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Mint Egy ember élete dmű önéletírásának hetedik könyvében olvasható, Kassák Lajos a budakeszi 
tüdó'szanatóriumban értesült az „őszirózsás forradalom" kitöréséről. Nyomban otthagyta a kórházat, 
és a városba sietett, hogy az események közelében legyen. Tanúja volt annak a lelkesedésnek, amely a 
forradalom elsó' napjaiban egész Budapestet magával ragadta, s a Ma Első Világszemléleti Külön
számának tanúsága szerint kezdetben ó' is úgy gondolta, hogy a háborúval véglegesen leszámoló 
forradalmi átalakulás egyszersmind utat fog nyitni az emberiség teljes felszabadulásához. Ebben a 
különszámban, amely ötezer példányban jelent meg és kelt el nem sokkal a forradalom gyó'zelme után, 
a folyóirat munkatársai kifejezték elégedetlenségüket a Károlyi-kormány polgári demokratikus 
célkitűzéseivel szemben, egyszersmind síkra szálltak a forradalom továbbfejlesztése mellett. Kiáltvány 
a kommunista köztársaságért! dmű közös manifesztumukban a következőket jelentették ki: „Mi már 
most a jobb gazdasági és politikai alapokat kereső' életeket egyetlen és legcélszerűbb kivezető' 
perspektívájaként felragyogtatjuk elétek a kommunista köztársaságot. Mert mi az emberi társadalom 
legszélesebb szabadságformáit akarjuk és ezért a világ proletariátusának testvéri egymásra köszöntését 
hirdetjük.(. . . ) Testvérek! Lépjen ki hatalmas akarattal a felszabadult kedvetek, hogy mindent 
eltiporjatok, ami megalkuvás és becsapás! Éljen a gazdasági és politikai szabadságot véglegesen és 
egyedül megváltó kommunista világköztársaság! 2 Ezt a közös manifesztumot egészítette ki Kassák 
Kiáltvány a művészetért! dmű írása, amely az új művészet híveinek szociális elkötelezettségét, 
egyszersmind alkotói öntudatát fejezte ki. Ebben a kiáltványban azt a már korábban is megfogal
mazott elvet szögezte le, hogy a magyar avantgárdé íróinak é$ művészeinek szocialista meggyőződése 
magában a művészet forradalmasításában fejeződik ki, s túl a politikai pártokon és a gazdasági 
osztályérdekeken a művésznek a tömegek forradalmasítását, a „kollektív individuum" kialakulását kell 
szolgálnia. A művész hivatása ezért nem a szórakoztatás, hanem a „tettre izgatás". Mondanivalóját 
ezért nem kívánja formába zárni, ezt a tevékenységet átengedi a taktikus politikusoknak és a széplélek 
esztétáknak, az ő feladata egyedül az, hogy mozgásba lendítse a tömegek tenniakarását, ahogy Kassák 
mondta: „Mi az életet buzogtatjuk, mert az élet buzog bennünk." 

A Ma körül gyülekező írók és művészek szocialista forradalmat és kommunista köztársaságot 
kívántak, s a legkevésbé sem hallgattak arról, hogy elégedetlenek a beköszöntő polgári demokratikus 
forradalom törekvéseivel. Kassák programadó írása, amely Tovább a magunk útján címmel a folyóirat 
1918. december 20-i számában jelent meg, inkább a várakozásnak és az elégedetlenségnek adott 
hangot, mint a beteljesülés örömének. Véleménye szerint a háború összeomlása egy egészen új 
társadalmi berendezkedés lehetőségét nyitotta meg, a bekövetkezett átalakulások azonban inkább csak 
eltorlaszolták az utat ennek az új társadalmi berendezkedésnek a kibontakozása, a szervező emberi 
értelem és akarat produktív munkája előtt: „Nálunk a forradalom meghalt, még mielőtt teremtő erővé 
teljesedhetett, mert a proletariátus, mint az egyetlen forradalmi elem, előkészített akarata nélkül nem 
volt meg a gyökeret fogó talaja." Az orosz forradalom világtörténelmi példájára hivatkozott: „Hogy 
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ugyancsak a háború csődjéből támadt orosz forradalom világváltoztató erővé forrta magát, az 
elsősorban a tömegek megneveltségének tulajdonítható." A feladat tehát Magyarországon is az, hogy a 
forradalom élménye szükségszerűségének tudata bekerüljön a tömegek közé. Kassák egyrészt a 
szociáldemokrata párt kompromisszumokra hajló politikájának radikális átalakítását, másrészt a 
tömegek határozottabb politikai mozgósítását követelte. Véleménye szerint a dolgozó osztályok 
gondolkodásának kell megváltoznia, közösségi tudatának kell kifejlődnie, és ezt a tudatbeli átalakulást 
szolgálhatja a művészet is. „A kommunista gazdasági berendezkedés mellé - szögezte le - a 
kommunista művészetet akarjuk megteremteni." E gondolat végső következtetéseként a forradalmi 
avantgárdé irodalom történelmi küldetése és bizakodása kapott megfogalmazást: „Szocialista művésze
tet akarunk, de újból kihangsúlyozzuk, hogy minden külső parancsokhoz alkalmazkodás nélkül. [ . . . ] 
A mi szerepünk nem azonos a pártagitátoréval, úgy annyira nem, mint ahogyan a kutató tudós szerepe 
nem azonos a leckéket bemagoltató tanáréval. Mi valljuk, hogy az új, világszemléletes művészet van 
annyira hasznos, sőt feltétlenül szükséges erője a világépítkezésnek, mint bármely más foglalkozási ág. 
S ezért minden egyéb felfogással szemben, továbbra is járjuk a magunk útját, amely nem doktrínák 
versbeszedése, történetek képben elmesélése, tragédiák zenében elsírása akar lenni, hanem a nagy, 
egészséges egység örökké kívántatása. Mi nem csak konstatálni akarunk, hanem jövendölni is. Mi nem 
kiszolgálni akarjuk a közönséget, hanem dolgoztatni. Mi érezzük a mai élet tarthatatlanságát és az 
eszünkben már fel tudunk építeni egy új világot, a mi vüágunkat: ölében az új emberrel." 

Kassák tevékeny forradalmi munkát kívánt, s ennek a tevékenységnek az etikai eszményeit és 
gyakorlati követelményeit foglalta össze Aktivizmus című, 1919. áprilisi felolvasásában, amely mintegy 
manifesztumként összegezte a Ma körül gyülekező írók és művészek elveit. „Aktivizmus - magyarázta 
a szó jelentését - új terminológia a mi társadalmi mozgalmunkban. Magyarra fordítva így értődne: 
közvetlen cselekvés." Ezt követve arról beszél, hogy ez a közvetlen cselekvés „az elnyomott emberek, 
a csupán önmaga erejével megváltható nép spontanes végtelen forradalmi életvitelét" jelenti. Valójában 
ezen a szélesen értelmezett eszmei fundamentumon jött létre a budapesti aktivisták csoportja, amely a 
korlátozást nem ismerő forradalmiság jegyében akarja tovább indítani mozgalmát „a minden 
kormányformát és pártdiktatúrát elemésztő individuális forradalomért". Kassák szerint az emberhez 
egyedül a társadalom fejlődését mozgásba hozó cselekvés: az „állandó akcióban álló forradalom" 
méltó, ahogy előadásában kifejezte: ,»A világ megváltása kétségtelenül a fellázadt proletariátus erejére 
vár." Vagyis azokra a társadalmi osztályokra és emberi csoportokra, amelyek egyedüli életformájukat a 
mindig megújuló, folytonosan magasabb célokat maguk elé tűző forradalmi tevékenységben ismerik 
fel: ez a megállíthatatlan akció különben a természet, a világmindenség törvénye is. „Innen az igazság: 
az osztályos és egyetlen forradalom csak akkor lendülhet formába és csak akkor éri el diadalát, ha már 
túl a hideg okfejtések és helyzetjavító eredmények spekulatív felértésén - a nép véréből és idegeiből 
robban ki, mint a mai keretek közé többé elhelyezkedni nem tudó energiatöbblet, mint a föltétlenül új 
formába kívánkozása a megsejtett életmaximumnak. Ez a szocialista végcélért küzdő állandó akcióban 
álló forradalom."5 Ez a gondolatmenet az irodalom és a művészet tudatformáló és embernevelő 
szerepét emeli ki, Kassák és társai meggyőződése szerint éppen ez a nemesen értelmezett pedagógia, a 
tömegek és a kultúra találkozásának megszervezése jelölheti meg a forradalmi írómozgalom 
legfontosabb, társadalmi és politikai értelemben is nélkülözhetetlen feladatát. Mindezek a megállapítá
sok valójában a magyar avantgárdé s közelebbről a Kassák-féle aktivizmus „antropológiai víziójából" 
következnek. Ez a vízió a világmindenségnek értelmet adó ember képét rajzolja a szemlélő elé, ahogy 
Kassák még 1961-ben, A Tett szerkesztőjeként mondotta: „Az új irodalom glorifikált ideálja a 
végtelenbe derülő Ember!"6 Ugyanakkor természetesen hatottak Kassákra azok a későbbiekben 

4Ma 1918. dec. 20. 138-139. 
Ma 1919. ápr. 10. 46-51. Az előadás felolvasását Kassák február 20-ra teszi, SVÉD László, 

Kassák Lajos és a Tanácsköztársaság ifíúsági mozgalma (Párttörténeti Közlemények 1974. l.sz.) 
163-182. c. tanulmánya azonban meggyőző érvekkel bebizonyítja azt, hogy az előadás, noha első 
gondolatai már februárban megfogalmazást kaphattak, nem készülhetett el a proletárdiktatúra 
kikiáltása előtt, s felolvasására április 8-án, a Medgyasszai-színházázban került sor. 

6Program. A Tett 1916. 10. sz. 153-154. 
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illúzióknak bizonyult gondolatok is, amelyek a győztes orosz forradalom és a nyomában fellángoló 
német és magyar mozgalmak révén a „világforradalom" eszményét rajzolták a történelmi horizontra, s 
a „permanens forradalom" romantikus távlatát nyitották meg az emberiség előtt, ő maga is állandó 
forradalmat hirdetett, a Magyarországon kibontakozó forradalmi folyamat radikális továbbvitelét és 
felgyorsítását követelte, egyszersmind tiltakozott az ellen a vád ellen, hogy nézetei utópisztikusak 
volnának. „Nem vagyunk utópisták - szögezte le idézett előadásában. - Mikor az új társadalom új 
emberét akarjuk megépíteni, és ennek az építkezésnek a lehetőségéről beszélünk, sohasem feledjük el, 
hogy a szocialista végcél máról holnapra meg nem valósítható. Ehhez a forradalmasított proletariátus
nak nemcsak az életigényfejlődésig kellene eljutnia, hanem egész pszichikai összetevőinek kellene a 
jólesés bizonytalanságából a másként nem élhetés bizonyosságába átszületnie." Ezt az „átszületést", 
vagyis tudati-erkölcsi átalakulást kívánták szolgálni a tömegek szellemi és morális forradalmasítására 
törekvő aktivista irodalom és művészet hívei. 

A forradalom továbbfejlesztését, teljesebb érvényre jutását követelő Kassák elégedetlen volt a 
Károlyi-kormány politikájával, de elégedetlenül figyelte a szociáldemokrata párt vezető testületének 
tevékenységét is. önéletrajzi regényében több alkalommal is beszámol arról, hogy ellenezte a párt 
kompromisszumokra törekvő politikáját, és nem feledte el a pártvezetőségnek az imperialista háborút 
támogató korábbi állásfoglalásait sem. Ebben a tekintetben ő is azt az erősen kritikai magatartást 
tette magáévá, amelyet a megszülető kommunista mozgalom és később a Harmadik Internacionálé 
képviselt. Az aktivisták programját rögzítő előadásában is élesen elítélte a szociáldemokráciát, noha 
elismerte a mozgalom korábbi történelmi érdemeit: „Ennek a lépcsőzetes forradalomba fejlődésnek az 
egészen öntudatlan gyom űrlázadásokon túl első jelentős etapja a szociáldemokrácia. És ebben 
a munkásság részére több mozgási lehetőséget teremtő, jobb megélhetést kiügyeskedő elevenségben 
meg is van ennek a tipikusar pártmozgalomnak kapunyitó érdeme, de ezután a kezdetleges 
munkabírása után már csak reakció, sőt az akuttá vált forradalom kirobbanásakor, mint kispolgári 
szentimentalizmussal átitatott egyezkedő ideológia egyenesen ellenforradalmi tényezővé o k o s o 
dik ̂  a cselekvő proletariátussal szemben." 

A polgári demokratikus, illetve szociáldemokrata törekvések bírálata mellett az orosz forradalom 
bolseviki jellegű továbbfejlesztésében látta a követendő példát, s szemben a Kautsky-féle ausztro-
marxizmussal valamint a Kerenszkíj-féle polgári demokratikus kísérlettel az orosz októberi forradalom
ban fedezte fel azt a világtörténelmi példát, amelyet a magyarországi átalakulásnak is követnie kell. 
Kassák a Ma Harmadik Világszemléleti Különszámában, amelynek első lapját Lenin portréja díszítette, 
Mácza János fordításában közreadta a szovjet alkotmány tervezetét. Az aktivizmusról tartott 
előadásában is az orosz példa követése mellett nyilatkozott: „Keletről megindult a cselekvés tűzvonala, 
amely nem nacionalista körforgás, nem csak az egyhelyben mélyrefúrás, hanem a tovább harapódzó 
tűz életlehetősége, amelybe az egész vüág proletariátusának bele kell lendülnie. Tény, hogy Kautsky 
skurpulusai ellenére is az orosz bolsevikiek a tiszta osztálytudat erejével a nemzetközi proletariátus 
részére megadták a szemléltető oktatást. A munkásság felszabadulására nincsenek más segítő erők a 
maga erejénél és más vezető út, mint a diktatórikus osztályforradalom." 

2. 

Kassák az orosz októberi forradalom követése mellett érvelt, a szerveződő magyar kommunista 
mozgalommal mégsem tudta teljes mértékben azonosítani magát, mégpedig valószínűleg azért, mert 
nem volt igazán meggyőződve a megalakuló párt vezetőinek rátermettségéről, önéletrajzi regényének a 
magyar kommunista mozgalom első lépéseit felidéző részletei legalábbis erről tanúskodnak: nem 
érzett feltétlen bizalmat sem Kun Béla, sem Szamuely Tibor, sem Korvin Ottó személye iráut, és 
mindinkább tartózkodással figyelte azokat a gyűléseket, amelyek Visegrádi utcai lakásának bérbe adott 
helyiségeiben folytak. Mint ismeretes, ott alakult meg a Kommunisták Magyarországi Pártja, s ott 
tartották első összejöveteleiket a Tanácsköztársaság későbbi vezérei. „A nagyteremből - írja 
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önéletrajzában - halljuk Kun Béla szónoklatát. Nyershangú, bó'torkú ember. ^ s ak úgy dől belőle a 
szó. Nem magvas beszéd ez, hanem bátor, gyűlölettől és lelkesedéstől megduzzadt szónoklat. Áradnak 
belőle a mondatok, mintha sohasem akarna vége szakadni a beszédének. Előttünk új ez a hang, és nem 
szimpatikus. [ . . . ] Alig tudok valami tartalmat kibogozni ebből a szóáradatból, de úgy látszik, a 
hallgatóság megérti a szónokot." Vélhetnők, hogy ezt a kevéssé rokonszenvező ábrázolást a Kassák és 
Kun között bekövetkezett későbbi éles vita eredményezte, nem egészen így történt: az avantgárdé 
mozgalom vezéregyénisége már eleve bizalmatlanul figyelte azt a politikai fegyelmet és centralista 
irányítást, amelyet a szerveződő párt követelt és képviselt. Kassák egyszerűen szocialistának tekintette 
magát, és lényegében elutasította a politikai pártok tevékenységében testet öltő stratégiákat, a hatalmi 
rendszerek kiépítését, noha a Kommunista párt célkitűzéseit általában elfogadta, miközben a 
szociáldemokráciának a célját is elvetette. Jól rávilágít erre az a Hevesi Gyulával folytatott beszélgetés, 
amelyet ugyancsak az önéletrajzi regény örökített meg: „Kár minden szóért. Én állandóan a 
forradalomról és a szocializmusról beszélek, ő a szocializmust mint eszmét szétdarabolja, és fölosztja 
a pártok között. Jelszavakon és irodai téziseken lovagol. Én szocialistának vallom magam, ő 
kommunistának nevezi magát, és engem mindenáron szociáldemokratának minősít. Tiltakozom ellene, 
de ugyanúgy tiltakoznám az ellen is, ha kommunistának nevezne. Amit eddig a marxizmusból 
tanultam, annak alapján úgy vélem, a kommunista párt csakúgy, mint a szociáldemokrata párt nem 
egyéb gyakorlati eszközöknél és bizonyos körülmények között, bizonyos emberek vezetésével egyik 
éppen olyan káros munkát végezhet az eszme égisze alatt, mint a másik." Valójában ezt a véleményt 
képviselte az aktivizmus feladatait vázoló korabeli előadásában is: „A szociáldemokrata párt az 
államhatalmat az uralkodó egyember kezéből átmentette a polgári köztársaság kezébe; a kommunista 
párt ma hivatva van ugyanennek a hatalmi formának teljes megsemmisítésére és a felelőtlen parlament 
helyett a proletárság tanácsainak felállítására. Amit itt mi hangsúlyozni akarunk, az az, hogy 
végeredményében a gazdasági harcon túl az utóbbi mozgalom is, mint pártmozgalom, a kormányha
talomért csinál politikát, hogy az ő szovjetidealjuk is, a forradalom szempontjából, egy konzerválódó 
hatalmi szervet jelent, nemcsak a jobboldali ellenforradalom, hanem a továbbélni akaró baloldali 
forradalommal szemben is." Kassák a szerveződő kommunista párttal szemben is az aktivisták 
állandó és folyamatos forradalmiságának - egy kulturális és morális értelmű forradalomnak - a 
tanításait hangoztatta. „A pártok forradalma - folytatta előbbi fejtegetését még nem a nagy univerzális 
élet megkívánásának forradalma. A pártoknak, a legtöbbet akaróknak is, hatalmi érdekeik vannak, és 
ezeknek az érdekeknek a beérésekor mintegy a burzsoá megelégedés alapján biztosítani akarják a 
forradalom eredményeit - és ez az egyensúlykeresés az eredmények kihasználásához a pártok életének 
befejezését jelenti. Azét az életét, amely a forradalmárok diktatúra elleni lázadásával kezdődik, és a 
forradalom elleni diktatúra megteremtésével hal meg. Az élet érdemessége a pártok spekulatív 
forradalmán túl tehát a létezés forradalmának végnélküliscgében van. Ez a forradalom a tudatosodó élet 
forradalma, és túl a gazdasági és politikai harcokon az ember önmagára találásáért harcol."1 2 

A Kassák és a kommunista mozgalom nézetei között kialakult ellentétek mélyebb magyarázatát -
nem egészen egybehangzó módon - megadta már a korábbi szakirodalom is. József Farkas arra 
hivatkozott, hogy a magyar avantgárdé mozgalom „állásfoglalásának a konkrét politikai tartalmát a 
proletárdiktatúra támogatásában, de ugyanakkor balról való meghaladása kísérletében jelölhetjük meg. 
Kassákék álláspontját részben az magyarázza, hogy kettébontották a kommunisták küzdelmét az 
emberiség felszabadításért az osztálynélküli társadalom megteremtésének programját csupán a 
gazdasági és politikai felszabadításért folytatott harcnak fogták fel, amelyet a párt vezet, s amelyet ők 
írói eszközökkel támogatnak is, de a szocialista gazdasági alap megteremtése után az ember belső 
átalakításának forradalmi feladatát már az aktivista írók és művészek számára tartották fenn."13 

Egy emberélete. 2. köt. 458-459. 
»Uo.450. 

n M a 1919. ájr. 10.49. 
1 2Uo. 
1 Proletárforradalom avantgárdé és tömegkultúra in JÓZSEF Farkas, írók, eszmék, forradalmak. 

Bp. 245-246. 

526 



Szabolcsi Miklós pedig arról beszélt, hogy a kétféle álláspont között bizonyos funkciómegoszlás 
történt, ugyanakkor ennek a megoszlásnak csupán stratégiai értelme lehetett, s az adott helyzetben 
nem szolgálta a tanácshatalom megerősítésének ügyét, sőt magát a Kassák-féle irodalomfelfogást 
anarchista, irracionalista és misztikus nézetek terhelték meg, mint Szabolcsi Miklós kifejti: Kassákék 
„az > ember önmagára találását «, a > kollektív individuum« kiformálását a > pártok forradalmá
val < szemben, sőt, a > humanizmuson túl < óhajtják megvalósítani - félreérthetetlen anarchista, sőt, 
irracionalista és misztikus elemekkel." ,# A magam részéről inkább a József Farkas által kifejtett 
nézetekkel értek egyet, s úgy gondolom, hogy Kassák és a Ma körének állásfoglalásait elsősorban az 
irodalom távlatosabb - a szocialista társadalom felépítésének stratégiai céljaival összefüggő - feladatai 
ösztönözték, s az anarchista, irracionalista és „misztikus" mozzanatok inkább az avantgárdé 
szellemében fogant kiáltványok frazeológiájának, mint filozófiájának részei voltak. 

Kassák még a márciusi fordulat előtt leszögezte a maga és mozgalma művészetpolitikai nézeteit, 
kidolgozta szerkesztői stratégiáját, és mint láttuk, ez a stratégia meglehetősen eltért a Tanácsköztár
saság későbbi vezetőinek művelődéspolitikai elképzeléseitől. Ugyanakkor egyetértéssel üdvözölte a 
forradalom radikális továbbfejlődését, midőn március 19-én este - Lukács Györgynek a régj 
képviselőházban tartott előadása közben - a proletárdiktatúra kikiáltásáról értesült. A Ma Májusi 
Demonstratív Különszámában, amelyet Uitz Bélával közösen szerkesztett, Testvérek! címmel tette 
közzé a folyóirat körül gyülekező írók és művészek felhívását: „1919. beteljesült májusán köszöntünk 
ember a világmegváltó forradalomban. Elindultál! Karod és eszed már formálja alád a jobb, a 
testvéresültebb élet gazdasági alapjait. Mi, fiatal művészek, a kultúra örök forradalmasítói, az 
életteljesség örömös hirdetői, a tisztultabb, keményebb, gondolkodóbb ember életformáját, az új 
művészetet demonstráljuk elétek! Túl a feminin és félszeg siránkozásokon az erőt, a megállásnélküli 
harcot, mint a teremtés legmaximálisabb lehetőségét hirdetjük. [. . . ] Forradalmár testvéreink! Ma a 
világ minden városában rólatok és a ti szebb életetekért zendül fel az öröm májusi himnusza. A velünk 
egyhitű költők mindenütt az új életet énekelik forrongó testvéreitek előtt. Az ő hangjukkal, a mi 
hangunkkal, mely egy, köszöntünk benneteket a harc és a gondolat vörös perspektívájában!" 
Ugyanebben a különszámban jelent meg ismét az Ifjúmunkások Országos Szövetsége megalakulása, 
1918. december 30. után röviddel írott Fiatal munkás című költeménye, mely a forradalom jövőjébe 
vetett hitét fejezte ki: 

Indulni akarunk a magas töltésen. 
Lent eszelősen összemosakodtak a partok. 
De mi ismerjük a célt. 
Hitek máglyáznak. 
Máglyák énekelnek. 
Cél! Cél! 
Az élet boldog zászlói játszanak a perspektívában. 
ó , megtalált fiatal testvérem. 

Hasonlóképpen történelmi bizakodását szólaltatta meg az /9 /9 . március című, ugyancsak korábban írott 
és folyóiratban egyszer már megjelentetett költeménye: 

Gyujtságok föl a bús szemeiteket, kapuzzátok ki az elszamarosodott füleiteket, 
s tudjátok meg, hogy semmi nincs fontosabb a ti megkívánt életeteknél 
s ha úgy kell, fordítsátok érte fejtetőre a világot, 
heréljétek ki a bankokat és fojtsátok meg a munka utálatos tiszteletét. 
Mutassátok meg a minden visszáját, ahol csírázik a rend 
s a ti fanatikus eszetek ragyog fölötte, mint a nap. 
Köszöntöm a ti fölrakétázott aranynapotokat, 
mely alatt diadalt szülnek a felforrt márciusok 

A Tanácsköztársaság irodalma SZABOLCSI Miklós, Változó világ szocialista irodalom. Bp. 197 3. 
110. 
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s a gyűlölet gejzírjei körül holnap felemberesednek a munka megcsökönyösödött barmai. 
Mert ez a törvény. 
Ember. 
Reggel reggeledik. 
A nap vörösen összekongat a földdel. 

A forradalom továbbfejlődését és teljesebb kibontakozását örömmel üdvözölte Kassák, s 
hamarosan tagja lett az egyesült pártnak, mindazonáltal fenntartásait nem adta fel. A márciusi 

fordulat politikai körülményei, pontosabban a kommunista párt vezetői által követett taktika 
elégedetlenséggel töltötte eL önéletrajzi regényében legalábbis arról beszél, hogy kétségeket érzett a 
kommunista és a szociáldemokrata párt egyesülésével, a közös vezetés működőképességével szemben: 
„Úgy látom - érvelt a Ma munkatársai előtt - , abban a pillanatban, mikor a kommunista vezetők 
paktumot kötöttek a szociáldemokratákkal, félredobták a saját programjukat, és ezzel mintha eleve 
megásták volna ennek a forradalomnak a sírját. A kommunista párt még nem készült föl arra, hogy a 
hatalmat egyedül birtokolni tudná, s ez egyben azt jelenti, hogy a szociáldemokraták az erősebbek. 
Hogyan fog megalakulni az új kormány? A szociáldemokratákkal vegyesen, s ez a felemás alakulat 
lehangol engem, és végtelenül bizalmatlanná tesz. A kommunisták meggondolatlanul mohók voltak. 
Meg kellett volna várniok, hogy a szociáldemokraták köréből alakuljon meg az új kormány, s hogy a 
kormány intézkedései ellenére a munkásság kiszabadítsa őket a börtönből. Úgy érzem, ez a forradalom 
nagyon is olcsó mulatság, és hiába a paktum a vezetők között, a munkásság testvérharca ezzel nincs 
elintézve." Éppen ezért úgy gondolta, hogy a Mának továbbra is a pártpolitikától függetlenül kell a 
társadalom forradalmi átalakítását, a tömegek forradalmi cselekvőkészségének mozgósítását szolgálnia. 
Kassák és több munkatársa tagja volt a pártnak vagy a kommunista ifjúsági mozgalomnak, s dolgoztak 
a tanácskormány intézményeiben is, művészi függetlenségüket azonban meg akarták tartani. Mikor a 
folyóirat munkatársai közül többen azt kívánták, hogy az aktivista csoport hagyjon fel a 
lapszerkesztéssel, és jelentkezzék szolgálattételre a párt vezetőségénél, Kassák kategorikusan elvetette 
ezt a javaslatot, mégpedig a következő indoklással: „Szerintem a mi mozgalmunkra csakúgy szükség 
lesz, mint ahogyan szükségesnek láttuk eddig. Biztos vagyok benne, hogy nem kerültünk ellentétbe a 
forradalom vonalával, kötelességünk tehát, hogy minden alkalommal és minden módon szót emeljünk 
az eszközök tisztaságáért és a helyes célok irányában." Ennek az elhatározásnak a jegyében vállalt 
Kassák szerepet a Ma szerkesztése mellett a Tanácsköztársaság intézményeiben is: Kunfi Zsigmond 
javaslatára először a Közoktatásügyi Népbiztosság plakátcenzora, majd a Reinitz Béla által irányított 
színházi bizottság munkatársa lett, emellett az írói Direktórium tagjaként is tevékeny munkát végzett. 
Azt a Révai József által kezdeményezett javaslatot azonban erélyesen elhárította, hogy a Ma mint a 
tanácskormány hivatalos irodalmi lapja működjék tovább: „Köszönöm - mondotta - , nem akarok 
hivatalos szerkesztő lenni. A lapot szüntessék meg, vagy vegyék el tőlem, ehhez megvan a módjuk, de 
szerkeszteni csak akkor fogom, ha meghagyják a mai keretei között." 

Kassák és a Ma helyzetét az első hetekben azok a támadások szabták meg, amelyek a 
szociáldemokrácia részéről érték az avantgárdé irodalmat és művészetet. A szociáldemokraták kulturális 
politikája már korábban is értetlenül és idegenkedve figyelte az avantgárdé törekvéseket, és ennek 
nemcsak az az ízlésbeli konzervativizmus volt az oka, amely egy évtizeddel korábban Csizmadia 
Sándort és Farkas Antalt helyezte Ady elé, hanem a szűken értelmezett „pártérdek" és a Népszava 
korábbi írói iránt megmutatkozó elfogultság is, illetve az a folyamatos kritika, amely a Ma írói részéről 
érte a szociáldemokráciát. így azután a Tanácsköztársaság kikiáltása után, midőn Kassák és hívei abban 
a meggyőződésben fogtak munkához, hogy az ő munkásságukat és elveiket igazolták a forradalmi idők, 
s tevékenységükhöz, például a Ma immár kéthetente és nagyobb terjedelemben való megjelentetéséhez, 

i6Egy ember élete. 2. kötet. 497. 
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a matinék és kiállítások kedvezőbb körülmények között történő megrendezéséhez a hivatalos 
kultúrpolitikától, személy szerint Lukács Györgytől hathatós segítséget kaptak, a volt szociáldemok
rata vezetők kezében lévő sajtóorgánumok - a Népszava és Az Ember - durva támadásokat intéztek a 
Ma írói és művészei ellen. Április 15-én Kéri Pál Maca! című írása gúnyos modorban támadta meg az. 
avantgárdé mozgalmat: „Mácza és Kassák - egy világirodalom-boldogító, télen-nyáron mezítláb és 
hajadonfő járó, fekete inges magántudós-irány képviselői, akik futuristák, szimultanisták, aktivisták, 
individuális anarchisták voltak, aszerint, hogy melyik szó tetszett meg nékik jobban, mindig azonban 
tehetségtelenek, műveletlenek és zavarosfejűek és akikről máig hiába kutatjuk, hogyan juthattak az 
anarchiával és futurizmussal a kommunista mozgalom élére, hacsak Lukács György nem hozta őket 
magával sznob uszályában." Az Ember cikkírója támadta a tanácshatalom művelődéspolitikájának 
irányítóit is, Lukács mellett Balázs Bélát, akit ugyancsak tehetségtelennek nevezett, Lukácsról pedig 
azt állította, hogy miután „a pesti milliomosfiak elég gyakori, maga se tudja, mi után való hisztériás 
honvágyából, a forradalmi kommunizmusában megtisztult, nem mulasztotta azonban el magával hozni 
milliomoskorából való irodalmi mulattatóit és kísérleti nyulait." Kéri Pál cikkét még aznap 
megtárgyalta a Sajtódirektórium, s az elnöklő Vágó Béla belügyi népbiztos felvetette Az ember 
betiltásának lehetőségét, elsősorban a Lukács György ellen intézett támadás miatt. Ugyanakkor 
„nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az új irodalmi irányzat, a > Ma K című folyóirat körül 
csoportosuló gárda egyáltalában nem kicsinyelhető le, teljesen indokolt és mély művészi tartalommal 
bíró mozgalom, amelyhez hasonlót az orosz forradalomban észleltünk. Ebből egy új, értékes művészi 
irány fejlődött ki." Az Embert Göndör Ferenc és Bíró Dezső vette védelmébe, az utóbbi azzal a 
javaslattal, hogy a lap működését a továbbiakban vessék cenzúra alá. Visszautasította Kéri Pál írását a 
Vörös Újság is, amelynek névtelenül megjelent április 16-i cikke, mint a kutatások kimutatták, részben 
Révai József műve volt. Az igen élesen fogalmazott vitacikk »nyílt, hangos és vakmerő ellenforradal
mi" propagandával vádolta a korábban a polgári újságírásban szerepet játszó Kérit, egyszersmind 
határozottan állt ki Lukács György védelmében: „Lukács György elvtársunk otthagyta a tudós 
olvasószobáját, otthagyta az egyetemi katedrát, otthagyta a művészetet, és elment becsületesen, tiszta 
lélekkel, erkölcsösen, Úgy ahogy tudományos meggyőződése diktálta, szolgálni a forradalom ügyét, a 
proletariátus ügyét, az emberiség ügyét." 

A Vörös Újság cikkét a sajtóvita további kibontakozása követte. Először Göndör Ferenc, Az Ember 
szerkesztője vette védelmébe a lapjában megjelent állásfoglalást. A Népszava április 16-i számában Kik 
akarják diktálni a proletárirodalmat? címmel megjelent vitacikkében a munkástömegek irodalmi 
ízlésére hivatkozva utasította el a Ma körül gyülekező írók törekvéseit: „nem igaz, hogy a 
Tanácsköztársaság nevében bárkinek is joga volna mesterségesen tenyészteni és uralkodóvá tenni azt az 
irodalmi és művészeti irányt, amellyel szemben a tömegek teljességgelerfef/erai/ és részvétlenül állnak, 
és amely hangos derültségnél egyebet idáig nem igen eredményezett az illusztris szerzők számára." A 
Lukács György elleni támadást azonban ő már nem ismételte meg, sőt Kunfi Zsigmond népbiztos 
mellett magát Lukácsot szólította fel arra, hogy „megtisztítsa a proletárirodalmat és művészetet a 
beözönlő lármás zöldségtől, és teremtsen itt értelmes, komoly és valóban forradalmi proletárirodalmat 
és művészetet."22 Erre az írásra a Vörös Űjság április 17-i számában Letörni a kultúrellenforradalmat 
címmel Révai József válaszolt, s visszautasítva Göndör Ferenc érvelését nemcsak Balázs Bélát vette 
védelmébe, hanem a Ma íróit is, megállapítván egyúttal azt is, hogy az avantgárdé nem jelenti a 
tanácshatalom hivatalos irodalmi és művészeti irányzatát: „A ^>Ma ^című folyóiratról lehet irodalmi 
vitát folytatni. De hazugság az, ferde és rosszhiszemű az a beállítás, minthogyha a Ma íróinak művészi 
propagandája hivatalos propaganda volna. Ez a Ma folyóiratnak a közoktatásügyi népbiztossággal 

19 Az Ember 1919. ápr. 15. 
20Részletek a Sajtódirektórium üléseinek jegyzőkönyvéből in .Mindenki újakra készül. . ." Az 

1918/19-es forradalmak irodalma. (Szöveggyűjtemény). Szerkesztette JÓZSEF Farkas. 4. köt. Bp. 
1967.795. 
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semmiféle vonatkozásban nem álló propagandája." Só't ehhez még a következőket tette hozzá: „A 
közoktatási népbiztosságnak mindmáig hivatalos programja nem jelent meg. [. . . ] A pártirodalom 
még nem jelenti a művészetet! Freiligrath, Marx kortársa lehetett igen jó forradalmár, de igen rossz 
költő volt. És ugyanígy meg lehetne nevezni a pártköltők közül sokat, akik szintén igen rossz költők, 
akármennyire is benne van a verseikben a forradalom szó. Mindenesetre szívesebben vesszük, hogy ha 
olyanok intézik a művészeti ügyeket, akik amellett, hogy jó művészek, jó szocialisták is." Erre a 
vitacikkre Göndör Ferenc a Népszava április 17-i számában Ne bántsd a Máczát! címmel válaszolt, s 
igen indulatosan elutasítva a Vörös Úiság érvelését megismételte korábbi vádjait és szidalmait a Ma 
tábora ellen. A Nyugatnál és a Mánál induló Rozványi Vilmos a Vörös Lobogó április 17-i számában 
Az Ember cikkíróját minősítette „irodalmi irigységekkel terhelt újságírónak", aki egy „korrupcióra 
berendezett társadalmi rend" hagyományai szerint „régi erkölcstelen fogásokkal" él. A mindinkább 
személyeskedő összecsapássá vált vitát Lukács György Felvilágosításul című, a Vörös Újság április 18-i 
számában megjelent nyilatkozata zárta le, amely Révai előbb idézett cikkéhez hasonlóan, ugyancsak 
visszautasította azt a nézetet, hogy a Ma a proletárdiktatúra hivatalos irodalmi iránya volna, 
egyszersmind igen határozottan fejezte ki azt a véleményt, hogy a Tanácsköztársaság művelődéspoliti
kájának minden valóságos értéket támogatni kell: „A Közoktatásügyi Népbiztos semmiféle iránynak 
vagy pártnak irodalmát hivatalosan támogatni nem fogja. A kommunista kultúrprogram csak jó és 
rossz irodalmat különböztet meg és nem hajlandó sem Shakespearet, sem Goethét félredobni azon a 
címen, hogy nem voltak szocialista írók. De nem hajlandó arra sem, hogy szocializmus címén ráeressze 
a dilettantizmust a művészetre. A kommunista kultúrprogram az, hogy a legmagasabb és legtisztább 
művészetet juttassa a proletariátusnak és nem fogja engedni, hogy politikai eszközzé rontott 
vezércikk-poézissel pusztítsák az ízlését. A politika csak eszköz, a kultúra a cél."2£ Lukács 
nyilatkozata mellett a következő hivatalos közlemény jelent meg a Vörös Újságban: „A Magyarországi 
Szocialista Párt vezetősége csütörtöki ülésén »Az Embere című lap legutóbbi számában »Máca< 
címen megjelent cikk ügyét tárgyalta, amelyben Lukács György népbiztos elvtársat minősíthetetlen és 
hazug támadás érte. A párt vezetősége a legélesebben visszautasítja és elítéli ezt a támadást és teljesen 
azonosítja magát Lukács György népbiztos elvtárssal, aki eddigi működésével teljesen beigazolta, hogy 
joggal került a munkásmozgalomban őt megillető helyre. Mivel pedig > Az Ember < szerkesztője, 
Göndör Ferenc elvtárs azonosította maeát a jelzett minősíthetetlen támadásokkal, a párt vezetősége a 
Kormányzótanácsnak a nevezett lap beszüntetését javasolja."21 A Lukács-nyilatkozatot és a hivatalos 
állásfoglalást a Népszava is közölte, a következő megjegyzés kíséretében: „Ezekkel a nyilatkozatokkal 
- bár nagyon sok elvtársunk részt akart venni a vitában - a » Maca < címmel megindított polémiát 
befejezzük. Félreértések eloszlatására ki kell jelentenünk, hogy a Népszava csak az irodalmi bírálatnak 
adott helyet, de nem azonosította magát azokkal a vádakkal, amelyeket Lukács népbiztos elvtárs ellen 
emeltek." A Kormányzótanács ezt követve betiltotta Göndör Ferenc lapját, majd Weltner Jakab, a 
Népszava felelős szerkesztője közbenjárására május végén ismét engedélyezte megjelenését. Göndör 
ekkor felhagyott a Lukács György elleni támadásokkal, annál hevesebben támadta Balázs Bélát, Kassák 
Lajost, Kahána Mózest, Kudlák Lajost és Ez kell a proletárnak címmel május 29-én gúnyos hangú 
cikkben elevenítette fel az avantgárdé irodalom ellen hangoztatott korábbi vádakat. Erre az újabb 
támadásra válaszolt Kahána Mózes A >Má < -f több ízben ért támadásokról című írásában; ő már némi 
fölénnyel utasította vissza az elhangzott vádakat, az érvelés helyett inkább az avantgárdé irányzat 
célkitűzéseit magyarázta: „A Ma folyóirat céljának morális és művészetbeli tartalma van, amely részek 
elválaszthatatlan egységet képeznek, és amely egységnek éppen az a legelőbbre tolt plasztikai pontja, 
hogy együvétartozónak ismeri a legtisztább moralitást és a művészetet." A szociáldemokrácia és az 

2 3Vörös Újság 1919. ápr. 17. Révai József szerzőségéről: JÓZSEF Farkas, i.m. 959. 
24 r 

Népszava 1919. apr. 17. 
2 5Vörös Lobogó 1919. ápr. 17. 
2 6Vörös Újság 1919. ápr. 18. 
27Vörös Újság 1919. ápr. 18. Vö. JÓZSEF Farkas, i.m. 964. 
28Idézi József Farkas, i.m. 964. 
2 9 Mal919 . jún . 1. 141. 
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aktivisták között kirobbant vita ezzel azonban még nem ért véget. Az Ember 1919 június elejétől több 
cikkben támadta a Ma körül gyülekező festők és grafikusok plakátművészetét, különösen Uitz Béla 
munkásságát. Kassákéknak azonban ekkor már olyan polémiára kellett figyelmüket fordítaniok, 
amely politikailag jóval súlyosabban veszélyeztette az avantgárdé ügyét. 

4-

A Ma tábora ellen irányuló újabb támadást ugyanis maga Kun Béla, a Tanácsköztársaság politikai 
vezetője indította, mégpedig az Országos Pártgyűlés, azaz a pártkongresszus szónoki emelvényéről. Az 
egyesült párt első kongresszusa 1919. június 12-én nyílt meg a Parlamentben, s előadói beszédében Kun 
Béla a proletárdiktatúra megerősítésének azokat a feladatait összegezte, amelyeket a külső katonai 
intervenció és a belső ellenforradalom veszélye megjelölt. Kunfi Zsigmond közoktatásügyi népbiztos 
ezt követve bírálta azt az erőszakot, amelyet Kun szerint a diktatúrának szellemi téren is alkalmaznia 
kell. „A szellemi élet, kultúra tudomány, irodalom és művészet terén - jelentette ki - az erőszak 
alkalmazásának helye egyáltalán nem vagy csak a legkisebb mértékben és végső szükség esetén lehet. 
Szerintem a tudomány, irodalmi és művészeti élet a szabadságnak egy bizonyos légköre nélkül ki nem 
fejlődhetik . . . " * Kunfi érvelését viszont Lukács György, Alpári Gyula és Rákosi Mátyás utasította 
vissza, majd a pártkongresszus második napján Kun Béla is bírálattal szólott róla, s ennek a 
bírálatnak a során, csak úgy mellékesen, élesen elítélte az avantgárdé irodalom törekvéseit is: „Egészen 
kétségtelen dolog, hogy a diktatúra nem túlságosan alkalmas az individuális szabadság kifejlődésére, 
nem túlságosan alkalmas arra, hogy az egyéniség szabadon kibontakozhassak. Ámde az a szellemi élet 
hanyatlott le, az a kútmérgező szellemi élet, amely a burzsoázia szolgálatában állott, amely a burzsoá 
állam erőszakszervezete volt és az a része, amelyet burzsoá szépirodalomnak neveztek. Uj szellemi 
életnek, új kultúrának kell támadnia magából a proletariátusból és én bízom a proletariátus termelő 
erejében, abban a termelő erőben, amely intézményeket lerombolt és intézményeket alkotott, hogy 
meg fogja találni a szellemi élet terén is a maga kivirágzását. Kétségtelen, hogy ez nem a Ma irodalma, 
amely a burzsoá dekadencia terméke. Uj szellem fog megnyilatkozni, a proletár szellemi élet terén, 
amelyből a proletariátus osztályának szelleme fog kivirágozni." Ezzel a nyilatkozattal a magyar 
avantgárdé egészen új és igen kedvezőtlen megvilágításba került. Göndör Ferenc hetilapja sietett is 
megállapítani: „Alaposan elbántak a Ma című vicclappal és híres gárdájával a szocialista pártkongresszu
sán." Kun kétségtelenül politikai hibát követett el, midőn a Ma körül gyülekező tábort ilyen 
határozottan és durván kitessékelte a szocialista irodalomból, s emellett megtörte a tanácskormánynak 
azt a kiegyensúlyozott s elvi alapokra épült kultúrpolitikáját is, amelyet korábban Lukács György 
képviselt. 

Az országos pártfórumon elhangzott elutasító bírálatra Kassák Lajos Levél Kun Bélához a művészet 
nevében című tanulmánya válaszolt, amely a Ma június 15-i szám mellett valamivel később, némiképp 
módosult szöveggel, a cenzúra megkerülésével külön röpirat formájában is megjelent. Kassák jogosan 
hivatkozott az aktivista írócsoport forradalmi érdemeire, így a háborúellenes mozgalom támogatására, 
illetve arra, hogy ez a csoport is követelte a polgári demokratikus forradalom felváltását a szocialista 
forradalommal. Továbbá hivatkozott a nemzetközi avantgárdé irányzatnak azokra a képviselőire -
Henri Guilbeaux-ra, Franz Pfemfertre, Ludwig Rubinerre, Ivan Gollra, Alekszej Remisovra és Ottokár 
Bfezinára - akik a francia, a német, az orosz és a cseh kommunista mozgalomban fejtik ki politikai 

3 0 E cikkek értékelését ld. SZABÓ Júlia, A magyar aktivizmus művészete 1915-1927. Bp. 1981. 
79. 

3 1 Népszava 1919. jún. 13. Vö. JÓZSEF Farkas, lm. 461. 
32Idézi JÓZSEF Farkas, Lm. 1027-1028. 
33Vörös Újság 1919. jún. 14. Vö. JÓZSEF Farkas i.m. 463. 
3 4Az Ember 1919. jún. 19. Idézi JÓZSEF Farkas, i.m. 1029. 
3 5 Erre JÓZSEF Farkas mutatott rá Proletárforradalom, avantgárdé és tömegkultúra c. 
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tevékenységüket. Ugyanakkor ismét leszögezte az avantgárdé irodalomnak és művészetnek azokat a 
távlatosabb céljait, amelyek nem illeszthetők be egyszerűen a forradalmi pártok közvetlenül politikai 
célkitűzései közé: „minden pártpolitikán, nemzeti és faji ideológián túl a soha be nem érhető végcél 
felé indítottuk el harcunkat az emberért, akiben a világ képe él. És mindezt nem burzsoá 
dekadenciából, nem bolondulásunkban magunkra hagyatottan, hanem a békéért indított harcnak azzal 
a hitével, amüyen harccal és hittel ugyanazt gondolták végigcsinálni az orosz bolsevikiek a politikában." 
Végül pedig, utalva arra, hogy Kun Béla művészetelméleti felkészültségét nem tekinti vitathatatlannak, 
tárgyilagos megítélést kívánt, éppen a forradalom mögött felsorakozó szellemi erők egységének 
fenntartása érdekében: „önt mint politikust a legnagyobbak közül valónak tisztelem, de engedje meg, 
hogy kétségeim legyenek művészeti felkészültsége iránt. Ezen a ponton mi, akiknek politikai 
nézeteink, helyesebben világszemléletünk a proletariátus felszabadításának szempontjából semmiféle 
váddal nem illethetők és mégis csak minden életünkkel művészek vagyunk, mesterségünk fölött a 
kritikára tehát elsősorban vagyunk hivatottak. Ebben a komoly hitünkben kérjük önt a forradalom 
megbonthatatlan ívelése érdekében, hogy művészetről szólását tárgyilagos alapokról indítsa el, mert 
pillanatra se felejtsük, hogy a fölületes kritika nem nekünk, személyeknek, hanem a forradalom 
kiteljesülésének árt." Hasonló érvek hangzottak el Szélpál Árpád Kun Bélának című, az előbbinél jóval 
indulatosabban érvelő írásában. Ez a nyílt levél ugyancsak a pártművészet elvét utasította el: „Igaz az, 
hogy pártokhoz sohasem tartoztunk, mert a pártot a forradalmak konzerválóinak tartjuk és 
tiltakoztunk minden pártművészet ellen, mint a művészet forradalmi erejének elsikkasztása ellen. De 
tiltakozunk minden osztályművészet ellen is, mert a művészet mindig forradalmat jelent, tehát nem 
egy osztály szellemi szükségletének passzív kielégítését, hanem az egész emberiség aktív életformáját, 
mely szükségképpen mindig előtte jár a tömegeknek."37 A kialakuló sajtóvitába - Kun Béla 
állásfoglalásával egyetértve - Szakasits Árpád kapcsolódott be, aki elsősorban a közérthetőség 
eszménye jegyében ítélte el a Ma törekvéseit.38 Ugyancsak elítélte az aktivisták programját az Ifjú 
Proletár névtelen cikkírója, midőn Barta Sándor A kultúrájában forradalmasított emberi című 1919 
májusában tartott előadásával foglalkozott.39 

Kun Béla és Kassák Lajos vitájában kétségtelenül két határozott és egymástól eltérő álláspont 
került szembe: Kun Béla a tömegkultúra eszményét s a már korán feltetsző „proletkultos" nézeteket, 
Kassák az avantgárdé művészetelméletét, az irodalom függetlenségének elvét képviselte, s az adott igen 
feszült történelmi-politikai helyzetben Kun a közvetlen társadalmi feladatokra, az intervenció és az 
ellenforradalom elleni küzdelemre akart mozgósítani, Kassák az emberi lélek átalakítását, forradalmasí
tását követelte, a két álláspont a gyakorlati kultúrpolitika síkján nem is találkozhatott. Az így kialakult 
vita igen merev, végletesnek tetsző álláspontokat tükrözött, keretei között mégsem kommunista és 
antikommunista pozíciók ütköztek meg egymással, inkább a forradalmi baloldal két lehetséges 
művészetelméleti és kultúrpolitikai álláspontja, amelyek közül ma már inkább a Kassák által képviselt 
nézeteket fogadjuk el. Ugyanakkor az is igaz, hogy Kassákék a Ma világszemléleti különszámainak, 
Uitz Május 1. megünneplésére készített pannóinak és toborzóplakátjának, valamint Kassák több 
versének tanúsága szerint a mindennapi gyakorlatban a deklarált elveknek bizonyos mértékig 
ellentmondva már korábban vállalták akár a közvetlen mozgósítás feladatát is. A lezajló vita éppen 
ezért nem akadályozta őket abban, hogy továbbra is magukénak vallják a Tanácsköztársaság 
távlatosabb célkitűzéseit, és vállalják a kultúrpolitikai munkában való közvetlen részvételt. Kassák 
tagja maradt az írói Direktóriumnak a Ma július 1-én megjelent utolsó forradalmi száma pedig több 
közleményben - például Rosinger Andor A proletárforradalom célja című tanulmányában, Szépál 
Árpád, Enders Ervin és főként Kassák Lajos verseiben - kiállt ezek mellett a célok mellett, sőt a Vörös 
katonákhoz című Becher-vers közlésének tanúsága szerint vállalta a honvédelemre való közvetlen 
mozgósítást is. 

37Uo. 178. 
38AMaUjIdők 1919. július 10. 
3°Aktivizmus avagy a kultúrájában forradalmasított ember. Ifjú Proletár 1919. július 20. Vö. 
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E szám szépirodalmi anyagából a vezércikk helyén közölt vers, a Boldog köszöntés megkülönböz
tetett figyelmet érdemel. Kassák ebben a költeményben ugyanis a kommunista ifjúmunkások június 20 
és 22 között rendezett kongresszusának eseményeire válaszolt. Mint önéletrajzában írta: „üdvözletét 
küldte az Ifjúmunkások Országos Kongresszusa, és nyilvánosan elitélte Kun ellenünk intézett 
támadását. Jólesett az ifjúság bátor szolidaritása. Anélkül, hogy előzőleg megbeszélést folytattam volna 
velük, kijelentették: amennyiben nekem bántódásom esne, kilépnek az ifjúmunkások szervezetéből, és 
új független kommunista szervezetet alakítanak." Ez a tudósítás csak részben felelt meg a 
történteknek, ugyanis mint Svéd László már hivatkozott tanulmánya igazolta, az ifjúmunkás 
kongresszus egyáltalában nem ítélte el Kun Béla állásfoglalását, már csak azért sem, mert ez az 
állásfoglalás szóba se került a viták során, emellett a tanácshatalom vezetőjének úgyszólván 
csorbíthatatlan tekintélye volt az ifjúsági mozgalomban. Kassák mindazonáltal joggal számíthatott a 
kongresszus küldötteinek, legalábbis ezek egy részének rokonszenvére és támogatására, minthogy az 
ifjúmunkásmozgalom képviselői a proletárforradalom eszmei célkitűzéseinek következetes harcosát 
tisztelték benne. Innen ered, hogy maga Kassák is szövetségeseinek, híveinek tudta az ifjúmunkásokat, 
illetve a fiatal értelmiségieket és diákokat. A Kun Bélához intézett válasz önálló füzetben történt 
kiadása ennek megfelelően külön passzusban foglalkozott az ifjúmunkás kongresszus tapasztalataival, s 
ez a bekezdés a vitairatnak valamivel korábban megjelent folyóiratközlésekor még nem szerepelt. 
„Mintegy a máris lezajlott történelmi analógiaképpen idézem meg itt - olvashatók Kassák szavai - , 
szemben a felnőtt munkások pillanatnyi eredményekért taktikázó kongresszusával, az ifjúmunkások 
kongresszusának semerre ki nem térő célirányosságát. Amíg az egyik csoportnál a jobboldal adta meg a 
vezérhangot, addig a másik csoportnál a baloldal bontotta ki az örök forradalom: az aktivizmus 
lobogóját. Ha konklúziót akarunk levonni a tényekből - az abszolút forradalmisághoz mint 
életlényeghez jutunk közelebb. Ezek a növendék emberek az ő burzsoá moráltól és burzsoá iskoláktól 
fertőzetlen lelkükkel már túl vannak az osztályharc végeredményei értékelésén, egy új kultúra 
megkóstolásával a teljes emberi újjáteremtőd és harcosai és épp ezért legszigorúbb és legkövetkeze
tesebb erői az osztályharcnak, mint a teljes felszabadulás történelmi elöljárójának. És én örömmel 
idézem ön elé ennek a nagyhitű generációnak tudatos és tiszta életigénylését: >Mi a proletárdiktatúrát 
csak az új forradalom gazdasági alapjának megteremtéséig akarjuk. < > A mi pillanatra sem föl nem 
adott célunk az ember individuális nevelésével beérkező önkéntes közösség.< Kedves Kun elvtárs, ez a 
hang egy a mi hangunkkal és csakúgy, mint a föntebb idézett művészek világszemlélete, az ő 
világszemléletük is egy a mi világszemléletünkkel. És mi hittel hisszük, hogy a lelkeknek ez a nagy 
magukra eszmélése, amely túl a faji, nemzeti és osztálykereteken egy univerzális kitárulkozásban 
közösködik - jelenti a forradalom etikai alapját és a gazdasági téren is biztos beérkezését.. . 

Az ifjúmunkásmozgalom iránt érzett rokonszevről azonban a legnagyobb erővel, a leghitelesebben 
maga a kongresszus hatására írott vers beszél. Magához a költeményhez mottót illesztett Kassák, ebben 
a következőt jelentette ki: „A forradalmi ifjúmunkások 1919 június 21-én tartott kongresszusának 
hatása alatt írtam azzal a harsanó örömmel, amit az ellenséges megrugdal tatások után az ő fanatikus 
hitük zubogtatott belém." Ez a társakra találó öröm szólalt meg a nevezetes vers soraiban: 

Mi ismerünk benneteket s arcunkon a ti sápadt arcotokkal énekelünk 
a penészes iskolák, megőrült gyárak és döglődő műhelyek felé: 
ó növendék emberek, megfertőzetlen hittel és a pubertás kék sarlóival a szemetek alatt! 
Ki ismerne titeket, az idő megjelölt küldötteit, ha mi nem ismernénk, 
ki szólhatna hozzátok közelebbről, mint épen mi, 
akik se innen, se túl nem vagyunk a partokon. 
Élet közepén, mint roppant vizek áradásában csak állunk 
s homlokunkon a nagy vörös csillaggal énekeljük magunkat, akik ti vagytok. 

4 ' Egy ember élete 2. köt. 595-596. 
4 2 Levél Kun Bélához a művészet nevében Bp. 1919. A Ma kiadása 9. 
43Ma 1919. július 1.182. 
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A Kun Bélához intézett választ, különösen annak röpirat formájában történő közreadása miatt, 
végül is bizonyos adminisztratív intézkedések követték. Kassák önéletrajzi regényében arról beszélt, 
hogy a Mát kormányrendelettel betiltották, s midőn ezt követve kísérletképpen egy albumszerű füzet 
kiadásával próbálkozott, Pogány József népbiztos, a közoktatásügyi népbizottság irodalmi osztályának 
vezetője a következő szavakkal tagadta meg a kiadvány engedélyezését: „Többé egy sorukat sem 
szabad kiszedni és kinyomtatni!" József Farkas mutatott rá arra, hogy a betiltás ténye bizonyos 
magyarázatra szorul. A Ma megjelenését ugyanis formálisan, illetve rendeletileg nem tiltotta be a 
Kormányzótanács, a folyóirat július 1-i számának megjelenése elé sem gördített akadályokat. Inkább 
más eszközökkel kívánta megtorolni a nyilvánosan elhangzó kritikai állásfoglalást. A Közoktatásügyi 
Népbizottság július 1-én levelet intézett Kassákhoz, és ebben kifogásolta a röpirat engedély nélküli 
megjelentetését, illetve „igazoló jelentést" kért a szerzőtől, majd július 5-én rendeletet adott közre, 
amely tekintettel a papírhiányra, minden addig megjelent lap és folyóirat munkájának folytatását új 
engedélyhez kötötte, s ennek az engedélyezési eljárásnak a keretében több sajtótermék - a Ma mellett 
a Nyugat és a Vasárnapi Újság-kiadását „szüneteltette" 5 Ez a „szüneteltetés" lényegében a folyóirat 
megjelenésének megakadályozásával volt egyértelmű. A Tanácsköztársaság nemsokára bekövetkezett 
veresége miatt Kassák Lajos már csak bécsi emigrációjában jelentethette meg ismét folyóiratát, s itt az 
emigrációban ismét kiújultak a magyar avantgárdé mozgalomnak és a kommunista művelődéspolitiká
nak a későbbi évtizedekben is oly káros következményekkel járó ellentétei. 

Béla Pomogáts 

LAJOS KASSÁK DANS LES RÉVOLUTIONS 

Lajos Kassák, la personnalité eminente des mouvements littéraires et artistiques de l'avant-garde 
hongroise, jouait un grand róle dans la littérature révolutionnaire hongroise aussi. Lui et son camp 
saluerent avec une grandé joie, mais en mérne temps avec une critique aussi la revolution démocratique 
bourgeoise de Budapest, survenue aprés la défaite de la premiere guerre mondiale: ils exigérent que la 
revolution se transformát dans une direction socialiste. C'est pourquoi, ils saluerent avec un 
enthousiasme accru la revolution socialiste du mois de mars de 1919, la proclamation de la Republique 
des Conseils et le programme communiste de la reconstruction de la société hongroise. Mais, entre 
l'avant-garde hongroise et la dictature du Proletariat il y avait des divergences d'opinion a ce moment 
déjá, avant tout parce que les partisans de l'avant-garde n'acceptaient pas le role dirigeant du parti dans 
le domaine de la littérature, étant donné qu'ils donnaient ä la littérature une táche de longue 
perspective:, la transformation morale de l'homme, et cela, selon leur opinion, n'était pas compatible 
avec acceptation de la direction du parti. Au commencement, les discussions ne déroulaient pourtant 
pas entre le mouvement d'avant-garde et la politique de culture, mais c'étaient les écrivains 
social-democrates qui attaquaient l'avant-garde, a cause de son langage, de sa conception de la 
littérature, et ä ce moment encore, György Lukács, le vice commissaire de l'instruction publique prit la 
defense du camp de Kassák. Mais plus tard, ce fut Béla Kun merne, le chef du pouvoir des conseils qui 
stigmatisa l'avant-garde hongroise, comme "le produit de la décadence bourgeoise". A cetté opinion 
negative Lajos Kassák répondit sous la forme d'un pamphlet et avec cela lerapport de l'avant-garde 
hongroise et du mouvement communiste se gáta pour longtemps, ce qui eut des conséquences aprés 
des décennies aussi. 

Egy ember élete. 2. kötet. 614-615. Ugyancsak a folyóirat betiltásáról szólt. Az izmusok 
története. Bp. 1972.257. 

JÓZSEF Farkas, Proletárforradalom, avantgárdé és tömegkultúra. írók, eszmék, forradalmak. 
Bp. 1979. 2 2-254. 
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