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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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is lehetett, meg arra, hogyan vált például Amadé László Toborzásának 
„gyöngyélet" leleménye 1780-ra a katonaéletet minősítő szétbontha-
tatlan egységgé. Talán arról is tudósíthatnak ezek a költmények, 
hogyan jelent meg egy metrikai lehetőség ismeretlen költők műhe-
lyében, s azután hogyan használta föl ezt a „nagy irodalom". 

A kötet műfaja, a szerkesztő koncepciója és gyakorlata azonban 
inkább kételyt ébreszthet. Legelébb a műfaj. Egy tematikusan össze-
állított mustra ugyanis — talán akaratlanul — valami teljességet sze-
retne mutatni. Ez törvényszerűen a téma jelentőségének megnövelésé-
hez, az anyag túlméretezéséhez vezethet el. Itt is ez történt. Ebben a 
sodrásban (a bevezető szerint) az egész magyar líra „jószerivel a török 
elleni honvédő közdelemben született meg", a magyar költőket Ba-
lassitól Radnótiig a „katonatéma" is foglalkoztatta, Ady „az első 
világháború legkimagaslóbb lírikusa" lett. A harc utáni vágy, a ka-
tonai erény majdnem nemzetkarakterológiai ténnyé vált. Ez a szem-
lélet nemcsak nem igaz, hiszen a magyar nép sohasem kereste a har-
cot, hogy önmagát kiteljesítse, hanem kényszerűségből fölvállalta 
azt, nem óhajtván sorsát a mindenkori ellenség ambíciója szerint 
elfogadni, hanem az irodalom teljesen hamis értelmezéséhez vezetett 
el. Ebben az értelmezési bizonytalanságban sikkadt el A marsziliai 
ének fordítás volta, ezért lett „katona-vers" Petőfitől A szabadság-
hoz, a Nyakravaló, az Egy goromba tábornokhoz s egy XIX. századi 
Névtelen Pepi tántja arról, hogyan fogott egy harmincéves gazdag 
„tánt" magának egy kapitányt, majd annak halála után harmad-
napra egy újabbat. így vált katonaverssé Babits Hajnali szürkülete, 
Ady költeménye, A halottak élén és az Üdvözlet a győzőnek, Gábor 
Andor Verbunkja, valószínűleg a pontatlan cím miatt, Radnóti má-
sodik és hetedik eclogája. Komjáthy Álmodva című alkotása is ide 
sodródott, feltehetőleg azért, mert harcról van itt is szó: „A durva 
harc árjába dobva, / Alattam vér és testromok . . ." . Az azonban 
nem tűnt föl, hogy a Spinozáról elmélkedő, Szenicre száműzött ta-
nár a „harc"-ot itt az élet szinonimájaként használja csupán. 

A szerkesztői gyakorlat sem tűnik problémátlannak. Nem világos, 
miért szerepel még mindig önálló eredeti alkotásként a Thaly nép-
szerűsítette hamisítvány, a „Gelenczei Szőke Ambrus"-féle Harci dal. 
Nem érthető, miért maradt el a lovagi énekköltés, miért nem szerepel 
a népköltészet jelentőségéhez mérten, Tinóditól miért nem olvasható 
a Szegedi veszedelem s belőle a „Nagy sok dob, trombiták oly igen 
harsagnak"-kezdetű strófa, mely a valóban költő Tinódit reprezen-
tálja, meg a Budai Ali basa históriája és az Egri históriának summája. 
Vagy miért nincs a kötetben a bajtársiasságot, hősiességet és önfel-
áldozást költőileg is érvényesen megfogalmazó rész a Szigeti vesze-
delem kilencedik énekéből, Radivoj és Juranics epizódja? S hol ma-
radt jó néhány idetartozó vers Berzsenyitől? Miért nem olvasható 
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több azokból a klapanciákból, melyek minden háborút tömegesen 
kísérnek? És hol van a második világháború élményéből táplálkozó, 
bár igaz, csak 1963-ban papírra került hosszú vers, az Egy katona 
megy a hóban, Vihar Béla alkotása? 

A Fegyvert s bátor szívet arról akarja meggyőzni az olvasót, hogy 
a költészet fontos része „inter arma" született. A nyilvánvaló szer-
kesztői tévedéseket leszámítva is inkább a latinoknak adunk igazat. 
„Inter arma" ugyanis valóban „silent musae". (Zrínyi Katonai Kiadó, 
1984.) 

SIPOS LAJOS 

JÓZSEF FARKAS: 
ÉRTELMISÉG ÉS FORRADALOM 

A szerző, mint e terület évtizedek óta szorgalmas kutatója, ezúttal 
is a Tanácsköztársaság kulturális életével foglalkozik. Mondhatnók, 
hogy kiadványok hosszú sora után vajmi kevés újdonság várható 
ebben a témakörben. Ilyen vélemény azonban elhamarkodottnak 
bizonyulna. Részben azért, mert az idő múltával feltétlenül változik 
a látószög, másrészt még mindig kerülnek elő újabb anyagok, s más-
irányú kutatások is hoznak e témát érintő eredményeket. A szerző-
nek ez a kötete kutatásainak új szempontú summázata, s egyben 
alkalmat ad arra is, hogy az eddig kialakult képet határozottabban, 
pontosabban rajzolja meg. 

A kötetet a Kossuth Könyvkiadó adta ki. Ez a tény azt a szán-
dékot is jelzi, hogy a tárgy ebben a feldolgozásban szélesebb olvasó-
közönség számára váljon hozzáférhetővé, mint leszűrt, politikailag 
és szakmailag egyaránt immár közismeretinek is minősíthető isme-
retanyag. Á m József Farkas könyve mégsem pusztán népszerűsítés, 
rövidített változata többé-kevésbé lezárt feltáró munkának, hanem 
olyan mérlegelés, mely egyúttal kritikailag is rostálja az eddigi véle-
kedéseket. 

Megnyilvánul ez a törekvés egyebek között abban a hangvétel-
ben, amely a könyv egészét jellemzi. A kifejezetten politikai szem-
pontok mellett erősebb hangsúlyt kapnak a történetiek, a kultúra 
helyzetének a körülményekkel összefüggő, s részben csak azokkal 
értelmezhető sajátosságai. Míg az előző korszakban a Tanácsköztár-
saság kulturális életének, az akkor keletkezett tervek, programok, 
intézkedések, a haladó erők ezekhez való viszonyának kérdései áll-
tak a feltáró munka előterében, a Tanácsköztársaság e téren is meg-
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