak soraikban a csuhások és a mai tőkés társadalmi rendszer által elbutí
tott huligánok..." Az írás hangnemére, a kíméletlen viszonyulásra jellemzőek 
az alábbi sorok is: „Már a sztrájk kezdetén akadtak kutya módra hízelgő 
huligánok, akik a sztrájktörő huligán módjára visszamentek dolgozni, és 
ezáltal a legnagyobb bűnt követték el az egész világ dolgozói ellen." Ezek 
közé tartozott Gordán János, aki szakképzetlen munkás volt, de beállt egy 
gép mellé, ám a lendítőkerék elkapta, földhöz vágta és szörnyethalt. A cikk
író, miután leírja az esetet, levonja a tanulságot: „Ti pedig, félrevezetett 
sztrájktörő Gordán Jánosok és a többiek, most már lássátok be, hogy a tőkés, 
mikor szüksége van rátok, hazudik, hízeleg, vállat vereget és végül az életeteket 
is követeli a profitja érdekében", majd ekként figyelmezteti a munkásokat: 
„Testvéreim! Fűrésztelepi munkások! Gyertek, szervezkedjetek, hogy a Függet
len Szakszervezetek harcos zászlaja alatt megtoroljuk az urak gazságait." 

Nem kevésbé lenne érdekes az 1927. május 22. számban Nyilatkozat cím
mel leírt eset. Josip Lendvay itt elmondja, hogy ő is azon hat ember közé 
tartozik, akik árulásukkal megbuktatták a Ferrum-gyár munkásainak mozgal
mát. Beismeri, hogy engedett másik öt társa rábeszélésének és bement munkát 
vállalni, később azonban, mint mondja, megbánta bűnét, s azon kéréssel 
fordult az ottani vasas szakszervezet vezetőségéhez, hogy bocsássanak meg 
neki, és vegyék fel soraikba. Kijelenti, hogy senki sem beszélte rá elhatáro
zására, hanem saját belátása szerint, a felébredt lelkiismerete parancsoló 
szavának engedelmeskedett. „Amikor tudatára ébredtem cselekedetemnek 
és ráismertem magamra, hogy mi voltam és mi vagyok, megundorodtam 



saját magamtól, és senki más, mint a felébredt lelkiismeretem parancsoló 
szava kényszerített ide. Teljes bűnbánattal teszek eleget a vezetőség ítéletének, 
amely ebből a nyilatkozatból s a taggyűlés előtt való megjelenésből állott, 
ahol a tegnapi Lendvai megkapta az őt megillető büntetést, mert én magam 
is, a mai Lendvai utálattal és iszonyattal fordulok el a tegnapi Lendvaitól. 
ígérem azt, hogy soha el nem tántorítható katonája leszek a munkásság 
bátran küzdő, szenvedésekben is bátor táborának." 

Egy ember így nyilatkozott magáról, magatartásáról, elhatározásáról. 
Mi lett később a sorsa, mi lett elhatározásának, nyilatkozatának a következ
ménye, őrá, magára nézve milyen hatást váltott ki munkástársaiban, az olva
sókban? - csak néhány a sok kérdés közül, amelyre ma is érdekes lenne választ 
kapni. 

Sok hasonló történet kívánná még meg, hogy utánajárjunk, hogy felkutas
suk részleteit, a folytatását. De fölösleges lenne itt mind felsorolni, ez a néhány 
példa inkább csak azt szerette volna érzékeltetni, hogy a Szervezett Munkás 
újságíró gárdája a lap megjelenésének néhány éve alatt, alapvető feladatát 
teljesítve, olyan értékeket teremtett, amelyek ma is igényt tarthatnak érdeklő
désünkre. Amellett, hogy tájékoztatta olvasóit, mozgósította őket, példák 
sorával bizonyította a szervezkedés fontosságát, a Szervezett Munkás a napi 
politikai feladaton túl olyan dokumentumanyagot képez, amely nélkülöz
hetetlen forrásként szolgál társadalmunk akkori korszakának tanulmányozá
sához, ez az anyag azonban nemcsak a történészek számára fontos, hanem 
a téma megválasztása, megközelítése, tárgyalása miatt sokszor nekünk is 
érdekes és hasznos olvasmányt jelent. A magatartás, az emberi helytállás 
egy-egy példáját látva, ötven év múltán se maradhatunk közömbösek az akkori 
harcos proletárok bátor kiállása, áldozatvállalása iránt. S ez mindenképpen 
a megírás, az újságírók érdeme is. 

Nem lehet itt célunk stilisztikailag, nyelvileg elemezni az írásokat, az olvasó 
azonban maga is rájön, hogy nem egy szövegben mennyire erőteljesen kife
jezésre jut az igény, a törekvés, hogy a különféle stílusfogásokkal elhihetőbbé, 
megragadóbbá, felrázóbbá tegyék a történetet, más szóval a stíluseszközöket 



is teljes mértékben politikai céljaik szolgálatába állították. Ezt látszik szolgálni 
az írások szinte képletszerűen ismétlődő felépítése is. Az írás sokszor egy 
általános, a kizsákmányolókat elítélő megállapítással kezdődik, utána mint
egy ennek illusztrálására, bizonyítására egy-két konkrét esetet mond el a szer
ző, végül pedig ebből vonja le a tanulságot, a harcra hívó buzdítást. Az 1925. 
október 18. számban megjelent Szipolyozó kocsifényező „mester úr" című 
cikkben például így hangzik a bevezető megállapítás: „A munkaadók - mint 
mindenütt, úgy nálunk - Adán sem ismernek határt a munkások kenyerének 
elrablásában. Ezek közül - valósággal mintapéldányként - kitűnik Ularik 
András kocsifényező mester »úr«, akinél Kis Pál fiatal munkástársunk dolgo
zott. Egy-két mozzanatra bátorkodunk csak felhívni a figyelmet: ebben 
a bekezdésben meglepő következetességgel alkalmazza a szerző az általános 
megállapítástól a konkrét esetig vezető fokozatosság elvét. A legáltalánosabb 
az, hogy a munkaadók mindenütt egyformák, sehol sem ismernek határt, 
a mondat folytatása már konkrétabb: Adán is így van. Végül maga a konkrét 
eset: Ularik kocsifényező. Az írás végén aztán szinte ugyanilyen fokozatos
sággal tér az általánosság szintjére, hogy leszögezze: „Tehát szervező munká
ra, falu, város szervezetlen munkássága!" Ha az írások szerkezeti felépítése 
nem is felel meg mindig teljesen ennek a képletnek, az erre való törekvést 
majd mindegyikben megtaláljuk. A szerzőknek, szerkesztőknek az volt a meg
győződése, hogy ez a rávezetési módszer a legalkalmasabb arra, hogy rádöb
bentsék a munkásolvasót saját helyzete súlyosságára, a szervezett harc fontos
ságára. 

E cikk-szerkesztési, felépítési elv mellett érdemes lenne foglalkozni más 
stíluseszközökkel, illetve azzal, milyen szigorú célszerűséggel élnek ezekkel. 
Láthattuk előbb, milyen goromba vagy gunyoros lehet a cikk hangja, ha 
a tőkésekről vagy az árulókról szól, de nem egy esetben észrevehetjük az 
ellágyulást is, lírai képeket, hasonlatokat is alkalmaz egy-egy tudósító (kani
zsai munkások - vándormadarak), ha témája, mondanivalója megkívánja. 
Nagyon is tisztában voltak tehát azzal, hogy nem mindegy, milyen formában 
közlik gondolataikat, mikor írtak, maguk előtt látták az olvasót is, s mondani-



valójukat úgy igyekeztek megformálni, hogy az az olvasóra minél nagyobb 
hatást gyakoroljon. A tudósítók és szerkesztők eme céltudatos munkásságá
nak köszönhetjük, hogy a Szervezett Munkás cikkeiből nemcsak ismereteket 
kapunk az ötven évvel ezelőtti társadalmi viszonyokról, a munkáséletről, 
a proletárok harcáról és önzetlen áldozatvállalásáról vidékünkön, emellett 
még igazi példamutatás ez, lecke is, amiből sokat tanulhatunk. 

A Szervezett Munkás újságíró gárdájának teljesítményét vizsgálva azt 
emeltük ki elsősorban, hogy milyen biztos éleslátással ismerték fel koruk 
leglényegesebb társadalmi problémáit, ellentmondásait, a fejlődés irányát, 
s hogy nem riadtak vissza az áldozattól, vállalták a kockázatot meggyőződé
sük terjesztéséért. Hűek voltak a korukhoz, a kor emberéhez, hiteles képet 
festettek róla. Ezért jelentenek számunkra megbecsülésre méltó emléket. 

1973. V I I . 12. 
Burányi Nándor 
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