művek a közepesekkel, a közepesek a gyengékkel és a közölhetetlen szerzeményekkel. Ez a tapintat a gyenge »alkotók« iránt — tapintatlanság, visszaélés a közönséggel, a befogadókkal."
Ez a minőségi kívánalom természetesen nem öncélú igény. Mint ahogy az anyagi
javak gyarapítására való törekvés sem lehet önmagáért való cél. A marxi értelemben vett emberi gazdagsághoz, az emberi kiteljesedéshez mind a kettő elválaszthatatlanul hozzátartozik, mert „a szocialista társadalomban az anyagi javak gyarapítása
nem egyetlen cél, nem önmagáért való cél, hanem eszköze a nép kulturális felemelkedésének, egyben az emberhez méltóbb, tartalmasabb, gazdagabb élet megteremtésének és a személyiség egyre sokoldalúbb kifejlesztésének".
Kétségtelen, hogy ehhez az igazi gazdagsághoz még hosszú út vezet — de végül
elvezet! —, és megnyugtató, hogy egy vezető politikus a célt is, és a hozzá vivő
utak, néha ösvények kanyarulatait is ilyen őszintén mondta el, mint ebben a könyvében Aczél György. Már említett legújabb előadásában az ú j gazdasági fejlemények
alapján ismét felveti az emberi gazdagság két összefonódott tényezőjének, az anyaginak és a szelleminek a viszonyát, s a következőképpen foglal állást: „Hogyan
értelmezzük a gazdasági-társadalmi alap és a kultúra viszonyát most, amikor a korábbinál lassúbb gazdasági növekedéssel, a nemzeti jövedelemnek az elmúlt években
megszokottnál kisebb ütemű emelkedésével kell számolnunk? Ha ma a gazdasági
munka áll a közélet tengelyében, hogyan hat ez a kulturális életre? Nem vezet-e a
kulturális tudatot, életet formáló ideológiai munka szerepének csökkenéséhez, a kultúrafejlesztés lehetőségeinek szűküléséhez?" Aczél György ezekre az égető kérdésekre
alapjában véve optimista választ ad. Bár neki lenne igaza! (Kossuth, 1979.)
VÖRÖS LÁSZLÓ

Kemény G. Gábor: Kapcsolatok vonzásában
Kemény G. Gábornak, a nemzetiségtörténet sokoldalú kutatójának a közös
könyvkiadás keretében megjelentetett kis kötete elsősorban a cseh—szlovák—magyar
kapcsolatokról, közös múltunkról szóló tanulmányait adja közre.
A kötet első, s egyben legterjedelmesebb tanulmánya (A tárnák ébredése. —
Esszé az 1525—1526. évi besztercebányai sztrájkról) történelmünk egyik legfordulatosabb, legtragikusabb időszakát idézi, s az esszé műfaji eszközeivel élve a történelmi alakok és események olyan eleven, képszerű megjelenítésével, hogy az egész
téma úgy, ahogy van, egyenesen filmre kívánkozik. Mohács évfordulója kapcsán
ezekkel az évekkel a felszabadulás óta éppen napjainkban foglalkoztak a legtöbbet,
de éppen mert annyi minden felidézésre és újraátgondolásra érdemest rejteget ez a
kor, az alapkérdések: az uralkodó osztályok országveszejtő politikájának, az 1514-es
parasztháború, majd az egész ország tragikus elbukása okainak elemzése mellett
homályban maradt a korabeli magyarországi bányáknak és proletariátusának ugyancsak ez időben zajló, s szintén tragikus végkimenetelű harca. Pedig a magyar királynék regáliáit képező alsó- és felső-magyarországi bányáknak rendkívül izgalmas a
története. Ezzel összefüggésben a kor főszereplőit kevésbé ismert szerepkörükben is
megismerhetjük, Werbőczyt például nemcsak mint a hatálomra törő köznemesi párt
vezetőjét, de mint az 1525-ben kitört bányászsztrájk kegyetlen vérbetipróját is. Sok
szó esik e kor egymással marakodó osztályainak felelősségéről, a feudális anarchiáról, kevesebb arról, amit e tanulmányból megtudhatunk, hogy hogyan rabolják és
csempészik ki Európa első igazi nagytőkései, a magyarországi Thurzókkal szövetke79

zett délbajor Fuggerok az ország természeti kincseit, bányáinak nemesérceit. „A mohácsi táborból a bányavidékiek is hiányoztak..." — írja tanulmánya befejezéseképpen a szerző, s hozzátehetjük, hogy nyilvánvalóan a kilopott értékek is, amivel
az ország harci erejét esetleg növelni lehetett volna.
Kemény G. Gábor, mint kutató, a felszabadulást követően az elsők közt fordul
a marxista történelemszemlélet normáiból kiindulva a nemzetiségi kérdés témái felé.
Tanulmányai és dokumentumgyűjteményei (a legfontosabbak: A magyar nemzetiségi kérdés története [1790—1918], Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez...,
A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből) e téren alapműveknek számítanak. Nagy előnye, hogy érdeklődése és szaktudása minden kelet-európai néppel
való kapcsolatainkra kiterjed. Most megjelent kötetében azon tanulmányait közli,
amelyekben a nemzeti egyenjogúság és a szociális demokratizmus érvényesítéséért, a
cseh—szlovák—magyar kapcsolatok elmélyítéséért, a kulturális értékek kölcsönös
cseréjéért a legnehezebb körülmények közt is következetesen és elfogulatlanul küzdő
előharcosok tevékenységét ismerteti. Bessenyei, Kazinczy, Széchenyi, Skorpík, Kuzmány, Pauliny-Tóth, Sárosi, Teleki, Böszörményi, Bobula, Sládkovic, Gáspár, a XX.
századból Ady, Hviezdosláv, Móricz Zsigmond, József Attila, Hora és mások kapcsolatkeresési és együttműködési törekvéseinek bemutatása mellett a kötet főszereplői
Mocsáry Lajos, Riedl Szende és Anton Straka, akik szinte egész életüket e m u n k a
szolgálatába állították.
A Mocsáry-kutatás a szerző eddigi tudományos tevékenységének egyik centrális
területe; kiadás alá rendezte műveit, s számos kisebb és nagyobb tanulmányt írt
róla. Itt a nemzetiségek egyenjogúsításáért élete végéig harcoló Mocsáry teljes életművének bemutatása helyett az „önkéntes száműzetés" időszakáról, az élete alkonyán
az aktív politikai közéletből éppen elvei miatt visszavonulni kényszerülő politikusról
kapunk képet, s egy másik tanulmányrészlet pedig a különböző értékelésekkel vitázva megkísérli meghatározni Mocsáry helyét, történelmi jelentőségét a kiegyezést
követő nemzetiségjogi harcokban betöltött szerepe alapján.
Közvetlenül az 1848/49-es forradalmakat követő időszakban a közép-európai népek történetében talán legtanulságosabb az a kapcsolat — Kovács Endre ír erről
részletesen —, amely a börtönökben a közös sorsú forradalmárok közt jött létre. De
hogy teljesen más utakról indulva is el lehetett jutni az azonos feladatok felismeréséhez, azt szemléletesen példázza Riedl Szendének az önkényuralom idején Prágában betöltött, majd azt követően az itthoni szellemi életben vállalt szerepe. Riedl
Szendéről több tanulmányt ismer a szakirodalom. Kemény G. Gáborét az emeli a
többi fölé, hogy a viszonylag rövid életű tudós itthoni harcát összefüggésbe t u d j a
hozni a prágai szellemi életben szerzett tapasztalataival. Az 1854-ben a Károly Egyetemre induló Riedlről a korabeli magyar közvélemény föltételezte, hogy ottani feladata majd a Magyarország nyakára küldendő cseh hivatalnokok idomításában fog
kimerülni. Ehelyett a fiatal tudós a magyar irodalmat közvetítő műfordítókat nevelt,
fordított, cikkeket, tanulmányokat, tankönyveket és egy magyar lapot jelentetett meg
a magyar irodalom népszerűsítése érdekében, és szervezte a cseh és magyar irodalmi
újdonságok kölcsönös ismertetését és tolmácsolását. Hazatérve, az önkényuralom alól
éppen szabaduló szellemi közéletben olyan célkitűzésekkel kezdi közszereplését, mint
hogy a magyar irodalmat ki kell szabadítani nemzeti elszigeteltségéből, európai látókört követel, a tudományos, realista kritika, egy demokratizált közművelődési rendszer, a korszerű közoktatás megteremtéséért küzd. Céljai miatt nagy ellenállással
találta szemben magát, küzdelmeiben felőrlődött, s 42 éves korában meghalt.
A cseh—szlovák—magyar közeledés huszadik századi apostola, akiről a másik
terjedelmesebb portré készült, Anton Straka. A legendás péntek esti költőtalálkozók
az egykori budapesti kultúrattasé lakásán, az azok nyomán született műfordítások és
az azok alapján megjelent Cseh és szlovák írók antológiája már közismertebb tényei
kapcsolattörténetünknek, de Kemény G. Gábor tanulmánya a téma eddigi legalaposabb földolgozása.
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A „Nemzetiségi és kelet-európai motívumok a régi Korunk publicisztikájában és
műfordítás-irodalmában" című tanulmány alcíme szerint a csehszlovákiai Sarló-mozgalom fiataljainak a „négyországi folyóirat"-ban megjelent publikációinak földolgozását ígéri. Természetszerűleg következik ez abból a tényből, hogy a kelet-európai
népek együttélésének kérdéseiben csaknem mindig a sarlósok a vitakezdők, a közvetítésre és közelítésre készek. A tanulmány azonban ismerteti a Korunk csaknem
minden idevágó történeti, elméleti és politikai közleményét, s azon túl a cseh, szlovák és az ukrán műfordításokat. Vázlatszerűségével e tanulmány arra figyelmeztet,
hogy e téren még igen sok a napjainkban is aktuális, történelmi feldolgozásra és
értékelésre váró téma. (Madách—Gondolat, 1977.)
VARGA RÓZSA
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