
A tollforgató asztalosmester
KUPA ÁRPÁD (1859—1916)

70 éve tragikus hirtelenséggel elhunyt Kupa
Árpád asztalosmester, író, akinek haláláról
a Népszava 1916. május 17-i számában Re-
giszter aláírással a Hírek rovatban nekrológ
jelent meg.

A megemlékezés Kupa Árpád személyében
a kialakuló magyarországi munkásmozgalom
egy nagy alakját búcsúztatta, aki 20 évesen
egyik vezetője volt a Magyarországi Általá-
nos Munkáspártnak, megszervezte az első
budapesti asztalossztrájkot, munkatársa volt
a Népszavának, és aki sikerei teljében, isme-
retlen okból szülővárosába távozott... Majd
írói vénát födözött föl magában s födöztek
föl benne mások is... Több könyvet írt, de
nem lett író, és végül úgy halt meg, tragikus
körülmények között, mint megyei útbiztos, hogy már szocialista sem volt.

Kupa Árpád 1916-ban már semmiféle kapcsolatban nem állt a Népszava
munkatársaival, ugyanakkor szakított velük, mint a Magyarországi Általános
Munkáspárttal, 1880-ban. Az, hogy haláláról megemlékeztek, arra enged követ-
keztetni, hogy a mozgalomban igen fontos szerepe volt, s hogy nem mindennapi
ellentét lehetett Kupa Árpád és a mozgalom akkori vezetői között. Erre enged
következtetni a nekrológ szokatlan hangvétele is. Á „.. .majd írói vénát födö-
zött' föl magában. .." ö-betűi Rákosi Jenő szignóját idézik, aki a Kupa Árpádot
bemutató cikkét 1894-ben a Budapesti Hírlapban ezzel a jellel jelölte, amikor
a Napszámosok c. Kupa-regényt méltatta.

Ezt látszik bizonyítani az a tény is, hogy egy nap alatt elkészítették a régi
Népszavapéldányok alapján műveinek teljes regiszterét.

Kupa Árpádról írt Szinnyei József is a Magyar írók élete és munkái c.
lexikonában: ,,Asztalosmester volt. Apja Kupa Lajos, 1848—49-ben huszárfő-
tiszt, anyja Németh Sára. Született 1859. január 11-én Túrkevén. A független-
ségi harc alatt atyja teljesen elvesztvén vagyonát, egy földbirtokosnál, mint
béresgazda alkalmaztatott. Kupa édesanyjától tanult olvasni. Atyja 1869-ben
meghalt és ő a négy osztályú elemi vizsgát elvégezve, 1870. január 5-én aszta-
losinas lett Debrecenben, 1874. március 20-án pedig asztaloslegény. Mint ván-
dorló Budapestre ment, és Szabóki Adolf kegyesrendi tanár esténként cellá-
jában oktatta az elemi tantárgyakra. Két év múlva elvándorolt a fővárosból
és csak a 70-es évek végén került vissza ismét; ekkor kezdett verseket, cikke-
ket írogatni a munkás-lapba."
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A mozgalmi munkába Aradon kapcsolódott be, egy hozzászólását ismer-
tette a Népszava 1878-ban. A nemzetiségiek mellett állt ki. Budapesten is egy
hozzászólásával tűnt ki, de ezt a hozzászólását nem közölte az újság, viszont
megjelent az első cikke arról, milyen fontos az, hogy a munkások tanuljanak
és egységet alkossanak. Ebben a tárgykörben még két cikke jelent meg. 1880
elején Kupa Árpád neve Frankéi Leó neve mellett tűnt fel, mint a Népszava
szerkesztő bizottságának tagjáé. Márciusban ismét cikket írt a munkásegység
fontosságáról és tagja lett a Magyarországi Munkáspárt Egyesülési Kongresz-
szusát szervező bizottságnak. Felszólalt a kongresszuson és az új párt veze-
tőségébe is beválasztották, mint jegyzőt.

1880. júniusában egy huszonötös bizottság élén vezette az első budapesti
asztaloslegény sztrájkot. A Népszava mindezekről pontosan tájékoztatta az
olvasókat, itt olvashattunk arról, hogy a sztrájkot a városi főkapitány be akar-
ta tiltani, eljárása ellen a munkások Hermán Ottó közbenjárását kérték a bel-
ügyminiszternél. Hermán Ottó a közbenjárást úgy vállalta, ha a munkások
nyilatkoznak arról, hogy tagjai-e a nemzetközi munkásmozgalomnak, interna-
cionalisták-e? A munkások Kupa Árpád által úgy nyilatkoztak, hogy „munka-
felhagyásuknak a szocializmus tanaihoz semmi köze, ők tisztán magyar mun-
kások, kozmopolita érzelmektől a legkevésbé sincsenek áthatva."

A szabadságharc leverése után 32 évvel a munkások nyilatkozata, hogy
nem vállalnak semmiféle közösséget a németekkel, az osztrákokkal — nem
meglepő, de ez a nyilatkozat vezetett szakításra Kupa Árpád és a Magyaror-
szági Általános Munkáspárt akkori vezetői között. „A többi munkatársaikkal
ellentétes állást foglalnának el, a... többi munkások nem válnak elvtagadók-
ká. .." írja az eseményről a Népszava 1880. június 20-i száma. A nyilatkozat
ellenére a négy hete folyó sztrájkot a belügyminiszter betiltotta, s Kupa Árpa-
dot a fővárosból kitoloncolták.

A mozgalommal ekkor valóban szakított, de a művelődés fontosságát, a
munkásegység jelentőségét, a nemzetiségiek és a nők egyenjogúsítását élete
végéig fontosnak tartotta, a szegények megsegítését pedig mindig felvállalta.

Eleinte asztalosmesterként dolgozott szülővárosában, hamarosan a helyi
közélet egyik irányítója lett, 1890-től pedig a helyi lap egyik legfontosabb mun-
katársa. Közéleti szereplése Túrkevén is összeütközésbe hozta a város vezetői-
vel, egy ilyen vita eredményeként írta meg első regényét a Napszámosokat.
A regénnyel Tóth Bélát kereste meg, akit még Budapestről ismert, ő mutatta
be Rákosi Jenőnek, aki nagy lelkesedéssel írt róla be a Budapesti Hírlapban.
A regény a megjelenése után igen nagy vitát kavart, de nem irodalmi értékei,
vagy hibái miatt, ennek méltatására sor sem került, hanem a szerző személye
körül csaptak össze Rákosi Jenő hívei és ellenfelei. Bár még írt Kupa Árpád
további három regényt is, ezek érdemi tárgyalására azonban nem került sor,
így végülis felhagyott az irodalmi tervekkel.

Tevékenységéről Pintér Jenő is említést tesz Magyar irodalom története c.
tanulmányában, s Pándi Pál is megemlíti egyik cikkében, mindketten a Nép-
szavában a megjelent írásait, verseit méltatják.
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Pándi Pál A munkásosztály és a magyar irodalom (Valóság, 1948. 378—397.)
azt írja róla: „Versei szokatlan műgondról tanúskodnak; formailag szakít az
addigi sablonokkal, itt-ott egyéni strófa-szerkezettel és rímképlettel lep meg,
kifejezéseiben igényes, választékos. Olykor azonban stilszerűtlen költői nyers-
anyagát egy oly kor irodalmából vette át, amely kifejezéseit szükségszerűen a
feudális berendezéshez igazította.. ."

A méltatott vers:

A kommunista kardja

Előre száguld habzó paripán
A nép vitéze ádáz vad csatán
Kardját kifesti a pezsdülő vér
Kioltva tőle számos életér
A kardja súlyos
Mennykő az ökle
A csatatéren sokszor
Ütött le
Több fű nem nő, ahol az lecsapott.
Zsoldos mártír szív, együtt porlik ott.

Csatája után nyugalomra tér
Kis kunyhójába kardja ha befér
Hol egy sarokba eldobva, hever
Fényes életét a rozsda rontja el
Es a büszke kard
Fél vesznie kell
Öröm kesergve
Így sóhajta fel:
Nem volna már zsarnok elnyomó?!
Erény-, becsület-, és jogbitorló?

Pihenyj, pihenyj te még sok ideig
Helyetted most a fő gondolkodik
Minden úgy van! De ha a könnycseppek
Zúgó árként egyszer kiöntötték
S az emberek
Kínos átkát
Ezredéves
Rabigáját
Egy jobb kor jő megbosszulni majd
Kifényesítlek én, drága kard!

(Népszava, 1880. április 18.)
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A vers hangulatát, mondanivalóját meghatározta, hogy azokban a napok-
ban készült, amikor a munkásegység megteremtésén fáradoztak a Népszava
munkatársai is, és bíztak abban, hogy fegyver nélkül is elérhetik céljaikat.

Kupa Árpád az első világháborúban rengeteg kérvényt írt katonák sza-
badságolása, felmentése érdekében, ezzel is kifejezve tiltakozását a háború
ellen, melyről cikkeiben is írt. Halálának közvetlen oka is ez volt, amint erről
a korabeli újságok megemlékeznek:

„Fátuma ott kezdődik, amikor ő a háború alatt a segélyezettek, a vörös-
kereszt kórházbeli katonák ügyét kezébe vette, s azt odafejlesztette, hogy min-
denki hozzáfordult ügye-baja dolgában, mint a város eszéhez. Tagadhatatlan,
hogy sok jót tett. Hisszük is, hogy működése önzetlen akart lenni, de aki az
életét ösmeri, tudhatta előre, hogy ebben a nemes munkában nem fogja kísérni
hálás elismerés. Akinek ügye-baját nem sikerült jól elintézni, vagy úgy, ahogy
az illető szerette volna, az pedig kárhoztatta és ellene fordult. Balsorsa e há-
ládatlan munkája közben hozta össze egy olyannal, aki... Július Caesarral
szemben Brutus volt..." (Túrkeve, 1916. május 21. Szabadffy Elek nekrológja.)
Életét Mázik Lajos szabadságos katona revolvergolyója oltotta ki.

Egyik utolsó versében ezt írta:

Ha szép, ha jó, ha nemes
volna

Ha minden íze helyes volna ,
Lenne lelke búcsús kép
Szíve mocsok mentes ép
Tiszta szemmel járna-kelne
Mindig csak jó úton menve
Legyen bár példa előtted
Nem hisz benne a gyűlölet.

Nem számított az utókor hálájára, de megérdemli, hogy ne feledjük el
teljesen.

TALPALLÓ PIROSKA
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