HALADÓ

HAGYOMÁNYAINK

Csongrád megyei munkáshagyományok
Tanulmány-részletek
Mai kultúránk alapját a haladó népi hagyományok képezik. De életünk tempója és dolgozó népünk egyre növekvő kulturális szükségletei már régen túlhaladtak ezeken az alapokon. Üj problémák megoldását sürgeti az élet a néprajztudománytól is. Az elmúlt százévben a kutatók összegyűjtötték parasztságunk kultúrájának minden rezdülését. A felszabadulásig kizárólag csak a paraszti (népi) kultúrával foglalkoztak. Csak a parasztságot tartották „népnek", és emiatt nem vették
észre, hogy a társadalmi, politikai és kulturális élet harcaiban megjelent teljes
ideológiai fegyverzetében a munkásosztály, hogy dolgozó népünket szívós és kemény
küzdelemben -a szocializmus útjára vezesse.
A társadalom más osztályaiban számos téves előítélet élt a kialakuló munkásosztállyal szemben. Az újságokból a gazdasági életet megbénító sztrájkokról értesülhettek. Ha jobb életkörülményekért harcoltak: felforgatóknak, hazaárulóknak nevezték őket. Ha választójogot követeltek: rendőr kardlapokkal verték szét őket. Ha
hangot adtak elkeseredésüknek: közéjük lövettek. Vezetőiket bebörtönözték, kivégezték.
'
Kulturális vonatkozásban pedig igyekeztek a legnagyobb tudatlanságban tartani a munkásokat. A hatalom urai a dolgozók számára elégnek tartották ezt a
„kultúrát": kocsma, templom, nyilvános-ház, ponyvairodalom, selejtes filmek, ellenőrzött gyári dalárdák. Az asszonyok számára: főzőkanál és gyerek, — hogy az
ipari tartaléksereg létszáma se csökkenjen.
Mindezek ellenére a mult század 70—80-as éveitől kezdve a kapitalizmus fejlődésével együtt fejlődött és erősödött a munkásosztály és a szocialista munkásmozgalom. Szervezetté váltak az eddig kis műhelyekben, manufaktúrákban dolgozó
ipari munkások seregei.
.
•
Ennek a hősi korszaknak — a céhlegénytársaságöktól a szervezett, öntudatos
munkásosztállyá való alakulásnak — szintén megvannak a maga hagyományai,
dalai, legendái, elbeszélései, melyek vizsgálatánál fény derül a munkásSág örömére,
bánatára, harcaira — életére.
A néprajztudomány a maga sajátos eszközeivel, a gyűjtött adatok helyes értékelésével képes arra, hogy megvilágítsa a munkásmozgalom kisebb-nagyobb eseményeihez kapcsolódó hagyományokon keresztül — a néphagyomány költői, sűrítő,
valósága szerint — azt, hogy miképpen él a munkásosztály dicső' harcainak emléke
a dolgozók tudatában.
Az emlékező öreg harcosok — férfiak és nők — amint visszarévednek a nem
is olyan távoli múltba, amikor a meggyőződés, a haladó világnézet vallása üldöztetéssel járt együtt — könnyező szemmel jelentik ki, hogy életük legszebb és legmaradandóbb emlékeit jelentik az „eszme" győzelméért vívott harcok és kiállott
szenvedések. És szavaik nyomán megelevenedik egy harcos társadalmi osztály
áldozatos élete, ott csillognak a serdülő munkásmozgalom dalba és történetekbe
szőtt álmai, a május elsejék vidám játékai, a furfangos, „csakazértis" felvonulások,
ötven év távlatán át is parázsló ünnepi költemények, köszöntő versek, fenségesen
komor munkástemetések dalai. Előkerülnek a századeleji munkásszínjátszás házilag
írt darabjai,. munkásköltők ponyván kiadott v e r s e i . . . Mind-mind egy erejét érző
és fejlődő osztály kulturális megnyilvánulásai.
A felszabadulás után. ezek á hagyományok új életre ébredtek. Dolgozó .osztályaink a hatalom birtokában az eddig elzárt kultúrát, is birtokukba vették, és új
közösségi alkotásokkal gazdagították azt. Az üzemekben virágba bomlott a rigmusköltészet, és ha zsengéi nem érik - is el ma még a paraszti költészet kiemelkedő
alkotásainak színvonalát, mégis bizalommal nézzük további fejlődését. Kultúrforradalmunk alapját,' mint említettük a népi (paraszti) kultúra, haladó hagyományai
képezik, de örömmel számítjuk hozzá az itt közölteket — a munkásság haladó
hagyományait.
. "
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Történelmi

visszapillantás

Csongrád megyében már a reformkortól kezdve az egyre izmosodó kapitalizmus létrehozza a nagyobb könnyűipari üzemeket. Elsősorban olyan üzemekről van
itt szó,' melyek a táj gazdasági nyersanyagát dolgozzák fel. Így jött létre 1826-ban
a kékfestőgyár, 1840-ben a szesztermelő üzemek, sziksógyártás 1845-ben. A szabadságharc bukása után, de főleg a kiegyezés következtében igen előnyös feltételek
mellett lehetett pénztőkét befektetni. Ekkor létesültek 1868-tól a keményítőgyár, a
téglagyárak, paprikamalmok és kötélgyárak. Ezeknek a nagyüzemeknek a létesítése
helyileg is proletarizálta a Szegényparasztság tömegeit. A gyárak közelében levő
falvak lakosai a földhiány és a z . embertelen mégélhetési viszonyok következtében
tömegesen váltak bérrabszolgává. .Hogy a nincstelen szegényparasztok számára mit
jelentett a szűk, füstös, poros kapitalista nagyüzem, nagyszerűen érzékelteti az
alábbi hírközlő . dalocska:

- •

•A szegedi dohánygyárba
menyecskék
is járnak,
Nagy keletje van ottan a jó munkás
karjának.
Messzire esik innen a tanyáról bejárni a gyárba,
— A kend vállán sok a teher, édes gazdám, hadd menjek el
Dolgozni
napszámba!
— Nem jó neked,' édes rózsám, dohánygyárba
járni,
Jobb vóna tán az uraság házánál
szógálni;
Mert a °gyárban a dohánynak levelétől szárazbaj is érhet,
Pedig tudod egyetlenem, hajítófát sem ér nékem nélküled az élet.
Node mégse, sehogy se jó, ne szegődj be rózsám.
Majd elleszünk valahogy a „délibábos
rónán".
Keserű a szegény kenyér, de már egy csepp a boldogság rajta, .
Melledet a gyár
sorvasztja,
Lelkedet meg
elhervasztja
A rossz úri fajta!
* * *

I. MUNKÁSÉLET
a) A munkába való
beletanulás
Az idős dolgozók életük végéig nem felejtik el inaséveiket. A számtalan viszszaemlékezésből kitűnik, , milyen nehézségeken, szomorú élményeken mentek át,
amíg a .szakmát kitanulhatták.
'
Ha ezzel szemben ipari tanulóink. mai életére gondolunk, akkor mérhetjük fel
igazán azt a fejlődést, • amelyet megértünk az elmúlt évek alatt.
b)

Munkástemetések
Ha egy elvtárs kidőlt a küzdelemből, ünnepélyes formák között adtak kifejez é s t gyászuknak. A munkástemetés különbözött a polgárság, de a parasztság temetési szokásaitól is.
,
A szakegyletben kitették a táblát, hogy X. Y. elvtárs meghalt, temetése itt
meg itt lesz. A hír így hamar szétfutott, és aki csak tehette, eljött, még a munkából is inkább kimaradtak a temetés idejére. A dalárda felkészült a legszebb gyászdalokkal, a vörös zászlót gyászfátyollal vonták be.
A temető miatt papot is kellett hivatni, mert az egyház máskép nem engedte
volna a szentelt temetőbe a szocialista halottat — legalábbis a vizsgált területen —,
de azért ők maguk megadták a módját, hogy érzéseiket „kinyilvánítsák".
A pap hiába tiltakozott; az egylet elnöke vagy más vezető gyászbeszédet mondott, melyben kitért a halott érdemei mellett a körülöttünk kavargó kapitalista
világ bántó ellentmondásaira, és rendszerint azt domborította ki, hogy a munkahajszában használódott "el elvtársuk testi ereje idő előtt. A sírbatétel előtt gyászverset is mondtak:
,
•
r

EÍvtársnőnk

halálára

Hulldogálnák, hulldogálnák a sárguló
levelek,
Mert lefújják ágaikról a hideg őszi sZelek.
Ó te kedves szép virágszál, te is lehullottál
már,
Lehullottál
kedves virág az őszi
napsugárnál.
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Elaludtál mindörökre,
hosszak lesznek
álmaid,
' Nem hallja már senki többé csengő-bongó
szavaid,
• Nem jársz többé a körünkbe, nem vár csókra ajakad,
Nem fogsz te már énekelni forradalmi
dalokat!
Végdalodtól is megrezgett ez a fülledd levegő,
Itt cseng dalod a fülünkben, hogy szabad
lesz
a
jövő!
Alig, hogy elzengted a dalt, elköltöztél
mitőlünk:
De nyomodban
kísér folyton bús szívünk, omló
könnyünk!
A dalárda így énekelt útközben:
Bánatos a keblünk, szívünk majd meghasad,
Midőn koporsóban látjuk elvtársunkat.
Immár megszabadult
a földi
kínoktól,
E nehéz rendszernek
vas
rabigájától.
<A sírnál) .

.

•
,

Immár elkísértünk
utolsó utadra.
•
Legyen, hű elvtársunk, <csendes
nyugodalmad.
Míg porhüvelyünket
a hant nem
takarja,
Köztünk maradt eszméd — mindnyájunk
ápolja.

'

•

'

.

Nyugodjál elvtársunk, tested fedi a hant,
Amidőn itt. hagyjuk csendes
sírhalmodat,
Ahonnét az ínség, nyomor- ki van. zárva:
Legyen rajt koszorú — eszmék szép virága!

<T. 1. a piros szekfű, mert ezt vittek magukkal a temetőbe, és beleszórták a sírba,
•és a fejfához is tettek.)
Jlyen volt a munkástemetés.
•c) Munkásszínjátszás
és
kultúráiét
A századforduló ipari munkásai a napi 10—12 órai munkaidő után igyekeztek
.kivenni részüket a kultúrából is. Nehéz helyzetben yolták. A hatalom urai a dolgozók számára elégnek tartották a sekélyes, ponyvaízű kultúrát, mint azt a bevezetőben említettük.
..

A munkásosztály elmaradt rétegeit sikerült is narkotizálni ideig-óráig az említett pótszerekkel, de a munkásság vezetői az öntudatos rétegekkel karöltve kemény
harcot vívtak az igazi kultúra megismeréséért és megismertetéséért.
A Munkásotthonok felépülte után" a szervezett munkások. benépesítették esténként, munka után a termeket. Az otthonok, olvasókörök -könyvtárai szerény anyagi
keretek között igyekeztek könyveket vásárolni, és a dolgozók kezébe adni a magyar- és világirodalom kisebb-nagyobb mestereinek műveit.
És az uraik. által lenézett munkások, akikről így beszéltek munkaadóik —
„elég, ha a fandlit jól fogja a kezében,,minek annak többet tudni, még ránk gyújtja
a házat" — a gyenge fénynél, könnyező szemükkel, bütykös ujjaikkal kísérve a sorokat, hangosan szótagolva olvasták a szépirodalom és a szocializmus kiváló íróinak .
könyveit, melyek fénye' bevilágított a munkássors. fekete éjtszakájába. fgy ismerkedtek meg Marx, Engels, Bebel munkáival, és ezekre az időkre visszaemlékezve
mondják — „megértettük,. hogy milyen eszmékről szóltak a könyvek, mert azt olvastuk ki belőlük, ami bennünk égett, csak nem tudtuk kimondani". A fejlettebbek ismertetést tartottak a könyvekről, ékes szavakkal adták tovább az „eszmét".
De a Munkásotthonok nemcsak szakmai gyülekezőhelyek és olvasókörök szerepét töltötték be. A munkáskultúra akkori fellegvárai voltak, és időnként az itt
rendezett kultúresteken jelentek. meg az illegális kommunista párt aktívái, és biztatták az embereket a szebb és jobb életért való küzdelemre. Otthonra leltek itt
a munkásszínjátszók, dalárdák és más műkedvelők is. Szegeden pl. néhány lelkes
munkás színjátszógárdát alakított, és a bemutatott darabokon' keresztül nevelték
dolgozótársaikat, egyben szórakozást biztosítottak számukra. A színházak a századfordulón kizárólag a polgári „ízlésnek" megfelelő darabokat játszottak, leginkább
sefüle-farka operetteket és sablonos francia vígjátékokat. Minden száz előadásra
esett egy klasszikus darab bemutatása. És ha a munkásoknak nem voltak is valami
kiváló irodalmi' ismereteik, azért ösztönösen húzódoztak a számukra kínai nyelven
szóló századelej i színházi kultúrától. Ha mégis meghallgattak egy-egy operettet
4«
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^ a g y bohózatot, akkor legszívesebben barátaikat, a munkásotthon színjátszóit h a l l gatták meg.
A munkásotthon udvarán levő fészerben, petróleumlámpa halvány fénye m e l lett próbáltak a lelkes munkásszínjátszók. A darabokat, miután ilyen vonatkozású
ismereteik alig voltak, csak ösztönösen válogatták ki. így azután az akkoriban d i vatos operettek, bohózatok-, népszínművek szerepeltek műsoraikon. Kezdetben ki
kellett szolgálniuk a fejletlenebbeket is.
Mikor, a fordításokon keresztül ismertekké váltak Gorkij művei, a színjátszógárda megszerezte és eljátszotta a dolgozók előtt az „Éjjeli menedékhelyet" is, melynek nagy sikere volt, és több alkalommal előadták. 1917-ben eljátszották Arcübasev:
Szenvedély című drámáját is. Kedveltebb darabok még: Vasgyáros, Sárga liliom.
Voltak köztük irodalmi 'érzékű elvtársak is. Ezek a megtörtént eseményekretámaszkodva, helyi darabokat is írtak. Ezek a darabok sajnos nem maradtak fenni
nagy kárára a munkásosztály történetének. Egy ilyen alkalmi darabot sikerült azonban találnom kutatásaim során. Címe: Sztrájkban. írója: Stern Soma, mely á l t ó v
alatt a munkásság egyik akkori vezetője húzódik meg. Ezt a darabot üzemi m u n kás rendezte, és a szereplők is mind munkások voltak. Több alkalommal eljátszották. Meséje az 1907-es nagy tüntetést elevenítik meg: a munkaadók egyeztető . tárgyalásra várják a sztrájkoló munkások vezetőit. A munkásasszonyok, akik férjük,
gyermekeik oldalán harcolnak, arra biztatják az embereket, hogy semilyen körülmények között ne adják fel a harcot. A munkások bérjavítást és napi 10 és fél:
órai munkaidőt követelnek, mert élni és művelődni akarnak. A két hónap óta
tartó sztrájk szenvedései a pattanásig élezik a helyze'tet. Rémhíreket hoznak, hogy
elbukott a harc és jönnek a csendőrök, majd újabb hírek: a csendőrök a sztrájktanyára törtek és gyilkoltak. A nép erre a hírre a csendőrökre támad. — A harc
elbukik a túlerővel szemben és a -munkások azt kérdezik vezetőiktől, hogy mi a
célja a harcnak? — A munkásosztály jövőjéért harcolunk — felelik azok.
A szegedi munkásszínjátszás a múltban
1919-ben érte el fénypontjátA franciák által megszállt Szegeden 1919. június 8-án nyílt meg a Munkásszínpad.
Lelkes és tehetséges gárda gyűlt össze, hogy a munkások számára komoly é l m é n y t
jelentő műsorokat adjon.
A magyar irodalom két szegedi büszkesége: Juhász Gyula és Móra Ferencbábáskodtak megalakulásuknál. Móra Ferenc időnkint a munkások számára írt.
alkalmi versekkel, Juhász Gyula pedig állandó, szerető gondoskodással figyelte éssegítette munkájukat, mint a dokumentumokból kitűnik. Tanácsaival, műsorösszeállításokkal, darabok kiválogatásával segítette őket.
Kutatás közben előkerült a Munkásszínpad 1919-ffs előadásainak naplójaA kéziratos füzetben benne szerepelnek az összes előadott darabok, szereplők nevei
és az egyes előadások lefolyása, kuliszák mögötti események.
Ilyen beírások vannak: „Az előadás vizsga előadás volt a vezetőség részéről v
mert hiába volt minden gáncsoskodás, lenézés, — győzött az akarat!"
Más helyen: „A világítást nem sikerült elintézni, de az előadást megtartottuk — a színpadon mécsesek, a nézőtéren petróleum lámpák szolgáltattak némi v i lágosságot."
A Munkásszínpad 1920. augusztusáig működött. Fennállásának egy éve alatt
bemutatott 22 darabot, mely között drámák, színművek, életképek, erkölcsrajzok,
népszínművek, szatirák, operettek voltak. Ezenkívül 14 művészestélyt tartottak
vegyes műsorral.
Kabaréműsoruk is színvonalas volt: Heltai, Gábor Andor és Karinthy tréfáit
játszották.
Kiválóbb darabjaik: Forradalmi' nász. Michaelis drámája. Juhász Gyula bevezetőjével. Ezzel nyitottak.
Nagymama — Csíky "Gergely színműve.
A becstelenek — Rovetta drámája, ford. Radó Antal.
Takarodó — Bayerlin drámája.
Pénztárca — Mirabeau szatírája.
Próbaházasság — Erkel Elek zenéjével.
A bor és Fehér Anna — Gárdonyi színművei.
Sári bíró — Móricz Zsigmond színműve.
A helyi sajtóban elismerő kritikák jelentek meg előadásaikról, melyek zsúfolt
házak előtt mentek. A fent említett darabok"5—5 alkalommal .kerültek színre, k ü v
v
lönböző időpontokban.
•
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Becsületes munka folyhatott ott, ha J. Gy. odaadta a nevét és maga is közreműködött a munkában. Az ő neve valósággal összeforrt a Munkásszínpaddal. Néhány
.adattal megvilágítom állításomat:
A megnyitó alkalmával tartott nagyhatású beköszöntőjén kívül részt vett 1919.
októberében a Munkáskönyvtár olvasókörének avató ünnepélyén is. ö nyitotta meg
az ünnepélyt és utána elszavalta „Űj gondolatok" című magasröptű versét. A színjátszók által adott műsor végén záróbeszédet is mondott.
• 1919. decemberében tartott Eszperentó estélyre alkalmi verset írt „Prológus"
•címmel.
.
1920. márciusában a Munkás Dalkör tartott műsoros estet, melynek középpontja
J, Gy. nagyhatású beszéde volt a „magyar kultúráról é s x a művészet mélységesen
emberi és nemzeti hivatásáról."
Móra Ferenc szolidaritását a Munkásszínpaddal mi sem mutatja jobban, mint
alábbi alkalmi verse, melyet a munkások felkérésére írt egy Petőfi ünnepélyre,
melynek műsorát "J. Gy. állította össze. (1919. júl. 31.) A vers Móra kiadott munkáiban nem szerepel.
Petőfi

a

mienk.

Tüske bokor szült, barna ég nevelt,
Bölcsőd fölött síró szél énekelt.
Az élet koldus rongyba járatott,
Vadrózsás árokszélbe
hálatott.
Anyád könnyűje sózta kenyered,
Csavargón bánt a jegyző veled,
Mienk voltál Te életedbe', már,
"Te csillagokig érő proletár!

Miénk volt szilaj haragod,
amely
Szikráit az'egekbe
hányta fel,
S a gúny, amely pokolra
szállatott:
Nemes Pató Pált és kövér papot>
Komor dacod, a
zsarnokgyűlölő,
Miénk villámod a királyölő,
S hagyatékodul
miénk a dal:
Amely világszabadságról
rivall!

Miénk volt a szíved arany pohara,
Amit az isten ötvözött maga.
S az álmok lángborával itatott —
Ágról szakadót, szenvedőt, rabot:
Miénk szerelmed, e rózsás vihar
Csalogánytorkú,
lágy trilláival,
Gyerek-jókedved,
fátylas mélabúd,
Nevetve hordott tövis koszorúdé

És a halálod...
ó, miénk az is,
Minékünk az jut sorsunkul ma is:
Zsoldos pribékek
harddöfésivel,
Az országút porába hullni el, >
S meszes gödörbe dobva
névtelen,
Ügy válni porrá, ,sárrá
jeltelen,
Hogy meg ne lelje hozzánk az utat:
Ha lenne is tán, aki
megsirat...
-

*

j

S bárhogy kapkod feléd az úri cenk,
Te a miénk vagy, egyedül a mienk!
Miénk, kik Dózsa népei
vagyunk,
Pecsét a szánkra, láncban a karunk,
Trónunk izzó parázsba
ültetik,
Húsunk hóhérlégények
csipdesik.
A homlokunkon
tüzes korona:
De azért rabok
nem
leszünk

,

soha!

A fenti adatok, melyek számát a helyi lapok módszeres átnézésével még szaporítani lehet — újabb bizonyítékok a két kiváló író munkássággal való kapcsolatai mellett.
Némelyik munkásnak hangszere is volt. Vonós, pengetős, és fúvós hangszereikkel indulókat adtak elő, és bál alkalmával a talpalávalót húzták.
A munkásdalárda szintén harcos múltra tekinthet vissza. Ezek különleges
•agitációt fejtettek ki: pártnapokon, május elsejéken, és más ünnepi alkalomkor forradalmi indulókat énekeltek, temetések alkalmával gyószdalökat zengtek. .Tüntetések, felvonulások alatt a Marseillaiset énekelték. A munkanélküli tagokkal kijártak
a külterületi vendéglőkbe, ahol leginkább munkások tartózkodtak, és népdalokat
kezdtek énekelni. Ha kedvező volt a hangulat, akkor rákezdtek a forradalmi indulókra, dalokra, a számok közti szünetben rövid politikai agitációt folytattak, és ha
valaki érdeklődött, hol lehetne ilyen kérdésekről bővebbet hallani, akkor meghívták a munkásotthonba. Toborozták a tagokat a - munkáspártba'. Sok helyen meg is
vendégelték őket. így. dolgozott a munkásdalárda.
Az egykori munkásotthonok — a mai kultúrházak, munkásklubbok elődei' —
nehéz körülmények között végezték fáradságos munkájukat a munkásosztály kul53

turális színvonalának emeléséért. Ezeknek a névtelen egykori kultúrmunkásoknak
az emlékére álljon itt Pestalics Istvánnak, a munkásotthon „háziköltőjének" a verse:
,
Tudjátok-e. kik azok a
Munkás
műkedvelők?
Akik egy új vi^ág felé
Készítik már a jövendőt.

A munkás
1

műkedvelők
Zeneművek
kara
játszik
Hegedűn,
fuvolán,
Színdarabok,
szavalatok:
Ezek járják munka
után.

Munka után ifjak, és nők
Este
összejönnek.
Hogy tanulnak, hogy
próbáznak!
Szinte öröm nézni őket.

És a dalos
műkedvelők
Harcos
hangjainál
összetartva,
lelkesülve:
Mindenkit a helyin
talál.

Napi hosszú munka után,
Habár
kimerülve.
Szépnek, jónak áldoznak ők
És működnek
lelkesülve!

Igen, bizony — ők azok a
Munkás
műkedvelők,
Akik egy szebb, jövő felé
Készítik már a
jövendőt!

Ma már mindez csupán a mult emléke. A mai üzemi színjátszóink és é n e k karaink részére Kossuth-díjas szerzők írják a darabokat. Neonfényes kultúrottho' nok színpadjain mutatják be felkészültségüket az üzemi kultúrcsoportok. Szabad
lett az életünk — szabad lett a kultúra is. De emlékezzünk a Munkásotthon m e l letti kis fészerre, ahol az áldozatos lelkű elődök a petróleumlámpa szerény fényéü l világítottak be az egykori munkásélet sötétjébe!
II. FOLKLÓR
A) DALOK
1. 1870-es évektől az első világháború végéig, 1918-ig
Dalok a céhesidőkből.
A munkásdalok régebbi rétegei a céhesidőkben keletkeztek. A céhszabályok szerint a felszabadult, mester legénynek vándorútra kellett kelnie, hogy szakmai ismeretéit gyarapítsa. Ez két-három év kötelező vándorlást jelentett. Csak ennek elvégzése után remélhette, hogy felveszik a mesterek a céh • soraiba. Járták a városokat, falvakat, de mindenünnen továbbhajtotta
őket a munkanélküliség kényszere vagy a mesterek kizsákmányolása. De sok esetben szembeszálltak a gőgös ^munkaadókkal. A hetyke szembenállás, hangja feszül as
mesterlegények dalában:
„ •
.
Mi mesterlegenyek
nagy urak vagyunk: Mester úrnak nem
dolgozunk,
Mert mi adót nem
fizetünk,
Hogyha tetszik,
elmehetünk.
Mester úr, mi nem dolgozunk,
Inkább felejznit
hordozunk.
Felejzni szíj a kezembe',
Ügy sétálok a
herberkre.
A németes dallam, valamint a német műszavak mutatják, - hogy szakmunkásaink
egyik rétege külföldről vándorolt be. A, felejzni: katonai „borjúhoz" hasonlító hátizsák-féle, a herberk pedig az akkoriban divatos „munkásszálló". A dal herberkről
szóló része idilli állapotokat fest a munkáséletből, melynek keserűségét legalább
a dalban igyekeztek enyhíteni:
Herberkszfatter,
gyújts
világot!
Van-e kökény szemű
lányod?
Ha nincs kökényszemű
lányod,
Aluggyon el a világod!
Söröm is van, borom is van,
"
Kökényszemű
lányom is van.
Pecsenye, bor vacsorára,
-.
Szép kis leány éjszakára.
A dal így végződik:
Minden falu az én hazám,
Minden asszony az én anyám,
Minden kislány
feleségem,
Kivel világomat
élem!
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V
A reális kéq ennél sokkal sötétebb. Mondják az öregek, hogy sokat koplaltak,
áztak-fáztak, amíg az országutakon bolyongtak munka nélkül. Az alábbi dal ezt
példázza:
Azt a kutya mindenit a világnak!
Rosszabb életem van, mint a
kutyának.
Mert a kutya bebúvik a lukába,
Én meg pedig bolyongok a világba'!
Legszebb népdalaink dallamait is felhasználták életük, nehéz sorsuk ábrázolásához:
Bujdosik az árva madár,
Minden erdő szélén
megáll.
Hát egy ilyen csóró, mint én,
Hogy ne bujdokoljon szegény ?
Eljárok én
bújdosásba,
magam sem tudom, hova.
Reggel kelek, estig
megyek,
Míg egy városba
betérek.

rDe

•

'.

• Édes anyám, édes anyám,
Szedje össze
ingem-gatyám!
Ügy elmegyek messzi útra,
Hej, magam sem tudom hova!

MESTERSÉG, CSÜFOLÓ: •
A mesterlegények vándorlás közben a munkásszállókban összetalálkoztak más
szakmához tartozókkal is:, Ha jókedvük volt,- akkor vidáman évődtek egymással,"
azonban sokszor az is előfordult, hogy össze is verekedtek azon, hogy melyikük szakmája előbbvaló. • Különösen a szabókról volt sok gúnydal:
SZABÖCSŰFOLÖ:
Három szabó legények, mek, mek, mek.
Hárman voltak szegényék, mek, mek, mek,
Hárman ültek egy
kecskére,
Ügy mentek ők el Bicskére, mek, mek, mek.
A kocsmába betértek, mek, mek, mek,
Három deci bort kértek, mek, mek, mek,
Megitták a deci bort, .
Hogy lemossák az' úti port, mek, mek, mek.

^

A borukat megitták, mek, mek, mek,
Kifizetni nem tudták, mek, mek, mek,
(
Mind az ablakhoz' álltak,
S mint a kecskék, kiugráltak, mek, mek, mek!
Továbbá:

.

.

Asztalos,
lakatos
Részeges, kalapos!
Csizmadia
kerekszék,
Üssön meg a nehézség!.

'

Szabóra:
Szabó, szabó, szaptató,
Kerék alá csaptató,
Tűz, láng égető,
Veszött kutya
kergető!

(

MOZGALMI
DALOK:
A vizsgált területen, különösen Hódmezővásárhelyen találtuk bőséges forrását
a mozgalmi daloknak. Még a századforduló előttről származnak ezek, , a Szántó
Kováés János-féle zendülés idejéből. Ma is szeretettel emlékeznek vissza a bátor
munkásvezérre.
SZÁNTÓ KOVÁCS VERBUNKJA':
Vörös lobogónkat fújja az őszi szél,
Katonáink tömege ezredekre
kél.
Sej! Szántó Kovács
verbunkja
Fel van virágozva!

'

,
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Ne féljünk' a jövőtől,
Az ellenség
százezrétől!
Sej! Szántó Kovács
verbunkja
Fel van virágozva!
Szántó Kovács a veiérünk,
Ezért van hát jó életünk.
Séj! Szántó Kovács
verbunkja
Fel van
virágozva!
Még a zendülés idejéből való:
Fatetején csörög a szarka,
Korgó gyomrát hogy
elaltassa.
Vásárhelyi
városháza
urai,
Szegény ember fogát rájuk
fenheti!
Csendőrgolyó és huszárkard van elég,
Szántó'Kovács,
béremelés kell-e még?
Ha kell, mondjad: adunk neked eleget,
Csendőrgolyó oltja ki az életed!

0

'

'

A századfordulón, mikor megalakultak a szocialisták helyi szervezetei, még élénkebb lett a mozgalmi dalok éneklése. Ennek a korszaknak a dalai részben daloskönyvekben, nyomtatott formában terjedtek, de változtak, alakultak, a munkásnép
között élő hagyománnyá váltak. Keserves életüket így dalolták meg:
Aranyozzák
a templomunk
oltárát,
Licitálják
a szegények
párnáját,
Nincsen, amit befognék a szekérbe,
A két lovam, tegnapelőtt,
kivezették,
Plébános úr, mondja meg a kántornak:
Búcsúztatót
készítsen a lányomnak.
Üres a polc: szolgálni megy fel Pestre;
Ügy is tudjulí, mi vár reá, nem mer jönni

eldobolták

többé

párbérbe!

*
szemünk

elébe!

A világháború felé közeledve egyre keményebb lesz a mozgalmi dalok hangja:
Piros zászlónk, vörös zászlónk
Lobogtatja a szellő —
Jer alája, jer alája
Te jogtalan
szenvedő:
Testvérünk
vagy, mért ne
Tartanál
velünk.
Ha munkás vagy: nem lehetsz

te

ellenünk.

Elő, elő sorba hosszan, te jogtalan
munkáshad.
Zsarnokidat, hóhéridat táborunkból jól láthadd. '
Dörögd velünk: nincs számukra
grácia,
Éljen a
szociáldemokrácia!
Mikor a munkásság a Népszava javára gyűjtött, a rendőrök ezt minden eszközzel
meg akarták akadályozni. Ezt az eseményt énekelték meg az alábbi gúny versben:
Akinekrnincs
Menjen fel a
Mongya meg
Fogaggya meg

szeretője,
babája,
bécsi
kamarillába.
ő a császárnak
magának,
Tisza Pistát kiugató-beugató

Ez a kormány meg akarja
tiltani,
Nem szabad a Népszavára gyűjteni.
Titkon gyűjtünk a Népszava
javára:
Kötelet a, kötelet a Tisza Pista
nyakára!

kutyának!
i

A választójogi harcok idején nemcsak sztrájkokkal és tüntetésekkel harcolt a munkásosztály, hanem dalokkal is, melyek egyik-másika felért egy programmbeszéddel,
é s tömören kifejezte a nép véleményét:
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„Tulipános banda", piruljon a pofátok,
Hazátlan bitanggal van tele az országtok?!
Általános, titkos választási
jogot
Adjatok!
Hazafiak leszünk, nem hazátlan
Bitangok.
A darabont kormány idején a' reakciósok „házafiaknak" nevezték magukat és a
•választójog híveit „hazátlan bitangoknak". A „hazafiak" tulipános jelvényt hordtak,
.annak jelzésére, hogy ók csak hazai gyártmányt pártolnak. Jellemző, hogy a tulipános jelvényt bécsi, gyárban készítették. Az első világháború előtt született ez a for:radalmi dal:
A sok trónus cifra lábát
Szolgakezek
faragták.
.Lehet, hogy a
szolgakezek
Egyszer össze is zúzzák.

.Az elaggott
koldusoknak
Kenyeret
ti adjatok.
.Mert azt tőle, nagy jó urak,
Régen elraboltátok!
~~~
Míg ti a kéj
tengerében
Úsztok minden gond
nélkül,
Kacajtokbá,
tivórnyába
A nép átka
bevegyül.

'
*
Nyissátok meg a börtmök
Csikorgó
vasajtóit!
Bocsássátok
szabadjára
A kaszánnyák
rabjait!

Rabot-rabbá,
a gazt-gazzá
Egyedül ti
tettetek.
Paráznaságotok
miatt .
Koldulnak a százezrek!

'

'

Hatalmas- urak,
halljátok'
Az ébredő nép
szavát,
Mely mint vihar mennydörgése
Zúgja a világot át!

Szabadság, jog
mindenkinek,
,Származást
nem ismerünk; '
.Király, koldus avagy paraszt
.Meztelenül
születtünk!

•

2. 1918—19-es forradalmak.

\

1

w

\

!

Proletárdiktatúra.

Az elvesztett háborúból visszaözönlött tömegek kifosztott falvakat, nyomort, mun"kátlanságot találtak itthon. Elkeseredésük tetőfokra hágott, mikor látták a másik
oldalon a jólétet,' kényelmet, dőzsölést. Hatalmas forradalmi hullám csapott át a
tömegek lelkén. A kapitalista állam minden eresztékében recsegett-ropogott. Ez volt
áz a,korszak, melyről így ír a költő:
„Rákóczi,
akárki
Jöjjön
valahára,
Esze komám,
kígyóinknak
Lépjünk a nyakára!"
•A forradalmak idején új munkásdalok születtek:
AZ ÁLLAM
Az állam bajba'
Az állam bajba'
Az osztály¿llam
Ügy ám! Bajba'
Az állam bajba'

van,
van,
bajba' van.
van,
van!

BAJBA'

(Ady.)

'

VAN!
Van még
lámpavas,
Van még
lámpavas.
Húzzátok fel, aki gaz!
Ügy ám! Aki gaz,
Van még
lámpavas!
57

Kik féltik az államot,
Kik féltik az államot,
Egytől-egyig mind gazok.
Ügy .ám, mind gazok,
Kik féltik az államot!

Húzd fel a Tiszát,
Húzd fel a Tiszát!
Melléje meg húzd fel,
Aki
ellenáll!
Húzd fel a Tiszát!

Toborzó a munkáshadseregbe:
Piros a lobogónk, sok a katonája.
Gyere ide komám, állj te is alája!
. Kemény a tenyered, napsütött az arcod,
Ne legyél te barom, ne tűrd el a sarcot!

:

Akinek nem langyos vízből van a vére,
Nem fogatja be magát az iga elébe.
Ha kisütött a nap, vége van az éjnek,
Lesz még'hajnala
is', leiI még a
szegénynek!

'

. . .

Hallod-e, te komám? Riadoz a szózat;
EIrontója talán„ nem leszel a jónalc?
Előre csupán csak, ha egyet is lépünk,
Hej, akkor örökre vigalomba'
élünk!

Igen népszerű volt az alábbi is:
Forradalmi vörös zászlónk szabad szellő lengeti.
Szabad szellő egy szebb jövő diadalát hirdeti.
Szent a zászló, szent a jelszó, ami írva reája,
Az elnyomott munkásnépet
lelkesíti
csatára!

1

,

> '

•

Föl csatára, elnyomottak,
a vörös zászló alatt!
Te lenézett szolganépség, mutasfl meg
hatalmadat!
Hadd lássa meg' az elnyomók lusta, renyhe
serege,
Hogy ég, lángol a szívünkben a szabadság
érzete!

A nagy nemzeti forradalmakat példázza a munkások előtt az alábbi dal, és azt
sugalmazza, hogy a szabadság -minden népnek elérhető, ha küzdenek érte:
Francia, angol meg egy marok
magyar,
Vérrel szerezték
szabadságukat.
Ej-haj, nem baj! Éljen a nemzet, éljen
•Éljen a. munkás
társadalom!
Munkások vagyunk, nincs még
szabadságunk,
Mert a balszerencsénk
gyászt hozott
reánk.
Ez baj! Nagy baj! (De) él még a nemzet;, él még
Él még' a munkás
társadalom!

a

hon!

a hon!

Törjük szarvát le mi annak a nagy úrnak,
Hogy ne parancsoljon a
munkásnak.
Ez az! Ez az! Így élhet a nemzet,t élhet a hon!
így élhet a munkás
társadalom!

A munkás-paraszt összefogást hirdeti az urak ellen:
Nem lesz nálunk, nem lesz• nálunk
Most már úr és szolga;
'
Ha közénk áll .minden
ember,
Veszve a nagy urak dolga.
Munkás-paraszt
egyesülve
Lerázza a láncot,
így lesz boldog, minden ember
Szép
Magyarországon!

•
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A maguk szabadságáért harcolva a világszabadságra is gondoltak:
Zászlónk kibontva büszkén
leng,
Jertek,. hívó szózat cseng! •
A fegyverünk
lesz víg dalunk,
o Szent igazunkért
harcolunk!
"

,

Mit várjunk még, mit várjunk még?
A lelkünk ég, a lelkünk ég!
Alamizsnát
mi nem kérünk.
.
•
ft
Mi dolgozunk, ingyen mi sem kell nekünk!
•
- '
3. Az ellenforradalom

Vesszen hát a
Jöjj el szent
időszaka.

i

\

zsarnok'ság,
világszabadság!
t

1920—1944.

Ebben a sötét korszakban a féktelen, terror" következtében nem sók kulturális:
megnyilvánulás akad. A. forradalom az imperialisták intervenciója következtében elbukott. A forradalom vezetői: emigrációban. A legjobb harcosok az ellenforradalom
tiszti különítményeinek böllérbicskái által véreztek el, vagy börtönben voltak. Röpcédulaosztogatásért néhány évi börtönt sóztak áz illegális párt harcosainak nyakába.
Ilyen körülmények között a munkanélküliség rémétől űzetve, a munkásosztály sem
alkotott, nem gyarapíthatta a közösségi költészetet újabb darabokkal.
'
Itt leginkább az egyes ember, a munkásélet osztályélményeit magán érző és
átszűrő ember hangja kap helyet. Területünkön találtunk néhány munkásköltőt,
akik nehéz napi munkájuk után megfogták a ceruzát, és osztályuk életét versbeszedték.
;
:
Álljon itt Borsy János néhány verse a 30-as évekből:
VÁGYÓDÁS .(emigrációban írta)
Az üldözött, az
elhagyott,
Emberektől
megtagadott
1 Szomorúan
búslakodva •
Tekintget az
éjhomályba.
A fészkéről kivert jnadálr
Akármerre szabadon
száll.
Nincs előtte
országhatár,
Vágyaival
szabadon
jár.
SÖTÉT GONDOLATOK
kifejezést érzelmeinek.)

Szomorúan zúg-búg a szél; .
Ke,dves párom, merre
mentél?
Nehéz gondtul őszül a haj,
Hogy itt hagytál, tenger a baj.
Reménységünk
netovábbja,
Hazajössz-e
valahára?
Érző kebel, ölelő kar,
Gyere, gyere hazat hamar!

(A családjától elszakadt ember a népdalok hangján ad'
'

Olyan az én lelkem,
Mint a sötét felhő:
Nehéz terhét
hordja
Ma még mind a kettő.

Lelkemet a bánat
Mindig úgy
ellepi,
Mintahogy
a
szélvész
Felhőket
tereli.

Sajgó, fájó
lelkem
Ingadozik
szörnyen,
Mint a sötét felhő
Fenn a
levegőben.

Aminthogy
a felhő
Megindul
magától,
Ügy az én lelkem, is
Könnyeimtől
tárul.

(1923.)

Borsy, János ma 73 éves. Már szinte gyermekkorában eljegyezte magát egy életre
a ' munkásmozgalómmal. Még 14 éves sincs, mikor egyhónapi börtönre ítélik a
Szántó Kovács-féle zendülésben való részvétele miatt. Azt a vádat emelték ellene,
hogy a zendülés alkalmával megütötte a rendőrkapitányt... Az 1919-es proletárdiktatúra idején a vásárhelyi direktórium tagja volt. Emiatt bújdosnia kellett. Budapesten bújkált, míg hazatérhetett. Fenti verseit a bújdösásban írta.
Hogy mennyire várták a dolgozók a szabadságot, azt kiérezni egy másik munkásköltőnek, a szegedi Pestalics Istvánnak verseiből:
Egy este a Tisza partján áll, és azon gondolkozik a munkanélküli költő (cipészsegéd), hogy hazamenjen-e:

Aludni, eh, nem megyek én még
haza,
Hisz tavasz van, ébredésnek
évszaka.
S ébren lenni szebb mostan az
élet...
Ha tudnám, hogy nyugatnak,
keletnek
Népei mind öntudatra ébrednek,
o
Te szép hajnal, bevárnálak
téged!
(1927.J
-Az írni-olvasni alig tudó, ösztönös költő (3 elemit végzett) azonban . tudja, honnan
-kell a szabadulást várnia népe, osztálya számára:
HAJNALBAN
-Megállok egy dombos
helyen,
!Kelet felé nézek.
S a regdeli szürkületben
Feltűnik egy piros elem,
.A hajnali élet!
S ott a láthatáron
messze,
A róna táj mögül
Vérpirosán, mint egy eszme, .
•Jön fel a nap, és tüzelve
• Süt le a föld körül.

v

'

'

-4. A felszabadulás

I

utáni

évek.

"
/

!

,

.

' Járó-kelők
köszöntenek:
Jó reggelt! Jó napot!
Én is viszont: a
népeknek
És egy újabb szebb
életnek
Emelek kalapot!
(1927.)
1945—53.

A felszabadulás után az üzemekben új kulturális műfaj keletkezett: a . rigmusköltészet. Ma már alig van az országban üzem, melynek ne volna rigmusbrigádja. Dolgozó népünk egyrészt azzal, hogy felszabadult az embertelen kizsákmányolás alól és fizikailag is több ideje maradt, másrészt azzal, hogy az országnak
ura lett és a kultúrát is birtokába vehette, nagy lépéseket tett előre az öntudato•sodás útján. Ezek a körülmények új kulturális alkotásokra ösztönözték üzemeink
dolgozóit. Így van ez Csongrád megyében is. A dolgozók úgy láttak hozzá új kultúrájuk kialakításához, hogy a régi értékeket, hagyományokat is alapul vették. Ez> nem
is lehet máskép, mert a szocialista kultúrában semmiféle igazi kulturális érték
nem sorvad el, így a haladó népi hagyományok sem, hanem a szocializmus megvalósítása közben új, célszerű formákat öltenek, és tartalmukban is az új körülményekhez igazodnak. Gorkij írta, hogy a dolgozó nép művészeténék nemcsak
múltja, hanem- jelenje és jövője is van. Ugyanő felszólítja az orosz irodalmárokat
már 1909-ben, hogy- gyűjtsenek számára „csasztuskákat", és ne riadjanak vissza
azok esetleges kezdetleges formáitól.
Nálunk is a felszabadult nép dalol önmagáról és munkájáról, mely munká
megteremti a maga hőseit, és ezeknek az újtípusú hősöknek dalba,. táncba, játékba
és rigmusba szőtt alakját. Művészeti- tömegmozgalmunk egyik erőteljes hajtása üzemeink rigmusmozgalma, rriely a mindennapi gyakorlatban hatásosan, lemérhetően
közvetlen eredménnyel kapcsolódik az élet és munká kérdéséhez, hozzásegítve
azokat a megoldáshoz.
•
Az üzemi rigmusok a szovjet példa és tapasztalatok alapján jöttek létre. Kialakulásuk, jellegük, előadásmódjuk és mondanivalójuk jellemzően mutatják, hogy
olyan műfajjal van dolgunk, mely kifejezetten a nép államában, a szocializmus
építésének körülményei között kaphatott új jelentőséget. A paraszti költészet rigmusai más természetűek. A régebbi ' szórványos (városi) rigmusmegnyilvánulások
nem lépték- túl a kispolgári kabaré és cirkuszi porondköltészet kereteit.
A mi rigmusköltészetünk a szovjet „csasztuskához" viszonyítva még gyerekcipőbe jár — színvonal tekintetében —, de nagy népszerűsége bizonyítéka annak,
hogy e műfajnak további lehetőségéi vannak.
Néhány példa:
Az aktívákat nem foglalkoztató, mindent magavégző funkcionáriusokról:
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ÍVem törődik
reggelivel,
az
ebéddel,
Nem tudjuk, hogy mikor alszik, mikor kel
összecsuklik
nemsokára...
Pedig nekünk szükségünk
van
munkájára!

fel.

A szege'di ünnepi könyvhét rigmusai rámutatnak a Kenderfonógyár nődolgozóinak
eréhyeire, de hibájára is. Jó példa- arra, amit a rigmusírók sokszor elfelejtenek, hogy
dicsérni is kell:
Lányok, lányok, kendergyári
lányok,
Jaj de nagyon büszkék vagyunk
rátok.
Szépek vagytok,
ügyesek is
vagytok,
Hamarosan
jó férjet is kaptok ...
Néhányan nem haladnak a munkával. Mi az oka ennek?
Megmondhatjuk,
mi az oka
ennek,
Olvasni ti bizony nem
szerettek.
Pedig a könyv a legjobb
barátod,
A munkában
mindig hasznát
látod.
Olvassatbk,
kendergyári
lányok!
A rigmus odavág a nemolvasó férfi dolgozóknak is:
A rátarti
legények
Műveltségben
szegények.
Sohsem jut az eszibe,
Eszibe; hej az eszibe,
Hogy könyvet vegyen a kezibe.
Ám az okos
legénynek
„
Szakkönyvek
meg
regények
Világítják
az utat,
Az utat, a helyes
utat...
Szórakozva
tanulnak!

,

Az élüzem cím élnyerésekor az összes dolgozókhoz szól a rigmus:
ötéves
tervvel
építjük
az
országunk.
Valóra is válik nékünk minden
álmunk.
Teljesítjük
a tervünket, /
Egész Szeged csodálja majd
győzelmünket.
A tápéi népi együttes a berlini VIT-re ment. Tagjai között hajógyári,
gyári, kendergyári munkások is voltak. így búcsúztatta őket a rigmus:

konzerv-

Eredj babám, eredj el a VIT-re,
Vigyen csak el a vonat
Berlinbe.
Riszáld mög a szoknyádat,
a
rúzsásat,
Hadd lássák, hogy nálunk hogy
táncolnak!
A rigmusírók üzemük minden helyi problémáját megéneklik, de országos jelentőségű,
események idején is . hallatják hangjukat. Sok kezdetlegesség és hiba van még"
rigmusíróink munkájában. Ha azonban nagyobb műgonddal, jól kiválasztott d a l l a mokra írják majd a rigmusokat, intenzíven olvassák nagy íróink költeményeit és
a népköltészet alkotásait, akkor -sikerre viszik művészileg is a rigmusköltészetet..
. B) ELBESZÉLÉSEK, VISSZAEMLÉKEZÉSEK
A MUNKÁSÉLETBŐL
A munkáséletről szóló elbeszélések régebbi rétegei az inasélet
a mesterlegények vándorlásáról, • régi neves munkáshősökről szólnak.
1. 1870-és

évektől

az első világháború

vé,géig:

nehézségeiről,,

1918-ig

A hírés
kovács
Apám híres kovács volt. Vidám és bikaerős ember. Sok történet ismeretes,
róla mind a mai napig. (Elmondta D. Á. 72 éves asztalos. Dorozsma.) Még fogat is
húzott. „ . . . Arra megy a fogfájós a kovács felé. Jónapot, Jánocs bácsi — köszön,
rá. — Látom már mi baja van — mert fel volt dagadva a képe az illetőnek-. —
Jöjjön be, majd elbánunk ezzel a kutya foggal!
CL

Vasat tett a kohóba, fújtatta. Majd erős kendercérnát kötött a fájós fogra, és
•a másik végét odakötözte az üllő lyukához. Közben vicceket mondott a páciensnek,
-hogy jobb kedve legyen a „műtéthez"-. Mikor jó meleg lett a vas a tűzben, azt
mondta a fogfájósnak, hogy hunyja be a szemét. Akkor kivette a vasat a tűzből,
és odatartotta az orra elejbe: — Na most nyissa ki a szemét!
Megijedt az illető a tüzes vastól: elrántotta a fejét is; kiszakadt a fájós fog.
Akkor odaadta az üres üveget az inasnak: — Eredj Miska, hozzál egy deci
pálinkát. — Az itallal azután a kovács is, meg a páciens is kiöblítette a torkát.
Ez volt a fizetség."
Hogy játszotta

ki a

„kutyaütőket"?

„Egyszer elültöltős puskát is csinált. Arra sétált a főjegyző meg a szolgabíró.
Mikor a műhelyajtó elé értek, rájukirányította a puskát, és csattogtatni kezdte.
Nagyon megijedtek ezek, és elkezdtek szaladni, akkor még utánuk is kiabált: —
Fogják meg!
••
Mikor az urak a hivatalukba értek, előszólítottak két markos, botos baktert.
— Menjetek és hozzátok be Dobayt!
Ezek elindultak apámért. Ö már sejtette, hogy mért jönnek. De azért odaszólt: — Na mit akarnak?
— Azt a parancsot kaptuk, hogy: „hozzuk be Dobayt."
— Rendbe' van, dehát piszkos kézzel nem mehetek az urak elé. Erre nekiállt és szép komótosan kivette a tűzpartot az égő kohóból, és a vizesvederbe tette,
nehogy tűz legyen, míg visszajön. Az üllő tőkéjén volt a kenőszappan, ezzel meg- •
' mosta a kezét, megtörölgette, majd ismét mégkérdezte: hogy szól az a parancs?
— Ügy, hogy' hozzuk be Dobayt!
Ekkor bezárta a műhelyt, és lefeküdt a járdára.: Na vigyetek!
Azok elkezdtek könyörögni, hogy ne kívánja tőlük azt, hogy egy ilyen nagy '
-darab embert olyan hosszú úton cipeljenek, jöjjön a maga lábán.
De ő nem alkudott. Megkérdeztem, hogy szól a parancs, ti azt mondtátok,
hogy „bevinni", ha azt mondtátok volna, hogy „bekísérni", akkor mentem volna.
Így azonban csak vigyetek. Nágynehezen bevonszolták a hivatalba. Csurom vizek
lettek..
A szolgabíró lecsukatta az öreget. Délután fölvezették. Beszéltek a ' lelkire,
hogy ne csináljon többet ilyet.
Ö meg elkerekítette a szót az. összes bakterokról és hivatalnokokról: Fosson
kánya benneteket!
Ez a vége."
A neves kovács híre napjainkig él Dorozsmán.
.Vándortörténetek:
„Ügy vándoroltunk az én időmbén (1890. táján), hogy 10—12 mesterlegény ösz-szeállt, és együtt mentek az országutakon. Más-más szakmájuk volt, akinek munkája akadt útközben, az lemaradt. De az" országutakon s nagy -forgalom volt, mindig akadtak újabb társak.
!
Hátunkon volt a felejzni (hátibugyor), és benne volt a betyá'rbútor. Egy váltás
fehérnemű és némi élelem. Ki voltunk öltözve cefetül. Volt közöttünk egy jóképű
szabólegény, ez magas, szürke cilinder kalapot hordott. Papírból egy ollót vágott
ki, és ezt a kalapja elejére tűzte, ö volt a vezér. Mi meg nagy vidáman mentünk
utána.
'
(Z. L. 78 éves asztalos, Makó.)
Inasélet
„13 éves koromban mentem el inasnak. Az egész család kőmíves volt. Így hát'
• én is annak mentem. Akkoriban még pofonokkal-lécekkel tanították az inast. A tanulást rábízták :— ami ragad rá. De felhasználták a komoly munkánál is, mert
-az inas volt a legolcsóbb munkaerő."
.' '
(B. J. 73 éves kőmíves, Hmvásárhely.)
„Tízen voltunk testvérek, és hogy ne legyünk olyan sokan otthon kenyérpusztítónak, inasnak adtak. Akkor 1906-ban sokan dolgoztak már nálunk a provincon
•(a kis városokat hívták így, N. D.) az iparban. Kosztbt-szállást és ruhát kellett
volna adni a mesternek, de alig adott. Csak a szabadulásomkor kaptam ruhát mesteremtől. Volt némi kis borravaló a hazavitt cipőkért, ebből tartottam fenn magamat, különben éhenhaltam volna.
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Az inasévek alatt a kamrában a padlásfeljáró alatt aludtam. Alig volt mivel
takarózni. Két szalmazsákom volt: egy alul, egy felül. Télen, reggelente belepte
a hó. a rajtam levő szalmazsákot.
Az asztalhoz sose kerültem enni.
Mikor felszabadultam, és mint segédet az asztalhoz hívtak enni? kiesett mind e n evőeszköz a kezemből,, annyira szokatlan volt, hogy másokkal egyek együtt
•egy asztalnál.
Mi inasok mindig a küszöbön ettünk, vagy a műhelyben, a pandlinál (munkapad). A" munkaidő korlátlan volt. Látástól-vakulásig dolgoztunk, és ha postamunka
volt, még éjtszaka is.
Egy héten többször is káposzta volt ebédre", és b o t t a l r á n t o t t a k
rá,
ugyanis nem volt berántva.
Voltak azonban szervezett munkások is nálunk. Ezek beszéltek a többieknek
a szakszervezetekről. Vitát indítottak minden minket érintő problémáról. Újságokat, közlönyöket hoztak magukkal, és rábeszéltek mindenkit, hogy olvassa el.
Ezeket az újságokat az inasoknak is odaadták. Így . ismerkedtem meg az
-eszmével."
(F. I. 60' éves cipészsegéd, Makó.)
' Einstand. (Első állomás. Régi munkásszokás.)
Mikor egy inas felszabadult, akkor az első heti fizetéséből meg kellett vendégelnie munkatársait. Ezt nagyon számontartották.' És görbe szemmél néztek arra,
aki nem tartotta be ezt a régi hagyományt. Ez nem volt más, mint a céhes idők
társpohara. Mert érvényes volt még az 1940-es években is, ha új munkás került egy
üzembe, hogy a legközelebbi dolgozótársait meghívta egy' pohár borra. Ez mint
adatközlőim mondják: íratlan törvénye volt a munkásságnak. Érdekes, hogy most
a Kisipari TSZ-ben újra éled ez a régi szokás. Ha egy új tag belép, annak az
örömére, a belépő tag költségére egy kis mulatozás^ rendeznek. Ez többszázéves
folytonosságot jelent. Akik résztvettek az einstandon, azok barátok lettek.

2.

Az ellenforradalom

éveiből:

1920—44.

Á sztrájkokról, munkásmozgalmakról * szólnak az elbeszélések.
Munkások

a

szabadegyetemen

„1924-ben történt. Szabadegyetemi előadásokat hirdettek az Akadémiában.
Az előadók nagynevű tudósok', gazdasági szakemberek' és miniszteriális tisztviselők
voltak.
.
• ^
Esett az eső, dolgozni nem tudtunk az építkezésen, szűk ebédlőhelyünkön
lenni nem akartunk, így hát bementünk' az előadásokra: Ingyenesek voltak.
Az előadás lényege az volt, hogy minden bajnak és nyomorúságnak a Trianon
az oka és a 18—19-es forradalmak. Az előadások után . hozzászólásokat kértek. Volt
ás ilyen. A felszólalók az előadót ismételgették.
,
•
Szót kért aztán az eső elől, a Teleki-térről odahúzódott Nagy János szentesi
kubikos is. Ez olyan Botond-szerű, (testalkatú) ember volt, jóval túl az ötvenen.
Megadták neki a szót.
.
•
Engedelmet kért, "hogy annyi nagy tudású' ember után ő is beszél, dehát úgy
gondolja, mégis csak megmondja: hogyan látja ő, egyszerű ember, a bajok okát.
A baj szerinte az, hogy nálunk nem tudnak se nagy, se kis földön helyesen
gazdálkodni. A megoldás az, hogy meg kellene tanulni a helyes gazdálkodást kis
földön, mert aki ezen nem tud, a naggyal még inkább nem bír él: — Bocsánat —
mondta. —, én így látom a bajok forrását.
Nagy megrökönyödés volt. Nem értették, hogy mire gondolt. Ö az egész ország
területére gondolt képletesen. A „csonka" és a „nagy" Magyarországra.
(V. J. 62 éves kőműves, Szeged.)
.
\Hogyan

csalódott

a mester?

-.

„Volt tanítómesterem, a Rankl, egyszer felkeresett és elmondta, hogy • milyen
büszke rám — pedig évekig nem is beszéltünk egymással. Hogy én többre vittem,
mint ő.
Végre kirukkolt a kérésével. Azt kérte, hogy felléphessen Makó egyik kerületében városatyának.
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Azt mondtam neki: — Ugyan, hiszen maga úgy sem léphetne' fel szocialista,
programmal, a polgárokhoz pedig menjen csak el egyedül, közöttük élt, jobbart
is ismeri őket.
Erre aztán csalódottari eltávozott."
(F. I. cipész, 60 éves, Makó.)
}

A Munkaadók

Szövetsége

„Mi ezt csak kutyaszövetségnek neveztük, mert a lapjukban egy kutyát, láncra
kötve ábrázoltak. Innen a név.
Ezek minden üzemben nyilatkozatot akartak aláíratni a munkásokkal, hogyalávetjük magunkat az ő szövetségük határozatainak. Én akkoriban m u n k a f e l ügyelő voltam. Nekem kellett végigkísérni a megbízottaikat az üzemben.
•Azt kérdezi Kiss elvtársam: — Mondja Zombory elvtárs, maga aláírja ezt?
— Én ugyan nem!
— Nahát akkor mi sem írjuk alá!
Nagyot nevettünk rajtuk, aztán vége volt."
(Z. L. 78 éves asztalos, Dorozsma.)
4. A felszabadulás
után, a sztrájkoló, főnökeit megleckéztető munkások azüzemek gazdái lettek. Az új élet építésének hőseit gyakran láthatjuk az újságok
fényképein. Megváltozott az élet, megváltozott a munkához való viszony is. N é h á n y
év vagy évtized mulvá új legendákat gyűjthetnek a munkáshagyomány-kutatók
Sztálinváros, Inota és más szocialista építkezésünk hőseiről.
III. Régi május elsejei

dalok,

történetek

1890. május elseje az a dátum, mikor először ünnepelt együtt a világ forradalmi munkássága. A II. Internacionálé kongresszusán határozták el, hogy 1890-től
kezdve minden évben, minden ország munkásai ünnepeljék meg május elsejét, a.
munka v ünnepét, '
, . Sok harc, sok vér, sok könny emléke fűződik a május elsejékhez. A munkások ünnepe, harci seregszemléje riadalmat okozott a burzsoáziában. Mozgósították
is minden rendű és rangú „kutyaütőket", hogy szétugrasszák a munkások tüntető
felvonulásait.
A burzsoáziának segédcsapatai is akadtak a munkások sorai között, abban a
törekvésben, hogy szalonképessé változtassák a május elsejék harcos jellegét. Még
az első világháború előtt a szocdem vezérek már mindent elkövettek, hogy kvaterkázó, nyárspolgárias majálissá változtassák a munkásünnepet.
Azonban minden hiába volt részükről, mert a munkásság a magáénak vallotta:
a május elsejéket, melyen mindig megnyilatkozott a nemzetközi szolidaritás ' és a
munkásosztály harci ereje.,
Néhány példa érzékéltesse, milyen szeretettel és harcrakészséggel készült a. '
Csongrád megyei munkásság május 1. megünneplésére.
1890.

Szeged
"

1

„Talán hetven éve ennek. Bizonyosán május elsején volt. > Akkor édesapám,
piros szegfűvel a gomblyukában jött haza. Kérdezősködésünkre elmondta, hogy a.
Kállay-ligetben volt — ott ülték meg a világ munkásainak ünnepét."
(C. A. visszaemlékezései, Szeged, 1953.)
A fenti adatból kitűnik, hogy a szegedi dolgozók is megünnepelték a legelsőmájus 1-ét. Az újszegedi Kállay-liget nagy nevezetességre tett szert a május elsejék történetében, helyileg. Ezután minden évben itt zajlottak le a munkásság m á jusi ünnepei. Sokszor csak nagy nehézség árán, a rendőrök éberségének kijátszásával sikerült a hídon átkelve a Kállay-ligetbe jutniuk és ott ünnepelniük.
1893.

Hódmezővásárhely.,

Rendőrségi engedéllyel a Szabadság-térnek nevezett vásártéren, többezer főnyi
tömeg jelenlétében tartották • meg a munkásünnepet, melyen május 1. harci j e l e n tőségéről és a munkások helyzetéről beszéltek az előadók.
-Itt beszélt először Szántó Kovács János is, de olyan hevesen, hogy az e l n ö k
— Sz. G. cipészsegéd — kénytelen volt őt többször is figyelmeztetni.
A gyűlésre vonultában énekelte a nép az előző évben megkedvelt május e l sejei dalt:
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Indulj, munkás,
tüntetésre,
Május hónap
elsejére.
Nemzetközi
munkásünnep,
^ Minden munkás üli azt meg.
Éljen a munkásszövetség!
'
Éljen a munkás!

•
<-•

További szakaszaiban a nyolcórás munkanapot, az általános, titkos választójogot,
követelik^ és a nemzetközi munkásszolidaritást ünneplik.
1894 után, mint a Szántó Kovács-féle zendülés egyik résztvevője visszaemlékszik, nagy lelkesedéssel énekelték azt is, hogy:
Május reggel bíborpírja
Fodros szélű, forradalmi,
Mintha mondaná — légy
Jogotokért, szabadságért

1

'

T894. Makó

vonja körül az eget.
vörös zászló
integet.
készen! Talpra, sorba,
emberek!
e nagy • világgal
küzdjetek!

\

v

A képviselőtestület 6000 forintot szavazott meg, mely összegért
katonát rendeltek ki, május elsejére — a polgárok védelmére:
1896. Szentes

egy század
'

A munkások kifogtak' a rendőrkopókon. Csoportokban a Széchenyi-kertbe vonultak, onnan pedig az egyik elvtárs lakására: Ott a, vezetők beszédeikben méltatták május elseje jelentőségét, utána munkásdalokat énekeltek. Mire a rendőrség
neszét vette a dolognak, a munkások szétoszlottak.
1902.

Makó

A helyi nagyságok betiltották a gyűlést és a felvonulást. Hiába fellebbeztek a
munkásvezetők a belügyminiszterhez. Az elutasító határozatot öten is mentek kézbesíteni a „kutyaütők" közül a szocialista vezetőnek. Azonban az enjjített vezető
felesége, hogy valamilyen formában mégis kifejezést adjon május 1. jelentőségének,
az éjtszaka folyamán vérpirosra festette a kis házat,
Ez a nagysikerű és szellemes ötlet még évek múlva is sok követőre talált
Makón május 1. táján.
.
1905-ben Hmvásárhelyen
új dalt tanult be a dalárda; .egy régi népdal dallamára
írták a forradalmi szöveget:
/
Itt van újra május
elseje,
1
A levegő dallal van tele.
Zengedezzük
hát mi is dalunk,
Mindannyian
testvérek vagyunk.
• '
Proletárok egyesüljetek,
Elavult a régi rend — beteg!
Szebb jövőért áhitoz
szívünk
Hódít a zászló, mit
viszünk!

>

Nincsen messze már a diadal
Zsarnok, önkény, szolgaság
kihal.
Az igazság napja
fennragyog,
eszme' él és győzni fog!
vAz
Szent jogunkért föl csatára hát
így elérjük a jövő hónát.
Közeleg a régvárt
pillanat
A nép boldog lesz és szabad!

{

1907-ben szavalt Vásárhelyen,
a népkertben tartott munkásünnepen K. M.
gyújtóhangú ódát a munkások ünnepéről, hogy azután ne feledje el mind a mai
napig. Mint említi, munkástársai könnyezve, meghatottan hallgatták ezt a köl1
teményt: •
^ •
5

65

Néhány versszak az ódából:
A Teremtés legszebb, legcsodásabb
napja,
c Légy üdvöz május első reggele!
Millió munkás munkáját hagyja
abba,
Millió rabszolga láncát tépi le.
E földön ez az egyedüli
ünnep,
Mert maga a Természet
ünnepel.
A kikelet imára hí bennünket;
Szabad pacsirta himnuszt
énekel!...
Nekünk nincs nagy multunk s
hagyományunk,
Mink szerte téptük a bilincseket,
Nincsen mit visszasírnunk,
vagy
kívánnunk,
Nincs mit kesergnünk szebb idők
felett!
Nekünk a múltból semmi, semmi nem kell,
Leráztunk vallást, rögzött
babonát,
Mert mi a jövőbe nézünk ihlett
szemmel,
Mert érted küzdünk, fényes új
világ!...

,

Kik életünket
leéltük műhelyekben, ""
Sötét bányáknak síri
rejtekén,
Ma egyesüljünk
kint á
kikeletben:
Testvéresüljünk
természet
ölén.
Egy percig könnyebbüljön
meg a lelkünk,
Es gondolkodjék
szabadon
agyunk.
Egy percig eszméljünk, egy percig
feledjünk,
• Egy percig higgyük, hogy emberek
vagyunk!
Mutassuk meg, hogy egy a földnek
népe;
A- földön minden munkás
ünnepel.
És kormányzóknak
minden
cselszövénye
Embert embertől nem választhat
el!
Fajok, színek közt nincs többé
különbség!
Egy szeretetben
eggyé
olvadunk!
A nemzetek közt megszűnt a gyűlölség:
Világ munkásai — egy nemzet
vagyunk!
(Palágyi
Lajos)
1911. Hmvásárhely

—

A szitáló eső ellenére reggel 8 órára már százak gyűltek össze a Szabadságtéren. Onnan az Erzsébet-kerti Vigadóhoz mentek. Kilenc órakor indult el a többezer főből álló menet a földmunkások újonnan felavatott vörös zászlajával az élen.
Űtközben is számosan csatlakoztak a munkások menetéhez. Az egész város nagy
érdeklődéssel figyelte a tüntető felvonulást.
Üj munkásdalt is tanultak erre az alkalomra, mely hosszú évek múlva is népszerű volt. Könnyű, kellemes népdalt idéző dallama elősegítette ennek a dalnak az
elterjedését:

i

A kikelet hívogató szózatára •
Fölpattan a műhelybörtön
ócska zára.
Virágillat, enyhe szellő jár a réten,
Csak a gyáva marad most meg
börtönében!
Tegyetek le fúrót, vésőt,
kalapácsot!
Élvezzük bár egy napra á
szabadságot!
Nemsokára úgyis bőven lesz belőle,
Meg ne ártson, szokjunk hozzá jóelöre!
A mezőn is szüneteljen most a munka!
Ne gondoljunk senki másra, csak
magunkra.
Tartson velünk mindenki, ha velünk
érez!
Aki nem tart, az úgyis az ördögé lesz!
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<

Jöjjetek ki a szabadba, a mezőre!
Ott fogadjuk meg: előre! Csak előre!
Egy a célunk, közös célért forr a vérünk,
Meg ne álljunk, míg odáig el nem érünk!
Halljátok-e, mit beszélget, a fa lombja?
Fejcsóválva, bólogatva azt susogja:
Ha ez a sok kérges tenyér
egybefogna,
A világ csak úgy magától dőlne romba!

•

Azt énekli a
Űr és szolga
Szabadság a
Ott az éden,

madár is fenn az ágon:
minek vannak a világon.
földi élet drága napja:
hol sugarát
ragyogtatja!

Keservünket
megsiratja már az ég is!
S mi a munka jármát vonjuk egyre mégis?
Rázzuk le, és kinek ezért „fáj a háta",
Hogy „ne fájjon", tegyük azt az ő nyakába!

^

Jertek mind a proletárok
táborába!
Esküdjetek föl, pirosló
zászlajára'
Piros annak színezete, mint a vérünk.
Azt jelenti, a sorsunk is egy minékünk!
•

v.

Jöjjetek ki a szabadba; a mezőre!
' Ott fogadjuk meg: előre! Csak előre!
Mi mindnyájan
egytől-egyig
síkra
szállunk,
Míg a célhoz el nem, érünk, meg sem állunk!
(Palágyi
Lajos)

Ebből a néhány példából is láthatjuk, hogy a dolgozók mennyi szeretettel, menyíiyi ötlettel és harckészséggel ünnepelték május elsejét, a világ munkásainak nagy
ünnepét. Az ellenforradalom ideje alatt csak titokban, bújkálva ünnepelhettek.
' Á felszabadulás utáni május 1-i ünnepségek mindnyájunknak kedves emlékei.
* * *

IV. Munkásköltők

'

A munkások soraiban akadtak egyesek, akik úgy érezték, hogy írniuk kell amunkásélet ezernyi gondjáról és bajáról, örömeiről és szenvedéseiről. Néhány elemit végzett emberek voltak ezek többségükben. Maguk is munkásként dolgoztak.
Verstani szempontból számos gyenge megoldású verset írtak. Mégsem lehet azt
mondani ezekről a „költőkről", hogy „suszter,' maradj a kaptafánál".
Mi különbözteti meg ezeket a kifejezéssel, mondanivalóval küszködő munkásköltőket a s e . szeri, se száma fűzfapoétáktól? Az eszmei tartalom,
mely meleg
fénnyel süt ki a verstanilag talán gyenge költeményekből. De ^ akadnak köztük
gyöngyszemek is. Ezekért a gyöngyszemekért kell gyűjteni és majdan értékelni a
munkásköltők verseit. Mai életünkben pedig nagy szolgálatot tehetnek az üzemi
költők, akiknek tehetségük is ván. Írhatják üzemük rigmusait, így nyilvánossághoz
i s jutnak. Kulturális folyóirataink állandóan közlik üzemi, paraszti költők jobb
verseit.
.
.
A vizsgált területről bemutatjuk egy munkásköltő néhány költeményét.
Pestalics István Szabadkán született a mult század 50-es éveiben iparos családból. 3 elemit végzett. Akkor cipészinasnak adták. Szabadulása után több évig
vándorolt. Vándorlása során Bécsig is eljutott. Majd visszatérve Szegeden telepe'dett le, és itt dolgozott különböző mestereknél. Belekapcsolódott a munkásmozgalomba. 1912-ben jelent meg első, ponyvafüzete, mely, elvtársai segítségével jelenhetett meg. A Természet virágai c. versesfüzet volt ez. A következő füzete. csak 1924-ben, de ezután már évenkint kettő is. A Szegedi Hírlapkiadó adta ki
verseit 16—24 oldalas ponyvafüzetekben, melyeket az ékkor már idős költő maga
árusított a vásárokon, elvtársai lakásán, a munkásotthonban és különböző ..volt
munkahelyein. 12 füzete jelent meg.
Szociális mondanivalóját keresetlen, egyszerű szavakkal fogalmazta meg. Költészetének másik emeltyűje a — szerelém — még 75 éves korában is. Ennek az a
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magyarázata, hogy volt munkahelyeire ellátogatva az ott dolgozó munkáslányokhoz
irta ezeket a verseket, hogy megvegyék füzeteit. A. nyomda, ahol régi elvbarátai,
dolgoztak, ingyen nyomta ki verseit, mert az idős költő gyenge és beteges, n e m
kap munkát sehol — éhezik —, s ezzel segítenek rajta. 1931 vagy, 32-ben halt meg.
özvegye még sokáig eljárt a szegedi elvtársakhoz, akiktől mindig kapott egy k e v é s
támogatást. A 12 füzetben Pestalicsnak 238 verse és két elbeszélése jelent meg.
Anyám

ravatalánál.

(Részlet.)

Azonkívül dobra került
Megszerzett
kis házatok,
Prédája lett az uraknak
Minden szép jószágotok. (1912.)

Egyik kötetének előszavában azt írja, hogy ...„mint iparos embernek munka
utan mindig legkedvesebb szórakozásom volt a könyvek olvasása, melyből sok jót
es szepet megtanultam az életben... és most, hogy öregségem miatt "a mesterségemben allandoan munka nélkül vagyok, a „Léleg világa" című kéziratomból verseimet reszleges folytatásokban közre adom..."
Vezércsillagaim.

(Részlet.)

_
Olvasmányait, kedves íróit jellemzi naiv hangon az autodidakta lelkende¿éséveL
(Eredeti helyesírással.)
Petőfit és Aranyt át-meg
átlapoztam,
Ismerem őket jól az
irodalomban.
Petőfit mint költőt s a független
embert,
Nemes és bús lelkét, a háborgó
tengert...
... Jókainak derűs, mérhetlen
világát,
Darwin emberének
ősi
származását,
Bírón Kalózának nemes, hű
szerelmét,
S Ada Negri fájó, magasröptű
lelkét.
Sekszpir láng szellemét a nagy
természetben,
Amely minden fölött álla
művészetben....
. . . S újabb irodalmak,
eszmék
forrongását,
Riadóknak érces, hangos
rivalgását.
Marx Károly és Engels újvilág
rendszerét,
S Lassale-t, ki levágta a Molochnak
fejét.
S Anatol Francé, Hugó Viktor, Zola:
Elnyomók rémei, világ megváltója
...
... A keblemre jertek, ti szépek, jók,
nagyok,
Veletek járok és álmodom
rólatok.
Tiétek a lelkem s a lelketek az enyém,
" Vezér csillagaim az élet
tengerén.
, Munkásvezetőkhöz

írt

versei:

H. I. ötvenötéves

küzdelmeinek

jubileuma

alkalmából

(Részlet.)

(H. I. a szegedi szocialista mozgalom egyik vezetője volt: 1924.)
... Szegénynek
születtél, gazdag 1szülőktől
bár
Szent elveid végett kitagadott
voltál,
Innen is, onnan is kiüldöztek • téged, Csak egyedül - igaz, szent hited volt
véled:
S fennen hirdetted azt ifjú tűzzel,
hévvel,
Eszméd virágait osztogattad
széjjel.
Újvilág tanait hirdetted a népnek,
Míg a kínos élet jutott csak
tenéked...

-
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Most itt vagyunk véled hosszú idők után:
.Megsokasodva
már ötvenötév
során.
Ősz- vezér — a zászlót, melyet
lobogtattál
Bátran s amely alatt bátran
kitartottál,
Tudom, nem sajnálod, hogy szenvedtél
érte,
Midőn ezt a napot ősz fejed
megérte.
Példaképpen állasz itt mindnyájunk
előtt,
Üdvözöljük benned s véled együtt a
jövendőt.

Dáni

Jánoshoz.

(Részlet.)

£s szívednek
lánga mellett
.Most é sötét nüyy
éjiszukán
Találkozánk
mi ketten az
Eszmék derűs, szép
hajnalán.

Pályaútunk e szép táján
Fogadd viszont
üdvözletem,.
Ahogy együtt
munkálkodánk
Egy jövendő új életen.

Hol örök hű
szeretettel
A keblemre ölellek én,
Veled megyek öregen is
Ifjúságod
lángszekerén!
Juhász Gyulának.
(Részlet.)
(P. — nagy tisztelője volt Juhásznak, és barátai közé számította a nagy. költőt, mert egyszer megengedte neki, hogy a színházban egy versét elmondja.)
Veled voltam én
mindenütt
Az élet
tengerén,.
Veled vagyok s leszek ott is
A harcok
mezején,
,

.. v
Hol
Ott
Hol
Egy
Ott

milliók
találkoznak,
a láthatáron,
álmaink
valósulván
új korszak
kivívásán,
a barikádokon! (1926.)

Gyászdal
A sorból kidőltekre való fájó emlékezésül.

'

Hull a viráglevél az élet fájáról,
Fáj, sajog a szívünk, elvtárs fölött
gyászol.
Itt nyugszik előttünk, nyomorban ért véget,
Télen-nyáron
borús' minékünk az élet.
'
Testvér, szülő,
gyermek
Könnyei
peregnek.
Munkás proletárok temetnek,
temetnek.
' Te kedves elvtársunk, élted bús mezején
Kidűltél közülünk a munka
harcterén.
Az elejtett zászlót, melyet
lobogtattál,
Fölvesszük mi újra gyászos
koporsódnál.
S nem kímélve
erőt
E()ész világ előtt
Visszük, amíg el nem érjük a szebb jövendőt!

i

£n

(1926.)

már megyek
f
>
(Az idős költő f
elégikus hangon búcsúzik elvtársaitól, de további harcra biztatja őket.)
Elvtársaim, jó barátok,
Áldás, béke s ég veletek!
'Végbúcsúmat
fogadjátoky7
Közületek én már
megyek!

S égni fognak
mindörökké
Ki nem alvó, piros lángok.
Ha kijöttök,
dübörögve
Sírom fölött
kiáltsátok,

•Célunk^ egy volt: a szabadság.
Ámde ennek nincsen
vége,
Terjedjen a világosság,
Mely szívünkben
együtt ége!

Kiáltsátok: már
fölöttem
Nincs már önkény, nincs szolgaság
S a nagy
Világegyetemben
Űr itten már a szabadság!

Szabadság és új
világrend,
Ez itt az úr és semmi más, •
Megdobban a szívem ott lenn,
Mert ez lesz a feltámadás! (1926.)
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V.

összefoglalás

A dalok első rétegei a paraszti életformából a z . ipari munkás életformába:
való átmenetet érzékeltetik. Á speciális munka és munkakörülmények megszabják
a dalok sajátos hangját és jellegét. Ez úgy mutatkozik meg a korai munkásdalokbán, hogy hasonlataik, hangvételük és formai jellegzetességük közel áll a népdal,
a paraszti népköltészet hangvételéhez. Ezt látjuk a „Vándorlegények dalá"-ban is.
Bizonyító példának állítható ide az a különbség, amely megmutatkozik az;
egyéni dolgozó parasztság és a nagybirtokon cselédeskedők kulturális hagyományaiban — a felszabadulásig.
•
<
Ahogy szerveződik a munkásosztály, és ahogy , fokozódik a kizsákmányolás,,
úgy válik egyre forróbbá, keményebbé és forradalmibbá a munkásdalok hangja is.
Ez„jól látszik a forradalmak előtti időkből közölt dalokban. Elmaradnak a népdalokból ismert természeti kezdőképek, és harcos, forradalmi mondanivaló, eszmei
tartalom tölti meg a mozgalmi dalokat. Első csúcspontját a munkásdalköltészet az
1918—19-es forradalmak idején éri el.
A szociáldemokratizmus revizionista, ausztromarxista opportunizmusa ideológiailag igyekezett megfertőzni a legális munkásmozgalmat — ennek a hatása érződik az akkori idők munkáskultúráján is. Meg kell említenünk, hogy 'az általunk
ismertetett munkásköltők (Borsy J.; .Pestalics I.) mentesek maradtak az említett
hatástól.
Gyűjtésünk közben nem találkoztunk ilyen megalkuvó ideológiát tükröző dalokkal. Adatközlőim, akiknek ismeretei ebben a vonatkozásban is érdekeltek —
összehasonlítás céljából —, egyetlen ilyen vonatkozású dalt sem tudtak emlékezetükbe idézni, mely szájhagyományként élt volna tovább. Ösztönszerűleg szelektálták ezeket, ha valamikor ismerték is őket. A szájhagyományban eddig egynek s e m
jutottunk nyomára — a vizsgált' területen.
A felszabadulás utáni idők új műfajának — a rigmusnak — túlnyomó részben csak formai gyengeségeik vannak: tartalmukban, hatásukban híven szolgálják
szocializmust építő népünk célkitűzéseit.
Az elbeszélések átfogják a munkásélet számos területét. Ezekben — a továbbigyűjtés során kiegészült adatokkal — meg kell majd határoznunk a kis- és nagyüzemi narrativ hagyományok speciális jellegét, mert már munkafeltételeik különbözőségéből következik az, hogy más. és más a problematikája a- két munkásréteg,
elbeszéléseinek, emlékezéseinek.
A további kutatás feladata, hogy különválasszuk a konkrét történeti tényekkel alátámasztható elbeszéléseket és a „legendás", vagyis, leginkább folklór-jellegű
történeteket.
Elképzelhető, hogy a kisipari — patriarchális — életről szóló történetek vidámabb hangvételűek, kevesebb súlyos létproblémát vetnek fel. Ez a gyűjtött anyagban is mégmutatkozik. Mi ennek az oka? Az, hogy a kismester maga is dolgozott
munkásai között, és ha pl. béremelést kértek gyérszámú dolgozói — sürgős munkája
lévén —, hamarabb beadta derekát. Ilyen esetekben a humoros, könnyed vonatkozások sem maradnak el.
Viszont a nagyipari üzemekben dolgozó, fokozott mértékben kizsákmányolt
proletariátus életéről szóló történetek drámaibb elemeket mutatnak. A nagyüzemekben voltak legjobban kiszolgáltatva a tőkéseknek, részvénytársaságoknak, a z
áruló munkásvezérek beugrató fortélyainak. Gondoljunk a Horthy-rendszer alatti
nagy sztrájkmozgalmakra, mikor a gyári árudák, konzumok beszüntették az élelmiszerek kiszolgáltatását a sztrájkolóknak, hogy ezzel is hamarabb kiéheztessék a
dolgozókat: a fekete listákra, melyek következtében a legharcosabb elvtársak é v e kig munka nélkül lézengtek; és csak hamis munkakönyvvel tudtak elhelyezkedni,
vagy kismestereknél dolgozhattak, elszakítva előbbi harcos társaiktól.
Mindezek a körülmények magyarázhatják a nagyüzemi munkáselbeszélések
drámaibb hangját.
Az említett problémák megoldására bizonyára fényt derít a további m u n k á s hagyománykutatás. Szeretnénk, ha a szakemberek, de főleg az üzemi dolgozók közül
minél többen gyűjtenének adatokat. Ezzel jelentősen segíthetik a további munkát.
NAGY DEZSŐ
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