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M A G A Z I N 

Bárányi Ferenc 

Nem tudom 
Nem tudom, miről szól az élet, 

csak azt tudom: nem nyugalomról, 

nem macska-kényes renyheségről, 

amely puhán körüldorombol, 

nem tudom, miről szól az élet, 

csak azt tudom: nem nyugalomról. 

Nem tudom, miről szól az élet, 

csak azt tudom, hogy nem a módról, 

nem kacsalábon forgó házról 

vagy bankban őrzött pénz-halomról, 

nem tudom, miről szól az élet, 

csak azt tudom, hogy nem a módról. 

Nem tudom, miről szól az élet, 

csak azt tudom, hogy tétlen fázom, 

ha álmos bódulatban élek 

s békémet restséggé alázom, 

nem tudom, miről szól az élet, 

csak azt tudom, hogy tétlen fázom. 

De bármiről szóljon az élet: 

az ember nem lehet magában, 

a társtalan, csupasz remények 

didergésében pusztulás van. 

Bármiről szóljon is az élet: 

az ember nem lehet magában. 

Tandorl Dezső 

Tudhatunk-e többet 

a madaraknál 
Tudják-e a verebek a Lánchíd budai hídfőjénél. 

Hogy én etetem őket meg a rigópárt és a cinkéket 

— Akikről tudják-e, hogy „cinkék", de ne menjünk 

Ilyen messze — a télen? És nem is erről van 

Szó. Kitavaszodott, itt az új költések ideje. 

És én, ahogy a Lánchíd budai hfdfőjénél a fűben 

Mászkálok, nézem azt a helyet, ahol tavaly egy 

Túl-korán-fészekhagyó verebet megtaláltam: 

Verebünket, aki most a vállamon csirtyog és 

Fürtyög és egyáltalán, zenél, miközben egy 

Ötven évvel ezelőtti örökzöld dixieland szól, 

És még csak azt sem mondom tudják-e a verebek, 

Hogy szeretik ezeket a déli fekete zenészeket, 

Bele tudnak szólni, hozzá tudnak szólni iszonyú 

Vtdámkodásukhoz, zeneszerszámaik fémvillogását 

Kifejezni, Itt, az írógépkattogás közepette. 

Ahogy már ezt írom? A feketebőrű Dél, ez a 

Mérsékeltebb égalj és a hazájukhoz hű, ide-oda 

Nem szökő verebek: milyen jól együtt mindez, 

Alkalmi együttesben; de ez már olyan csak, mint 

Egy emlék, és nem azért, mert azok a zenészek. 

Ki tudja, élnek-e még; másról beszélek. Álltam 

A fű közt, kerestem, amit ők szeretnek — amit 

Mintha én ls szeretnék, és közben folyt körülöttem 

A madárélet Ugyanazokat a repülés-formákat 

Láttam, amelyeket házi barátunktól oly jól 

Ismerek; és csak annyi volt a különbség, hogy én 

Tudtam csupán, rajtam is leszállóhelyük lehetne. 

Sárdndl József 

Öreganyám 

a gyilkosra gondol 
öreganyám a tévé előtt ül 

s az álomgyár műsorain szórak ozgat 

Csak azt látja a világból 

amit mások eléje vetítenek 

Háza pusztuló rezervátum 

de már fejében is kalapálnak 

az idő fekete bontómesterei 

Sírkő várja a temetőben 

s nagymamaszagú szoba falán 

gongos óra zenél 

Amikor bezörgetek hozzá 

összerezzen A Kék fény-körözte 

gyilkosra gondol s lelke 

varjú-képében szökni kész® 

Egy nagy sztrájk 
emléke 
Az első világháború a dol-

gozók millióinak szenve-
dést, nélkülözést jelentett. 

Az elégedetlenség hullámai for-
radalmakhoz, majd a Magyar Ta-
nácsköztársaság megszületéséhez 
vezettek. Létrejötte utáin számos 
intézkedést és jogot biztosított a 
dolgozók életkörülményeinek ja-
vítására, de legfőbb célja a ki-
zsákmányoló társadalom végle-
ges felszámolása és a szocializ-
mus építése volt 

Sajnos, a Tanácsköztársaság 
négy és f ö hónapos fennállás 
után elbukott a magyar ellenfor-
radalom és a nemzetközi impe-
rializmus túlerejével szemben 
folytatott harcában. A bukás kö-
vetkeztében a Tanácsköztársaság 
vívmányai megsemmisültek. A 
fehérterror szörnyű szenvedést 
és pusztítást hozott a kiszolgál-
tatott nincsteleppkre, alapvetően 
a munkásosztályra. Az opportu-
nista jobboldali szociáldemokra-
ta és szakszervezeti vezetők sem-
mit sem tettek a fehérterror dik-
tatúrájával szemben, sőt azon 
ügyködtek, hogy megbéküljenek 
a tőkés uralkodó osztállyal. Hí-
zelkedésüknek meg lett az ered-
ménye. Titokban, a szociálde-
mokrata párt bal szárnya és 
szakszervezeti munkás tagság 
háta mögött 1921. december 22-
én paktumot kötöttek a Bethlen-
kormánnyaL A jobboldali szo-
ciáldemokrata pártvezető Peyer 
és társai ismét elárulták az 
amúgy is sokat szenvedett dol-
gozó osztályokat Ez az osztály-
árulás módot adott a fehérterror 
megerősödésére és hatalmának 
megszilárdítására. Tetézte a 
helyzetet még az ls, hogy ismét 
kirobbant világszerte a gazdasá-
gi válság. Az uralkodó osztály a 
válság terheit a dolgozókra há-
rította, leszorította a béreket be-
záratta a gyárakat, az üzemeket 
Nem biztosította a megélhetési 
lehetőségeket, ezért a munkanél-
küliek serege rohamosan növe-
kedett A gazdasági válság a 
legmélyebb nyomorba juttatta a 
dolgozók százezreit Munkára 
váró emberek lerongyolódva szé-
delegtek éhesen az utcákon, te-
reken, százak és százak haltak 
éhen a nyomor és betegség kö-
vetkeztében. 

A szákszervezet hivatalos 
jobboldali vezetői — Peyerrel az 
élen — azt igyekeztek elhitetni 
a szervezett munkásokkal, hogy 
a válság ideje alatt nem lehet 
sztrájkolni, mert az akadályozza 
a gazdasági fellendülést így 
támadták hátba a munkásosz-
tály élet-halál harcat De a 
munkásosztály ilyen nehéz kö-
rülmények között sem adta fel a 
harcot A fokozódó terrorral és 
a kizsákmányolással szemben új-
ra és újra harcba indul t 

A szakszervezeti ellenzék fel-
világosítása nyomán a munkás-
ság tömegei fordultak szembe 
Peyerék megalkuvó politikájával. 
A szakszervezetekben és a szo-
ciáldemokrata pártban gyorsan 
nőtt az ellenzéki mozgalom, bár 
Peyerék igyekeztek a szociálde-
mokrata pártból és a szakszer-
vezetekből kizárni a haladó gon-
dolkodású embereket 

Ennek ellenére jött létre 1933-
ban az építőmunkások sztrájkja, 
mely. három hétig tartott Kz a 
sztrájk már megmutatta erejet, 
lényegében eredménnyel is vég-

ződ öt a munkások javára. Ez a 
megmozdulás komoly jelentőségű 
a magyar munkásmozgalom tör-
ténetében is. 

A harc tovább folytatódott a 
szakszervezeti ellenzék irányítá-
sával. Még az év őszén a textil-
iparban is kirobbantak a sztráj-
kok. Az ellenzék 1934 júniusá-
ban nagy munkanélküli gyűlést 
szervezett a MÉMOSZ-székház-
ban, de a rendőrség a gyűlésre 
igyekvő tömeget már az úton 
szétverte. Mégis kerülő utakon 
kb. háromezer embernek sikerült 
eljutni a gyűlés színhelyére. A 
belügy statáriumot hirdetett, 
azonban a párt által vezetett 
harcot megállítani már nem le-
hetett. A munkásosztály harca 
már nemcsak gazdasági, hanem 
politikai jelleget is öltött A 
MÉMOSZ-ban is rendszeressé 
váltak hetenként a bizalmiak 
összejövetelei. A politikailag leg-
fejlettebb elvtársak — Rajk 
László, Apró Antal, Birkás Imre 
és még többen — hallgatták meg 
a bizalmiak beszámolóit 

Ezek a szaktársak emberséges 
magatartásukkal, bátor kiállá-
sukkal, egyszerűségükkel kivív-
ták a szeretetet és a megbecsü-
lést az építőmunkásság körében. 
Nem csüggedtek el a legnehe-
zebb helyzetben sem. Szavuk 
mindig lelkesítőleg hatott a harc 
további folytatásához. A párt a 
szakszervezeti ellenzékkel együtt 
az agitációs anyagokat röpcédu-
lákat rendszeresen eljuttatta a 
munkásokhoz. Ezek az anyagok 
ismertették a tényeket, a napi 
teendőket Így tudomásukra ju-
tott a szervezett munkásoknak, 
hogy veszélyben vannak a szak-
szervezetek és meg kell védeni, 
mivel a Gömbös-kormány az 
1935-ös újpesti és rákospalotai 
általános faipari sztrájk idején 
azt hangoztatta: nagyon gyorsan 
elintézi a sztrájkokat és a szak-
szervezeteket. A létbizonytalan-
ság és az elnyomás súlya továb-
bi cselekvésre késztette a szerve-
zett építőmunkásokat Ezért 1935. 
július 24-én a MÉMOSZ-szék-
házban az építkezéseken megvá-
lasztott bizalmiak — mintegy 
ötszázan — összeültek tanács-
kozásra. A tanácskozáson Rajk 
László elvtárs ismertette, hogv 
az építőmesterek a kormánnyal 
együtt elutasították az építő-
munkások jogos követeléseit. 
Most már létkérdésről van szó, 
döntsön a bizalmi testület; tűr-e 
még tovább az építőmunkásság, 
vagy sztrájk mellett foglal ál-
lást, mert az uralkodó osztály 
mindenétől meg akarja fosztani. 
A hozzászólások után a légkör 
felizzott, a jelenlevők egyhangú-
lag kikiáltották a sztrájkot. 

1935. július 25-én az építkezé-
seken elnémult a zaj, nem hal-
latszott a kalapács csengése. Ez-
rével mentek az építőmunkások 
a MÉMOSZ-ba, a sztrájk-tanyá-
ra. Ott már a sztrájkbizottság 
fogadta őket, a sztrájkőrség is 
megkezdte munkáját. Megindult 
a gyűjtés a sztrájkolók részére 
felállított konyhára. A több mint 
tízezer építőmunkás sztrájkja 
egyben válasz is volt Gömbő:-
nek arra, hogy a szervezett mun-
kásság mindenre el van szánva, 
hogy megvédje szakszervezetét 

A sztrájk híre gyorsan elju-

tott az ország területére, Székes-

fehérváron, Szegeden, Debrecen-

ben és még több vidéki városi 
ban is sztrájkba léptek az építő-
munkások. Az építőmesterek lát-
va az országos méreteket öltő 
sztrájkot, a második hét után 
megkezdték a sztrájktörők to-
borzását E törekvésüket Peyerék 
is támogatták. Éppen ők, akik-
nek kötelességük lett volna csa-
tasorba állítaniuk a munkásság 
százezreit, hogy sikeres legyen 
az építőmunkások harca. Az el-
keseredett küzdelem fokozódott 
Az építőmesterek a kormány-
nyal karöltve célul tűzték ki, 
hogy kiéheztetik az amúgy is 
nyomorban sínylődő munkáso-
ka t Tudták, hogy az építőmun-
kások semmiféle tartalékkal nem 
rendelkeznek, s így térdre kény-
szerithetik őket 

Az építőmunkások — ha nehéz 
körülmények között is — kemé-
nyen állták a harcot A sztrájk 
vezetősége a szakszervezeti el-
lenzékkel mindent elkövetett, 
hogy ne csökkenjen a munkások 
harci kedve. Minden erőfeszítés 
ellenére azonban már a harma-
dik héten találni lehetett egye® 
építkezésen szórványosan sztrájk-
törőket Ezeket az épületeket 
valóságos kordonnal zárta körül 
a rendőrség, szinte lehetetlen 
volt a megközelítésük. A sztrájk-
bizottság ezért a legharcosabb 
szaktársakat küldte ki az építke-
zésekre, különösen az úgyneve-
zett új Lipótvárosba, ahol a 
legtöbb építkezés volt azért 
hogy szót értsenek a félreveze-
tett építőmunkásokkal és kérjék 
őket; ne legyenek testvér árulók, 
az elkeseredett harc az ő jobb-
létükért is folyik. Több építke-
zésen sikerült is beszélni a szak-
társakkal, közülük többen meg-
értették, miről van szó. Abba-
hagyták a munkát és a legköze-
lebbi vonattal hazautaztak falu-
jukba, lakásukra. 

Ezt a módszert azonban rövid 
ideig lehetett folytatni, mert a 
rendőrség felfegyverkezve meg-
szállta az egész környéket, a 
bérházak kapuit bezáratták. 
Megkezdték a támadást, gumi-
bottal, kardlappal ütötték-verték 
az arra sétáló építőmunkásokat. 
Velük szemben a harcot felven-
ni nem lehetett, s így beszorí-
tották őket a „mese-autóba" és 
szirénázva elrobogtak velük a 
Budapesti Főkapitányságra. 

Ez a nem várt kétszáz fős le-
tartóztatás — lebukás — nagyon 
meggyengítette a sztrájkot, majd 
három és félhetes harc utan 
1935. augusztus 19-én az építő-
munkások harca befejeződött. 

Ez a nagyméretű építómunkáa 
megmozdulás, — ha nem is tel-
jes sikerrel — gazdasági vonat-
kozásban is eredményes volt, 
mert az órabérek emelkedtek, a 
bizalmiak elismerése, a munká-
sak közvetítése, a nyolc órás 
munkaidő betartása — a kollek-
tív szerződésben biztosítva lett. 
Ugyanakkor felbecsülhetetlen 
értékű politikai sikert is jelen-
tett, mert a sztrájk egységes és 
szervezett volt Végig a sztrájk-
bizottság a bizalmi testülettel 
együtt vezette és irányította a 
harcot, kommunistákkal az élen. 
Gömbös vágya, a szakszerveze-
tek likvidálása egyelőre meghiú-
sult. 

Az építőmunkások sztrájkja 
megmutatta az egységfront meg-
valósításának útját, s annak ha-
talmas erejét. Bebizonyosodott 
az is, hogy a munkásosztálynak 
a fasizmus ellen folytatott har-
cát a polgári lakosság széles ré-
tegei is támogatták. 

Azóta a társadalmi helyzet 
gyökeresen megváltozott Az 
építőmunkásoknak már nem kell 
félni, mint egykor a bizonytalan 
mától és holnapoktól. A párt 
helyes politikai irányításával a 
munkásosztály óriási tettek meg-
valósítására képes, gondoljunk 
csak az építőipar által elért 
eredményekre. 

Az 1935-ös sztrájk fájdalmas 
emlékei azonban még ma is él-
nek. Az akkori sztrájkoló építő-
munkások évről évre keveseb-
ben lesznek. De büszkék lehet-
nek arra, hogy a jelen ifjú ge-
neráció elődei nyomdokain ha-
ladva tisztelettel emlékezik a 
harcos múltra. 

Az állványokon, fent a magas-
ban vígan csenghet a kőműves 
kalapács és büszkén énekelhetik, 
hogy „egy új világ építői va-
gyunk." 
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