
DOKUMENTUM
Szélpál Árpád fényképes szociográfiai
riportjai a Népszavában (1929-1933)
Műfajba, sőt művészeti ágba nehezen besorolható területe Szélpál Árpád mun-
kásságának az a hosszú riportsorozat, amely a Névszavában jelent meg 1929
végén és a harmincas évek elején. Első darabja 1929. szeptember 15-én látott
napvilágot „Nyomortanyák" címmel, majd a cikkek általában kéthetenként, a
vasárnapi számok 8. vagy 10. oldalán követik egymást szakadatlan sorban, néha
pedig hetenként sűrűsödnek, sőt előfordul, hogy kettő is esik egy hétre.

A riportok témája: Budapest munkásainak nyomora a világgazdasági válság
éveiben; ehhez akkor bőven szolgáltatott anyagot az élet egy mégoly hosszú
sorozat számára is. A riportok szociografikus jellegűek. Nyilvánvalóan mutat-
ják a szerzőnek azt a szándékát, hogy objektivitásra és a színkép lehető teljes-
ségére törekedve világ elé tárja a budapesti munkásnyomor és általában a vál-
ság sújtotta rétegek nyomorának legkülönbözőbb megnyilvánulásait.

Ezek az írások azonban nemcsak dokumentálnak, hanem vádolnak is. Vádol-
ják az ellenforradalmi rendszert, amely bűnös, szűkkeblű osztálypolitikájával,
egész társadalmi berendezkedésével — a világgazdasági válságtól függetlenül
is — felelős azért, hogy Magyarország a hárommillió koldus országa lett.

A riportokat Szélpál Árpád saját fényképfelvételeivel illusztrálta, ami to-
vább bonyolítja a műfaji meghatározás kérdését. A fényképek ugyanis szerves
összefüggésben állnak a szöveggel és viszont: a szöveg a képekkel. A két elem
egy strukturális egységet alkot. A — mondjuk — fényképes szociográfiai riport
műfaja tehát kettős kötöttségű: egyfelől az irodalmi szociográfiához, másfelől
pedig a szociofotográfiához látszik kapcsolódni. Ugyanakkor mindkettőtől kü-
lönbözik is. A 30-as évek irodalmi szociográfiái jórészt a népi írók mozgalmáL

nak, a falukutató mozgalomnak eredményei. A magyar szegényparasztság és az
agrárporletáriátus életét tárja fel tárgyszerűen és egyúttal személyes átéléssel,
magas művészi fokon bizonyítva, hogyan fojtogatja a nagybirtok a falut, ho-
gyan pusztul az urasági birtokokon a cselédség. Az olyan művek, mint Darvas
József A legnagyobb magyar falu, Erdei Ferenc Futóhomok, Féja Géza Vihar-
sarok, Illyés Gyula Puszták népe, Veres Péter az Alföld parasztsága c. szociog-
ráfiái, kordokumentumok elsősorban, de szépirodalmi alkotások is, mert —
Gaál Gábor szavaival — ,,a műalkotások totalitásigényével lépnek fel".1

Sajátosan magyar jelenség, hogy a szociológia társadalomfeltáró funkcióját
nálunk az irodalom veszi át és tölti be egy évtizeden keresztül.2 Szélpál Árpád
szociográfiai írásai azonban közelebb állnak egyes kommunista írók és szocio-
lógusok műveihez, melyekben — mint pl. Darvas József, Bálint György és már
sok — a városi szegénység, a budapesti proletariátus életét mutatják be.3 Tőlük
a szerzőt világnézete és reformista, szociáldemokrata politikai beállítottsága
választja el elsősorban.
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Bizonyos teljességigény figyelhető meg a riportok témaválasztásában, ami
azonban nem a tudós szociológus elméleti igényessége, sem a szépíró műalko-
tásának intenzív totalitása, hanem újságírói sokfelé figyelés, a publicista törek-
vése arra, hogy a szinte kimeríthetetlen témakör: a budapesti munkásnyomor
minél szélesebb és minél jellemzőbb metszetét adja. így kerül egy-egy írás kü-
lön reflektorfényébe a lakáskérdés, az éhezés, a koldulás, a fűtési gondok, a gyer-
meknyomor, a proletárasszonyok sorsa — és mindegyiktől elválaszthatatlanul,
vissza-visszatérő motívumként: a munkanélküliség. Az aktív, dolgozó munká-
sok közül is külön figyelmet kapnak az építők, a pékek, a rakodómunkások stb.
Területileg is megfigyelhető ez a pásztázó, „letapogató" tendencia. Az egyik
riport színhelye a kőbányai téglagyár, a másiké a kiscelli kastély környéke, a
harmadiké Öbuda és így tovább: Angyalföld, a Visegrádi utca és a budapesti
nyomor egyéb korabeli színhelyei tanúsítják, hogy nem egy-egy elszigetelt, véi-
letlenszerű esetről, hanem általános jelenségről van szó. Az összképet mozaik-
szerűén adják ki a részletek, vagyis az egyes riportok, amelyeknek azonban
külön is van valamelyes lezártságuk, viszonylagosan egész jellegűek — éppen
megszerkesztettségük folytán.

A riportok szerkezetének leggyakoribb rendező elve az ellentét. Ez a farmai-
nak tűnő mozzanat logikusan kínálkozik a leglényegibb tartalmi mozzanatból:
az osztálykülönbségekből, a kiáltó társadalmi ellentétek létéből.

Rögtön az első riport bevezetésében élesen szembeállítja az író Budapestnek
a külföldiek, idegenek és a jólétben élők számára tartogatott arcát („Budapest
fürdőváros", „virágos Budapest") a kendőzetlen, valóságos arccal: ,,... míg
egyik helyen az élet és a város szépségei boldog szimfóniává keverednek, másik
helyen és közvetlenül mellette nehéz lélegzettel álmodik a nyomor. Valóban, a
természet minden szépséggel megajándékozta ezt a várost: a széles Dunával,
gyönyörű hegyvidékkel, hőforrásokkal és jó klímával, és Budapest mégsem für-
dőváros, hanem a nyomorúság városa, és az erkélyek és az ablakok nem a virá-
gok derűs helyei többé, hanem az öngyilkosok trambulinja. A nyomortanyák
lettek a főváros szomorú nevezetességei, amelyek a város belterületén a gond,
a nyomorúság és elkeseredés akkumulátoraiként húzódnak az ún. szociálpoliti-
kának nagyobb dicsőségére."4

Az ellentét hatását szenvedélyesen fokozzák tovább a publicisztikai stílus jó
érzékkel alkalmazott eszközei: halmozlás, párhuzam, gondolatritmuai, találó
szóképek (pl. az erkélyek, mint az öngyilkosok trambulinja) és az Ady-versből
vett idézet: „álmodik a nyomor".

A főváros nyomornegyedeinek a csillogó palotáktól és a jómódú polgári lakác-
soktól való társadalmi távolsága és a kettő közötti térbeli közelség ellentéte
kap hangsúlyt és válik stilisztikailag is hatásossá a következő részletben:

„Mintha nem is Budapesten lennénk, hanem valami sötét, eldugott albán
faluban, a kultúrától és a civilizációtól száz mérföldre, ahol az emberi élet mai
formáját hírből sem ismerik, ahol a higiénéről nem is hallottak, és nem tudják,
hogy másként is lehet élni, mint szennyben, piszokban, nyomorúságban, leron-
gyolódva és éhesen. És mintha nem Budapest külső hatodik kerülete lenne ez,
néhány utcányi távolságra a belső városrészektől, hanem valahol messze túl
minden érdeklődés határán, a Károlyi-palotán túl, Lillafüreden túl, belügyi vi-
gadón és freskókon is túl, olyan messze, ahová már nem juthat el a hivatalos
érdeklődés, olyan messze, ameddig már nem tud elgurulni az elfecsérelt milliók-
ból néhány fillér sem, olyan messze van a mai kormányzati rendszertől, a kurzus
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szívétől az Angyalföld és Angyalföldnek ólakban, viskókban, bódékban nyo-
morgó népe és azoknak éhezésre, pusztulásra és züllésre ítélt gyermekei."5

A magyar urakodó osztályok fajvédelmet, keresztény nemzeti ideológiát harv-
sogó képviselőinek szeme elé tárja az angyalföldi proletárgyermekek nyomorát,
számonkérve rajtuk a „faj" valódi védelmét: a gyermekhalandóság és az ön-
gyilkosok számának csökkentésére, a nép életkörülményeinek javítására ho-
zandó intézkedéseket.

A riportok kontrasztos szerkesztési elve érvényesül abban is, hogy jeles napo-
kon, ünnepek alkalmával látogat el a szerző beszámolóinak színhelyére, hogy
a hatás még megrázóbb legyen. Ez a megoldás nincs híján bizonyos szentimen-
tális hatáskeltésre törekvésnek sem:

„Karácsony napján, amikor a reménység zöld ágain még alig aludtak el a
lángok, amikor a jólvetett ágyakban boldogan pihenték ki szerencsés emberek
a karácsonyest örömeit, amikor vidám gyermekek meleg otthonokban boldogan
szőtték tovább a karácsonyi álmot, elmentünk azok közé, akikhez nem látoga-
tott el a karácsonyi angyal, ahová nem jutott a reménység zöld ágaiból, sem az
ünnep melegéből, és ahol az álmot nem a pihenés örömei szövik, hanem az
éhség kínjai szaggatják."6

Ilyen érdeklődéskeltő, atmoszférateremtő bevezetés után többnyire magukat
a tényeket beszélteti az író. Vagy statisztikai adatokra hivatkozik, vagy a
saját szemével felfogott látványt rögzíti szavakban és képekben, vagy a riport-
alanyokat szólaltatja meg. Az így feltáruló élettények valóban döbbenetesek, és
annál inkább, mert az előtérbe állított személyes sorsok tipikus jellegét hang-
súlyozzák az írások.

Ilyen különösségében is tipikus sors például a Drózd Jánosé és családjáé, akik
már hét hónapja laknak zsákokból összetákolt 120 cm hosszú, 50 cm széles és
70 centiméter magas „sátorban". Akkor tették ki őket a lakásból, amikor
az asszony a harmadik gyermekével volt várandós. A Stefániában megszült
gyermekkel a nyolcadik nap után ide jött az asszony a sátor alá. Mikor csecse-
mőjével a karján elmegy az illetékes ügyosztályra, hogy a fővárostól szükség-
lakást kérjen, ezt a választ kapja:

„— Hja, nem adhatunk szükséglakást, jó asszony. Négygyerekes családok
volnának soron, de azoknak sem tudunk adni."7

Munka nélküli munkások, állástalan diplomások, a világháborúban megrok-
kant, kolduló katonák, tüdőbeteg anyák, éhező gyermekek, széndarabok után
kutató „guberálók" és a nyomor más, hasonló áldozatai követik egymást vége-
láthatatlan sorban, ilyen töménységben szinte már émelyítőén a mai olvasó szá-
mára, de ez a kép a maga egyoldalúságában is igaznak látszik, és az ellenforra-
dalmi rendszert vádolja.

Szélpál Árpád szociográfiai riportjai megdöbbentenek, elborzasztanak, fel-
háborítanak az emberi nyomorúság világ elé tárt adataival, tényeivel, de más-
féle feszültségeket is keltenek a kései olvasóban: az elégedetlenség érzését. A
riportok nagy része nem megy túl a dokumentáláson, vagy csak a szociáldemok-
rata párt akkori szociális politikájának szintjéig emelkedik. (Nyomorenyhítő
akciók, szociális reformok követelése stb.) A társadalmi viszonyok forradalmi
megváltoztatásának programját hiányolja az olvasó, akit a vérlázító tények a
megoldás keresésére sarkallnak. Ilyen programmal azonban akkor csak az ille-
galitásban működő kommunista párt lépett fel. Szélpál Árpád nem volt kom-
munista, de ha társadalmi elképzelései túlmentek volna is a szociáldemokrácia



álláspontján, aligha kaphatott volna nyilvánosságot. A Népszavának így is állan-
dóan számolnia kellett az elkobzás, a betiltás veszélyével.

Ilyen körülmények között bátor tettnek kell minősítenünk a „Kikkel fizettei-
tik meg a válságot?" című cikk konklúzióját: „Drózd János és a többi Drózd
Jánosok számára nem most kezdődött a válság, hanem már akkor, amikor a
Bethlen-uralom intézményesítette az ellenforradalmat, és kimélyítette népelle-
nes politikáját".

Hogy nem volt veszélytelen és hogy nem kis önzetlenséget, áldozatkészséget
követelt akkoriban az ellenforradalmi rendszer nyílt bírálata, — még szociálde-
mokrata platformról sem —, azt bizonyítja néhány Népszava-dokumentum,
amelyekből kiderül, hogy e cikkek szerzőjét bíróság elé állították és börtönbün>-
tetésre ítélték.

A Népszava 1929. november 1-i számában „A mi mártírjaink" című képes
riport jelent meg, amelyben a halottak napjával kapcsolatban megemlékeztünk
a magyar munkásmozgalom mártírjairól... „Emiatt bűntett és bűntevő földicsc-
rése címén az ügyészség vádat emelt Szélpál Árpád elvtárs ellen, akit a tör-
vényszék Töreky tanácsa 6 hónapi fogházra és 500 pengő pénzbüntetésre ítélt."8

(A kifogásolt cikk a munkásmozgalom mártírjai között Somogyi Béla és
Bacsó Béla kegyetlen meggyilkolását is idézi, korabeli rendőri jelentések hiteles
szövege alapján.)

Szélpál Árpád ügyét egyébként a tábla Gadó-tanácsa újratárgyalta, és a cikk
szerzőjét végülis 3 hónapi fogházra és 250 pengő pénzbüntetésre ítélte.9 Egy
későbbi Népszava-cikk hírt ad arról, hogy „Szélpál elvtárs bevonult a fog-
házba. 1932. szeptember 10-én kezdte meg 3 havi fogházbüntetésének letöl-
tését".10

A riportok szövegének elemzése után fordítsuk figyelmünket a fényképekre!
Az egész sorozat újdonságát, úttörő jellegét és így végsősoron jelentőségét
ugyanis azt adja, hogy a szerző a saját maga készítette fényképeket tudatosan
használta fel a szociográfiai riportok hatásának fokozására. A fotó mint az oszi-
tályharc fegyvere jelenik meg ezekben a képes riportokban. Az ábrázolt témá-
kat és a funkciót tekintve tehát ezek a fényképek az ún. szociofotó műfajába soi-
rolhatók, és így felvetődik az a kérdés: mi a viszonya Szélpál Árpádnak a ma-
gyar szociofotó-mozgalomhoz.

A fotóművészet és a munkásmozgalom (általában a társadalmi harc) érintke*-
zési területének vizsgálata a közelmúltban került napirendre. A 60-as, 70-es
években megjelent visszaemlékezések, cikkek, tanulmányok nyomán ma már
világos kép áll előttünk arról, milyen szerepet töltött be a fotográfia a század
haladó társadalmi mozgalmaiban, és hogyan vált végül Kassákék Munka-köré-
nek kezdeményezésére a „szociofotó" valóban mozgalom jellegűvé.

Az első kezdeményezések még a Tanácsköztársaság idején történtek, a
MIMOSZ keretén belül.11 A proletárdiktatúra bukása miatt ez a kezdeményezés
abbamaradt ugyan, de már 1920>-ban munkásfotókör alakul Révai Ilona vezeté-
sével, és két kiállításig is eljut. Mégis kb. 1930-ig stagnálás figyelhető meg a
kulturális harcnak ezen a területén. Az évtized fordulóján irányul a Munka-
kör figyelme a szociofotográfia felé, és 1931-ben jön létre az illegális kommu-
nista párton belül fotóművészekből és képzőművészekből az ún. montázs-icso-
port, amely a fotót mint alkalmazott eszközt használta fel plakátok és röpla-
pok készítéséhez.12 A művészi fotót önállóan, más művészeti ágaktól függetlei-
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nítve először Kassák Lajos kezdeményezésére a Munka c. folyóirat fotócsoportja
használta fel a munkásság harca érdekében.

Kassák azonban nem állt egyedül azzal a meggyőződésével, hogy a fotográfia
az osztályharc fontos eszköze lehet. Kállai Ernő pl. már 1927-ben kifejti a Ko-
runkban azt a véleményét, hogy „ . . . a fotográfia lázítóbb lehet a leggyűlölkö-
dőbb szatíránál vagy a legdénomikusabb művészi kárhoztatásnál. Mindössze
annyi szükséges, hogy a célzatnak megfelelően sorolják egymás mellé vagy állít-
sák szembe egymással." A fénykép jelentőségét a társadalmi harcban ő egyene-
sen a művészet elé helyezi, ugyanakkor azonban — kimondatlanul — el is
vitatja a művésziességet a fotográfiától: „Az új szociális és politikai rendért
való és képekben folytatott harc igazán korszerű, mert ésszerűen tárgyilagos,
fölvilágosító és tiszta fegyvere nem a művészet, hanem a fotográfia."13

Hasonlóan vélekedik Kassák Lajos is, aki a saját konstruktivista festői kísér-
leteivel rokon jelenséget és lehetőséget vél felfedezni a fényképezésben: „A
fölvevőkészüléket objektív és pszichikaellenes látása a mi időnkben, amikor
a kollektivitás felé törekszünk, a festészet fölé emeli. És nemcsak a múlt natu-
ralista festészete fölé, hanem az újabban forszírozott „új tárgyiasság" festé-
szete fölé is. De akkor is, ha a festészetet nem mint illusztráló, hanem mint
abszolút művészetet tekintjük, megállapíthatjuk, hogy a fotografálás produk-
tív iránya, a tiszta fény- és árnyképzés anélkül, hogy művészetté individuali-
zálódna, anyagalakítás szempontjából jelentőségében nem marad a festészet
mögött."14

Hogy Kassák a húszas évek végétől kezdve fontosnak tartotta a fotográfiát,
annak az is egyik bizonyítéka lehet, hogy a Munka kiadásában megjelent 35
vers c. kötetének címlapján egy fényképfelvétel látható, éppen Szélpál Árpád
Kassák-portréja.15 Ez egyébként azt is bizonyítja, hogy ekkor még bizonyos szá-
lak Kassákhoz és a Munka-köréhez fűzték Szélpál Árpádot, de annak nincs
nyoma, hogy ez a kapcsolat szorosabb, vagy éppen munkatársi lett volna. Való-
színűleg a régebbi keletű — még a MA korszakában szövődött — személyes
kapcsolat egyre lazább folytatódása ez, amely hamarosan meg is szakad, sőt
ellenségeskedésbe csap át.

A szociofotó-mozgalom kiszélesedését és ezen belül Szélpál Árpád tevékeny-
ségét így foglalja össze röviden Csaplár Ferenc:

„A Munka-körrel egyidőben, annak ösztönző hatására kezdi meg tevékenysé-
gét a Sarló szoeiofotó-mozgalma Vörös Nyíl címmel, a Szegedi Fiatalok 1932
tavaszán állítják ki Kárász Judit alkotásait, a Népszava pedig — a hatósági zakh
latások ellenére — 1930 óta rendszeresen közli Szélpál Árpád összekapcsolt
szociofotóit." (I. m.)

A mozgalom további eredményei közé tartozik, hogy 1931. márciusában meg-
alakult a szociáldemokrata párt Munkásfotó-múzeuma Szélpál Árpád vezeté-
sével. A múzeum célul tűzi ki a munkásmozgalmi témájú képek összegyűjtését.
„A fénykép letagadhatatlanul dokumentum, félre nem magyarázható bizonyíték,
szemmel látható adat. A fényképezés fegyver a mi kezünkben a múlt nyo-
masztó emlékeinek feltárására, a jelen nehéz körülményeinek bemutatására és
a jövő lehetőségeinek életre hívására."16

A Munka fotókörének tagjai több városban kiállítást tartanak, Szolnokon
tervezett kiállításukat 1932. április 3-án a rendőrség betiltotta, Kassákot és Len-
gyel Balázst letartóztatták, majd két nap múlva kitoloncolták Szolnokról. „A
szolnoki kiállítás megnyitására csaknem negyedszázad múlva kerülhetett sor,
1966 márciusában a Damjanich Múzeumban, pontosan úgy, ahogy azt annak
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idején tervezték: a sok fáradsággal ismét összegyűjött, restaurált anyagot Leni-
gyei Lajos és Tabák Lajos rendezte, Kassák mondott bevezetőt." (Csaplár F.
i. m.)

Nem sokkal a betiltott szolnoki kiállítás után, még 1932. nyarán a Munka-kör
fotókönyvet jelentetett meg „A mi életünkből" címmel. A kötethez, amely a kör
nyolc tagjának 43 képét tartalmazta, Kassák Lajos írt előszót. Ez volt az első
ilyen jellegű kiadvány Magyarországon, méltán keltett nagy visszhangot. A
Népszavában Szélpál Árpád írt róla szigorú, részben igazságtalanul elmarasz-
taló bírálatot.17 Kritikájának éle szemmelláthatólag a vezér, Kassák ellen irá-
nyul. Ellenvetései látszólag elvi szempontúak: az osztályharcos, szocialista jel-
leget hiányolja a bevezetőből és a képek nagy részéből. Lényegében formalizi-
mussal vádolja Kassákot és a kör tagjait: „Általában Kassák Lajos megállapí-
tásaiból hiányzik annak félreérthetetlen hangsúlyozása, hogy a fotográfia épp-
úgy, mint az emberi kultúra és civilizáció többi terméke, a munkásfotós kezé-
ben nem öncél, hanem eszköz, éspedig egy határozott, kifejezett célnak: az ön-
tudatos osztályharcnak az eszköze." Élesen elítéli (öncélúnak tartván) a techni-
kai kísérletezést, a valóság fotóművészi „átírására" való törekvést, vitatja Kas-
sáknak a modern festészet és a fotográfia rokonságáról illetve különbségéről
vallott felfogását. Magukról a fotóművészekről elismerőbben nyilatkozik, de
azután — mintha csak éket akarna verni a vezér és hívei közé — az egész vál-
lalkozás „sikertelenségének" okát a könyv fotóinak kritikátlan összeválogatá-
sában, vagyis feltehetőleg Kassák szemléletének érvényre jutásában látja. A
kötet anyagából 6—7 képet tart abszolút értékűnek. Elismerően ír Lengyel La-
jos, Frühof Sándor és Haár Ferenc tehetségéről, a többiek közül pedig Bruch
László és Tabák Lajos egy-egy képét emeli ki.

A válasz nem késik soká. Nem maga Kassák válaszol, hanem védelmében épp
a három megdicsért fotográfus: Lengyel Lajos, Frühof Sándor és Haár Ferenc.18

Rerdkívül éles, személyeskedő hangon verik vissza Szélpál támadását, sőt pla-
gizálással vádolják. Csaplár Ferenc ennek az incidensnek tulajdonítja Szélpál
Árpád viszonyának megromlását Kassák körével. Valójában ez a viszony már
korábban megromlott, a fönt idézett kritika, valamint a Munka-kör válasza
már ezt tükrözi.

(Az egész ügy nem is a szociofotóval, hanem a szavalókórus-mozgalommal
függ össze. Kassák ugyanis — némi joggal — sérelmezte, hogy a szavalókóru^
sok országos szervének, a Kórusközpontnak nem Simon Jolán lett a vezetője,
hanem Szélpál Árpád. Ettől kezdve a kölcsönös féltékenykedés egyre inkább
megmérgezte viszonyukat, míg végülis szakításra került a sor.)19

A Munka fotókönyvét bíráló kritikájában Szélpál Árpád nem fejti ki rész-
letesen a saját ellenvéleményét. Hogy milyen esztétikai elvek alapján bírál,
arra csak közvetve következtethettünk. Miközben szociofotói folyamatosan je-
lentek meg a Népszavában, a munkásfotóról vallott nézeteit és egyúttal saját
munkásságának elvi alapvetését a Szocializmusban, a szociáldemokrata párt
elméleti folyóiratában fejtette ki Fotó és osztályharc címmel.20

A tanulmány elején egy rövid történeti kitekintésben párhuzamot von a pol-
gárság, mint feltörekvő, majd hanyatló társadalmi osztály és a fotográfia fej-
lődése között: „A fotográfia fejlődési vonala pontosan mutatja a polgárság fej-
lődésének irányvonalát". Elismerően szólt az első daguerrotípiák objektivitásá-
ról, póztalanságáról, amikor még „a találmány frissessége párosult a polgárság
fejlődő öntudatának frissességével", amikor még maga az osztály is „harcolt a
feudális kor nyegle és pompázatos stílusával, és minden megnyilatkozásában
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a maga új, egyszerű stílusát állította ezzel szembe". Gondolatmenete szerint
ahogy a tőkés társadalom megszilárdulásával a burzsoázia elveszíti haladó tör-
ténelmi szerepét, úgy silányul a polgári művészet is dekadenciává és giccsé.
A fényképeken megjelenik a póz, az egyszerűség helyére a dekoráció lép, sőt a
fénykép elveszti eredeti anyagszerűségét, és festményeket utánoznak vele..."

Elveti a formai újításokat, a különböző képmódosító eljárásokat, pl. a grafikai
hatásra törekvést. A valósághűség nevében lényegében a naturalizmus követel-
ményeit állítja a fotográfia elé; mindenféle művészi átírásban a valóság elken-
dőzésére tett kísérletet gyanít: „A fénykép, amely elsősorban a szemünkhöz
szól, ezen az úton a legutóbbi időkig látásunkat olyan irányban befolyásolta,
amely a tőkés társadalomnak a legmegfelelőbb volt, vagyis a valóságot meg-
hamisította, eltitkolta, elhallgatta, és mindennek jó, szép, tetszetős és megnyugi-
tató oldalát mutatta be . . . " Azok a fotográfusok, akik képeiket meglágyítják,
festői hatásokra törekednek stb. tudatosan vagy öntudatlanul a burzsoázia cél-
jait szolgálják.

Kijelenti: „A tőkés társadalmom kultúrájának minden tényezője, képzőmű-
vészetét, irodalmát és fényképészetét is az osztályharc eszközévé változtatja..."
Ezért szükségszerű, hogy a munkásosztály is az osztályharc fegyverévé tegye
a fotográfiákat. Erre a fényképezőgép elterjedése objektív lehetőséget biztosí-
tott, és ezáltal új korszak kezdődött a fényképezésben. A munkásosztály „rá-
jött arra, hogy ha föl akar szabadulni, akkor elsősorban a látását kell fölsza-
badítania. Végre eljutottunk oda, hogy a munkásság is az ő új, fölszabadult,
kemény és életlátását dokumentálja, és az élet minden jelenségének könyör-
telenül őszinte bemutatásával építi új látását és új kultúráját."

Amint a cikk gondolatmenetének ismertetéséből kitűnik, Szélpál Árpád vizs-
gálódási módszere materialista kiindulópontú, elemzéseiben az osztályszempon-
tot igyekszik következetesen érvényesíteni. Materializmusa azonban nem dia-
lektikus, hanem meglehetősen vulgáris, osztályharc-értelmezése pedig — aho-
gyan szembeállítja egymással a polgári és a szocialista kultúrát — differenciá-
latlan, merev, türelmetlen, szűken értelmezett, a rappizmussal rokon elképze-
léseket mutat. Elvi alapvetésének hiányosságaiból fakad művészi-formai követ-
keztetéseinek helytelensége is: az, hogy „az élet jelenségeinek könyörtelenül
őszinte bemutatása" nála lényegében a naturalista ábrázolás következményeivé
válik.

Szélpál Árpád kapcsolata a fotográfiával már gyermekkorában kezdődött,
öreg gépével készült felvételei azonban ekkor még csak egyéni
kedvtelését szolgálták. Bár specializálódott, hivatásos fotográfussá soha nem
vált, a fényképezés végigkísérte egész életén, pályája egyik szakaszán pedig
lényeges, az írott szóval egyetértékű szerepet töltött be, mozgalmi munkájának
részévé vált. Egy olyan időszakban — a 20-as, 30-as években — vált fényképező
újságíróvá, illusztrálta saját felvételeivel újságcikkeit, amikor a lapok egyre
inkább lemondanak az események képi rögzítéséről, és átengedik azt az erre
specializálódott ügynökségeknek.21 A 20-as évek második felében már a Lantos
Magazinban is jelentek meg fényképes írásai, de igazán jelentőssé, új minőséggé
a Népszava riportsorozata nyomán válik ez a műfaj.

Az előbb említett tendencia (a fénykép kiszorulása a lapok hasábjairól) a
Népszavára is jellemző volt. Es éppen, mert alig-alig találkozni fényképes
illusztrációkkal az újság oldalain, Szélpál Árpád hosszú riportsorozata még fel-
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tűnőbb jelenség, pusztán ezért is jobban vonzza a szemet. Nyomatékot adott a
sorozatnak az is, hogy többnyire a vasárnapi számokban jelentek meg a cikkek,
és hangsúlyos helyen: a bal oldalon, az egész oldalt kitöltve, vagy a bal oldal
felső részén. (Tudományos vizsgálatok bizonyítják, hogy azokra a társadal-
makra, amelyekben az olvasás balról jobb felé és fölülről lefelé halad, a bal
oldal értékesebb primátusa jellemző. — Ha tehát jelentőséget akarnak adni
egy anyagnak, akkor azt a bal oldal felső részére helyezik. — Szilágyi G. i. m.)

Ahogyan — mint láttuk — a riportok szövege szociográfiai jellegű, de meg-
jelenési formája publicisztikus, hasonlóképpen a fényképek témája, tartalma
is rokon a szociofotóéval, de nem önállóan töltik be feladatukat, hanem nyom-
dai úton sokszorosítva, a szöveggel együtt. Az ilyen fénykép megfelel annak a
definíciónak, amit Szilágyi Gábor ad a sajtófotóról: ,,A sajtófotó olyan képi
struktúra, mely egy nyelvi struktúrától (a szövegkörnyezettől: cím, cikk, kép-
aláírás) sem strukturális, sem funkcionális szempontból el nem választható
egység". (Szilágyi G. i. m. 20. o.) Mégsem érzem igazában sajtófotónak Szélpál
Árpád képeit, mert bennük az illusztratív és az informatív funkció aránya nem
a sajtófotóra jellemző módon valósul meg: inkább az előbbi javára tolódik el,
ami a dokumentumfotóhoz közelíti őket. Mind a sajtófotóhoz, mind pedig a
dokumentumfotóhoz képest van azonban egy többletük: nemcsak illusztrálni
és dokumentálni akarnak, hanem állást is foglalnak, felhívó, mozgósító erejük
is van. Leginkább tehát mégis újságban közölt szociofotóknak tekinthetők.

A képek leggyakoribb szereplői: munkanélküliek, nehéz teher alatt görnyedő
rakodómunkások, reménytelenül álldogáló kodusok, az élet terheivel küszködő
proletárasszonyok, rongyos, „elfakult fejű" kisgyerekek, az ellenforradalmi
korszak és a gazdasági válság legsúlyosabb terheit viselő emberek, a legeleset-
tebb sorsúak. A képek háttere is beszédes: nyomornegyedek viskói, rakodó-
part, a külvárosok kietlen tájai. Ezek a képek összegyűjtve a legsúlyosabb vád-
iratot jelentették a régi rendszer ellen, amelyről lassan fogalmuk sem lesz a
ma élő és még inkább az eljövendő nemzedékeknek.

Róluk is elmondható, amit Tarcai Béla a Munka-kör szociofotóiról ír: „A mai
kor művészi igényével mérve egyes képek naturalistának hatnak, de ez a natu-
ralizmus magában a célban találta meg indokoltságát".22 Annyi módosítást
kell tennünk, hogy a képek többsége naturalista, de programszerűen az. A
Fotó és osztályharc címmel kifejtett elmélet realizálódásai ezek. A legfőbb ellen-
vetésünk mégsem a megformálás naturalizmusát illeti, hanem az egyes képek-
ből, de még inkább összességükből áradó szemléletet. Szélpál Árpád annyira
a nyomort, az elesettséget, a kiszolgáltatottságot, a tehetetlen szenvedést állítja
középpontba, hogy az már ilyen töménységben lehangoló és hellyel-közzel a
szentimentalizmus hatását kelti. Valahogy a munkásosztály ereje, nagysága,
történelmi elhivatottsága sikkad el a nyomor egyhangú, szürke színeiben. E te-
kintetben a Munka-kör fotósai jártak helyes úton, akik „nem meghatni, hanem
dokumentálni akarnak".23 A Szélpál és a Munka-kör között lezajlott vitában
Kassák érve tűnik a legdöntőbbnek: „A munkásosztályt nem a sorvasztó nyomo-
rúság, hanem alkotó ereje teszi elhivatottá az új társadalmi rend megformálá-
sára". (I. m.)

Végülis erényeivel és fogyatékosságaival együtt figyelemre méltónak tartom
Szélpál Árpád fényképes szociográfiai riportsorozatát. Olyan kordokumentum
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ez, amelyből — ha bizonyos egyoldalúsággal is — körvonalazódik előttünk a
kapitalizmus embertelensége, a budapesti munkásság nyomora a világgazdasági
válság éveiben.

A riportok egy része a szociáldemokrata munkásmozgalom színhelyeivel, in-
tézményeivel, szervezeti kereteivel foglalkozik. Bemutatja pl. az ifjúmunkások
összejöveteleit, a gödi „Fecskefészket", az olvasó- és vitaköröket, a munkás
sportegyesületeket stb. Ez utóbbi riportokból már a munkásosztály alkotó ereje,
elhivatottsága is sugárzik, kitűnik azonban a két világháború közötti időszak
legtragikusabb jelensége is: a munkásosztály, általában a haladás erőinek meg-
osztottsága. Ma azonban már túl kell emelkednünk a hajdani szektás ellenté-
teken, amikor a „szociáldemokrata" illetve a másik oldalról a „kommunista"
jelző megbélyegzést jelentett és nagyobb szakadékot vont ember és ember közé
szinte, mint amekkora a munkás és a polgár között volt. Értéknek kell tekinte-
nünk, ami valóban az, múltunk elismert részévé kell avatnunk minden haladó
törekvést, áldozattal végzett munkát, amely mai világunk felé egyengette
az utat.
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