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Munkáskultúra lesz az el jő-
vén dk"), « most kialakuló, 
a szó legszentebb értelmé-

b e n . . . — ezek a gondolatok Ju-
hász Gyulától származnak, aki 
3921. június 26-án Szegeden, a 
Dugonics mozi nyári helyiségében 
tartott műsoros délután szónoka 
volt. A Munkásszínpad és a Dal-
kör rendezett közös műsort a 
Munkáskönyv tár javára. Az al-
kalom, « dátum, a rendezvény, a 
azónok személye és gondolatai 
jelképei lehetnek a szegedi man-
kásmozgalom kulturális tradíciói-
nak. Ma, amikor a munkáskul-
túra jelen Idejét eléjük és jövő-
jén munkálkodunk, érdemes fel-
eleveníteni a tápláló hagyományt 
a munkáskultúra szegedi tradí-
cióit. 

A munkásság osztállyá szer-
veződésével egy időben, a múlt 
század utolsó harmadában alaim) 
tak kl kulturális mozgalmainak, 
szervezeteinek első csirák A vi-
lág forradalmi proletariátusának 
első közös, nagy ünnepe Szege-
den is megmozgatta a munkás-
ságot Ez az 1890-es május elseje 
így maradt tneg az emlékezet 
nyomatai között: „Talán hatvan 
éve ennek (az ötvenes évek ele-
tén emlékezik az Idős veterán), 
bizonyosan május elseje vol t Ak-
kor édesapám piros szegfűvel a 
gomblyukában jött haza. Kérdé-
sünkre elmondta, hogy a KálLay 
ligetben volt — ott ülték meg a 
világ munkásainak ünnepét." Ám 
nemcsak felvonulás, tömegde-
monstráció volt ezen a május ei-
sejéa, de vidám majális is, ahol 
•lkalmi énekkarok léptek föl, 
versmondók álltak az ácsolt do-
bogókra, fúvószenekar zengte a 
talpalávalót Mindjárt ide kíván-
kozik egy későbbi május elseje 
emléke. Pusztai (Pipicz) József 
így idézi az ötvenhárom évvel 
ezelőtti május ünnepet: „1921. má-
jus elsejére szívesen emlékszem 
vissza. Újszegeden, a ligetben, an-
nak egyik szögletében szavaltam 
el, a rendőrség éberségét kijátsz-
va Ady Endrétől A csillagok csil-
laga Című verset." 

Ebből a két visszaemlékezésből 
is kitetszik, mennyire éheztek a 
szóra, a szépre a munkások ez-
rei. Nemcsak munka- é s életkö-
rülményeik voltak siralmasak, de 
kulturális helyzetük is. A temp-
lom, a ponyvaregény, a kocsmai 
alkalmi kabaré pótszerei, szellemi 
injekciói terelték el figyelmét a 
valóságos gondokról, ay. igazi kul-
turális értékekről. A szerveződő, 
a szakmai önképzőköröket felvál-
té szakszervezeteknek nagy sze-
repük volt a munkásművelődés 
fellendítésében. Égiszük alatt* lé-
tesültek Szegeden a munkásott-
honok. melyeknek termeit; oiva-
aúszobáit, színpadait esténként a 
tíz-tizenkét órás keménv munka 
•tán munkások népesítették be 
A Maros utcai Munkásotthon ké-
pe így rögzült egy hajdani torzs-
vendég emlékei között: „Az épü-
let Jobb sarkában levő három ab-
lak mögött volt a színpad, illetve 
a gyülésterem előadói emelvénye. 
A színpaddal szemben, az épület 
Végében volt a könyvtár. A könyv-
tár és a színpad között álltak a 
biliárdasztalok, szakszervezeti be-
fizetőhelyek, olvasónsztalok..." A 
Hétvezér utcai Munkásotthon 
homlokára írta Juhász Gyula 
nagyszerű költeményét, többek 
között ezeket a sorokat: „Ki itt 
belépsz, hozd el magaddal / Pi-
ros zászlónak a reményt. / Ki itt 
tdmégysr, vidd diadallal / A mély 
hitet, vidd szerteszét! / Dolgozni, 
föl, mind, lankadatlan, / Amíg az 
élet fénye 61! / Hirdessük: itt nem 
boldogul más, / Csak aki alkot, 
aki munkás!" 

A munkásság legjobbjai korán 
fel ismerték az írott, a nyomtatott 
szó erejét. A könyv, az olvasás, 
az irodalom mégsem juthatott el 
a széles munkástömegekhez, de 
a könyvtárak, olvasókörök létezé-
sükkel bizonyították, hogy az ol-
vasási kultúra, az ólom betűs üze-
netek a munkásmozgalom fonte* 
eszközei, a forradalmi harc tarto-
zékai. A roppant szegény keretek 
között dolgozó könyvtári mozga-
lomnak mégis maradtak fenn ér-
tékes dokumentumai. Az „Egyet-

általános foarmunká* öo-

képző és betegsegélyező egyesület 
húszlapos nyomtatott jegyzékében 
561 kötet szerepel, a Vasutas-
műhely dal. és olvasóköre 640 kö-
tetnyi könyvet mondhatott ma-
gáénak, jórészt értékes alkotáso-
kat 

A munkásság kulturális moz-
galmainak lényege, hogy nyitot-
tak a múlt és a jövő felé egy-
aránt. Művelődésük, kultúrájuk 
nem zárt etnikai közősség szelle-
mi termékei, hanem széles töme-
gek általános, egyetemes emberi 
kultúrája. „Üj nép, másfajta raj" 
volt ez, alakuló kultúrája dina-
mikusan változó, sokféle hatást 
magába olvasztó, mely szorosan 
összekapcsolódott a ípunkásság 
politikai, gazdasági harcával. A 
kulturális munka élharcosai neve-
lők és agitátorok voltak, a kul-
túresoportok részben az egyete-
mes művelődéstörténet értékeiből 
táplálkoztak és gazdagítottak, de 
részt vállaltak a napi politika 
küzdelmeiből is. A munkásmű-
velődés éltető forrásai a közös-
ségi művelődési formák. A mun-
kásszínjátszók, a dalárdák, a kép-
zőművészeti körök, az eszperantó 
sejtek azok a csoportok, melyek 
a munkásság művelődésének, po-

* Ittikai-ideológiai harcának kohói, 
műhelyei. 

A szegedi munkásszínjálszők a 
század elejétől hallatták hangju-
kat. Ha a fennmaradt színlapokat, 
böngészgetjük, megállapíthatjuk, 
hogy gyakran igénytelen operet-
tek, népszínművek, bohózatok sze-
repeltek műsoraikon, de a szerzők 
között ott találhatjuk Bródy Sán-
dor, Móricz Zsigmond, Bartha 
Lajos, Gárdonyi Géza, Tömör-
kény István és Gorkij nevét is. 
Alkalmi, helyi szerzőik is van-
nak, egyik legemlékezetesebb elő-
adásuk az 1907-es szegedi mun-
kabeszüntetést idéző Sztrájk cí-
mű dráma, melyet Stern Soma 
álnév alatt írt a helyi kommunis-
ta mozgalom egyik vezetője. A 
szereplők egytől egyig munkás-
fiatalok: bőrösök, kendergyári 
dolgozók, asztalosok, lakatosok, 
gépeszek. 

Másik emlékezetes fellépésük 
1908. február 1-én a Hétválasz-
tóhoz címzett vendéglőben volt, 
közösen a Szegedi Általános 
Munkás Dalegylettel. A műsor-
ban énekkari számok (munkás-
himnusz, MarseiUes), jelenetek és 
költemények (többek között Kiss 
József: Tüzek című verse) sze-
repelt. Ezeket az esteket mindig 
felforrósította a közönség lelkes 
tapsa, érdeklődése. A munkásszín-
játszók minden évben Petőfi-em-
lékesteken idézték a költő szelle-
mét. Élőképekkel, árnyjátékkal, 
pantomimmal próbálkoztak a po-
litikai agitáció érdekében. Hont 
Ferenc munkás szavalókórust ve-
zetett. A fél évszázados szegedi 
munkásszínjátszás azért érhetett 
el kimagasló sikereket, mert a 
színjátszók célkitűzései találkoz-
tak a munkásság igényeivel. 

, Egy 1907-ből való röplap 
„népünnepélyre" invitál, ahol 
„alkalmi dalárda" szórakoztatja a 
közönséget 1908-ban már szer-
vezetten, Szegedi Általános Mun-
kás Dalcgylet néven léptek kö-
zönség elé a Hétválasztóban a 
munkásdalosok. Felléptek mun-
kásgyűléseken, majálisokon, részt 
kértek az agitációs munkából. 

A képzőművészetet sem kerülte 
el a munkáskultúra friss, új tar-
talmakat hozó szele. Negyven 
hallgatója volt a századelőn a 
Munkás Szabadiskolának, ahol 
többek között Szőri József festő-
művész is tanított. A Tanácsköz-
társaság idején a legjelesebb al-
kotókat tömöritette a Szociálde-
mokrata Párt képzőművészeti 
csoportja, mely 1919-ben 24 mű-
vész 211 alkotásából nagysikerű 
kiállítást rendezett, mely — Ju-
hász Gyula kritikájának szavai-
val —: „ . . . a szépség diada-
lát jelentette a fájdalmas és 
nyomorúságos valóság felett". 
Gergely Sándor szobrászművész 
vezetésével szervezték meg a 
Szegedi Művészeti Szabadiskolát, 
ahová több mint százan kérték 
felvételüket. 

Az eszperantó, a nemzetközi 
nyelv elsajátítása a munkásság 
számára a harc egyik formája 
le t t Internacionalista gondolatot 
fejezett k i « ez tömörítette cso-

portokba a munkás eszperantis-
tákat. 1919-ben már 160-an van-
nak a szegedi csoportban. Az 
egyesületi helyiségekben csaknem 
minden este összegyűltek a zöm-
mel fiatal eszperantisták, akik 
között korántsem csak a nemzet-
közi nyelvről és a nyelvtanulás-
ról esett szó: szervezett viták, 
irodalmi, művészeti, nevelési tár-
gyú előadások, politikai beszélge-
tések szerepeltek az estek prog-
ramjában. 

Mindössze néhány kiragadott, 
hevenyészett emlék, dokumen-
tum. Mozaikkép Szeged munká-
sainak csaknem százéves kultu-
rális hagyományaiból. Mégis ta-
nulságos és figyelemre méltó. Pél-
da arra, hogy a munkásság a leg-
nehezebb körülmények között is 
megtalálta azokat a közösségi 
formákat, melyek elősegítették 
művelődését, ahol kielégülhetett 
„Éhe a Szónak. Éhe a Szépnek", 
ahol minden élménnyel gazdagí-
tó könyv, forró hangulatú dalest, 
kacagtató színielőadás, meg-
festett munkásportré, hajnalba 
nyúló vita a politikai harccal öt-
vöződött 

TANDI LAJOS 

Este fél hé t Cseng a tele-
fon. — Pusztai Andor va-
gyok. A kért találkozóra 

megyek, de most még a párt-
alapszervezetben kell lennem, el-
húzódott a megbeszélés. 

Félóra múltán friss léptekkel 
érkezik. Mélyet szippant cigaret-
tájából. Csend, majd kérdések, 
meg a válaszai. Szépen hömpö-
lyögnek mondatai. 

— Hát igen, a 68. évemet tip-
rom. 

— ? 
— Csakugyan így van, nem 

"xéfa. Hogy jól bírom magam? 
Igaz. Fiatalon sokat sportoltam 
az MTE-ben, a Munkás Tested-
ző Egyesületben. Torna, úszás, 
vízilabda, ezt kedveltem a leg-
jobban. 

Messziről látni, hogy új ház, 
büszkén hordja tetősapká-
ját a hattyastelepi kertek 

között. Szép. nagy ház. Három 
szoba, konyha, fürdőszoba, min-
den megvan, ami kelL Barátsá-
gos berendezés, gondos asszony 
keze nyomát őrzik a tárgyak, pu-
ha gyermektalpacska emlékét a 
szőnyegek, a rendbe rakott játé-
kok pedig arról árulkodnak, hogy 
a nagyobb fiú is részese a csa-
ládi munkamegosztásnak. Ahol 
három gyerek van, ott nem le-
het bőven bánni az idővel, min-
denkinek meg kell legyen a sa-
ját dolga, ha jutni akarnak vala-
mire. A három szobában hatan 
laknak Kiss Antaléknál: apu, 
anyu, a gyerekek és a nagyma-
ma. Apu mozdonyvezető, anyu 
gyártásközi ellenőr, a nagyi pe-
dig nyugdíjas. A gyerekek? An-
tika tizenegy éves, Petike kilenc, 
Judit meg már óvódás, négy ke-
rek esztendőt hagy maga mögött 
márciusban. 

— Kiss, figyelj csak! Ott van a 
nővéred! 

— Nem a nővérem, te, hanem 
az anyukám — hangzik a válasz 
— hiszen csak törékeny kis asz-
szony a mama —, s kilép az is-
kola előtt ácsorgó csoportból egy 
hatodikos. A többiek rácsodál-
koznak, aztán belenyugszanak. A 
Kiss már csak jobban tudja! Kiss 
Antalné az idén ünnepelte a har-
mincadik születésnapját. Ápolt 
csinos asszony, szikrázik a humo-
ra, szeme sarkában mindig mo-
soly bujkál, a szóért nem megy a 
szomszédba. Ezt a hatalmas élet-
kedvet sugározza a családra, ki-
fogyhatatlan az energiája, pedig 
nem volt könnyű idáig az életé-
nek útja. Miközben szövögeti az 
emlékek szálait, felsóhajt. 

— Tudja, most úgy érzem, még 
egyszer nem tudnám végigcsinál-
ni. Különösen azt a pár nagyon 
nehéz évet Mert volt olyan. Há-
romhónapos volt a fiam, amikor 
a férjemet két évre behívták ka-
tonának. Fonónő voltam, de haj-
tott a tanulás vágya. Kicsi gye-
rek, a gyár, az iskola, szóval így 
éltem. Aztán az építkezés. Akkor 
már a harmadik gyereket vár-
tam. Rengeteg munka, adósság, 
nem is tudom, hogyan bírtuk. 

Ha asztalhoz ülnek, hat szelet 
kenyeret kell vágni, hat csésze 
tejet önteni. A családi pótlékkal 
és a nagyi nyugdíjával ezer fo-
rint körül jut havonta a család 
egy-egy tagjára. A fiúk gyorsan 
nőnek, olyan, mintha szemláto-
más! menne össze a ruhájuk. A 
szülők is szeretik a szép holmi-
kat, fiatalok, miért ne öltözné-
nek? Ügyesen bánnak a pénzzel. 
Megértés lakozik a szívükben, 
senki se sértődik meg, ha csak 
legközelebb kerül r í a SOK, A 

megértés nagy szerepet játszik a 
családi harmóniában, más téren 
is. Például abban, ahogy hagyják 
az apukát tanulni. A szakmunkás, 
bizonyítvány mellé 6 is akar 
érettségi oklevelet, mint a fele-
sége. Vasútgépészet! iskolába jár, 
hetente egy nap Budapesten. A 
mozdony meg állandóan menni 
szeretne, nem lehet magára hagy-
ni, az hozza a pénzt így az es-
tékből, a kis szabad időből lop 
egy-egy órát a nagydiák, míg 
családja jótékony csöndbe bur-
kolja a házat 

Számolgatunk. Az asszonyka el-
sorolja, ml mindenben segített a 
gyűr, a vasút Mfg három műszak-
ban pergette a gépek mellett nap-
jait, férje leszereléséig, a hetes 
bölcsődében játszott-növekedett a 
fia. A másik két. kicsinek ts ju-
tott hely a gyár bölcsődéjében, 
mikor megszülettek. Óvoda a vas-
útnál „került". Az építkezéshez 
te nyújtott segítséget a munka-
hely. Iskolába küldték a munkás-
asszonyt, búcsút mondott a gépek, 
nek, laboratóriumba helyezték 
hogy többet lehessen a gyerekei -
veL Nincs már meg a három mű-
szak keserve, csak az emlékeiben. 

Mindent mond, csak arról nem 
ejt szót, ami ott vibrál egész lé-
nyében, a férjében, a gyerekek-
ben: a szeretet. A szeretet adta 
az erőt, és adja ma is ezeknek a 
boldog embereknek. A ragaszko-
dás, megértés, az egymásért való 
aggódás a titka az örökös ener-
giatartaléknak. Ott van ez a ti-
tok a meleg fészek levegőjében, a 
lélegzettel szívják magukba ki-
csik és nagyok, hordozzák, őrzik 
szívük mélyén. Eszembe jutott 
egy rég nem hallott mese a sze-
gény kis gyufaáruslányról, aki a 
szegény, beteg nagyanyó betevő 
falatjáért is dolgozott. A törté-
net végén mindig édesanyám 
ölében sírtam álomba magam, 
annyira sajnáltam a kislányt, 
amint karácsony éjszakáján az 
eladásra szánt gyufák lángjainál 
melengette elgémberedett ujjara, 
káit az utcán. Anti. Petike és Ju. 
dit számára ez már mesének is 
elfogadhatatlan. Karácsony éj-
szakáján — és a mindennapok 
szürke tengerében — őket féltő 
gondoskodás melengeti. A fenyő, 
fa gyertyáinál is fényesebb az 
öröm, a szeretet ragyogása, ami 
elfödi a gondok árnyait a szülők 
szemében, ha tekintetükkel vé-
gigsimogatják életük folytatóit: 
gyermekeiket. 

P A U N T n O L T A . 

S beszél az MTE-ről. ahova 
hosszú esztendőkön át járt ő. a 
cipőgyári gépmunkás, az újsze-
gedi „Hatházakban" élő munkás 
fia. 

— Az MTE útján kerültem 
kapcsolatba a munkásmozgalom-
mal, az egyesületben, a munkás-
otthonban közösségi érzést, tisz-
tességet plántáltak b e l é m . . . Az 
ember akkor nagyon ösztönösen 
érezte, hogy mi is a marxizmus 
—leninizmus. Na, persze — 
emeli fel mutatóujját — az vilá-
gos volt, hogy hova tartozom, 
kikkel kell lennem. 

Széles mozdulatokkal is eluta. 
sítva magától a valamiféle di-
csekvés árnyékát is. úgy fogal-
mazza: sem a felszabadulás előtt, 
sem utána nem tett semmi kü-
lönöset. „Olyan gyalogos vagyok, 
egy a sok közül." 

Tőmondatokkal, mi is volt éle-
tében? Dolgozott a felsővárosi 
cipőgyárban, majd a szegedi DÉ-
MA-ban. Ott volt a bőripari 
munkások sztrájkjaiban; május 
elsején lopva ünnepelt- örült a 
darab kenyérnek. 

1945. A DÉMA-ban hat taggal 
megalakul a kommunista párt 
alapszervezete. Titkárnak vá-
lasztják. Komócsin Zoltán. Per-
jési László, meg Havaleczné, Ró-
zsi ka ia jelen voit a pártalap-
szervezet alakuló ülésén így ki-
lencen tervezték a jövőt. 

Aztán jött az államosítás. 
Munkás társát, Tóth Bélát neve-
zik ki igazgatónak, ő az üzemi 
bizottság elnöke, majd az SZB 
titkára. 

1949. Hívatják és közlik vele: 
fontos állami posztra kerül, ki-
nevezik az Állami Biztosító 
Csongrád megyei Igazgatósága 
vezetőjének. Akkor nagyon me-
lege l e t t 

— Nem értek én ahhoz — 
mondta. 

— Majd megtanulja, senki sem 
született hegedűvel a hóna alatt 

Igen tartott tőle. de a meg-
bízást — „a pártfegyelem köte. 
lez" — vállalta. Beköszöntője — 
akár élete mottója — az volt: 
első a tisztesség, a becsület a 
munka. Sok álmatlan éjszakája 
vol t 

öreg fejjel, 1958-ban érettsé-
gizett a közgazdasági szakközép-
iskolában. Korábban, fiatalon ia 
sokat olvasott, de értette józan 
munkásésszel: tanulni kell. mert 
posztján, ahová állították, nem 
vallhat szégyent. 

1956. Tudta, hova tartozik; 
1957. Elsők között munkásőr Ti-
zenhárom esztendőn át teljest, 
tett munkásőr szolgálatot, most 
tartalékállományban van. Nyug-
díjba — az Állami Biztosító osz_ 
tályigazgatöjaként — 1967. de-
cemberében ment. A Belváros 
IV. pártalapszervezet titkára 1969 
óta. 

— Nem tudok én meglenni 
munka nélkül. Intézzük dolgun-
kat, van épp elég. A pártszer-
vezet működési területén a oárt„ 
munka eszközeivel gyámolitjuka 
közösségi ügyeket 

Üjabb csend. 
— Az ember — szól aztán lel-

kesen — boldog, hogy mi min-
den épül Szegeden is. De —• 
zsörtölődik — tisztességesebben 
is megvalósíthatnánk több beru-
házást Meg a munkafegyelem is 
gyönge. A gyatra munkára pe-
dig mindannyian ráfizetünk, — 
jegyzi meg. 

— Talán egy feketekávét? 
— Köszönöm, este nem szok-

tam inni. De erről jut eszembe, 
nem is tudja a feleségem, mi 
lehet velem. Illett volna mondani 
neki — korholja magát — hogy 
megint későn megyek haza. 

Fekete fedelű füzetében fel-
jegyzések, intéznivalók, emberek 
ügyes-bajos dolgaiban. A városi 
pártbizottság panaszirodájában is 
munkálkodik, különféle ügyeket 
vizsgál, mindennek pontosan 
utánajárva. Olykor elmegy egy-
egy iskolába előadást tartani a 
régi munkáséletről. Hát ilyenkor 
rácsodálkoznak: létezhetett az? 

Hogy miért csinálja a sok tár-
sadalmi munkát, amiért persze 
fillér fizetség nem jár. de amit 
nem egyszer tépelődés kísér? 
Sok értelmi, érzelmi összetevő-
je van: benne az élete, tudato-
san vállalt hovatartozása, mene-
telése a gyalogosokkal, és értük. 

Párttagsági könyvében ez áll: 
a párt tagja 1934. óta. 

MORVÁT SÁNDOR . 
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