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M O R V A Y P É T E R 

A szegény ember dala 
- Egy „osztályharcos" népdal pályafutása -

Negyven évvel ezelőtt, 1931. december 17-én az ügyészség elkoboztatta a le-
gálisan megjelenő, de az illegális kommunista párt által létrehozott „F ron t " c. 
időszaki lap frissen megjelent számát, s osztály elleni izgatás címén eljárást indított 
ellene. 

A lap (amelyben - jórészt álnéven - József Attila, Illyés Gyula, Nagy Lajos és 
Kodolányi János is írt) a vádat főképpen egy Szatmár megyei népdal közlésével 
„érdemelte ki". 

A lap 3250 példányából - ahogy Vida Sándor írja a Népszabadság 1971. de-
cember 19-i számában megjelent emlékező cikkében - egyetlen példány maradt 
fenn. Ezt a Munkásmozgalmi Múzeumban őrzik. Innen másolta ki kérésemre az 
inkriminált dalt Nagy Dezső, a múzeum tudományos munkatársa, hogy a Honis-
mereti Híradó olvasói is megismerkedhessenek vele. 

NYOMORÚSÁG AZ ÉLETEM 

Nyomorúság az életem, 
A sok adót én fizetem; 

Én csinálom meg a gátot, 
Mégis én fizetek vámot; 
A nagy adó terhe alatt, 
Házgerendám majd leszakad. 

Nincs, ki könnyítse sorsomat, 
Van, ki Jiövelje bajomat. 

Én állítom a katonát, 
én fizetem annak zsoldját; 
És hogy az urat őrizze, 
Nálam kovártélyózzák be. 

Hatalom/?ial jön a bíró, 
Nem nézi, hogy hány a síró; 
Kocsira rakja gúnyámat, 
Utolsó véka búzámat. 

Sok csak a lábát lógatja, 
Mégis zsíros a falatja; 
Ha szememből nem foly könnyem, 
Sótalan eszem kenyerem. 

Szatmár megyei népdal 



Habent sua fata libelli: a könyveknek is megvan a maguk sorsa, - tart ja a régi 
mondás. Ügy látszik, a daloknak is. Ennek a dalnak, pontosabban e dal változa-
tainak a sorsa rendkívül érdekes és tanulságos, mind tudományos, mind pedig tár-
sadalomtörténeti , politikai szempontból. 

A hozzá fűződő izgalmas tudományos probléma az ún. folklorizáció (népivé vá-
lás) kérdéskörébe tartozik. Politikai vonatkozása pedig az, hogy e dalnak, ille-
tőleg változatainak sorsa többszörösen is összekapcsolódik a politikai élettel, az 
agrárszocialista harcokkal. 

A dal első változatait sokáig csak a nagy szegedi folklorista, Kálmájiy Lajos 
népköltészeti gyűjtéséből ismertük. „Koszorúk az Alföld vad virágaiból" c. Aradon, 
1877-78-ban megjelent munkája II. kötetében két variánsa is megtalálható (135-
136. lap). Az egyiket a Csanád (ma Csongrád) megyei Apácán örökítette meg a 
gyűjtő. Ez kilenc versszakból áll, tehát teljesebb, mint amit fentebb közöltünk. A 
másikat Szegeden jegyezte fel Kálmány. Ennek négy, a mi dalunkkal rokon té-
májú versszaka közül csak az utolsó azonos a miénkkel. 

A Kálmány által közölt dal szövegéről a szakember tüzetesebb vizsgálat nél-
kül is megállapíthatta, hogy - ahogy mondani szoktuk - félnépi eredetű. Sejt-
hetőleg - így gondoltuk kezdetben - valamely, a néppel együttérző diák vagy 
kántor alkotása. A jobbágysors keserveit panaszolja el, tehát a reformkorban ke-
letkezhetett, s művészi kifejezője a korszak politikai harcainak. Éppen politikai 
tartalom tette alkalmassá arra, hogy népdallá legyen, s széles körben elterjedjen. 

A kutatók (Pándi Pál irodalomtörténész, majd Péter László, Katona Imre, Dégb 
Linda és Nagy Dezső, a munkásfolklórjkérdéseivel is foglalkozó etnográfusok) ki-
derítették, hogy a dal „politikai pá lyafutása" később is folytatódott , s mindig kap-
csolatban volt a válságos idők agrárszocialista törekvéseivel. 

Először (azaz helyesebben másodszor, - hiszen, mint mondottuk, a dal már ke-
letkezése idején is politikai tar talmat hordozott) akkor, amikor Táncsics Mihályt 
1869-ben meghívták Orosháza képviselőjelöltjének. Ebből az alkalomból ugyanis 
Kertész György, Táncsics barát ja , az orosházi 48-as párt elnöke összegyűjtötte, 
s egy kis, 16 lap terjedelmű füzetben kiadta a választási harcok során keletkezett 
kortesdalokat. Köztük a minket érdeklő lázongó verset is. A dalnak ebben a kis 
„népköltészeti gyűjtemény"-ben - ahogy ma mondanánk - , ,ádatközlő"-i is meg 
vannak jelölve; mégpedig érdekes módon olyan fogalmazásban, amely elárulja en-
nek a ,,gyűjtés"-nek politikai céljait is: 

,,A Szent-Tornyai csekély birtokú szegény ember éktől, tisztelettel Táncsics 
Mihály úrhoz". 

Dalunk politikai pályafutása azonban ezzel még nem ért véget. Katona Imre 
kutatta ki, hogy 1891-ben az orosházi szegényparasztok panaszos levelet írtak a 
Népszavának, s ebben „ahogy a nóta mond ja" megjelöléssel, prózaszerűen, foly-
tatólagosan írva idézik a szóbanforgó dalnak, érzésük szerint helyzetüket pontosan 
kifejező sorait. A levelet a Népszava 1891. április 10-i számában közölte. 

Ebből is láthatjuk, hogy dalunk már korábban is népdallá lett; de ennek más bi-
zonyítéka is van: egy Pásztor Ferenc nevű gyűjtő már 1862-ben beküldte a dalt a 
Magyar Tudományos Akadémiának, s ott, a kézirattárban ma is megvan. 

Egy másik változatával Várkonyi Istvánnak, a ceglédi születésű földműves po-
litikusnak, „Földmívelő" c. harcos lapjában találkozunk 1897-ben. (A július 23-i, 
30. sz. közli. Nagy Dezső kutat ta fel.) „A szegény ember da la" cím alatt közölt öt 
versszak közül az egyik fentebb bemutatott dalunkból való. 
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A dal továbbhagyományozódik a mi századunkban is. Minden bizonnyal forra-
dalmi tartalma tartotta életben a csekély birtokú szegényemberek között. Ezt lát-
szik bizonyítani az is, hogy a parasztság életének válságos időszakaiban több vidé-
ken ismételten feljegyzik a gyűjtők. így a lelkes nagyszalontai gimnazisták (a neves 
néprajzi kutató, Szendrey Zsigmond tanítványai) is, pompás Nagyszalontai Gyűjtés-
ükben. (A Magyar Népköltési Gyűjtemény XIV. kötete ez; csak 1924-ben jelent 
ugyan meg, de a gyűjtés még 1914-ben történt.) 

A 30-as évek gazdasági válsága idején, amikor parasztságunk újból joggal pa-
naszolhatta, hogy „Nyomorúság az életem", két helyen is följegyezték a dal válto-
zatait. Az egyik „gyűjtés" ismét olyan jellegű, mint a Táncsics-féle. Ez jelent meg 
a „Fron t" említett elkobzott számában, 1931-ben. (Talán még sikerül egyszer ki-
deríteni, hogy ki lehetett a „gyűj tő" a „Fron t " munkatársai közül.) A másik vál-
tozat a szegedi „Tunyogi Csapó János" Reálgimnázium 1935-36. évi értesítőjének 
függelékében látott napvilágot, „Szegedi népköltemények" címmel. Gyűjtöt te , Gaál 
Dezső bizonyára az iskola egyik tanára lehetett. „Osztályharcos" dalunknak ez a 
hét versszakos változata a Magyar Népbal ladák c. gyűjteményes munkában ol-
vasható. (Ortutay Gyula-Katona Imre szerk. Bp. 1970. II. 620. lap.) 

A dalnak időközben (1952) sikerült megtalálni a szerzőjét is. A népköltészeti 
kutatás csak 1952-ben figyelt fel erre, noha a verset a szerzője már 1857-ben meg-
jelentette. Kiderült , hogy Losonczy László, Arany János egykori nagykőrösi tanár-
társa írta, a szabadságharcot közvetlenül megelőző, forradalmi eszméket érlelő 
esztendőkben, valószínűleg a 40-es évek elején. (Vö. Kálmány Lajos: Történeti 
énekek és katonadalok. Sajtó alá rendezte Dégb Linda, Bp. 1952. 271. lap.) 

A dal tehát, ahogy sejthető volt, valóban félnépi, műköltői származásúnak bizo-
nyult. Ügy érezzük azonban, hogy a tanult szerző alighanem ismert és felhasznált 
benne régebbi népi elemeket is, az egykori jobbágyok „porciós ének"-einck töredé-
keit. Ezek szerint a sajátos sorsú dal életben tartója nemcsak a forradalmi tartalom 
volt, hanem a népi hangvétel, a népi forma is. (Ezt más folklorizálódott népkölté-
szeti alkotások esetében is tapasztalhattuk.) 

Nem véletlen, hogy „A szegény ember dalá"-nak egyik változata bekerült egy 
1919-ben kiadott antológiába is („Szemelvények a magyar forradalmi és szociális 
költészetből"), valamint az sem, hogy Móricz Zsigmond, az általa meghirdetett 
„ne politizálj, építkezz" jelszót harcosan cáfoló, Magvető c. gyűjteményének 1942-es, 
második kiadásába (206-207. szintén felvette dalunk egy 12 versszakos válto-
zatát. 

A „Szegény ember dalá"- t eleinte, sajnos, csak dallam nélkül publikálták. Az 
ujabb gyűjtők azonban többször feljegyezték dallamát is. Ezegeden 1935-ben és 
1950-ben, s Nógrádban az 1950-es évek elején. Az utóbbi változat még ma is él. 
A Röpülj páva-versenyben ugyanaz a népi énekes, Petróczy Andrásné mutatta be 
Karancskesziből, akitől a zenefolklorista Manga János már korábban felvette. 

Az ismeretlen népi alkotók által több népdalelemből harmonikus költői egy-
ségbe ötvözött 6 versszak több sora megegyezik „A szegény ember dalá"-éval. Ez 
a megkapó szövegű változat (kezdősora: Ősz az idő, ködös nagyon . . . , Vass La-
jos stílusos zongorakíséretével a „Szép a páva" c. kiadványban olvasható) meg-
érdemli, hogy széles körben ismertté legyen. Két befejező versszakát idézzük: 

Keservesen sír a gazda, 
Felesége vigasztalja: 
Ne sírj, ne ríj), édes párom, 
Majd jó lesz a másvilágon. 

Nem megyek a másvilágra, 
Kimegyek Amerikába. 
Onnan írok egy levelet, 
Magyarország, Isten veled! 
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Dalunk eddig ismert változatai főként délmagyarországiak, de mint láthattuk, 
följegyezték a Kiskunságban, Biharban, Szatmárban és Nógrádban, de - kéziratos 
gyűjtések tanúsága szerint - Győr környékén (1886), Zalában (1891), sőt a Szé-
kelyföldön, Udvarhely megyében (1902) is. Bizonyára az ország más vidékein is el 
lehetett terjedve. Tanulságos lenne tudni, érdemes lenne nyomozni, hogy hol is-
merik még az országban. 

Ajánl juk ezért a honismeret munkásainak, próbálják meg felkutatni a még élő 
változatokat, s küldjék be lapunknak. Szívesen közreadjuk a Honismereti Híradó-
ban. A közelgő Dózsa- és Petőfi-tvforduló esztendejében egyébként is időszerű 
gyűjtőfeladat lenne a parasztságunk körében élő egyéb forradalmi tartalmú dalok 
felkutatása is. 

Sok szerencsét a kutatáshoz! 
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