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Szerkesztőség és kiadóhivatal:
VII., Csömöri-út 28. szám, 

ahova mindennemű küldemény intézendő. 
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Elöfiizetési díj:
Egész évre........................ .... 4 kor. 80 fill.
Fél évre............................ ................... 2 „ 40 „
Negyed évre .... ................... 1 „ 20 „

Megjelenik minden hó 1. és 15 én.
Egyes szám ára 20 fillér.

Előfizetési felhívás.
A Magyar Vasutas uj előfizetési évnegyed 

küszöbén áll.
Kérjük olvasóinkat, hogy előfizetésüket ne 

csak megújítsák, hanem a legszélesebb kör
ben terjeszszék lapunkat, toborozzanak uj 
barátokat és olvasókat lapunk számára.

A Magyar Vasutas nem magánvállalat, 
hanem a vasutasok tulajdonát képezi. Czélja 
nem az, hogy egyesek nyerészkedjenek rajta, 
hanem az, hogy a vasutasok összes szolgá
lati ágainak érdekeit istápolja híven, őszin
tén és lelkesen.

Csak az munkálkodik becsületesen és 
őszintén a vasutasok jobb jövője érdekében, 
aki a Magyar Vasutast erősiti és pártolja.

Csak azokra számíthatunk a vasutasok 
diadaláért folytatott küzdelemben, akik a 
Magyar Vasutas zászlaja alá gyülekeznek.

Aki nincs velünk, az ellenünk van!
Vasutasok!
Hivatalnokok, altisztek, szolgák és mun

kások !
Támogassátok a saját lapotokat, a Magyar 

Vasutast, gyüjtsetek előfizetőket, harczosokat 
és ne tűrjétek soraitokban azt, aki gyávaság
ból vagy butaságból elillan a küzdelemből és 
igy saját magának és összes társainak áruló
jává lesz!

Minél elterjedtebb és erősebb a Magyar 
Vasutas, annál közelebb vagyunk a győ
zelemhez !

Testvéri üdvözlettel
a

MAGYAR VASUTAS
szerkesztősége és kiadóhivatala.

* * *
A Magyar Vasutas megjelen minden hó 

1-én és 15-én. Szerkesztősége és kiadóhiva
tala Budapest, VII., Csömöri-út 
28. szám, ahova mindennemű levelezés 
és egyéb küldemény intézendő.

Előfizetési föltételek:
Egész évre .... 4 kor. 80 fillér
Félévre................... 2 „ 40 „
Negyed évre ... 1 „ 20 „

Minden összeköttetésünket a legnagyobb 
titokban tartjuk. Ha valaki — bármi okból — 
nem akarja, hogy lapunk az ő nevére járjon, 
bármilyen más czimre is előfizethet.

»

Általános béremelést követelünk!
Megtörtént az első döntő lépés: a 

múlt hónapban megtartott nagygyűlés 
megbízásából az előadó, elnökök és 
jegyzők benyújtották az igazgatóság
hoz az általános béremelést követelő 
kérvényt.

Keresetlen egyszerűséggel, sokat
mondó rövidséggel, de imponáló ha
tározottsággal jelöli meg ez a kérvény 
azt, amit követelünk; indokolása pedig, 
daczára szűkszavúságának, meggyőző 
mindenki számára, akinek azért van 
esze, hogy gondolkozzék vele, és azért 
van szive, hogy emberiesen érezzen.

A kérvény szószerinti szövege a 
következő:

Méltóságos
Ludvigh Gyula

főrendiházi tag, elnök-igazgató Urnák
Budapesten.

Méltóságos Urunk!
A f. é. szeptember hó 11-én a Tattersall- 

ban megtartott és az összes szolgálati ágak
hoz tartozó fővárosi és vidéki Máv. munkások 
ezrei által látogatott nagygyűlés határozatá
ból kifolyólag és ennek megbízása alapján 
bátorkodunk a következő tiszteletteljes kére
lemmel járulni Méltóságod elé:

A Máv. kinevezett alalmazottai a törvény
hozás határozata alapján fizetésemelésben 
részesültek. A Máv.-nak több mint negyven
ezer munkása és ideiglenes alkalmazottja ezen 
fizetésrendezésnél teljesen figyelmen kívül 
hagyatott.

Pedig a Máv. ezen alkalmazottainak anyagi 
helyzete napról-napra rosszabbodik és immár 
elviselhetetlenné lett.

A minden téren elhatalmasodott drágaság, 
amely a legnyomasztóbban érezhető a munkás
osztály mindennapi élelmiczikkeinél, még sú
lyosabbá teszi helyzetünket, amihez hozzá
járulnak még a most életbeléptetett nyugbér- 
pénztár járuléka czimén eszközölt levonások, 
amelyek különösen terhesek azoknál a mun
kástársainknál, akik visszamenőleg is fizetik 
járulékaikat.

így azután elmondhatjuk minden túlzás 
nélkül, hogy ami keresetünkből megmarad, 
az nem elég a saját magunk és családunk 
legszerényebb életszükségleteinek a fedezé
sére és ha javulás nem áll be, a Máv. mun

kásai és ideiglenes alkalmazottai a legsötétebb 
jövőnek néznek elibe, annál is inkább, mert 
tapasztalat szerint éppen télviz idején a 
munkaidő is tetemesen megszorittatik és igy 
amúgy is elégtelen keresetünk még inkább 
megcsappan.

Ezek alapján azon tiszteletteljes kérelemmel 
fordulunk Méltóságodhoz, hogy

a Máv. műhely munkásainak az egyez
ményes munkaárak és az alapbérek 
emelésével,

a napibéreseknek és az ideiglenes alkal
mazottaknak pedig bérük illetve fizetésük 
emelésével

lehetővé tenni kegyeskedjék, hogy a rájuk 
rótt terheket elbírják és kétségbeesett anyagi 
helyzetük elviselhetővé váljon.

Amidőn még tisztelettel bejelentjük, hogy 
ugyancsak a fentjelzett nagygyűlés megbízá
sából jog- és munkaviszonyaink szabályozása 
érdekében kérvénynyel fogunk fordulni az 
országgyűlés Képviselőházához, a Nagymél- 
tóságu Kereskedelmi Miniszter Úrhoz és a 
Máv. nagytekintetü Igazgatóságához és jelen, 
minden tekintetben igazolt és méltányos ké
résünk kedvező elintézéséért esedezünk

vagyunk alázattal
az 1904. szeptember 11-én megtartott 

nagygyűlés megbízásából

Bodnár János, Heider Lajos,
nyugoti műhely. terézv. osztálmérnökség.

Hugyecz József 
északi főműhely, 

elnökök.
Farkas Izor, keleti kocsimühely 

előadó.
Kiss Miklós Mágocs József

keleti kocsimühely. józsefvárosi pályaudvar,
jegyzők.

A kérvény benyújtásánál a hossza
dalmas és bonyolult szolgálati utat 
mellőztük. Régi és bőséges tapasztalat 
bizonyítja, hogy a szolgálati ut szö
vevényes útvesztőjében a legsürgősebb 
ügy is nevetséges akadályokba ütkö
zik és kicsinyes formalitásokba botlik. 
A Máv. munkásainak és ideiglenes 
alkalmazottainak bér-, illetve fizetés
emelése pedig sokkal égetőbb és sür
gősebb, semhogy a bürokratikus gé
pezet kerekeinek dobhatnók oda és 
kitehetnők a vaskalaposság szeszélyei
nek.

Minden vasutas előfizetője és terjesztője legyen a Magyar Vasutasnak!

a  
magyarországi vasuti személyzet 

érdekeit képviselő közlöny.
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Elismerést érdemlő szolgálatot tett 
nekünk Haltai Ferencz országgyűlési 
képviselő ur, amidőn közvetítésével 
lehetővé tette, hogy a kérvényt át
nyújtó küldöttség közvetlenül Ludvigh 
Gyula elnökigazgató urnái jelenhes
sen meg.

Vasárnap délelőtt adta át a kül
döttség, amely az összes szolgálati 
ágak képviselőiből alakult, a kérvényt 
az elnökigazgató urnák. A küldöttség 
szónoka, Farkas Izor munkástársunk, 
röviden ecsetelte követeléseinket.

Ludvigh elnökigazgató ur a kérvény 
átvétele után körülbelül a következőket 
mondotta a küldöttségnek:

Tekintve a megélhetés nehézségeit, ki
jelenthetem, hogy nálunk elég méltányosan 
vannak a munkások fizetve. Másutt a mun
kások sokkal rosszabb viszonyok mellett dol
goznak.

A jog- és munkásviszonyok szabályozását 
iletőlég forduljanak a kereskedelmi miniszter 
úrhoz vagy az igazgatósághoz, de a kép
viselőházat nem tartom erre illetékes fórumnak. 
Különben önök szabad polgárok és csele
kedhetnek, ahogy akarnak.

A kérvényt jóakaratulag elfogadom és ő 
exellencziájának, a kereskedelmi miniszter 
urnák, róla jelentést fogok tenni.

ígérem önöknek a legnagyobbmérvü tá
mogatást!

Nem akarunk az elnök-igazgató ur 
szavaival pörbe szállni és ezért nem 
kutatjuk, hogy mi értendő a Máv. 
munkások „méltányos" fizetése alatt 
és nem teszünk összehasonlítást más 
hasonnemü üzemek munkásainak hely
zete és a mienk között.

Tudomásul veszszük, hogy az elnök
igazgató ur a kérvényt jóakaratulag

A „MAGYAR VASUTAS44 TARCZAJA.
Jerman, a vasúti őr.

Irta: Etbin Kristan.
(Folytatás.)

Oh, ott künn az erdőtisztáson éjjel az 
órák oly nehézkes lassúsággal telnek, mintha 
az idő fogalmává átváltozott csigák volná
nak. Jerman tudniillik egyedül volt és ez 
nagy jelentőségű az idő mértékére nézve. 
Egyedül, egyes-egyedül a tisztáson. Körös
körül emelkedik a sürü, fekete, néma erdő. 
Most igazán erdő. Nappal ez óriási számú 
fa, melyeket egészen jól /ehet megkülönböz
tetni, tölgyek, bükkök, fenyők, görbe és 
egyenes, bütykös és sima törzsekkel, amint 
épp a botanikai szabályok megkívánják. De 
most csak erdő. Most nem vehetők ki a 
törzsek, szárak és ágak, a lomb vagy a tü- 
levelek, sem a bokrok, sem a páfrányok. 
Egyetlen sürü fekete tömeg az egész, és ha 
az ember a fekete színről igazi fogalmat 
akar magának alkotni, akkor csak ide kell 
tekintenie. Köröskörül minden csupa fekete
ség. Csak ott tulnan, északkelet felé volna 
képes valaki, ha igen jó szeme volna és 
látását nagyon megerőltetné, néhány fény
pontot kivenni. Ezek a Diana-vár vadász
kastély ablakai. Miért kell épp várnak ne
vezni, azt persze nem tudom és én minden
esetre más nevet adtam volna neki, ha az 
én tulajdonom volna, gmi ellen bizony nem 
szabadkoznék. Mert a könnyű, szellős és 
minden egyszerűsége mellett csinosan épült, 

fogadta és a legnagyobbmérvü támo
gatását helyezte kilátásba.

Csak azt kívánjuk megjegyezni, hogy 
mi érezzük, egyedül mi, hogy milyen 
sanyarú a Máv. munkásainak a hely
zete és hogy milyen égetően sürgős a 
segítség!

Az a segítség, az általános béreme
lés, amelynek jönnie kell.

Nemcsak okunk van ezt követelni, 
de jogunk is. A mi munkaadónk az 
állam. Az államnak dolgozunk mi, 
annak jövedelmét szaporítjuk mi és 
alkalmazott-társaink évenkint száz mil
lióval és az államnak kötelessége hely
zetünket elviselhetővé tenni.

Hány milliót fordít évente az állam 
iparpártolás czimén a gyáriparosok és 
nagyvállalkozók támogatására! Mennyit 
költ az állam a kisipar segélyezése 
czimén a kisebb iparosokra! Mennyit 
áldoz az állam a mezőgazdaság fej
lesztése czimén a földbirtokosok javára! 
Megszámlálhatlan milliókat ajándékoz 
az állam a sokféle kedvezmény, vissza
térítés stb. alakjában a mindenfajta 
vállalkozóknak. Hát hogyne volna kö
telessége teljesíteni a mi szerény és 
indokolt követelésünket, amikor mi 
kizárólag csak az államot szolgáljuk 
és az állam az, amelytől helyzetünk 
teljesen függ!

Minden szempont, minden ok köve
telésünk teljesítése mellett szól és még 
ürügyet sem lehetne találni követelé
sünk teljesítése ellen.

Köszönettel nyugtázzuk az elnök
igazgató urnák jóakaratu szavait és 
józanul, higgadtan, de izzó türelmet
lenséggel várjuk a tettet, amelynél 
hasonló jóakaratot és méltánylást re
mélünk.

kényelmesen berendezett épület tetszésemre 
való.

Nagy vigasság van ott ma este. Ringels- 
heim báró reggel nagy vadászatot rendezett, 
mely az összes résztvevőknek, hölgyeknek 
és uraknak sok örömet szerzett. A puskák 
nem durrogtak hiába és az erdőben sok ne
mes vércseppet lehetett látni. A hallali után 
az egész előkelő társaság a kis kastélyba 
gyülekezett és itt történt, hogy a bátor nyul- 
vadász, Groden gróf, maga is zsákmányul 
esett, amennyiben a csodaszép Késmárky 
Ilona finoman szőtt hálóiba akadt. És mint
hogy ez a gyakorlott vadászszemek előtt nem 
maradhatott észrevétlen, az ideiglenes eljegy
zést külön italokkal kellett beszentelni és igy 
érthetővé válik, hogy Jerman az őr, csodál
kozására, nem látta még a nemes vadász
társaságot a város felé kocsizni.

Egész határozottan nem. Ha elhajtottak 
volna, úgy jól kellett volna látnia őket, mert 
nem volt más ut, mint amaz ott a tisztáson 
át, mely azt a vasúti vonalat keresztezi, mely
nek sorompóira neki kellett őrködni. Igen jól 
tudja, hogy ma vig vadászat folyt. Hisz hal
lotta ő is a puskaropogást, meg a kutya
ugatást és a hajtők rikácsoló lármáját. Teg
nap éjfél óta van már poszton. Csinos kis 
idő óta, mivel ma is elmúlott már éjfél. És 
még egynéhány óriág itt fog maradni. Oh, 
mily unalmas dolog ez! Az „unalmas" szó 
talán nem helyes kifejezés, de neki nem jut 
épp más eszébe. Mindenesetre igen kelle
metlen egy história. Az első éjszakát még 
félig-meddig eltölti az ember; ez már a 
megszokással jár. Ellátja köteles teendőit és 
a reggelt várja, amely későn ugyan, de

Felhívás a Máv. összes munkásaihoz.
Munkástársak!
Óhajotok, akaratotok teljesült. Megbizottai- 

tok átnyújtották Ludvigh elnökigazgató urnák 
azt a kérvényt, amelyben általános béreme
lést követelünk.

Tudjátok, hogy ez a lépés mit jelent. Arról 
van szó, hogy helyzetünk javuljon-e, hogy 
a saját magunk és családunk megélhetési vi
szonyai kedvezőbbekké váljanak-e vagy pedig 
a folytonos drágulás folytán nyomasztóbb 
legyen-e helyzetünk és még nagyobb a nyo
morúságunk.

A kérvény be van terjesztve, tőletek függ 
most, hogy kellő nyomatékot és súlyt adja
tok a követelésnek.

Mutassuk meg, hogy a benyújtott kérvény 
mögött az egész államvasuti munkásság áll 
mint egy ember.

Bizonyítsuk be, hogy mindannyiunknak 
kedvezőtlen a helyzete és mindannyiunknál 
sürgős szükség van a segítségre.

„Néma gyereknek az anyja sem érti a 
szavát!" — mondja a közmondás. Áll ez 
miránk, vasúti munkásokra is.

Ha mi hallgatunk, akkor könnyen mond
hatják, hogy a máv. munkások meg vannak 
elégedve helyzetükkel és az egész bérjavi- 
tási mozgalom csak „néhány izgató müve".

A benyújtott kérvényben szándékosan nem 
volt részletezve a Máv. munkások helyzete, 
mert a kérvény benyújtói azt akarták, hogy 
az egyes műhelyek és szolgálati ágak mun
kásai maguk ismertessék a helyzetüket.

Értesülésünk szerint a közel jövőben kérvé
nyünk benyújtóit meg fogják hívni az igazgató
sághoz, hogy ott részletesen ismertessék az 
egyes szolgálati ágak munka- és bérviszonyait 
és részletesen ismertessék a követeléseiket.

Segítsétek megbizottaitokat ebben a mun- 

mégis csak felvirrad. És a délelőttön át nem 
is gondol Jerman arra, hogy nem aludt. Hát 
hogy is lehetne ez másképp ? Végre is vala
kinek éjjel is el kell látni a szolgálatot. Ez 
egészen magától értetődik, ez ellen nincs 
semmi okoskodás. A vonatok tán ne közle
kedjenek éjjel ? Szép volna! Ha valakinek 
hosszú utat kellene tenni, vagy sürgős volna 
utazása — na, egyszóval erről nem is lehet 
beszélni. Nincs is ennél tisztább dolog. És 
ez ellen soha sem vitatkozott. Elvégre a szol
gálatot éjjel is egész szívesen látja el. Szor- 
gosabban kell persze vigyáznia, de ha nincs 
nagyon is sötét, egészen jól van az is. Igaz, 
hogy a munkánál alig gondol reá az ember 
és épp most jut eszébe, hogy derekasan 
beleizzadhat, még ha az éjszaka hűvösebb 
is, mint a nap melege. Hja, ha némelykor 
végig futott a vonalszakaszon, akárcsak a 
bolond, midőn valami történt, vagy midőn 
egyszer a szomszédban nagy kőszikla gurult 
le a sínekre, a vonatnak meg egy negyedóra 
alatt kellett megérkeznie és senki emberfia 
nem volt a közelben, aki segíthetett volna 
neki és marhamunkája volt,, mig a szikla
tömböt el tudta távolítani, amellett neki akkor 
még alig maradván ideje utánanézni, vájjon 
a sínekben kár nem esett-e, — hja, bizony 
voltak éjjel is meleg órái. De mit tegyen ? 
Ennek már igy kell lennie.

Mit mindent gondol össze-vissza? Hisz ez 
mind ostobaság. Hogy van ez éjjel, miként 
van nappal... Nevetnie kell. Úgy gondol 
reája, mintha szabály volna erre. De nincs 
szabály. Erre nem vonatkozik semmiféle uta
sítás. Egyszer igy van, máskor meg más
képp. Tegnap éjjel még egész jól ment a 
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kában, tartsatok széles ez országban gyűlé
seket, értekezleteket, beszéljétek meg a hely
zeteteket és tanácskozzatok a segítés módja 
fölött.

Azt mondotta vasárnap Ludvigh elnök
igazgató ur a küldöttségnek:

„Önök szabad polgárok, cselekedhet
nek, ahogy akarnak!'1

Élni is akarunk polgári szabadságunkkal. 
Nincs joga senkinek bennünket gyülekezési 
és véleményszabadságunkban korlátozni. Ta
nuljanak az egyes miihelyfőnökök az elnök
igazgatótól és respektálják jogainkat.

Okunk is, jogunk is van a mozgolódásra. 
Adjatok hát életjelt magatokról, munkás
társak.

A legközelebbi teendő tehát az, hogy az 
államvasuti munkások és ideiglenes ki
nevezettek az egész országban mond
ják ki nyíltan szolidaritásukat a be
nyújtott kérvénynyel és őszintén ismer
tessék panaszaikat és kívánságaikat.

Lapunk, a Magyar Vasutas, képezi az 
összeköttetést közöttünk és a nagy nyilvá
nosság között. Mozgalmaink, panaszaink és 
kívánságaink csak a Magyar Vasutas révén 
kerülhetnek nyilvánosságra.

Kötelessége ennélfogva minden józan és 
őszinte vasúti munkásnak, hogy ezt a fegy
verünket erőitse. A saját érdekeit mozdítja 
elő az a munkástársunk, aki a Magyar Vas
utast támogatja. Aki ellenben annyira okta
lan vagy gyáva, hogy lapunk előfizetésétől 
is visszariad, arra nem számíthatunk a hely
zetünk javításáért megindított mozgalomban

Munkástársak!
Legyetek józanok, de erélyesek 1 Össze

tartással és lelkesedéssel biztosan győzelemre 
viszszük- igaz és nemes ügyünket!

dolog. Az egész időn át talpon volt és reg
gel még sem érzett semmi fáradtságot. Né
melykor a napfelkelte egészen leveri. Azok, 
kik éjjel tisztességesen kialusszák magukat, 
könnyen a napfelkelte szépségéről. Ö ezt 
jobban tudja.

Ö bizony nem a legjobban érzi magát 
pirkadáskor, ha az éjszakát szolgálatban töl
tötte. Ilyenkor néha úgy érzi magát, mintha 
hatalmas katzenjammer-ja volna. Szemei ég
nek, fejfájása van, teljesen elbágyadt; a kö
rűié történő dolgok nem érdeklik; ha nem 
kellene szolgálatot teljesítenie, gondolkodás 
nélkül odaheveredne a fűbe, ha nedves is a 
harmattól és bár jól tudja, hogy ez nem 
egészséges. De még sem fekszik le, mert 
szolgálatban van és itt bizony megkívánja a 
regula, hogy szemeit nyitva tartsa. Ha aztán 
egy ilyen órája elmúlt, akkor megint minden 
rendben, akkor az ébrenmaradás már nem 
okoz neki nehézséget.

így van ez rendesen. Azután, déltájt szem
pillái ismét nehezekké válnak és összeakar
nak esni. Akkor nagy megerőltetésébe kerül 
szemeit nyitva tartani, mert hisz nem képes 
gondolkodni sem. Kényszerítenie kell magát, 
hogy gondolkozzék és ekkor bosszankodnia 
kell. Ha dühös lesz, akkor már jobban 
megy. De ez oly ostoba egy dolog. Nem is 
tud boszankodni, amikor szeretne és nem is 
tudja, min boszankodhatnék, bár külömben 
volna elég oka elégedetlennek lenni és ká
romkodni. De ha minden tagja igy elernyedt, 
akkor boszankodjék az ördög.

(Folyt, köv.)

Előzetes értesítés.
A karácsonyi ünnepek alatt, deczember 

25-én és 26-án Budapesten

országos vasúti munkás=értekezlet
lesz.

Ideiglenes napirend:
1. Jog- és munkaviszonyaink szabá

lyozása.
2. Nyugbérpénztári ügyek.
3. Vasúti Alkalmazottak Szövetsége 

és a sajtó.
4. Balesetbiztosítás.
5. Fogyasztó - szövetkezet, beteg-

segélyző-pénztár. ..
Munkástársak!
Készüljetek jó eleve az országos értekez

letre. Válaszszátok meg mindenütt küldöttei
teket és állapítsátok meg, hogy milyen in
dítványokkal és javaslatokkal járultok hozzá 
az értekezlet munkaanyagához.

Az országos értekezletre az egybehivók 
meghívják a képviselőház munkásügyi bizott
ságát és mivel a magyarországi szocziál- 
demokrata-párt az országgyűlésen eddigelé 
még képviselve nincs, ezt a pártot az egybe
hivók külön, azonkívül a máv. igazgatóságát 
is meghívják.

Munkástársak, készüljetek ti is!

Négy sztrájk.
V. közlemény.

A magyar vasutassztrájk előzményei.
A magyar államvasutak hivatalnokainak, 

altisztjeinek és szolgáinak 1904. április 20-án 
kitört általános sztrájkja az összes eddigi 
vasutassztrájkok között terjedelmét, a részt
vevők számát és a sztrájk lefolyását tekintve, 
a legjelentőségteljesebbek közé tartozik.

A nagy tragikus színjáték oly közel van 
még hozzánk, egyes részletei annyira emlé
kezetünkben vannak még, hogy a sztrájk 
beható ecsetelése szinte fölöslegesnek látszik. 
De másrészt a tanulságoknak olyan gazdag 
tárházát képezi ez a nagy szabású harcz, 
előzményei, lefolyása és komor befejezése 
annyira klasszikus képét tárják föl a szerve
zetien küzdelem természetrajzának, hogy ezen 
czikksorozatunk czélján ütnénk csorbát, ha 
nem ismertetnők kellő részletességgel, a fon
tosabb momentumok kiemelésével ezt a 
munkaszünetelést, amely napokig megbéní
totta Magyarország egész gazdasági életét 
és az egész világon feltűnést és bőséges 
méltatást keltett.

Számtalan variáczióban mondották el a 
magyar vasutassztrájkról, hogy úgy jött, mint 
derült égből a villámcsapás. Azonban csak 
igen rövidlátó szemek előtt volt derült az 
az ég, amelyből ez a villámcsapás jött. Meg
lepő volt ugyan a sztrájk hirtelen kitörése, 
de derült égből nem jött ez a villám katasz
trófa. A csudák korszaka rég lejárt és mélyre
ható okok nélkül, nagyszabású események 
bekövetkezte el nem képzelhető.

Áll ez a magyar vasutassztrájkra is. Régi 
keserűség, gyakori csalatkozás érzete, hosszú 
küzdelemnek meddősége készítette elő azt a 
talajt, amelyből a végső elhatározás fakadt. 
A magyar államvasutak kinevezett alkalma
zottainak méltánytalan sorsa pedig meleg
ágya volt a gondolkozás és az eltökéltség 
érthető radikalizmusának. Csak az olyan 
rövidlátó és szűkkeblű emberek, mint akik 
Magyarország gyeplőit kezelik, lehettek akár 
perczekig is kétségben aziránt, hogy mélyre
ható a forongás az államvasuti alkalmazottak 

körében, amelyet csalafintasággal, puszta 
Ígérgetéssel és kicsinyes megfélemlítéssel 
elnémítani nem lehet.

A vasutasok mozgolódása régi keletű. Már 
1884-ben merültek föl hangos panaszok, 
amelyeket egy némi megnyugvást előidéző 
szolgálati pragmatikával sikerült eloszlatni. 
Ezt a pragmatikát azonban nem is egészen 
három esztendő múlva rendeletileg eltörülték.

Ezután tompa némaság borult a vasutas
testületre, amelyet csak itt-ott feltűnő jele az 
elégedettlenségnek szakított meg. 1899-ben 
újabb mozgolódás vette kezdetét. Megindítói 
a mozdonyvezetők voltak, akik ebben az 
esztendőben jöttek össze Debreczenben orszá
gos értekezletre, amely emlékiratba foglalta 
a mozdonyvezetők követeléseit, fizetésük ren
dezését, illetmény-szabályzatot és a jutalék
nak arányosabb elosztását.

Jellemző tünete a magyar vasutasmozgal
maknak, hogy a mozdonyvezetők mindenkor 
a legerélyesebb és aránylag legczéltudatosabb 
elemét képezték az egész testület igazaiért 
küzdő tábornak.

Az emlékiratot 47 tagú küldöttség adta át 
Dániel Ernő akkori kereskedelmi miniszter
nek és Ludvigh Gyula elnökigazgatónak, akik 
mindketten a legbarátságosabban fogadták a 
küldöttséget és csak úgy ontották a jóaka
ratot és szeretetet. Ami természetesen nem 
akadályozta meg őket, hogy az ügyet két 
esztendőn át agyon ne „tanulmányozzák".

A vasúti alkalmazottak türelmetlensége 
azonban nőttön-nőtt, a fölhalmozott gyu- 
anyag egyre szaporodott. Az 1901. év nyarán 
a fiumei és zágrábi vasúti alkalmazottak ráz
ták föl a kétségbeesett eltompultságban tes- 
pedő kartársaikat. Fölhívást bocsájtottak ki, 
amelyben szomorú helyzetük ecsetelése mel
lett azt ajánlották, hogy Budapestre rövide
sen országos vasutas-gyűlés hivassék egybe, 
melynek kötelessége lett volna összes pana
szaikat és követeléseiket tartalmazó memo
randumot beterjeszteni a kormányhoz. Már 
akkor erősen hangsúlyozták, hogy vagy ked
vezően elintézik a memorandumot, vagy be
következik a harcz, a sztrájk.

Ez a határozott föllépés imponált a kor
mánynak. Utat-módot keresett, hogy a készü
lődő vasutasmozgalomnak szárnyát szegje. 
Megtalálta a kívánt eszközöket furfangban 
és lelkiismeretlen emberekben. Fölülről ki
adták a jelszót, hogy az egyes szolgálati 
ágak külön-külön gyülésezzenek és vigyék 
ügyüket dűlőre. így is történt: sikerült a 
hivatalnokokat, altiszteket és szolgákat egy
mástól elkülöníteni.

Ekkor tűnt föl teljes glóriájában Keleti- 
Oesterreicher Lajos, aki szócsöve volt a kor
mánynak és az igazgatóságnak, és az általa 
kiadott úgynevezett „Vasutas" lapban min
denkor híven teljesítette a kormány által ki
jelölt programmot. A három kategória gyűlé
seit is ennek az embernek a vezetése alatt 
tartották meg. Az altisztek és szolgák gyűlé
sén sikerült Keletinek az illető alkalmazottak 
véleményeinek őszinte megnyilvánulását meg
akadályozni. Csupán a hivatalnokok gyűlé
sén beszéltek erélyesebb hangon és itt ismét 
elhangzott az a szó: sztrájk.

Amikor az egyes szolgálati ágak megvá
lasztották a bizottságaikat, a kormány fél
hivatalosai egyszerre udvarolni kezdtek a 
vasutasoknak. Kilátásba helyezték, hogy a 
kormány a vasutasoknak — ígérni fog va-
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lamit. Vagy drágasági pótlékot, vagy rend
kívüli előléptetést, vagy valami ezekhez ha
sonlót. Ezek az Ígérgetések azonban nem 
elégítették ki a vasutasokat, akik általános 
fizetésemelést követeltek, még gedig hivatal
nokoknál 400, altiszteknél 300 és a szolgák
nál 200 koronát.

Az egyre sürübbödő gyülésezések között 
a legérdekesebb volt a Bárok Sándor elnök
lete alatt megtartott országos kongresszusa 
a magy. kir. államvasutak altisztjeinek. Az 
összes gyűléseken memorandumot fogadtak 
el, amelyeket november 1-én nyújtották át 
Hegedűs Sándor kereskedelmi miniszternek.

Ez a szárazlelkü ember igen kegyesen 
fogadta a memorandumot átadó küldöttséget 
és minden jót megígért, azonban amikor be
terjesztették a képviselöházba a költségvetést, 
egyetlenegy tétel sem volt benne, mely arra 
engedett volna következtetni, hogy a kormány 
javítani akar a vasutasok helyzetén.

A hangulat ismét izzó lett, az elkeseredés 
általános volt, de minden szervezet hijján 
nem tudták a vasutasok, hogy mihez kezd
jenek. Az igazgatóság pedig gőzerővel dol
gozott, hogy elejét vegye minden komolyabb 
akciónak. A gyűléseket betiltották, az egyes 
alkalmazottaknak megtiltották, hogy a gyűlé
seken résztvegyenek, a vezetők jó részét pe
dig sikerült az igazgatóságnak „bizalmas" 
értekezés révén meggyőzniük, hogy a gyülé- 
sezés nem czélhozvezető. Hegedűs miniszter 
pedig 1902 tavaszán a parlamentben a vas
úti tisztviselőket felszólította, hogy „legye
nek bizalommal a kormány iránt, amely jó
akarattal fogja elbírálni ügyüket." A moz
galom igy azután lassan-lassan elposványo
sodott.

A memorandumokat a kormány tanulmá
nyozta,- egyre csak tanulmányozta. A vas
utasok pedig vártak. Ha egyszer-egyszer tü
relmetlenkedni kezdtek, akkor Keleti, aki ott 
hentergett egyre az igazgatóság előszobái
ban, sietett lapjában csititgatni és türelemre 
inteni.

Történt azonban időközben két esemény, 
amely döntő lökést adott a vasutasok moz
galmának. Az egyik Margulit máv. ellenőr 
rendszabályozása és nyugdíjazása volt. Mar
gulit becsületes, őszinte ember volt, aki bár 
nem látta egészen tisztán a vasutasok har- 
czának osztály jellegét, de határozott, radikális 
föllépésével mégis erőteljes lökést adott a 
vasutasok mozgalmának, főként „Magyar 
Közérdek" czimü lapjával.

A másik esemény pedig az 1903. évben 
befejezett fizetésrendezése az államhivatal
nokoknak, amely teljesen figyelmen kívül 
hagyta a vasutasokat, akiket azzal próbált 
elvigasztalni a kormány sajtója, hogy ők nem 
állami hivatalnokok. Ez a mellőzés lángra 
lobbantotta az elkeseredést és a szenvedé
lyeket a vasutasok között. Ez volt az a csöpp, 
amelytől kicsordult a pohár.

Nagy erélyesen indult már most meg a 
mozgalom. Az összes üzletvezetőségek szék
helyén értekezletet tartottak, mindenütt meg
választották a kerületi bizottságokat, amelyek
ben az összes szolgálati ágak képviselve 
voltak és egymással szoros összeköttetésben 
állottak. A kerületi bizottságok megállapo
dása értelmében Budapesten február 21-én 
a Nemzeti Tornacsarnokban gyűlést tartottak, 
amelyen mintegy 5000 vasutas jelent meg. 
Ennek a gyűlésnek a lefolyásán meglátszott 

az igazgatóság titkos fondorlata. Az elnöki 
tisztet Uray Zoltán jobbparti üzletvezetőségi 
ellenőr látta el. A gyűlésen egy ötven tagú 
központi végrehajtóbizottságot kellett válasz
tani. Az elnök Keletit is a jelöltek közé 
csempészte. Ez a csíny azonban nem sike
rült. Az egybegyűltek általános megbotrán
kozással utasították vissza Keletit. A további 
választás rendben folyt le. De azután kimu
tatta Uray az igazi arczát. Senkit sem enge
dett szóhoz jutni és a gyűlést a megjelentek 
viharos tiltakozása daczára berekesztette. Mint
egy megállapodásszerüen benyomultak ekkor 
a gyüléscsarnokba Rudnay rendőrfőkapitány 
legényei és szétoszlatták a gyűlést.

Másnap elhatározták az igy kijátszott vas
utasok, hogy országos értekezletet hívnak 
egybe. Ezt márczius 6-án tartották meg 450 
küldött jelenlétében a keleti pályaudvaron. 
Elnök Földessy hivatalnok volt, aki kétszínű 
magatartásával szintén csakhamar eljátszotta 
kartársai bizalmát. Az országos értekezlet 
hosszabb vita után elhatározta, hogy 40 tagú 
bizottságot választ,'amely átadja emlékiratukat 
Hieronymi kereskedelmi miniszternek azzal a 
határozott ultimátummal, hogy a fizetésren
dezés nyélbeütését május 1-ig elvárják. Ha 
ez az időpont eredménytelenül múlik el, má
jus 8-án újabb gyűlést tartanak, amely dön
teni fog a további teendők dolgában.

A bizottság márczius 7-én nyújtotta át 
Hieronyminek az emlékiratot. A kereskedelmi 
miniszter határozott Ígéretet nem tett, de jó 
akaratáról biztosította a vasutasokat és csak 
arra kérte őket, hogy a memorandum sorsá
nak eldöltéig szüntessék be a gyülekezést. 
Azután úgyis ismét gyülekezhetnek, ha szük
ségét látják.

Úgy látszott ezek után, hogy a fizetésren
dezés kérdése május 1-én kerül dűlőre.

Az egymást ezután drámai gyors egymás
utánban követő események azonban másképp 
intézték a dolgot. Az a szikra, amely föl
robbantotta a puskaport, hamarabb pattant ki.

SZEMLE.

Belföld.
Mi lesz a központi bizottsággal ? Újra 

föl kell vétnünk ezt a kérdést, mert a nagy- 
tekintetii igazgatóságnak még mindig nem 
méltóztatott megállapítani és kihirdetni a 
közonti bizottság tagjaira történt választás 
eredményét.

Ez a bűnös huzavona érthetetlen. Olyan 
nehéz a választás eredményének a megállapí
tása, hogy több mint egy hónap alatt nem 
tudja a Máv. igazgatósága elvégezni ? Dehogy, 
hiszen a választási eredmény mühelyenkint 
és szolgálati ágankint külön-külön már meg- 
állapittatott és igy küldetett föl az üzlet
vezetőségekhez, onnan pedig továbbították 
az igazgatósághoz. Ott azután nem kell 
egyebet tenni, mint összeadni a szavazato
kat, ami annál könnyebb dolog, minthogy 
a beadott szavazatok üzletvezetőségenkint 
már össze voltak adva.

Vagy talán olyan alárendelt jelentőségű a 
dolog, hogy nem kár, ha hetekig vagy hóna
pokig elhuzzák-halasztják ? Az igazgatóság 
szemében talán jelentéktelen fontosságú kér
dés az, hogy a kerületi bizottságok folytat
hatják a munkájukat, a sok elintézetlen tag

fölvétel*dűlőre jut-e, az alapszabályok héza
gos rendelkezései egyöntetű magyarázatot 
kapnak és az egész nyugbérintézmény — ha 
már meg lett, — végre-valahára rendes kerék
vágásba jöjjön? A levonások oly fejetlenül 
történnek, helyenkint oly sokat vonnak le 
egyszerre a munkás keresetéből, hogy alig 
marad a munkásnak kenyérre.

Ennek a föltűnő kötelességmulasztásnak 
csak egy magyarázata lehetséges, az, hogy 
valami csínyt terveznek odafönt a választás 
eredményének a kijátszása végett. Ha igy áll 
a dolog, akkor a lehető legkomolyabban 
figyelmeztetjük a nagytekintetíi urakat, hogy 
ne játszanak a tűzzel, mert könnyen meg
égetik nagytekintetü kezeiket.

A nyugbérpénztári tagok egyébként mód
ját fogják ejteni annak, hogy az igazgató
sági bürokráczi rokkant gebéjét kissé gyor
sabb tempóra kényszerítsék.

Az erőszak beköszöntője. Gróf Tisza 
István, ezidőszerint dicsőségesen uralkodó 
miniszterelnökünk körrendeletét bocsátott ki 
a sztrájkok ügyében, amely rendeletben sok 
gorombaság és még több értelmetlenség 
közepeit az a meglepő kijelentés is foglal
tatott, hogy sztrájkolni szabad és sztrájkokat 
erőszakkal elfojtani igazságtalanság és buta
ság volna.

Hogy ezt az egész elfogadhatóan meg
okolt elméleti sztrájkszabadságot a gyakor
latban hogyan értelmezi a nemes gróf, arra 
nézve sietett csakhamar bizonyítékot szolgál
tatni. A budapesti asztalosok az utóbbi idő
ben részleges sztrájkokat rendeztek, nagyobb
részt eredménynyel. Ilyen sztrájk volt a 
Lingel-gyárban is, ahol a munkások részben 
sikert arattak és a sztrájkvezetőség felszólí
tására ismét munkába állottak. Ezt a sztrájkot 
használta föl Szikora Zoltán, akiről közisme
retes, hogy a munkaadók zsoldján él, aki egy 
homályos eredetű küldöttséget vezetett Tisza 
elé, amely hazug állítások kapcsán denun- 
cziálta az asztalosok szakszervezetét azzal, 
hogy az a dolgozni akaró asztalosmunkásokat 
erőszakkal tartja vissza a munkábaállástól. 
Ez ellen a szemenszedett valótlanság ellen 
tiltakoztak asztalosmunkástársaink, de tilta
koztak maguk a sztrájkban állott Lingel-gyári 
munkások is. Mindez nem használt: gróf 
Tisza István csütörtökön este fölfüggesztette 
az asztalosok szakegyletét és ezzel 2500 
munkást megfosztott otthonától.

Ez a brutális rendszabály, mely nyilván
valón nemcsak az asztalosok, hanem az összes 
munkások szervezkedési szabadsága ellen 
irányul, óriási felháborodást keltett úgy a leg
közvetlenebbül érdekelt asztalosmunkásoknál, 
mint a többi czéltudatos munkásoknál. Min
denki érzi, hogy ez a jogtiprások lánczola- 
tának az első szeme, nyílt hadüzenet a mun
kások legdrágább és legféltettebb kincse, az 
egyesülési szabadság ellen.

De ha Tisza azt hiszi, hogy „társadalom
mentő" müvével a polgárság részéről babé
rokat nyer, a munkásosztály részéről pedig 
nyugalmat szerez, alaposan téved. Már vasár
nap délután gyűlést tartottak asztalosmunkás
társaink és sok ezeren lángoló hévvel, izzó 
elkeseredéssel tiltakoztak a szabadságfosztó 
erőszak ellen. Bejelentették, hogy a helyzetük 
javítását czélzó sztrájkok annál erősebben 
fognak ezentúl folyni és ha egyletük fel
függesztését rövid időn belül vissza nem 
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vonják, általános sztrájkkal fogják elkobzott 
jogukat visszaszerezni.

Jövő vasárnap pedig a budapesti szerve
zett munkásság nagygyűlése fog ez ellen a 
legújabb brutalitás ellen tiltakozni és szava 
alighanem igen kellemetlenül fog csengeni.

Aki szelet vet, vihart arat. Ezt gróf Tisza 
rövidesen tapasztalni fogja. Az osztálytudatos 
munkásokkal nem fog úgy elbánni tudni, mint 
a polgári ellenzéki puhányokkal. Ezek lesznek 
az a gránitszikla, amelybe beletörik az „erős" 
gróf foga.

A tizenhármas-bizottság a fegyelmi
bíróság előtt. Október hó 18-ára hívták be 
a tizenhármas-bizottság budapesti tagjait, 
névszerint Sarlay János, Turcsányi Pál, Faludy 
József, Breiter Ferencz hivatalnokokat, Kacsó 
Gyula mozdony vezetőt, Vereb Mihály és Kar
dos Antal kocsirendezőket a balparti üzlet
vezetőség fegyelmi bírósága elé.

A zágrábiak: Seide Arthur, Lorber József, 
Kása Károly, Joannovics Miklós és Komlós 
András e hó 22-ére hivattak be Zágrábba.

Ugyancsak országszerte megindult minden
felé a felfüggesztett vasutasok százai ellen 
a fegyelmi vizsgálat és lesz módunkban 
nemsokára olyan statáriális eljárásról refe
rálni, amilyen még eddig nálunk nem volt.

A Bánffy báró elnöklete alatt álló segé
lyező-bizottság a kereskedelmi miniszterhez 
Heteés Antal dr. indítványára fölterjesztést 
intézett, hogy miután segélyalapja már öt 
havi segélyezés után kimerült, vagy engedé
lyezzen újabb gyűjtést, vagy pedig a biró- 
sági eljárástól függetlenül intézze el a fel
függesztett vasutasok dolgát saját hatás
körében.

A miniszter erre a felfüggesztésre elren
delte a Máv. igazgatóságának, hogy az ösz- 
szes fegyelmi ügyeket egy hónapon belül 
tárgyaltassa le. Innen tehát az a nagy 
sietség.

A budapesti fegyelmi-bizottság már meg
hozta ítéletét, föl is terjesztette az igazgató
sághoz, de az érdekeltek — szándékosan 
nem mondjuk vádlottak, hiszen nem azok, 
— semmit sem tudhattak meg, hogy milyen 
az ítélet és mikor lesz kihirdetve.

íme, egy igazi paródiája a birói eljá
rásnak.

A polgári gonosztevőt oda állítják a pol
gári bíróság elé és ott mindjárt meg is 
hallja ítéletét.

A vasutast ítélet előtt hónapokig kínozzák, 
azután eljátszanak előtte egy fegyelmi tár
gyalásnak nevezett komédiát és azzal — 
hazaeresztik.

Tortúra volna,w ha nem volna annyira 
nevetséges.

Nevetséges volna, ha nem volna annyira 
felháborító.

A balparti üzletvezetőség fegyelmi bírósága 
azzal kezdte működését, hogy elnöke, Mezey 
Lajos főfelügyelő — beteget jelentett.

Előre jeleztetett, hogy a főfelügyelő ur 
egy hétig lesz beteg, bizonyára nem akarja 
valaminek az ódiumát viselni.

Volt nagy kapkodás, futkározás, az üzlet
vezető és az összes osztályvezetők távol vol
tak, végre a helyettes-üzletvezető ur kine
vezte Gnocher felügyelőt a fegyelmi-bizottság 
elnökévé.

Az „érdekelteket" pedig azzal küldték haza, 
hogy a fegyelmi bíróság még mindig tanul

mányozza az óriási anyagot. Persze, hat 
hónapig nem ért rá!

Másnap, tizenkilenczedikén, egyenkint föl
olvasták az „érdekeltek" előtt az annak ide
jén fölvett jegyzőkönyveket; a bíróság, nagy 
felelőssége tudatában, igyekezett sok jóaka
rattal és tárgyilagossággal az „érdekeltek" 
helyzetén könnyíteni, ami nem is oly nehéz 
föladat volt a fegyelmi bíróságra nézve, 
hisz nem volt egyetlenegy momentum sem, 
melyet a tiz napos törvényszéki tárgyalás 
meg nem világított volna.

Az általános közvélemény, amely a bíró
sági tárgyalás folyamán kialakult, régen föl
mentette a tizenhármasokat minden vád alól, 
a vasutas-hatalom pedig győzelmi mámorá
ban el fogja ítélni őket és ebben van is 
logika.

Hiszen a tizenhármak nem kívánták senki 
bántódását, pedig lett volna módjuk boszu- 
politikát csinálni, sőt még a maguk állását 
is fölajánlották, — nos hát a hatalom lesz 
oly nagylelkű, mint ők és — elveszi az 
állásukat.

Pedig hát nemcsak az igazságérzet és a 
méltányosság követelné a tizenhármak teljes 
rehabilitálását, hanem a legelemibb józanság 
is, mert annyi a gyuanyag a Máv. testében, 
hogy igazán nincs szükség gyújtó-szikrára a 
tizenhárom vértanú szerepében!

Elmélet és gyakorlat. Ludvigh Gyula 
főrendiházi tag, az államvasutak elnökigaz
gatója munkásküldöttséget fogad. Szóba kerül 
egy olyan dolog, amit az elnökigazgató nem 
helyesel, de hozzáteszi:

— Különben önök szabad emberek és cse
lekedhetnek, ahogy akarnak.

Ez az elmélet!
Egy hideg, ködös északmagyarországi vá

rosban korlátlanul uralkodik a vasúti mun
kások fölött egy mühelyfőnök, aki alighogy 
ép bőrrel menekül egy fegyelmiből. Ennek 
a mühelyfőnöknek egy spiczli besúgja, hogy 
az egyik munkás a Magyar Vasutast olvassa. 
A mühelyfőnök maga elé czitálja azt a mun
kást, durván rárivall és fenyegetések mellett 
tiltja meg neki, hogy lapunkat olvassa. .

Ez a gyakorlat!
Kérdés már most, hogy kinek van igaza, 

Ludvigh urnak-e, aki azt mondja, hogy sza
bad emberek vagyunk, vagy Szepesi urnák, 
aki úgy bánik a munkásokkal, mint rabszol
gákkal ? Vagy kicsoda a hatalmasabb és be
folyásosabb a máv.-nál, Ludvigh ur-e vagy 
Szepessi Simon ? ! Választ várunk.

Külföld.
Vasúti munkás a köztársaság elnök

jelöltje. Most folynak az amerikai Egyesült- 
Államokban az előkészületek a néhány hét 
múlva megejtendő köztársasági elnöki vá
lasztásra. A majdnem 80 millió lelket szám
láló óriás állam elnökjelöltjei között van 
Debs Jenő vasúti munkás, a szocziáldemokrata- 
párt jelöltje. Debsnek nagy érdemei vannak 
a vasutasok szervezése között; évek óta 
elnöke a Vasutasok Szövetségének. Magával 
ragadó szónok és agitácziós útjában, amely
ben az összes ipari központjait érinti az 
Egyesült-Államoknak, mindenütt óriási lel
kesedéssel fogadják. Arra ugyan egyelőre 
nincs kilátás, hogy megválaszszák, de az 
kétségtelen, hogy sok százezer szavazat fog 
reá esni és Debs jelöltsége becsületet szerez 
a világ összes vasutasainak.

Sztrájkok Németországban 1903-ban. 
A németországi szakszervezetek vezérbizott
ságának jelentése szerint az 1903. évben 
1282 mnnkásviszály volt 121.593 résztvevő 
egyénnel, ezek közül sztrájk 1200 volt 75.830 
egyénnel és kizárás 82, amelyben 45.763 
egyén vett részt. 1259 viszály kimenetele az 
év végén ismeretes volt, mely aránylag ked

vező, minthogy 623 = 49% eredménynyel, 
239 = 19% részleges eredménynyel, 359 = 
28'5% eredmény nélkül végződött a munká
sokra nézve.

Az összes munkásviszályok legnagyobb 
része (504) ismét az építőiparra esik, ezt 
követi a faipar 247, a fémipar és hajóépités 
199, a ruházati ipar 71 stb. munkásviszály- 
lyal. Az eredménynyel járó sztrájkok száma 
is legnagyobb az építőiparban (54'4%), ez
után következik a faipar 53'8%-kal és a 
fémipar 47'7%-al.

A támadó sztrájkok száma 1903-ban 603 
volt, vagyis az összes sztrájkok 47%-a.

A támadó sztrájkokra fordított költség 
2,539.678 M. volt. A védekező sztrájkok 
száma 679, vagyis az összes sztrájkok 53%-a 
volt. Ezekben résztvett 67'830 egyén. A véde
kező sztrájkok és kizárások költségei 2,541.286 
M-ra rúgnak s igy körülbelül egyformák a 
támadó sztrájkok költségeivel.

A sztrájkok és kizárások okai között bér
kérdések és munkaidőváltoztatások szerepel
nek első sorban, a támadó sztrájkok (603) 
közül 545, a védekező sztrájkok (597) közül 
447 esetben. További okai még a munkás
viszályoknak nem tetsző egyének eltávolí
tása, a munkásokkal való rossz bánásmód, 
gyári munkarend létesítése stb. A sztrájkokra 
és kizárásokra fordított összegek kerek szám
ban öt millió márkára tehetők. Ebből 4-5 
millió márkát az illető szakszervezetek nyúj
tottak, 131.559 M-t a tagok önkéntes járu
lékai, 61.471 márkát más szakszervezetek 
hozzájárulásai tesznek ki, mig gyűjtésből és 
külföldről 40.348 M. folyt be. Az 1890-től 
1903-ig terjedő időszakban 24'1 millió már
kára rúgnak a munkásviszályok költségei, 
amelyekből 17'9 millió márkát az illető szak
szervezetek fizettek, a külföld pedig összesen 
387.834 márkával járult a segélyezéshez.

Vasutasok Szövetsége.
ii.

Nem oly könnyű lesz a szövetséget meg
teremteni, mint azt egy pár lelkes és naiv 
ember gondolja, aki a lelkében élő fogékony
ságot minden szépre és jóra, embertársaira 
is átruházni szívesen igyekszik.

Két nagy akadálya van. Az egyik az ázsiai 
közöny és megszokott lelki tunyaság, amely 
a tömegekben az évtizedes jogtalanság foly
tán mintegy elfásultan meggyökeredzett, a 
másik a hatalom féltékenysége, amely min
den tömegmozgalomnál megriad, mert min
den uj kívánalmat a saját uralma ellen irá
nyuló merényletnek tekint.

A világtörténelem is azt tanítja, hogy 
semmiféle emberi jogokat alulról jött erőszak 
vagy erőszakos nyomás nélkül a hatalom 
meg nem adott és amit a kénytelenség foly
tán egyszerre megadott, azt igyekezett nyom
ban kicsinyenkint visszavenni.

Ez a forradalmi jellegű mozgalmaknak 
igazi és örök tanúsága.

Békés mozgalmaknál azonban, amilyen 
például hazánkban a vasutasok mozgalma 
volt, ahol fönn és lent megrögzött és meg
szokássá vált, egyik részről jogtalansággal, 
másik részről önkénynyel kell megküzdeni, 
a térfoglalás az egyéni jog felé csak lépésről- 
lépésre mehetett volna még félévvel ezelőtt 
is, ma azonban egy fontos tényező óriási 
lökést adott az ügynek — és ez a tényező : 
a kinevezett alkalmazottak áprilisi sztrájkja.

Ezzel az eseménynyel, mint tényezővel, 
számolnia kell a hatalomnak, de számolni 
kell a vasúti munkásoknak is.

A hatalom, bár sanda szemmel néz min
den újabb mozgalom felé, mégis okult a 
múltakon és belátja, hogy erőszakosság csak 
hasonlót szül.

Mert valamint a gőz is szétrepeszti a ka
zánt, melyben óriás erejével áldásos munkát 
végezett, ha szelepét elzárják, úgy a töme
gek is erupczióval válaszolnak, ha szabad
ságukban éppen akkor korlátoztatnak, mikor 
önerejük tudatára ébrednek.

5?
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Ez az egyik tanulság fölfelé.
A másik tanulság lefelé szól. Hogy nagy 

és végzetes erejük van a vasutasoknak és 
egy vasutas-sztrájk nélkül — amitől jövőben 
Isten óvjon, — általános munkás-sztrájk el 
sem képzelhető.

És ez a tudat minden békés törekvésnek 
jövőben súlyt fog adni.

*
Mint utolsó czikkemben megírtam, a ki

nevezett vasutasok elvben már elfogadtak 
egy szövetségi alapszabály-tervezetet ez év 
április hó 4-én tartott szegedi értekezletükön 
és az igazgatóság is hozzájárult elvben.

Jó, hogy ezt is elsöpörte a vihar. Leg
alább lehet jobbat és szabadabbat alkotni.

A vasúti munkások két fő-csoportra osz
lanak.

Mühelyi munkásokra és forgalmi munká
sokra.

A mühelyi munkásokhoz tartoznak még 
az összes szertári, . fütőházi és műszaki 
hivatalokban alkalmazott munkások; a for
galmi munkásokhoz a raktári, pályaföntartási 
munkások és az állomási létszámhoz tartozó, 
de végleges kinevezéssel nem biró alkal
mazottak.

Mielőtt -a munkások szervezkednének, tud- 
niok kell, hogy mit akarnak.

1. A már megadott és elég csonka nyug- 
bérintézménynél a vezetésben való befolyást, 
hogy ne legyen ez is az önkénykedésnek és 
uj protekczió-rendszernek melegágya, továbbá 
a nyugbérpénztár anyagi szervezetének mél- 
tányosabb átalakítását.

2. A munkások véglegesítését három évi 
szolgálat után. Véglegesítés nélkül a nyugbér- 
intézménynek nincs értelme, csak ujabb ön
kény fegyvere.

•3. A betegpénztár vezetésében a nyilvános
ság kötelezővé tétele és a pályaorvosi intéz
mény elválasztása a pénztári orvosi tiszttől.

4. A fogyasztási-szövetkezet átszervezése, 
amely ne csak korlátolt időre hitelt nyújtó 
fiiszeres-bolt legyen, hanem számoljon a ter
melési viszonyokkal és igyekezzék — mint 
az idén is kellett volna, — az esetleges 
drágaságot tagjai részére széleskörű áttekin
téssel ellensúlyozni. Ha itt nem lehet sem
mit elérni, ujabb államvasuti munkás-fogyasz- 
tási-szövetkezet létesítése.

5. Kötelező baleset-biztosítás, melyet az 
állam, mint munkaadó, járulékaival garantál, 
de a munkásság saját kebelében megteremt.

6. Ingyenes jogvédelem a munkásnak szol
gálati viszonyaiból keletkező peres ügyeiben 
és jogvédelem az özvegyek és árvák részére.

7. A halálozási és betegsegély autonóm 
megteremtése, függetlenül a nyugbérintéz- 
ménytől és betegpénztártól.

Ez a hét pont körülbelül felölelné az ösz- 
szes követelményeket.

Nincs egyetlen pont, mely nem volna jo
gos és melynek czélzata nem volna a leg
békésebb.

Most már, ha a két főmunkás-kategória, 
a mühelyi és forgalmi beosztási helyükön 
csoportosulva, e két pont körül mint pro
gramra körül tömörül, akkor megteremtették 
a magvát a szövetségnek.

Karácsonyra a vasúti munkások összejön
nek itt Budapesten, hogy helyzetüket meg
vitassák.

Jövő számunkban rátérünk, hogy mily 
szervezete legyen a megalakítandó szövet
ségnek. ' Glóbus.

Fizetésrendezés
a Győr—Sopron —Ébenfarti Vasútnál.
Az oly gyakran bejelentett, olyan régóta 

Ígért és olyan soká hiába várt fizetésrende
zés a Gy. S. É. Vasútnál végre valóra vált. 
Október hó 20-án hirdették ki az alkalma
zottaknak az uj fizetési táblázatot, "amelyet, 
a régi fizetésekkel összehasonlítva, alábbiak
ban ismertetünk:

Fizetési táblázatok.

I. Altisztek.
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O kor. O k o r o n a
1 ' 1992 11 1 2200 — — 2200

A 2 1800 11 2 2000 — — 2000
3 1608 II 3 1800 192 — 1800
1 1488 III 1 1600 112 — 1600

B 2 1368 III 2 1400 32 68 1468
3 1248 III 2 1400 152 — 1400
1 1128 III 3 1200 72 28 1228

C 2 1056 III 3 1200 144 — 1200
3 984 IV 1 1000 16 84 1084
1 912 IV 2 1000 88 12 1012

D 2 840 IV 2 900 60 40 940
.3 768 IV 3 800 32 68 868

1 696 IV 3 800 104 — 800
2 648 IV 3 800 152 — 800

II. Szolgák.

B
1
2 1368 I 1 1400 32

—
1400

3 1248 I 2 1300 52 — 1300
1 1128 II 1 1200 72' — 1200

C 2 1056 II 2 1100 44 6 1106
3 984 II 3 1000 16 34 1034
1 912 11 3 1000 88 — 1000

D 2 840 III 1 900 60 — 900
3 768 III 2 800 32 18 818
1 696 III 3 700 4 46 746

E 2 648 III 3 700 52 — 700
3 600 III 3 700 100 — 700

F 1 552 III 3 700 148 — 700

III . Őrszemélyzet.
1 696 — 1 720 24 — 720

E 2 648 — 1 720 72 — 720
3 600 — 2 660 60 — 660
1 552 — 3 600 48 — 600
2 504 — 4 540 36 — 540

Amint látható, a Gy.-S.-E.-V., amely egyike 
az ország legjövedelmezőbb és leggazdagabb 
vasúti vonalainak, nem igen erőltette meg 
magát a fizetésjavitással. Messze fölülmúlja 
az egymillió koronát ennek az aránylag kis 
vasútvonalnak az évi jövedelme és amit ebből 
alkalmazottainak a fizetésjavitására szán, az 
kevéssel tesz ki többet 50.000 koronánál. 
Ki akarják törülni ezzel a fizetésrendezéssel 
az alkalmazottak szemét, de úgy, hogy ne 
kerüljön sokba. A kecske is jóllakjon, de a 
káposzta is megmaradjon.

A fizetések emelkedése a lehető legrendszer
telenebb. Van fokozat, amelynél 192 korona 
az emelkedés; van olyan is, amelynél csak 
4 korona. A legrosszabb a helyzet azokra az 
alkalmazottakra nézve, akik már 20—25 éve 
szolgálják legjobb erejükkel és tudásukkal 
ezt a vasutat. Ezeknek a helyzete igazán 
fölháboritó. Egy egész emberöltő óta szol
gálják ezt a nagylelkű vállalatot és a leg
többjük mégis a III—2., III—3., IV—1., sőt 
vannak olyanok is, akik a IV—2. és IV—3. 
fizetési fokozatban maradtak. Vannak tehát 
20—25 év óta szolgáló altisztek, akik 800— 
1012 korona évi fizetést kapnak, most, a — 
fizetésrendezés után 1

A Gy.-S.-E.-V. fizetésrendezése nagyjában 
megfelel a Máv. uj fizetési rendszerének. 
Régi dolog az, hogy a gonosz cselekedet 
egyik bűne az is, hogy ragadós. Az a szűk
keblű és az érdekelteket a legkevésbé sem 
kielégítő fizetésrendezés, amelyet a Máv. a 
tavaszszal elkövetett, nemcsak azért káros, 
mert nem felel meg az érdekeltek jogos igé
nyeinek, hanem azért is, mert a magánvas-

* Az altiszteknél és szolgáknál azok, akik vára
kozási pótlékot nem élveznek, előlépetteknek van
nak kijelentve. 

utak — hivatkozva a magyar államvasutak 
példájára, — hasonló szűkkeblűén bánnak 
el alkalmazottaikkal. A Máv. mint minta
intézmény ugyancsak rossz példával szolgál.

Még egy más tekintetben is a Máv. nyom
dokain haladt a Gy.-S.-E.-V. Ö is figyelmen 
kívül hagyta teljesen a soproni míihelymun- 
kásait a fizetésrendezésnél. Tanuljanak a 
Gy.-S.-E.-V. munkásai a Máv. munkásaitól: 
öntudatos szervezkedéssel segíthetnek ők is 
helyzetükön.

A Gy.-S.-E.-V. kinevezett alkalmazottai 
pedig ne feledjék el, hogy ezt a silány 
fizetésjavitást sem adta az igazgatóság ön
ként. Ezt is csak szilárd és elhatározott föl
lépésük folytán tudták tőle kicsikarni. Ha 
azt akarják, hogy helyzetükön továbbra is 
lendítsenek, legyenek czéltudatosak és tart
sanak össze. Ebben olyan erő rejlik, amely 
biztosítéka a győzelemnek.

A próba.
— Még egy „államvasuti dolog." —

Neményi Ambrus ur sok mindent össze irt 
az „Államvasuti dolgokról." Rámutatott tö
méntelen hibára, amely — az ő felfogása 
szerint — a máv. deficzitjének az oka. Töb
bek között a szalónkocsikkal való visszaélést 
is főiem litette. Egyről azonban ugylátszik 
nem birt tudomással Neményi ur, ami pedig 
valószínűleg nagyban hozzájárul ahhoz az ál
tala fölfedezett deficzithez és ez az úgyne
vezett próba.

Nem istenpróba, nem aranypróba, sőt még 
nem is kedélyes körömpróba, hanem'a sza- 
lónkocsik próbája. Kocsikat tolnak be a mű
helybe. Bizonyos napra el kell a fő- vagy 
kisvizsgálatot rajta végezni és ha elkészül, 
15—20 kocsiból álló „kimenet" van. Azután 
megpróbálják, hogy jól futnak-e a kocsik, 
nincs-e bennük hiba. Két mérnök és két 
munkás kiséri a „kimeneti" kocsikból álló 
vonatot. Ez a közönséges, hogy úgy mondjuk, 
polgári származású kocsik próbája.

Másképp áll azonban a dolog szalón
kocsikkal, a vasúti kocsik arisztokrácziájá- 
val. Ezek már születésüknél megőrzik a kellő 
tisztes távolságot a rendes plebejus kocsik
tól. Érdekes ugyanis, hogy nagy ritkán (azelőtt 
sohasem) készülnek el a szalonkocsik a közön
séges kocsikkal egyszerre, mindig legalább 
egy-két nappal később végzik rajtuk az utolsó 
simítást, mint a közönséges kocsikon.

Kritikus emberek, akik a kákán is csomót 
keresnek, azt mondják, hogy ennek abban 
rejlik a magyarázata, hogy vannak bizonyos 
urak, akik nagyon szeretik kerülni azt, hogy 
a rendes kimenettel fusson ki a szalónkocsi 
is. Mert ha együtt készülne el, akkor csak 
kimenet volna, nem pedig próba. Már pedig 
összelövöldözhetnek az Északi tengeren halász
bárkákat, rombadőlhet Port-Arthur,elsülyedhet 
ez a romlott, erkölcstelen világ, — de pró
bának lenni kell.

Hogy miért, azt majd a következőkben 
fejtjük ki.

Ha egy-egy szalónkocsi fut ki próbára, 
nem elegendő 2 ur kísérőül, mint holmi 20 
darab közönséges kocsinál, hanem legalább 
4 ur szükséges, hogy a kártyapartie teljes 
legyen és néha, hogy kibicz is kerüljön a 
kompániához, rendszerint 5 ur is utazik a 
próbával. És pedig a kiadóműhely, a mű-
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szaki kocsihivatal, az üzletvezetőség és az 
igazgatóság forgalmi és műszaki osztálya 
részéről egy-egy tisztviselő. Nehogy a ki- 
bicz árván maradjon, néha vendég is kiséri 
a kísérőket.

Ezek az urak azután a próbát tevő sza- 
lónkocsiban vígan ütik a blattot.

Hogy melyik játék a közkedveltségü, azt 
nem lehet konstatálni, de a játék eredménye 
már kifejezést nyer a próba lefolyásában. 
Ha klasszikus játszmák esnek, akkor meg
állapítja a bizottság, hogy minden rend
ben van és a szalonkocsi fölszabadul a 
vizsgán. Ha azonban a partié nem sikerül, 
akkor egyhangú a meggyőződés, hogy a 
kocsi nem jól jár, igen ráz, hogy még több 
partiét — akarjuk mondani: próbát kell 
rajta végezni.

Megy a kártyakompániával egy lakatos is, 
mivelhogy hát mégis kell csak valakinek 
lenni, aki a kocsira is ügyel, no meg a kellő 
kártyás-kényelemhez szükséges, hogy legyen, 
aki kiszolgálja őket.

Ez a lakatos ráfizet a próbára. Mig oda
haza a csoportban 80—90%-ot keres, a 
próbán eltöltött időért csak 50% pótlékot 
kap alapbéréhez. Ami természetes is, mivel
hogy a lakatos nem tarrokképes. Ellenben a 
kártyázó urak csinos kis aprópénzt kapnak 
útiköltségül.

És pedig:
Kocsiköltség (a villamos korszakában!) az 

állomáshoz és az állomástól 3 korona
20 fillér;

azután a rendes fizetésen kívül pótlék 
czimén

a felügyelő 
a főmérnök

16 koronát,
12

a mérnök 10 .,
a segédmérnök 8 koronát.

Ez utóbbi kategória ritkán megy próbával.
Valószínűleg azért, mert a 8 korona nem 
elegendő a rangbéli kártyaköltségekre. Mivel
hogy a világ sok igazságtalansága között az 
a méltánytalanság is lappang, hogy a pró
bán megesett kártyaveszteségeket nem lehet 
külön fölszámítani a máv.-nak, ékes czáfola- 
tául annak a népszerű közmondásnak, hogy 
„a vasúti teheti, mert az állam fizeti".

Neményi ur, érdeklődjék a dolog iránt. 
Érdeklődjék a kereskedelmi minisztérium is, 
amelynek bizonyára tudomása sincs ezekről 
a kéjutazásokról. Ha néhány évre vissza
menőleg átvizsgálnák az utiszámlákat, meg
lepő dolgokra akadnának. Vannak mérnökök 
és felügyelők, akiknek az utiszámlája 150 
koronát tesz ki havonkint. Óriási étvágyuak 
ezek a szalonkocsik, semmi hasznot sem 
hajtanak és iszonyú pénzeket nyelnek el.

Van azután a dolognak szomorú háttere 
is. A műhely részéről próba-utazó urakat a 
munkabérekre előirányzott összegből fedezik, 
így azután természetes, hogy ez az összeg 
csakhamar fogytán lévén, a munkásokkal 
fél- és kétharmadnapokat dolgoztatnak. Az 
a sok „kontra" és „szubkontra", ami a sza- 
lonkocsi-próbákon elsül, tulajdonképpen a 
mühelymunkások ellen irányul, akik — mint 
minden esetben — ezúttal is a nagy urak 
mulatozásainak a cech-jét kénytelenek meg
fizetni.

Jó lesz illetékes helyen ezzel az „Állam
vasúti dolog“-gal is törődik!

A második kérvény.
A Eőmühely szertármunkásai tudvalevőleg 

néhány hét előtt kérvényt adtak be a duna- 
jobbparti kerületi nyugbérbizottsághoz, amely
ben sanyarú helyzetükre való hivatkozással 
azt kérték, hogy a 40 év helyett náluk is 
30 évben állapítsák meg azt a határidőt, 
amelynek eltelte után teljes nyugbérre tart
hatnak igényt.

Most a gödöllői osztálymérnökség pálya- 
fentartási munkásai fordultak a dunajobb- 
parti kerületi nyugbérbizottsághoz a követ
kező kérvénynyel:

Tekintetes Elnökség!
Alulírottak, a gödöllői osztálymérnökséghez tar

tozó pályaföntartási munkások, a következő kére
lemmel bátorkodunk a tekintetes Elnökséghez járulni:

Miután a pályaföntartástól a kerületi bizottságba 
senki be nem választatott, azért ezúton bátorkodunk 
kétségbeejtő állapotunkat jellemezni, azon czélból, 
hogy méltóztassék megítélni, miszerint a jelenlegi 
állapotok mellett képesek lehetünk-e családunkat a 
legszükségesebb élelemmel is ellátni.

A pályaföntartásnál alkalmazott ipari munkások, 
akiktől á legnagyobb szakképzettséget követelik, mi
vel minden munkájukat mesteri instrukczió nélkül 
kell elvégezniük, — a Magyar Államvasutak bár
mely műhelyében alkalmazott ipari szakmunkások
nál rosszabbul vannak díjazva; a legtöbbnél már az 
alapbér meghaladja a mi fix napibérünket. Ehhez 
még 80—90 százalékot kapnak s már ez mutatja azt 
az igaztalan bánásmódot, amelyben szorgalmas, be
csületes munkánkért részesülünk. De ennél még 
borzasztóbb az a tény, hogy ezt a csekély fizetésün
ket minden hónapban annyira megnyirbálják, hogy 
átlag csak husznapi keresetre lehet számitanunk.

Helyzetünk kétségbeejtő voltát tényeknek meg
felelően bátorkodunk illusztrálni. A legnagyobb napi
bért : négy koronát véve alapul, 20 napra 80 korona 
a keresetünk, tehát a hónap egy-egy napjára 2 kor. 
66 fillér esik; ebből a különböző levonások úgy 
eszközöltetnek, mintha a hónapnak minden napján 
dolgoznánk. Kereseti adó, betegpénztár és a most 
életbeléptetett nyugbér-pénztár részére összes napi 
levonások circa 21 fillér. Marad tehát lakásra, ru
házkodásra, fűtésre, világításra, élelemre 2 korona 
45 fillér. Ebből a csekély összegből, minimálisan 
fölszámítva a kiadásainkat: lakbér évi 280 korona, 
napi része ennek 76 fillér; ruházkodás és gyerme
keink iskolai szükségleteinek beszerzése 120 korona, 
napi része ennek 32 fillér; fűtés és világítás évi 
80 korona, minek napi átlaga 26 fillér. Összes napi 
kiadásunk tehát élelem nélkül 1 korona 34 fillért 
tesznek ki. Marad élelemre 1 korona 11 fillér, amely
ből négy, vagy több családtagunknak kell táplál
koznia. Így a legjobb esetben fejenként 30, legrosz- 
szabb esetben 20 fillérből kell családtagjainkat fön- 
tartanunk. Ha most még a mostani hátralékos nyug- 
bér-fizetéseket kell eszközölnünk, akkor ebből a 
fent kimutatott, élelemre maradt összegből kell ezt 
levonnunk.

Bátrak vagyunk azt a tényt is fölemlíteni, hogy az 
ipari szakmunkások magán-gyárakban, avagy mű
helyekben a hétnek minden napján vannak foglal
koztatva, sőt az úgynevezett idény beálltával kere
setük növekszik, mig mi örökös veszteséget szen
vedünk.

A pályaföntartásnál alkalmazott nem-szakképzett 
munkások, napszámosok, szintén a legnagyobb nél
külözésnek vagyunk kitéve, mivel fizetésünk mini
muma 1 korona 60 fillér, maximuma 2 korona és 
mégis az évnek circa egy negyedrészét munkátalanul 
kell eltöltenünk, a levonások azonban úgy eszközöl
tetnek, mintha mindenkor munkában lennénk. Ezen 
silány keresetünkből csakis úgy élhetnénk meg, ha 
tényleg biztosítva lenne mindennapi keresetünk, 
így tudnánk eleget tenni annak, hogy a nyugbér- 
pénztári járulékainkat nagy-nehezen megfizethetnék.

Bátorkodunk továbbá mindannyian arról a tényről 
említést tenni, miszerint az eddigi kedvezményes 
jegyünket, melynek révén családunkat, mely a fő
város közelében lakik, könnyebben eltarthatjuk, mivel 
mindeddig az utazásunk mindennap ingyenes volt, 
ezen válságos időben többszörös kérelmünk ismét
lése után sem hajlandó az osztálymérnökség meg
újítani, mig a Máv.-nak többi alkalmazottjai ezen 
kedvezménynyel most is bírnak s csak minket súj

tanak ilyen súlyosan, kik a legrosszakbul vagyunk 
díjazva.

A fentieknek alapján azon alázatos kérelemmel 
bátorkodunk a tekintetes Elnökséghez fordulni, 
kegyeskednék nagy befolyásával odahatni, hogy 
nyomorúságos helyzetünk felől az illetékes helyen 
tudomást szerezzenek, ugyanott helyt adni szíves
kedjenek azon jogos kérelmünknek, miszerint cse
kély keresetünk az évnek minden napjára biztosítva 
legyen (vasárnap kivételével), valamint az eddig 
élvezett kedvezményes jegyünket ismét megkaphassuk 
és igy mi is minden kötelezettségünknek a nyugbér- 
pénztárt illetőleg örömmel fogunk eleget tenni. To
vábbá, tekintve a mi súlyos és veszélylyel járó 
munkánkat, a nyugbér-szabályzatban foglalt nyugdíj
jogosultságra meghatározott 40 évi időt kérjük oda- 
módositani, hogy már 30 évi szolgálati idő után 
teljes nyugdíjra igényt tarthassunk.

Kérvényünket a tekintetes Elnökségnek kegyes 
jóindulatába ajánlva, maradunk

Budapest, 1904. október hó 14-én 
legmélyebb alázattal

a gödöllői osztálymérnökséghez tartozó 
pályaföntartási munkások.

(43 aláírás.)
A kérvény minden szavából a legsötétebb 

kétségbeesés rí ki. Csak egy kis méltányos
ság és egy csöpp igazságérzet kell, hogy a 
kérvényben foglalt kívánságok teljesüljenek. 
Úgy tudjuk, hogy ugyanezt a kérvényt 
munkástársaink hivatali főnökségükhöz is 
benyújtják. Elvárjuk, hogy itt is, a kerületi 
nyugbérbizottságban is teljesen méltányolni 
fogják a föltétlenül jogos és indokolt kíván
ságokat.

Keleti ur „nyilatkozik".
Lapunk múlt számában Keleti Ö. Lajos 

ur viselt dolgaiból illatos bokrétát kötöttünk. 
Amit ott Keletiről elmondtunk, az mind oly 
súlyos dolog volt, hogy azok után csak két 
ut állhatott józan számítás szerint Keleti előtt: 
vagy meglapulni és várni, mig megfeled
kezik róla a világ, vagy pedig lármát csapni 
és elégtételt követelni, Á józan számítás azon
ban Keleti urnái nem vág be, ő a két ut 
közül a — harmadikat választotta és egy 
barátságos hangú levél kíséretében egy hosz- 
szu „nyilatkozatot" küld be hozzánk, amely
ben a ráolvasott hunezutságok alól sunyi 
módon iparkodik kibújni.

Leközöljük szószerint a nyilatkozatot. Még 
egy Keletivel szemben is meg akarjuk óvni 
tárgyilagosságunkat és a tisztességnek azt a 
szabályát, hogy a védelemnek helyet kell 
engedni.

Keleti ur mosakodása igy fest:

Nyilatkozat.
A „Magyar Vasutas" f. évi október hó 15-iki szá

mában ellenem súlyos támadás jelent meg, amelyről 
megállapítottam, hogy egy visszaélések miatt általam 
elbocsájtott hirdetési ügynök rágalmain épült. Meg
bíztam ügyvédemet, hogy nevezett ellen a bűnvádi 
feljelentést haladéktalanul tegye meg. Ennek daczára 
szükségét látom annak, hogy a vádak érdemére nézve 
röviden nyilatkozzam és pedig azok sorrendjében.

A kiadásomban megjelenő „Vasút" tudvalevőleg 
balesetbiztosítással kapcsolatos. A „Magyar Vasutas" 
is elismeri, hogy a balesetbiztosítás üdvös és a vas
utasokra nézve majdnem nélkülözhetetlen intézmény 
de a czikkiró szerint nem — az én kezemben. Meg
nyugtathatom őt, hogy a balesetbiztosítására nézve 
Magyarország legnagyobb ilyen intézetével, a „Nem
zetivel" kötöttem szerződést, az állapítja meg a kárt 
a törvény és az általános biztosítási feltételek 
szerint. A likoidáczióra nézve nekem semmi bele
szólásom nincs s a czikkiró által felemlített Potoczki- 
féle egyezség létrejöttéről tudomásom nem volt. Ha 
tehát a „Magyar Vasutas" vagy bárki más vállalkoz
nék arra, hogy a személyzetet baleset ellen bizto
sítsa, kénytelen lenne ugyanazt tenni, amit én, hogy 
a törvényes ellenőrzés mellett működő biztosító-in
tézetek valamelyikével szerződnék, mert a kormány
rendelet értelmében önsegély utján, illetve egyesület 
révén a balesetbiztosítás tiltva van.

A czikkiró szóvá teszi a „Vasút" „Népboldogitkó"
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czimii vezérczikkét s ennek tartalmából szintén elle
nem argumentál. Alaptalanul. A „Vasut“ felelős szer
kesztője nemcsak nem én vagyok, sőt ellenkezőleg 
szerződés kötelez arra, hogy a felelős szerkesztő látta- 
mozása nélkül egy sor sem jelenhetik a „Vasut“-ban. 
A szóbanforgó czikket megjelenése előtt nem is 
láttam.

Elhárítom magamtól a denuncziálás vádját is, amig 
ez bizonyítva nincs. Nem tettem ezt soha életemben, 
nem fogom tenni a jövőben sem. A „Máv." beteg
pénztári czikke írójának nevét közöltem, hogy miért, 
azt meg is indokoltam. Hiszen ha denuncziálni kí
vántam volna, akkor ehhez nekem nem szükséges a 
„Vasút."

A czikkiró idéz egy napihirt, mely egy aradi levél 
kapcsán néhány sorban említi, hogy egy vigécz 
Aradon becsapta a kereskedőket és így járja be az 
ország többi városait is. Fényesen honorálnám azt 
az embert, ki beigazolná, hogy akár Aradon, akár 
az országban bárhol az én kiadóhivatalom ügynöke 
vagy megbízottam járt volna. Az az aradi levél tehát 
csak a holdban létezik, vagy pedig Budapesten — a 
fentemlitett elcsapott ügynök személyében.

Végül a czikk a „Vasút" hirdetési ügyeiről ir. Én 
hirdetési megrendelést életemben egyetlen czéggel 
sem kötöttem, ezt a hirdetési ügynökök végzik min
den lapnál, úgy nálam is. A hirdetési ügynök írás
beli rendelést hoz a czégtől, a kiadóhivatalom annak 
megfelelően bonyolítja le. Minden lapnál történnek 
előleges és utólagos fizetések, de olyan bolond lap 
nincs a világon, mely 'le nem közölné az esetleg 
előre fizetett hirdetést, mert ez esetben a dijat költ
séggel együtt kellene visszafizetni, hacsak egyezsé
giig a további közlést be nem szüntetik vagy az 
évadra fel nem függesztik.

A baksisra nézve, melyet én „kapni szoktam" már 
nyilatkoztam. Ilyenben nem volt részem soha éle
temben s aki egy fillért is reám bizonyít, annak 
jutalmul házat építtetek.

Talán fölösleges is lenne hosszasabban nyilatkoz
nom ; akinek igazságérzete van, azt nem nagy fel
adat meggyőzni; aki bedugja a fülét, annak hiába 
írnék össze akár köteteket is.

Budapest, 1904. október hó 25-én.
Keleti Lajps.

Nagy dolgokra tartjuk mi képesnek Keleti 
urat, de azon az arczátlanságon, amivel itt 
hazudik és ferdít, elcsudálkozunk.

Nem akarunk túlsók helyet pazarolni a 
Keleti ur viselt dolgainak az ecsetelésével. 
De a kirívóbb füllentésekre rá kell utalnunk, 
már azért is, hogy a mi jóhiszeműségünket 
bebizonyítsuk.

Hogy a „Vasút" balesetbiztosítása svindli, 
maga Keleti is elismeri, amikor kijelenti, 
hogy a likvidáczióba, vagyis abba, hogy a 
kikötött balesetbiztositási-dij kifizettetik-e és 
mennyi fizettetik, neki semmi befolyása nincs. 
Milyen pofával mer tehát 2000 koronát Ígérni 
előfizetőinek, ha nincs garancziája, hogy ezt 
tényleg kifizetik ?!

Abban hazudik Keleti, amidőn azt állítja, 
hogy a Potoczki-féle esetről nem volt tudo
mása. Bizonyítható, hogy egy H. nevű tiszt
viselő járt nála a szegény Potoczkiné érde
kében és ő, Keleti Ö. Lajos maga tárgyalt 
néhányszor Potoczkinéval.

Hogy a „baksis“ és „denuncziálás" mit 
jelent, azt megmondják Keleti urnák kar
társai. Egyébként már az a tény is bak- 
sis, hogy Keletit egyáltalában megtűri az 
igazgatóság a máv. tisztviselői karában. Az 
ő szédelgései és erkölcsi kvalifikácziója mel
lett, hogy* megtűrik őt, az a legékesebb 
borravaló. Más embert már rég elcsapták 
volna, ha tizedrészét követi el e sviháksá- 
goknak. De Keletinek „érdemei" vannak, 
amelyeket úgy jutalmaznak, hogy szemet 
hunynak csalafintaságai fölött.

A hirdetésekkel és az Évkönyvekkel űzött 
szédelgések vádja ellen is tiltakozik Keleti. 
Egész egyszerűen letagadja a dolgot. Leta-

A legérdekesebb azonban az, hogy a leg
súlyosabb vádakra — tényekre — egy szó
val sem mer felelni, hanem a mi „barátsá
gunkat" kéri.
gadni azonban nem egyértelmű a czáfolattal.

Mindenekelőtt kijelentjük, hogy mi ada
tainkat maguktól a becsapottaktól kaptuk és 

semmiféle „elcsapott" ügynökkel nem állunk 
összeköttetésben.

Ellenben a sok rendelkezésünkre álló adat 
közül a következő kettőt közölhetjük.

Az első Reményi hangszergyárosnak a kö
vetkező levele:

Tisztelt uram!
Kérdezősködésére tisztelettel értesítem, hogy a 

„Vasut“-ban feladott hirdetésem Ví évig jelent meg, 
holott nékem előre kellett az egész évi dijat kifizetni. 
Most rövid idő óta 1—2 hete (amióta a támadás 
ellene a Magyar Vasutas-ban megjelent) ismét látom 
egy mellékleten a hirdetést, habár a „Vasut“-nak 
azt egy éven át 52-szer, azaz hetenként kellett volna 
hoznia. Én be akartam ugyan perelni azon lap szer
kesztőségét ezért, de annyira el voltam foglalva, 
hogy sohasem tudtam időt szakítani magamnak. 
Különben is az ő általuk kiadott évkönyvben is fel
adtam hirdetést, mely ugyan egy krajczárt sem ért, 
de a hiba megtörtént és nékem a hirdetési díjon 
kívül a könyvet is meg kellett fizetnem, mert elég 
vigyázatlan voltam és nem vettem észre, hogy a 
megrendelésen oda volt Írva (egész apró betűkkel), 
hogy az Évkönyvet is köteles vagyok átvenni. 
Ezt azért nem vettem észre, mert nem volt szám 
kiírva, hogy ennyi vagy annyiba kerül, hanem szavak
kal : és köteles a könyvet bolti áron átvenni. Ha ott 
számok álltak volna, akkor észre veszem és kitörlöm, 
de Így azt hittem, hogy az csak egy közönséges 
sablonos megrendelő-levél, milyet minden újság 
használ. A „Vasút" hirdetését Ví évenként akartam 
fizetni, el is küldtem a pénzt postautalványnyal, de 
nem fogadták el, hanem rögtön átadták az ügyvéd
nek, ki lojális ember lévén, — miután tárgyalás előtt 
elmentem hozzá — elfogadott tőlem 52 koronát a 
hirdetésért (ennyi volt kialkudva) és 8 koronát a 
beadvány megszerkesztése és bélyegért.

Ha többet akar még tudni Keleti szerkesztő el
járásáról, jöjjön be hozzám személyesen, többet el
beszélhetek önnek.

Tisztelettel hive Reményi.
Hogy pedig nem valami „elcsapott ügynök 

visszaélése" ez a szédelgés, ide iktatjuk 
magának Keleti Ö. Lajosnak Reményihez 
intézett, sajátkezű aláirásu levelét, amely 
azért is érdekes, mert Keleti mint máv. igaz
gatósági hivatalnok parádés rajta

A levél igy hangzik:
„Vasút."

A vasúti alkalmazottak hetilapja felelős szerkesztője 
Rohay Béla.

799. szám.
Válasz esetén kérünk hivatkozni.

Budapest, 1903. julius 13.
Tekintetes Reményi Mihály urnák Helyben.

Folyó hó 11-én kelt b. levelére van szerencsénk 
első sorban megnyugtatni, hogy a „Földbirtokosok 
Évkönyve" részére fizetett összeggel csak önkölt
ségünket téritette meg s több követelésünkről mi 
abban a feltevésben mondottunk le, hogy a jövőben 
is számíthatunk hirdetéseire.

Az „Évkönyvéért 45 korona helyett csak 7 kor. 
50 fillért számítottunk, vagyis azt az összeget, melybe 
nekünk csak a papír és a bekötés került. Mindazon
által hajlandók vagyunk ezt a 7 kor. 50 fillért is 
betudni, ha hirdetést a „Vasút" és a „Vasúti Zseb
naptárába feladja. Intézkedtünk, hogy egyik tiszt
viselőnk e czélből önt felkeresse, s nehogy utóbb 
félreértés legyen, kérem szíveskedjék aláírás előtt a 
megrendelő-jegyet elolvasni s a meg nem felelő részt 
törölni vagy javítani.

Tekintettel arra, hogy a „Vasút" és a „Vasúti 
Zsebnaptár" közel 100.000 vasutas kezében forog, 
nagy eredmény várható e hirdetésektől, azonkívül 
díjmentesen készek vagyunk havonként a „Külön
félék" rovatában b. czimet ajánlani.

Tisztelettel
a „Vasút" szerkesztője 

Keleti
m. á. v. igazgatósági hivatalnok, 

laptulajdonos.
Ez a levél minden állításunkat beigazolja. 

Ha nem elég tuczatjával szolgálhatunk.
„Fényes honoráriumot" igér Keleti annak, 

aki ezt a szédelgését bebizonyította. Mi meg
tettük. De honoráriumra az ő részéről nem 
tartunk igényt. Már azért sem, mert tudjuk, 
hogy mit ért ő „fényes honorárium" alatt. 

Hiszen emlékszünk, hogy apróhirdetésekben 
gyakorlott irodai alkalmazottat keresett — 
havi 10 írtért.

Mi lemondunk a „fényes honoráriumról", 
de Keleti úr — azt hiszszük — a jövőben 
lemond a nyilatkozásról.

A mühelyi munkásokhoz!
Tapasztalatból tudjuk, hogy az egyez

ményes munkákért ahány műhely annyi
féleképen fizetnek. Ennélfogva a bizalmi 
férfi-értekezlet határozata szerint fel
kérünk benneteket, hogy összehason
lítás miatt a fizetett munkaárakat sür
gősen írjátok össze és küldjétek be.

Levelezés.
Budapest. A jótékonyság hiénái czimmel 

közölt hírünkre most Koch Sándor géplaka
tos „helyreigazítás"-t közöl, mert szerinte 
lapunk „részben1' félre lett vezetve. Koch 
tagja volt annak a rendező-bizottságnak, 
amelynek pénzkezelését bíráltuk meg és ezen 
a jogczimen küldi be „helyreigazítását". Mi 
nem ismerünk más törekvést, mint az igaz
ságot és munkástársaink érdekét szolgálni és 
ez okból helyt adunk Koch sorainak, ámbár, 
mint mindenki meggyőződhetik, igen kevés 
benne a helyreigazítás és csak mellékes dol
gokat vesz tagadásba, bírálatunkat pedig 
nagy egészében az ő „helyreigazítása" csak 
megerősíti. Koch a következőket jelenti ki:

Az 550 koronát a Máv. igazgatósága nem a sze
gény munkásgyermekek felruházására, hanem az 
Északi főműhely munkásainak adja (?), akik évekkel 
ezelőtt ezen pénz fölötti rendelkezés végett egy bi
zottságot választatott. Ez a bizottság évenkint össze
gyűl, hogy majálist rendezzen. Úgy az igazgatóság 
adománya, valamint a nyári mulatság esetleges jöve
delme fölött a saját belátása szerint rendelkezik ez 
a bizottság. A 100 koronát nem a Törekvés dalár
dának, hanem ezen dalárda temetkezési alapja ja
vára, amelyből kárpótolják a dalárdának azon tag
jait, akiket haláleset alkalmával való éneklésre ki
rendelnek és akik ennek következtében munkaidejü
ket mulasztják.

A „dicső emlékű" nyugbérbizottságnak megszava
zott 56 koronáról helyreigazításában Koch nem akar 
véleményt mondani (Hogy miért, azt ö tudja, mi 
csak sejthetjük.).

A rendező-bizottságnak megszavazott muri-költ
ségekre nézve Koch szószerint ezeket mondja: Mi
dőn az első majálist rendezték, a 24 rendező a mu
latság érdekében fölmerült személyes kiadásait is 
fel akarta számítani, ami jóval fölölmulta a 60 ko
ronát. Egyik rendező erre azt indítványozta, hogy a 
bizottság álljon el ettől a követelésétől és ennek 
fejében szavazzanak meg egy kisebb összeget, 
amelyből, tekintettel arra, hogy a rendezőség a ma
jálison annyira le van kötve, hogy nem szórakoz- 
hatik — részükre egy közös uzsonna rendeztessék.

Ez a helyreigazítás. Leközöltük, nehogy 
pártoskodással vádolhassanak bennünket. Azt 
azonban ki kell jelentenünk, hogy a „helyre
igazítás" daczára fenn kell tartanunk múlt 
számunkban megirt véleményünket. Azt az 
összeget jótékony czélnak szánta az igazga
tóság; az másképp el sem képzelhető. És a 
rendező-bizottság a jótékony czéltól vonta el 
azt az összeget, amit más czélra szavazott 
meg. A Törekvés dalárda tagjainak időmu
lasztását fizessék meg azok, akik „kirende
lik" őket. A „czifra rendezö-bizottság“-ról 
mondott Ítéletünket pedig szintén fenn kell 
tartanunk. Sehol az egész világon nem szo
kás őszinte és meggyőződött munkások kö
zött, hogy egy potya uzsonnával fizettessék 
meg azt a munkát és fáradságot, amit a 
közérdeknek szenteltek. Hány éjjelt tesznek 
nappallá azok a derék munkástársaink, akik 
a szervezkedés érdekében működnek és még 
anyagilag is áldoznak, ahelyett, hogy ők kö
vetelnének kárpótlást! Ezektől vegyenek pél
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dát a majálist rendezők és akkor nem lesz 
okuk „helyreigazításokra"-

Budapest. (A nyugoti pályaudvar pálya
munkásainak hálóhelyiségei.) A „Magyar 
Vasutas" 13-ik számában nagy megrökönyö
déssel olvastuk a kereskedelemügyi miniszter 
rendeletét a hálóhelyiségekről. Csupa pontos 
szabály, amely a munkások egészségét tar
taná szem előtt. Nyilvánvaló, hogy csak — 
tartaná. Mert nálunk csak a munkásnyuzás 
a divat, s magától értetődő dolog, hogy ha 
valami a munkások érdekét is szem előtt 
tartja, ez a valami — csak papiroson van 
meg. Beszél ez a rendelet „kellően szellőz
tetendő" hálóhelyiségekről, „kifogástalan tiszta 
állapotban tartandó" ágynemüekről, „tiszta 
ivóvízről", mosdókészülékről, „minden egyes 
személy kizárólagos használatára" rendelt 
törülközőről és szappanról stb. Sok-sok szép 
és szükséges dologról. — Vessük most már 
össze ezeket a nem létező, a levegőben és 
frázisokban levő követelményeket a miniszter 
urra szégyenteljes, reánk meg szomorú tények
kel. Nálunk például sem vaságyat, sem szalma
zsákot, sem fejvánkost nem találna az a 
bizonyos vizsgáló-bizottság, ha ilyen volna; 
nem is szólva a szappanról, hisz a tisztál
kodás mindenkinek a magánügye ! Ágy helyett 
deszkából készült úgynevezett prics van. Az 
állam ezt az egyet adja és ez is telisteli 
undok férgekkel, amelyek kimultának nyoma 
a falat festi. — Kértük az építési fölvigyázót, 
hogy a hálószobát most őszszel meszeltesse 
ki, de ő azt felelte, hogy egy esztendőben 
csak egyszer szabad. Felhívjuk az illetékes 
körök figyelmét arra a bizonyos miniszteri 
rendeletre; különösen a 10-ik pontra, mely 
a „rendelet folytán szükségessé váló átalakí
tások befejezésére a rendelet kihirdetésétől 
számítandó egy esztendei határidőt" állapit 
meg. — Utalunk továbbá arra a bizonyos 
humanizmusra is, mely a fölebbvalók, a 
miniszter ur keblét is dagasztani szokta, ha 
a munkások egészségéről van szó. Annál is 
inkább, nehogy kénytelenek legyünk a keres
kedelemügyi miniszter ur arczába vágni, hogy 
a saját .rendeletét sem tartja be.

Budapest. (Északi főműhely.) A IV. osz
tályban leggyülöltebb alak Széman Mihály 
kazánkovács-müvezető, akit elbizakodottsága, 
gőgös és goromba magaviseleté miatt még 
azok is, kiknek semmi közűk hozzá, meg
vetnek ! Úgy beszél és úgy cselekszik, mintha 
legalább is ő tartaná fönn a Máv.-ot, mintha 
az egész intézmény és a munkások is az ő 
kegyétől függnének. Azzal akar gyors és biz
tos karriért csinálni magának, hogy az osztály
főnöknél denuncziálja művezető-társait, hogy 
ezek nem teljesitik kötelességüket, nem tö
rődnek avval, hogy a munka hogy végződik. 
Az alája rendelt munkásokat a maga kép
mására spiczlikké neveli, hogy neki megbíz
ható és gyors híreket hordjanak. Az ő rend
szere miatt helyzetünk már egészen tűrhe
tetlen ; az árakat annyira lenyomta, hogy csak 
a lehető legnagyobb erőmegfeszitéssel va
gyunk képesek a szükséges mindennapira- 
valót megkeresni; a büntetéseket oly mér
tékben osztogatja, hogy az egész főműhely
ben nincs annyi büntetés összesen, mint a 
kazánkovácsok műhelyében. Vannak neki ki
szemelt spiczlijei. Ezek a kegyeltek, a munka 
javát ezek kapják; ezek hibája előtt szemet 
huny; ezeket dehogy is viszi a főnök elé. 
Hogy milyen embernyuzó-rendszert honosí
tott meg, mióta a hatalmas protekczió be
segítette a művezetői állásba, az elmondot
takon kívül jellemzőül elég lesz azt fölemlí
teni, hogy rovz'd időn belül nyolcz munkás
társunk sérvet kapott. Sok-sok baleset szárad 
az ő lelkén. A munkástársaink után mindig 
leselkedik; minden útjukat, minden tettüket 
tudja. De avval nem tartja érdemesnek és 
szükségesnek törődni, hogy a munkához szük
séges állványok jó karban legyenek; mert 
most is olyan állapotban vannak, hogy kész 
veszedelem rajtuk a munka. Mindennel taka
rékoskodik ; a legszükségesebbeket megvonja 
tőlünk, akiknek nemcsak biztonsága, de mun

kája is követeli a jó szerszámot. Jellemző rá, 
hogy a szerszámnyeleket is megvonja; s éppen 
e dőresége vált majdnem okává a minap 
egy munkástársunk szerencsétlenségének, ki 
majdnem az életével fizetett Széman ur köny- 
nyelműségéért. Gondatlansága és megátal
kodott dőresége miatt valóságos életveszély- 
lyel jár a munkánk, amely a mellett sem a 
legkönnyebb. — A mühelyfőnök figyelmébe 
ajánljuk ezt a veszedelmes embert, mert az 
osztályfőnökhöz hiába megyünk, az teljesen 
az ő kezében van; az előtt az az igaz, amit 
Széman igaznak állít. Jó lesz figyelmeztetni, 
hogy fölfuvalkodottságából és gőgjéből enged
jen valamit;,hogy a kazánkovács-mühelyben 
rajta kívül emberek is vannak, munkások, 
akiket holmi Széman uraknak nemcsak illik, 
de kell is megbecsülni; hogy a munkások 
a velük való alávaló szemtelenkedést bizo
nyos művezetőktől csak egyideig hajlandók 
tűrni. A jogos haragban föllobbant férfi
önérzet áldozatokat követel, Széman ur! S ez 
az áldozat annál inkább meglesz, a Széman 
urék annál inkább és annál biztosabban ki
törik a nyakukat, mennél nagyobb a mű
vezetői durvaság és alávalóság és mennél 
nagyobb a munkások öntudata és öpérzete.

Van az Északi Főműhelynek egy másik 
pellengérre érett embere is. — Munkástársaink 
szomorú tapasztalatukból tudhatják már, hogy 
nincs veszedelmesebb portéka a munkásból 
csúszás-mászás révén fölkapaszkodott mű
vezető-hajcsárnál. E lapok hasábjain már 
sok-sok panaszt, sok-sok vádat emeltek elle
nük. Ez a körülmény annál is inkább szo
morú, mert az ilyen hajcsárok egykor szin
tén munkások voltak, azok közül az emberek 
közül valók tehát, akik vérrel-verejtékkel 
dolgoznak, éjt-napot egygyé téve s mind
amellett nyomorogva, szenvedésben. Azok 
közül a hajcsárok közül, kik munkáskorukra, 
a nyomorúság napjaira nem emlékeznek már 
vissza, való Palugyai művezető is, akit 
munkástársaink vad, goromba és embertelen 
cselekedeteiért fenevadnak szoktak nevezni. 
Csoportvezető korában (szerszám-kovács volt) 
segítőit alávaló módon kihasználta, ínért mig 
ő a szekrényben pipált vagy aludt, a segítőit 
dolgoztatta vagy őrnek állította, hogy dolog- 
talanságán rajta ne csipjék. Csinyjei közé 
tartozik az is, hogy munkás-vezérnek adja ki 
magát azok előtt, akik talpnyaló voltát nem 
ismerik. Nem is számított ezzel rosszul, mert 
egy-két munkástársunkat sikerült félrevezetnie 
akkor, mikor bizonyos keretben mozgalom 
indult meg s ő drámai módon kalapácsát 
az ég és a paloták felé fordítva szidta az 
„urak istenét." Nyilvánvaló, hogy a munkás
vezér ur a munkásokat rutul becsapta; később 
már alább is hagyott a nagyhangból és csön- 
desiteni kezdett; a munkások fölvették az 
igát újra, nyomorognak újra, de — a mun
kásvezérből hajcsár lett. Hisz a dolog olyan 
könnyen érthető ... — Palugyai alávalósága 
szembetűnő. Becsapta az államot, hogy a 
munkások higyjenek neki; becsapta a mun
kásokat, besúgott, „titkokat" elárult, mindezt 
csak azért, hogy saját aljas egyéni érdekeit 
minél sikerültebben lehessen előtérbe helyezni. 
Azon a polczon azután, amelyre oly alávaló 
módon rávetette magát, most valósággal 
pasáskodik. Megszólitó-szótárában a munká
sokhoz intézett szamár, vaczak, marha kife
jezések a legenyhébbek közé tartoznak. A 
munkaárakat leszorítja: sehol oly kis napi
bérrel nem dolgoznak a főműhely osztályai 
közül, mint nála. Ha valaki családjára való 
hivatkozással javítást kérni állít be hozzá, 
ő meg sem hallgatva arczátlanul vágja oda, 
hogy ő nem családot, hanem kovácslegényt 
foglalkoztat. Azután még szemtelenül verdesi 
a mellét, hogy az ő osztályában megszol
gálják a munkások a bérüket, mintha bizony 
más osztályokban henyéltetnék munkástár
sainkat . . . Még sok-sok dolog van a rováson, 
hajcsár ur; de lapunk terét nem akarjuk rá
pazarolni. A fölhozottak is kitűnő erkölcsi 
bizonyítványt mutatnak Palugyai urra vonat
kozólag. De még lesz alkalmunk a többit 
is elmondani. Palugyai ur, még találkozunk!

Budapest. (Keleti kocsimühely.) A keleti 
kocsimühely főnökéről az a hír járja, hogy 
ama kevés igazságszerető fölebbvalók közé 
tartozik, akik az iroda ajtaját a panaszra 
menő munkások előtt mindig nyitva tartják. 
Éppen ezért érthetetlen, miért nem gondos
kodik arról, hogy megszűnjék az az igazság
talan rendszer, amelyet a kikötő-lakatosok 
terhére honosítottak meg. Ugyanis a téli 
idényre a gőzfűtési próbához a műhely előtt 
egy mozdony áll, amely egy alkalmas em
bert igényel. Ennek a munkásnak azután 
hóban-fagyban, egész napon át a gépen kell 
lennie. A helyett már most, hogy a műhely 
terhére — vagy akárhogy másképpen, ahogy 
lehet — számolnák el, adnak neki 2(Ph-ot 
és minden hónapban más kikötő-lakatos- 
csoport keresetéből kapja meg a többi száza
lékot. A kikötő-munkások oly fáradságos, 
nehéz munkát végeznek, hogy munkájukért 
akár 200%-ot is megérdemelnek. Mondjuk: 
100%-ot keresnek. Milyen jusson jut most 
már négy munkásember ahhoz, hogy az 
ötödiknek, aki nem az ő csoportjukban dol
gozik, 80%-ot adjon ? Ha valaki, mi bizo
nyára akarjuk, hogy a munkás megkapja 
nehéz munkájáért a neki járó tisztességes 
munkabért; de semmiesetre sem helyeselhet
jük, hogy három-négy más munkásember
nek keservesen megkeresett béréből. — Ezen 
a visszás állapoton egy kevéske jóakarattal 
könnyen lehet segíteni. S amennyire mi 
Weisz Ede főmérnököt ismerjük, hiszszük, 
hogy fölszólalásunkat jogosnak fogja tartani 
és gondoskodni fog arról, hogy a gépen levő 
munkás megkapja a tisztességes munkabérét, 
de nem a kikötő-lakatosok keserves kerese
téből.

Budapest. (Nyugoti műhely.) Amikor most 
Szlávik kazánkovács-müvezetőnek az üzel- 
meiről akarjuk a leplet lerántani, legelőször 
is köszönetét kell mondanunk a „Magyar 
Vasutas" A létrehozó munkástársainknak, hogy 
immáron van lapunk, mely a mi keserves 
panaszainkat napvilágra hozza. Mert idáig 
bizony úgy volt, hogy a brazíliai magyarok 
baját-kinját előbb és jobban ismerték, mint 
itt a fővárosban, a magyar államnál dolgozó 
munkásokét. — Ez a Szlávik munkavezető 
„nagyon jó ember", de csak azokkal szem
ben, akik az ő „hatalma" alá nem tartoznak 
vagy akik fizetnek neki. Hadd mutassunk be 
munkástársainknak egy-két példát tizeiméi
ből : Szláviknak pénzre van szüksége. Indít
ványozza a műhelyben egy betegsegélyző- 
egylet létesítését. Megválasztatja magát — 
meg még két neki kedves férfiút — pénz
tárosnak. A betegsegélyzőkben — tudjuk — 
néha vissza is kell fizetni a befizetett pénz
ből. — A dolog természete és Szlávik termé
szete azonban azt hozza magával, hogy a 
betegsegélyző-egyletben ilyenkor nincs pénz. 
Mikor azután ilyen körülmények között mi 
azt határozzuk el, hogy az egyletet fölosz
latjuk, Szlávik megint • indítványoz: a bent 
lévő pénzért fotografáltassuk le magunkat, 
csak a keretért kell majd fizetni. Mikor ebbe 
nem mentünk bele s osztozkodásra került a 
sor, akkor tűnt ki, hogy mire való is a foto
gráfia? Több munkástársunk csak egypár 
krajczárt kapott s egynek még mindig tarto
zik nyolcz forinttal. Kell-e ennél jobb foto
gráfia Szlávik ur részére? Mióta a beteg- 
segélyző föloszlott, vége a rendes kerese
tünknek. Akkord-árjegyzék nálunk nincs, ő 
úgy fizet, ahogy neki tetszik, a béreket 
állandóan leszorítja, úgy hogy csak azok 
kereshetnek, akik neki kedves emberei, akik 
az ő száraz torkát locsolgatják . . . Ezzel az 
éhbér-rendszerrel árt az összes mühelyi vas
utas-munkásoknak. Ha valaki más műhelyek
ben megérdemelt, jogos bérét követeli munká
jáért s csak egy-két garassal akarják kiszúrni 
a szemét, ez a következő rövid mondatka 
kíséretében történik: „Hisz a Nyugotiban is 
csak ennyit fizetnek ..." — Részletesebben 
nem térhetünk rá — lapunk tere bizonyára 
nem engedi, — csak utalunk tehát arra az 
esetre, mikor julius hóban egy csoportvezetői 
állást 50 forintért eladott. Ez az ügy az 
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osztályvezetőséget, a felügyelőséget is meg
járta, de a huza-vona vége az lett, hogy 
majdnem mi, munkások huztuk a rövidebbet. 
Ö ugyanis már több esetben is megfélem
lítette és kioktatta a tanuknak idézett mun
kásokat. Azt hitte: ezzel vége a dolognak. 
Mi majd gondoskodunk arról, hogy az ilyen 
veszedelmes emberrel, aki nemcsak a zse
bünkre, de a becsületünkre, a vérünkre is 
pályázik, egyszer leszámoljunk. Mert mi nem 
felejtjük, nem felejthetjük el, hogy munkás
társaink csoportosan hagyják itt a műhelyt, 
megrokkantan, betegen, vak-koldusként s 
mennek ki az újvilágba, hogy odaadó rab
szolga-munkájukért legalább az élethez való 
bért és emberséges bánásmódot kapjanak... 
Mi nem felejthetjük el, hogy a műhelyben 
dúló anarchiának csak Szlávik az oka. Ha 
megjelenik a munkások között, vége a rend
nek, a békességnek; s ha lehet, mindenki 
kerüli, mint a bélpoklost. — Bűnös a szive- 
lelke ennek az embernek s nekünk nemcsak 
vérigbántó személyes sérelmeink megtorolása 
lebeg szemeink előtt, hanem a mühelyi rend
nek, a munkának a zavartalan békéje is, 
valahányszor az ő üzelmei szóbakerülnek.

Debreczen. Mi, vasúti munkások mind
nyájan tudjuk, hogy nehéz munkánkért még 
a legjobb esetben sem kapjuk meg a meg
érdemelt munkabért. Mennyire fáj hát az, 
ha tapintatlan és embertelen fölebbvalók még 
a megszokott, lendes árát sem akarják mun
kánknak megfizetni. Ide hozzánk, Debreczen- 
ben az V. osztályba is került mostanság egy 
Szabó Alkert nevű haszontalan durva ember, 
aki egy munkástársunkkal csúf módon akart 
elbánni. Olyan munkáért, amiért ezelőtt nyolcz 
koronát kapott, ő öt koronát lehúzott. Mikor 
erre ez a munkástársunk jogos panaszra 
fakadt, még ő mordult föl: „Ha nem tetszik, 
hozza be a fölvételi igazolványát!“ Hogy 
mennyire jogos volt munkástársunk köve
telése, kitűnik abból, hogy az osztályfőnök 
azután ki is korrigálta a dolgot. — Hej, 
könnyű Szabó uréknak paczkázni! .. . De 
csak egy ideig. Addig, mig az öntudatos 
munkások a körmire nem koppintanak. Ezt 
pedig hamar megkaphatja! . . .

Pécs. (Megint a szüzmária.) Mikor a Ma
gyar Vasutas 12. számában megemlékeztünk 
Járányinak, a pécsi szüzmáriának viselt dol
gairól, azt hittük, hogy fog rajta valamit a 
dolog. Mélységeset csalódtunk. Mikor meg
tudta, hogy „a sajtó vele is foglalkozik", 
azóta úgyszólván az őrülés van kitörőben 
rajta. Amint ő mondja: teljesen beszámít
hatatlan állapotban: tökrészegen tör, zúz, 
fenyeget, átkozódik. Mindenkiben „szerkesz
tőt" lát s ezért — „jobb kezén", Sárosin 
kívül — mindenkit nyársra akar huzni. Dü
höngésében annyira ment, hogy kinyitott 
késsel hadonászott, majd ezt a kést az iroda 
üvegajtajához vágta s ezzel csaknem vak 
koldussá tett egy munkástársunkat. Ez még 
nem is volt elég neki. Hogy „bűnjel" ne 
legyen, az őrültségi rohamban eltörött iroda
ablakot azonnal és díjtalanul megcsináltatta 
egy munkástársunkkal. — Valóban képtelen
ség immár tűrni ezt az embert, s valóban 
nem lesz csoda, ha az agyonsanyargatott 
munkások egyike-másika is meg talál feled
kezni magáról. Egész nap átkozódik; ő maga 
nem dolgozik, mindig ebédet tart; de ha 
munkástársaink valamelyike egy szót szól, 
vagy egy falat kenyeret megeszik, no akkor 
van litania, de olyan, hogy kín hallgatni. — 
Az itt elmondottak csak töredéke a mondan
dóinknak ; lesz gondunk rá. hogy tűrhetetlen 
bánásmódja, őrületre valló magaviseleté ne 
csak a sorstól sújtott alárendeltjeit kínozza, 
hanem az igazgatóságnak is tudomására 
jusson. — A dolog különben munkástár
sainkra is jellemző. Mert az már mégis 
gyalázat, hogy annyi — még hozzá ugyany- 
nyira elkeseredett munkás nem tud egy ilyen 
nyűgöt lerázni a nyakáról. De mi bízunk 
abban, hogy ha más nem, a Járányinak alá
való magaviseleté föl fogja kelteni munkás
társainkban az öntudatot és a szervezkedés 
szükségének gondolatát.

Temesvár. Itt még mindig sötétség ural
kodik. Mig más műhely munkássága igyek
szik a drágaság ezen idejében fizetésjavitást 
elérni, itt csak mulatozáson jár a munkás
társaink gondolatja. Mondanunk sem kell, 
hogy az öntudatlanságnak ezzel a diadalmas
kodásával karonfogva jár fölebbvalóink erő
szakoskodása és a helyzettel való rút vissza
élés. A csoportvezetők a segítőkkel egyáltalán 
nem törődnek, hiszen nekik megvan a 
maguké. Az V. osztályban már a kilencz 
órai munkaidőt is behozták. Fizetésemelés
ről persze szó sincs. Három famunkástársunk 
kapott 3 korona 60 fillért, a többi még 3 
koronán is alul; s ez utóbbiak között van
nak hat nyolcz tagú családos emberek, akik 
12—13 éve szolgálják a vasutat. Miből fizes
sék ezek most a nyugdijilletéket ? — Ezek
nek a züllött és keserves viszonyoknak a 
javítására itt van már az idő. A mostaninál 
jobb helyzetet, emberségesebb bánásmódot, 
a munkásembernek kijáró becsületesebb fizet
séget csak az öntudatos munkások módjára 
való szervezkedéssel érhetünk el. Az ország 
minden vidékén öntudatra ébrednek, szervez
kednek az eddig nemtörődömségben élő 
vasutimunkások. A helyzetünk megjavításának 
munkájából nekünk, temesváriaknak is ki kell 
vennünk a részünkéi.

Kolozsvár. Vannak művezetők, akik azt 
hiszik magukról, hogy isteneik a vezetésük 
alatt álló munkásoknak. Ebben a hiedelem
ben azután elbizakodva nyakra-főre gorom- 
báskodnak, büntetnek, pasáskodnak. Ezek 
közé tartozik Balog János is, aki az V. osz
tály lakatosainak az istene, „intéző műveze
tője". A munkásokat sohasem szólítja nevü
kön, neki mindenki csak „hé 1“ Ez a leg
kevesebb volna, mert ez csak az ő művelt
ségét mutatná be. Hanem mindig gorom- 
báskodik, mert azt hiszi, hogy rendes munkát 
csak úgy kap, ha büntető, szigorú istenként 
áll a munkások fölött. Ha valaki csak egy 
napnyi vagy egy órányi szabadságot kér, 
először lehordja, azután apróra kikérdezi s 
csak igy engedi el — ha elengedi. Ha valaki 
egy-két órát késik — amire mindig megvan 
az ok, — éktelenül fölháborodik, a „bünös“-t 
összeszidja s végül egy-két koronára meg is 
bünteti. — Művezető ur! Nyilvánvaló, hogy 
gorombáskodással békét, rendet teremteni kép
telenség. A régi, jó tapasztalat bizonyítja 
azt, hogy eredményes munkát csak ott ér
hetünk el, ahol az egyetértés megvan közöt
tünk. S a zavarnak, a háborúskodásnak a 
keserű levét — ezt jó lesz mélyen az 
eszünkbe vésni — mindig az kénytelen meg
inni, aki az egyetértést megzavarta, aki a 
háborúskodást megkezdte. Erre kötelessé
günknek tartottuk figyelmeztetni; most Önnek 
kötelessége ezt megszívlelni.

Vegyes közlemények.
Vasúti kongresszus Washingtonban. 

A legközelebbi vasúti kongresszust Washing
tonban fogják tartani, ahol a Magyar Állam
vasutakat Ludvigh Gyula főrendiházi tag, az 
Államvasutak igazgatóságának elnöke, dr. Kiss 
János igazgató-helyettes és Tolnay Kornél 
debreczeni üzletvezető fogják képviselni. — 
Reméljük, hogy ezek az urak Washingtonban 
nemcsak szórakozni, de tanulni is fognak. 
Megtanulják egyebek között azt, hogy az 
Egyesült Államokban milyen széleskörű in
tézkedések állanak fenn a vasutasok védel
mére és hogy a nagy köztársaságban az 
összes vasutasok erőteljes szervezetekben 
egyesültek és sem az állam nem omlott 
össze, sem a vasutak nem szenvedtek kárt. 
Ezt megtanulhatnák a mi washingtoni ki
rándulóink. Rájuk fér I

A Bethlen-utczai fogyasztási szövet
kőzet személyzete udvariasabban is bánhatna 
a fogyasztókkal. Órákszámra várakoztatják az 
embert s ha ez ellen ki talál fakadni, még 
ráförmednek, hogy: „Ha nem ér rá, hát 
menjen haza!" stb. Arról is tudunk, hogy 
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de bezzeg azoknak a bizonyos „nagyságák
nak" — bármikor menjenek is — kész ud
varias kiszolgálás áll a rendelkezésükre; 
szóval a munkást, az „egyszerű" munkást 
az „urak" mellett ttt is hátraszoritják, mikor 
pedig ugyanúgy fizet. Résen vagyunk és 
figyelünk a dolgok állására!

Szerkesztői üzenetek.
Munkástársainkat felkérjük, hogy necsak a fe- 

lebbvalók részéről tapasztalt rossz bánásmódról Ír
janak. Értjük, hogy a káplárok basáskodásai leg
inkább fáj, de hiszen lehet és kell is más módot is 
találni, hogy a dühöngőket megfékezzük.

Kiss György, kel. pályaudvari műszaki hivatal. 
Több levél érkezett, melyben egybehangzóan azzal 
van vádolva, hogy a kovács-, lakatos- és óraelron
tás mesterségén kívül, a besugás és rágalmazás pisz
kos foglalkozását is űzi. Figyelmeztetjük, hogyha 
rövid időn belül nem fog javulni, be fogjuk mutatni 
fénykópét összes munkástársainknak. Ha azután a 
közmegvetés még mindig nem fog használni, talá
lunk majd olyan orvosságot is, mely észre fogja té
ríteni. Remélhetőleg nem lesz rá szükség.

Asztalos, keleti kocsimühely. Igaza van. Kohn Dá
vidnak művezetővé való kinevezése tényleg arczul- 
csapása az önök között levő szakképzett és nálánál • 
jellemesebb asztalosoknak. Az is igaz, hogyha a 
máv. művezetői között széjjeltekintünk, nagyon so
kat találunk hozzá hasonlót, ki éppen úgy, mint ő, 
csak a protekeziójának köszönheti kinevezését. Ku
tassák ki, tényleg a kereskedelmi miniszter volt-e a 
protektora. A többit bízzák ránk.

M. levelező, Érsekújvár. Tessék beküldeni a tu
dósítást röviden, szabatosan és az igazsághoz híven 
és akkor a legközelebbi számban közöljük. Nagyon 
örvendünk, hogy a Magyar Vasutas működése olyan 
jó hatást tett önöknél. Munkánk azonban csak akkor 
lehet eredményes, ha önök minél nagyobb mérték
ben támogatnak bennünket azzal, hogy lapunk körül 
csoportosulnak. Üdv.

Soproni levelező. Köszönjük az alapos és rész
letes tudósítást. Elismerésre méltó szolgálatot tett 
vele nekünk is, de a saját kartársainak is. Kérjük, 
hogy jövőben is a fölmerülő eseményekről részlete
sen tudósítson. Üdvözlet.

K. Ferencz, Kolozsvár. A világ legnagyobb városa 
London, amelynek hat és félmillió a lakosa, utána 
következik New-York három és félmillió lakossal 
harmadik helyen áll Berlin, amely külvárosaival 
együtt 2,800.000 lakost számlál és közvetlenül Német
ország fővárosa után következik Páris 2,700.000 
lakossal, csak ez után jön Bécs 1,798.000 lakossal.

K. Miklós. A magyar királyi állami vasgyárak 
szintén az állam tulajdonát képezik, de nem a keres
kedelmi, hanem a pénzügyminiszter resszortjába tar
toznak. Az egyes üzemek nagysága a következő: 
A budapesti gyárban 1144 lóerő, 2850 munkás, a 
diósgyőri gyárban 7000 lóerő, 5600 munkás, a vajda
hunyadi gyárban 1374 lóerő, 1800 munkás, a zólyom- 
brezói gyárban 3765 lóerő, 2900 munkás, a kudsiri 
gyárban 280 lóerő 480 munkás. Szervezkedésről, 
sajnos, még kevés jót mondhatunk e gyárak munká
sait illetőleg. De már itt is kezd pirkadni.

Felelős szerkesztő és kiadó: FARAGÓ PÁL.
Laptulajdonos : A magyar vasutas-sz ervezet.

Ne mulaszsza el!
Ha jó kenyeret akar enni, Kardos Ernőnél
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