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Szélpál Árpád és a Ma
1918. novemberében világszemléleti különszáma jelent meg a Ma-nak, s benne
egy gyújtó erejű költemény, lelkes fiatalember indulatkitörése, egy törökszent-
miklósi szabómester korán a fővárosba került fiának verse; (első, bátor hangú
írásait a Törökszentmiklós és Vidéke közölte) Emberek, amelyben a maga is
még forrásban levő fiatal expresszionista formanyelven szólal meg, hogy lelke-
sülten szólítsa forradalmi cselekvésre a társadalom elnyomottait.

„A meggyulladt mezők
csak a csodálat tarka rongyait
bizsergetik rátok .. .
...Halál!
Parlament!
Kaszárnyák!
. . . Emberek!!!
A mezők teljébe hullott a Nap."'

A verset Kassák — akihez íróját, Szélpál Árpádot szoros szálak fűzik, az új
iránti vonzalom, a felfokozott szellemi és politikai érdeklődés vitte el a művé-
szeti avantgárd vezéralakjához — az új költészet maradandó értékének ítélete.
Az ezt követő hónapokban, egészen a Tanácsköztársaság bukásáig még további
két költeménye látott napvilágot, de nem érdektelenek Szélpál Árpád e korszak-
ból származó elméleti írásai, vitacikkei sem, hisz bennük nemcsak a Kassákhoz
.,hü", de mégiscsak a maga útját kereső-egyengető fiatalember eszmélkedésének
folyamata tárulkozik ki, egyben kirajzolódnak a kérdéses történelmi időszak
felgyorsult társadalmi mozgásaival együttjáró ideológiai küzdelem jellegzetes
vonásai is.

Kassák a Ma novemberi különszámában programadó szándékkal fogalmazza
meg a két forradalom között vallott nézeteit, politikai állásfoglalását. ,.Tovább
a magunk útján" című cikkében — sajátos felfogással — az őszirózsás forrada-
lom nyomán megvalósult polgári demokráciát úgy értékeli, mint a forradalom
elvetélését. Látta, hogy nálunk — akárcsak Oroszországban — a forradalom ve-
zető ereje a munkásosztály, a bekövetkező változásnak tehát — az orosz példa
nyomán — a polgári kereteken túl kellett volna mutatnia, a szocializmus irá-
nyába. Ez azonban — legalábbis egyelőre — nem így történt. „Nálunk a forra-
dalom meghalt, még mielőtt teremtő erővé teljesedhetett, mert a proletariátus,
mint az egyetlen forradalmi elem előkészített akarata nélkül nem volt meg
a gyökeret fogó talaja." Ezért elsősorban a szociáldemokrata párt opportunista,
kompromisszumokra hajló politikáját teszi felelőssé, és határozott, osztályharcos
politikát követel. Ennek támogatására meghirdeti az osztályharc alapján álló
művészetet, és állást foglal az öncélú formalizmus ellen.

A Ma-nak ugyanebben a különszámában jelent meg Szélpál Árpádnak is egy
elméleti írása „Művészet és kommunizmus" címmel. A cikk orientáló jelentő-
ségű, jól tükrözi a Ma munkatársai többségének ekkori világnézeti álláspontját
és művészetpolitikai elveit — pozitívumaival és negatívumaival együtt. Minde-
nestől elutasítja a polgári művészetet, amelyet a kapitalista társadalom „másod-
rendű szórakoztató árucikké árjásított, megállapítja, hogy „a kapitalista rend
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megakadályozta a szabad művészet kifejlődését." Szembeszáll azokkal a véleke-
désekkel, melyek szerint a kommunizmusban nem lesz művészet, vagy másod-
lagos szerepet fog betölteni a tudományok és a filozófia mögött. Koncepciójának
lényege, hogy éppen a művészet hivatott a kommunista társadalom emberének
kiteljesítésére. ,.A kommunizmus felszabadítja az embert a robotból. Napi 3—4
órai munka mellett a kommunizmusban élő ember a művészetet nem mint pihe-
nést és szórakozást keresi, hanem mint aktivitásra ösztönző kiélési formát...
A művészet... az individuum kozmoszba helyezőjévé válik . . . A kommunista
rend minden egyede által hozzáférhetővé és befogadhatóvá lesz . . . A kommu-
nizmus embere nem a robotba tört proletár, hanem az önmagát megvalósító
individuum. Életformája nem a munka, hanem a művészet..."

A cikkből mindenekelőtt az tűnik ki világosan, hogy Szélpál nem a polgári
forradalom, hanem az eljövendő szocialista forradalom eszmei platformján áll.
Az idézett részletek — bár kifejtetlenül, publicisztikus megfogalmazásban —
nagyrészt helyes gondolatokat,tartalmaznak. Vitatható azonban a polgári művé-
szet differenciálatlan, sommás megítélése, a haladó művészet fogalmának leszű-
kítése a Ma által képviselt irányra, és benne rejlenek már a cikkben azok az elvi
tévedések is, amelyek később a Ma és a kommunista párt viszonyának megrom-
lásához vezettek.

Szélpál a kommunizmust úgy definiálja, mint pusztán gazdasági rendszert:
.,A kommunizmus Marx meghatározásában az a gazdasági állapot, melyben
mindenki tehetségéhez képest és szükséglete szerint részesedik." Ez nyilvánvaló
leszűkítése a kommunizmus fogalmának, és közvetlenül Kassák, közvetve pedig
Szabó Ervin nézeteinek hatását mutatja. Marx szerint a kommunista társadalom
olyan totalitás, amely termelőeszközök társadalmi tulajdona alapján — távlatai-
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ban gyökeresen megváltoztatja az emberek egymáshoz és a természethez való
viszonyát is: „A kommunizmus valóságos feloldása ember és természet, ember
és ember ellentmondásának, valóságos feloldása lét és lényeg, eltárgyiasodás és
önmegvalósítás, szabadság és szükségszerűség, egyén és nem (genus) ellent-
mondásának. .." (Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből.)

Másik eszmei Achilles-sarka a cikknek: utópizmusa, túlságosan elvont távol-
ba tekintése. Az az állapot, amelyről Szélpál ír (amelyben a művészet minden
ember alapvető szükséglete lesz, eszköze a világgal való harmónia megteremté-
sének, a kozmoszba helyezkedésének), elszakad attól a hétköznapi forradalmi
gyakorlattól, amelynek eredményeképpen meg kell valósulnia. Csak a végcélt
látja, a hozzá vezető utat nem. A Ma íróinak, művészeinek anarchizmusa lénye-
gében erre a gyökérre vezethető vissza. Nem számolnak a forradalmi gyakorlat
konkrét feladataival, átugorják egy hosszú folyamat lépcsőfokait. Ez a felfogás
akadályozza meg őket abban is, hogy a pártosság, az irodalom pártirányításának
kérdését helyesen értelmezzék. Ebben a cikkben az ún. „pártművészet" elutasí-
tásának még csak a csíráját találjuk meg, de következő írásában már nyíltan
és határozottan foglal állást ebben a kérdésben, kétségbe vonva az elkötelezett,
pártos irodalom művészi értékét:

„A . . . forradalmi művészt a soha meg nem elégedés, a folytonos keresés
jellemzi, a harc önmagával, problémákkal és a szabályokba konzervált progra-
mok ellen. Az igazi művész sohasem fogadott el pártprogramot, de semmiféle
világnézetet sem. Ö alkotott magának és az univerzumnak programot, világ-
szemléletet, de mihelyt megalkotta, már meg is tagadta, mert túlhaladta egy
még fejlettebbért, hogy következő lépése azt is túllépje . . . A pártprogramnak
vagy világnézetnek jelszavait kipufog tató hadonászás lehet versbe írt vezércikk,
de nem lesz az individuum beemelése a kozmoszba: testvérré tárulkozásra..."
(Szélpál Árpád: Forradalmi művészet — vagy pártművészet —MA.)

E két cikkre Bori Imre is hivatkozik, és úgy értékeli őket, mint a „szin-
tetikus" irodalom „aktivizmussá" fejlődésének elméleti dokumentumait. A ben-
nük — különösen az utóbbiban — felvetődő elvi kérdésekre — minthogy azok
a Tanácsköztársaság idején éleződtek ki — később még visszatérünk.

A történelemből ismert körülmények között 1919. március 21-én hazánkban
létrejön az első proletárdiktatúra, kikiáltják a Tanácsköztársaságot.

Irodalmunk egyik legmozgalmasabb, leglelkesítobb korszaka kezdődik ekkor.
Bár igazán nagy alkotások nem születnek a rövid 133 nap alatt, de ma is szívet
dobogtató az a jövőbe, emberbe vetett hit, amit e korszak szépirodalma és pub-
licisztikája sugároz. Hamarosan kiépülnek a proletárállam kulturális intézmé-
nyei, közöttük azok is, amelyek az irodalmi életet és a könyvkiadást hivatottak
irányítani. A tíz tagú írók Direktóriumának Kassák is tagja lett. A Tanács-
köztársaság irodalmi életében igen jelentős szerepet játszik a Ma-csoport. Ekkor
határozzák el, hogy a fővárosban és vidéken matinékat, propagandaelőadásokat
tartanak, amelyeken az új művészetet és új világszemléletet népszerűsítik. Az
első ilyen vállalkozás Űjpesten balul ütött ki, de a következő előadás a Megyasz-
szai Színházban már nagy sikert hozott.

A Pesti Hírlap egyik korabeli névtelen cikke lelkes hangon számol be a pro-
pagandaelőadásról, amelyen Szélpál Árpád is részt vett. Először Kassák tartott
bevezető előadást. „Azután Viktor Lajos Kassák-verseket adott elő sok hévvel,
míg Simon Jolán Barta Sándor és Kahána Mózes verseit szavalta. Szélpál Árpád
a saját érdekes verseiből olvasott fel... A közönség — nagyrészt lelkes fiatal
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ember — sok alkalmat lelt az est során a zajos tapsolásra." (Pesti Hírlap, 1919.
április 19.)

Kassákék hívei főként a fiatalokból: egyetemistákból, középiskolás diákok-
ból, kisebb részben ifjúmunkásokból verbuválódtak. Svéd László a Ma és a
KIMSZ kapcsolatát vizsgáló tanulmányában rávilágít, hogy az ifjúkommunisták
között milyen jelentős befolyással rendelkeztek a maisták. (Svéd László: Kassák
és a Tanácsköztársaság ifjúsági mozgalma — Párttörténeti Közlemények.) Is-
meretes az is. hogy Boldog köszöntés c. költeményét Kassák az ifjúmunkások-
nak írta a következő megjegyzéssel: „A forradalmi ifjú munkások 1919.
június 21-én tartott kongresszusának hatása alatt írtam azzal a harsanó öröm-
mel, amit az ellenséges megrugdaltatasok után az ő fanatikus hitük zubogtatott
belém". (Levélbeli közlés.)

A dolog külön érdekessége, hogy ez a klasszikus értékű vers félreismerhe-
tetlen Szélpál-hatást mutat. Indokolt tehát, hogy kellő figyelmet fordítsunk
Szélpál Árpádnak a Tanácsköztársaság alatti költészetére is.

A Ma 1919. 4. számában három verse jelent meg: „Forradalom", „Ének,
1919 március" és „Mindenkihez" címmel. Az előző kettő az aktivista líra sztereo-
típiáit ismételve törekszik a forradalmi hangulat és elszántság kifejezésére:

,.A csöndből ijedt paloták pislognak
izmok kiáltanak..."
„Kizöldült mezők pántlikázzák
a feldobált kedvet
a teljesülés érett fürtjeiből
gépek csöpögnek . . . "

(Forradalom)

..Megejtett szüzekkel gyújtogatjuk
a polgárok ágyát"

— riogatja a nyárspolgárt az „Ének...". Érdekesebb azonban a Tanácsköztár-
saság híres kiáltványának címét idéző „Mindenkihez", amely Kassák „Boldog
köszöntés"-ének testvérverse, és bizonyíthatóan korábban született a mesternél.
A „Köszöntés" — műfaj és a „testvér" megszólítás még lehet általános expresz-
szionista kellék, de egyes motívumok közvetlen hatásra mutatnak: „penészes
iskolák"-ról ír Kassák (Szélpál: „konzervatív termek penészében magoljá-
tok. . . ) , „döglődő műhelyek" („döglődö falvaitokban"), „vérző hajnalok sar-
jadnak", („városaitok hajnalát véresre harapják a diadalmas skarlát plakátok"),
„s ti csak a gyönge ágyéktokon kiserkent pelyheket érzitek... és tropikus for-
róság liheg belőletek a gödölye-szagú lányok után" („s az esték fészkében siká-
tori lányoknak áldoztok kamaszos, vergődő szeretkezéssel").

Természetesen visszahatásról van itt szó: a tanítvány versének bizonyos
motívumai beépülnek a mester művébe, amely minden bizonnyal e hatás nélkül
is mestermű lenne, de talán egészen más, nem olyan, amilyennek ma ismerjük.

A proletárdiktatúra fennállása alatt Szélpál Árpádnak több vitacikke, elmé-
leti írása is megjelent. Az új művészet problémáiról szóló előadásának gondolat-
menetét csak a Vörös Lobogó beszámolójából ismerjük. (Vörös Lobogó, 1919.
május 16. A lap azzal a megjegyzéssel közli Páll József tudósítását, hogy az
előadás teljes szövege a Ma legközelebbi számában fog megjelenni, de erre nem
került sor.) Az előadás a kapitalista társadalmi rend és a l'art pour l'art elítélése
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után az európai avantgárdé irányzatok nyomán kibontakozó új művészet mellett
foglal állást. „El kell jutnunk odáig, hogy a művészet az alkotó részéről ne csak
a meglátás és kifejezés, a publikum részéről ne az elfogadás és gyönyörködés,
hanem mindkettő részéről maga az élet élése legyen..."

A továbbiakban Fenyő Miksának a Nyugat április 16-i számában megjelent
írásával polemizál, amelyben a kritikus azzal támadja a Ma írógárdáját, hogy
agitációjával „teljesen elhomályosítani készül a politika és a művészet közötti
határvonalat, az egyetlen határt, melyet a népek legteljesebb testvériesülése sem
dönthet le. Szélpál Árpád válasza: „A népek legteljesebb testvériesülése pedig
igenis megszünteti a politika és a művészet közötti határokat, mégpedig gyöke-
resen, mert ez a szó: politika, ki fog veszni szótárunkból, ki fog veszni tudatunk-
ból, és ez a féktelen agitáció, melynek elkövetésével úgy látszik minket tisztel
a Nyugat, azt célozza, hogy elmosódjanak a határok, amelyek a művészet és
az élet között a kapitalista rend uralma óta mind magasabbra emelkedtek, ez
az agitáció azt akarja, hogy az emberek eljussanak az életig, életformájuk ne
a munka, hanem a művészet legyen, és a szintézis univerzális összefogásával
az egyetemesbe kapcsolódjanak.

Az ember, a kommunizmusban fölépült új ember tárul elénk, aki testvéré-
nek érzi magát a kövek anyagával, és az állatok tiszta tekintetével."

Az előadás tehát lényegében az aktivisták már ismert, anarchista álláspont-
ját fejti ki, új elemet nemigen találunk benne. Ugyancsak az aktivista művész-
és embereszményt fogalmazza meg — annak minden ellentmondásával együtt
— „Az új líra elé" című elméleti írásának homályos, elvont mondataiban. íme,
egy jellemző részlet a cikkből:

„Amikor az új emberről beszélek, akkor az alkotó harcából elénktáruló
új emberre gondolok, aki az idő relativitásait túllépve nem a cél szolidaritásával
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éviekéi a halál elé. hanem éppen a bizonyosság tudatával a cél ellen feszül, és
harcában folytonosan önmaga fölé vetődik, mert perspektívát érez maga előtt,
melynek végtelenségében érvényükre picinyülnek addigi határai. A határértékek
megszűnése saját monumentalitását emeli, dinamikáját fokozza, de egyben
egyedülvaló hangsúlyozott fontosságát és különösségét megszünteti." Tagadja
tehát mind az individuumot, mind pedig a tömeget, amelyek dialektikus össze-
függését az anarchista szemlélet nem képes feltárni, de nem világos, mit állít,
mi mellett foglal állást.

Az eladdig szétszórtan, töredékesen jelentkező aktivista nézeteket Kassák
..Aktivizmus" című előadásában foglalta össze és rendszerezte. A magyar avant-
gárdé mozgalom egyik legfontosabb dokumentuma ez a terjedelmes cikk, amely-
ből csak a néhány, legfontosabbnak érzett gondolatot idézzük.

Az elején élesen bírálja Kassák a szociáldemokráciát, mert ügyeskedő, refor-
mista taktikája — amely konszolidált időkben, forradalmi apály idején talán
érhet el bizonyos eredményeket — kiélezett, forradalmi helyzetben csődöt mond,
sőt fékjévé válik a cselekvő proletariátusnak. Elismeri a proletárdiktatúra szük-
ségességét, az orosz példa általános érvényét, vagyis lényegében bolsevik, kom-
munista álláspontot foglal el. Problematikussá akkor válik a cikk. amikor a
proletárdiktatúrában rejlő veszélyekről szólva szükségszerűnek, elkerülhetet-
lennek tartja a hatalom és a forradalmiság ellentétbe kerülését. „Megszületik
a reakció ellen, és egy bizonyos idő múlva ellene reakciósodik a forradalomnak.
Mi tehát jobbra és balra egyszerre értékeljük a diktatúrát. Jobbfelé erősítő
kritikával vele akarunk harcolni a reakció ellen, balfelé a meghaladást követelő
agitációval ellene harcolunk a már nem egy osztályt segítő, de a gazdasági kérdé-
seit megoldott emberiség individuális forradalmáért." Egyfelől elismeri, hogy
a kommunista párt a munkásosztály legforradalmibb ereje, másfelől meggyő-
ződése, hogy mint minden párt. úgy ez is ..reakcióba józanodik a forradalommal
szemben." Ezzel a veszéllyel szemben valamiféle anarchista-trockista színezetű
„permanens forradalmiságot" hirdet: ,.Az élet érdemessége a pártok spekulatív
forradalmán tú l . . . a létezés forradalmának végnélküliségében van." A végcél-
hoz vezető utakat, eszközöket átugorja. „Mi magát az alig körülhatárolható
végcélt, a lelkében újjászületett embert zászlózzuk a forradalom elé." Ogy véli,
hogy a szocialista forradalom csupán a gazdasági és politikai berendezkedést
változtatja meg. magát az embert, az emberek egymáshoz való viszonyát, szoká-
sait, beidegződéseit azonban változatlanul hagyja. És itt tulajdonít Kassák döntő
szerepet a művészetnek. Az aktivizmus célja ugyanis a ..világszemléletes" új
művészet eszközeivel egy morálisan permanensen forradalmi embertípus, az ún.
„kollektív individuum" kiformálása a minden államformát tagadó kollek-
tív individuum . . . az állandó forradalomban éli ki magát. Mert a legteljesebb
élet az akció."

Érdekes, hogy miközben az új „izmus" manifesztumát megfogalmazza, a
többitől elhatárolja magát: „ők csak az érzéseikkel rombolók, mi az eszünkben
már rombolásunkkal egyidőben az építési lehetőségek első fundamentálói is
vagyunk, őnekik csak miértjük, nekünk már a hovánk is megvan."

A föntiekből kitűnik egyrészt, hogy Szélpál nézeteinek forrása Kassák kon-
cepciójában keresendő, másrészt, hogy az „aktivista" magyar avantgárdé tör-
vényszerűen került ellentétbe a Tanácsköztársaság kultúrpolitikájával — noha
céljaik lényegében azonosak voltak. A korszak egyik legvitatottabb elméleti-
irodalompolitikai kérdése, az ún. „pártirodalom" vitája, amely végül is a Kun
Bélával való összeütközéshez vezetett, ma már egyoldalúságok nélkül megítél-
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hető. (Lásd erről Aczél Géza, Béládi Miklós, Bori Imre, Simon Zoltán, Svéd
László és más kutatók tanulmányait!) Nyilvánvaló, hogy a magyar avantgárdé
mozgalom és a proletárdiktatúra egyre inkább elmérgesedő vitájának alapvető
oka az aktivisták nézeteinek anarchizmusában rejlett, amely latens jellegéből
a valóságos forradalmi szituációban vált igazi, valódi anarchizmussá. A másik
oldalról viszont egyes baloldali vezetők türelmetlensége játszott szerepet a két
forradalmi erő meghasonlásában. Az is bizonyos, hogy ennek a tragikus meg-
hasonlásnak leginkább a közös ügy látta kárát.

Bori Imre figyelt fel ennek a konfliktusnak a sajátosan magyar viszonyokból
fakadó jellegére. — éppen Szélpál „Forradalmi művészet — vagy pártművészet"
c. cikkéről szólva: „A legtöbb ország avantgárdé művészete ebben a formájában
nem találkozott e kérdéssel, s végeredményben ennyire aktualizált formáját csak
a magyar és az orosz művészet ismerhette meg, sajátos vonásaik egyikeként.
Mert amilyen mértékben az avantgárdé és a társadalmi forradalom fogalma
összeforrt, és a kortársak együtt látták a kettőt, olyan mértékben a konfliktusuk
is adott..."

Nem kétséges, hogy a Ma mozgalma nemcsak deklaratíve, hanem valóságo-
san is haladó, objektíve a Tanácsköztársaságot, a párt távlati céljait támogató
mozgalom volt. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a Ma íróinak többsége a
kommunizmust inkább csak érzelmileg élte át és fogadta el, nem vált tudatos,
képzett marxistává. A párt eszmei irányítását nem fogadták el, és szervezeti
különállásukat is megtartották.

„Egyszerre akartuk megvalósítani a politikai és művészeti forradalmat, párt-
hoz való tartozás nélkül" — emlékezik Szélpál Árpád Naiv — megható forra-
dalmi hevületére pedig mi sem jellemzőbb, mint a következő sorok: ..Amikor
azt kérdezték tőlem, hogy mit tennék, ha Magyarországon már szocializmus
volna, azt válaszoltam, hogy az egész földön akarnám azt építeni. Amikor pedig
azt kérdezték, mit tennék, ha a forradalom már az egész földkerekségen meg-
valósult volna, azt feleltem, hogy a csillagokon építeném azt tovább." („Une-
avant-garde. ..") íme, a kassáki permanens forradalmiság, a kollektív indivi-
duum kozmikus méretekig fokozott eszményképe!

A nyílt vitát az aktivisták és a párt között az váltotta ki. hogy Kun Béla
az Országos Pártgyűlésen ,,a burzsoá dekadencia termékének" minősítette a Ma
irodalmát.

Kassák ekkor a Pajor szanatóriumban feküdt, oda jártak be hozzá a munka-
társak, és panaszkodtak, hogy Kun Béla beszéde után sokan ellenségesen lépnek
fel a Ma-val szemben. Jellemző, hogy Kassák hogyan ítéli meg a helyzetet:
„Bennünket gúnyolnak és bántanak, és ezzel tulajdonképpen a rendszert támad-
ják." (Kassák: Egy ember élete.) Elhatározza, hogy a nyilvános támadásra nyil-
vánosan válaszol.

A Ma következő számában két nyílt levél jelenik meg Kun Bélához címezve,
az egyiket maga Kassák írta, a másikat Szélpál Árpád. Ketten kétféleképp em-
lékeznek vissza a részletekre. Kassák azt írja életrajzi regényében, hogy ágyban
fekve diktálta a levelet Szélpál Árpádnak, aki az asztalnál írta. Szélpál szerint
eredetileg Kassák őt bízta meg a válaszolással, először tehát csak az ő válaszáról
volt szó. Amikor azonban a szanatóriumban fekvő főszerkesztő elolvasta a cik-
ket, túlságosan keménynek találta, és arra kérte Szélpált, aludjon rá egyet.
„Másnap elolvastam és igazat adtam neki. Átírtam, enyhítettem. Amikor bevit-
tem a szanatóriumba, Kassák Kun Bélához intézett levelével fogadott. Előző
este írta. Nyilván nem volt biztos abban, hogy az enyém közölhető lesz. A levelet
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kitűnőnek találtam. Minden benne volt és sokkal jobban, mint ahogy én mondani
akartam. Az enyém már fölösleges volt. De Kassák ragaszkodott az én cikkem-
hez, mondván, hogy Kun Béla a Ma fiataljainak hangját is hallja." (Szélpál
Árpád leveléből.)

Számomra ez az utóbbi változat valószínűbbnek tűnik, mert csak így kap
értelmet az a furcsaság, hogy a lap ugyanazon számában ugyanarról a témáról
ugyanazon személyhez két nyílt levél is megjelent.

Ami a cikk hangnemét illeti, még így, átdolgozott változatában is jóval éle-
sebb a Kassákénál, kevéssé tekintély tisztelő, de a pártot nem sérti, legfeljebb
Kun Béla személyes érzékenységét:

„Mindazok előtt, kik jóhiszeműen, komolyan és felkészülten fogadták írá-
sainkat, nyilvánvaló, hogy nekünk, öntudatos forradalmároknak a burzsoázia
dekadenciájához csak annyi a közünk, mint amennyi köze a szocializmusnak
van a kapitalizmushoz. Amiképpen a szocializmus a kapitalista rend természetes
következménye, azonképpen a mi forradalmunk is természetes következménye
a burzsoázia dekadenciájának... A mi utunk a forradalom útja. És amint a régi
rend minden üldöztetését és gúnyját elszenvedtük, sőt erőt merítettünk, most
még fokozottabb erővel és kitartással feszíthetjük akaratunkat minden kicsinyes
gúny, nemtörődömség, rosszhiszeműség, konzerválás és felületesség ellen, a kul-
túra és morál forradalmáért." (Szélpál Árpád: Kun Bélának — Ma.)

Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy Kun Béla elejtett megjegyzése nem
a Tanácsköztársaság hivatalos állásfoglalását jelentette a Ma irodalmát illetően.
Erre érdekes bizonyíték Vágó Béla belügyi népbiztos április 15-i sajtódirektó-
riumi reflexiója, amely jóval több megértést tanúsít az avantgárdé irodalom
törekvései és eredményei iránt. (Közli Svéd László: i. m.) Később maga Kun Béla
is belátta, hogy tévedett.

A következő, július 1-i szám után azonban a Ma többször nem jelent meg
a Tanácsköztársaság fennállása alatt.

A Tanácsköztársaság bukása után Kassák munkatársai egy részével Bécsbe
menekült, és az emigrációban újjászervezi a lapot. A bécsi Ma 1920-as évfolyamá-
nak 1—2. összevont számában, valamint a 3. számban még megjelent Szélpál Ár-
pádnak is egy-egy verse (..Megismersz", illetve „Óda egy szerecsen fiúhoz" cím-
mel), de már nem saját neve alatt, hanem D. D. monogrammal. Kapcsolata már
csak azért is megszakadt a lappal, mert a Tanácsköztársaság idején kifejtett tevé-
kenységéért 10 hónapi börtönbüntetésre ítélte az ellenforradalmi rendszer bíró-
sága. Talán ennek köszönhető, hogy a mártírsorsot elkerülte, mert ha akkor
hazajön, könnyen lehet, hogy ő is a fegyverneki kiserdőben kivégzett forradal-
márok sorsában osztozik. így érhette meg — a fasizmus és a második világ-
háború borzalmait is átvészelve —, hogy ma, nyolcvan éves korán túl is a Ma
egykori gárdájának utolsó élő képviselője.

Élete legjelentősebb korszakának ezt az időszakot érzi, erre emlékszik visz-
sza a legszívesebben. Verset írván ma is átforrósítja lelkét az egykori, csillago-
kat is forradalmasítani akaró vágy, „Szerelem" című öregkori versében írja:

„ . . . fogd a kezem
most megyek végre
elvégezni ami hozzád vitt
a csillagokat is
forradalmasítani
és te jössz velem." FEHÉR IMRE
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