lékos munkaerő kihasználása által, átmenetileg még munkanélküliséget is teremt,
s így tulajdonképpen csak egy oldalon, a termelés tényében javít. Ezért azután jogos
az az aggodalom, amely a racionalizálás korszerű folyamatát csak akkor t a r t j a profetikus jónak, ha egyszersmind a nyomában járó szociális problémák megoldására is
tekintettel van." Egy másik cikkében pedig arról beszél, hogy a proletariátus kollektivitása, a szocialista világnézetnek az emberi szemelyiség felszabadítását célzó erőfeszítései fogják összhangba hozni a ráció és az emberi szolidaritás, a tárgyszerű
gondolkodás és a humanizmus követelményeit.
E követelmények összhangjának megteremtése Gaál Gábor műhelyében — többékevésbé — sikerrel járt. Talán éppen ez a szintézis lehet Gaál publicisztikai gondolkodásának legfőbb eredménye. Eredmény, amely egyben hagyományt és örökséget
jelent: ráció és humánum egységének megteremtése ma is az elvégzendő és sürgető feladatok közé tartozik.
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KEMÉNY GÁBOR, A MŰVELŐDÉSI SZABADSÁG
MARXISTA HARCOSA*
Kemény Gábor (1883—1948) szellemi hagyatékának felmérése és népszerűsítése
sürgető feladatunkká vált éppen most, amikor a közelmúlt minden jelentős, értékes
örökségét számba vesszük, amikor a szocialista eszmeiségű nemzeti öntudat történelmi pilléreit keressük. Kemény Gábor életművének tudatosítása mindenekelőtt
önmagunk gazdagítását és egy nagy mulasztásunk jóvátételét jelenti. Halálakor,
1948-ban még méltó értékelést, megérdemelt elismerést kapott pártunk napilapjában
Kemény Gábor. • „Igazi nevelő és tudós volt, aki sokfelé ágazó munkásságában az
őszinte humanizmus és a szocialista társadalom megvalósulásának gondolatát igyekezett kifejteni. A valódi értékeket kereste és tisztelte. A kultúra számára nem a kivételezett társadalmi osztályok, hanem az egész dolgozó emberiség közös kincsét
jelentette. .. Igen széleskörű tudását latin, görög, francia irodalmi és bölcsészeti
tanulmányaira építette. Ezeken edződött meg szellemének frissesége, európaisága
és az előítéletektől való megszabadulása. Mentes volt társadalmi előítéletektől, tudományosan vizsgálta a társadalom életének törvényszerűségeit, épp ezért kommunista
volt. 1920 óta vett részt a munkásmozgalomban, és az ott nyert tapasztalatait, valamint marxista—leninista ismereteit igyekezett érvényesíteni... felfogásában" —
olvassuk a Szabad Nép emlékező nekrológjában. 1948-ban még a legnagyobb állami
kitüntetés, a Kossuth-díj jutalmazta gazdag életművét. Aztán süket és érthetetlen
csöndbe temették, csak azok őrizték emlékét, akik tanúi voltak a Horthy-korszakban
világnézeti, politikai indíttatású szellemi csatáinak és akik közvetlen figyelői voltak
a felszabadulás után életkorát meghazudtoló lendületes szervező, tudományos és
szerkesztői tevékenységének.
Az utóbbi években egyre gyakrabban találkoztunk, már a nevével. A Tankönyvkiadó 1966-ban megjelentette Válogatott pedagógiai művei-1. Munkásságának azonban a pedagógia kérdéseivel való foglalkozás csak egyik részét alkotta. A Horthykorszakban munkatársa volt a Korunk-nak, a Gondolat-nak, a Népszavá-nak, a Szocializmus-nak, a Századunk-nak, a 20-as évek végétől marxista eszmeiségű szociológiai, történelmi, irodalmi, valláskritikai, kultúrpolitikai tanulmányokat jelentetett
meg nagy számban. A Horthy-korszakban Bálint György három alkalommal méltatta
törekvéseit, műveit. Irodalomtudományunk is kezd ma már felfigyelni rá. Nagy
Péter Szabó Dezső (1964.) című művében Kemény Gábor szociológiai gondolatait
és Szabó Dezsőről szóló megállapításait jelentőségüknek, értéküknek megfelelően
említi és elemzi. A Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből köteteiben is fel-felbukkan a neve.
A Horthy-korszakban, „az erkölcsi próba", „az erkölcsi mérgezés" időszakában
sokrétű érdeklődés és sokrétű tudományos tevékenység, tág és egyre bővülő szellemi horizont jellemezte Kemény Gábor szemléletét. Mindvégig gazdag szellemi
világban mozgott. Már 1914-ben — a polgári radikalizmus felé haladva — így fogalmazta meg élete programját: „A magyar kultúra eszményeit akarjuk szolgálni az
általános emberi kultúra kincseinek felhasználásával." S 1945-ben, „a dolgok ú j
rendje" elérkeztekor — akkor már közel tíz éve marxista eszmeiséggel rendelkezve
» Részletek egy nagyobb
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tanulmányból

—, az Embernevelés
nyitó cikkében szintén hangot adott régi nagy törekvésének:
„Kritikai szeretettel vizsgáljuk az emberi szellem m ú l t j á n a k és jelenének törekvéseit
és bizalommal t á r j u k ki karunkat — ripae ulterioris amore — az emberi szolidarit á s országa felé."
Ezt a sokrétű érdeklődést és tudományos tevékenységet dinamikus, állandó alakulásban, fejlődésben
levő gondolkodás
éltette, izzította. 1929-ben a
Korunk-ban
másról. írta, de önmagáról is vallhatta volna: „Nem játék nála a gondolkodás, de
életét betöltő szenvedély. Útjelzőjévé a k a r lenni egy elfogultságtól mentes közgondolkodásnak." Ez a szenvedélyes, igazságkereső, elfogultságokat is legyűrő gondolkodás juttatta el az 1929-as évek végén a polgári radikalizmus túlhaladásáig, a' m a r xizmus eszméinek megértéséig. S ezzel m á r a magyarság útjelzőjévé is tudott válni:
nemcsak a jellegzetességeit tárta fel a magyar társadalmi és kulturális életnek,
h a n e m fejlődése legjobb lehetőségeire is rámutatott; nemcsak bírálta a fasizmus
eszméitől áthatott magyar politikai és szellemi orientációt, hanem ú j t á j a k : a demokrácia és a szocializmus tájai felé is fordította a gondolkodás, a szellemi tájékozódás
irányát.
A magyar társadalmi és kulturális élet szakadatlan vizsgálata, a hazai és külföldi politikai és szellemi törekvések szenvedélyes tanulmányozása nem engedte
meg, hogy marxista
szemlélete
dogmává csontosodjék.
Akkori megállapításainak
ezért v a n m a is eleven, izgalmas hatása. Olykori tévedései sem jószándéka és szemlélete ellen, hanem a Horthy-korszak kaotikus, bozótos szellemi világa ellen vallanak. Mert szándéka egyértelmű volt: 1945-ig az embertelenség ellen felfedezni
és felvonultatni minden emberi értéket, 1945 után az emberiség kincseivel teljessé
tenni a magyar nép felszabadulását.

'

ÉLETÚTJA ÉS SZELLEMI FEJLŐDÉSE
A POLGÁRI RADIKALIZMUSTÓL A MARXIZMUSIG
1883-ban született Szarvason, kisiparos családból. Középiskolai tanulmányait
szülővárosában végezte.
A szarvasi gimnáziumban eltöltött diákévek idején kapta az első, szemléletét
formáló, egész életére kiható élményeket. Ekkor tudatosodott benne a latinos műveltségű gimnázium lényege: verbalizmusa, sablonossága, életellenessége. Az itt szerzett
tapasztalatok érlelték benne ezt az elítélő megállapítást: „A- gimnázium varázsa
h a z á n k b á n mindig fogva tartotta az embereket. Az értelmiség úgy érezte, hogy
a latin műveltség emeli a tömeg fölé, a még tanulatlan rétegek pedig ebben a misztikus műveltségben
látták az eszközt arra, hogy feljebb emelkedhessenek.
A magyar
gimnáziumnak
nem volt kapcsolata az élettel: üres ábrándok, pattogó
frázisok,
vezércikktölteléknek
való körmondatok,
száraz elméletek műhelye volt a magyar
gimnázium.
Azért vette körül az idealizmus felhője, mert távol volt az élettől, az
élet mindennapi harcától. De a sablontól sem volt mentes, és így útjai elég hétköznapiak voltak. J á r t utakon haladtak a gimnáziumok hosszú évtizedeken át, és nem
vették észre, hogy körülöttük megváltozott minden. Általában ez volt a helyzet
Szarvason is." A gimnáziumban látott — széles látókörűnek hitt — tanárokat szűk,
elszigetelt kis körbe, szakmájuk kis világába bezárkózva, b'ecsontosodva. Szarvason
döbbent rá először az Alföldet behálózó „kulturális álomkórság" bénító erejére. Itt
kezdte először kritikus szemmel vizsgálni a magyar félfeudális világot.
De kapott Szarvason pozitív ösztönzéseket is. Itt találkozott az első nagy egyéniséggel, a szarvasi gimnázium igazgatójával, akiben mindvégig inspiráló példát
látott. Benka Gyula testesítette meg először Kemény Gábor előtt azt az entellektüelt, 'aki képtelen belenyugodni a szellemi tespedtségbe, mozdulatlanságba, aki
gazdag tudásával, széles látókörével, önmaga iránti felfokozott elégedetlenségével
k i tud emelkedni sivár környezetéből.
Szarvason kezdődött társadalmi tudatosodása is. „Szerencsére nemcsak az iskola
nevel és tanít meg gondolkodni, hanem a miliő is, melyből kikerültünk: az iskola
ellenére is bátran lehetett gondolkodni és különvéleményt t á p l á l g a t n i . . . " — í r j a
akkori önmagáról. Ekkor kerültek Kemény Gábor kezébe a Népszava számai és „más
szociális irányú írások". Ezeknek és a diákvilágban szerzett tapasztalásainak a h a tására vált előtte nyilvánvalóvá a társadalmi egyenlőtlenség ténye. Ekkor döbbent rá,
hogy „itt valami nagy, súlyos b a j van", ekkor érezte először rabnak magát, s ekkor
t á m a d t fel benne a szabadság utáni vágy. Szarvason kezdett csírázni benne az élethivatás: az íróvá, a tudóssá válás szándéka azért, hogy az igazságért küzdjön.
Az érettségiző Kemény Gáborban m á r jelentkeztek azok a tulajdonságok, amelyek később gazdagon és sokrétűen bontakoztak ki benne: a készen kapott ismerett e l és szemlélettel szembeni elégedetlensége s a rejtett vagy eltitkolt szellemi érté267

kek önálló kutatása, keresése; az egyszerű, szolgai befogadás, elfogadás kényelmének elutasítása és a kritikai vizsgálat szellemi izgalmának keresése, vállalása; a n y u godt, szemlélődő élet tagadása s a munkás élet vállalása. Szarvason mondta ki, d e
élete végén is summázhatta volna így pályáját: „A munkát szívemből szerettem,
szórakozás, élmény volt nekem a m u n k a . . . "
Az egyetemi évek újabb ösztönzésekkel, ú j a b b hatásokkal siettették, érlelték
Kemény Gábor szellemi fejlődését.
A budapesti egyetemen szellemi mohóságénak, látókörbővítő törekvésének lehetünk tanúi. Görög-latin szakos tanárjelölt vol\, de a magyar, francia, német i r o d a lomról szóló előadásokat is hallgatta. A kolozsvári egyetem — ahová átiratkozott —
ú j értékekre nyitotta rá a szemét. Az irodalmi érdeklődés mellett itt fordult a f i gyelme a pedagógia kérdései felé egyik professzora, Schneller István inspirálóhatására. Kolozsvárott tudatosult benne, hogy a professzorok értékének nemcsak
a tudósi rang, hanem az emberi kvalitás is fokmérője. Ennek a kettőnek az ötvözetekeltett egyetemi tanárai iránt figyelmes tiszteletet Kemény Gáborban. „ . . . embernek is nagyok voltak, s ezért lehettek nagy professzorok is" — vallotta róluk. De ez.
a valóságos, értékkel fémjelzett tekintély sem kényszeríthette kritikai szemlélete,
egyéni meggyőződése feladására. Harmadéves egyetemista volt, amikor Schneller
Istvántól azt a megbízást kapta, hogy A falu jegyzője alapján tartson előadást
A nemesi tradíció szerepe a nevelésben címmel. Kemény Gábor a nemesi tradíció
ellen foglalt állást, s ezt a véleményét megvédte Schnellerrel szemben is, „aki
a nemesi tradíciót kellő mértékben ápolni akarta".
Eleven tudásszomj, sokrétű érdeklődés, újabb és ú j a b b tudományterületek meg—
hódításának igénye, az egyéni meggyőződés megvallása, a tekintély elvszerű tisztelete, a humánum keresése és megillető értékelése a tudósban, gondolkodóban
— ezek a jegyek kristályosodtak ki Kemény Gáborban egyetemi évei idején.
A tordai unitárius gimnáziumban, ahol 1907—08-tól rendes tanárként t e v é kenykedett, először is az keltett iránta feltűnést, hogy a szokványostól elütő nevelői
munkát végzett. Növendékeinek „tanulói minősége" és „emberi sorsa" foglalkoztatta
Kemény Gábort. Arra törekedett, hogy nevelői eljárásaival segítse kibontakoztatni
tanulói értékes tulajdonságait, hogy otthoni környezetük megismerésével embert
sorsukba is bele tudjon látni. Ettől az időtől kezdve jelenteti meg a korabeli középiskolák belső világával való elégedetlenségét és ú j nevelői törekvéseit megszólaltató cikkeit.
Ekkor ismerte fel Ady költészetének újszerűségét is. Ady felszabadító, tiszta
látásra inspiráló hatással volt rá. Már előbb a kezébe került a költő Űj vizeken,
járok című verse, de ekkor csak áz ú j hangot érezte meg, „az ú j hang jelentőségét" még nem ismerte fel benne. „Nem értettem Adyt, mert nem ismertem eléggéa magyar életet — írja önéletrajzában — ... Fiatalságom inkább táplálkozott a történelmi és irodalmi élményekből, mint az élet valóságából." Amikor aztán t a n á r k é n t
jobban belelátott a társadalom szövevényébe, akkor eszmélt a r r a rá — önvallomása
szerint —, „hogy sem Arany balladáinál, sem Jókai álmainál nem szabad megállni,
hogy a nagy idők nagy feladatokat rónak reánk, hogy ezeket be is kell
váltani,
ezzel nemcsak a nagy idők emlékének,
dé a nagy jövőnek is tartozunk.
Akkor
eszméltem csak arra, hogy a megállás nemcsak tespedést, hanem halált is jelerit
egy nemzet életében..." Ekkor már nemcsak az Ű j vizeken járok, hanem a Fölszállott a páva igazi gondolata is nyilvánvalóvá vált előtte. „Amikor megértettem, m e g
is szerettem Adyt" — í r j a akkori önmagáról.
Kemény Gábor politikai, ideológiai szemléletének radikalizálódását elősegítette
párizsi tanulmányútja 1912—13-ban.
Ekkor ismerkedett meg a francia köztársaság pozitív törekvéseivel. Most vált
meggyőződésévé, hogy a francia polgári demokratikus forradalom „tisztító tűz" volt,
hogy a nép jogosan törte le a papság és a nemesség uralmát. Itt vált csodálójává
a polgári forradalom. jeleritős vívmányának, itt figyelt fel a francia népnek a f o r radalommal kivívott történelmi szerepére. Ekkor tapasztalta a klerikalizmus agreszszív törekvését is elvesztett politikai pozíciója visszaszerzésére. Párizsi t a n u l m á n y ú t j a idején olvasta a L'Humanité-1, s így itt találkozott először a kommunisták nézeteivel is. Tudott Jaurés-nak, a világszerte híres szocialista vezetőnek eszméirőL
S jelenlegi ismeretünk szerint itt kerültek először a kezébe Marx írásai is.
A párizsi tanulmányút Kemény Gábort egyértelműen szembeállította a f é l f e u dális Magyarországgal, és a polgári demokrácia hívévé avatta. A magyar és a f r a n c i a
társadalmi viszonyok összevetésekor így vallott: „Kétségbevonhatatlan, hogy ott biztosabb a tömeg boldogulása, akadálytalanabb a küzdő egyén diadala, nagyobb
a munka értéke, nagyobb a nemzeti eszmék átérzése, nagyobb az érzék a nemzeti
jólétet biztosító mozgalmak iránt." Gondolatait gyakran Ady kifejezéseivel szólal268

t a t t a meg: süppedékes és posványos a magyar ugar, „százados hibák teszik fullaszt ó v á . . . a levegőt". Párizsból írt sorai között ilyen megállapítások találhatók: „Fájdalommal száll vissza lelkem a magyar Svájcba, Erdély bércei közé, hol a természet
oly gazdag s az emberek oly szegények, hol az emberi kultúra oly keveset tudott
még hozzáadni a természet pazar a d o m á n y a i h o z . . . "
j
Politikai, ideológiai szemlélete alakulásával egyidőben a Sorbonne tovább mélyítette és gazdagította Kemény Gábor sokoldalú érdeklődését. A Rousseau-val való
foglalkozás során egyrészt pedagógiai szemléletének mindvégig erősen buzgó forrásához jutott el, másrészt a nagy francia gondolkodóban saját egyénisége és későbbi
életvitele nagy formálójára lelt rá. Rousseau-ban, az emberben az igazság szenvedélyes szerelmesét értékelte. Világirodalmi műveltségének, filozófiai kulturáltságának
horizontja is ekkor tágult ki. Kritikai érzéke is erősödött, a francia iskolák soviniszta tendenciáiról is volt m á r elítélő szava, de a kapitalista társadalom ellentmondásainak felismerésében nem jutott el Ady szemléletének magaslatáig.
Párizsi tanulmányútja után a tordai gimnáziumban már a harcos Kemény
Gábort találjuk. Ebben az időben erőszakos kísérlet történt arra, hogy az állami
középiskolákba a kongregációs szellemet honosítsák meg. A tordai unitárius gimnázium is állami intézménnyé lett, s az ú j igazgató által képviselt ultramontán irányzat a viszály forrását jelentette a tantestületben. Kemény Gábor az igazgató klerikális törekvéseivel bátran szegezte szembe a hazai demokratikus hagyományokhoz,
Dávid Ferenc szemléletéhez méltó liberális gondolatokat. Az iskolán kívül is megnyilvánult politikai és társadalmi felelősségtudata: 1918-ban a polgári radikális párt
helyi csoportját szervezte, m a j d a polgári demokratikus forradalom győzelme után
Aranyos-Torda megye főispánjává nevezték ki. „Az ú j helyzet tágította látókörömet
— írta akkori önmagóról. — Belepillantottam
a vármegyei élet dzsungeljébe,
akta-,
csomók kerültek a kezembe, melyek nagy társadalmi bűnökre derítettek
fényt."
Kemény Gábor 1918-ig a középiskolák belső életévei foglalkozó publicisztikai
tevékenységet fejtett ki. Ahogy előbb idegennek, szorítónak érezte, m a j d elutasította
a félfeudális Magyarország társadalmi rendjét, éppen úgy elégtelennek minősítette
a kor hivatalos -pedagógiai elméletét és gyakorlatát is. Pedagógiai tájékozódást —
Juhász Gyulához, Móra Ferenchez, Babits Mihályhoz, Szabó Dezsőhöz hasonlóan —
kezdettől fogva a hivatalos pedagógián kívüli területeken keresett. Kritikai szemlélete,
egyre szélesedő szellemi horizontja, alkotó gondolkodása, társadalmi élményei abba
a táborba vitték Kemény Gábort, ahol a korabeli iskolák belső megújításán f á r a doztak. A reformpedagógia szemléletében történő belső iskolai reform követelésekor
azonban azokhoz sohasem volt köze, akik a megújított iskolát a félfeudális népellenes társadalom szolgálatába kívánták állítani, de ekkor még nem is látta világosan az iskola és a társadalom összefüggésének problematikáját. Párizsi ú t j a hatás á r a nézeteiben erősödtek a szociális tendenciák, szemléletében fel-feltűntek m á r
kultúrpolitikai követelések is, de csak a Horthy-korszakban, az 1920-as évek végén
j u t o t t túl a polgári radikalizmus szemléletén . . .
A magyar proletárdiktatúra leverése után Kemény Gáborra is nehéz napok
következtek. Visszament a tordai gimnáziumba tanítani. Élete ekkori periódusáról
így vallott: „Igyekeztem a nemzetiségi ellentéteket elsimítani, de hiába idéztem
Adyt, hogy a magyar, román, szláv bánat már ezer év óta r o k o n . . . Ez nagyon jól
hatott a történelmi fordulat előtt, most azonban m á r nehezen találkozott a háromf é l e bánat az »eszmebarrikádokon«. S ami az én személyemet illeti, az ilyen eszme-'
barrikádokra való utalások fordították felém a szigurancia figyelmét, elkezdődtek
a házkutatások, rendőrségi megfigyelések, amelyek végeredményben elfogatásra,
elzárásra és kiutasításra vezettek."
Az ellenforradalom első éveiben került Magyarországra, Budapestre, m a j d Békésc s a b á r a osztották be tanárnak. Szemgyulladása miatt azonban rövid idő múlva nyugd í j b a kellett mennie. Közel tizenöt évi szolgálat után hagyta el örökre a katedrát.
„Most kezdtem érezni — írta —, hogy egészen pedagógusnak születtem,
gyakorlati
pedagógusnak,
aki az iskolából, a tanulókkal való állandó érintkezésből
meríti erejét és életkedvét. Az igazgató engedélyével sűrűn hospitáltam az osztályokban, amíg
e l nem utaztam Békéscsabáról, hogy ne egyszerre kelljen kiürítenem az iskolától
való megválás keserű poharát."
GAÁL GÁBOR ÉS A KORUNK TÁBORÁBAN — TÖRTÉNETSZEMLÉLETE,
SZOCIOLÓGIAI, PEDAGÓGIAI, VALLÁSKRITIKAI ÍRÁSAI
Említettem, hogy Kemény Gábor 1927—28-tól jelentkezett marxista eszmeiségű
tanulmányokkal a Korunk-ban,
a Szocializmus-bari,
a Századunk-ban,
a Népszavában, és munkatársa lett a hazai marxisták legális folyóiratának, a Gondolat-nak
is.
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Ekkor már szakított a polgári radikalizmus liberalizmusával. Világosan felismerte, hogy ez az ideológia csak a félfeudális magyar társadalom kritikájára inspirálja követőit, de korlátot állít a szocialista társadalom igenlése elé. Számos gondolatát lehetne idézni, de félreérthetetlen állásfoglalását hadd érzékeltessem egy
későbbi, a Korunk-ban 1936-ban Vámbéry Rusztemmel vitázó cikkének egyik gondolatával: „A szocializmusról tudja (ti. Vámbéry — H. A.), hogy az az emberi
munka etikai megbecsülését jelenti, a kapitalizmusról tudja, hogy szüksége van az
uszító nacionalizmusra, s a szocializmus nyílt vallomásáig még sem tud eljutni.
Liberális beidegzettsége gátolja ebben . . . "
Marxistává válásához az első ösztönzést a párizsi tanulmányút hatásában kell
keresnünk.
Aztán a Horthy-korszak bosszúálló terrorja, a szabad gondolatot és a haladó
gondolkodókat üldöző kultúrbarbarizmusa szintén hozzájárult ahhoz, hogy Kemény
Gábor a marxisták táborában keresse és találja meg szellemi rokonait. Kell-e az
ember? című, a Gondolat-ban, 1935-ben megjelent tanulmányában — a többi között
— felsorakoztatja azokat a nemzetközi hírű magyar tudósokat, akiket a kurzus vagy
az egyetemi katedráról tanácsolt el, vagy a tudományos tevékenység lehetőségétől
zárt el. Kemény Gábor világosan látta, hogy a kurzus urai hatalmi joggal foglalták
el azokat a pozíciókat, amiket pedig csak az értelem erejével lehetett volna meghódítani. „ , . . . mindezek a tények csak látszólag elszigeteltek — összegezi véleményét —, mert a valóságban már útmutatói annak a kérlelhetetlen módszernek,
melyet a bajba jutott, az erkölcsi és anyagi zavarokkal küzdő kapitalizmus diktált:
elfojtani minden tehetséget. A kapitalista világrendnek elege volt már az a r r a v a l ó
emberekből."
Kemény Gábor gondolkodásának szabadabb mozgását, gondolatainak b á t r a b b
kifejtését elősegíthette az a körülmény is, hogy szembetegsége miatt le kellett mondania tanári állásáról, és így nem kellett Horthy Magyarországában kenyéradó gazdáját sem látnia.
E tényezők mellett döntő fontosságú az 1920-tól 1927—28-ig terjedő életszakasz
differenciáltabb feltárása, annak bemutatása, hogy milyen jellegű önművelés és
milyen jellegű személyi kapcsolatok tették lehetővé marxistává válását. Jelentős
szálak fűzték — a többi között — Gaál Gáborhoz, ő volt az erdélyi Korunk pesti
tudósítója. 1938 januárjában virágnyelven — kijátszva a levélcenzúrát — így értesítette egy levelében Gaál Gábort a hazai marxista folyóirat, a Gondolat betiltásáról:
„Itt egyébként jégzajlás van, a gondolát Markóék őrzik s tavaszig alig lehet a Dunára engedni."
Kemény Gábor marxistává válásában nagy szerepe volt Szabó Ervin hatásának.
Az a tisztelet és megbecsülés, amely Kemény Gábornak Szabó Ervinről szóló cikkeit
áthatja, feltétlenül annak bizonyítéka, hogy tanítómesteréhek tartotta a marxizmus
hazai népszerűsítőjét, Szabó Ervint.
Az 1920-as évek első öt-hat éve Kemény Gábor életében a felkészülés, az érlelődés periódusa volt. Ettől az időtől kezdve aztán sorjáznak számottevő írásai.
A Horthy-korban kifejtett tudományos tevékenységéről így vallott: „Irodalmi
munkám ettől fogva — éppen politikai tapasztalataim révén — szociális irányba
ívelt. Mindig jobban megérlelődött bennem az a meggyőződés, hogy gyökeres szociális változás nélkül sem a speciális tudományágak, sem általában a kultúra nem
virágozhatnak fel Magyarországon."
S amikor egyre nyomasztóbban érezte a fasizmus hatását, ez a hit erősítette:
„Az igazság talaján terem meg a szépség, s ezért harcolni még akkor is kell, ha mi
magunk csak az úttörés munkáját végezzük." Ennek a meggyőződésnek a szemléletében alkotott:
fel kell fedni az emberek előtt az igazság és a szépség világát.
Meg kell tanítani őket nemcsak annak megbecsülésére és élvezetére, hanem arra is,
hogy ezt a közösségben hogyan lehet valóra váltani."
Elmélyült felkészültséggel sokrétű tevékenységbe fogott: ettől az időtől kezdve
jelentetett meg szociológiai, történelmi, kultúrpolitikai, valláskritikai és irodalmi
tanulmányokat.. Ebben a tanulmányban irodalmi, kritikai munkásságát elemzem
részletesebben, a teljességre törekvés nélkül. A többi tudományággal foglalkozó írásainak csak a tendenciáit villantom fel, hogy lássuk azt a szellemi világot, amelyben Kemény Gábor mozgott.
Marxista gondolkodóként vissza-visszatérően leleplezte a szellemtörténet
konstrukcióit és védelmére kelt a történelmi materializmus
magyarázó elveinek és „a
dialektikus
látásmód"-nak.
Szellemtörténeti koncepciója miatt vitázott a L'Europe tragique (Tragikus Európa,
1934) című történeti munka szerzőjével is, Gonzague de Reynold-dal. „Az átértékelés jegyében íródott ez a munka és mint ilyen nemcsak nyugtalanságot árul el,
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de egy rossz lelkiismeretű kor látó és látni mégsem akaró emberének kínos gyötrődését a jól meglátott tények és a rosszul levont következtetések között" — írta
Kemény Gábor. „Reynold a legtisztább indukció módszerével sorakoztatja fel a társadalmi fejlődés fázisait s hellyel-közzel okos megvilágítást is ad a tényeknek, de
mikor a jelenségek egybefogására van szükség, akkor egyszerre elhomályosodnak
előtte a fejlődés törvényszerűségei s talajvesztett emberként kapaszkodik olyan
dogmák szalmaszálaiba, melyeket csak az erőszak okozta pillanatnyi siker igazol,
de nem a fejlődés megmásíthatatlan törvénye."
Hibáztatta Réynold múltba tekintő szemléletét, a szovjet társadalommal szembeni elfogultságát, a marxizmust ellenségesen kezelő eljárását. Ezért bírálta határozottan könyvének az „orosz kísérlet"-tel foglalkozó passzusait, mert amikor a Szovjetunióról szól, „akkor hirtelen elhallgat benne a történetíró, a szemei elhomályosulnak, nem lát tényeket, nem lát összefüggéseket, csak a tragikus Európa sötét végzetét
látja és pragmatikus okfejtés helyett misztikus magyarázatok labirintusába bonyolódik". Az orosz „gazdasági kísérletben" egyszerűen „a sátán művét látja". Így jut el
„a Sátánig, mint történeti magyarázatig". Reynold végső konklúziójában Európa jövőjének biztos zálogát a vallási egységben határozta meg. Kemény Gábor Reynold szellemtörténeti konstrukciójának erről a képtelen állításáról csak egyértelmű elutasítással nyilatkozhatott: „A tragikus Európa megmentésére százados axiómákat keres
támaszul..." (Elvetélt indukció és modern történetírás. Gondolat, 1935.)
1929-ben, a Népszava Könyvkereskedés kiadásában megjelent Társadalmi
Lexikon-ról írt recenziójában „visszaélésnek" nevezte mindazt, amit „a történelmi idealizmus" nevében különösen az utóbbi évtizedekben produkáltak. Visszautasította a történelmi materializmussal szemben hangoztatott „egyoldalúság" vádját, helyeselte a
történelmi materializmus legtöbbet támadott szempontjait: „az osztályharcra való
beállítottság szempontjait" és a „pártcélok" érvényesítését, mert ezek „az emberi
igazságok szolgálatában" állnak. Ugyanakkor szembeszállt a marxizmus vulgáris értelmezésével és alkalmazásával, azzal a leegyszerűsítő törekvéssel, amelyik a kor komponenseinek elemzése nélkül mechanikusan érvényesítette a szociális vagy az osztályszempontokat. Ezért nem tudott például — a többi között — egyetérteni a Társadalmi
Lexikonnak Kossuthról szóló értékelésével. A Lexikon Kossuth megítélésekor annyira
túlzásba ment „a szociális szempontok követelésében", hogy szociális mulasztásai
miatt a reakció győzelmét is Kossuth nyakába varrta. „Kossuthot átfogóbb szempontok szerint kell megítélnünk" — hangoztatta Kemény Gábor.
Kemény Gábor elméleti munkásságában jelentős helyet foglalt el a szociológiai
kérdésekkel való foglalkozás. Még a pedagógia is „mint társadalomfejlesztési kérdés"
érdekelte elsősorban a Horthy-korszakban. Vizsgálta a haladó magyar társadalmi gondolat történetét, alakulását, elemezte Szabó Ervin és Jászi Oszkár társadalompolitikai nézeteit. Az ellenforradalmi Magyarország valóságot leplező, torzító ideológusaival szemben többször idézte, elevenítette Szabó Ervin munkásságát. Szociológiai
kérdésekben inspirátorát látta a marxizmus hazai népszerűsítőjében, a társadalomkutatás jelentős képviselőjében. „Szabó Ervinnel, a szociológussal az összeomlás és
a forradalmak után nem sokat foglalkozunk, de az éles kritika szemüvegét, mellyel
5 nézte fejlődésünket, már senki sem tudja nélkülözni, aki komolyan akar hozzányúlni a magyar sorskérdéshez" — írta 1938-ban Vázlatok a magyar
társadalomkutatás múltjából című cikkében. A 20-as évek végétől a magyar társadalom és
általában a társadalomfejlődés kérdéseit a marxizmus talaján állva vizsgálta, szociológiai írásaiban a marxista szemléletet és módszert alkalmazta.
Szociológiai írásaiban legrészletesebben az ún. magyar • középosztály elemzésével
foglalkozott. Az ellenforradalmi rendszer bázisát jelentő középosztályról kevesen
mondtak olyan egyértelműen lesújtó és elmarasztaló ítéletet, talajvesztettségét, értéktelenségét kevesen látták olyan világosan, mint Kemény Gábor. A középosztály ideológiáját egyrészt szűk körűnek, másrészt „teljes értelmi és erkölcsi hazugság"-ra építettnek tartotta. Szinte döbbenetes az az ideológiai képlet, amelynek összetevőit Kemény Gábor felsorakoztatta: irredentizmus, antiszemitizmus, paraszt- és munkásgyűlölet, páni félelem már Marx nevének hallatára is, teljes tájékozatlanság az osztályharcról, a klikkszolidaritáson alapuló „nemzeti szolidaritás" hangoztatása stb. „Egyetlen
társadalmi réteg sem volt a szociális látókör olyan szűk bilincseibe béklyózva, mint
a magyar középosztály" — fogalmazta meg pragmatikus tömörségű ítéletét Kemény
Gábor. Ennek az ideológiának megfelelően a magyar középosztály magatartása etikai
értékekkel nem rendelkezik: „helyzetével elégedetlen, feljebbvalóival szemben meghunyászkodó" ; „úri m i v o l t á r a . . . gőgős, s a vezetői által elkövetett panamák ódium á t egykedvűen viseli"; „morális érzéke annyira megcsappant, hogy nem tud megbotránkozni az immorális tények miatt", „a proletárt akkor is csőcseléknek tartja,
amikor már ő is régen proletárrá . . . lett"; „nyomorát eléggé érzi már, de azon
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•segíteni nem tud"; „Szervezkedésre szabadsága nincs, de nincs is érzéke hozzá. Az
eseményeket nem tudta irányítani. Ö maga csupán sodródik az események u t á n . . . "
Kemény Gábor azt is világosan látta, hogy a középosztály ezt a tudatot és magatartást „az uralkodó osztály világnézet-kialakító intézményé"-től, a középiskolától
kapta, s arra is rámutatott, hogy a középosztály ideológusai: Weis István, Rajniss
•és Kornis ezt a szemléletet a 30-as években a fasizmus felé lendítette. (A magyar
középosztály természetrajza. Korunk, 1933; A mai magyar középosztály
ideológusai.
Korunk, 1933; stb.)
Ezzel a marxista eszmeiséggel vizsgálta és ítélte el a korszak hivatalos
történetszemléletét és történetírását.
Asztalos Miklós és Pethő Sándor A magyar nemzet története című m u n k á j á t
azért marasztalta el, mert benne még a tények tiszteletét és objektív feltárását sem
találta meg. A legújabb korral foglalkozó részben található torzításokat részletesen
elemezte. Pethő — mutatott rá Kemény Gábor — nem bocsátott meg a magyar társadalmi átalakulás harcosainak; a szocialista mozgalmakról, a munkáskérdés alakulásáról alig szólt, s amit mondott, azt is „Bánffy szavainak idézésével" mondta el;
Tisza végzetes politikáját a predesztinációval mentegette; az ellenforradalom atrocitásait csak futtában említette, de annál megértőbben és részletesebben mutatta be
Bethlen István „átmeneti és kisegítő jogrendjét".
Kemény Gábor mérlegre tette Szekfü Gyula történetszemléletét., is. Szekfüt „az
•események fölényes ismeretével bíró és nagy kritikai elmésséggel rendelkező" tudósnak tartotta. Számos területen azonban nem értett egyet a Három nemzedék
írójával. Elutasította szellemtörténeti koncepcióját, a tényeket magyarázó, rendező,
konstruált összefüggéseit. Különösen hibáztatta Szekfüt a marximus és a szocializmus primitív kicsinyléséért és az Ady-kérdésben elfoglalt elutasító álláspontjáért.
Nem fogadhatta el Szekfünek a nemzeti egység szükségességéről hangoztatott megállapításait sem. Csak marxista eszmeiséggel rendelkezve lehetett 1935-ben ezeket
a gondolatokat ilyen tisztán megfogalmazni, ahogy azt Kemény Gábor tétté: „Ám
ezek az egységek, melyeket a mai politika mezején itt vagy a külföldön úrrá lenni
látunk, az erőszak, a diktatúra egységei, hamis egységek, melyek nyomában anyagi és
•szellemi nyomor sarjadzik. Elnémulást hozhat bármely erőszak, de teremtést, m u n kakedvet csak olyan rendszer ad, mely egy életegység jegyében tömöríti az embereket." (Elvetélt indukció és modern történetírás. Gondolat, 1935.)
A marxistává érlelődött, a Horthy-korszak egész világát, társadalmi r e n d j é t és
ideológiáját elutasító Kemény Gábor pedagógiai munkásságának
középpontjába
elsősorban közoktatáspolitikai
kérdések, az iskola és a nevelés társadalmi,
szociális
vonatkozású problémái
kerültek.
Most is foglalkoztatta az iskola megújításának, jobbá tételének nagy ügye, de
a népellenes társadalomban az uralkodó osztály érdekeit szolgáló iskola kérdéseit,
benne a nevelés és a nevelők problémáit nem belülről, hanem kívülről, a társadalom
felől közelítette meg. Ékes bizonyítéka ennek 1934-ben megjelent Iskolai
értékelés
és kiválasztás című műve. Ebben a könyvében az iskolai értékelés, az osztályozás
bonyolult kérdéseit feszegette úgy, hogy az iskolák belső világában levő hibák igazi
•okát, eredőjét a társadalmi rendet kiszolgáló közoktatáspolitika szellemében és törekvéseiben találta meg. Ezt vette észre a műben a marxista Bálint György is, de
erre figyelt fel a hivatalos bírálat is: „Az előttünk levő füzet voltaképpen az osztályozáson és a kiválasztáson keresztül heves vádirat a mai társadalom és az uralkodó »rendszer« ellen, amiben szinte minden és mindenki bennfoglaltatik a pedagógiai elvtársak kivételével." A pedagógia most már mint társadalmi kérdés érdekelte legfőképpen Kemény Gábort. Ilyen megállapításokkal sűrűn találkozunk ekkori
írásaiban: „Az iskola nem fejlődhetik a társadalom e l l e n é r e . . . " ; a jövő iskoláját
„az új társadalom" teremtheti meg; a nevelés kérdéseit „csak gyökeres társadalmi
változás oldhatja meg".
Marxista eszmeisége akkor szólalt meg egyértelműen, tisztán, amikor a Horthykorszak közoktatás-politikáját mutatta be leleplező erővel.
Ennek a közoktatás-politikának az osztályjellegét és népellenességét kevesen
tárták fel ebben az időben olyan félreérthetetlen nyíltsággal, mint Kemény Gábor.
A Klebelsberg megfogalmazta hangzatos és görögtüzes kultúrfölény valódi lényegére ő mutatott rá akkor, amikor szellemi diktatúrának nevezte azt. Ezt a gondolatot szegezte szembe a Klebelsberg-féle koncepcióval: „Kultúrfölény csak olyan
kultúrpolitikából származik, m e l y . . . a nép legszélesebb rétegeiből meríti ú j meg
ú j erőforrásait..." Hóman Bálint 1934. évi középiskolai reformjának igazi szellemére
ő hívta fel a figyelmet akkor, amikor benne a fasiszta állami központi hatalom
kiterjesztésére és megerősítésére irányuló törekvést látott elsősorban. Megtévesztő,
demagóg frázisnak nevezte a rendszer ideológusainak közkedvelt és sűrűn emlege272

tett teóriáját arról, hogy a kulturális demokráciának meg kell előznie a társadalmi
demokráciát. Le kellett lepleznie ezt a teóriát, hiszen olyan „antikulturális politika"
törekvéseivel találta magát szembe Kemény Gábor, „mely ha hirdeti is, de nem
a k a r j a megteremteni a műveltségi demokráciát". S azt a nyugtalanító kérdést is
megfogalmazta, hogy szabadság nélkül lehet-e valaki igazán kulturális lény?!
A numerus clausus igazi funkcióját, rendeltetését is kimutatta, amikor azt hangsúlyozta, hogy nem egyes felekezetek háttérbe szorításáról van szó csupán benne,
hanem többről, a magyar kultúra kifejlesztésének megakadályozásáról. A szelekció
szempontjai, a középiskolába és az egyetemekre jutás feltételeinek meghatározása
mögött jól látta Kemény Gábor a mozgató rugókat. A szelekciót a Horthy-kor kultúrpolitikája egyrészt a r r a használta fel, hogy olyan középosztályt formáljon, amely
a „düledező társadalmi rendet utolsó leheletéig kiszolgálja", másrészt arra, hogy
a n é p fiait a magasabb iskolázás lehetőségei elől elzárja. „Nagyon jellemző nemcsak a mai kultúrpolitikánkra, de a kapitalista rendre általában az a páni félelem
és makacs igyekezet, mellyel a középiskolából a nép fiait távol a k a r j a és t u d j a t a r tani" — írta Kemény Gábor. A Horthy-korszak közoktatás-politikája egészére is
illik az a summázó megállapítása, amivel az egész tőkés társadalmi rendet is megítélte: „a kapitalizmus alkonyának csak reakciós kultúrpolitika felelhet meg." (Műveltségi demokrácia és politikai demokrácia. Századunk, 1928; Kell-e az ember?,
Gondolat. 1935. Beszélgetés az égi és földi pedagógiáról, Korunk, 1936; stb.)
A vallásokkal foglalkozó és valláskritikai
vonatkozású írásaiban,
megállapításaiban is a marxizmus hatása formálta állásfoglalását.
A különböző vallások tanításait az értelem, az ész fényénél vizsgálta. Elítélte
mindazt, ami a vallásban misztikus, transzcendens, s erősítette azoknak a tevékenységét, akik racionális magyarázatát adták a különböző vallásos felfogásoknak. Méltányolta azokat a vallási mozgalmakat, amelyek haladó társadalmi és nemzeti törekvések élesztői voltak. A huszitizmus pozitívumait magasra tartotta,
Husz János egykori nemzeti és társadalmi törekvéseit méltán hangsúlyozta.
Gandhi vallásos és erkölcsi alapon indított politikai harcával szimpatizált. Gandhi
hitében m á r - m á r m i n d e n f a j t a elnyomott „tömegerejét" látta. Népe kezébe „a Nemerőszak" „felséges fegyverét" adta, „negatív fegyvert, amely néma megvetéssel s ú j t j a
az e l n y o m ó t . . . " — írta túlzott elismeréssel Gandhiról. A Horthy-korszak politikai
tényezővé vált kereszténységéről csak elítélő megvetéssel tudott szólni. Világosan
látta, hogy az ellenforradalom idején a kereszténység „osztály- és klikkérdekek ügynökévé" vált. Felemelte szavát a vallás égisze alatt történő hamisítás, ködösítés
ellen. Ezt tette akkor is, amikor az ifjúságnak azt bizonygatták, „hogy Széchenyi
és Prohászka ugyanazt a szintézist jelentik". Széchenyit „nemzeti és humánus",
Prohászkát „csak egyházi szempontok vezetik" — hangoztatta félreérthetetlenül
Kemény Gábor. Kimutatta a transzcendens, misztikus történelemmagyarázó elvek
tarthatatlanságát. A Horthy-korszak kereszténységéről és szerepéről így summázta
véleményét:
az ilyen kereszténység nehezíti meg az igazi demokrácia megszületését . . . " (Fiatal magyarság. Eszmék és elszánások. Szocializmus, 1930.)
Nem minden esetben problémamentesek Kemény Gábor történelmi, valláskritikai kérdésekben kifejtett megállapításai. Jószándéka azonban félreérthetetlen:
amikor az elnyomás elleni tiltakozás, az emberi szabadság, a humanizmus gondolatával találkozott, akkor értékelhető szavát mindig felerősítette. Olyan volt az egyénisége is, hogy abban az alkotóban, gondolkodóban, aki valamilyen formában m á r
hangot adott a jobbnak, az emberségesebbnek, abban már szövetségesét, harcostársát látta. Engedékenysége sem elvtelenségből fakadt, hanem az 1930-as években
sok esetben érthető és tiszteletre méltó elvből: a barbársággal, az elnyomással
szembehelyezkedő jobbak összefogásának elvéből.
AZ IRODALOMKRITIKUS
Nagyjelentőségűeknek kell ítélnünk Kemény Gábor irodalmi tanulmányait.
Az
említett baloldali folyóiratokban elsősorban a XX. század magyar íróival, kora legtöbbet vitatott irodalmi kérdéseivel foglalkozott. Más lapokban az elmúlt századok
jelentős íróegyéniségeinek előremutató gondolatatait ébresztette. Régiek mai szemmel című cikksorozatában így m u t a t t a be — a többi között — Bessenyei, Berzsenyi,
Kazinczy, Csokonai, Eötvös, Arany, Jókai stb. írói portréját és korszerű eszméit.
Számos recenziót jelentetett meg a világirodalom XX. századi humanista íróinak
műveiről. Cikkeket írt a Benedek Marcell szerkesztésében megjelent Irodalmi
Lexikon-ban a francia felvilágosodás íróiról, filozófusairól: Voltaire-ről, Rousseau-ról,
Diderot-ról stb. Magyarra fordította — a többi között — Diderot és Voltaire egy-egy
művét. Ebből a gazdag irodalmi anyagból a XX. század magyar irodalmával fogg Tiszatáj
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lalkozó tanulmányait vizsgálom meg, s azokat a tendenciákat érzékeltetem, amelyek
Kemény Gábor irodalmi szemléletét jellemezték.
Kemény Gábor az „áruló írástudók hamis gesztusai" korában az írók emberi
és politikai magatartását is bevonta a mérlegelés, az értékelés körébe. Társadalmi
elkötelezettséget várt az íróktól, felelősségükre figyelmeztette az írásudókat. Tudta,
világosan látta és helyesen ítélte meg, hogy a Tanácsköztársaság bukása után súlyos
próba, választás elé kerültek az írók. „Álpróféták szólalnak meg a magyar igazságokért — írta 1929-ben —, és néha a régi próféták is álprófétáknak bizonyulnak.
Szégyenné válik a közelmúlt hitvallása, és akik nem tudnak köpönyeget forgatni,
dacos hallgatásba merülnek, belevetik magukat a politika hullámaiba vagy a múltba
menekülnek."
Hangos szóval dicsérte azokat az írókat, akik szembehelyezkedtek a Horthyrendszer uralmával, a fasizmus diktatúrájával, s az emberibb jövő felé m u t a t t á k
az utat. Ezért méltatta Bálint György írói magatartását is. A Jégtáblák,
könyvek,
koldusok című könyvéről szólván — a mű tartalmi és esztétikai értékeinek felsorakoztatása után — ezt hangoztatta: „A könyv előszavában Bálint György »korszerűtlennek« nevezi magát, mert szemben áll ezzel a korral, nem t u d j a ezt elfogadni,
vétkezik ellene, s mikor egyedül marad lelkiismeretével, örül ennek a vétkezésnek.
A korszerűséget — jobb értelemben — éppen ez a szembenállás határozza meg
s ahol lehet, a szembenállás és a győzelem ö r ö m e . . . Bálint György nyitott szemmel
nézi a dolgokat és — amennyire egy napilap keretein belül csak lehetséges — nem
hallgatja el szociális lelkiismeretét." Goda Gábort — Levelek a pokolból című könyvéről írt recenziójában 1937-ben — azért méltatta, mert „a világnézeti harcok kellős
közepén" az összeütköző világnézeteket félelem nélkül fel tudja tenni a szociális
fejlődés mérlegére és tud és mer köztük helyesen választani. Fodor József állásfoglalását — összhang nélkül című kötete megjelenésekor — a Korunk-ban
1938ban azért dicsérte, mert a költő „férfias elszántsággal h i r d e t i . . . egy vesztébe rohant
világ közepette a maga felismert igazát, termékeny vízióit egy jobb világért, jobb
emberségért. Nagy ajándék ez olyan időben, mikor áruló írástudók hamis gesztusaitól káprázik a világ, jó érezni, hogy a sok gyanús gesztikuláló közt akad mégis egy,
akinek átlátunk a lelkén, akiben megbízhatunk".
Ugyanakkor kemény haraggal ítélte el azokat, akik 1919 után hűtlenek lettek
nemes eszméikhez. Csizmadia Sándor magatartását is — intő figyelmeztetésül —
mérlegre tette a Korunfc-ban 1929-ben. Elismerte róla, hogy „eredeti tehetség volt",
hogy valamikor „új színt", „új témát", „ ú j világot: az addig szalonképtelen proletárvilágot s egy ú j gondolatot: a diadalmas munka gondolatát" hozta a magyar költészetbe. Értékelte benne a proletárköltőt, a szocialista agitátort, az októberi f o r radalom földművelésügyi államtitkárát. „Aztán bekövetkezett Csizmadia Sándor
első halála. Belevetette magát a kurzus áradatába, kirúgta maga alól azt a talajt,
melyből életnedveit szívta, mely életének egyetlen érdeme lehetett. Kormánypárti
képviselőség, munkásellenes lap alapítása, a kurzus egyetlen gesztusa által félredobatás nem jelenthetett nyugalmat, csak meghasonlást jelenthetett Csizmadia S á n dor számára. És ez az egyéni tragédia a magyar fejlődésnek is szomorú jelensége.
Kisarjadni a népi talajból, kifejteni a természet adta tehetséget, énekelni prófétai
ihletettséggel, aztán egyszerre — szeszélyből, haragból, fellobbanó szenvedélyből —
elvágni a gyökereket, melyek a talajhoz erősítik és felemelkedni a légies térbe,
aztán kifacsart citrom módjára félre v e t t e t n i . . . Az utóbbi időben a magyar közélet
egyre gazdagabb lesz a fejlődés ily gyászmagyarjaiban. .."
Ha a Horthy-korszak uralmi rendszerének tett engedményt vett észre az írói
magatartásban, állásfoglalásban, felemelte tiltakozó szavát. 1927-ben a
Századunkban írta Herczeg Ferenc és a Nobel-díj című cikkét. A Magyar Tudományos A k a démia 1925-ben Herczeg Ferencet ajánlotta Nobel-díjra. A javaslathoz Horváth J á n o s
készített tanulmányt a kurzus írójáról s Az élet kapuja című regényéről. Kemény
Gábornak nem sok problémája volt Herczeg Ferenccel, egyértelmű keménységgeL
fogalmazta meg ítéletét róla: „csak politikai barátai állnak mellette pártolólag,
s nekik aztán Herczeg Ferenc a legnagyobb magyar író, s Az élet kapuja a m a g y a r
szellem legnagyobb erőfeszítése — tekintet nélkül a tényekre, éppen csak politikából.
Aki politikailag jobb felől áll, az nem lát meg más magyar írót, mint Herczeg
Ferencet, mert nálunk az irodalom is politika." Horváth János szemléletével, akinek
irodalomtörténeti munkásságát rangjához illően becsülte, vitázott különösképpen,
mert úgy látta, hogy ez a nagy tehetségű értékelője a magyar irodalomnak ebben
az esetben politikai megfontolásokból engedményt tett, mércéjét leszállította. „Csak
azt az egyet kérdezzük fájdalommal — írta —: miért becsüli le annyira Horváth
János az élő magyar irodalmat, hogy éppen Az élet kapuját tekinti benne világra
szóló jelentőségű műnek s Herczeg Ferencet B e m a r d Shaw . . . egyenlő rangú t á r 274

;

sának?" „ . . . H o r v á t h Jánosnak . . . nem lett volna szabad vállalkoznia arra, hogy
a magyar irodalom hitelét egy előkelő külföldi testület előtt lejárassa." Horváth
János szemléletének egyik determináló jegyéről nyomatékosan szólt: „Nálunk a politikai konzervatizmus sajnos, a legkiválóbb koponyákban is az esztétikai mérték
megzavarodásához vezet. Így kerül Az élet kapuja egy sorba Shaw Johannájával."
Sík Sándort is azért marasztalta el, mert úgy látta, hogy Gárdonyi, Ady, Prohászka című művében engedményt tett az uralmi rendszernek, mert „a legjobb énje
szerint felismert igazságot a kényszer diktálta szempontok szerint" állította be, s ez
a „szomorú és veszedelmes behódolás" arra késztete, hogy Prohászka Ottokárt Ady
fölé emelje, a püspököt az egész magyarság prófétájaként aposztrofálja.
Amikor Kemény Gábor egyre tudatosodó, szilárduló marxista eszmeiségével írók
életművéről vagy pályájuk nagyobb szakaszáról írt összefoglaló tanulmányt, vagy
egyes alkotásokat vizsgált kritikáiban, mindig a Horthy-korszak hivatalos szemléletét ostromolta, a különböző ködös, misztikus nézetek hatását tompította, s a magyar irodalom társadalmi törekvéseit erősítette. Az eszmék kaotikus zűrzavara idején az írók alkotásaiban elsősorban a gondolatot vizsgálta, hatásuk tartalmát értékelte.
Irodalomszemléletének, érdeklődésének középpontjában Ady állt. A 20-as évek
végétől többször állást foglalt Ady igaza mellett, megvédte a támadókkal szemben,
és elhatárolta azoktól, akik a maguk politikai érdekeihez torzították a költőt. A Duna
menti kis népek összefogását sürgető, a szociális gondolatot' erősítő költőt mutatta,
tartotta magasra Adyban a rágalmak és a faji, vallásos eszmeiségű kisajátítások
ködén át. Visszautasította Szekfü Gyula Három, nemzedék-ének
Ady politikai műveltségét kicsinyítő, leértékelő megállapításait. „Már nagyváradi újságíró korában
írt cikkei több politikai éleslátást árulnak el, mint sok »beérkezett« politikusnak
egész életmunkája" — hangoztatta Kemény Gábor. Visszautasította és „képtelen
föltevés"-nek minősítette Ravasz Lászlónak Adyról adott értékelését: „ . . . megdöbbentően nagy költői tehetség volt ugyan, de aki azt a nemzedéket képviselte,
a m e l y . . . előkészítette az összeomlást." Szembeszállt Herczeg Ferenc és Rákosi Jenő
politikai fogantatású Ady-gyalázásával. Vissza-visszatérően állást foglalt Sík Sándorral szemben, aki Ady ellenében Prohászka Ottokárt mutatta be úgy, „mint az
egyetemes magyarság képviselőjét". Helytelenítette, hogy a középiskolák tankönyvei
„vagy a kelletlen kisajátítás vagy a merev negáció álláspontjára helyezkedtek
Adyval szemben". Jól látta a Horthy-korszaknak azt a kínos törekvését, hogy
Ady helyett más írót állítsanak a nemzeti költő piedesztáljára. „A Gyóni
Gézával való szembeállítás is politikai célzatot árul el — írta Kemény Gábor
1930-ban. — A nemzeti költőt kellett szembeállítani a pacifistával, a háborúellenessel. Gyóni Géza még halála után is nehezen tudja ezt a szembeállítást kiheverni.
Egy zsenivel állította őt szembe a nacionalista elfogultság, s ebből a titáni harcból
Gyóni Gézának vesztesként kellett k i k e r ü l n i . . . " Többször elutasította a neonacionalizmus és turanizmus híveinek azt a törekvését, hogy Adyt a maguk ködös,
misztikus nézeteinek szószólójává kiáltsák ki. Ady „a misztikus fajvédelem zavaros
szempontjai szerint nem tett külünöbséget ember és ember között.. ."; „ . . . a turanizmus a maga ködös fátylaiba akarja takargatni a más magyarságot akaró Ady
Endrét" — olvassuk ismétlődően Kemény Gábor cikkeiben. (Újabb
Ady-tanulmányok. Korunk, 1927; I f j ú szívekben élek. Századunk, 1928; Magyar polgárok szociális
háromszöge. Korunk, 1929; Ady és az iskola. Szocializmus, 1930; Az
Ady-kultusz
és az iskola. Népszava, 1934; stb.) Jól látta Móricz irodalomörténeti jelentőségét:
„Tagadhatatlan, hogy az alföldi magyarság sorsát egy írónk sem tudta előtte egész
jelentőségében átérezni és ábrázolni. És senki sem tudta hozzámérhetően éreztetni,
hogy az alföldi magyarság szűk körűnek látszó problémája az egész magyarság sorsára determináló hatással van." Móricz Zsigmondban „a magyarság elfojtott és
teremtéstől elgáncsolt erői"-nek, „a magyar paraszt földéhségé"-nek, a nép szociális
törekvéseinek, a dzsentri halálra ítéltségének megszólaltatóját értékelte. (Móricz
Zsigmond és a magyar szociális probléma. Századunk, 1929.) Szabó Dezső jelentőségét újból és újból mérlegre tette. Szabó Dezső értékét abban látta, hogy „olyan
tömegeket indított a progresszió útjára, melyeket eddig a szociális kérdések nem
érdekeltek". 1930-ban már azt is megfogalmazta, hogy Szabó Dezsőnek az volt „a
végzetes tévedése", hogy zsidó, germán, szláv fajiságot- állított szembe „a megbántott magyar fajisággal". „Nem gondolta el — írta róla Kemény Gábor —,
hogy csak egy f a j i jelző nélküli demokrácia oldhatja meg minden itt élő dolgozó
embernek, tehát a magyar egyeseknek és tömegeknek problémáját is." (Szabó Dezső
és a magyar sorsprobléma. Korunk, 1927; Néhány szó a Szabó Dezső kérdéshez.
Századunk, 1930; stb.) Irodalmi tanulmányai között a legjelentősebbek egyikének
kell tartanunk a Kaffka Margit és a szociális lelkiismeret (Korunk, 1929.) című
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írását. Ebből az író életművét summázó, irodalomtörténeti helyét kijelölő, gondolati
és esztétikai értékeit felvillantó tanulmányból azért is kell idéznünk, m e r t így
tudjuk érzékeltetni: a marxista eszmeiség milyen finom irodalmi érzékkel fonódott
össze Kemény Gáborban. Ilyen megállapításokat hangoztatott Kaffka Margitról:
„Ha más módon is talán, de ú j időknek ú j dalaival jött ő is, mint Ady Endre.
Az ő gondolatai is, mint fényes, büszke pávák szálltak fel az ódon vármegyeházra,
hogy kiszabadítsák a szegénylegényeket. Amikor jött, azt lehetett volna hinni, hogy
az asszonyok felszabadítására jött csupán. Még feministának
is lehetett volna gondolni. Pedig az asszonyiság többet jelentett, mint asszonyi írásmódot, mint nőtestvérei iránt érzett mély szánalmat, mint a női jellem alapos ismeretét és könyörtelenül igaz színekkel való megfestését. Az asszonyiság nála, mint az emberi
elnyomatás félelmetes szimbóluma jelenik meg és az a sajátos síró, zengő szó, mely
csak neki adatott meg, akkor sem lesz szentimentális, mikor könnyektől elfojtott
és akkor sem erőtlen és a szó rosszabb értelmében nőies, mikor a legasszonyibb
fájdalmakról van szó.
A szociális lelkiismeret
parancsoló szava szólítja munkára Kaffka
Margitot
már első írásaiban is. A Levelek a zárdából még csak az észre nem vett, az elnyomott gyermek tragédiáját festi meg, de már érezteti, hogy írójának legszemélyesebb ügye minden elnyomatás. Kaffka Margitban benne él a felszabadítás vágya,
benne él a hit, hogy a felszabadításnak el kell jönnie és így megérzi azt is, minek
kell a múltból összeomlani vagy a jövőbe átmentődni. Felszabadítani a gyermeket,
a nőt, az elnyomott embert, az elnyomott osztályokat — mindez eltolódást jelent,
mindez régi képződmények átértékelését vagy összeomlását jelenti. Senki se érezte
meg nála jobban, milyen komplikált folyamat az új ember megteremtése, és hogy
az újjászületés diadalát elavult értékek temetésének kell megelőznie. A
pusztuló
középosztály sorsát melyik író érezte át jobban, mint Kaffka Margit? Mikszáth is
a középosztály írója volt, de ő csillogó humorral leplezte a hanyatlást és zseniális
léhasággal hessegette el magától az elkerülhetetlen összeomlás gondolatát. Kaffka
Margit — pedig nagyon f á j neki a pusztulási folyamat, hiszen a vérei pusztulnak,
az ő kezéből is kihull a kenyér — mégis szembe mer nézni a valósággal... Ha n e m
is tud elszakadni ennek a kiváltságos életnek a romantikájától, mégis be t u d j a látni,
ki meri mondani, hogy ennek így kell lenni. Az ú j n a k le kell győznie a r é g i t . . .
Kaffka Margit a régi, előítéletes idők romantikus, hazug csillogásai között megérezte az igazi szépséget is, de szociális lelkiismerete megéreztette vele, hogy mégis
harcba kell szállni az előítéletekkel és hogy az új igazságok mögött új szépségek rejtőznek."
Kemény Gábor számos korabeli író művével foglalkozó tanulmányát most
mellőzve — a „népi" írókkal kapcsolatos állásfoglalását, értékelését kell még megvizsgálnunk. A Korunk 1937—38-i évfolyamában értékelte Darvas József A legnagyobb magyar falu, Féja Géza Viharsarok, Erdei Ferenc Futóhomok és Parasztok,
Illyés Gyula Petőfi, Kovács Imre A néma forradalom, Ortutay Gyula Magyar népismeret című művét.
A felsorolás is jelzi, hogy Kemény Gábor a „népi" írók mozgalmának „hőskorá"ban keletkezett alkotásokat vizsgálta. A „népi" írók szépirodalmi műveit nem elemezte, a falukutató alkotásokat vallatta, így a népi mozgalom Kemény Gábort a l a p - ,
vetően ideológiai és politikai szempontból érdekelte. Nem átfogó tanulmányban
fejtette ki nézeteit a „népi" írók törekvéseiről, hanem egyes művekről írt kritikákban, de így is nyilvánvalóvá vált, hogy ennek a jelentős mozgalomnak a tendenciáit
a dialektikus és történelmi materializmus szemléletével értékelte.
Kemény Gábor éppen úgy, mint „a népi" írók, inspiráló példájának tartotta
Petőfit. Azért üdvözölte Illyés Gyula művét, mert benne azt találta meg, amit a
konzervatív és liberális szemlélet tendenciózusan elhallgatott: a plebejus szociális
Petőfi-képet.
Kemény Gábor nagyra becsülte a falukutató írók szociográfikus alkotásait,
mert a valóságot mindenek fölött tisztelő igazmondást, a parasztság igazi, valódi
helyzetének feltárását találta meg bennük. Erdei Ferenc Parasztok-járói
ezt hangsúlyozta: „Súlyos értékű, időszerű olvasmány... Néprajzi, szociográfiai szempontból sok érdekes könyvet adott a magyar irodalom a parasztokról az utolsó években,
de keveset, amely ennyire lényeglátó." Féja Géza könyvét alkalmasnak tartotta
arra, hogy „tiszta látásra" tanítson. Darvas József művének a sajátosságát abban
látta, hogy az író „természetes élmények alapján" dolgozott.
Az igazmondást, az igazi parasztság feltárását Kemény Gábor azért is tartotta
fontosnak, mert az uralkodó osztály a maga érdekeit szolgáló parasztkultusszal,
népromantikával, az örök parasztság eszméjének hangoztatásával zavarni igyekezett a tömegek tiszta látását. Mi van az illúziók mögött? című cikkében egyértel276

műen megfogalmazta: „ . . . a magyar népromantikának egyetlen történeti szerepe:
segédcsapatot szállítani az uralkodó rend harcbaszálló e r ő i n e k . . . " A
Korunk-ban
megjelent egyik tanulmányában ezt a jelentős gondolatot fogalmazta meg: „A p a rasztmentés és parasztidealizálás gyanús gesztikulációi után fel kellett vetni a kérdést: mit is jelent parasztnak lenni? milyen törvényeknek való engedelmeskedést és
milyen életformát? Olyant-e, a m i t a közéleti irányítók öröknek mondanak, vagy
csak múló formát, melyen túl kell haladni, ha eljött az ideje?" Erdei Ferenc P a rasztok-járói azt is dicsérően jegyezte meg, hogy az osztályharc elméletét alkalmazta a parasztság életére, életformája alakulására, s ezzel eloszlatta a parasztsorsról, mint „örök ideálról" szőtt „illúziókat".
Kemény Gábor világosan látta azt is, hogy a parasztság törekvései csak a
munkásosztály támogatásával válhatnak sikeresekké. A magyar
parasztmozgalmak
kérdéséhez című tanulmányában (Korunk, 1930.) megállapította, hogy az első világháborúig megismétlődött parasztmozgalmak kudarcának okát a munkásságtól való
elszigeteltségében is kell keresni. „A parasztság jelenlegi mozgolódásai, ha nem
kapnak a munkásság részéről megfelelő alátámasztást és megértést, teljesen
értéktelenekké válnak." Ettől a meggyőződéstől áthatva erősítette azokat a népi írókat,
akik a falu mellett a városra, a parasztság mellett a munkásságra is felfigyeltek.
Ortutay Gyuláról Magyar népismeret
című könyve alapján a következőket állapította meg: „Totálitásra törekszik a szó jobb értelmében. Állást foglal az ellen a
végzetes tévedés ellen, mintha a magyar probléma teljesen egybeesne a parasztproblémák megismerésével és ezzel a mai falukutatások egyoldalúságait a k a r j a
elhárítani. A városok és a főváros teljes megismerését is elengedhetetlennek t a r t j a
s ez helyes, mert az egész nemzet szervezetéről, funkcióiról, mai és jövőbeli feladatairól csak így kapunk teljes képet."
Kemény Gábor a népi írókról tett néhány jelentős megállapításával marxista álláspontot képviselt.
Kemény Gábor irodalmi tanulmányainak értékeit hangsúlyoztam, tévesnek bizonyult megállapításainak ismertetésére nem tértem ki. Eltúlzott vagy hibás értékeléseket az ő irodalmi vonatkozású írásaiban is találhatunk, de ezek nem kisebbítik munkásságának pozitívumait.
AZ INTERNACIONALIZMUS JEGYÉBEN
Kemény Gábort marxista eszmeisége nemcsak a Horthy-korszak társadalmi,
tudományos, ideológiai, művészeti világában igazította el, hanem külföldi
tájékozódásakor is a legmagasabb csúcsra juttatta fel. A Duna menti népekkel való összefogásnak, a Szovjetunió társadalmi, szociális, kulturális törekvései megismerésének
és helyes értékelésének gondolatát hangoztatta. Ezzel nemcsak elvetette a Horthykorszak törekvéseit, h a n e m ezekkel szemben népe számára az egyetlen és legjobb
út távlatait villantotta fel.
Kemény G^bor a Horthy-korszak sovinizmusa, irredentizmusa idején, a szomszédos Duna menti népek elleni féktelen uszítás korszakában a magyar,
szlovák,
román nép közeledésének,
egymásra találásának nemes gondolatát
hirdette.
A proletárdiktatúra leverése után meg kellett tapasztalnia, hogy mind Romániában, mind Magyarországon milyen veszedelemnek teszi ki magát az, aki ennek a
nagy eszmének a hirdetőjévé, harcosává szegődik.
A Horthy-korszak Magyarországában a hivatalos nacionalista politikával bátran
szegezte szembe Eötvös, Széchenyi, Kossuth, Ady szellemi örökségére támaszkodva
a Duna menti népek összefogásának szép eszméjét. A nemzetiségi kérdés
Magyarországon című tanulmánysorozatában a probléma történeti vizsgálata során így
összegezte a Horthy-korszak ideológusaival szembeni álláspontját: „ . . . természetes dolog, hogy egy nép hisz a maga rendeltetésében, de türelmetlenség és igazságtalanság, hogy nem hisz a másokéban." Konkrét, gyakorlati tettel is a k a r t a szolgálni ezt a nagy ügyet. Dunavölgyi Pedagógiai Szemle címmel folyóiratot tervezett,
célját az előfizetési felhívásban így összegezte: „Folyóiratunk foglalkozik a nevelés végső kérdéseivel, amelyek a szintézis erejével figyelmeztetik a közös m u n k á r a a
Duna völgyének magyarjait és más nemzeteit." Vállalkozása a hivatalos ellenállás
és a pénzügyi akadályok miatt nem valósulhatott meg, de a Jövő Űtjain és a Nevelésügyi Szemle hasábjain rokonszenvesen ismertette a Duna menti népek pedagógiai törekvéseit.
Az eddiginél sokkal hangsúlyozottabban kell a figyelmet felhívnunk arra, hogy
Kemény Gábor az uszító szovjetellenesség idején, a 20-as évek végétől többször
állást foglalt a szocializmus országa, a Szovjetunió
mellett.
1931-ben recenziót írt a Pantheon kiadásában megjelent névtelen könyvről,
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amely a szovjet ötéves tervvel és a kapitalizmus problémáival foglalkozott. Kemény
Gábor örömmel üdvözölte a könyv tartalmának azt a részét, amelyik „szokatlanul
nagy tájékozottsággal ismerteti az orosz építőmunkát, a racionális termelést, az
állami birtokok kedvező produkcióit, a traktorgyárakat, a gépgyártás, olajtermelés,
a villamosítás területén elért nagy eredményeket." Helyeselte a könyv bevezetője írónak azt a megállapítását is, hogy a Szovjetunióban „a munkafegyelem . . . erkölcsi eredmény és a termelés fokozása . . . reális eredmény". Ezek után érthetetlennek tartotta és
egyértelműen vissza is utasította a bevezetés írójának a Szovjetuniót rágalmazó következtetéseit. Kemény Gábor szerint csak a pszichoanalitikusok tudnák megfejteni,
hogy az ötéves tervről festett vonzó kép után hogyan érkezik el a cikkíró a bevezetőben oda, hogy az ötéves terv ellen keresztes hadjáratot kell indítani, az orosz
népet a kommunizmustól meg kell menteni. „Kétszínű könyv ez, szavakkal játszó
— summázta véleményét Kemény Gábor — s a legkomolyabb elveket sakkfigurákként felhasznált munka."
Később is elevenen reagált a Szovjetunióval foglalkozó minden jelentősebb
Írásra. A Jövő Útjain című folyóiratban megjelent Anya- és
csecsemővédelem
Szovjetoroszországban
című cikk megállapításaival részletesen foglalkozott 1936-ban
a Korunk hasábjain. A cikk szerzője — személyes tapasztalatai nyomán — objektív képet rajzolt a szovjet nők helyzetéről: az ingyenes gyógykezelésről, a terhes nők
kíméléséről, a fizetéses szabadságról, a munkahely mellett levő bölcsődékről, a prostitúció (nem a prostituáltak) üldözéséről, a leánykereskedelem büntetéséről, a gyermekvédelem morális jelentőségéről, a törvénytelen gyermek megbélyegző fogalmának
stb. eltörléséről annyira, hogy így összegezte észrevételeit: a szovjet embereknek
„ . . . nemcsak az orosz múlthoz, hanem a mai nyugati jelenhez viszonyítva is kitűnő
anya- és gyermekvédelmi intézményeik, törvényeik vannak". Ezeket az objektív
megállapításokat örömmel köszöntötte Kemény Gábor, de a cikk szerzőjének szubjektív konzekvenciájával határozottan szembeszállt. A cikkíró ugyanis ezek után
azt a kérdést tette fel, hogy most mégis „hol jobb élni, itt vagy ott"?! A maga
adta válaszért a „lélek legmélyebb, irracionális rétegé"-hez nyúlt: „ . . . m a g y a r n a k
születtem, a magyar nemzeti kultúrában óhajtok élni és meghalni." Kemény Gábor
reflexiójában először is arra utalt, hogy ebből a Szovjetunióról adott helyszíni r a j z ból nem az a kérdés következik, hogy „hol jobb élni, itt vagy ott?", hanem az:
„milyen szociális és erkölcsi viszonyok közt jobb élni?" Kemény Gábor a tények
logikájához kapcsolta a kérdést, a cikk szerzője pedig a lélek irracionális rétegeihez
nyúlt segítségért. Kemény Gábor elítélte a cikkírót azért, mert egy olyan világnézetet védett, amelynek a tényeit nem tudta védeni, és elutasított egy másik világnézetet, melynek megnyilvánulásait elismerően értékelte. Elítélte azt, hogy a cikkíró nem tudta magáról lerázni az előítélet és „dogmatizmus bilincseit", hogy nem
„a beszédes tényeknek", hanem „az irracionális varázsszavaknak" hitt. Amikor pedig
Kemény Gábor maga fogalmazta meg a maga válaszát arra a kérdésre, hogy hol
jobb élni: itt vagy ott, altkor a Horthy-korszak nemzetfogalmát utasította el és
a marxista szemléletű nemzeti kultúra fogalmát deklarálta: „A mélyebb
szociális
és erkölcsi tartalom csak használhat a nemzeti kultúrának...",
„... a magyar
nemzeti kultúra is akkor teljesedik ki igazán, ha nem az élettagadást, de az életigenlést szolgálja."
Kemény Gábor nemcsak a nemzetközi munkásmozgalom elméleti kérdéseiben
foglalt állást, hanem a fegyveres, forradalmi harc mellett is igent mondott. Az 1930-as
évek közepétől a spanyolországi fasiszta diktatúra elleni küzdelem mellett többször
felemelte szavát, s visszautasította az ellenforradalmi lapoknak a forradalom importjáról cikkező megállapításait. „Csak naiv emberekkel lehet elhitetni, hogy külső
agitáció okoz forradalmat, mikor a belső nyomor és elégületlenség százszázalékosan
okot ad arra" — írta 1936-ban a spanyol munkások harca mellé állva.
A kapitalizmus, a fasizmus elutasításával és a szocializmus igenlésével egyidőben felfokozottan figyelte, tanulmányozta a Szovjetunió pedagógiai törekvéseit.
A Századunk 1928-i évfolyamában Orosz iskola című cikkében már világosan megfogalmazta, hogy őt „az orosz iskola problémája nemcsak mint pedagógiai reformkérdés" érdekli, hanem elsősorban politikai, világnézeti ügyet lát benne. Megértette és elfogadta, hogy „ . . . azok az új szempontok, melyek a szovjetiskolát
megszabadították a polgári pedagógia jellegzetes vonásaitól, politikailag és csakis
politikailag determináltak." Egy külföldi cikk nyomán ismertette és népszerűsítette
a szovjet iskola alapelveit: a tanulók az iskolában társadalmilag hasznos m u n k á t
végeznek, s ezáltal az iskola lényeges részévé válik az államnak, a társadalomnak; a nevelés célja „megteremteni a jövendő kommunisztikus
társadalomnak
építőit és védőit"; a Szovjetunióban a munkaiskolát a munkások iskolájává tették, ahol
a társadalmilag hasznos munkának az a rendeltetése, hogy technikai alátámasztást
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adjon a szociális organizációnak. A szovjet iskola újszerűségét a régivel szemben
abban látta, hogy átmenetet jelent „a szó pedagógiájáról a munka pedagógiájához".
Védelmébe vette a szovjet pedagógia eredményeit A proletárnevelés
kérdéséhez
című cikkében (1935.). Reitzer Béla a Szegedi Fiatalok Művészi Kollégiuma gondozásában megjelentetett könyvének néhány elvével és megállapításával nem értett egyet Nem fogadhatta el, hogy a szerző tisztán elméleti szempontból világította meg a kommunista nevelés kérdéseit, és figyelmen kívül hagyta a gyakorlati
megvalósításra vonatkozó törekvéseket. Elutasította azt a szerzői eljárást is, amelyik egyetlen író elmélete alapján ítélte meg a kommunista nevelést, s még
határozottabban elmaraszalta a könyv koncepcióját, amelyik a családot úgy állította be, mint a kommunista nevelés sine qua nonját. Kemény Gábor a szovjet
pedagógia bemutatásakor sokrétűbb, gondosabb forrástanulmányozást, előítéletektől
való maradéktalan megszabadulást követelt. A szovjet, kollektív pedagógiáról így
summázta a maga véleményét: „Hogy a gyakorlatban még nem éri el teljesen kitűzött célját a kollektív pedagógia, azt — átmeneti állapota magyarázza. A gazdasági viszonyok — még az orosz fejlődés rohamlépései ellenére is — lassan alakulnak
ki." Az, amit a szovjet pedagógia eredményezni fog, az a harmónia, „nem kevesek
privilégiuma lesz, de minden ember lehetősége".
Kemény Gábor a két világháború közijtti Magyarországon joggal tekinthető a
művelődési szabadság egyik legkiválóbb marxista harcosának.
*

1945 után az új, a szocialista ember nevelése került gondolkodása
fókuszába.
A „dolgok ú j rendje" idején látta az embernevelés döntő fontosságát és a megoldandó feladatok sokaságát, s mindez felfokozta erejét, felerősítette munkaritmusát.
Élete utolsó három évében látszott meg igazán, mennyi értéket és gazdagságot
hordozott magában Kemény Gábor.
Mindent újjá kellett szervezni, sőt ott is volt a nevelés nagy őrhelyein, vezető
posztjain úgy, hogy közben a munka dandárját magára vállalta. Elnöke lett a
Magyar Pedagógusok Szabad Szakszervezetének, szerkesztője az
Embernevelés-nek,
vezetője a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium nevelési főosztályának, alelnöke
az Országos Köznevelési Tanácsnak.
Tanulmányaiban: közoktatás-politikai, irodalmi, művészeti, pedagógiai írásaiban gondolkodásának, szemléletének minden értéke felcsillant: hite az ú j világban,
a szocialista demokrácia megteremtésében; elvetése a visszahúzó régi eszméknek,
megmentése a gazdagító hagyománynak; úgy formálása a szocialista közszellemnek, hogy abban a megfelelő helyre kerüljön a nemzeti és az egyetemes emberi,
a hazai kezdeményezés és a külföldi eredmény; úgy erősíteni hatékonyan a szovjet szocialista kultúra iránti érdeklődést, hogy közben a nyugati pozitív törekvésekre is tudjunk figyelni; s minden gondolati törekvésből, eredményből kirekeszteni a dogmatikus szemléletet, s dinamikus, alkotó gondolkodással reagálni az ú j
idők sokasodó ú j követelményeire.
Kemény Gábor gondolatainak, törekvéseinek felvázolásával — azt hiszem —
sikerült azt is bizonyítanom, hogy életművének tudatosítása mindenekelőtt önmagunk gazdagítását és eddigi mulasztásunk jóvátételét jelenti.
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