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MUNKÁT KERESŐ UTAS A MÚLT SZÁZADBAN

"Karcolatok életem folyásáról. lrta Törö Tc Kálmán soproni betűszedő"
ezt a felírást viselte az a kezírásos útinapló, amely Fertőszentmiklóson, 1951-ben
került a kezembe. A sorozat ötödik kötete volt, a háborút csak ez az egy vé
szelte át. Iroja munka nélkül maradt nyomdász, aki munkát keresve nekivág
a világnak, 1891 nyara és 1892 nyara közott végigvándorol fél Európán. Kóbor
lása nemcsak a vándorlegények életére vet fényt, hanem a századvégi szociális
helyzetre is. Világszerte, (s nálunk is) már eszmélődnek és szerveződnek a mun
kások: összegyűjtő fészkük közott ott a katolikus szellemű, s máig jórészt elfe
lejtett Kolping-egylet is.

A nyomdászlegény útját pontosan követhetjük. Itt csak a főbb állomásokat
említem: Drezda, Lipcse, Berlin, Stettin. Innen áthajózik Dániába. Hamarosan
Hamburg, Hannover vidékét járja, majd a Ruhr- és Rajnavidéken csodálkozik.
Ressen, Baden, Würtenberg után Bajorországba ér, Münchenben hosszabb időt

tölt, részt vesz a nyomdászsztrájkban. Salzburg, Karintia következik. Leoben-ben
két hét múlva ígérnek neki munkát, ez elég arra, hogy olaszhonba is Ierándul
jon. Az olasz út fejezi be a kötetet.

Ez az utazás gyalogszerrel történt. naponta 25-45 km-t gyűr le. 95 pfennig
napi segélyben részesül, nyomdásztársait mínden városban megkeresi, kisebb
nagyobb összegekkel segítile Szállása a kocsma, a szénaboglya, nagyobb helyeken
a katolikus legényegylet (Kolping-féle). Ezekben nemcsak ingyen szállást kap,
hanem reggelit, s kis pénzt is. Munkához csak itt-ott jut pár napra. Többször
találkozik hazai vándorokkal. Nem lehet rossz néven venni, hogy ilyenkor örö
mében, máskor elkeseredésében jócskán becsiccsent. Naplója részletesen leírja
nal) és helységek szerint útvonalát, nénzücví helyzetét; élményei, tapasztalatai
ritkán törnek elő, de akkor megragadó módon.

Ezekből az élményekből idéznék fel egypárat.
"Bes')tótedett, szép nyári est. Úti társaságunk szétoszlott: négyen a szabad

ban egy szénaboglvába fészkelték be magukat, én meg egy másik a közeli kocs
mában háltunk meg szalmán. Vacsoránkat. meJy ugyan szűk volt, f'enye dráaán
fizettette meg a kocsmáros: ráillett a »heller Sachse« kifejezés. A hitvány még
a szalmát is fizettette velünk."

,.Összejöttünk egy vándorlegénnvel, ki keréknáron utazik. Errefelé (Szászor
szág l) igen el van terjedve a kerékpározás, csaknem minden vagyonos paraszt
kerékpáron jár dolgai után ..." .,A közelben egy cinésznél megtalpaltattam puff
ra, órám hátrahagyásával. cípőím. Schkeuditz kocsmájaban a legnagyobb csodál
kozásomra a falon egy képet pillantottam meg, Berlinben nyomva, mely Klapka,
Kos-urh, Aulich, Dembínszky, Bem, Görgei és Perczel alakjait lovon ülve áb
rázolta."

"Mint Koppenhágában mindenütt, a rendőrségen is szívesen fogadtak. Ad
tak enni is, sonkát és vajjal kenyeret és mindegyikünk egy palack sört kapott."

Hamburg: "A városban iszonyú forgalom uralkodik, különösen a kikötőben,

ahol alig érti az ember saját szavát és a szárazföldi lakosnak leülönösnek tűnik

a kikötői élet. Nagyrésze a városnak ódon, szűk, büdös, labirintos utcákból áll
és házai is feketék apiszoktól."

Ruhr-vidék: "Besötétedik. Kigyúlnak a szanaszét elterülő szénbányák víl
lanyrnécseí, nem látni mást, mint felszálló sziporkákkal telt vörös-fehéres füst
gomolyagokat. melyeket egyhangúan eregetnek magasba a karcsú kémények. A
gőz-szellentyúk pöfögnek. vasutak jönnek-mennek, s eszeveszetten sípulnak. Mín
den fekete a szénportól, országút, emberek, házak stb., sivár egy látvány. Csa
patakban halvány, sápadt bányászok jönnek és mennek, kezökben a feketekávé
"al telt bádogszelencével, Az egész környék sűrű füst és gőzbe van burkolva és
fullaszt:'> kőszénszag árasztja el. Egy XIX. századbeli ideál-látvány. Még meg
halni sem szerétnék e sivár, a halál országához hasonló vidéken. Egy darab Zola
Emil Germinal című regényéből."
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Megemlékezik a városok, várak nevezetességeiről, legendátról. Hildesheim
ben az 1000 éves rózsatőről, a hamelni ,.patkányirtó-féle legendás regér ől", a
dortmundi kőasztalr61, ahol "ítéletek mondattak ki a sokszor szerencsétlen ár
tatlanokra". a no'Iingenl sziklafal .,ördijg1élrájárc)]". a mainzi érsek egértornyáról,
a heidelbergi óriáshordóról, a speieri borral töltött kőmedencéről.

Kochel: "A kochelí kovács volt a múlt század elején fellázadt parasztok ve
zére az osztrákok ellen. Iszonyú erejével a monda szerint patkókat tört össze és
kocsirúddal döngette a münchenl-sendlingí vár kapuját. Elesett München köze
lében Sendlíng községnél az osztrákok elleni harcban. 1705 karácsony éjjelén
2500 paraszt esett el. A kovács neve: Mayer Boldizsár."

Steyr: "Megh8.1t egyik üzlettulajdonosnő, temetésére mindegyikünknek el kel
lett menni, míért mindegyík kapott 5 forintot. E temetésen volt fejemen elő

ször cilinder."
Pörtschach: "Nyaralóhely a tó (Wörthi!) mentén. Az embert csaknem a rné

reg eszi meg, midőn látja a gazdag naplopókat, kik nem tudják, hogyan lopják
az Istentől a napot."

Az olaszokkal nem rokonszenvezett, Velencét megcsodálja: "Különös leír
hatatlan érzés szállja meg", mikor a hullámok hátán megpillantotta. "Amint ve
szem észre az olaszok között a tisztaság nem nagyon otthonos. Hiába az ola
szok csak rendetlen ernberek és legjobb velök a kölcsönösséget megszüntetni,
Ha Velencében sem kapok útisegélyt, úgy üsse meg a mennykő az olaszokat. Az
olaszok szeretnek politizálni... Tríesztből kiérve egy hűvös bokor alá hevered
tem és felvágtam a jobb lábamon levő hatalmas vérhólyagot és itt maradtam
egész délelőtt folyamán naplóm írásával foglalkozva."

1891 végén összefoglalja, mérlegelí az esztendőt. "Az elmúlt évben a sors ri
degen bánt velem. Május elején kiütött Bécsben a nyomdász-sztráik és mint
minden becsületes kolléga, én is sztrájkoltam.E harc munkás és munkaadó kő

zött tartott öt hétig (máj. e1eje-jún. eleje). tetemes pénznembe kerilt, da-ára
a 11 Irt-nyí heti segélyezésu-k. Az elveszett sztrá ík elmúltával az üzlet színleg
felvett engem is több kollégával, de csakhamar (júl. végén) két évi ottműködés

után ismét kitették a szűrünket, minteav bos-zúb-il a sztrá ikért. EZUt,'lT1 meg
unva a Bécsben-Időzést, hazamentem Sopronba, honnét 3 heti pauzálás után
megkezdtem már rég tervezett északi utazásomat. Beutaztam az egész német bi
rodatrnat és Dániát. November elej <>vel kerültem ide Münchenbe, ho] éppen
megkezdték a nagy németországi sztráikot a 9 órai munkaidő és 10% bérreleme
lés követeléssel. Jelen soraim írásakor 8 hete múlt már, hogy folyik a harc a
munkaadó és munkás között és egyik sem tágít. Mi részünkről felemésztve mos
tanig mintegy kétmitli-i márkát. Hoav melyík fél nyer az a jövő titka. Részünk
ről még kitartunk két hétia, de aztán ha a munkaadók nem kapitulálnak. úgy
nekünk kell kaoítulální. mert Iocytán van a pénz. A sztráikot mintegy 10 OOO
nyomdász kezdé meg egész Németországban, mely köziil mintegy 4.000 dolgozik
az új árszabály szerint, 6000 még sztráikol. E nyolc hét alatt kisegítettem egy
nyomdában három hétig, mely az új árszabályt elfogadá.

Reám nézve az elmúlt esztendő nemigen volt kedvező. Az egész évben nem
tehettem többet félre, mint egynéhány garast. Kívánesi vagyok, hogy az újév
is olyan kedvezőtlen lesz-e, mint az elmúlt év. Különben is egy, a sors által ide
oda dobált munkás nemigen várhat jobbat ...

Január 15. Eldólt a kocka a tíz hétig tartott harc fölött. A tőke hatalma le
győzött bennünket. Kétmillió márkát emésztett fel a harc semmi eredménnyel.
Fogok-e én itten munkát kapni, - ha nem, a szélrózsa melyik irányaba ve
gyem utamat?"

SIMON JÚZSEF

A SZERKESZTOSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy a jövő

ben lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabvány
nak megfe1.eLő gépeléssel (kettős sorközzel. megfelelő margóval) küldjék be. mert
ezzel egyrészt megkönnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímé
lik a szerkesztöséget a kéziratmásolás többlet-költségeitől. - Kéziratokat nem
órzünk meg és nem küldünk vissza.
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