
Csenki Imre 1978. febr. 11-i leveléből tudom, hogy „a debreceni Kodály-
kultusznak ő volt az egyik fő mozgatója, így pl. a Psalmus első debreceni
bemutatóját is ő szorgalmazta".

Bárhogy kezdődött is, egy biztos, hogy Kodály Zoltán 1903. okt. 8-án
Mezőtúron hangversenyezett. Csellós képe — tudomásom szerint — még ritka-
ság számba is megy.

1982-ben ünnepeljük Kodály Zoltán születésének 100. évfordulóját. Milyen
jó lenne, ha az utókor egy emléktábla elhelyezésével róná le tiszteletét a nagy
mester emléke előtt!

VARGA LAJOS
JEGYZETEK
1 Magyar életrajzi lexikon, Bp. 1967. 946. lap; 2 Eősze László: Kodály Zoltán élete képekben és
dokumentumokban. Bp. 1971. 38. lap; 3 U. ott. 39. 1; 4 A mezőtúri ev. ref. főgymnasium értesí-
tője az 1903—1904. iskolai évről. Mezőtúr, 1904. 30. 1; 5 U. ott. 32. 1; 6 „Mezőtúr és Vidéke". 1903.
aug. 2. 3. lap; 6 „Mezőtúr és Vidéke". 1901. nov. 3. 4. lap; 8 „Mez-túri Hírlap". 1903. okt. 11.
3. lap; 9 „Mezőtúr és vidéke". 1903. okt. 22. 2. lap; 10 Értesítő 1899—1900. 171. lap; 11
U. ott. 172. lap.

Szélpál Árpád levele
Törökszentmiklósra

Még valamikor a hatvanas évek vége táján, kezdő tanár koromban az iro-
dalmi lexikont lapozgatva bukkantam rá a névre: Szélpál Árpád. Az egyete-
men akkoriban vajmi keveset hallottunk a magyar avantgárdé irodalvii moz-
galmakról, így hát ismeretlenül csengett fülemnek ez a név. A lexikon szűk-
szavú adataiból tudtam meg, hogy Szélpál a legjelentősebb magyar avantgárdé
folyóiratnak, a Kassák Lajos szerkesztette MÁ-nak volt egyik belső munkatár-
sa, majd a harmincas években a Népszava irodalmi rovatánál töltött be jelen-
tős szerepet. A leginkább figyelmet keltő adat azonban az volt, hogy a költő
szülővárosomban, Törökszentmiklóson született. A mi városunk — sajnos —
nem büszkélkedhet jelentős irodalmi hagyományokkal, e tekintetben akárhány
kis falu is szerencsésebbnek mondhatja magát. Ezért már akkor elhatároztam,
hogy ha időm engedi, fel fogom tárni Szélpál Árpád életét és munkásságát.

Először azt kellett kiderítenem, élnek-e rokonai a városban. Egy irodalom-
szerető, művelt orvos, Soltész doktor úr vezetett nyomra: megtudtam, hogy
Szélpál unokahuga, Forgács Endréné itt lakik Törökszentmiklóson. Felkeres-
tem, és tőle kaptam meg a költő párizsi címét. Elhatároztam, hogy írok neki,
hiszen a legtöbb segítséget tőle kaphattam munkámhoz. A megszólítással egy
kissé bajban voltam — ez kitűnik a válaszlevél első mondatából —, de Árpád
bácsi ezen a nehézségen is átsegített. Levelezésünk azóta is tart. Útmutatása
nyomán több éves munkával sikerült összegyűjtenem hazai munkásságának
dokumentumait. A törökszentmiklósi Városi Könyvtár kiadásában ezek most
már az érdeklődők rendelkezésére állnak. Szélpál Árpád viszont két új verses-
kötettel lepte meg az olvasókat; a párizsi Magyar Műhely kiadásában megje-
lent kötetei itthon is újból ráirányították a figyelmet.

Ideje hát, hogy ez a levél is eljusson végre valódi címzettjéhez: a szülő-
föld népéhez, az olvasóhoz.

FEHÉR IMRE
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KEDVES IMRE ÖCSÉM! Sceaux, 1974. márc. 24.

Hagyjuk a mestert, a bácsi elegendő, kedvesebb is, földiek között természete-
sebb. Unokahugom, Forgács néni, már régebben jelezte levelét, tudok betegsé-
géről is. Remélem kiheverte. A tanítás jó gyógyszer, a helytörténeti kutatás
vidító lehet. Ha Törökszentmiklóson élnék, én is ezzel foglalkoznék. Mindig
érdekelt Törökszentmiklós településének eredete, a községben lakó és a Török
nevet viselő több család származása, a határban váratlanul domboruló Varga-
halom rejtelme. Mindez érdekesebb az én önéletrajzomnál. Dehát, ha Imre
öcsém irodalmi emlékeket kutat és nem Ipolyi Arnold egykori törökszent-
miklósi plébános iránt érdeklődik, hanem fáradtságot vett magának arra, hogy
a Széchenyi Könyvtárban búvárkodjon azzal a szándékkal, hogy felszínre hoz-
zon egy olyan őslényt, amilyen én vagyok, akkor — úgy gondolom — ameny-
nyire tőlem telik, meg kell könnyítenem munkáját. Mielőtt hozzákezdenék,
megkérdezem — mert magam is kíváncsi természetű vagyok —, Imre öcsém-
nek van-e valami rokoni kapcsolata az én időmben az alvégen lakó Fehér
Ferenc családjával: szüléimet jó barátság fűzte hozzájuk.

Azt kéri, hogy írjam meg életrajzomat — röviden. A legrövidebb így
hangzana: Születtem Törökszentmiklóson, 1897. november 2-án, hajnalban.
Mire Ratkainé, a bábaasszony megérkezett, már a világon voltam, de még nem
tudtam róla. Meghaltam önkéntes és kényszerű száműzetésben Franciaország-
ban, hogy mikor, a dátum még ismeretlen; ahogyan írva vagyon: senkisem
tudja az órát és a napot. Ennyi az egész. Ami a két dátum között történt ve-
lem, azért nem vagyok felelős, noha vállalnom kell érte a felelősséget. Ez az
élet, kapjuk, adjuk, formál amikor azt hisszük, hogy formáljuk, valóságnak
azt nevezzük, ami megvalósul bennünk. Világéletemben ezt a kölcsönhatást
szerettem volna megérteni, ezt szerettem volna tisztázni. Ha annyiszor kerül-
tem szembe a világgal, ezért történt. Verset is csak ezért írtam.

Az előbb említett két határkő közül az elsőhöz legközelebb eső tizenhét
évet Törökszentmiklóson töltöttem. Azóta sem kerültem ki belőle. Azóta sem
került ki belőlem. Talán már csak bennem él az a Törökszentmiklós, amely
„ideslelkem"-nek szólított; néha azt hiszem, hogy már csak az én beszédem
színe, íze őrzi emlékét. Tanárembernek talán szégyenkezés nélkül bevallhatom,
hogy a törökszentmiklósi polgári fiúiskola legjobb tanulója voltam. 1910 táján
jelent meg első színes riportom a helyi lapban, a Törökszentmiklósi Üjságban
„Törökszentmiklós száz év múlva" címmel, a szerkesztő átdolgozásában. Ebben
a riportban többek között azt is előre láttam, hogy mire letelik a száz eszten-
dő, a Nagyút, vagyis a Kossuth Lajos utca hűvös oldalán is lesz már kövezet.
Ha ez nem történt volna meg eddig, az nem változtat riportom szavahihető-
ségén, az elkövetkező harminchat év még igazolhat.

A negyedik polgárit még be sem fejeztem, már kiolvastam az Iparos kör,
a Földmívelői kör, az Üri Kaszinó összes könyveit, a teljes Jókait, Mikszáthot,
Vas Gerebent, Eötvös Józsefet, Gárdonyi Gézát, Kossuth Lajos emlékiratait, a
könyvtárakban található Dumas Sándort, Hugó Victort és Ohnet Györgyöt is.
Kardos Lajos papírkereskedésében kezembe került két Magyar Könyvtár
füzet: Shakespeare Coriolanusa és a Lear király. Elolvastam mindent, amihoz
hozzájutottam: Az ezeregy éjszaka meséit, Szent Genovéva történetét, Ubrik
Borbálát, Nick Cartert, Buffalo Bilit, a nagy álmoskönyvet csízióval. Petőfi
összes költeményei piros kötéses népszerű képes kiadása meg volt nekünk ott-
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hon; elemista koromban az olvasást Petőfi versein gyakoroltam. Kereskedel-
mista koromban verspróbálgatásaim megjelentek az előbb említett Török-
szentmiklósi Űjságban, amelyet — az érettségi előtti évemben — én szerkesz-
tettem egy hónapig, a szerkesztő, Kovács Ignác igazgató tanító betegsége miatt.
Ezalatt a hónap alatt én írtam tele a hetenként megjelenő helyi lap mind a
négy oldalát. Szerkesztői mivoltamnak Borbély György főszolgabíró vetett vé-
get, aki vezércikkeimben háborúellenes propagandát látott és ráüzent a szer-
kesztőre: „Üsse ki annak a kölyöknek a kezéből a tollat, mert ha én ütöm ki,
repül vele az egész lap!" Az első eset volt, de nem az utolsó, hogy írásom
ilyen hatósági véleményt váltott ki.

Törökszentmiklósi hírlapírói működésem ezzel befejeződött, Budapestre
kerültem és 1916-ban a Népszava közölte első verseimet. Aztán a MA hőskora
következett és a proletárdiktatúra elvetélt reménye. Közben, 1918-ban rövid-
del a forradalom előtt, megjelent „Tüntetés" című versfüzetem. Abban az idő-
ben a MA írói előtt egységes világkép lebegett, a kollektív társadalom kifejező
formáját kerestük, úttörő munkát végeztünk, és ha a Tanácsköztársaság buká-
sa és az azt követő fehér terror nem tör össze és nem szór szét bennünket,
akkor a magyar irodalom ma talán szerves része lehetne a világirodalom kor-
szerű áramlatának. A MA forradalma először emelte ki a magyar irodalmat
ötven éves elmaradottságából. Nem rajtunk múlott, hogy visszazökkent a
Nyugat kátyújába.

A Tanácsköztársaság bukása után tíz hónapi börtönre ítéltek, nem verse-
imért, hanem azért, mert a Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság
hivatalnokainak ezt mondtam: „Mindenki dolgozzon, mert mostmár mindenki
saját magának dolgozik!" Ez a tíz hónap mentett meg attól, hogy hazamenjek
Törökszentmiklósra és a többi fiatallal együtt a fegyverneki erdőbe kerüljek.
Amikor a börtönbüntetés kitöltése után hazakerültem, egy éven át szüleim
lakásán elrejtve éltem, de ennek végülis neszét vették és jóindulatú figyel-
meztetést kaptam, hogy tűnjek el. A part alatt, a kertek alján, dűlőutakon
osontam a Puszta Tenyő-i vasútállomásra. Fájdalmas érzés, amikor az ember-
nek szülőfalujából menekülnie kell. Van még egy fájdalmas emlékem. Elte-
mettük apámat, ott volt az egész község, a végeláthatatlan gyászmenetben
zászlóik alatt vonultak fel az Iparos kör, a Kereskedelmi kör, a Földmívelői
kör, az Ipartestület, az Önkéntes Tűzoltó Testület, az elöljáróság tagjai, ott
voltak a bakterek, még a cigánybíró is hosszú kardjával az oldalán. Másnap, a
vasútállomáshoz menet megállított két csendőr, bekísértek a községházára,
hogy igazoltassanak; azt hitték, hogy egy hírhedt „kommenistára" teszik rá
kezüket; újságírói igazolványom és képviselőházi belépőkártyám hűtötte le
buzgalmukat.

A húszas évek közepe táján, kenyérkereső hivatalnoki munkám mellett
újból bekapcsolódtam az irodalmi életbe. Amikor Erdélyben megindult a Ko-
runk, engem kért fel, hogy budapesti szerkesztője legyek. Az Aradon megje-
lenő Periszkop című képes modern folyóirat budapesti szerkesztője én voltam.
,,20 vers" című versfüzetem 1927-ben jelent meg. Fedőlapját Kassák Lajos
tervezte. Kassák egyik abban az időben megjelent verseskönyvének fedőlapját
viszont az én Kassák-fényképem díszítette. Rendszeresen dolgoztam a Nagy
Endre, később Supka Géza, majd Braun Róbert által szerkesztett Lantos Ma-
gazinba. Cikkeimet fényképeimmel illusztráltam. Dolgozni kezdtem a Szocia-
lizmusba, majd Weltner Jakab felkérésére a Népszavába. Ha Imre öcsém át-
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lapozza a Népszava évfolyamait, a 30-as évek táján megtalálja vasárnapi ri-
portjaimban Budapest és környéke akkori nyomorának fényképes dokumentu-
mait. Egyik képes riportomért három hónapot ültem a Gyűjtőfogházban. Köz-
ben megszerveztem a Kórusközpontot, amelynek főtitkára lettem, a kórusve-
zetők számára szemináriumot tartottam és megindítottam a Munkáskórus című
folyóiratot. Most már a Népszava belső munkatársa voltam. Rámbízták az
irodalmi rovatot, a képzőművészeti és filmkritikát, színes riportokat írtam,
egyidőben a fénykép-oldalt is én állítottam össze. A Népszava irodalmi rova-
tában én közöltem néhány ma befutott jónevű költő első verseit. 1936-tól
kezdve rámbízták a Népszava Naptár és a Májusi Emléklap szerkesztését. Egy-
ideig a pártszervezetek hivatalos lapját, a Pártszervezet-et is szerkesztettem.

1939 januárjában hagytam el Magyarországot, abban a reményben, hogy
nemsokára hazatérhetek. Azóta harmincöt év telt el anélkül, hogy ez a remé-
nyem megvalósulhatott volna. Harmincöt év! Csaknem annyi, mint ahány évet
Magyarországon éltem. A háborús éveket, a német megszállás négy esztende-
jét egy délfranciaországi faluban, Solomiac-ban vészeltem át feleségemmel
együtt. Ástam, kapáltam, szénát hordtam, kazlat raktam, arattam, kévét kötöt-
tem, csépeltem, együtt éltem, együtt dolgoztam a gascon parasztokkal, végez-
tem mindazt a munkát, amit ők végeztek, az aratást, a cséplést kalákában,
ahogyan az ott még akkor szokásban volt. Legszebb franciaországi élményeim
ehhez a faluhoz fűződnek, ma is úgy megyek oda, mintha haza mennék, ma
is úgy fogadnak ott, mintha az övék volnék. A Népszava háborús évfolyamai-
ban megtalálhatja solomiac-i emlékeim nyomát.

A felszabadulás után, 1945-től kezdve több mint húsz esztendőn át dol-
goztam a francia rádió magyar osztályán. Közben 1945-től 1948-ig Párizsból
tudósítottam a Népszavát, rendszerint telefonon. Én voltam az első magyar
újságíró, akinek a háború után francia miniszterelnök (Ramadier) interjút
adott. Dolgoztam egy-két francia folyóiratba és három könyvem jelent meg
eddig franciául. Az egyik a menekültekről szól (Les Sans-Patrie) a másik a dolgozó
nők helyzetéről (Les ouvriéres), a harmadik a magyar proletárdiktatúra törté-
nete (Les 133 jours de Béla Kun). Több gascon és egyéb népi éneket fordítot-
tam magyarra, nyersfordításban őrzöm egy háromkötetes gascon népmese-
gyűjtemény fordítását, lefordítottam Charles Péguy „Le Mystére de la Charité
de Jeanne d'Arc" című munkáját. Visszatértem a versíráshoz is. Végül meg-
írtam életrajzomat 1920-ig. Az első rész, több mint 250 gépelt oldal Török-
szentmiklóson játszódik le, a második rész több mint 550 oldal jórészt a MA
hőskorának története.

Lám, mennyi minden történt kedves Imre öcsém, nem velem, hanem a
világban. Amint az előbb mondtam: nem vagyok felelős érte, de vállalom a
felelősséget. Mit is csinálhatnék mást. Mi vagyok én? Egy csepp, egy cseppnyi
Törökszentmiklós a nagy francia tengerben és a még nagyobb világóceánban,
egy csepp, amelyen ha néha megcsillan a napsugár, azoknak a jóasszonyok-
nak emlékét tükrözi, akik eljöttek még az alvégről is, hogy letérbetyüljenek
sorstársuk, anyám, a szegény zsidóasszony koporsója előtt.
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