CSEH KÁROLY MUNKÁSTUDÓSÍTÁSAIBÓL

ÁMEN
(Adai munkáslevelezőnktől)
A Burzsoá jószívűségről és felebaráti szeretetről hozott a posta hírt, amely
érdemes arra, hogy az összmunkásság előtt megemlítsük, hogy okulja
nak belőle, és higyjék el már egyszer, hogy a falusi burzsuj nem is olyan
kegyetlen, mint a városi. Higyjék el már egyszer nekik azt, amit egyetlen
alkalomkor — természetesen akkor, amikor arra szükség van —, sem mulasz
tanak el hangoztatni, hogy ők így meg úgy, szívükön viselik a munkásság
érdekeit — arról meg nem tehetnek, hogy a munkás érdeke olyan nagyon
nehéz s nagyon megnyomja a szívüket, úgyannyira, hogy a helyéről
is kimozdul, és kívül van, nyitható is, meg csukható is, s mint egy rendes
szívnek kell lenni, rekeszekre van osztva, és hogy ezen rekeszek labirin
tusában foglalod el a legfájdalmasabb részt, mert mihelyt rólad van szó,
mindjárt égető fájdalom hasogatja ezen nemes - kívül levő, nyitható
meg csukható rekeszek labirintusával rendelkező szívet — ezt te, tudatlan,
buta munkás nem érzed! — mert hogyan is tudnád megérezni azt, hogy
mennyi álmadan éjszaka és töprengésben eltöltött óra keserves mun
kájába került a te nehéz érdekedet áttanulmányozása és akkénti elrende
zése, mint ahogy Dragin Rado adai szegény többszörös földbirtokos
„úr" is elrendezte.
Azt sem veszitek figyelembe, hogy ő jó keresztény és mindenben Krisz
tus tanítása szerint jár el, s ti zúgolódtok, hogy a kukorica kapálásért csak
üres levest kaptatok enni, lám ő, mint jó keresztény nem felejtette el,
hogy Krisztus is az ő tanítványainak, vagyis munkásainak, amikor vacso
rára invitálja őket, csak kenyeret, meg bort adott, hát még mindig nem
látjátok a keresztény jó szívet benne, aki szintén Krisztus kővetője, de

túltett a mesteren, mert jószívű, mert a kenyér mellé még levest is adott,
de valahogy zavar ne álljon be abban a bizonyos nyitható és csukható
fene jószág egyensúlyában — csak a sót felejtette ki belőle —, és hogy az ő
szavaival éljek, mert ez is csak a jó szívre vall, „nem is jó melegben sós
ételt enni, mert sok vizet kell inni és hordani", s evvel is csak az amúgyis
fáradt munkást akarja kímélni. Látjátok munkástestvéreim, ez a krisz
tusi szeretet így gondoskodik felebarátainkról, hogy ahol csak lehetséges,
meg akarja őket kímélni; nem szabad őket soha felesleges munkával zak
latni, hisz amúgyis nagyon terhes az élet, hanem ahol csak lehetséges,
kellemessé kell azt tenni, mint ahogy Krisztus hű követője, Dragin Rado
földbirtokos úr is tette akkor, amikor éjjeli szállásról is gondoskodott
az ő felebarátainak, kellemes parfümillattal tetszetőssé tett szobát aján
lott fel nekik és bocsájtott rendelkezésükre. Az már megint nem az ő jó
szíve terhére írandó, hogy a munkásságnak nem felelt meg az a szoba,
amely pár nappal azelőtt kétszáz-háromszáz szárnyas állatnak megfelelt,
na és az, hogy e kellemes szoba helyett a munkások inkább választották
a csillagokkal kivert égszínkék szobát - na de meg is lett az eredmény,
mind megnáthásodtak - és így még egy kis patikára is kellett keresniük.
Ugye most már belátjátok, mennyi munkát ad egy érző szívű embernek
az, hogy ezt így elrendezze, hogy zavar ne történjen abban a bizonyos
fene jószágban — amelyik nyitható, csukható meg sok-sok rekesszel ren
delkezik, mert ő és ők nagyon lágyszívű emberek, és a lágyságuk nem tud
elviselni semmi fájdalmat, nem szeretik, ha fáj az a kis fene jószág.
Így most megismertettük veletek ezt a jóságtól folyton csöpögő szívet,
ismertessétek meg mindenkivel, mert ezzel csak jót fogtok tenni, mert
minél többen leszünk, akik így tisztába jövünk, annál hamarabb jön el
a mi országunk. Ámen!
S%erve%ett munkás, 1927. június 19.

MENTIK A FALUT
- Adai parasztlevelezőnktől —
Van egy magát „népbarátnak" feltoló fércmű - hetilap - amelynek a
neve: „Munka". Hogy mennyire a tőke és a farizeuskodó papság szája
íze szeribt ír ez a burzsoá lapocska, bizonyítja július 17-i számának vezér
cikke. Az író állítólag a falu népe közt él és figyeli, hogy a nép teljesen
beleesett a nyugati államokban elharapódzott „romboló szellem"-be.
Erősen kitör az ellen, hogy a a falusi parasztság igényei megváltoztak,
kevesebb munkával jobban szeretne élni, s hogy felfordul a megváltoz-

tátott igények miatt a „békés" élet egyensúlya, és hogy mennyi falun a
vadházasság.
Szerinte ezen eltolódás egyik főoka a katonáskodás, amit a cikkíró
katonadalokból nagybölcsen meg is állapít (Boldog ember lehet a cikk
író úr, mert csak katonadalokból ismeri a burzsoá rendszer katonaéletét).
Megállapítja ez a „páratlan" cikkíró, hogy a földtúró proletárfiúk igénye
a katonáéknál nő meg. Idejük letöltése után pedig a városból a faluba
kívánják az ottani életet: a sár nélküli gyalogjárót, a mozit, a színházat,
és hogy a hazatérő fiúk ébresztik fel az egyszerű falusi lányokban a városi
és erkölcstelen élet utáni vágyakozást. Emelt hangon rimánkodik a rossz
akaratú cikkíró a falvak életének irányítóihoz, hogy sürgősen avatkozza
nak be, mert máskülönben felfordul a megszokott háborítatlan életrend.
E feltolakodott népbarát számára, nékem mint a föld fiának, van egy kis
mondanivalóm. Hát én és a többi paraszttestvéreim nagyon megértjük
aggodalmát. Azt a rettegő aggodalmat, ami nem is a mi „erkölcstelen"
falusi életünkért remeg, hanem azért, mert a feketelelkű cikkíró fél, hogy
a parasztság igényeivel nő a követelése is, ami pedig nagy baj ám! Nagy
baj, mert ezen követelés kielégítése csak a tőke és birtok hátrányára tör
ténhet. Ennek az eshetőségét látja - a valószínűleg jól szituált - cikkíró
úr abban, hogy a parasztfiú különbséget tesz a herék kényelmes, dorbézoló
élete és a maga örökké robotos, mégis nyomorgó élete között. Följajdul
a cikkíró úr és apellál a falvak vezetőihez a jobb élet utáni törekvés meg
nyilvánulása ellen. Nyíltan segítséget is kér a burzsoá bérencektől ez a
tőkés lakáj, hogy tovább is igavonó barmai legyünk a falu telhetetlen
tőkéjének.
Sok a vadházasság a falun? Ja igen! Mi nem tehetjük azt, amit meg
tehet a burzsoázia. Ö pénzével megvásárolja a vallást, a házasságot pedig
piszkos üzletté süllyeszti, amit a papok szépen helyben is hagynak. De ha
miközülünk valaki a nehéz megélhetés miatt elválik, vagy burzsoá és
pállottszájú ficsurkák csábítása miatt egy proletár nő elbukik, már bűn.
De bűn az is, ha valaki a természet rendje szerint keres élettársat.
Az egész cikkből kilóg az a bizonyos lóláb, amely a fájdalmat és ide
gességet is előidézte az ön elpetyhült agyában, mert látja, hogy a falusi
parasztság is el akarja érni azokat a föltételeket amelyek a legminimáli
sabb megélhetést biztosítják. Arról azonban nem tetszik már írni a cikk
író úrnak, hogy hogyan lehetne a munkást, földmunkást és kisparasztsá
got megnyomorító adót beszüntetni. Pedig erről nagyon sokat lehetne
ám írni egy „nép közül" való cikkírónak is. Persze, ezt nem teszi, mert
ön is azok közül való, akiknek érdekeivel ez ellenkezik. Arról meg már
abszolúte nem érdemes az ön „népbaráti" szempontjából írni, hogy a
tőkés rendszer árfelhajtó és vámpolitikájával kiveszik a falatot a verej-

tékező tömeg szájából és rongyokba öltöztetik. Dehát ez ön szerint
természetes hisz így megakadályozható a tömeg igényeinek fejlődése.
„Köszöntjük a jóakaratát, népbarát úr!" De így nem lehet megmenteni
a falut. És ha falut akar menteni, akkor jobban forgassa megfizetett tollát
és többet ábrándozzon a katonadalokon.
Látjátok, ti földet túró páriák, a burzsoák és bérendeik kezdik észre
venni, hogy ti is tudatában vagytok emberi voltotoknak. Éppen ezt a
fölébredés-tudatot akarják hatósági erőszakkal visszanyomni az öntudat
lanság mocsarába. Ti emelt fővel kiáltsátok: Élni akarunk! — és ki is
fogjuk vívni erre a jogot, a „jóakaratú népbarátok támogatása" nélkül is.
Dolgozóké legyen az élet! Nyújtsa egymásnak dologtól kérges tenyerét
a földmunkás és a kisparaszt, mert érdekei azonosak. Ti kis parasztok,
ne higgyétek, hogy a pár lánc földecske, amelyen rabszolgamódra dol
goztok, a tiétek. Nem, mert mindent, még kiaszott izmaitok tőkéjének
kamatos kamatját is elrabolják tőletek adó alakjában. Titeket a tőkések
csak azért nem söpörnek még el, mert szükségük van rátok a nincstelen
falu földmunkásai ellen. Ezt lássátok már meg egyszer, hogy eltűnjön
a látszólagos ellentét, és összefogva iparkodjatok a tőke hiénáinak nyakára
lépni. Közös az érdek, közös a cél: felszabadulás az adóteher és a tőkés
osztály nyomása alól, közös a felszabadulás eszköze is: a földmunkásság
és parasztság osztálytudatos szakszervezete.
Szervezett munkás, 1927. augusztus 7.

ÚJABB TÁMADÁS A „FÜGGETLENEK" ELLEN
(Adai munkáslevelezőnktől)
Azok a gazdasági és politikai harcok, melyeket Európa-szerte vívott és
vív a tőkések osztálya a jogait és az életet követelő munkássággal szem
ben, nagyon gálád, gonosz, embertelen módszerrel folytak az uralkodó
osztályok részéről. Ismerjük jól a burzsoázia harci eszközeit, melyekben
nem válogatós, ha arról van szó, hogy becstelen, mások vérén nőtt pro
fitját védje.
De talán a legszomorúbb az egész élethalálküzdelemben, amikor azt
látjuk, hogy a munkások egy részénél tapasztalt tudatlanságot, megalku
vásra való készséget játsza ki az önvédelmi harcot folytató független
szervezetek ellen.
A jugoszláviai munkások független szervezetét éppen az hozta létre,
hogy a hatalom a brutális támadásával megbénított munkásságot a le
pénzelt és állásokkal megvesztegetett úgynevezett professzionalista munkás-

vezérek segítségével mindenáron be akarta terelni a tőkések aklába. Ezek
pedig szociálpatrióta, szcoiáldemokrata, keresztényszocialista stb. cégé
rek alatt gyűjtögették össze a rendőr karddal, csendőrszuronnyal szétvert
munkáshadat, hogy oly szervezetekbe tömörítsék, melyek a munkásság
osztályharcos törekvéseinek élét veszik.
Szerencsére az öntudatos, képzett munkások rögtön észrevették, hogy
e hatósági védelem alatt folyó szervezkedés mit rejt magában, s nemcsak
hogy nem ültek föl a csábító ígéreteknek és hazug jelszavaknak,
hanem gazdasági helyzetük, szabadságuk és testi épségük veszélyeztetése
árán is lelkesen végezték a felvilágosító munkát, mely ezekről a leplet
lerántotta, és így jöttek létre, mint az igazi osztályharcos munkáspolitika
folytatását jelentő szervezetek, a független földmunkásszakszervezetek,
melyek egy-két év alatt maguk körébe szervezték a munkásság zömét,
hogy a sárga és fekete szervezetek vezérei egyszer csak azt vették észre:
egyedül maradtak.
Ekkor új módszerhez fordult a burzsoázia: az egységes, így a gazdasági
harcban jelentős erőt képviselő munkásszervezeteket megbontani, a mun
kást a munkással törni le. Addig gyúrták az amúgyis nehéz életviszonyokkal
nyomorított munkások tudatlanabb, megalkuvásra kész elemeit, hogy
végre sikerült ezeket az anyaszervezetekből kiráncigálni, s velük meg
alakították hamis cégér alatt az ellenmunkásszervezetet.
Ez bizony súlyos csapás volt a munkásságra. Az amúgyis folyton romló
gazdasági helyzet mind nehezebb feladatok elé állította szervezeteinket,
úgyhogy csak nagy áldozatok árán bírta a tőkések elleni harcot folytatni,
s ekkor érte a kivált részéről naponként az újabb hátbatámadás.
A burzsujok és az állam védelme alatt megszervezett Egyesültek és
szociálpatrióták a Függetlenek minden megmozdulását a rágalom és
gyalázkodás fegyvereivel támadták orvul.
Ma már világos a helyzet. A munkásság mindennap világosabban látja
osztályhelyzetét és feladatát, ma már az Egyesültek szervezetei is mind
inkább balra tolódnak. Ez nagy veszedelmet jelent a tőkésekre, új bom
lasztó csóvát vetnek a munkásság már-már egyesülő táborába: A munkás
intézmények, az egyesületi házak tűzcsóváját. Az Egyesületnek burzsuj
szelleme harcot indít az elhagyott, elárult anyaegyesület vagyonáért,
hogy új összeütközési anyagot, új tűzcsóvát dobjon a munkásság közé.
S%ßrve%ett munkás 1927. december 11.

