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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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nyilatkozó jelentőségének bizonyítása érdekében — addig most már 
maguknak a folyamatoknak az elemzése az elsőrendű feladat. 

A Tanácsköztársaság művelődési politikájáról szól az első na-
gyobb fejezet. S noha köztudomású, ezt a nyilvánvaló tényt nem 
mindig vesszük kellően számításba, hogy százharminchárom nap 
ilyen politika kidolgozásához, nem is szólva a végrehajtásról, meg-
lehetősen rövid időszak. Manapság valamely, nem is túlságosan fon-
tos részletkérdésre vonatkozó életképes javaslat előterjesztéséhez is 
többnyire kevésnek bizonyul. Ám ami konszolidált időkben szer-
felett hosszadalmas és nem is mindig eredményes, az a felgyorsult 
történelmi időben meglepően hatékony tud lenni. Ennek okai kézen-
fekvőek. Forradalmi változások idején a megelőző kor politikáját 
ellenző, a szembenállás pozíciójából eredeztethető koncepciók már 
akkor is léteznek, amikor megvalósításukra még nincsen esély. Tu-
lajdonképpen ezek realizálódnak, fogalmazódnak meg a forradalmi 
helyzetben. Ennélfogva éppen az átfogó koncepció születik meg elő-
ször, s ez is egyben a legvilágosabb és legegyértelműbb. 

Ez az egyértelműség azonban csak a megteendő intézkedések fő-
irányaira jellemző, a megvalósulás során már érvényesülnek a kü-
lönbségek, az árnyalatok, sőt a nézetütközések is. Ez elkerülhetetlen, 
hiszen a forradalom fiatal még, nincsen gyakorlata, sok még a szub-
jektív elem. A Tanácsköztársaság kulturális politikájának egyik meg-
különböztető jegye mégis az a körülmény, hogy a gyökeres változások 
idején is ragaszkodik a pragmatikus megoldásokhoz, s számol a 
realitásokkal. Nem könnyű vállalkozás, hiszen mind a túlzás, a for-
radalmi radikalizmus törvényszerűen fellépő jelenségei, mind pedig 
a forradalmi mezbe öltözött polgári álláspontok eltérítő hatásai mű-
ködnek, mégpedig már az alapkérdések körében is. A folyamatos-
ság igénye s a tradícióval történő szakítás követelménye egyként ele-
ven e korszakban, amiből azután logikusan következik a hagyomá-
nyokhoz való viszony tisztázásának szükségessége. 

Eléggé ismertek ma már Lukács György ekkori és ide vonatkozó 
nézetei, Kassák álláspontja csakúgy, mint a Kun Bélával folytatott 
vita. József Farkas könyvének nem is az ezekre való ismételt utalás 
az érdeme, hiszen a könyv tanulmányai első renden a kultúrpolitiká-
val, sőt ezen belül kultúrpolitikai és művészetpolitikai irányelvek, 
programok kidolgozásával, bizonyos intézkedések végrehajtásának 
gyakorlati kérdéseivel foglalkoznak. E témák viszont, ha vannak is 
kutatási előzmények, már korántsem annyira ismertek. 

A leginkább újnak a sajtóval foglalkozó fejezet mondható. Fontos 
ez a tárgy már csak azért is, mert a közvetlen, napi politizálásban s 
az ilyen felgyorsult időben a folytonosan változó tényezőket nyo-
mon követő sajtó kitüntetett jelentőségű, az újságok szerepe igen 
fontos. Ám a sajtó átalakítása nem lehet pusztán a sajtóra vonatkozó 
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elméleti kérdések megfogalmazásának egyszerű következménye. Ha 
valahol gyakorlati érzékre szükség van a szellemi munka területén, 
akkor itt, a sajtóban mindenképpen. Annál is inkább, mert a régi 
Magyarország igen fejlett és szerfölött változatos sajtóval rendelke-
zik, temérdek kiadvány, lap, folyóirat, közlöny lát napvilágot, akik 
pedig csinálják, az újságírók, eminens szerepet játszanak az ország 
szellemi életében, nemcsak a hírközlés közvetlen feladatai körében, 
hanem a politikacsinálásban s a szellemi-művészeti élet egyéb régiói-
ban is. 

Nyilvánvaló, hogy ezt a hatalmas potenciált nem lehetett egysze-
rűen valamiféle új vágányra állítani, számolni viszont mindenképpen 
kellett e sajátos szellemi hatalommal. Ennek megfelelően a Tanács-
köztársaság sajtópolitikája meglehetősen toleráns volt, noha nem 
kerülhette el a sajtószabadság értelmezésének a polgáritól eltérő kö-
vetkeztetéseit, hiszen nem tűrhette el saját létezésének, jogosultságá-
nak megkérdőjelezését. Nagyvonalú volt viszont a vitakérdések egész 
sorában. A nézetkülönbségek csökkentése érdekében hajlamos volt, 
az adott helyzetben kényszerült is, kompromisszumokra. 

A különböző lapengedélyek kiadása, megvonása, újra engedélye-
zésük szeszélyesnek tűnhet, ám — olvashatjuk József Farkastól — 
ez esetekben mindig konkrét okok játszottak közre, ha úgy tetszik : 
előre nem látható tényezők, a sajtótermékek számának megcsappa-
nása pedig az időszak végén nem valamiféle szigorodás, hanem a 
mind súlyosabb papírhiány következménye. 

A könyv harmadik nagy fejezete az irodalommal és az irodalmi 
élettel foglalkozik. E kérdések az ismertebbek közé tartoznak. Mégis 
külön érdekességgel szolgál az irodalompolitika és az írószervezetek 
viszonyának tárgyköre, az avantgarde és a proletárforradalom kap-
csolatának annyit emlegetett témája s nem utolsósorban a világ-
irodalmi tájékozódás ebben a korszakban. E vonatkozásban az ada-
tok szükségképpen szórványosak, de még így is tanulságosak. 

József Farkas hasznos tájékoztató könyvet adott közre. Sokol-
dalúan és tárgyilagosan értelmezi anyagát. Csupán néha zavaró az 
az emelkedett hanghordozás, amely politikai irodalmunkban nem 
ritka. A könyvben feldolgozott tények politikai súlya önmagáért 
beszél, világosabban és hatásosabban akkor, ha nem kell még a re-
torika terhét is hordozniok. (Kossuth Könyvkiadó, 1984.) 
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