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HAJDÚ LAJOS: 
FORRADALMÁR 

VAGY SZERENCSELOVAG? 
NYOMOZÓI JELENTÉS A , ,RÁBY-ÜGY"-RŐL 

Hajdú Lajosnak a Nemzet és emlékezet sorozatban megjelent 
könyve csakugyan nemzet és emlékezet, történelem és aktuális múlt-
értékelés viszonyához szolgáltat szerfölött izgalmas és igen értékes 
adalékokat szorosabban vett tárgyán túl is. Mert nemcsak a valóban 
élt Ráby Mátyás alakját, viselt dolgait kívánja hitelt érdemlő doku-
mentumok segítségével most már torzítástól mentesen megmutatni, 
hanem mintegy száz esztendő gondolkodástörténeti, „emlékezéstör-
téneti" tüneteinek felidézésére is sarkall. Hiszen jellemző dolog az, 
hogy Jókai, a Tisza Kálmánnal néhány esztendeje uralomra jutott 
párt politikusa, közgondolkodója miért vonzódik a témához: a me-
gyei önkényeskedés, elmaradottság ellen a nép valóságos érdekében 
az uralkodóval összefogó népboldogító alakjához. Érthető az is, 
hogy Szerb Antal miért becsülte a legjobban a Rab Rábyi Jókai regé-
nyei közül: a felvilágosultság, a polgárias tolerancia, a liberalizmus 
jegyében. A marxista irodalomtörténetírás kezdeti szakaszán Ráby-
ban (nem is annyira Jókai, inkább az emlékirat hősében) a haladás 
bajnokát látták, az 1980-as évek derekán megjelenő, a valóság Ráby-
járól szóló könyv viszont illúziók és előítéletek nélkül, objektív mó-
don igyekszik igazságot tenni vagy legalábbis „nyomozni" a Ráby-
ügyben. 

Propagandisztikus tételek helyett a lehető legtárgyilagosabb be-
állításra törekszik. Szemére veti például Komlós Aladárnak, aki csak-
nem jakobinust látott a történelmi Rábyban, hogy Ráby „érdemeinek 
tudja be a hatóságod leleplezését, amelyek lopnak, zsarolnak, sik-
kasztanak, arról azonban megfeledkezik, hogy az általánosítás oly-
kor igazságtalan. A nyomozó meg van győződve (mert kutatta a kor-
szak igazgatástörténetét), hogy pl. a pécsi kerületi főispáni és királyi 
biztosi „hatóság (élén gróf Széchényi Ferenccel és Hajnóczy József-
fel) — vagy más igazgatási szervek vezetői — ezeket a bűnöket nem 
követték el". (Itt, s a továbbiakban is a kiemelések Hajdú Lajostól 
valók.) A folytatásban fény derül arra, hogy milyen újabb tapaszta-
latok ösztönözhették a szerzőt a tendenciózus beállítások cáfolására: 
„Még akkor is igazságtalan az általánosítás, ha néhol — akár sok 
helyütt is — felszínre bukkantak az ellenőrzések során vagy a vizs-
gálatok nyomán olyan visszaélések, hibák, amelyek elkövetése ellen 
ma sem tudunk még teljes garanciát nyújtani." Egy szélsőségektől 
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mentes történelmi önszemlélet nevében sürgeti Hajdú Lajos, hogy 
ne a handabandázó szerencselovagokat méltányoljuk történelmünk-
ből, hanem históriánk hétköznapjainak nagyságait, például a fedd-
hetetlen jellemű és kiváló felkészültségű királyi biztost, Balogh 
Pétert. 

Mindez tisztán történelmi kérdés, a II. József korában működő 
különböző politikai és igazgatási személyiségek megítélésének prob-
lémája volna, ha Ráby Mátyást Jókai nem teszi halhatatlanná, s 
alakját, küzdelmét nem növeli az olvasók millióinak szemében jel-
képpé, eszménnyé. Enélkül Hajdú Lajos aligha folytatott volna tör-
ténelmi nyomozást. Kimondva-kimondatlanul az igazságtevés szán-
déka munkál benne: megfosztani Rábyt az őt meg nem illető köz-
tisztelettől, s vele szemben többé-kevésbé rehabilitálni a regényben 
elmarasztaltakat. A szerző igazságérzetének reflexe jól működik, néha 
még olyankor is, ha a teljes, a minden adatra, dokumentumra kiter-
jedő hézagtalan tényanyagnak ő sem lehet birtokában. 

Mindenesetre egy, a valóságban élt személynek az egyéniségét és 
életsorsát akarja rekonstruálni és nem a Rab Rábyt cáfolni, mint 
annak idején a Különös házasság támadói. A két ügy mégis analóg: 
mindkét író (meglehetősen óvatlanul) megtörtént eseményekhez és 
valóban élt személyekhez kötötte regényét, s ily módon sokakat pro-
vokált azzal, hogy megbízhatatlan, sőt erősen torzító források alap-
ján dolgozott. így történik ez most is: ezt a ,,leleplezés"-t is sértet-
lenül, meg nem fogyatkozó érvényességgel éli túl a Rab Ráby, s csak 
a valóságban megtörtént események, a valóban élt személyek meg-
ítélésében állhat be fordulat. Hajdú Lajos célja nem is több ennél. 
Tisztában van azzal, hogy egy népszerű Jókai-regény által a nemzet 
emlékezetébe bekerült figura, Ráby igazi egyéniségének és tevékeny-
ségének feltárása nem a Rab Rábyt „korrigálja", hanem múltszem-
léletünknek, ténytisztelő valóságmegközelítésünknek az erősítője. 

A könyvnek már első negyedéből kiviláglik, hogy Ráby Mátyás 
megrögzött hazudozó volt, aki önéletírásában igen könnyen cáfol-
ható adatokat közöl állítólagos nemességéről, iskoláztatásáról, bir-
tokairól, II. Józseffel való barátságáról, akit minden jel szerint nem 
is ismert személyesen. Megtudjuk, hogy a magyar kamara jogi osz-
tályáról milyen visszaélések, illetve lopások miatt távolították el, 
amelyeket maga sem tagadott, milyen gyanús zugügyvédi gyakorlatot 
folytatott Szentendrén, hogyan hitette el környezetével, hogy a csá-
szár bizalmasa, hogy vált megszállott, utóbb pszichopatológiai érte-
lemben mániákus feljelentővé. Szerzőnk imponáló érveléssel doku-
mentálja, hogy Ráby egyik beadványa miképpen cáfolja a másikat, 
hogy szinte bevallottan hamisítja kérvényeinek maga írta, bizonyí-
tékul szánt „mellékleteit", hogy a szentendrei visszaéléseket dekla-
ráló állításait sosem tudta bizonyítani, mert csak hallomáson, illetve 
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félreértésen alapult nagy részük, hogy hajmeresztően hihetetlen me-
séket talált ki önmaga igazolására (pl. azt, hogy huszonnégy török 
ruházatú egyén szöktette meg a börtönből). Az eredeti szentendrei 
jegyzőkönyveknek és elszámolásoknak, a Ráby-per aktáinak az isme-
retében meggyőző kép alakul ki a szentendrei és helyhatósági állapo-
tokról éppúgy, mint Ráby üzelmeiről. Teljesnek mondható és hiány-
talanul indokolt gondolatmenet a Hajdú Lajosé, mely hallatlanul 
érdekes elemzését adja az 1780-as évek magyarországi állapotainak. 

Rábynak ilyen beállítása, persze, nem előzmények nélküli. Amint 
arról a Jókai kritikai kiadás Rab Ráby kötetének jegyzetei beszámol-
nak, Rábyt közönséges kalandornak tartotta már Szinnyei, később 
Gálos, Benda Kálmán és Lakatos Ernő pedig az 1960-as években 
kimutatta, hogy a beadványoknak egy része puszta rágalmazás, s 
hogy Ráby már csak följelentéseinek számából következtethetően is 
zavarodottnak, pszichopata személyiségnek vélhető. Eddig is isme-
retesek voltak erőszakos és „nem tiszta kezű" akciói, s az is, hogy 
semmiféle elvi politikai áttekintéssel nem rendelkezett, „népbarát-
sága" sem egyéb demagógiánál. Ilyesfélére nevezetes Rab Ráby-
tanulmányában, a regény mindmáig legterjedelmesebb elemzésében, 
Sőtér István is utal, amikor Ráby jakobinus beállítását elveti. Két-
ségtelen tehát, hogy forradalmárnak alig-alig látta valaki is Rábyt, 
Jókai is humánus, jozefinista hivatalnoknak ábrázolja, s politikai, 
erkölcsi arculatával kapcsolatban is több ízben merültek fel kételyek. 
Hajdú Lajos azonban joggal hivatkozik arra, hogy mégiscsak „utcát 
és teret neveztek el róla, egykori házán, valamint rabsága színhelyén 
(a pesti vármegyeházán) emléktáblát állítottak neki"; hogy a szé-
lesebb értelemben vett közvélemény a Jókai által „megírt" figurát 
valóságos személynek tekintette, s „készpénznek vették Ráby 1797-
ben Strassburgban megjelent Öné/elírásának, csaknem minden meg-
állapítását". A Forradalmár vagy szerencselovag ?, ha nem is előz-
mények nélkül, de elsőként vetett számot kimerítő alapossággal a 
Ráby-üggyel. 

A tárgyában, céljában történettudományi könyv elsőrangúan fon-
tos az irodalomtörténet számára is. Igaz, a Jókai alkotómunkájára, 
művészi alakító tevékenységére inkább jellemző összevetést, a Rab 
Rábynak a Ráby önéletírásával való szembesítését többen elvégezték. 
De azért nem haszontalan a Jókai-regény szempontjából a regény-
beli és az önéletírás alanya mellett egy harmadik Rábynak, a való-
ságosan élt Ráby Mátyásnak a véglegesnek mondható portréja. Hajdú 
Lajost például joggal háborítja fel, hogy Ráby a császár bizalmasának 
tünteti fel magát, s ezzel pénzt csal ki különböző kérelmezőktől, 
sikeres közbenjárást ígérve. Jókainál azonban Ráby és József császár 
közvetlen kapcsolata művészi nyereséggel jár: a konfliktusok, a po-
litikai erőviszonyok, a megye és a császár törekvései áttekinthetőbbé 
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válnak ezáltal. Sajátos, mélyértelmű jelenség ez: Ráby valótlanságok-
tól hemzsegő emlékirata éppen mint ilyen volt alkalmas arra, hogy 
kifejezze II. József évtizedének, s persze, Jókai korának is, jellemző 
vonásait. 

Az új földesúr Ankerschmidtje éppoly kevéssé hasonlít a valóságos 
Haynaura, mégha az alapötletet tőle nyerte is az író, mint a Rab 
Ráby Matyi úrfija a történelmi Ráby Mátyásra. De ez a meg nem fele-
lés nem árt a regénynek, sőt (furcsa módon) Ráby önéletírásának 
képtelen túlzásai, s amivel Jókai fantáziája mindezt megtoldotta, az 
jellemzőbb és mélyebb tartalmakat segít kibontakozni, mint azt a 
valóságos Haynaura és Rábyra inkább hasonlító regényfigurák eset-
leg lehetővé tették volna. A regény voltán túl magát „króniká"-nak, 
valóságnak is állító, hiteles forrásokra hivatkozó Rab Ráby esete 
speciális: nemcsak Rábyt szerepelteti saját nevén, hanem Paprika 
Pétert, Niczkyt és másokat, tehát történelmi igazságot színlel, holott 
távol áll attól. Nem él a fikcionálás távolító gesztusával, s ez okkal 
ingerli az utókor méltányosságigényét. Ezért nagy nyereség Hajdú 
Lajos könyve, mely után könnyű eligazodni történelem és regény-
világ, valóság és fikció útvesztőiben. Nem hatástalanítja tehát a 
Forradalmár vagy szerencselovag ? Jókai sok-sok fogyatékossága mel-
lett is emlékezetes, nagyhatású regényét, hanem múltismeretünket 
gyarapítja. Nem szegényebbé tesz azzal, hogy megfoszt a Ráby-
legendától, hanem történelmi, irodalmi tudatunk differenciálódását 
idézi elő. A regényhős Ráby mellett most már van egy „igazi törté-
netünk", mely nagyon kevéssé hasonlít amarra, de éppen ilyen vol-
tában sok szempontból kiaknázható művelődéstörténeti dokumen-
tum. (Magvető Kiadó, 1984.) 

IMRE LÁSZLÓ 

INTER ARMA SILENT MUSAE* 

Tabák András hat évszázad katonaverseiből állított össze egy 
gyűjteményt. A testes kötet több érdekességet tartalmaz. Egyrészt 
szomorú tényként, a költészet tanúságával dokumentálja: a magyar 
történelem a XV. századtól szinte hézagtalanul a háborúk és a harcra 
készülődés közepette telt el. Másrészt arra utalnak ezek a versek, 
hogy a legjelentősebb költők egy-egy fordulata a közbeszéd figurája 

* „Fegyvert s bátor szívet". Szerkesztette: Tabák András 
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