
Szélpál Árpád újra itthon
Az 1939 óta Franciaországban élő Szélpál Árpád író, költő „hazatérései" között
a legfrissebb a budapesti Dorottya utcai fotókiállítása. Ehhez kapcsolódó leve-
léből idézünk: .,Ezek a fényképek több mint ötven évvel ezelőtt készültek...
amikor Magyarországot elhagytam, összekapkodtam néhányat elég nagy anya-
gomból. Ezek negyvenhat éven át kísérték hányattatásom útjait. Hűségesek
maradtak hozzám, én is híven őriztem őket. Most hazatértek helyettem."

Bízunk benne, hogy szűkebb pátriánk szülötte nem bízza hazatérését kizá-
rólagosan a műveire, de értékes fotózsurnalisztikai kiállításának megnyitásán
sajnos nem vehetett részt, gyengélkedett.

A Párizs melletti Sceauxban élő Szélpál Árpád 1897-ben született Török-
szentmiklóson. Apja Schwartz Lipót szabómester, édesanyja a kőtelki szárma-
zású Steinberger Ilona. Az író anyai nagyapja, Steinberger József '48-as vörös-
sipkás volt, Damjanich seregében harcolt a szolnoki csatában.

Az ifjú költő iskoláit Törökszentmiklóson és Szolnokon végezte, majd a
fővárosban lett banktisztviselő. Hamar cselekvő részesévé vált a századelő
egyik legizgalmasabb irodalmi, képzőművészeti mozgalmának, a magyar akti-
vizmusnak. A MA című folyóirat munkatársa — de első költeményei, riportjai
Törökszentmiklóson jelentek meg — Kassák Lajos tanítványa, később József
Attila barátja. A Magyar Tanácsköztársaság bukása után — majd azt követően
többször is — bebörtönözték forradalmi eszméi, cselekedetei miatt. Az 1920-as
évek végétől újságíró, megdöbbentő szociológiai ihletésű riportjai a Népszavá-
ban jelentek meg. 1934-től a lap irodalmi rovatának vezetője volt.

A Tüntetés című kötete 1918-ban, a Húsz vers című könyve pedig 1927-ben
jelent meg. Ez utóbbit Gaál Gábor és Bálint György méltatták.

1939-ben Szélpál Árpád a Népszava tudósítójaként Párizsba távozott, majd
alig egy évvel később a hitleri német csapatok elől onnan is menekülnie kel-
lett, a gascogne-i Gers megye Solomiac nevű falucskájában kétkezi munkás-
ként, napszámosként dolgozott, de rendíthetetlenül küldte tudósításait a Nép-
szavának. A közel öt évig tartó ,,belső emigráció" után újra visszatért Párizs-
ba, Aurelien Sauvageot professzor mellett dolgozott a Francia Rádió magyar
osztályán. 1948-ig írt Kassák lapjába, a Kortársba, majd irodalmi kapcsolatai
megszakadtak Magyarországgal. A francia nyelven megjelent munkái közül
kiemelkedik A hontalanok és A munkásnők című szociográfiai könyve. Nagy
segítséget nyújtott Károlyi Mihálynak emlékiratai megírásához.

Hosszú hallgatás után 1977-ben jelent meg Párizsban magyarul a Versek,
majd 1979-ben a Keréknyom című kötete. Ez utóbbi különösen nagyerejű könyv
méltán keltette fel a hazai irodalmi közvélemény érdeklődését az itthon már-
már — méltatlanul! — elfelejtett író, költő és publicista iránt.

A költS idézése

„Vajon ismeri-e valaki a mai húszévesek közül Szélpál Árpád nevét? Tudják-e,
hogy húszévesen a MA felfedezettje és egyik nagy ígérete volt; első verseskö-
tete a Tüntetés. Bortnyik Sándor címlapjával, linómetszetével jelent meg 1918-
ban, a puritán című és címlapú Húsz vers pedig Kassák Lajos konstruktivista
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borítójával. És most itt a harmadik kötet, ötven év szünet után — írja a Kritika
című folyóirat 1978. évi 7. számában Tasi József, s a Versek negyvenhat költe-
ménye közül idéz is egyet.

Ha
Ha
verset írnék
mint valaha
amikor még élt

Kassák
és megjelent a Ma
ha
a Fészek kávéház

asztalán
gyöngyözne hat

vizespohár
kérek egy feketét
mondanám
és rámmosolyogna
Simon Jolán
verset írnék
mely éget lázit
rímtélen
a hirdetőoszlop

megindulna
velem
ellenem
a kérdés a felelet
a plakát
jogot kenyeret
és a Szív utca sarkán
megosztoznánk

négyen egy álmán
ha
húszéves volnék
ma
megismerne az

eperfa
a nádtetőn a moha
a szikes mező
a csorda
hazám
a szomszédasszony is
talán
az ázott aszfalt
Pesten
tükrözné a versem
és simogatná
lyukas cipőtalpamat
fekszem hanyatt
arcomat
barnára égeti
az eviani nap
vitorlás siklik a

tavon
Zagyva híd
Varga malom
egy sirály sikolt
volt

A Népszabadság 1978. július 2-i számában Szélpál Árpád üzenete címmel
Rónai Mihály András méltatja a költőt, s korunk Mikes Kelemenjének nevezi,
az utolsó élő Kassák-apostolnak titulálja. „Nem mondom persze — írja az iro-
dalomtörténész —, hogy ezek a versek (A Párizsból érkezett kötetről van szó.
A szerkesztő megjegyzése.) ezzel már oda is emelkednek ama levelek mellé. De
a nyelvi tünemény azonos. S nagyon is mondom — most már nemcsak nyelvé-
ről, de a kötetből is felhangzó teljes költészetről is —, hogy Szélpál Árpád
lírája, amelynek megítélése a háború előtti magyar irodalmi földrajaban a peri-
fériának tekintett szocialista mozgalmi költészet peremvidékére szorult, a ko-
runk magyar költészetébe való beillesztésre, abba kritikai elhelyezésre vár.
Ami esedékes is, ahol az országot is az vette át, ami valamikor periféria volt
— írja tanulmányértékű cikkében Rónai Mihály András.

László Gyula Versek az emigrációból címmel a Népszava 1978. szeptember
2-i számában hívja fel a figyelmet Szélpál Árpád költeményeire, a szerző mun-
kásságára, Pomogáts Béla pedig a Magyar Hírlap 1980. február 15-i kiadásában
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Elmélkedés, elégia Magyar költő Párizsban címmel, alcímmel méltatja az idős
forradalmár költőt. ..Mintha Arany János .őszikéinek' csendes elégiáját hang-
szerelte volna át valamilyen késő-avantgard hangszerre. Alaphangja a tűnődés,
az elmélkedés, az elégia. Halk rezignációval szól nehéz tapasztalatairól, legszí-
vesebben a múltba réved tekintete. Képzelete a hazai tájban — a Tisza-menti
vidéken — kalandozik, vagy a régi Budapestet keresi fel. Felidézi a MA szer-
kesztőségi asztalát, ama régi szerkesztőség árnyalakjait: Kassákot, Újvári Er-
zsit, Kahána Mózest, Barta Sándort. Ifjúságának társait. S felidézi a régi lá-
zat, amelyet Kandinsky Kék Lovasa, Chagall szürreális tájai keltettek, a Vörös
Zászlót, amely Barta Sándor verseiben lobogott. Ezekkel a régi emlékekkel,
régi lobogásokkal űzi el a múló idő árnyait. Az emlékezés a költészet forrása
lesz, s a költészet maga fegyver az elmúlással vívott nehéz küzdelemben. Bú-
csúzva mindattól, amit szeretett, amivel találkozott, búcsúzva egy viszontagsá-
gos élet fájdalmaitól és örömeitől. Szélpál Árpád, párizsi magyar költő, a ver-
set emeli magasba: ,,mi az életet formába oltja — a vers én vagyok — halál
felett győztes — amikor meghalok írja önarckép című költeményében. Messze
idegenben — így fejezi be a méltató írást Pomogáts Béla — magyar költőként
győzi le a hatalmasan múló időt".

Vészi Endre Életjel a sceauxi csöndből címmel ír Szélpál Árpádról az Üj
Tükörben (1980. április 24.) Göncz Árpád pedig az Élet és Irodalomban — 1980.
július 12. — Üzenet a távolból címmel emlékeztet a forradalmár költőre, költő
forradalmárra, — hogy csak a legfontosabbnak vélt hazai publikációkat idézzük.

A feledés homályából

Külön öröm számunkra, hogy Szélpál Árpád hazai irodalmi munkásságáról
szűkebb hazánkban jelent meg egy küllemében szerény, de annál értékesebb
összefoglaló kötet. Szélpál Árpád földije, Fehér Imre törökszentmiklósi tanár
írta, s a szülőváros könyvtára adta ki — sajnos a nyomdaköltségekkel nem
bírt el, sokszorosítva — a könyvet.

A szerteágazó kutatásokra épülő, tényanyagában gazdag és alapos, követ-
keztetéseiben is a valóságot feltáró tanulmány tíz fejezetben tárgyalja Szélpál
Árpád hazai munkásságát. Valamelyest túl is megy azon Fehér Imre, hogy
csak csupán Szélpál irodalmi munkásságát tárja fel, hanem — logikusan — a
társadalmi környezet ok-, okozati összefüggéseibe ágyazva elemzi az itthoni
életművet. A kötet részletezi a MA, Kassák és Szélpál kapcsolatát, a munkás-
mozgalomhoz fűződő viszonyát, irodalmi munkásságát, majd külön fejezet
idézi meg a Népszavánál töltött termékeny évtized hazai emlékeit, külön a
szociofotókat. Közli Fehér Imre és Szélpál Árpád műveinek bibliográfiáját, fel-
sorolja az azokról megjelent kritikák, recenziók, stb. sorát.

A mai magyar sajtó, az újságíró nevelés számára nélkülözhetetlen lenne
Szélpál Árpád szépszámú és nagyerejü riportjainak maradéktalan ismerete, —
nos a térben és időben meglehetősen szétszóródott publicisztikai anyag lelőhe-
lyeit is közzéteszi a törökszentmiklósi kutató. Elsőként az országban, 1981-ben,
a három, illetve négy évvel később itthon is megjelent Szélpál-kötetek kiadása
előtt!

S ha már közvetve Szélpál újságírói munkásságát méltattuk Fehér Imre
forrásértékű könyvének szűkszavú ismertetésekor, vétek lenne nem szólni
azokról a fotókról, amelyeket írásunk kezdő soraiban említettünk.
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Szélpál Árpád a Népszavában, a Lantos Magazinban — és más lapokban
az 1929—1939 között megjelent szociográfiai riportjait fényképekkel dokumen-
tálta. Ezek a fotók nem kiállításra készültek, felhasználásuk célját tekintve is
különböztek a korabeli magyar szociofotósok: Frühof Sándor, Haár Ferenc,
Lengyel Lajos, Tabák Lajos, Escher Károly és mások méltán világhírű képei-
től. Esztétikai megjelenésük a lap, az írás igényeihez igazodott, az írói mon-
danivalót támasztotta alá.

Az igazsághoz tartozik az is, hogy Szélpál Árpád nem fotóművész, de...
A kérdés megismeréséhez Albertini Béla, a Fotóművészet 1983. 2. számában

közölt, Szélpál Árpáddal készített levélinterjúja szolgáltat tényszerű adaléko-
kat. Megtudjuk az interjúból, hogy Szélpál Árpád 13 éves korában a bátyjától
kapott ajándékba egy fényképezőgépet. De adjuk át a szót Szélpál Árpádnak,
aki Albertini Béla kérdéseire a következőket válaszolta: „Sem környezetem-
ben, sem iskolatársaim között egész Törökszentmiklóson nem ismertem senkit,
akinek fényképezőgépe lett volna. Abban az időben, az első világháború előtti
években magunk kötötte rongylabdával, magunk faragta bigével, lúdtollból
vágott krumplipuskával játszottunk, és szappanhabból fújtuk a színes buboré-
kokat a világba. A községnek egyetlen fényképésze volt. Ö örökítette meg az
új párokat és az iskolaév végén az osztályokat. 1918-ban családi képet készí-
tett rólunk.

„Bölcsőde" — 1935
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Mi lesz velünk?

Csodálatos dolgokat fényképezhettem volna akkor; a községi legelőről
hazatérő tehén- és disznósereget, az embervásáron álldogáló mezítlábas nap-
számosokat, a búcsúsokat, a hetipiacot, az országos vásárt, amelyre évente
négyszer az emberek felhajtották" az eladásra szánt lovakat, ökröket, bárányo-
kat. Lefényképezhettem volna Jász-Nagykun—Szolnok vármegye főispánját,
aki pusztaszakállasi kastélyából négylovas hintón hajtott be Törökszentmiklós-
ra. De akkor még mindezt csak a szemem fényképezte, a gépem nem. ..

Amint az előbb mondtam, nem volt kitől tanulnom. A kérdés inkább az
lehetne, hogy kitől tanultam meg látni. De erre nincs válasz. A doboz alakú
Browning-Kodakkal együtt használati utasítást, fényérzékeny papírt és az elő-
híváshoz szükséges folyadékot is kaptam. Játék volt. Először persze szüléimet
fényképeztem, aztán azt, amit láttam, vagyis azt, ami látásomat felébresztette.
Ezzel a Browning-Kodakkal készítettem életem legérdekesebb fényképét. Sike-
rült „elkapnom" egy újszülött kiscsikót, amint először próbál lábra állni, és
anyja nagy figyelemmel nézi. Sokáig őriztem, de ez is odaveszett... Megjegy-
zem, hogy sohasem gondoltam arra, hogy fotós legyek, az sem jutott eszembe,
hogy amatőrként tökéletesítsem magamat. Mindvégig „vadevezős" maradtam.
Sok mindent összeolvastam, de szakirodalmat soha...
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Előbb el kell mondanom, hogy Browning dobozommal készített fényképei-
met egyszer megmutattam Kassáknak. Ez már 1926 táján történhetett, amikor
Bécsből hazatért, és én válaszúton voltam; mihez kezdjek, ha meg akarok élni
abban a nehéz világban. Ö biztatott, hogy kevéske megtakarított pénzemen
vegyek egy jó fényképezőgépet, és próbálkozzam meg a fényképezéssel. Akkor
már sokat tudtam erről. Megvettem Székely Aladár portré-fotó füzetét, amely-
nek élén Ady Endre állt. A MA révén ismertem Révai Ilkát, aki Kassákot is
fényképezte. Moholy-Nagy-gyal a Mánál ismerkedtem meg, és figyelemmel
kísértem későbbi kísérleteit is. Láttam néhány dagerrotípiát, helyesebben azok
reprodukcióit. Nagy hatással voltak rám. Ismertem a „Querschnitt"-et, és már
kialakult véleményem volt általában mindarról, ami az alkotás körébe tarto-
zik. Megfogadtam Kassák tanácsát, vettem elég drágán egy használt, nehéz,
szintén doboz alakú, német gyártmányú 9x9-es lemezes, tükörreflexes, redőny-
zárás Zeiss-Tessar lencséjü gépet, nehéz bőrtáskájával együtt. Ma is itt alszik
a szekrényemben. Már muzeális becse lehet. Rögtön lefényképeztem Kassákot,
aztán a „Mutter"-t, Kassák anyját. Az olyan jól sikerült, hogy Kassák bekere-
tezte és felakasztotta a Sziget utcai lakás falára. Hogy jól sikerült, azon azt
kell érteni, hogy visszaadta a maga természetes egyszerűségében, erejében,
valóságában az öreg nénit. így kezdődött. Első riportom 1929 szeptemberében
jelent meg a Népszavában Nyomortanyák címmel. Ennek előzménye az, hogy

Nekik ennyi jutott a karácsonyból
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egyszer — milyen alkalomból, már nem tudom — megmutattam Welíernek, a
Népszava akkori főszerkesztőjének néhány fényképemet, már arra sem emlék-
szem, melyeket. Rögtön megbízott azzal, hogy csináljak fényképes riportot a
nyomortanyákról. Attól kezdve több éven át minden héten a vasárnapi szám-
ban megjelent egy képes riportom. Döbbenetes volt, amit az életben láttam.
Akkor értettem meg, hogy mire való az én fényképezőgépem. Nem arra, hogy
bemutassam azt, amit látok, amit mások nem akarnak látni; az angyalföldi
proletáréletet, a íerencvárosi Kiserdő homokbuckáiban, gödreiben élő kilakol-
tatottakat, a lágymányosi nyomorúságot, a padon alvó munkanélkülieket, a
munkára váró kubikosokat, a rongyos gyerekeket, akiknek tökmag vagy nap-
raforgómag volt a táplálékuk. Ezeket nem lehetett a „kinyalt" fényképeken
látni, ezekről nem tudott, nem akart tudni a Nagykörút, a Szabadság tér, a Du-
nakorzó, sem a Ritzben ebédelő és az Abbáziában szivarozó pesti polgár, sem
az EMKÉben cigányzenét hallgató, vagy a Barossban feketéző, gondtalan úr.
Ki mutatja meg ezt? Attól kezdve a fényképezőgép ugyanazt a hivatást töltötte
be a kezemben, mint a toll. Fényképkiállításon sohasem vettem részt, erre
nem is gondoltam. A Pesti Napló (képes melléklete számára) egyszer fénykép-
versenyt hirdetett, erre beküldtem egy fotómat. Ha jól emlékszem, tíz koronát
nyertem vele, nem a százkoronás első díjat."

Forrd hamu

A Magvető Kiadó 1984-ben jelentette meg Szélpál Árpád emlékiratainak első
részét, a Forró hamu-t. A terjedelmében is — 37 ív! — tekintélyes könyv a
gyermek Schwartz Árpád világraeszmélésétől a Magyar Tanácsköztársaság le-
veréséig, első bebörtönzéséig és a szülővárosából történt meneküléséig idézi a
szerző életútját.

„Hová menjek? Mihez kezdjek? A rokonaimnál találtam ideiglenes otthon-
ra. Álhatók náluk, enni is kapok. Azt tanácsolták, hogy várjak a hazamenetel-
lel. Héjjasék cirkálnak arra. Elhurcolták a zsidó fiatalokat, néhány öreget is,
a fegyverneki erdőbe. Elevenen temették el őket, csak a fejük látszott ki a
földből, aztán lovakkal mentek rájuk, és többször átvágtattak rajtuk...

Végre levelet kaptam otthonról. Várnak haza. A helyzet már nyugodt. Egy
„T" tiszt működik ugyan a csendőrséggel karöltve, de majd csak lesz valahogy.
Végtére is kitöltöttem a büntetésemet. Hazamentem, de egy évig nem mozdul-
tam ki a lakásból. A Télémaque-ot olvastam, Bossuet prédikációit, La Fontaine
és Victor Hugó verseit franciául. A nagy malom könyvelőjétől kaptam kölcsön,
az egyetlen embertől, akinek francia könyvei voltak a falumban.

Egy délelőtt bátyám azzal jött haza a műhelyből: azonnal mennem kell,
tűnjek el a községből, utazzam Pestre, mert a „T" tiszt kellemetlenkedni akar.
A csendőrök súgták meg a bátyámnak. Ripsz-ropsz összecsomagoltam egy kis
koffert, és surrantam a kertek alatt, át a szántóföldeken, hogy ne a török-
szentmiklósi vasútállomáson üljek vonatra, ahol megfoghatnak, hanem hat
kilométernyire Puszta-Tenyőn, ahová dűlőutakon jutottam el. Sem a rendőr-
ségen, sem a Gyűjtőfogházban, sem a Szerb utcában, sem a detektívek kezén,
sem a Surgoth tanácsa előtt nem éreztem magam olyan kitaszítottnak, olyan
megszégyenítettnek, olyan megalázottnak, mint akkor, amikor a szülőfalum-
ból kellett lopódzva menekülnöm..."
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A könyv címe kettős értelmezésben is jelképes: utalás arra, hogy a prole-
tárdiktatúra leverését követően mennyire élt a ,,hamu alatt parázsló harag"
gondolata, de jelzés arra is, hogy a szerző — bár hosszú évtizedek múltak,
megöregedett — milyen elevenen él az akkori magyar valóságban.

1927 óta a Forró hamu az első Szélpál-kötet, amely hazánkban megjelent.
Kútfő értékű emlékirat, amely lebilincselően érdekes olvasmány is.

Számunkra többszörösen is forrásmű Szélpál könyve. A századfordulót
követő évekből, az első világháború előtti Törökszentmiklósról és Szolnokról
mindezidáig alig maradt ránk tényszerű, de irodalmilag is értékes leírás. A
korabeli iskolásélet, a vásár, a mesteremberek, a kishivatalnokok világa szinte
kézközeibe kerül Szélpál tolla nyomán. A törökszentmiklósi polgári fiúiskola
elvégzése után a szerző a szolnoki felsőkereskedelmi iskola tanulója volt, na-
ponta ingázott a két város között. Szégyen, de könyvéből tudjuk meg, hogy a
neves iskolának — amelynek dr. Pap Illés, a későbbi Nemzeti Tanács elnöke
volt az igazgatója — Németh Andor is tanára volt.

A Forró hamu megjelenése után alig egy évvel újabb Szélpál-kötetnek
örvendezhetett az irodalomszerető közönség. Megjelent — szintén a Magvető
kiadásában — az öt év isten háta mögött. A napló a Solomiac nevű francia-
országi falucskában kemény mezei munkával töltött évekről szól, bizonyítva,
hogy az igazi író számára a legnagyobb elszigeteltség sem akadály, ha van
mondanivalója. S Szélpál Árpádnak bőven volt: a környezetében élő emberek
nehéz életéről, a korabeli, ellentmondásos franciaországi viszonyokról. Ez a
munka is hézagpótló, hiszen Gascogne-ról már sok mindent olvashattunk, főleg
a romantika ködébe vesző ismereteket, de Szélpál Árpád könyve az első magya-
rul megjelent hiteles leírása — a gallok országában is csak későn felfedezett
— gaszkonyi szellemnek, mentalitásnak, a környezettől elütő szokásoknak.

Várjuk az emlékiratok további folytatását, úgy is mint irodalmi élményt,
de úgy is, mint közelmúltunk hézagos ismereteihez hiteles történelmi adalékot.
Szélpál Árpád e szerény, csupán a figyelemfelkeltés igényével készült írás szer-
zőjéhez írt levelében jó hírt küldött: emlékiratainak újabb kötetét — kézirat-
ban — a nyárutón fejezte be. Á Csipkebokor című verseskötete nyomdában
van. hamarosan — talán előbb mint folyóiratunk megjelenik — a hazai olva-
sókhoz kerül. A budapesti, Dorottya utcai fotozsurnalisztikai kiállítását pedig
talán láthatjuk majd szűkebb hazánkban is.

TISZAI LAJOS

A cikkünkben közölt fotóreprodukciókat Szélpál Árpád budapesti, Dorottya utcai kiállításán
láttuk eredetiben. A felvételek T. Katona László munkái.
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