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Talán a legtöbb, amit em-
ber elérhet, hogy épp igazság-
kereső  útjának minden kerül ő -
jével, minden ellentmondást 
megpróbálva, se maga, se más 
előtt semmit el nem titkolva vá-
lik tanúságtétellé egy igazság 
mellett. 

Sinkó Ervin: Szemben a bíróval 
(1935) 

A fontos az, hogy ne le-
gyünk h űtlenek, azaz semmit 
se felejtsünk el, mert különben 
kárbavész minden, ami rettene-
test tapasztaltunk és tudunk. 

Sinkó Ervin: Budapesti mozaik 
(1963) 
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A KEZDET 
AVAGY S' 

ELŐD 

KEZDETE, 
ABADKAI 
TÉK 

е .: 

aüzetvezényelnek — 

KASZÁRNYAUDVAR 
(nappal) 

 
A szinte irreálisan hatalmas kaszár-
nyaudvaron felsorakozott katonák kö-
zül tizenketten önként jelentkeztek. 
Két fiatal katonaszökevényt vezetnek 
egy farakás elé, két fehérre gyalult ko-
porsó mellé. 
A körülményes ítélethirdetés után —
melyet mindenki vigyázzállásban hall-
gat —, el őbb az egyik, aztán a másik 
testére kivont karddal sortüzet vezé-
nyelnek, hat, aztán a másik hat —
önként jelentkez ő  — katona puskájá-
ból. A másik katonaszökevény, mi-
után végignézte társa kivégzését, 
utoljára megtörli verejtékes homlokát: 

 
Miközben a testek eltávolítása és a 
takarítás folyik, egy tiszt (Durig) ötle-
tére és az őrmester .utasítására Báti 
József, mindenkivel szemben, merev 
vigyázzállásban valami trágár katona-
nótát énekel. 
Sásdi Bandi mereven nézi. 
Erre, valamint a következő  kép be-
állításaira kopírozódik a FŐCÍM. 

1. kép 

~ 

DOKUMENTUM-MONTÁZS 

Mint egy gyorsan átlapozott képes-
újság, vágódnak be az első  világhá-
ború képei, egészen az 1918. október 
31-i pesti eseményekig. 
Dokumentum és dokumentum jelleg ű  
rekonstrukciók. 

— 1918. okt. 31. Egynapos általános 
sztrájk. 
— A Nemzeti Tanács pártjaiból koalíci-
ós kormány alakul, Károlyi Mihállyal 
az élén. 
— Tisza Istvánt frontról 'hazatért kato-
nák agyonlövik. 

. kép 

I I III I I І  
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3. kép 

OPтім  
SZABADKAI VÁROSI 
KÁVÉHÁZ 
(nappal — demerung —éjjel) 

A század elején épült cifra városháza 
földszintjét foglalja el a kávéház. Nagy 
ablakai a bankokkal, kirakatos boltok-
kal és cigányzenés, tükrös kávéhá-
zakkal igazi várost mímel ő , egyébként 
szemetes Kossuth utcára és a város-
háza előtti piacra néznek. 
A kávéház vendégei földbirtokosok, 
tisztek, polgárok, hivatalnokok, keres-
kedők, gazdag parasztok, orvosok, 
ügyvédek stb. Sokaság, zajló élet. 
Egy távoli sarokban a „m űvészasztal-
nál" ül Báti és Sásdi Bandi. 
Sásdi Bandi aranysz őke hajú, tüntető-
en arisztokrata hajlamú, kék szem ű , 
szép fiatalember. Gondosan vasalt 
hadnagyi uniformisáról a tiszti csilla-
gokat levágták. Állandóan szivarozik. 
Beszédstílusa félig játékos, félig pate-
tikus — ezt az egész társaság t ő le vet-
te át. 
Csupa olyan fiatalember, aki valami 
szekta gőgjével néz a gazdag, józan 
parasztváros lakóira, akik őket szintén 
megvetik; és szám űzötteknek érzik 
magukat, mivelhogy itt múlnak nap-
jaik. 

BA Ti 
Most mit festesz? 

SÁSDI 
... csak rengeteg kéz, kezek egész er-
deje; Manlichert szorító kezek, imád-
kozó kezek, egymást tördel ő  kezek... 
sötét háttérbő l, kísérteties világo-
san... elő re nyúlnak... 
Egyszer — még a háború alatt — azt 
mondtad: az emberiség óriási töme-
geinek élete önmagában nem érték, 
értékké csak az életnek egyedül értel-
met adó hatalmas egyén, az Über-
mensch könyörtelen keze teheti... 

BÁTI 
... És erre te azt mondtad, elég kár, ha 
így van. 

SÁSDI 
Beh bús, Beh bús mindez... 
... aztán — ha jól emlékszem — Budd-
ha... 
... Egy nap misztikus, másnap exp-
resszionista forradalmi vers... 

4 
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SZABADKAI VÁROSI 
KÁVÉHÁZ 

Seiden doktor és társasága valami ut-
cai csetepatét néznek a Kossuth utcá-
ra nyíló ablaknál. 

B) 
Jócó, a félszem ű , kopaszodó, mindig 
letört újságíró búsan olvasta fel leg-
újabb versét halott szeret őjérő l, Jan-
káról; a vele átélt érzéki gyönyörökr ő l. 
Sásdi és Móric kifogyhatatlan oda 
adással hallgatják. 

! ■ !11 ■■■ ■ fii 

... Futurizmus... 

...szélsđ  baloldali szocialista... 

. . .  a  Tett... — ezt Török méltóztatott 
belédplántálni .. . 
Egyáltalán nem látom be, miért akar 
valaki olyan görcsösen egy meggyő -
ződést, s ha van már neki egy, miért 
nem örül vele, s hagyja békén a másik 
embert... Bizony mondom, biztos 
szebb verseket írnál, ha nem volna 
mindig egy meggyőződésed. S azon-
kívül, akkor több férfiasság is volna 
megjelenésedben... Te ótestamentu-
mi komor levita, gyermekded gyermek 
és hazug költđ ... 
Nagy hiba, nagy-nagy hiba... Te 
majdnem-barátom .. . 

9. kép 

EGYIK 
Tenni kell valamit. đn, doktor, tagja 
a városi nemzeti tanácsnak. 

SEIDEN 
Komolytalan az egész nemzeti ta-
nács... Néhány napon belül, amint az• 
antanttal rendbejövünk, át fogja adni a 
helyét egy erőskezű , minden rendza-
varást vasmarokkal elfojtó hatalom-
nak. A katonák hálátlanul túllépik azt a 
határt, amit a pesti októberi forrada-
lom hivatalos szervei engedélyeztek 
nekik. 

SÁSDI 
Janka, Janka, mely szerencse, hogy 
sose élt szegény. 

MORIC 
Megdöbbentő  erejű , kiválóan eredeti 
és forradalmian merész a Jócó költé-
szete .. . 

SÁSDI 
... Nem fontos, vajon mindebb ő l vala-
mi is igaz-e, a fontos csak az, hogy a 
történet jól legyen elmondva. 

5 



iіІйІ ~ !' OPтім  
MÓRIC 
És Fluck? 

SÁSDI 
... megszűntek a keserűség napjai... 
Szegény zenélő  — elfoglalt adóalany 
—, a lendület napjait éli — ujj- és csuk-
lógyakorlatok, Dante, sőt talán Arisz-
totelész Logikája, hajnali kelés — nin-
csen zseni vasszorgalom nélkül. 
Vagyis holnap, legkésőbb holnapután 
nemeslelkű  zenélőnk itt lesz, és bú-
sulni fog, mint hím Níobé, és inni, mint 
egy kefekötő . 

SÁSDI 
. . .  A  jótétemény.:. 
... A vad pergđtűzben .. . 
... I`_s most is; pár fiola morfium... 

тбsб  
Bennem nem fogsz partneredre talál-
ni... 

Jócó fáradtan legyint. 
Јбcб  
...Már nem érdekelnek az effajta 
szenzációk... 

MÓRIC 
Olvassátok Baudelaire-t... Csodála-
tos könyv, a csodálatos idegállapotok-
ról, melyeket kábítószerekkel lehet 
elđ idézni .. . 
Feltétlenül meg akarom próbálni .. . 

SÁSDI 
... Zsidó puhány .. . 

Sásdi előveszi a fecskend őjét. Móric 
ijedten tiltakozik, hebeg. 

GÁTI 
... Én most  nem...  

BÁ TI 
...Soha nem, feledkezhetünk meg a 
háború millió halottjáról és nyomorék-
járól... Most már mindig a nép fog 
ítélni, ezután már másképp lesz min-
den, de minden. „Szüzek voltunk a 
forradalmak magas, piros, h ősi nászi 
ágyán..." — ahogy Ady mondta, de 
most már... 

Megy kifelé, hívja Bátit is magával. 

Sásdi elvonul a mellékhelyiségek felé. 
Valaki a Bácsmegyei Napló rendkívüli 
kiadásával érkezik; elterjed a hír, 
hogy gróf Tisza Istvánt megölték. 
Még a kártyaasztaloknál is csend 
lesz. Mintha mindenki egyszerre döb-
benten ráeszmélne, hogy ezzel a go-
lyóktól átlyuggatott, elvágódó szikár 
testtel együtt egy egész világ vonag-
lott utolsót. 
A csendben, az egyik márványasztal 
tetejérő l, szinte sikítva, Báti kezd be-
szélni. 



ввввв~ввв ввввввввввв ,  

A mellékhelyiségbő l visszaérkez ő  
Sásdi egy ideig áll. 

SÁSDI 
Ki az a hosszú majom ott az asztal te-
tején? Báti Józsi? Részeg a kölyök, 
biztosan. 

Kényelmesen elfoglalja helyét a m ű -
vészasztalnál. A hadonászó, hórihor-
gas Báti számára egyetlen lehet őség 
marad; kirohanni a kávéházból. 

... Kellemetlen hiba: mindig van egy 
meggyőződése, s minduntalan meg 
akar nyerni mindenkit ennek a meg-
győződésnek... 

VÖRÖS 

A VISEGRÁDI UTCAI 
KAPUNÁL 
(demerung) 

DAPEST 

31. kép 

A kapu alatt egy fekvőszéken teljes 
fegyverzetben alszik Dani. 
Vértes felköti. 

VÉRTES 
Ezt nem szabad, elvtárs. 

Aztán В  tival kilép az utcára. 
Csak pár tejeskocsi zörög az úton. 
Báti és Vértes két városi munkással 
találkozik, akik a forradalmi kormány-
zótanács els ő  fetthívását ragasztják ki. 

aIII  YWI 
вÁ ті   I  

Jó reggelt, elvtársak! Mutassák csak, 
mit ragasztanak! 

AZ IDŐSEBB 
Új kormány  van... 

Mindketten közömbösek. 

~ 

i 

' ~r 	• 	, 
+i 

VÉRTES 

Hallják, a proletárdiktatúra az más, 
mint az új kormány. 

BÁ TI 

Olvashatták a hirdetményt, amit kira-
gasztanak. 

— mutat Báti a „MINDENKIHEZ!" 
megszólítással kezd đdő  falragaszra. 
Az Idđsebb csodálkozva nézi a be-
szédes kedvű  úriembereket. 



1иІЯІІО ! 

AZ IDŐSEBB 
Csak azt szeretném tudni... mért 
nem várhatott ez a plakát reggelig... 
Könnyen lehet, úgy gondolják az urak, 
hogy a szegény embernek még az éj-
szakai nyugalom se jár ki. 

VÉRTES 
Hát nem olvasták? 

A FIATALABB 
Hallja az úr... 1914 óta több plakátot 
ragasztottam, mint ahány szál hajam 
van. Hát csak nem gondolja, hogy 
majd még el is olvasom? 

BÁTI 
'... MINDENKIHEZ! ... " 

BÁ TI 
Az ember voltaképp nem így képzelte. 
ezt a forradalmat. 

VÉRTES 	 . 
Túl korán jött. Túl korán és túl olcsón. 
Szinte kétségbeejtбn korán. 

4  
VÉRTES 
Kísérjen el a Várba... Kunhoz me-
gyek. Közben beszélgethetünk... 

BÁTI 
Hogy érti azt, hogy túl korán? 

VÉRTES 
Mindnyájan úgy érezzük. Azt hiszem, 
Kun is. 
De nem lehetett kitérni. Követeltük a 
proletárdiktatúrát, s most - Kun nem 
mondhatta, hogy még nem kell. 

BÁ TI 
De azt mondhatta volna, hogy a szo-
ciáldemokratákkal együtt - nem. 

8 

BÁ TI 
Nem értem .. . 
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A BERLIN TÉRТ6L A 
LÁNCH Í DON ÁT, A VÁR 
ALJÁIG 
(Demerung — nappal) 

Mikor Báti és Vértes egyedül marad-
nak, csak állnak szemben a plakáttal. 
Vértes cigarettára gyújt, míg Báti ol-
vassa a felhívást. 

Vértes és Báti mennek a hajnali köd-
ben. 

Báti riadtan áll meg. 



ORSZÁGHÁZ ELĆ  П1 TÉR 

Kun és az Elnök elvtárs, akik a főszó-
nokok, már befejezték beszédüket. Az 
egyikük az Igazságügyminisztérium 
balkonjáról, másik a Kúria lépcső-
feljárójáról intézett beszédet az em-
ber-rengeteghez. 
Az egyik mellékutcából Dani csukott 
autója nagy töfögéssel el đ robog, tete-
jén Báti ágaskodik a magasba. 
Már azzal is felt űnést kelt, hogy egye-
nesen belehajt a s ű rű  embermasszá-
ba. . 
Az autó néha továbbmegy, Báti új és 
új helyen beszél. 
Ilyeneket mond: 

Ф®~ 

VÉRTES 
Azt se mondhatta. Csak azt tehette, 
amit tett: a legrigorózusabb feltétele-
ket szabta, s ők erre azt felelték: be-
látták, hogy eddig tévedtek, s magu-
kévá teszik a kommunista párt prog-
ramját és módszereit. 

BÁTI 
S Vértes elvtárs most egyszerre hisz 
nekik, elhiszi, hogy ez igaz, hogy ez 
őszinte? 

38. kép 

BÁ TI 
... az egység munkás és munkás kö-
zött mindig is meglett volna, hogyha 
nem lettek volna a munkásságnak 
olyan vezérei, akik rágalmakkal, s ha 
a rágalom nem használt, akkor fegy-
verrel támadtak a forradalomra. 

... Ráismerek az arcokra, ti voltatok 
azok, akiket február 21-én a kom-
munisták ellen vezettek. Ti — öntudat-
lanul — akkor is azt akartátok, amit ma 
ünnepeltek, de azok, akik vezettek 
benneteket, azok tudatosan nem ezt 
akarták! Nem hiszünk nekik, ne higy-
gyetek nekik, csak a magatok min-
denre elszánt forradalmi akaratában 
bízzatok! 

Tévedni lehet jóhiszem űen is, de aki 
csak egyszer is hazugul, tudatosan 
máshova vezette a tömegeket, mint 
ahová azok menni akartak, az nem le-
het jóhiszemű . Aki nem hisz a töme-
gekben, az sose lesz igazi forradal-
már. Legyetek résen! 



MINISZTERI SZOBA A 
VÁRBAN 
(nappal) 

Kun nagy íróasztala mögött ül. Hang-
ja a szokott pattogó, és Báti mintha 
mégsem tudna ráismerni. 

Kun feláll. 

Kun kezet nyújtva már megy is az aj-
tóhoz, hogy a következő  várakozót fo-
gadja. 

 

~вввввввв * 
lвввввв ! 

HANG 
BÁTI ÉLETÉNEK LEGSZEBB DÉL-
UTÁNJA VOLT EZ. A SOKSZOR 
TÍZEZER EMBERREL ÚGY BE-
SZÉLT, MINTHA ÖNMAGÁVAL BE-
SZÉLNE. 
EGYETLEN SZÓT SEM MONDOTT, 
AMIT CSAK EGY ÁRNYALATTAL IS 
MÁSKÉPP GONDOLT VOLNA. 
ÉREZTE, HOGY A SZÍVEK EGY 
ÜTEMBEN DOBOGNAK AZ ÖVÉ-
VEL, AZ ARCOK ÉS SZEMEK CSAK 
ÚGY VILÁGÍTANAK FELÉJE... 

40. kép 

KUN 
Azért hívattam, Báti elvtárs, hogy kö-
zöljem: a kormányzótanács összeté-
tele ellen való izgatás —lázítás a dik-
tatúra ellen, s ezért forradalmi tör-
vényszék jár. 

BÁ TI 
Én csak... Csak meggyőződésem 
szerint beszéltem ... éppúgy, mint ed-
dig mindig. 

KUN 
Eddig mindig! 
Most nem érünk rá privát meggy őző-
désekkel foglalkozni! Jegyezze meg, 
hogy az édestestvéremet is falhoz ál-
lítanám, ha meg akarná zavarni a 
munkámat. Most elmehet, Báti elv-
társ. 
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Leülnek. Báti nézi Erzsi kezét, ahogy 
a zöld gyepet simogatja. 

Erzsi ellágyulva nevet. 

K, AVAGY 
ETETLEN 

BUDAI UTCÁK, NAPHEGY 
UTCA ÉS RÉT 
(nappal — demerung) 

 
Báti és Erzsi szótlanul sétálnak. Ka-
nyargós, csendes utcácskák, földszin-
tes házak. 

Báti néhány lépéšsel Erzsi mögött. 
Nézi a lány járását, bokáját, nyakszirt-
jén a hajpihéket. Megilletődött öröm 
árad belő le. 
Erzsi időnként hátrafordul, mintha él-
lenő rizné: Báti valóban vele van-e? 

 
Egy füves-dombos réten megáll, kö-
rülnéz. 

18. kép 

1 
ERZSI 
Üljünk le itt... Jó?... 

BÁ  TI 
Furcsán élünk mi mostanában... A 
tavasz úgy jött és múlt el, hogy észre 
se vettem. Nemsokára a nyár is elmú-
lik... A vonaton — mikor erre rájöttem 
— megfájdult a szívem, és elfogott a 
kívánság .. . 

Pedig elég egy ilyen vacak darabka 
zöld, mint ez itt, s az ember már va-
kációt szeretne magának... 

A természet közömbös. Csak még in- 
kább érezteti az emberrel a magányt. 

ERZSI 
Próbáld meg, arccal a földnek, magas 
fű  közé feküdni... Próbáld meg egy-
szer és érezni fogod: jó a föld, a f ű , a 
fák... Te azt mondod, a természet kö-
zömbös, én azt mondom, a természet 
jó, mert nem akar t ő lünk semmit, nem 
állít feladatokat... 

Báti nézi a lány haját, kezét, a rövidre 
vágott körmöket. Erzsi még mindig a 
gyepet simogatja. 
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A varázs megtörik, mindketten hall-
gatnak. 

Erzsi is feláll. Egyenes és nyugodt a 
lassú alkonyatban. 

1////■О ! 

GÁTI 
Nincs rettenetesebb a halálnál... Lá-
tod, most itt ülsz, én nézlek és tudom, 
hogy holnapra, nem, már ma estére 
csak emlék lesz, múlt id ő ... Kiabálni 
tudnék: segítség, segítség!... A perc 
tovatűnik, elrepül... 

ERZSI 
A tartalmas perceket nem kell sajnál-fi

... Mi pedig mostanában nem pa-
naszkodhatunk, hogy üresen múlnak 
a perceink... 

BÁTI 
Milyen volt Berlinben?... Láttad a... 
tetemét .. . 

ERZSI 
Nem tudtam megnézni ... Iszonyú 
szomorú voltam... El őttem Luxem-
burg Róza vízben felpuffadt hullája, 
és ugyanebben a percben a szociál-
demokrata hadügyminiszter köszöne-
tet mond az önkénteseknek, mert ren-
det teremtettek a német hazában .. . 
És a német munkásság nem hördült 
fel, nem törte szét a rendszert... Ez 
nagyon megdöbbentett: mi minden-
nek kell még jönni, ha ez sem elég? 

BÁTI 
És te? Miről beszéltél a sírnál? 

ERZSI 
Letettem a Magyar Tanácsköztársa-
ság koszorúját és mondtam, amit 
ilyenkor mondani szokás... De köz-
ben rád gondoltam, arra, amit utoljára 
mondtál nekem... A ne öljnél iga-
zabb és fontosabb parancs, hogy ne 
hagyj ölni... 

BÁ TI 
Mondd, Erzsi... Ha valaki ellenforra-
dalom napján belekiáltja az öldöklés-
be, hogy: nem szabad ölni, dobjátok 
el a fegyvereiteket... Aztán ezt a va-
lakit az elvtársaid elfogják és eléd ál-
lítják: mit mondanál? 

ERZSI 
Az elvtársaimnak azt mondanám: jól 
tettétek, hogy elfogtátok, nem szabad 
tű rni, hogy a cselekv8 embert a lelkiis- 
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Gáti szédülten, boldogan hallgatja, a 
tán feleszmél. 

Csend. 

 

FLUCKÉK LAKÁSA ÉS 
RÉMÜLT MONTÁZS 
(nappal — demerung éjjel) 
(Július végétő l — október végéig) 

 
Gáti szívszakasztó nyomorúsággal 
lépi át a küszöböt; csodálatos meleg 
otthon és a még csodálatosabb Anna-
m. — Hozta Isten nálunk, Gáti úr. —
Kezét csókolom, nagyságos asszony. 
— Érezze magát otthon nálunk... 

 
Aztán bemutatják Gátinak a lakást —
melyik lesz az đ  szobája. 

 
Aztán a terített asztalhoz ülnek; 
aranyszegélyes porcelán tányérok, 
monogrammos, csillogó evőeszkö-
zök, gyönyörű  karcsú poharak. 

►  в  в  \ ►  \ \ \ 

аввв■®ввоввввв ® ■вв вв ~ 

meretében bárki, bármivel megzavar-
ja... De annak a valakinek... neked 
négyszemközt azt mondanám: azén 
igazságomat azért szeretem, mert 
hiszek a tiédben... A mi életünkben a 
kettőnk igazsága talán soha nem fog 
találkozni, de mit számít az?... 

És azt mondanám még: nem baj, ha 
fáj... Minden, ami ma körülöttünk és 
bennünk van, az csak korbácsol, hogy 
vágyódjunk valami után, amiről csak 
annyit tudunk, hogy más, mint ami-
lyen a létező ... Még nincs itt, de vágy-
ként már ott él mindnyájunkban, és 
egyszer majd valóságként is megér-
kezik... És te, a szabálytörő , ebben a 
vágyban örökre szabályőrző  maradsz 
majd... 

BÁ TI 
Úgy beszélsz, mintha búcsúzni akar-
nál tő lem .. . 

32. kép 

HANG 
A BORZALOMNAK SZEMEI VAN-
NAK, ÉS A BORZALOMBAN VIR-
RASZTÓ EMBER MINDENT KÉPEK-
BEN LÁT. 

EGYETLEN HOSSZÚ NAP VOLT 
MINDEN, ÉS MINDEN ANNYIRA MA 
TÖRTÉNT, HOGY BÁTI NEM IS 
TUDJA, MELYIK ELŐBB, MELYIK 
кÉsбвв . 



 
— Vesz magának, Báti úr, vagy adjak 
én? -Köszönöm, ha szabad kérnem. 
A falon nagy, öreg ingaóra. 

 
Lányi egy pillanatra felnevet. 

 
Annamá, ahogy az asztalt szedi le —
rövidujjú fehér blúz van rajta — mezte-
len karjával valamiképpen hozzáér 
Báti arcához. Észre sem veszi, de 
Báti feje még inkább elő rehajol, ráesik 
a fehér abroszra; sírva fakad. 

 
Egy pillanatra Kálmán is sír. 

 
Janó bácsi azt mondja: az Úrjézus is 
sírt, amikor látta Jeruzsálémet, és én 
csak egy szegény, tudatlan lakáj va-
gyok, és sírni se tudok, csak itt van 
a takarékkönyvem. 1716 azaz ezer-
hétszáztizenhat koronáról szól, s azt a 
kommunista pártra hagyom és Báti 
elvtárs h ű  kezeire bízom. Továbbá tu-
datom, hogy most vitték el a detektí-
vek Kozmánét és a leánykát, s engem 
nem bántottak, nekem nem lehet pa-
naszom, de én már mást nem tudok. 

 
És a kis szobában, közvetlenül a fe-
szület mellett, combhoz szorított kéz-
zel, arccal a falnak fordulva lóg egy 
ember. Fluck még egy levelet is talál 
itt; tekintetes Báti József elvtársnak 
saját kezébe. 

 
Fluck rohan az üres utcán. 

 
Báti előtt az asztalon ez a levél, meg a 
takarékkönyv, és még egy fogsor is. 
„Továbbá a fogaim, mert én a grófék-
ra se panaszkodhatom, ők csináltat-
ták, sokat fizettek értük, s kár volna 
értük, ugyanis a hamis fogakért." 

 
Báti a konyhában lassú mozdulatok- 
kal égeti a levelet a fogsorral együtt. 

1 3) 
Kovács elvtárs elájul, de fellocsolják. 

iйиІЯІ o! 

HANG 
HA KÉSŐBB BÁTINAK ESZÉBE JU-
TOTT EZ, MINDIG IRIGYEN GON-
DOLT ERRE A SÍRÁSRA. AKKOR 
VOLT MÉG EGYSZER, UTOLJÁRA 
GYEREK... UTOLS6 NAP VOLT, 
MIKOR MÉG JOGA VOLT HOZZÁ, S 
MÉG TUDTA SAJNÁLNI MAGÁT —
MERT AZ EMBER, AKI SÍR, MINDIG 
MAGÁT SIRATJA. SÍRNI, AZ BOL-
DOG, ZAVARTALAN VISZONY A 
SAJÁT SZENVEDÉSÜNKHÖZ. 
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Annamá azt kérdezi, miért lobogóz-
ták fel Budapestet a románok bevonu-
lásának tiszteletére? 
(aug. 4.) 

 
Jutka ül Báti szobájában, és azt 
mondja, hogy Bátinak nappal még az 
ablakhoz se szabad mennie. 

 
Éjjel az utcán egy ember tántorog. 

 
Kilinyi Seiden doktort lelöki egy lép-
csőn. 

Báti felöltözve alszik. 

FL UCK 
...de valamit meg akarok írni: egy új, 
egy igazi mitológiát. Én az ördögöt 
akarom dicsérni, akinek nincsenek el-
vei, vágyai, követelései, csak egyet 
akar: rendezkedjünk be a határokra, 
melyek közé helyeztettünk, és ami 
Istennek nem sikerült, ne próbáljuk 
azt mi megcsinálni: egy világot, mely-
nek más értelme is volna, mint hogy 
van. Az ördög tenyere marok, nem is-
mer tréfát. Miért van az, Józsikám, 
hogy mégis mindig az Isten tenyere 
után kapunk, és az ördög, szegény... 

Komán,, eltévedtünk. 

Na9Y ú to~~ atvi got 
дY látunk e9Y 

~ pést." 
g nem 

 
A Szabó fut a vonat után. 

 
Valaki főbelövi magát. 

LÉNÁRT 
Nemsokára megszületik a gyerekem, 
és akkor Magdus boldog lesz. 

BÁ TI 
És maga? 

LÉNÁRT 

Hogy mondta Levine Münchenben, 
amikor halálra ítélték? Mi, kommunis-
ták, csak szabadságos halottak va-
gyunk. Látja, hogy tévedtünk mi a 
diktatúra alatt! 

BÁ TI 
Miben tévedtünk? 

LÉNÁRT 
Miben? Végleges formákat kerestünk 
a saját személyes életünk számára, 
mintha a végleges formáknak már el-
jött volna az ideje. Káosz! 

вввввввввввввв  



SAFFER PÁL 

MŰVÉSZ BELÜL NEM 
ÉREZHET SIKERT 

Interjú az Optimisták rendez őjével 
DđMđLKY János (1938) filmrendez ő , a budapesti Színház- és Filmm űvészeti Fő -

iskola tanára, a Magyar Televízió rendez ője, a Film- és TV-m űvészek Szövetségének 
főtitkára. 1965-ben végzett a Színház- és Filmm űvészeti Fő iskolán, Makk Károly és 
Máriásy Félix tanítványaként. Diplomafilmjével (Vercors: A tenger csendje) a Monte 
Carlo-i TV-fesztivál nagydíját érdemelte ki. Azóta mintegy 40 filmet és számos színházi 
előadást rendezett; f őként az irodalmi művek ekranizálása foglalkoztatja. Egyebek közt 
TV-filmet készített L. Andrejev, Anouilh, Babel (A kezdet), Becke tt , Bulgakov, Csehov 
(A 6-os számú kórterem) és Gorkij (Az áruló) m űveibő l, 1975 és 1980 között pedig ekra-
nizálta Krleža teljes Glembay-trilógiáját. A magyar irodalomból f őként Csurka-, Galgóczi-
és Lovik-műveket filmesített meg. Játékfilmjei közül kiemelkedik A kard (1977) és Az 
amerikai cigaretta (1978). Munkásságáért Balázs Béla Díjban és Érdemes M űvész Díj-
ban részesült, a TV-filmek veszprémi országos fesztiválján pedig több alkalommal is dí-
jazták. Jelenleg Ottlik Géza: Hajnali háztet ők cím ű  műve ekranizációján dolgozik. 

• Egy beszélgetés során említet-
te, hogy még főiskolai hallgató korá-
ban felkeltette érdekl ődését Sinkó Er-
vin életműve. 

Most feltehetném a szokványos 
riporteri kérdést, hogy „mi váltotta ki 
az Ön érdekl ődését", de azt hiszem, a 
dolog nem ilyen egyszerű . Az Opti-
misták sorsa eddig a szenvedélyes ér-
deklődés és a legalább olyan szenve-
délyes közöny volt. 

Az érdeklődés érzelmi alapja két-
féle volt: lelkesedő , lelkendező , vagy 
gyűlölködő . 

A közöny érzelmi alapja szintén 
kétféle lehetett: a forradalmi hullám-
völgyek fásultsága, vagy a forradalmi 
hullámhegyek pökhendisége. 

— Drága, jó KÉRDEZŐ ! A min-
dennapi kérdéseinket add meg ne-
künk ma — módosítanám az imát; 
vagyis köszönöm, hogy vagy. 

A „szenvedélyes közöny" korá-
ban amikor a mosolygós evidenciák 
kinyilatkoztatása fájdítja a létezést —
vagy jobb esetben „énisaztérzem- 
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amitte", „deértsdmeg" „értedte" stb. 
simogatással összetéveszthet ő  irigy 
vállveregetés a módszer (és ez job-
ban fáj, mint az ütések megaláztatá 
sa) — tehát a szenvedélyes közöny 
korában nagyon nehéz megmaradni 
annak, ami egyetlen lehetőségünk, 
hogy ti. magunk vagyunk; azonosak 
magukkal. 

Hiszen már a tükrök is hazudnak 
— nem mi nézünk vissza magunkra, a 
magunk szemeivel. (Talán elvesztek 
a tükrökben a szemek?) 

Most elkeseredett vagyok — hogy 
mi lesz a sorozat „eredménye", nem 
tudom; a film (fő leg ilyen hosszié idő -
ben) függetlenedik a készítőtő l; 
rosszabb vagy jobb lesz? mindenféle-
képp más, mint a szándék, ami meg-
indítja a kamerát. És most keseredett 
vagyok; mert valójában én sem láttam 
még ezt a filmet. Csak amit elképzel-
tem. (És abban hittem!) 

(Az elképzelt és a megvalósult 
között mindig a bukás bujkál. A siker 
relatív. M űvész belül nem érezhet si-
kert. Az „eredményt" csak remélem 
— talán megértik, talán megváltoznak. 
Talán új barikádokat találnak ki.) 

Vagyis, valami emlékr ő l, ami én 
voltam egykor (amikor elkezdtek for-
gatni) tudok csak dadogni; mert elbi-
zonytalanodtam — vagy már más va-
gyok ; épp ez a film — a csinálása! —
változtatott meg? (Egy rendezőt — saj-
nos? hál'isten? — végül is a filmjei te-
remtik meg és -újra.) 

Tehát: engem a „forradalmi hul-
lámhegyek pökhendisége" fárasztott 
el. És riasztott ez a könyv! Hogy Iám, 
volt és kell lennie valami másnak is. 
„Dadogva is", de ki kell mondani az 
igazat — ami az én igazam is; még ha 
falhoz állítanak érte, akkor is — VAGY-
IS HA NINCS HASZNOM BELÖLE. 
(Ezt is Krležától tudom pontosan!) 

És dühített, hogy HITETLENÜL 
VISSZAÉLÜNK — nemcsak, hogy ha-
zudunk, folyamatosan a jelenben; de 
még a múltat is hazudjuk! (Hogy 
szebb legyen a jelen?!) 

De tényleg — már leéltem egy bi-
zonyos időt; csak az érdekel, hogy ne 
kelljen szembeköpnöm valakit, aki én 
voltam egykor. 

Amikor először olvastam az Opti-
mistákat — és ma is! — egy érdekelt: 
a naivitás. 

A legmélyebbrő l és legérdektele-
nebbül kikívánkozó, a mindig elölr ő l 
kezdő , a lehető  legegyszerűbben —
tisztán tehát ! — kikívánkozó igazság. 

És zavar, hogy a forradalmiság 
nevében (annak legelemibb játéksza-
bályait is kikerülve, átmagyarázva, 
csukott szemmel, mosollyal — PÖK-
HENDIN) kikerüljük az igazságot. 

AKI HUMANISTA, ANNAK FOR-
RADALMÁRNAK KELL LENNIE — DE 
AKI FORRADALMÁR LETT, HO-
GYAN (MARADHAT) LEHET HU-
MANISTA!? 

Úgy látszik, csak saját magunk 
feláldozásával — a boldogság, ami 
nincs is? —elvesztésével létezhetünk 
tovább —, megtudva, hogy ami huma-
nizmus — ÉS — forradalom, csak ben-
nünk egy; kívül más, a jelen világban 
kettő  valami —egyel ő re! Mert az éltet 
tovább, hogy egyelőre; ma még; most 
stb., és majd... nekünk lešz igazunk. 

Az Optimistákkal szembeni el-
utasítás többnyire a f őhős, Bátj Józsi 
alakja köré sűrűsödik, és ez érthet ő . 

Ez az álmodó humanista forradal-
már alak, aki épp azért mert ilyen, 
menthetetlenül szembekerül minden 
hatalmi struktúrával és menthetetle-
nül el is bukik: vagy a forradalommal 
együtt (az ő  szempontjából ez a jobbik 
eset), vagy szembefordulva a gy őztes 
reális forradalommal, amely sohasem 
lehet azonos az álmokkal — ez az alak, 
úgy látszik senkinek sincs ínyére. 
Miért? 

Ön szerint ki ez a legény: útitárs, 
a forradalom hulladéka, vagy a forra-
dalom reménysége? 

— Ez az ember remény. És a más 
reményekkel szemben mi emberek —
ha adunk magunkra; és még remény-
kedünk! — elviselhetetlenül ellensé-
gessé válunk — hogy saját remény-
telenségünket, életünk kudarcait ne 
kelljen bevallani. 

De hulladéka is a forradalomnak 
— mert úgy érzem, itt Kelet-Európában 
eddig elhullott minden, ami éhék; hul-
ladékba hullott, úgy értem. És ha gu-
berálók vagyunk — akik csak egy kicsit  

is jobbak —ISMÉTELJÜK MÁSOK SI 
KERTELEN HULLADÉKKÁ VÁLÁ- 
SÁT — nem tanulunk más kárán — 
mert nem hisszük a kárt. „Mi kommu- 
nisták csak szabadságos halottak va- 
gyunk." 

Még bemutató előtt vagyunk, 
de az már nyilvánvaló, hogy a közön-
ség érdekl ődéssel várja a sorozatot. 

Mi ennek az érdekl ődésnek az 
alapja? Miért kelti fel ma a regény —
és ebbő l eredően a sorozat — a mai em-
ber érdeklődését? Mit mond neki ez 
az ötvenéves kézirat? 

Vannak-e forradalom-etikai kér-
désein kívül más, általánosabb érvé-
nyű  kérdések is a szövegben? Esetleg 
olyan kérdések, amelyekre azóta is 
egyre kétségbeesettebb sietséggel ke-
ressük a választ — amíg nem kés ő ... 

— Az érdekl ődést én nem érzem. 
Tehát az alapját sem. De ha egy em-
ber — és ezért nem drága a sok millió 
pénz sem! —, ha csak egy ember élete 
lesz más (erősödik a reménye, hogy 
van e világon is létező  harmónia az 
ember és a maga csinálta forradalom 
között — még ha ez az ő  legbelsőbb 
életében is játszódik le — amíg nem 
késő ! vagyis amíg él — és ezt az „éle-
tet" továbbítja — ahogy mi a filmmel 
próbáltuk továbbítani) akkor meg-
érte az a sok munka, amit — itt is kö-
szönöm nekik! — a stáb** csinált. 

MINDIG AZ IGAZAT —életünk 
minden pillanatában a legegyszerűbb-
tő l, az általunk leglényegesebbnek 
vélt pillanatig is mindig az igazat —
még akkor is, ha a falak veszélye 
nagy: mert beverhetjük a fejünket — és 
mert odaállíthatnak eléje — akkor is. 

NEKÜNK MINDIG A ROSSZABB 
— erre tanít e regény; DE CSAK MI 
TUDJUK FOLYTATNI. 

* Az interjú még a televíziós bemutató el ő tt ké-
szült. A Jugoszláv Televízió 1984. október 
18-án kezdte a sorozat sugárzását. 

" A filmet készítették: 
Rendező : Dömölky János; operat őr: Zentay László; f őgyártásvezető : Gergő  Péter, Kárpáti Zol-
tán; dramaturg: Schulze Éva, Végel László; díszlet: Vayer Tamás; jelmez: Jánoskuti Márta; zene-
szerző : Tamássy Zdenkó; vágó: Hertzka Vera; hang: Heged űs László; fővilágosító: Ma rton Jó-
zsef, Varga Zoltán; forgatókönyv: Schulze Éva, Szántó Erika, Dömölky János, Sükösd Mihály; 
szaktanácsadó: dr. Bosnyák István; történész-szakért ő : dr. Barsányi György; a szerkeszt őségek 
vezetői: Liszkay Tamás, Saffer Pál. 
Szereplők: Eperjes Károly, Takács Katalin, Andorai Péter, Hernádi Judit, Udvaros Dorottya, 
Haumann Péter, Koltai Róbert, Blaskó Péter, Egri Márta, Sinkovits Imre, Jordán Tamás, Paál Ist-
ván, Bán János, Reviczki Gábor, Szacskay László, Fazekas István, áze Lajos, Papp Zoltán, 
Sinkó László, Szerdenyei Béla, Hollóssi Frigyes, Cserhalmi György, Dégi István, Derzsi János, 
Gáspár Tibor, Ban al Zsuzsa, Schafhause г  Anikó, Árok Ferenc, Soltis Lajos, Sörös Sándor, Fe 
renczi Jenő , Földi László, Ábrahám Irén, Pásthy Mátyás, Faragó Árpád és mások. 
Díszlettervez ő-asszisztens: Hupkó István; jelmeztervez ő-asszisztens: Korpa-Dobi Jolanda; 
maszkmester: Tő rös Judit; ruhakivitelező : Orosz Imre; építész: Blagoje Antolkovi ć , hisz Ferenc, 
Kriska István, Đura Raši ć ; berendező : P. Nagy János; technikus: Kardos Ferenc; katonai szak 
értő : Hetés Tibor; kamerman: Fejér Gábor; zenei szerkeszt ő : Palásthy Pál; felvételvezet ő : B гen-
ner Éva, Balázs András; gyártásvezet ő : Ujvá гy Tamás, Miodrag Igrić ; a rendez ő  munkatársai: 
Dušan Mušicki, Zilahy Tamás, Fazekas István, Tomcsányi Vilmos; színes technika: Sándor Má 
ria. Készítette a Magyar Televízió és az Újvidéki Televízió a MAFILM közrem űködésével. 

17 



1979-1983) 

BOSNYÁK ISTVÁN 

1 

(1979 novembere; ön-konzultálás 
a konzultánsságról) 

Ekranizálják az OPTIMISTÁKat. Ahh, Ervin Iszidorovics, a 
Moszfilym szcenaristája! 

Konzultánsi megbízatás: a regény prizmáján át végigkísérni 
a produkciót, Ahh, Iszaak Emmanuilovics, a Moszfilym konzul-
tánsa! 

Mit lehet /kell/ érdemes tenni ilyen szerepkörben? 
Végső  soron: a regény és a film alkotóviszonyának megfele-

lését — meg nem felelését vizsgálni a kezdett ő l a végig. Mert nem 
az OPTIMISTÁK néhány motívuma alapján készül ő  szabad film-
variációról lesz szó, hanem a teljes regény ekranizálásáról, képi 
transzpozíciójáról több folytatásban. 

Hogyan vizsgálni tehát a két médium viszonyának adekvát-
ságát — inadekvátságát? 

Nyilvánvalóan: nem a pozitivisztikus-naturalisztikus „egye-
zést" keresve, hanem csupán és csakis: az alkotói rezonanciát. 

Mindenekelőtt tehát: a regény történelmi és politikai, sze-
mélyiségontológiai és etikai, illetve tö'ténetfilozófiai jelentés-
rétegeit fürkészni az ekranizálás egyes szakaszaiban. S nem 
utolsósorban: a kompozícióját! 

Mert az OPTIMISTÁK epikus fabulája — dráma. S őt, volta-
képpen tragédia is a fogalom eredeti, klasszikus jelentésében: 
a bukás nem egyik vagy másik szerepl ő  vagy szerepl őcsoport 
ilyen-olyan szubjektív adottságainak a következménye csupán, 
hanem a szemben álló felek fatális (történelmi értelemben sors-
szerű ) determináltságáé. Megmutatni, láttatni ezt a tragikumot a 
filmben is: nemcsak a regény, hanem az 1918/19-es magyar (és 
európai) forradalom valósága iránti alkotói h űséget is jelentené. 

S mivel az OPTIMISTÁK életes —problémafelvetéseivel fél 
évszázad múltán is elevennek megmaradt — aktuális történelmi 
regény, az összevetések során külön figyelmet szentelni törté-
netiség (dokumentarizmus) és maiság viszonyának. 
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A regényben az ún. objektív történelemnek („történő  törté-
nelemnek”) és a szerepl ők — különösen Báti Józsi — benső  törté-
néseinek szerves a kapcsolata mind az egyezés, mind a disz-
szonancia formájában. S e kétféle, „kinti" és „benti" történelem-
nek a regényben viszonylag arányos ajelenléte: az OPTIMISTÁK 
ugyanolyan mértékben történelmi dokumentumregény, mint ami-
lyen mértékben „énregény", azon belül pedig „kulcsregény". Az 
epikus dokumentarizmus és a rejtett vagy nyílt lírizmus arányát 
ezek szerint ugyancsak külön elemzési szempont tárgyává kelle-
ne megtenni. 

Az OPTIMISTÁK „üzenetét" — mind történelmi /dokumenta-
rista értelemben, mind pedig az aktualitás szempontjából — a 
drámai kompozíció és a sokrét ű  motivika mellett a szerepl ők ga-
lériája, azon belül pedig egy-egy szerepl ő  szociopszichikai és 
személyiségontológiai megformáltsága hordozza. Az összeveté-
sek során külön figyelmet fordítani erre is! 

A történelmi jelentésrétegek elemzesénél viszont nem az 
1918/19-es magyar és nemzetközi forradalmak könyvtárakra 
rúgó szakirodalmát tartani mérvadónak, hanem — magát a re-
gényt. Hisz nyilván a benne megfogalmazott történelem-élményt, 
történelem-iszonyt és -traumát kellene a filmnek is tolmácsolnia, 
s nem a szaktudományos (és „tudományos") történelemkönyvek 
igazságait (és „igazságait"). Le a historiográfiával —éljen a li-
riko-epikus szépirodalmi dokumentarizmus... 

(1979. november-1980. január; 
glosszák a Filmvázlatról) 

I. RÉSZ 

„A KEZDET KEZDETE, AVAGY SZABADKAI EL ŐJÁTÉK" 

A „művész-asztaltársaság" tivornyája! Micsoda jelentésgaz-
dag tivornya ez a regényben: benne van egy mikroközösség élet-
formájának lázongása — improduktív hedonizmus és vidékiesen 
sivár esztétizmus révén megvalósuló lázongása — a „rendesek", 
a konszolidáltak életformája ellen, s benne van e sajátságos tár-
sadalmi kisközösség sírva-vígadós agonizálása is: „Nekünk 
mind el kell rohadnunk, bizonyos csírák keltek bennünk, a rotha-
dás csírái, s azok immár uralkodnak, ellepik a falakat, a pincét 
és a tetőt..."„A falakat, a pincét és a tet őt” — vagyis a szabadkai 
világháborús „m űvész-asztaltársaságétól" jóval tágabb világ 
egész épületét is... A nagy tivornya ezek szerint nemcsak az ő  
távlattalan életformájuknak az agóniája, de közvetve a „rende-
seké", az úri Magyarországé s a Monarchiáé is hovatovább... 
E tivornya: kulminációja a regényindítás Filmvázlatban is idézett 
„üzenetének", miszerint Tisza Istvánnal „egy egész világ vonag-
lott utolsót" ... Mindezen túlmen ően azonban, legmélyebb jelen-
tésrétegében, e tivornya a „minden létez ő  infámiájának", a „töké-
letes bűnösség" polgári korának egyetlen pillanata is: egziszten-
ciális ű r a történelmi interregnumban. Avagy „élet, mellyel nincs 
mit kezdeni" — ahogy a regény szövegszer űen is utal rá, épp 
a „művész-asztaltársaságra" vonatkoztatva. 

E jelentésrétegek hangsúlyos jelenléte a filmben: az indítás 
adekvátságának egyik fontos biztosítéka lehetne. 

S néhány történelmi hangsúly is célszer űnek látszik. 
A Munkásotthon-jelenetben például talán még nagyobb nyo-

matékot kellene adni a tömegek alternatívájának: nemzeti tanács 
helyett paraszttanácsot... E hangsúlynak ugyanis a regényben 
nemcsak helyi — szabadkai — jelent ősége van; a Tanácsköztársa-
ság belpolitikai stratégiájának végzetes hibáját, a parasztság ele-
mi földéhségének kielégítetlenségét is anticipálja. 

S ugyanígy célszerű  lenne a regény azon utalásainak át-
mentése is a filmbe, melyek szerint á szabadkai szerbek és bu-
nyevácok az őszirózsás forradalom idején külön szerb—horvát 
nemzeti tanácsot alakítottak, s hogy Tósó (alias Ljubomir Dimit-
rijević ) és Jócó (alias Lazar Stipić) a szerbiai csapatok lehetsé-
ges bejövetelének hírérő l immár konspirálva ejtenek szót a „m ű -
vész-asztaltársaságban" ... A város társadalma s az „asztaltár-
saság" mikroközössége ezek szerint a proletárforradalom el őes- 

téjén nemzetiségi szempontból egyaránt megoszlott, a Tanács 
köztársaság majdani bukásának újabb oka — a nemzeti kérdés 
megoldatlansága — a regényben szintén el ő revetül. 

Mellesleg: e két utóbbi regénybeli hangsúly átmentése a 
filmbe nyilván nyomatékosabbá s dramaturgiailag is funkcioná-
lisabbá tenné a LIJEPA NAŠA Filmvázlatban is tervezett elének-
lését. 

Dramaturgia. — A tivornya-epizód a gazdagon rétegezett je 
lentésárnyalataival nagy dramaturgiai lehet őséget is rejteget ma-
gában; ekranizálása nyilván nem epikus jelenetsort igényel, ha-
nem — a regény nyitányával összhangban — egyre feszesebbé 
váló s végül a Seiden Mбric groteszk öngyilkosságával kulmi-
náló drámai képsort. Hiszen a szerencsétlen ifjú Seiden — ama 
történelmi „csírákkal" e társaságban leginkább inficiált, a nem-
létre leginkább megérett — figurájának groteszk önmegsemmisü-
lése egy végletekig duzzasztott létforma-léggömb szétpukka-
nása! 

Szerepl ők, szereplőgaléria. — A forradalom vagyonjogi intéz 
kedéseitő l rettegő  polgárság. Konzervatív — az őszirózsás forra-
dalom radikalizálódását fékez ő  — szociáldemokraták. Frontról 
hazatérő  (földre éhes, jobbára szegényparaszt) katonák. Impro-
duktívan lázongó polgári értelmiség. Még kisebbségben levő , 
az őszirózsás forradalmat tovább vinni akaró, tehát radikalizá 
lódó szocialisták... A regény szabadkai el őjátékának e szerepl ő -
galériája voltaképpen s jórészt azonos az OPTIMISTÁK egészé-
nek szereplőgalériájával. Sőt, részben a Tanácsköztársaság szo-
ciológiai szerkezetével is... 

Éppen ezért célszer űnek látszik még jobban kidomborítani 
az improduktívan lázongó polgári értelmiségi típusát a tündé-
rien-kispolgári zenész — Fluck, alias Rados Dezs ő  — és a gőgö-
sen-hedonista festő  — Sásdi Bandi , alias Farkas Béla — 'figurá 
jában, illetve a radikalizálódó értelmiségi-szocialista típusát a két 
szabadkai poéta, Török Géza alias György Mátyás és Báti Józsi 
alias ifjú Sinkó alakjában. Két utóbbi els ő  párbeszédében mintha 
elsiklana a karakterológiai hangsúly: Török a radikális magyar 



szociáldemokrácia híve, szemben a forradalom kibontakozását 
fékező , kompromisszőr szocdemség nagy többségével ... Török 
és Báti épp a balra tolódó szocialistaságukkal állnak —legalábbis 
fél lábbal — kívül és felül a „m űvész-asztaltársaság" tivornyáján. 
Török esetében a Filmvázlat ezt erőteljesen kidomborítja, Báti 
esetében azonban csak kevésbé. Holott jó alkalmat kínál ilyen 
szempontból a regénynek az a — filmdramaturgiailag is hálásnak 
tetsző  — jelenete, amelyben Báti a tükörbe néz, lesajnálja saját, 
a „m űvész-asztaltársaságon" csak félig fölötte álló önmagát, 
s elégedetlenségében (mint a Költ ő  ama híres juhásza) lecsap 
a szerencsétlen áldozatra: radikális eltökéltséggel rátapos a csú-
szó-mászó Seiden Móric kezére... 

Német eivtárs figurájában viszont a jobboldali szocdem, 
a szklerotizálódott hivatalos munkáspárti vezet ő  típusa van ke-
vésbé kidomborítva, mint a regényben. Ugyanakkor nemigen 
sugárzik alakjából a rendkívül jelent ős maiság sem, holott a re-
gényben a szószátyár, taktiz ő r, a Tanokat is a legsivárabb komp-
romisszumok talajára lehúzó „professzionáta forradalmár" mai 
nemzetközi típusának az „ ősmodellje" is ő , s a filmsorozat L ré-
sze talán épp ennek a felmutatásával lehetne a legjobb értelem-
ben aktuális... 

II. RÉSZ 

„BE SZÉPEK AZ EMBEREK! Ó, DRÁGA ÚJ VILÁG!" 

E részlet „külső" cselekményének „belső " mozgatórugói nyil-
ván Báti alkati imperativusaiban s velük összefüggésben az ő  
politikai, etikai és esztétikai hiány-érzeteiben rejlenek. S micsoda 
gazdag ezeknek a spektruma a regény vonatkozó három fejeze 
tében! 

Mindenekelőtt: a „zárt kalitkának", a „komisz kis életüket 
élő" polgári-kispolgári tömegek „kompótos" létformájának vissza-
taszító volta, amely ellen — s ez fontos — Báti nem valami szimpla 
„elvemberként", hanem valóságos „szervi" esztétizmussal lázad: 
alkati averziói taszítják a „kompótos" világtól. 

S aztán: a nyílt, nyitott, képmutatástól mentes életforma hiá- 
nya! 

És a tevékenyen-befogadó emberközösség utáni „kollek-
tív-individualista" sóvárgás. 

Meg az idegenség, idegenkedés a szubjektivitás vulgár-
marxista lebecsülését ő l, ami a Kommunizmus c. regénybeli fo-
lyóiratot — voltaképpen az INTERNATIONALÉt — tervez ő  új ba-
rátokra, s főként Saгkadira alias Lengyel Józsefre jellemz ő ... 

Továbbá a gyökeresen újat akaró forradalmi lendület hiánya, 
a minden régivel való szakítás, harcos leszámolás igénye, amit 
Báti — s ez ugyancsak jellemz ő  a szerepére — toleranciára is ké-
pesítő  erkölcsi fantáziával társít. 

S az intim remény, hogy a világháborút megjárt /megszen-
vedett tömegek, a „szennyes népáradat", illetve annak „szent 
brutalitása" a forradalom révén egyszer s mindenkorra felszámol-
ja ama másik — ti. úri, „fehér keszty űs" — brutalitást... 

Végül pedig: a személyes meggyőződés és politikai cselek-
vés egységének igénye, amely már itt, a szociáldemokrata Elnök 
elvtárssal alias Bokányi Dezsővel való vitában is erőteljesen kitör 
Bátiból, mintegy anticipálva a Kun Bélával való kés őbbi konflik-
tust: „Én csak úgy beszéltem... csak azt mondtam, amit sze-
rintem minden szocialistának ma és mindig mondania kell..." 
Tudniillik: az igazságot, a személyes igazságot, az intim meg-
győződés szavát... Ami viszont gyakran „intaktikus", tehát poli-
tikailag haszontalan, esetleg káros is lehet — s Bátinál mindvé-
gig épp ez az egyik legf őbb oka a gyakorlati politikával való súr-
lódásnak. 

Ezek az egzisztenciális hiányok, elvárások, nosztalgiák, 
„légszomjak" irányítják Bátit a Filmvázlat II. részével átfogott há-
rom regényfejezetben (is); ezek az ő  magánaktivitásának legf őbb 
indítékai, mozgatórugói — s ezekkel ütközik ő  minduntalan „fa-
lakba", az ún. objektív válóság, az őszirózsás Budapest „falai- 
ba" 

Talán jó lenne a filmben ezt a két ellentétes — szubjektív és 
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objektív — kompozíciós er ővonalat még erőteljesebben kihúzni 
s egyúttal megtenni e részlet „dramaturgiai lázgörbéjévé" is? 

Erőteljes hangsúlyt igényel aztán, ebben a részben is, Bátiék 
nemzedékének tragikus optimizmusa. Stefin elvtárs alias Hevesi 
Gyula, az induló Kommunizmus avagy az INTERNATIONALE fő -
szerkesztője ugyanis végső  soron Lenint is parafrazálja a világ-
forradalom hamari kitörésér ő l szóló tételével; „Én nem jósolom .. . 
én bebizonyítom, hogy a termelési technika mai fejlettsége mel-
lett a kapitalizmus fennmaradása lehetetlenség, mint ahogy a 
technika bizonyos fejlettsége mellett annak idején lehetetlenné 
vált a feudális termelés. A termelési eszközök mai fejlettsége 
szétrobbantja az individualisztikus termelés további lehet őségét, 
és szükségessé teszi a kollektív termelési módra való átté-
rést..." Ennek az „objektív optimizmusnak" a jegyében fogan 
aztán Cinner Erzsi alias Rothbart Irma bájos elszólása is a KOM-
MUNIZMUS program-vitáján: „Majd meglátjuk— mi, az itt lév ők, az 
induló magyar kommunista folyóirat munkatársai! —, hogy lesz-e 
a kommunizmusban külön nőkérdés..." 

S esetleg hangot lehetne adni itt az oroszországi magyar ha-
difogoly-tömegek — százezres tömegek — hamari hazaküldése 
reményének, az akkor egészen valószer űnek tűnő , a Tanácsköz-
társaság szempontjából hatalmas er őta гtalékot anticipáló, ám 
csakhamar káprázattá váló reménynek... 

Megjegyzés e részlet két fontos szerepl őjérő l. — Eisinger, 
az Apatinból Pestre került pincér regénybeli figurájában sok a 
maiság: a tegnapi proletárnak a kispolgári élet- és eszményszin-
teken való megrekedése dicső  ezredfordulónk előestéjén is —
szociológiai világjelenség... Eisinger regénybeli szerepe tehát 
rendkívül jó lehetőséget kínál a filmbeli aktualizálásra. Például 
az albérleti szoba kályháját tömköd ő  s lángjaival bevilágított Ei-
singer: a vörös kispolgár! Ám egyúttal több is ő : szánni- és sze-
retnivalóbb, mint az elvemberi ridegséggel szemlélt filiszter. Mert 
Sinkó Eisingerében — ama szolidáris írói fantáziának hála — van 
valami bájos filiszterség is a visszataszító mellett . — Kilinyi re-
génybeli figurájában viszont a professzionáta-politikusi stréber-
ség és stréber politikusság, a szélkakas-szer ű  pálfordulás-kész-
ség, a kaméleoni „alkalmazkodás" zsenialitása az aktuális. Ma 
is, nemzetközi méretekben is. 
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III. RÉSZ 

„AKI IGAZSÁGOT AKAR, HAZUDNIA KELL" 

A Filmvázlat III. részletével átfogott regényfejezetek voltakép-
pen azt tudatosítják az olvasóban, hogy a „kinti" és „benti" vilá-
gok egyaránt megérettek — a radikális változásra, megszüntetve-
megújhodásra. 

S miközben az „odakint" gyökeres transzformációjának ígé-
retesen érnek a feltételei — egyre fokozódik a „jó z ű rzavar" —, az 
„odabent" régióiban minden marad a régiben. Ennek a sajátos 
„aszinkronnak" a tet őzése a regénybeli mellébeszélés- és ha-
landzsa-jelenet, melyben az intim háromszögek tagjai: Erzsi —
Léná t — Jutka; Erzsi — Báti — Lénáit; Lénáit — Jutka — Magdus; 
Erzsi — Magdus — Lénáit a külvilág „jó z ű rzavarának" igézetében 
mindenrő l konverzálnak, csupán az „odabent" mindnyájukat foj-
togató nyomorúságáról, rossz zű rzavaráról hallgatnak... Ezt az 
egyezményes közös szerepjátszást talán zárhatná a regény 
kínálkozó („filmes"?) metaforája: Báti a külvilági „jó z ű rzavarral” 
kapcsolatos konverzálás közben felolvassa a KOMMUNIZMUS-
nak szánt cikkét, Erzsi pedig az objektív problémák, politikai 
teendők hallatán „mintha elszakadt volna a környez ő  emberektő l, 
a társaság, sőt a saját hangulatától", mire „Bátinak a fényes 
sző rű  szép katonalovak jutottak eszébe; lehajló fejjel rúgkapálva 
legelésznek a zöld gyepen, amint felhangzik azonban a trombita-
szó, egyszerre megfeszül az inuk"... E metafora fontosságát 
növeli a körülmény, hogy nemcsak az adott regényszituációra, 
hanem az egész regényen átvonuló egyik vezérmotívumra rímel: 
a „benti" ny űgökre, az individuum „zű rzavarára" csakis a tett, 
az akció, a világi „z ű rzavarba" való tevékeny belemerülés — vagy 
odaszökés!? — a gyógyír... Legalábbis ideiglenesen... 

Szereplők, szerepek. — Bátiék KOMMUNIZMUS-csoportját 
a Vértessel alias Lukács Györggyel való beszélgetés közvetve 
bár, de lényegesen karakterizálja: ők csak a tapasztalati ismere-
teken alapuló tudományokat ismerik el... pozitivista/vulgárma-
terialista álláspontjukat ingatja majd meg Vértes/Lukács „marxis-
ta metafizikája", avagy ma azt is mondhatnánk: marxista társa-
dalom- és személyiség-ontológiája... 

Báti regénybeli életforma-krédóját itt egészében át kellene 
menteni a filmbe is: „Minden életnek nyitott könyvnek kell lenni, 
csak a nyílt élet bátor... tiszta" stb. És: „bár sok minden történik 
velünk, oly ritka az, hogy valami bennünk is történjék... hogy 
odáig leérjen, ahol a tulajdonképpeni való életünk, ahol mi ma-
gunk vagyunk"... 

Lénáit alias Komját Aladár ekkor még személyiségtagadó 
szólama a filmben is jól jönne: „minden más, én, te, ő , csak lap-
pália" ... 

Kovács elvtárs alias Korvin Ottó direktívája a leendő  értel-
miségi-kommunistákhoz, vagyis a KMP alakuló intellektuális cso-
portjához szintén nagyon kellene: „Minthogy azonban épp az in-
tellektuális csoport megalakításáról van szó... szükségesnek 
látom, hogy emlékezetükbe idézzem: mi kommunisták forradalmi 
párt vagyunk, s a forradalom kegyetlen, véres holmi. Ez az egyik, 
amit jó lesz szó szerint meggondolni, miel őtt belépnek a pártba. 
S a másik: a kommunista pártban nem megy babra a játék. A 
párt feladata, hogy a forradalom vezérkara és hadserege legyen, 
s a pártfegyelem épp ezért nálunk nem üres szó, hanem azt je-
lenti, hogy a párttag mindenben, írásban, szóban és tettben alá-
veti magát a párt céljainak és akaratának. Aki nincs velünk, az 
természetesen ellenünk van, de sokszorosan ellenünk van, aki 
csak ímmel-ámmal van velünk és nem egészen, nem mindenre 
elszántan, nem föltétel nélkül..." 

Az Elnök elvtárs avagy Bokányi Dezs ő  karakterológiai kis-
tanulmányt érdeml ő  regénybeli nagy szónoklata viszont tartal-
maz veterán-gőgöt; munkásvezér-nacionalizmust; antibolseviz-
must; hagyományos szocdem-konzervativizmust; trade-unionista 
magántulajdon-védelmet; hivatásos-politikusi sz űkkebl űséget. 
és demagógiát is... De: megalkuvó „józanságának" van egy 
olyan felhangja, amely a regény zárórészének, vagyis a proletár-
forradalom vereségének távlatából tragikus igazság-elemmel is 
telítődik: nem mindig az a legrövidebb út, ami annak látszik, s 
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a legnagyobb veszély, hogy túlbecsüljük saját erőnket és lebe-
csüljük azt, amit áldozatos harcok után elértünk, ti. a polgári-de-
mokratikus köztársaságot... 

Történelmi tragikum: a III. Internacionálé akkori elnökének, 
Zinovjevnek a cikke a regényben! „Klasszikus logikával bizo-
nyítja be a cikk, hogy nincs más kiút a legyőzött és győztes impe-
rialista államok káoszából, mint a világforradalom, s hogy a gy őz-
tes proletárforradalommal magától sz űnik meg minden területi 
és nemzetiségi kérdés" ... E cikk parafrázisa a filmben is nagyon 
jól jönne; segítene elmélyíteni a magyar optimisták tragikus op-
timizmusát — szemben állítólagos „együgy ű  naivitásukkal"! Azt 
ti., hogy a világforradalom szükségszerű  kitörésében és győ-
zelmében az első  világháború üszkein a Kommunista Interna-
cionálé elnökétő l Leninig — le és föl! —Október valamennyi jelen-
tős teoretikusa feltétlenül hitt... Nem úgy a Történelem hegeli 
„cselében" is... 

IV. RÉSZ: 

„VILÁGFORRADALOM — 
VAGY FALUSI KOCSMABÉRLET" 

A kis Kozma Rбzsi — az egyetlen gyermekfigura! — szere-
pének több teret és időt biztosítani! A regény egyik legjobban 
megformált alakja ő  —élő , eszmélő , tündéri kis proli, talán a leg-
individualizáltabb epizodista! —, s a film szerepl őgalériájában is 
nyilván jól jönne teljesebben megjelenített figurája. 

Sárit alias Stern Jolánt a Kozma Györggyel való találkozá-
sakor teljes vehemenciájával adni! Hiszen a regény szerint „agi-
tált, és egyben a szívét is kiöntötte"... S nemcsak a „csirkefogó 
szocdemek", hanem a szocdem prolik elleni bájos kitörését is 
jó lenne átmenteni: „Tudja... engem eltiltottak attól, hogy a gy ű -
léseken a szocdemek közt agitáljak, mert nem bírom idegekkel 
ezeket a marha prolikat, mindjárt dühbe gurulok, ha elkezdenek 
demokráciáról és fokozatos fejl ődésrő l beszélni"... 

Kun Béla „dörgése" itt személy szerint Bátira is irányuljon, 
amikor Kócziánnal együtt kidobja őt a VÖRÖS ÚJSÁG szerkesz-
tőségébő l: „Köszönöm a cikkét, Báti elvtárs, köszönöm a verse-
ket, köszönöm a bölcsességeit — megsüthetik mind!" És: „Vagy 
maga, mondja, Bát!, maga azt hiszi, hogy bolsevista?" 

Seiden doktor regénybeli figurájában sok az id őszerű  vo-
nás. Cinikus lamentációjából — „Mi az, hogy régi világ? A világ 
mindig új és egyben mindig régi: mindig lesznek, akik lefölözik, 
és mindig lesznek, akik nem juthatnak a fölhöz. No és voltak és 
lesznek mindig ilyen fiatalemberek is... akik majd csak akkor 
veszik észre, hogy mit mulasztottak, ha majd utolsót nyekken-
nek" —, e bosszantóan „józan" lamentációjából a mindenkori 



konszolidációk mindenkori „józansága" szól; a forradalmakat 
megelőző , s a győztes forradalmakat csakhamar utolérő  idđk 
„józan" filisztersége! Polgári káröröm — és kegyetlenül igaz pró 
fécia is egyúttal! 

Jani bácsi, a „bibliás öreg" alakját itt, a politizálódása folya-
mán egyelő re még két, egyaránt er őteljes etikai princípium ha-
tározza meg. Egyfelбl: „Aki fegyvert fog, fegyver által vész i!.. . 
Eljő  az idő , mikor titeket valaki megölend, állítja, hogy isteni tisz-
teletet cselekszik" ...Másrészt pedig: a kívülmaradás is b űn, ti. 
az  is vétség, ha az emberfia nem segít a veszeked őknek egy új, 
fegyver nélküli, háborúmentes világ kiverekedésében... Báti re-
génybeli „feljegyzése" voltaképpen erre az utóbbi princípiumra 
„rímel" a hangsúlyos tétellel (valójában: a Lukács György-paraf-
rázissal): „Belzebúbnak segítenie kell ki űzni az ördögöt"... 
Avagy a forradalom végcélja érdekében vállalni kell nemcsak a 
jó, de a szükséges rossz eszközöket is... 

RÉSZ: 

„A HELYZET MA JÓ, AVAGY VÖRÖS 
BUDAPEST" 

Hova lehetne átmenteni a regényb ő l a VÖRÖS ÚJSÁG in-
formációját, miszerint az orosz szovjetkormány közölte a péter-
vári munkásokkal, hogy küszöbönáll Romániának a szovjetek-
hez való csatlakozása? És Csicserin üzenetét, ugyancsak a  VI-'  
RÖS ÚJSÁGbóI, hova? — „Miközben az ukrajnai szovjet csapatok 
a már erősen forrongó Galíciához közelednek, mi közeledünk 
magyar szövetségeseinkhez, akik ellenségeink mögött állnak" .. . 
A szovjet és nemzetközi segítség valószerűségének fényében 
1919 magyar optimistáinak forradalmi reményei —egyáltalán nem 
„naivak"! 

Báti jellemzéséhez — közvetve — itt jól jönne Török Géza 
tréfás minősítése: „Lám... mindig mondtam, hogy fenemód mo-
hó ember ez a Báti. Máris a következ ő  forradalmon töri a fejét..." 

Kozma György , az egykori grófi lakáj tragikus expropriáló 
műveletének — nagybetegen, csaknem halála óráján, a gróf ün-
neplőjét és lakkcipőjét ölti magára, majd befekszik a grófi ágyba 
— polivalens a regénybeli jelentése. A Gy őzelem pillanáta, Iám, 
„feldobja" a potenciális munkásarisztokratát is, aki úgy értelmezi 
a proletárforradalmat, mint puszta személycserét a vagyonjogi vi-
szonyokban... Ám Kozma György regénybeli alakjában ez közel 
sem merő  negatívum! Alakjában ott munkál az „emberi, nagyon 
is emberi" motívum, a „riadt, könyörg ő  bánat" amiatt, hogy neki, 
a romba döntött régi világ agonizá!ó roncsának, a világháború 
gyógyíthatatlan rokkantjának a forradalom gy őzelmét követően 
máris távoznia kell az újnak ígérkez ő  világból. 

Janó bácsi naiv fejtegetésében erős hangsúlyt adni a kí-
vülmaradás, arészt-nem-vevés etikai terhének: „Tán nincs is 
nagyobb bűn, mintha a megvetett, bírák elé hurcolt, üldöztetett 
igazak mellett vakon megy el az ember, és nem látja meg bennük 
az úton járó Krisztust. De én hál' istennek, már látom, most már 
látom... és buta fejjel szolgálni akarok neki, szolgálni, hogy a ra-
bok mielőbb szabaduljanak, az igazak mihamarabb diadalmas-
kodjanak — s mindenek köz legyenek"... Egyáltalán: a bibliás 
öreg metamorfózisában érzékeltetni, hogy a forradalom szívvel-
lélekkel, teljes és cselekvő  azonosulással történ ő  vállalása bibliai 
konzekvenciákkal is lehetséges... Embere válogatja! És a morá-
lis konzekvenciák levonásának egyéni képessége. 

RÉSZ: 

„ A HIT, AVAGY LENNI VAGY NEM LENNI" 

Blaha elvtárs bántó hiánya; a forradalmári dráma epikává 
szelídült! 

A Filmvázlat legnagyobb eltérése a regényt ő l Blaha alakjá-
nak kihagyása, amivel, ha ennél maradnánk, drasztikusan meg- 

sértenénk az OPTIMISTÁK fináléjának m űvészi koncepcióját, 
szimplifikálnánk etikai jelentését, kicsorbítanánk a cselekmény 
drámai élét s elsikkasztanánk a forradalmár-individuum legele-
mibb egzisztenciális konfliktusát. 

Pedig Blaha szerepének m űvészi rendeltetését Sinkó E rvin 
külön is „ránk testálta" a kecskeméti FORRÁShoz intézett öreg-
kori levelében: a тegény Kecskeméten játszódó epizódjába azért 
iktatta be a valóságban nem létezett, modell nélkül létrejött Blaha 
elvtársat, mert csak így volt lehetséges a f őszereplő  Báti Józsi 
benső  vívódásának dramatikus megjelenítése... 

Az írói szándék azonban az ekranizálás során mell őzhető  is 
lenne, ha Blaha irodalmi funkciójának „kulcsát" nem adná ke-
zünkbe — maga a regény. 

A „Blaha elvtárs, Kecskemét katonai diktátora" c. fejezet 
végén olvasható ekulcs-részlet a Pestre visszainduló Bátiról: 
„Kecskeméten Blahával mintha egy b űvös körbe került volna, 
ahonnan minden oldalról a saját arcának tükörképe néz rá. Ha 
visszagondolt rá, úgy jelent meg előtte, mintha egész kecskeméti 
ideje alatt ő  filmvászon előtt ült volna, s különös módon Blaha 
személyében a saját gondolatait és elképzeléseit vetítették volna 
konzekvens cselekedetté válva, megvalósítva elébe. Mintha 
csak, mielő tt ő  maga hozzájuthatott volna a cselekvéshez, kívül-
ről, médiummal akarták volna bebizonyítani neki, hogy öncsalás 
és hazugság — nem tudása mindannak, amit tud — kellene hozzá, 
hogy ezeknek a gondolatoknak és elképzeléseknek alapján cse-
lekedni tudjon." 

Vagyis, Blaha elvtárs, a „szelíd kez ű " forradalmár azt cse-
lekszi, méghozzá konzekvensen, amit Báti csupán inkognitóban 
„tesz", maga is szeretne tenni. 

Báti viszont, a szándékaiban, pártfegyelmében stb. ekkor 
már „erős kezű " forradalmár épp azért képtelen intranzigensen, 
az emberélet feláldozását is vállalva cselekedni, mert Blaha tu-
dása —élet-, ember- és forradalomszemlélete — ő rá is átsugárzik 
s bénítja, passzivizálja az „er őskezű " cselekvésben. 

Vagyis, Blaha és Báti a regényben egymás „tükörképe", 
„médiuma", komplementáris alteregója... Közös modelljük — a 
kecskeméti városparancsnok ifjú Sinkó — súlyos etikai terhekkel 
megosztott személyiségének, az ölni kell és ölni nem szabad im-
perativusával egyaránt determinált kettős énjének két szerepre 
(és szerepl őre) bontott irodalmi megvalósulása. 

E rendkívül funkcionális regényírói eljárás eredményét min 
denképpen átmenteni a filmbe is! 
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A VI. részlet domináns történetfilozófiai jelentésrétege: a hit. 
— Vértes ezzel kapcsolatos fejtegetéseit konkretizálni, életszer ű -
séggel telíteni — a regénnyel összhangban. Például a Szovjetház 
éttermében elhangzó trialógusban Vértes példálózzon Bátinak 
és Lányinak a „történetfilozófiai ihlet" regénybeli példájával is: 
„Mi az, amit én történetfilozófiai ihletnek nevezek? Erre egy példa 
jutott eszembe, mely, azt hiszem, találó. Általában helytelen ro-
bogó vonatra felugrani. Nem helyes a saját szempontunkból, és 
nem helyes szociális szempontból. Ez a közlekedési szabály 
éppúgy vitathatatlanul érvényes, mint a morál szabályai. De 
hogyha nem egy vonatról van szó, mint amilyen a többi, hanem 
egyetlen robogó vonatról, mely talán csak emberölt ők múlva tűnik 
fel újra az időben, s én mégsem ugrok fel rá, mert veszélyes? 
A morál nem fog hozzásegíteni, hogy felismerjem: ez egy egy-
szeri, jövőbe robogó vonat. Ehhez a felismeréshez a hit kell, ez a 
teljesen irracionális tényez ő . Tudományosan éppoly kevéssé le-
het a pillanat egyszer űségét abszolút biztonsággal felismerni, 
mert a tudomány éppúgy, mint a morál, a pillanattal szemben 
mindig általános, absztrakt marad..." 

S ehhez az összevonható/összes ű ríthető  vértesi monológ-
hoz adjuk hozzá Lányi alias Révai József regénybeli konklúzióját 
is: „Tehát... toldjuk meg Vértes elvtárs szép képét a reménnyel, 
hogy akik nem akarnak a mi vonatunkra felugrani, azokat elfogja 
gázolni a vonat, de azért mégis elvisz minket a jöv őbe..." 

A Vértes szovjetházbeli szobájában játszódó jelenetb ő l pe-
dig két vonatkozó példa is kínálkozik a történetfilozófiai jelentés-
tartalom konkretizálására, „megelevenítésére". 

Az egyik: amikor Vértes a hitr ő l mint a forradalmári cselekvés 
tudást kiegészítő  előfeltételérő l beszél — ,, ... attól, hogy valaki az 
összes marxista ismereteket tökéletesen elsajátította, attól még 
senki se lett hérosz. Egyedül a tudásból sose következik cseleke-
det. Politikailag például semmiféle tudás sem jelentheti az aktuá-
lis helyzetnek és összes lehetséges következményeinek töké-
letes ismeretét. Az egyéni cselekvéshez épp annak dacára jut el 
az ember, hogy tud, mert tudni azt is jelenti, hogy az ember tisz-
tában van azzal, hogy az összes lehetséges következményeket 
nem tudhatja" —, amikor Vértes a történetfilozófiai hitr ő l ilyen „el-
vontan" beszél, toldjuk meg fejtegetését az ő  hamleti — és lenini/ 
trockiji példájával: „Hamlet azért nem tud cselekedni, mert Csák 
tud, és nem hisz. Lenin és Trockij attól, hogy kit űnően felismer-
ték a forradalmi helyzetet, nyugodtan ülhettek volna könyvtár-
szobában, s nézhették volna az ablakból, mint a meteorológus, 
hogy csakugyan jön-e a tudományos megállapítások szerint 
bekövetkezend ő  zivatar... Minden tudás szkeptikussá teszi az 
embert, csak tudásból sose merne valaki egy nép, egy forrada-
lom élére állni: ahhoz, hogy valaki mindannak ellenére, amir ő l 
tudja, hogy el ő re nem tudhatja, mégis meg tudja tenni, hogy egy 
forradalom élére álljon, ahhoz az kell, amiben én hiszek: a hit  ire- 
ii.  

S a másik konkretizálási lehetőség, ugyanott: amikor Báti el-
mondja Vértesnek kecskeméti toborzó-élményét a szabómun-
kással, aki azt kérdi Gátitól, ha csakugyan beáll a Vörös Hadse-
regbe és elesik, akkor mi haszna lesz őneki a forradalom győzel-
mébő l — akkor adjuk Vértes vonatkozó kommentárját is: „Ha ná-
lunk nem volna még mindig az a helyzet, hogy a munkások nagy 
része, majdnem mind személy szerint még »ártatlan« a forrada-
lomban, fel sem vetődhetne egy ilyen kérdés, mint ahogy az 
orosz munkásnak nem is jutna eszébe már csak azért se, mert 
mindegyiknek személy szerint megvan a maga »b űnlajstroma« a 
burzsoáziával szemben... Háborúba menni, akarni, vállalni 
az élet kockáztatását, kihívni a halált egy ügy, egy eszme, akár-
minek a diadaláért, amennyiben önként történik, racionális szem-
pontból illogikus, mindig irracionális cselekedet... ahhoz, hogy 
az ember harcolni tudjon, hit kell." 

Az efféle konkretizálások nemcsak a regény (látszólag) el-
vont történetfilozófiai jelentésrétegét hoznák közelebb a néz ő  
höz, hanem Vértes regénybeli figuráját is adekvátabban láttat 
nák. Kitűnne belő lük, hogy az ő  állítólagos „marxista metafiziká-
jának" — avagy a forradalmári hitr ő l, „történetfilozófiai ihletrő l", a 
munkásság világmegváltó öntudatáról stb. való töprengéseinek —
nagyon is valóságos, nagyon is történelmi, nagyon is konkrét: 
a tér és idő  koordinátarendszerével meghatározott a táptalaja... 

Vértes nem doktrinér teoretikusa a Forradalomnak mint olyan-
nak, hanem tevője, csinálója, végzője — és közben, és ugyanak-
kor végiggondolója is a konkrét forradalomnak: a lenini Október-
rel kibontakozni látszó világforradalmi hullámnak és kis, de jelen-
tős áramának: a Magyar Tanácsköztársaságnak... 

Vértes történetfilozófiai krédójának „eretnek" árnyalása: 
Báti nagy párbeszéde Török Gézával! Tudományos biztonság-
gal nem garantálható egyetlen forradalom gy őzelme sem, a harc 
önkéntes vállalásához tehát ama (vértesi) hit kell; azonban: a 
nem garantálható győzelem érdekében hozandó emberáldozatok 
ezzel még nem teszik tárgytalanná a forradalom és forradalmár 
erkölcsi felelősségét, sót! — Ez az a pont, ahol Báti tragikus seb-
zettsége a vértesi történetfilozófiával sem gyógyítható. Ezért kel-
lett, végső  soron, a „nem létező" Blaha elvtársnak „megszület-
nie" a regényben! (S kellene a filmben is.) 

Történelem, tragikus optimizmus. — Valahova okvetlen be-
montázsolni a Kommunista Internacionálé elnökének egyik cikk-
részletét „A hit" c. fejezet élér ől. „Most, mikor ezeket a sorokat 
írjuk, a III. Internacionálé már három szovjetköztársaságra tá-
maszkodik: az orosz, a magyar és a bajor tanácsköztársaságra. 
De senki se fog csodálkozni, ha mikorra ezek a sorok nyomta-
tásban megjelennek, már nem három, hanem hat vagy még több 
szovjetköztársaságunk lesz. brületes tempóban rohan az öreg 
Európa a proletárforradalom elébe. Lehet, hogy Amerikában a 
kapitalimus egy kommunista Európa mellett pár évig tartja magát. 
Lеhetséges, hogy Angliában a kapitalizmus egy vagy néhány 
évig még akkor is fenn fog állani, ha már a kommunizmus az 
egész európai szárazföldön gy őzött. De huzamosabb ideig egy 
ilyen szimbiózis lehetetlen..." 

És valahol ugyancsak átvenni a regényb ő l Kun Béla május 
elseji bejelentését az ellenség koncentrikus támadásáról s az 
emiatt szikratáviratban fogalmazott segélykérését a világ összes 
munkáspártjához, amely végül is süket fülekre talál... 

Aktualizálás kínálkozó lehet ősége . Vértes optimista — volta-
képpen marxi! — paradoxonának rendkívül nagy és rendkívül 
negatív az időszerűsége: „a harc semmisíti meg a harcot, a Vö-
rös Hadsereg a militarizmust, a terror teremti meg a világot, mely-
ben a szeretet realitássá válhat" stb. Amint tudjuk. Amint megér-
tük. Huszonkilenctő l-hányig-is Gulágiában, harminchétt ő l-hányig-
is a Monstre-Perekben, negyvenkilenctő l-hányig-is a kelet-közép-
európai és balkáni kis monstre-variációkban, ötvenhatban és 
hatvannyolcban Euro-Ázsiában, hányszor-hányban-is ama nagy 
folyó menti nagyhatalmi határháborúcskákban, hánytól-hányig-is 
Vietnamban és Kambodzsában, hol-és-hol-nem kilencvenhány-
ban, kettőezer valahányban, és így tovább, ad infinitum(?)... 

VII. RÉSZ: 

„A DEZERTŐR, AVAGY SZAKADNAK 
A VÁSZNAK" 

A befejezés drámája! 
A regény „Dezert ő r", „Szakadnak a vásznak" és „Együtt 

maradni!" c. fejezetei — amelyekkel a Filmvázlat utolsó része 
indul — hasonló epikus eljárással íródtak, mint az OPTIMISTÁK 
nagy része: a szerz ő  „vezetteti", „sétáltatja" f őszereplőjét a 
társadalmi közegben és magánéletben, miközben az általa látot-
takat, hallottakat, átélteket stb. rögzíti. 

Itt, e három regényfejezetben azonban e panorámázó tech-
nika különösképpen is a főszereplő  drámájának az elmélyí-
tését szolgálja; annak a drámának a továbbvivését, amely az el ő -
ző , „Blaha elvtárs, Kecskemét katonai diktátora" cím ű  fejezetben 
valóságos drámai eszközök — Báti „megkett őzése", Blaha sze-
repének beiktatása, Báti és Blaha polemikus beszéltetése — 
révén bontakozott ki. 

Gáti e három fejezetben voltaképpen háromféle dramatikus 
küzdelmet vív — egyaránt önmagával! 

A „Dezertő r"-ben tulajdon forradalmári b űntudatával, a dön-
téshozatal —kivégzések —személyes felel őssége'élő li szökés —
Kecskemétrő l Pestre távozás — terhes tudatával viaskodik. 
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A „Szakadnak a vásznak"-ban a szocdemek szemforgató 
„humanizmusának" feltétlen elutasítása és saját egyik belső  
imperativusa, a „Ne ölj!" intim parancsa között morzsolódik, 
miközben a „vérengzőnek" bélyegzett Szamuely, illetve a 
„véresnek" mondott proletárdiktatúra szenvedélyes —egyel ő re 
még csak elvi —újravállalását küzdi ki magának. 

Végül, az „Együtt maradni!" c. fejezetben a már megtör-
tént elvi újravállalás gyakorlati konklúziójának levonásáért vívja 
drámai küzdelmét. 

A Filmvázlat e dramatikus folyamatnak számos csomópont-
ját jól kirajzolja. Talán hasznos lenne azonban még néhányat 
erőteljesen kihúzni. 

A pártnap epizódja például — a regénnyel összhangban — ne 
csak a szocdemek és kommunisták ellentétének megjelenítése 
legyen, hanem Вбti személyes drámájáé is! Idegenül, rémülten, 
visszautasítóan szemlélje a teremben felszólaló szocdemek 
acsarkodóan kommunistaellenes „humanizmus"-kitöréseit, s ő  
maga vagy a HANG suttogva idézze a regénybeli Bátit: „... ez 
fojtotta vérfürd őbe a salgótarjáni bányászok sztrájkját"; ,, ... ezek-
rő l áll írva Janó bácsi könyvében, hogy se nem melegek, se nem 
hidegek... langyosak és az Úr kiköpi őket az ő  szájából"; „soha, 
soha ezekhez semmi közöm se lehet" stb. Szamuely beszéde 
után pedig — akárcsak a regényben — Báti is hangosan éltesse 
Szamuelyt. 

A Központi Munkás- és Katonatanács ülésén pedig Báti im-
már cselekvően-etikus tette — a forradalom védelme a monitoros 
ellenforradalom hírével kiváltott általános zavarodottságban — ne 
csupán véletlenszerű , esetleges gesztusnak látsszék; az elđze-
tes látvány — a Központi Munkástanács nagy többségének a sa-
ját szerepéhez és felelđsségéhez méltatlan viselkedése — foko-
zatosan váltsa ki Bátiból a forradalom aktív védelmének gesztu- 
sát. (Eközben talán egyeté гtđ  pillantást is válthatna a népbizto-
sok emelvényén ül đ  Tanítójával, Vértes elvtárssal — mint a re-
gényben ... ) 

Amikor viszont a monitoros és ludovikás ellenforradalomtól 
való védelmet szervez đ  Vértes néki, Bátinak is nyújtja a revolvert, 
az drámai pillanat legyen: fđhősünk egyetlen szó nélkül, pusztán 
a tétova mozdulataival és arcjátékával „árulja el", hogy „oda-
bent" súlyos dráma dúl: a „Ne ölj!" Kecskeméten intimmé vált, 
majd Pesten elvileg már elutasított princípiumát kellene most  

gyakorlatilag is megtagadnia, azaz a forradalom védelmében 
vállalnia a közvetlen, személyes ölést... S miel őtt itt Bátit a forra-
dalmat védő  rongyos munkások kordonéban, a Szovjetház pa-
rancsnokának szerepében látnánk viszont — vagyis a véglege-
sen újravállalt, minden morális konzekvenciájával vállalt sze-
mélyes harc posztján —, a Sarkadival való találkozás pillanata 
„árulja el" a végleges döntés nehézségét, drámai voltát; akár-
csak a regényben: amikor Báti „a zsebébe nyúl és revolverét Sar-
kadi kezébe nyomja", vagyis amikor „egyszerre megint fegyver 
nélkül érezte magát", akkor „valami nagy, örömteli nyugalom" 
szállja meg ... 

Tehát: egész jelenetsorral tisztán kijátszani a tiszta mély, 
emberi/forradalmári drámát. 

Másrészt pedig: a regényfinálé elégiáját is! 
A „Szörny űséges lehetetlen" és „A fiatalurak" c. fejezet tör-

ténéseit — az összeomlás, a káosz, a történelmi kataklizma ese-
ményeit — a Filmvázlat VII. része ugyanis nagyon jól s ű ríti, s külö-
nösen a „rémült montázs" három nagy jelenetsorával remekül 
ki is fejezi; kifejezi, nemcsak ábrázolja! A regénybeli történé-
sek epikus rendjének megbontása, „meta-realista" kolázsolása 
és „összekeverése": kiváló ötlet, amely maximális kreativitással 
aknázza ki aszöveg-nyújtotta lehet őséget, a főszereplő  tudatá-
ban egybefolyó „egyetlen hosszú nap"-ot. A „történelmi exteri-
őr" tehát csakugyan er őteljesen jelenítődik meg, éspedig a re-
gényzáró két fejezet alaptémájához — a „szörny űséges lehetet-
len" látványához — szervesen hozzásimuló kifejezésmód révén. 

Ezzel szemben viszont mintha nem kapna eléggé er őteljes 
hangsúlyt „A fiatalurak" regényzáró fejezetének másik vezérdal-
lama: Bati Jеzsi rekviemje. Az elégikus sajgás, a mély, tiszta, 
patetikamentes belső  sírás a történtek, a vereség, az összeom-
lás felett. A hangtalan világsiratás, mely a regényben mentes 
minden érzelgős önszánástól, s amelyet csak még jobban elmé-
lyít az előző  fejezetek etikai drámájának utórezgése. 

Ennek az utórezgésnek pedig különösen három er őteljes 
hangsúlya van Báti rekviemjében. 

Az egyik: a Kecskemét környéki Orgoványon épp azok a „fe-
hérek" rendeztek szörny ű  bosszút, akiket Báti/Blaha előzetesen 
megmentett — csupán feltételes börtönbüntetésre ítélt — a 
Kecskemét környéki tanyavilágban, főként pedig Szentkirály 
helységben szervezett ellenforradalmi zendülésük után. 

A másik: a kispolgári Annamđ  az ostobán-ráhibázó kérdé-
sével azt szegezi Bátinak, vajon ha el őzetesen ők, Bátiék, avagy 
a magyar vörösök is ugyanolyan szigorral járnak el, mint például 
az oroszok Pétervárott, vajon akkor Vér folyt volna-e, mint most, 
a „fehér" Budapesten? 

S a harmadik: Fluck „új, igazi mitológiájának" terve, mely 
ugyancsak éles ősztökként vágódik Báti sajgásába: „Én az ör-
dögöt akarom dicsérni, akinek nincsenek elvei, lángjai, követelé-
sei, csak egyet akar: rendezkedjünk be a határokra, melyek közé 
helyeztettünk, és ami istennek nem sikerült, ne próbáljuk azt mi 
megcsinálni: egy világot, melynek más értelme is volna, mint 
hogy van. Az ördög tenyere, ha lakni bírnánk rajta, békés mez ő  
volna, kövér füvekkel Íegeltető , de az isten tenyere marok, 
nem ismer tréfát... Mért van az, Józsikám, hogy mégis mindig az 
isten tenyere után kapunk, és az ördög, szegény, a jóakaratá-
val mindig elárult, s éppoly tehetetlen, mint a rettenetes isten?" 

Történelmi kontrapunkt, valahova a VII. rész elejére: valaki 
idézze Leninnek Szamuelyvel küldött levelét a magyar prole-
tariátushoz: „Minden hónappal közeledik a proletár világforra-
dalom! Tartsatok ki keményen!" Másutt újabb idézet ugyanebb ő l 
a levélbő l: „Ami a világ munkásosztályában tisztességes, az 
mind mellettetek áll..." S e lenini buzdításra visszautalni valami-
lyen formában az orosz és magyar forradalom védelmére terve-
zett világsztrájk teljes kudarca, elmaradása kapcsán... A világ 
proletárjai 1917/19-ben sem egyesültek. 

Szerepek, szerep-árnyalások. 
A szociáldemokrata Elnók elvtárs gyökeres, igazi kom-

munista metamorfózisát jobban érzékeltetni. Jó alkalom erre: 
mondja végig a filmben is azt a mély értelm ű , remek allegóriát a 
pártnapon, amellyel a jobboldali szocdemek áltat fanatikusan 
támadott Szamuelyt, Kunt és a KP-t vette védelmébe. Immár: 
volt szocdemként... 
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Cinner Erzsi fontos jellemkontrasztját a film zárórésze még 
jobban domborítsa ki: a kissé zordon, rideg, mártíri, aszkéta tí-
pusból a budai rét lírai epizódjában egyszerre csak kitör a min-
den létező  áhitatos szeretete... Cinner Erzsi: egyéniségének 
összetettségével, rétegezett gazdagságával a regényben méltó 
főszereplő-társa Báti Józsinak! 

Kovács elvtárs alias Korvin Ottó magatartását a ludovi-
kás zendülők ügyében —árnyaljuk. Ezt a magatartást egyrészt 
rajta kívül álló körülmény is meghatározza: „Megnehezíti a dolgot 
— mondja Kovács a regényben —, hogy egy külföldi katonai misz-
szió nyilvánosan interveniált az érdekükben .... A kétszázötven 
kölyök feje így kicsit a forradalom presztízskérdése." Másrészt, 
intime ő  maga is megosztott a likvidálásuk vagy felmentésük 
kérdésében: „A tizenhat évesek is l őttek. De azért... nem bán-
nám éppen, ha valamit tenni lehetne"... Az átnevelésüket kérő  
Báti távozásakor viszont Kovács elvtárs már konspirál, s épp ez-
zel jelzi beleegyezését a gyerek-ellenforradalmárok felmentésé-
be: „Maga azonban hallgasson"... 

Címváltoztatás? — A regény zárófejezeteinek mélyebb jelen 
tésrétegeivel, vagyis a befejezés drámájával és elégiájával ösz-
szefüggően „ A dezert őr, avagy szakadnak a vásznak" helyett 
nem volna-e jobb megoldás, ha a filmsorozat utolsó részével át-
fogott regényfejezetek címei közül a „Szörny űséges lehetetlen"-t 
ugratnánk ki és tennénk meg sorozatzáró részletcímnek? Nem 
ez fejezné-e ki legadekvátabban az egész zárórész jelentését? 

)-Iisz ez az Ady-parafrázis a regényben is milyen funkcionális, 
r mennyire az adott világállapotra „rímel ő" a Tanácsköztársaság —

és a proletár világforradalom —összeomlásának el őestéjén! 
Báti. „Ady... az életigenlés maximumából elindulva szükség-
képpen ráborzad a nihilre... mert benne élménnyé vált a föld 
metafizikai elsötétülése... Ady számára mindig kiáltóan jelen van 
a megváltatlan föld... Ady nem metafizikából, hanem az empiri-
kus valóságból indul ki, s az empírián keresztül jut el odáig, 
hogy... 

„Szörnyűséges lehetetlen, 
Hogy senkié, vagy emberé, 
Az Élet, az Élet, az Élet." 

('81 júliusa; glosszák az Irodalmi forgatókönyvre 
és a Forgatókönyvre) 

Nem kétséges: a szcenárium egészében véve sikeresen 
menti át a regény történelmi, politikai, etikai, történetfilozófiai és 
személyiségontológiai tartalmait. 

S ugyancsak sikeresen és arányosan tükrözi az OPTIMIS 
TÁK kettős műfaji jellegét; azt, hogy egyrészt „én"-, illetve 
„kulcsregény", másrészt pedig: történelmi dokumentumregény. 

A Filmvázlathoz viszonyított leglényegesebb — s nyilván leg-
hasznosabb — változás: megtörtént a f őszereplő  Báti Józsi erede-
ti „kettős én"-jének visszaállítása Blaha elvtárs beiktatásával — s 
ezzel jórészt mentve van a regény epikus fabulájának drámai 
jelentése is! 

Izgalmas újítás: a kortörténeti és történelmi értelemben vett 
dokumentarizmust a Forgatókönyv nem a regény, illetve a 
Filmvázlat alapján igyekszik visszaadni, hanem a meg ő rződött 
eredeti filmtári anyag szelektív felhasználásával. Remeknek 
ígérkező  megoldás, amennyiben az egyes regényjelenetekhez 
szervesen kapcsolható „snittek" jönnek össze! 

Apró-cseprő  parciális kiegészítő  javaslatok sokasága. És 
néhány általánosabb is: 

A regény — és ez esetben a magyar historiográfia — Tanács 
köztársaság-képének egy fontos részlete mintha nem eléggé vol-
na jelen a szcenáriumban: a forradalom vereségét el ő idéző  
belső  okokat csak még jobban tetéz ő  két nemzetközi ok — az 
európai proletariátus és a szovjet Vörös Hadsereg, illetve az 
oroszországi magyar hadifogolytömegek hathatósabb segítsé-
gének elmaradása — nincs eléggé kidomborítva. 

S a Forgatókönyvben nem érezni eléggé a regény maisága, 
időszerűsége kidomborításának szándékát sem, holott nagy kár 
volna, ha a film csupán kortörténeti értelemben lenne életes, és 
nem az időszerűség tekintetében is. Nem valami szándékolt, a 
regényszöveget önkényesen torzító aktualizálást; csupán a re-
gényben immanens vagy explicit módon már jelen lev ő  időszerű  
ség „kihozását", „kiélezését"! 
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A fđsze гe Iđ  belső  mono/ 	• p 	 ~gja ( HANG ) nem mindig releváns 	Az egyik legpregnánsabb és legtalálóbb az 1928 -bб1 való: 
a szerep, illetve a regény egésze szempontjából. Néha pedig épp 
ellenkező leg: hiányzik e jelentésrétegeket elmélyítő , azok egyi-
két-másikát hangsúlyosító eszköz . Ugyanakkor : a fontos, funk-
cionális belső  monológok olykor még töltelékszöveggel terheltek. 
Jól jönne tehát e monológok szigorú szelekciója, újakkal való 
bбvítése és megtisztítása a lényegtelent ől vagy stilisztikailag 
zavarótól . Tiszta , mély, elégikus , gondolatilag súlyos , egyszóval: 
„emberi, nagyon is emberi" HANG-ot! 

S végül: a regénysze гeplбk intim, szubjektív problémáival, 
főként pedig a szerelmi „sokszöggel" kapcsolatos pá гbeszédek-
ben, s még inkább a deskripciókbб l képzett dialógusokban szin-
tén sok még a nyelvi ballaszt , közhely és banalitás . Megtisztí-
tani a párbeszédeket is, nehogy kompromittálják a nézőben a 
regényszöveget. 

('81 augusztusa ; „ hivatalos " életrajz és 
„hivatalos" kiadástörténet) 

Tájékoztató kérettetik a tárgyról. A szerző rő l és ekranizá-
landó m űvérő l. Az életrajzról. Á kiadástörténetr ő l. A projektum 
relevánsságáról honi szempontból. A dolog eszmei vetületér ő l. 
Etc. 

Hahh, az életrajz! A sinkói értelemben vett életút mint meg-
annyi nyílt lehetőség közül csupán az egyik realizációja. Az 
egyiké , mely egészen más, akár huszonötödik is lehetett volna... 
S az esetben is ugyanúgy illett volna megjárójához . Avagy a 
kettős és többes életrajz mindenkori lehetősége! 

És hány biográfiája van-volt - lett-lehetett -volna -lehetne ma-
gának E rvin Iszidorovicsnak is!  

„Vörösöknek fehér, fehéreknek vörös, bizonyos keresztények-
nek zsidó , zsidóknak krisztiánus vagyok ; Isten előtt azonban ma-
gányos szegény ember, ki nagy kerül őkön keresztül kereste és 
keresi az utat, mely az 6 egyéni lelkén еk út és mégse marad 
külön, időtlen és magányos , hanem táplálóan s h űen beletorkollik 
a szentséges emberi közösségnek m a i megváltási akaratába." 

S talán nem minden megfelelés nélküli ama 7 részes hang-
játék fiktív biográfia-részlete sem: 

GRINZINGI BARAKKFELELŐS: Családi neve? 
SPITZER FERENC: Spitzer Ferenc. 
GRINZINGI BARAKKFELELŐS: Születési helye és ideje? 
SPITZER FERENC: Apatin, 1898. október 5. 
GRINZINGI BARAKKFELELŐS: És politikai múltja? 
SPITZER FERENC: (lágy iróniával): Milyen megfogalmazásban 

kéri? Horthyék, vagy a demokratikus Ausztria stiliszti-
kájával ? Netán szakszervezeti , vagy inkább pártzsar-
gonnal? 

GRINZINGI BARAKKFELELŐS (sértбdötten): De kérem, Spitzer 
úr... itt teljes a meggyöz бdések szabadsága... 

SPITZER FERENC (rövidszünetután, eltökélten): Jó, hát íme az 
„életrajzi adatok " a szabadkai SHS-rend őrség , illetve 
a Gyalogostengerészék megfogalmazásában ... (Erбs 
öngúnnyal, karikírozva) „ Sinkб  Ervin néven már 1916-
ban izgató tevékenységet fejt ki a nemzetgyalázó Kas-
sák Lajos úgynevezett » pacifista « lapjaiban ... Már a 
hazaáruló Károly-kormány létrejötte el őtt lepaktál a 
majdani vörös gyilkos , a hírhedt Klein-Korvin Ottó izra-
elita bandájával..." Jegyzi? ;, Már a magyar civilizáció-
ra rontó véres diktatúra elsó heteiben — a moszkovita 
Kun-bagázs úgynevezett »Központi Munkás- és Kato-
natanácsának « tagjaként — fegyverrel harcol a baráti 
román hadsereg ellen..  .1919  májusától Kecskemét 
teljhatalmú vörös diktátora , aki a szentkirályi nemzet-
mentő  felkelésünk résztvevő it — köztük nemzeti büsz-
keségcink ; Héjjas Iván egész családját is — feltételesen 
bár, de öttő l húszévi börtönbüntetésre ítélteti..." Jegy-
zi? „Személyesen vezeti a Hungária Szállóban be-
rendezett kommunista-fészek, az úgynevezett »Szov-
jetház « védelmét a magyar civilizáció jöv ője szem-
pontjából oiy sorsdöntő  intést adó monitoros támadó 
sunk idején :.. Hetekig izgága kommunista demagógiá-
val fertőzi a Ludovika Akadémia h ős növendékeit, majd 
ismét a baráti román hadsereg ellen fog fegyvert..." 
Satöbbi! Vagy parancsol még az el őzményekbő l? Eset-
leg: egy hásonlóan terjedelmes bűnlistát, csak ellen-
kező  elбjelü stilisztikával? 

„Ellenkező  е lбје lи  stilisztika", hahh! Megíródott  egy mini- 
biográfia azzal is. Biztos helyen . Palackpostázva . Rajta a felirat: 
NEHÉZ HONFOGLALÁS. Alapja a NOVINE MLADIH 1953. ik- 
tóber 31 -i száma: „Drug Šinko je bio kid nas potpuno nepoznat, 
jer nije imao veze s našim književnicima prije rata. Kad je ponudio 
svoju suradnju ZAVNOH -u onda nije ni znao dobro na š jezik, a 
pošto ga nisu poznavali , izazvao je nepovjerenje , a neki ljudi su 
ga smatrali čak provokatorom iii špijunom. Kada su ga pitali koga 
poznaje od naših književnika, on je naveo da poznaje Krležu i Ce- 
sarca . Cesarec  ii u ono vrijeme bio već  strijeljan , a do Krleže se 
nije moglo dić i. Tek na lično povjerenje druga Gregori ća, Šinko 
ii izbjegao da ga  fi zatvore iii možda strijeljaju."' 

* „ sinkó elvtárs teljesen ismeretlen volt minálunk, mert a háború el őtt 
nem volt kapcsolata a mi irodalmárainkkal . Amikor Horvátország Nép-
felszabadító Antifasiszta Tanácsának felkínálta szolgálatait , akkor még 
nem is ismerte jól a mi nyelvünket, s mivel nem ismerték, bizalmatlansá-
got keltett, sut egyes emberek provokátornak vagy kémnek tartották. 
Amikor megkérdezték tele, kit ismer a mi irodalmáraink közül, ő  azt felelte, 
hogy ismeri Krležát és Cesarecet. Cesarecet akkor már kivégezték, 
Krle±бt pedig nem lehetett elérni. Csupán Gregori ć  elvtárs (a ZAVNOH tit-
kára, B. I.) személyes bizalma mentette meg sinkót a börtönt ől vagy talán 
a golyótól." - Vö. Razgovor s Ervinom Šinkom. (Pred izlazak OPTIMIs- 

~••. t 	TA). NOVINE MLADIH, XII. évf., 7. (435.) sz., 1953. okt. 31. 6. p. •
•ii ••-•~••ij••‚ • íi•íii~•вši•••i~~~ii•вii.•. 
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E hiteles dokumentum alapján cirkalmazódott tehát a hitel-
telen, kitalált, egyik -a-sok-közül virtuális életrajz-töredék: 

POLITIKAI BIZTOS (hivatalosan, csaknem ridegen) Јб  estét, 
Spitzer kolléga. Vagy hogy is hívják igazából? 

SINKO (zavartan, miközben a különféle papírokkal, füzettel stb. 
borított falusi konyhaasztal felé tartó vendég után to- 
pog) Úgy értsem, az írói nevem... 

POLITIKAI BIZTOS Úgy értse, ahogy bediktálta, amikor az egy-
ségünknél jelentkezett. 

SINKÓ Sinkó Ervin. Ezt a nevet használom már 1914 óta... a 
szabadkai újságokban megjelent legelső  verseimet is 
így írtam alá... 

POLITIKAI BIZTOS És Moszkvában? O tt  hogyan is írta alá ma-
gát? (Választ sem várva, hirtelen ötlettel, bizalmaskod-
va) Mondja, csakugyan járt maga Moszkvában? 

SINKÓ Hát természetesen, komisszárius elvtárs, a múltkor err ő l 
már részletesen beszámoltam... 

POLITIKAI BIZTOS (némi kajánsággal) Csakhogy... csakhogy: 
egy kis hiba csúszott ám abba a beszámolóba! (Útle-
velet vesz elő  bórtáskájából s diadalmasan meglengeti 
Sinkó orra előtt) Ebben nyoma sincs a maga állítólagos 
szovjetuniói útjának! 

SINKÓ (zavart mosollyal) Nem is lehet, komisszárius elvtárs! 
Olyan útlevéllel nem is térhettem volna vissza a királyi 
Jugoszláviába. A párizsi követségen Stanoje Simi ć  
újat állított ki, mintha a régit elvesztettem volna... 

POLITIKAI BIZTOS (kétkedve) Mondjuk rá, hogy így volt. Mond-
juk rá, hogy csakugyan két évet töltött a szocializmus 
elsö országában. Tehát az idб  alatt kapcsolatot terem-
tett a Komintern jugoszláv képvisel б ivel, nemde? 

SINKÓ Nem. 
POLITIKAI BIZTOS És miért nem? 
SINKO Mert csak Kun elvtársat és tanácsköztársasági harcos-

társaimat ismertem ott... t б lük kaptam alkalmi megbí-
zatásokat .. . 

POLITIKAI BIZTOS (ironikusan) Kun „elvtárstól", a hirhedt troc 
kistától? És mi tud róla? 

SINKÓ Párizsban ért letartóztatásának a híre. Azóta semmit... 
POLITIKAI BIZTOS És a zágrábi trockistákkal hogyan is vette fel 

a kapcsolatot? 
SINK0 A trockistákkal? Ez téves föltevés, kérem... én a múlt-

kor már elmondtam, hogy 1939 végétő l 1942 decembe-
réig csak az írói munkámnak éltem s csupán a bra č i 
zsidótábor illegális népfelszabadító bizottságában ak-
tivizálódtam újra... 

POLITIKAI BIZTOS Igen? És Cesarec? És Krleža? És a többi 
„pečátos"? 

SINKO De kérem, Miroslav Krleža a tudomásom szerint... 
POLITIKAI BIZTOS (energikusan félbeszakítja) Nekünk ne pró-

bálja bemutatni! Ismerjük mi régóta. Mostani bújkálá-
sával minden bebizonyosodott. Errő l jut eszembe: 
Drvarгól maga is elbújdosott, nemde? 

SINKÓ Igen, Splitbe, az usztasák el ől... 
POLITIKAI BIZTOS És kinek a közvetítésével is? 
SINKÓ A kétlaki szerepet játszó olaszokéval. 
POLITIKAI BIZTOS Szép kis közvetítбk, nem mondom... 
SINKÓ Mert más kiutam nem volt. Egyébként a Drvar környéki 

szerbeket és zsidókat az olaszok tömegesen szöktették 
Dalmáciába. 

POLITIKAI BIZTOS De hiszen a maga felesége is zsidó, s még-
sem szökött el D гva rгÓl. 

SINKÓ Mert orvosként ő  a Munkásbiztosító kórházá-
ban védve volt. 

POLITIKAI BIZTOS (gúnyosan) A kórház usztasa hatósága 
által... 

SINKб  Más hatóság akkor nem volt Drvaron. 
POLITIKAI BIZTOS Értem, értem. S amikor „más hatóság" lé- 

pett színre, maga tájára sem nézett a vörös Drvarnak! 
SINKÓ De kérem, a drvari Kommün egész területe, a város és 

környéke megközelíthetetlen volt egészen a bukásig... 
POLITIKAI BIZTOS Az ideiglenes bukásig, Sin Кб , azaz Spitzer 

kartárs! (Rövid szünet után, tün бdve) Hm, Spitzer, 
Spitzer... érdekes név. Biztosan jól tud németül. 

SINKб  Tudok. 
POLITIKAI BIZTOS És mikor kamatoztatta e tudását utoljára? 
SINKÓ (nem értve a célzást, készséggel) Splitben, a kórház 

zsidó betegei között. 
POLITIKAI BIZTOS Csakugyan? És a mi nyelvünket mikor tanul-

ja már meg tisztességesen ? Vagy továbbra is jól megél 
a németbб l? 

SINK6 (ingerülten) De kérem, komisszárius elvtárs, mire céloz?! 
POLITIKAI BIZTOS Csak hagyjuk a m ű-felháborodást, Spitzer 

kartárs! Minden miért-nek megvan az azért-je. Inkább 
arról beszéljen, voltaképpen mit keres itt maga unos-
untalan a tábori kórházban? 

SINKÓ Hát a feleségem... gyakran segítek is a betegek ellátá-
sában... az esetleges szabadidбben pedig írok is ne-
kik... kis jeleneteket s aztán eljátsszuk... 

POLITIKAI BIZTOS (belefúr a füzetbe) És ez mi? 
SINKÓ Vázlatos napló. 
POLITIKAI BIZTOS Igen? És idegen nyelven? És mi acélja vele? 
SINKÓ Ha megérjük a felszabadulást, majd rekonstruálni sze-

retném harcunk személyesen megismert epizódjait... 
POLITIKAI BIZTOS (fölényesen) Azt még majd meglátjuk, 

Spitzer kartárs! Legel бször elolvastatjuk szépen és le is 
fordíttatjuk valakivel, jó? Ha mással nem, a Doktorn ő -
vel. (Magához veszi a füzetet és a táskába teszi) Hol is 
van đ  jelenleg? 

SINKÓ (ridegen) A ZAVNOH titkárságán. Hivatalos megbíza-
tással. 

POLITIKAI BIZTOS Csak hivatalossal? 
SINKO (lehajtja fejét s hallgat) 
POLITIKAI BIZTOS Gregorić  elvtárs iménti telefonhívása szerint: 

nem csak hivatalossal... 
SINKÓ (zavartan) Hát igen... szeretnénk kieszközölni, hogy 

továbbra is az önök egységében maradhassak, ko-
misszárius elvtárs... 

POLITIKAI BIZTOS A mi egységünkben, vagy a felesége egysé-
gében , Spitzer kartárs? Mert a Doktorn б  szoknyája 
mellett biztonságosabb, mint az első  sorokban, ugye? 
Hisz ott cefetül I бnek s vissza is kell Ióni, az pedig a ma-
ga fajta széplelkeknek nincs az ínyére, mi? Na, gyerünk 
csak a parancsnokságra! O tt  majd eldбl, hova is 
kapja az áthelyezést, Spitzer kartárs: oda-e, ahol szük-
séges, vagy oda-e, ahol teljesen fölösleges a német 
nyelvtudása .. . 

Hát igen. Csakhogy az efféle kitalált, fiktív, hallucináns — ré-
mült montázsba illб ! —rémes életrajzok nem íródnak hivatalos 
megrendelésre. Csakis belletrista rémálmokban születnek s gya-
korlati hasznuk: nulla! 

Nézzük hát a megrendelt hivatalos életrajzot. A józan, a ko-
moly, a tárgyilagos életrajzot. Amelyen nyoma sem maradt ré-
mes századunk belletrisztikai és egyéb rémálmainak. 
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„Sinkó Ervin, az OPTIMISTÁK cím ű  ekranizálandó 
regény szerzője 1898-ban született Apatinban, s 1967-
ben halt meg Zágrábban. A munkásmozgalomba Sza 
badkán kapcsolódott be, már gimnazista korában, az 
1919-es proletárforradalom részvevője pedig az IN-
TERNATIONALEcímű, később az újonnan alakult ma-
gyar KP orgánumává levő  folyóirat irodalmári körének 
aktivista tagjaként lett. A forradalom el őestéjén a húsz-
éves Sinkót a nagy munkásnegyed, Újpest párttitká-
rává választják meg, a Kommün alatt pedig a budapesti 
VI. kerület és a központi, országos Szovjet tagja, majd 
Kecskemét város katonai parancsnoka stb. 

A Kommün összeomlása után emigrációban él s 
Bécs, Pozsony, Kolozsvár, Zürich, Bielefeld, Dresden, 
Budapest, Párizs, Moszkva és London szakszervezeti, 
szocialista és kommunista lapjaiban és folyóirataiban 
publikál. Véglegesen 1939-ben tér haza. 

A népfelszabadító háborúban 1942 októberétő l 
vesz részt mint a Rab szigeti olasz internáló tábor ille 
gális népfelszabadító bizottságának elnöke és ugyan-
azon sziget evakuációs bizottságának a ZAVNOH ál-
tal kisevezett tagja. Olaszország kapitulálása után, 
1943 októberében átmegy a felszabadított területre és 
csatlakozik a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg 
IV. hadtestének egységéhez, amelynek tagjaként mű-
velődési-propaganda munkát végez Lika, Kordun, Kar-
lovac környéke stb. partizán mozgókórházaiban. Ebben 
a minőségben marad egészen a felszabadulásig, a 
demobilizálása után pedig Zágrábban telepszik le s a 
Horvát Népköztársaság Népjóléti Minisztériumában, 
illetve Tanügyminisztériumában, majd pedig a Jugo-
szláv Lexikográfiai Intézetben dolgozik. 1959-ben az 
újvidéki Bölcsészettudományi Karon megalapítja a  Ma-
gyar  Nyelv és Irodalom Tanszékét. A Jugoszláv Tudo-
mányos és Művészeti Akadémia rendes tagja volt. 
1948-tól a Kominform-kampány elleni védelmünkben az 
egyik legkiemelkedőbb jugoszláviai közíró és polemi-
kus; e tevékenységének tartós dokumentuma a K(SÉR-
TET JÁRJA BE EURÓPÁT (1951) c. kötete. Forradal-
mári és társadalmi-politikai érdemeiért a Köztársaság 

Ezüstkoszorús Érdemrendjével, a Népért Tett Szolgá- 
latok Ezüstcsillagos Érdemrendjével, a Testvériség— 
Egység Ezüstkoszorús Érdemrendjével stb. tüntettékki.” 

Úgy bizony. S most még a kiadástörténetet. Legalábbis a par-
ciálisat. Az 1945-1953 közötti id őszak természetesen átugorva. 
Tehát: 

„Az OPTIMISTÁK c. regényét Sinkó 1931-ben kezd-
te írni Pr/grev/cáП, s 1934-ben fejezte be Párizsban. Az 
elsó részleteket az ottani MONDE közölte, a regény-
kézirat elsó méltatásait pedig Romain Rolland és Alfred 
Kurella írta és publikálta. Azonban a hírhedt moszkvai 
„cѕlsztkák" idején még a legpozitívabb eszmei-esz-
tétikai értékelések ellenére sem tudja megjelentetni 
e művét, mivel az nem illett bele a sztálini zsdánovi 
„szocrealizmus" kritériumainak sémájába... E jelleg-
zetes moszkvai sikertelenségének igen érdekes torté-
netét írja majd meg szerzdnk az EGY REGÉNY REGÉ-
NYE (1955) című  nevezetes emlék/ratđban, amely an-
nak idején a memođrirodalom műfajđban az elsó funda-
mentális jugoszláv kritikáját adta a harmincas évek 
sztálinizmusának. 

Az OPTIMISTÁK első  komplett kiadása 1954-ben 
jelent meg a zđgrđbi Zora kiadóban, s igen pozitív kri-
tikát kapott; az ötvenes évek vezetd szerb, horvát, 
boszniai és szlovén irodalomkritikusai méltatták: Duro 
Šnajder, Borislav M. Mihiz, M/loš I.  Bandić, Saša Veres, 
Duro Kavran, Naim Kurt, Branko Rudolf és mások. A 
Horvát (rószövetseg 1954-ben az év regényének min ő-
sítette e művet s első  díjban részesítette. Azóta a re-
gényt még két ízben kiadták Újvidéken s egyszer Buda-
pesten (1979). A magyar irodalom történelmében mint 
1918/19 polgári-demokratikus és proletárforradalmá-
nak legjobb — dokumentáris szempontból leghitele-
sebb, művészileg pedig legerdteljesebb — regényét ta rt-
ják számon. 

Egyébként e regény cselekménye és szerep/ói 
közvetlenül kötődnek Vajdasághoz is: a főszerepld Bát/ 
s több fontos epizodista (Török, Fluck, Sásdi, Seiden, 
Jocó, Тбsó, Németh elvtárs, Lajkó Jóska, Sárosi Pali és 
mások) Szabadkđról valók, ahol a regény nagy törté-
nelmi nyitánya is játszódik — az Osztrák—Magyar Mo-
narchia felbomlása. A regény tematikája és szüzséje 
igen alkalmas az ekranizálásra: a dinamikus történelmi 
események folyamatosan egybefonódnak a szereplők 
intim problémáival. " 

A kiadástörténet jelzett id őszakának objektív problémáiról 
viszont majd máskor. Egyszer majd talán meg kell/lehet fejteni 
azt a rejtélyt is, amelyre ama szemérmetlenül nyílt ifjú filosz kér-
dezett rá az EGY REGÉNY REGÉNYE magyar kiadása (1961) 
megjelenésekor: „Na igen, SinКб  elvtárs, de mért nem írta meg 
a regény hazai történetét is?" — A felejthetetlen, tündérien-gye-
rekded felnőtt zavar, a pironkodó öregemberi válasz-megkerülés 
egyik бѕоka vajon nem abban rejlett-e, hogy az 1947-ben nap-
világot látott čETRNAEST DANA (Tizennégy nap) ma már meg-
mosolyogtató, de akkor, zogovićizmusunk fénykorában, gerinc-
ropogtató ideológiai bírálatban részesült a DJELO cím ű  $rtlap-
ban? Mert ha a harmincas évek magyar munkásmozgalmának 
ez a regénye a pártlap kritikusai, I. Don čević  és J. Ba гković  sze-
rint meghamisítja a történelmet, mivel, úgymond, „nem tartalmaz 
Olyan igazi forradalmi hősöket, amilyeneknek pedig — kritikusaink 
csak tudták! — a korabeli magyar munkásmozgalomban feltétle-
nül lenniök kellett"; s ha „a Magyar Kommunista Párt ilyen áb-
rázolása 1932-ben, a fokozódó terror évében, amikor is a párt 
saját sorainak megszilárdításáért küzdött s ugyanakkor maga 
köré vonta a dolgozó nép legjobb és leghaladóbb e гбit, enyhén 
szólva is csak a dolgok nem ismerésébő l következhet"; s ha 
Sinkó ebben a történelemhamisító regényében „nemigen távo-
lodott el azoktól a jelenségekt ő l az irodalomban, amelyeket — 
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formalizmusnak , pszichologizmusnak, konstruktivizmusnak ne-
vezünk "; s ha végül is ilyen írói eljárással „az elferdített valóságot 
a szerző  nem is adhatta vissza másként, mint ferdítve , vagy pe-
dig a valóságnak éppen ez a ferde és formális birtokbavevési 
módja feltételezte a valóság elferdítését is" — akkor mi jót lehetne 
várni az OPTIMISTÁK esetleges megjelentetését ő l ezekben az 
években? Hisz uram bocsá', az szintén nem távolodott e! eléggé 
„azoktól a jelenségektő l az irodalomban , amelyeket — formaliz-
musnak , pszichologizmusnak , konstruktivizmusnak " avagy ellen-
szocrealizmusnak nevezünk ?! Vagy a rejtély okai közt ennél is 
lényegesebb szerepe lehetett a körülménynek, hogy az 1948-cal 
közbejött Kominform -hadjárat fényében az OPTIMISTÁK esetleg 
túlságosan is pozitív propagandát jelenthetett volna — Lányi elv- 
társéknak?! 

Kiadástörténeti, s általában : történeti kérdések , melyek egy-
szer egészen biztosan megoldódnak. Legyünk optimisták min 
denestül. 

('81 szeptembere; 
glosszák a Technikai forgatókönyvre) 

Hasznos bбvülés, pontosítás, elmélyítés stb. az  elsző  két 
forgatókönyvhöz viszonyítva : konzekvensen felrakva a regény 
előzб leg hiányolt tartalmi hangsúlyai! 

A Tan4csköztársaság vereségét elidéz ő  nemzetközi okok-
nak viszont mintha még ez a változat sem adna kelló nyomaté-
kot. 

Az aktualizálás . — A regény bizonyos típusainak (vörös kis-
polgár , karrierista a forradalomban, hivatásos forradalmár stb.) 
idбszerűségét; a regény erkölcsi, politikai stb. jelentésrétegeinek 
olykori összecsengését a jelennel; s végül a tizenkilences törté-
nelmi elvárások , reális remények mai aktualitását mintha még 
ez a szcenárium sem hozná ki eléggé . Vagy mindez majd a ren 
dezés gyakorlati velejárója lesz? 

A HANG. — Mi volna , ha ez a fontos tartalmi /hangulati nyomó-
sító eszköz következetesen és csakis Вбti belső  hangja, ki nem 
mondott gondolatainak stb. tolmácsolója lenne, s nem a film nar-
rációs eszköze általában is ? Ez esetben az egész HANG-ot meg 
kellene tisztítani a narrációs töltelékszövegt б l . Ettб l függetlenül: 
a HANG még mindig nem egészen mentes a retorikus és „szen-
tis" felhangoktól s a lényegtelen gondolati ballaszttól . Ugyan-
így a párbeszédek is! 

A Blaha—gáti jelenetek dramaturgiája még nem egészen ki-
dolgozott. Érdemes volna tovább dolgozni rajtuk, hisz nyilván 
az egész filmsorozat legmélyebb drámai konfliktusának lehet ő -
ségét rejtik magukban. 

(optimista levél a vizuális ismerkedés örömér ő l 
s a sorozat megelevenedett első  képsorairól) 

Újvidék, 82. I. 13. 

J... ! 
Az úti, az ünnepi és az ünnep utáni fáradtság sem 

tudta semlegesíteni bennem azt az élményt, amelyet az 
általad szervezett/rendezett délután biztosított számom-
ra, ott a stúdióban. Ellenkez ő leg; most két hét múltán 
is intenzíven foglalkoztat, immár végérvényesebb — le-
ülepedett, elrendez ődött, letisztult — formában. Hadd 
mondjam hát el mindazt, amit akkor — a nem túl népes, 
de mégiscsak jelen lev ő  publikum által is gátolva, illetve 
a nyilvános frázis-szólamoktól iszonyodva — csak rész-
ben mondhattam el. 

A Babel- és Gorkij-filmed szellemisége az eddigi 
verbális kontaktusainknál is meggyőzőbben tanúsítja 
számomra, hogy az OPTIMISTÁKat nem pusztán el-
vállaltad, hanem vállaltad. Logikusan, konzekvensen, 
eddigi alkotóutadhoz, alkotói megszállottságaidhoz hí-
ven. Vagyis hát ez a téma is utolért. Megtalálta embe-
rét egy más médiumban, a filmben. 

A Babeled egyúttal a tervezett dokumentumfil 
münk műfaji mintapéldáját is felvillantotta bennem: ta-
lán ugyanennek a módszernek a koordinátarendszeré 
ben maradva, a játékfilm anyagát is kamatoztatva, ké 
szíthetnénk el az íróportrét? 

A Gorkij-novella, AZ ÁRULÓ itt nem él az iro-
dalmi köztudatban; én sem ismertem. Filmed azonban 
megerősítette számomra a memoár-irodalom utalásait, 
melyek szerint ez az eretnekb ől élete végén udvari 
íróvá vedlett, tragikus alkotóember végül is önnön „im-
manens eretnekségének" az áldozata lett: mindenek el-
lenére mégis veszélyesnek bizonyult az udvar f őembere 
számára, s ezért az udvari doktor urakkal — szépen ki-
nyiffantatta... Az OPTIMISTÁK szemszögéb ől Vi-
szont az látszik lényegesnek, hogy ez az új filmed is el-
érheti — minden előfeltétele megvan rá! — a Gorkij-fil-
med szellemi mélységeinek, megvesztegethetetlen igaz-
mondásának, tiszta, ideológiai manipulációktól mentes 
forradalmiságának a szintjét. Ha most az aktualizálás 
sokat emlegetett igényét akarnám konkretizálni, akkor 
azt is mondhatnám: legyen a filmünk annyira mába 
vágó, mint AZ ÁRULÓd, s akkor nyert ügyünk van, az 
OPTIMISTÁK sorozata nemcsak 1918/19-nek, de egy-
féleképp a jelennek is dokumentumfilmje lesz... 

Az eddigi felvételek alapján nemcsak abban va-
gyok biztos, hogy a színészek megválogatása igényes és 
szerencsés volt, hanem abban is, hogy máris megvan, 
él, viszi tovább a filmet néhány remek figura: Eisinger, 
Fluck, Báti... Galériájuk a következ ő  részekben nyil-
ván gazdagodik majd. 

A látott anyagban megvalósultnak érzem a regény 
egyik alapvet ő  jellegzetességét: az intim és külvilági 
életszférák —ezúttal képi —egységét, egymásba-oldott-
ságát. Milyen konzekvensen láttatod szerepl őid életét 
kintrő l is, illetve „hozod be" vizuálisan az odakint szfé-
ráit vívódásuk benti színtereire! Képileg mosod el azo-
kat a válaszfalakat, amelyeket a regény a szerepl ők 
életformájának, életvitelének milyenségével rombol le. 
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S megismétlem a látottak nemleges dicséretét is: 
semmi teatralitás, semmi párbeszédesített regény-fény-
képezés! Jeleneteid bel- és kiilterei olyan rafinált élet-
szerűséggel vannak be- és megrendezve, hogy a cselek-
mény életessége is fokozódik általa. Nem kétséges: nyo-
ma sem lesz a filmben a fényképezett színház errefelé 
ma is naponta kísértő , idült anakronizmusának. 

J ... ! A mondottakkal voltaképpen csak azt akar-
tam megindokolni, miért bízok máris, e csöppnyi ízelí-
tő  után, és fenntartás nélkül, teljes meggy đzđdéssel, 
munkád alkotói értékességében. Szabadkán, azokban az 
első  zavaros napokban megijesztettél kissé a d... mun-
kalégkörre való utalásoddal; az els ő  képsorok láttán az 
efféle titkos, általad szuggerált félelmeim egyszeriben 
szertefoszlottak. Műalkotás lesz a javából ez is, akár-
csak AZ ÁRULÓ, s nem mechanikus ekranizáció! 

(újabb s újfent optimista levél — öt sorozatrész 
életre kelése láttán) 

Újvidék, 82. X. 4. 

J...! 
Sietősen továbbítom a konkrétumokra vonatkozó 

apró-cseprő  kérdéseimet, javaslataimat. Hisz az Egész 
szel kapcsolatos, bevallottan egzaltált és euforikus vé-
leményemhez nincs mit hozzáadni ... (Talán csak any-
nyit, hogy valami szemérmetlenül önös hála is szoron-
gatott tegnap, tegnapel őtt a vetítés alatt, amiért ilyen 
maradéktalanul visszaadtad a filmmel saját OPTIMIS-
TÁK-élményemet és -olvasatomat  is..  . Köszönet, kö-
szönet maestro ...y!) 

Hol is kezdjem hát a konkrétumokat? 
A tervezett, soron lev ő  munkálatok (montázs, 

filmtári anyag, hangtisztítás, zene stb.) biztos többleté-
nek előre is örülök; előre is kajánkodok (?!) ama ál-
talad említett pozitív sokk miatt, amely a ma még itt-ott 
kétkedő  kívülállókat érni fogja. 

Engem a couleur locale hiánya egyáltalán nem za-
var. Hisz az I—V. rész máris nyilvánvalóvá tette: nem 
regionális" alkotódokumentum lesz a filmünk (mint 

ahogy a regény sem az), hanem egyetemes. A regény 
lényegi — történelmi, szociológiai stb. — dokumentariz-
musa ugyanis máris „benne van" eleven, él ő  alakjaink-
ban: belőlük „szól ki" a kortörténet is. Autentikusab-
ban minden külsődleges történelmi drapériánál, helytör-
téneti/geográfiai dekórumnál. S ha ehhez még hozzá-
gondolom (látatlanul is) a filmtári anyagot, valamint 
azt, amiről tegnap szóltál— a jelmondatok, jelszavak, 
plakátok,. tehát a dokumentális szöveg még esedékes 
plusz-rétegét -, akkor a couleur locale kérdése egészé-
ben tárgytalannak bizonyul számomra. 

papossággal történő  kifejtetésével jobban, „feszesebben" 
szembesíthetnéd őt Bátival? Szimplifikálva: nem vol-
na-e jó, ha Blaha a szerepe első  részében is olyan ro-
konszenves lenne a beszédmodor tekintetében, mint a 
szerep második részében? (Nekem ugyanis úgy tűnt 
első  látásra/hallásra, hogy van ilyen metamorfózis a 
játékában, s ezt a különbséget képileg és „párbeszédi-
leg" immár nem, de pusztán hangkoггekciбval talán 
csökkenteni lehetne.) Arra gondolok, hogy Blahának 
kezdettől fogva rokonszenves természetszerűséggel kel-
lene/lehetne „kibeszélnie" életelvét és politikusi kré-
dóját, mert ezáltal a Bátival való konfliktusa eleve tra-
gikus konfliktus lenne: a maga nemében mindkét életelv 
stb. egyaránt igazságra-pretendál бnak, igazságra érde-
mesültnek bizonyulna a néző  szemében. 

A cselekményről és a jelentésről. 
Az indítás nagy Báti—Fluck jelenetsorában lehet-

ne-e valamelyest egyértelm űbbé tenni, hogy fđszerep-
lđnk Fluckkal ellentétben — a külvilág egzaltáltja? 
Vagyis hogy đt pillanatnyilag a Károlyi-foггadalom 
ténye teszi mámorosan boldoggá? 

S Báti tükör-jelenete Seiden Móric kezének meg-
taposása előtt a végső  változatban egyértelműbb lesz-e 
(pl. a HANG révén)? 

Mielőtt a Kecskemétről visszatért, a tevékenyek 
sorából kiállni készül ő  Báti végül is Szamuelynek tap-
solna s đt éltetné: nem halljuk/látjuk eléggé a döntés, 
a választás dramatikus pillanatát. Megismételném hát 
régebbi ajánlatomat: itt nagyon kellene az egyes szám 
első  személyű , tehát nem narratív, hanem konfessziós 
HANG: „Ez a »humanista« fojtotta vérfürd őbe a sal- 
gótarjáni bányászok sztrájkját... Ezekr ől áll írva Janó 
bácsi könyvében ... stb." És: „soha... soha ezekhez 
semmi közöm nem lehet". 

Két alapvető  tartaImi/jelentésbeli észrevétel: a re-
gény aktualitása (az.e századi forradalmak, konzervati-
vizmusok és ellenfogadalmak „ontológiájának" mély 
életessége) a látottakban adva van! Ugyanígy: a drámai/ 
tragikus elem is győzedelmeskedett az epikán! Aligha-
nem e két körülmény együttvéve biztosítja azt a „ka-
tarktikus szintet", amely az utolsó el őtti részben máris 
oly erőteljesen jelen van. 

S itt térnék át az utolsó részre, illetve abbéli remé-
nyem kibeszélésére, hogy a befejezésünk is tartani tud-
ja majd ezt a jobb híján „katarktikusnak" nevezett szin-
tet, tónust, jelentést. Arra gondolok, hogy a „szörny űsé-
ges lehetetlen" egyéni és közösségi tragédiája ott sem 
epikus megfogalmazást nyer majd, hanem rekviem-sze-
rűt (s ebben különösen nagy szerepe lehetne a filmzene 
szerzőjének is!) Más szóval: annak „szurkolok" előre 
is, hogy az „egyetlen hosszú nap" megjelenítése teljes 

;::, 	mértékben és tragikus súlyában hozza ki Báti hangtalan 
én- és világsiratását, elégikus belső  sajgását... Amely 

~::;; 	épp e mélység és súlyosság által lesz — katarktikusan — 
 ••.. 	a publikum sajgása is... 

:: • 	Itt kérdem meg: az ideges ( őrült?) montázsban 
,e в  

lesz-e erőteljes nyoma annak, hogy Báti bens ő  sírását, 
tragikus rekviemjét Orgovány hírei is súlyosbítják? 

És: az „egyetlen hosszú nap" eddig látott képei 
egyelőre még realisztikusan tiszták, élesek. Tervezel-e 
itt több irrealitást, sőt irracionalitást, látomás- és rém- 

::: 	kép-jelleget, több tébolyt a vizuális technika tekinte- 
,~ в ~ в • 
~ ...•• tében is? (Mint ahogy — ha jól értettelek tegnap — Báti 

front-emlékképe sem marad ilyen realisztikusan tiszta.) 
Végül pár szót a szintén E...-t бl hallott, még 

nyílt alkotói kérdésedhez, a HANG-hoz. Mint emlék- 
szel, én inkább a konfessziós és nem a narrációs válto- 
zatnak szurkoltam, ám a tegnapi-tegnapel őtti vetítés 
alatt „tetten értem magam", hogy a narráciá mankója — 
voltaképpen nem is zavar! S őt, egészen hasznosnak talál- 
nám ezt a megoldást is. Mint ahogy az is rokonszenves öt- 
letnek tűnik, hogy naггátorunknak esetleg azonos legyen 

ció révén megfosztani bizonyos krisztiánus lamentáció- 
tól? Nem gondolod, hogy több tárgyilagossággal a be- 
szédmodorában, illetve nézeteinek, elveinek kevesebb 

A szereplőkről, alakokról. —Vértes figurája már 
júniusban is megragadott; most amolyan belső  ujjongás-
sal tapasztaltam, hogy Erzsi, Báti, Fluck, Eisinger és 
Jutka alakjához fölzárkózott đ  is. Olyan hiteles, elmé-
lyített, sokdimenziós szerepek ezek, hogy egymaguk-
ban is képesek volnának „hátukra venni" a regény 
egész szerkezetét... Holott ott van Lénám, Török, 
Licht dr., Janó bácsi, Elnök elvtárs is az átlagon felüliek 
körül! — Herting „föltámadásának" nagyon örülök, s an-
nak is, amit É... -tól hallottam: az Elnök elvtárssal való ~~;; 
konfrontálódás jelenetét rövidebbre fogod. S lehetne- e 
hangban utólag „németessé" tenni Herting beszédmo- •••'• ~ 
dorát? Erre szónok-ellenfele is utal. — Blaha szerepének ~~•••• 
első  részét nem lehetne/kellene-e szintén a hangkorrek- ~~' 

...• 

.... 

... ‚ 	
. 
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a látószöge a Sinkó-emlékirat (AZ ÚT) szerzđjének 
látószögével... 

J ... ! Amint látod, parciális kérdéseim úgy fogal-
mazódtak, hogy 

fogalmam sincs, milyen utólagos felvételeket ik-
tatsz még be; 

nem tudom, milyen pozitív, sokkoló ötletet tar-
talékolsz még alulírott számára is; 

a magánjavaslatok a meglév ő  (látott) képi anya-
gon belül mozognak, természetszerűen nem sugallnak 
semminemű  újabb felvételezést. 

Mindezt vonjad le a fentiekb đl s fogadd ama sze 
mérmetlenül önös hálámat Cinper Erzsivel (ó, a szü-
letett Cinner Erzsivel!) együtt. 

('83 márciusa; készül ődés „ÉS AZTÁN"-ra) 

Végleges a megrendelés: dokumentumfilm-szcenáriót a re-
gényrő l és sorsáról. Ahh, Ervin Iszidorovics, a Moszfilym szce-
naristája... 

Szinopszis-szer űség. Cím és alcím, mely a dolog jellegét 
is jócskán meghatározza: „ÉS AZTÁN..." Utóhang az OPTI-
MISTÁKhoz. 

Mi legyen a rendeltetése a potenciális néz ő  szemszögébő l? 
— Kidomborítani a publikum el őtt már ismeretes játékfilm-sorozat 
szerves összefüggését Ervin Iszidorovics egész életm űvével; 
feltárni a regény el őzményeit és életrajzi/alkotói következmé-
nyeit — képi utóhang formájában. Nem a teljes életút és életm ű  
vázlatát adni tehát, hanem afféle „OPTIMISTÁK-centrikus" Sinkó-
és nemzedékportrét. Dokumentumfilmet a regény írójáról és 
generációs modelljeir ő l — ám nem holmi „televíziós irodalom-
óra" formájában... 

A FILM POTENCIÁLIS IRODALMI ANYAGA 

Sinkó-naplók (Szabadka 1916/17; Moszkva 1935-37; Párizs 
1937-39; Jugoszlávia 1939-44). Sinkó-emlékiratok: Az út, Szem-
ben a bíróval, EGY REGÉNY REGÉNYE. Regények: AEGIDIUS 
ÚTRA KELÉSE, TIZENNÉGY NAP, Regénytorzó 1966-67-b ő l. 
S. E. magyarországi útijegyzetei/dokumentumai 1945 után. Ver-
sei. Cikkei és tanulmányai (MAGYAR ALFÖLD, DÉLI CSILLAG, 
KÍSÉRTET JÁRJA BE EURÓPÁT, Szocializmus, kultúra és etika 
stb. Az optimisták nemzedékének levelezése Sinkóékkal (Révai, 
Komját, Lengyel, Lukács, Hevesi). Az INTERNATIONALE-kör 
előtti és utáni Mesterek levelei: Ady, Kassák, R. Rolland. Az 
optimisták könyveinek és más dokumentumainak Sinkó-vonat-
kozásai: Kassák Lajos: EGY EMBER ÉLETE; Lengyel József: 
VISEGRÁDI UTCA, BÉCSI PORTYÁK; Hevesi Gyula: EGY 
MÉRNÖK A FORRADALOMBAN; Lukács György két interjúja. 
Historiográfiai dokumentumok (Kun Bélával és Rothbart Irmával 
kapcsolatban). 

A POTENCIÁLIS KÉPI ANYAG 

Fotók 
Sinkó és Sinkóné arc- és fényképei a zágrábi hagyatékból, 

időszakonként elrendezve (1914-1919, húszas évek, harmincas 
évek, népfelszabadító háború stb.) A szül ők fényképei. 

Előkészítendő/kinagyítandó stb. arcképek: 
Révai József (húszas évek), Lengyel József (húszas, har-

mincas és hatvanas évek), Komját Aladár (húszas évek), Kun 
Béla (harmincas évek eleje és vége), Lukács György (harmincas 
évek, negyvenes évek vége, öregkor), Hevesi Gyula (hatvanas 
évek dereka) 

Ady (tízes évek), Kassák (tízes évek vége és hatvanas évek 
eleje), Lékai János (húszas évek), Károlyi Mihály (harmincas 
évek és a negyvenesek vége) 

Cassou, J. Guéhenno, A. Malraux, R. Rolland, H. Barbus-
se, J. R. Bloch, L. Aragon — mind a harmincas évekb ő l 

Jelena Grabenko-Ljena (húszas évek), J. V. Sztálin (harmin-
cas évek vége) 

M. Krleža (harmincas évek vége — negyvenes/ötvenes évek). 
Kimerevített(?) szerepl ő-arcképek a játékfilmb ő l: Elnök elv-

társ, Lányi, Stein, Sarkadi, Török Géza, Flamm Jutka 
Városképek: Bécs és Szarajevó (húszas évek), Párizs, 

Moszkva, Brač  és Rab (harmincas évek). Látképek városokról: 
Apatin (századvég), Szeged (tízes évek), Bécs (húszas-harmin-
cas évek), Párizs, Moszkva (Hotel Lux, Komintern, Kreml) — a 
harmincas évekbő l, Drvar (harmincas évek vége), Zágráb (hú-
szas-harmincas évek és 1945). 

Könyvek és folyóiratok címlapjai: INTERNATIONALE, TEST 
VÉR, EUROPE stb. valamint a húszas évek, a zágrábi és újvidéki 
időszak sinkói könyvtermése — címlapokkal jelezve. 

Gergely Tibor (húszas évek) és jugoszláviai karikaturisták (öt 
venes évek) rajzai Sinkóról. 

Fimtári mozgókép-anyag: Bécs (húszas évek), Párizs és 
Moszkva (harmincas évek), Budapest (1947 és hatvanas évek 
eleje), Belgrád bombázása (1941), Lika, Kordun, Zagorje (1943-45). 

Néma (elvétve hangos) visszajátszások a játékfilmb ő l. 
Jelenbeli felvételek: Apatin, Prigrevica, Újvidék, Zágráb... 

A FILM LEHETSÉGES SZERKEZETE 

rész: A játékfilm néhány kucsszerepl őjének és a regény 
szerzőjének életútja a „regény után", a húszas években. 

rész: Visszapillantás a SZEMBEN A BÍR6VAL (1935) táv-
latából; az ifjú S. E. útja a Tanácsköztársaságig. 

rész: az OPTIMISTÁK kéziratának és szerz őjének regé-
nye a harmincas/negyvenes években. 

rész: S. E. életútja és alkotó pályája 1945-1967 között. 
Potenciális időtartam: mint egy-egy részleté a játékfilmben 

(cca 80-90 perc). Meghívandó színészek a játékfilmb ő l: Erzsi, 
Báti, Lénárt, Lányi, Sarkadi... Kísér őzene: a játékfilm vezérdal-
lama(i) — a két film szerves összefüggésének zenei elmélyítése! 
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„ÉS AZTAN ...” 

Utóhang az Optimistákhoz 
Irodalmi forgatókönyv I—IV. 

(részletek) 

A Jugoszláv Tudományos és M űvé-

szeti Akadémia Irodalom- és szín-

háztörténeti Intézete: beközelít a 

hagyatéki szoba sinkó-portréja. 

Felirat: Ivan Meden szakmunkatárs, 
a sinkó-hagyaték gondozója. 

A teremben a játékfilm néhány kulcs-

szereplőjét látjuk: Cinner Erzsi, Báti, 

Lénáit, Lányi, sarkadi, stein és Tö-

rök, továbbá: a rendez ő , a szerkesz-

tő , a dramaturgok, a kommentátor és 

a forgatókönyvíró. 

A játékfilm zenei vezérdallamának/ 

motívumának felhangzása közben a 

jelenlevőkre kopírozódik a cím, al-

cím stb. 

Felirat: Dömölky János, az OPTIMIS-

TÁK rendezője 

.• :~ .4...' 
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„Nalazimo se u prostoriji Instituta za 

književnost i teatrologiju Jugoslavens-

ke akademije znanosti i umjetnosti ..." 

stb. A KOMMENTÁTOR hangja fordít. 

RENDEZŐ : 

Érkezésünk előtt megkértük a hagya-

ték gondozóját, Ivan Meden kollégát, 

szíveskedjen el őkészíteni az OPTI-

MISTÁK írójával és a játékfilmsoro-

zatunk kulcsszerepl ő ivel kapcsolatos 

dokumentumokat. Bemutathatnánk 

őket néző inknek? 

I. Meden, a rendező  és a forgató-

könyvíró az asztalra helyezi a kézira-

tos szekrény valamennyi fiókját: a 

szekrény most üresen tátong ... Köz-

ben a jelenlevők körülülik az asztalt. 

Takács Katalin, Eperjes Károly, An-

dorai Péter, Bán János stb. a bemu-
tatás sorrendjében, közelrő l. 

Felirat: B. I., a játékfilmsorozat szak-

tanácsadója 

Felirat: schulze Éva, dramaturg, a já-

tékfilmsorozat fogatókönyvének társ-

szerzđje; saffer Pál, az Újvidéki Tele-

vízió drámam űsorainak szerkeszt ője; 

Végel László, dramaturg. 

A játékfilm némán pergő  utolsó koc-

káira kopírozódik a részletcím: 

1. MI TÖRTÉNT AZUTÁN... 

1. MI TÖRTÉNT AZUTÁN .. . 

1.1. 
IVAN MEDEN: 



1.2. IVAN MEDEN (magyar nyelven): 

Hogyne. Mindent elđkészítettem. Ré-

szemrđ l kezdhetjük... 

KOMMENTÁTOR: 

Jelen van játékfilmünk néhány kulcs-

szereplőjének megtestesítője, néző -

ink bizonyára könnyen felismerik őket: 

Cinner Erzsi... Báti Józsi... Lénát... 

Lányi ... Sarkadi ... Stein elvtárs .. . 

Török Géza... 

... Nyilván az ő  számukra sem lesz 

egészen érdektelen feleleveníteni a 

filmbeli szerepeik utóéletét... 

FORGATÓKÖNYVÍRÓ: 

Igen, hisz az OPTIMISTÁK kulcsre- 
gény, főbb szereplő i kulcsszerepl ők... 

DRAMATURGOK és SZERKESZTŐ  

... arról trialogizálnak, hogy az OPTI-

MISTÁK esetében is, természetsze-

rűen, ki van zárva a regényszerepl ők 

és életbeni modelljeik mechanikus 

azonossága, azonban e kulcssze- 

replők mégis valósak és valóságo-

sak, néhányuknak pedig fontos sze-

repe lett .a két főszereplő  — Erzsi és 

Báti —regényen kívüli életében is... 

KOMMENTÁTOR: 

Mi is történt tehát azután, hogy Báti 

Józsi az immár „fehér" Budapest $-

lyaudvarán búcsút vett Flucktól... 

A részvevők hallgatják a Kommentá 

tor és a sorra kerül ő  kulcsszereplők 
elbeszélését. 

AZ ÚT kéziratának mottója totálban, 

majd Sinkó grinzingi („kopasz") arc-

képe. 

EPERJES KÁROLY: 

„Én" állítólag vonatra ültem s neki-

vágtam a nagyvilágnak, hogy ott is 

folytassam a Tanácsköztársaság ide-

jén elkezdett politizálást, politikus 

életformát .. . 

KOMMENTÁTOR: 

Valójában másképp történt. Báti Jó-

zsiban már kecskeméti szereplése 

idején kezd szétválni — a gyakorlati 

politikus és a majdani krisztiánus 

író... 

EPERJES KÁROLY (a részvev őkhöz): 

Filmbeli prototípusom, az ifjú Sinkó a 

bécsi emigrációja kezdetén, 1920 áp-

rilisában immár kész, kialakult kriszti-

ánus programmal Iát hozzá a Tanács-

köztársaság szubjektív krónikájának 

megírásához. 

... E kéziratos könyvének már a 

mottöja is híven tanúskodik a világ-

forradalmi remények kataklizmájá-

ról... 

EPERJES KÁROLY hangja: 

„Minden hatalom, minden emberek 

ellen alkalmazott erőszak b űn. (...) 

Minden állam, még az összesség 

szolgálatának szándékával felépí 

tett is rossz, rosszat tesz és az ember 

útja minden földi hatalmasság taga-

dásán keresztül vezet Istenhez...” 

1.3. 

., 	 int polity 
f  

maga m 
F1uck. Jozsikám, 1s 
	

ne 
át 	

m midig finkon 

i fog ű~n'~ mindig,  és tán Haumann Peter, 
es 

Mindig ,   
Báti. 	drága Ffuck." -elenetébe~ .  

~ekvens Karoly a film zárol 
Eperjes 

TAKÁCS KATALIN: 

„Én" viszont az „életben" és az „iro-

dalomban", vagyis a regényben egy-

aránt börtönbe kerülök... Az „élet-

ben" mint Rothbart Irma, a Kommu-

nista Ifjúmunkások Magyarországi 

Szövetsége Központi Bizottságának 

és Ellenő rző  Bizottságának a tagja s 

mint a Közoktatásügyi Népbiztosság 
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Lékai János arcképe a húszas évek 

elejérő l. (vö. LÉKAI JÁNOS POLITI-

KAI PÁLYÁJA, Bp. 1976) 

Rothbart Irma grinzingi arcképe. 

I't)1'11` гi 

— „Vértes elvtárs" avagy Lukács 

György népbiztossága! — ifjúmunkás-

propaganda-ügyosztályának volt ve-

zetője... Illetve, mint a KIMSZ Pesten 

maradt illegális irányítószervének tag-

ja... A börtönből való szabadulásom 

után viszont a KIMSZ bécsi titkársá-

gán Lékai Jánosnak, a KIMSZ volt el-
nökének és a Kommunista Ifjúsági 

Internacionálé egyik magyar aktivis-

tájának a munkatársa leszek — egy 

idő re .. . 

KOMMENTÁTOR hangja: 

„Wien, 1920. április 7. Kedves Barátom! 

(...) Betegségem miatt lehetetlen volt, 

hogy személyesen részt vegyek az 

Iroda munkájában, Rothbart Irma elv-

társnőm azonban azóta csaknem 

mindennap az Irodában dolgozik (...) 

s mint hallom, minden ügyet elintéz-

tek. (...) A kommunista ifjúsági lapban 
a görögországi, jugoszláviai, cseh-

szlovákiai tudósításokat közölték, 

táviratoztak stb." 

TAKÁCS KATALIN: 

Akkor azonban — mindössze két hó-

nappal Lékai János idézett levele után 

— „nálam" is, azaz Rothbart Irmánál/ 

Micinéi is bekövetkezik a tórés... 

TAKÁCS KATALIN hangja: 

„Wien, 1920. június 24. Kedves Lu-

kács elvtárs, bejelentem đnnek, hogy 

nem akarok aktív tagja lenni a kom -

munista pártnak. Mégpedig azért 
nem, mert nem vagyok elég jó kom-

munista, (...) nem vagyok képes ál-

lamhatalom lenni, elnyomó szerv, 

még akkor sem, ha szükségesnek, 

sőt jónak is tartom az államhatalmat." 

1.4. 

BÁN JÁNOS: 

A játékfilmben megtestesített figurám-

nak, „a szőke Lányinak" Révai József 

volt a modellje. A Tanácsköztársaság 
összeomlása után Lányi /Révai Pes-

ten együtt bujdosik Bátival/ Sinkóval — 
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Sinkó Ervin arcképe a harmincas 

évekbő l, felirattal: S. E. a harmincas 

években. 

Esetleg: Lédererné arcképe 

Révai József arcképe a húszas évek 
elejérő l, megfelelő  felirattal. 

Lengyel József arcképe a húszas 

évek elejérő l, felirattal. 
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ahogy ezt majd utóbbi az emlékira-

tában is megörökíti... 

EPERJES KÁROLY hangja: 

„ .. erőmet felülmúló próbának tett ki 

a párt azzal, hogy a fehérterror idején, 

mikor Pesten rejtőzködtem, megtil-

totta, hogy a Révainál és nálam el-

rejtett, gondosan becsomagolt dollá-

rokkal az üldözött és Pesten bujdosó 

elvtársaknak segítséget nyújtsunk a 

menekülésre. (A barna dobozt, tele 

dollárral, később érintetlenül Horthy 

rendő rsége szegény Léderer néni-

nél, Révai anyjánál találta meg, aki 

emiatt több évet a márianosztrai fegy-

házban töltött.)" 

BÁN JÁNOS: 

És „bennem", azaz Révai Józsefben, 

a majdani szilárd hivatásos forradal-

márban is bekövetkezett egy rövid 

idő re a krisztiánus törés... 

BÁN JÁNOS hangja: 

„ .. készülök a nagy és szent hivatá-

somra, amikor kimegyek majd az 

emberek közé és megmutathatom ne-

kik: nézzétek, ilyen az élet, legyetek 

jók és testvérek. És mondom majd ne-

kik: kis testvéreim, ne gy ű löljétek egy-

mást, legyetek jók és szeressük a töb-

bieket, a gazdagokat és szegényeket, 

a jókat és a rosszakat, a boldogokat 
és boldogtalanokat. (...) Milyen szent 

az élet, örüljünk egymásnak, milyen 

egyek vagyunk mi, emberek itt a föl-

dön." 

1.5. 

FAZEKAS ISTVÁN: 

Az emigráció kezdetén „énrajtam", 

alias Sarkadin, azaz Lengyel Józse-

fen is erőt vesz a krízis, a világforra-

dalmi remények összeomlásának bel-

ső  krízise... 

FARKAS ISTVÁN hangja: 

„Kedves Ervin! (...) Beteg vagyok, jó 

lett volna a Karamazov. (...) Bécsbe 

megyek — de nem a párthoz. (...) Kap- 

Hevesi Gyula arcképe 1919-bő l a fi'-

irattal: Hevesi Gyula, aszociális ter-

melés népbiztosa a Tanácsköztársa-

ság idején. 

Török Géza és Flamm Jutka felvilla-

nó fotói a játékfilmb ő l. 

csolatom az emberekkel megsz űnik, 

jókodásaim (sic!) hazugok lesznek. 

Tudniillik, mióta nem vagyok kommu-

nista." 

1.6. 

PAÁLISTVÁN: 

Az én játékfilmbeli figurám, a „Stein 

elvtárs", azaz Hevesi Gyula volt alig- 

hanem az egyetlen a regénybeli 

Kommunizmus cím ű  folyóirat szer-

kesztőségébő l, akiben a Tanácsköz-

társaság és az akkor oly reálisnak 

látszó világforradalom összeomlá-

sa nem váltott ki belső , szubjektív 

összeomlást is... 

PAÁL ISTVÁN hangja: 

a nagy kert közepén levő  kis ház-

ban, még 4-5 fiatal elvtárssal töltöt-

tük együtt az éjszakát. Lámpát nem 

gyújtottunk, a rolót is leeresztettük, és 

legalábbis reggelig, teljes biztonság-

ban éreztük magunkat. Mintha az 

utóbbi izgalmas napok rendkívüli fe-

szültsége egyszerre feloldódott volna 

valamennyiünkben. Anekdota-versenyt 

rendeztünk és reggelig szinte halálra 

nevettük magunkat." 

1.7. 

REVICZKI GÁBOR (TÖRÖK GÉZA 

megtestesítője a játékfilmben): 

Az én játékfilmbeli figurámnak, „Török 

Gézának" György Mátyás volt a mo-

dellje. Az összeomlás után ő  kivétele-

sen nem Nyugatra kerül, hanem —

Szabadkára, ahol az avantgardista-

aktivista költő  Szerb György néven 

válik a kolozsvári KORUNK és a sza-
badkai HÍD mozgalmi publicistájává. 

És — a regénybeli „Flamm Jutka", az-

az Rothbart Renée férjévé .. . 

1.8. 

ANDORAI PÉTER: 

„Én", alias Lénáit, avagy Komját Ala- 

Р  ce9er1e с~т~аР1 
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dár az összeomlás után Bécsbe, majd 
Olaszországba emigráltam — „Mag-
dussal" ... 

Lénái, Báti, Erzsi, Jutka és Magdus 

kimerevített fotói váltják egymást ku-

sza gyorsasággal... 

Rothbart Irma és Sinkó grinzingi arc-

képeinek kombinálásalváltogatása vi-

zuális értelmi hátteret ad az idézet-
nek. 

Rothbart Irma grinzingi és Komját Ala-

dár korabeli arcképei. 

Sinkó és Komját arcképeinek váltako -  

zása. 

ANDORAI PÉTER hangja: 

Miközben ,,.Erzsi" és „Báti" már együtt 

élt Bécsben. A majdan a regényben 

formát öltő , kibogozhatatlanul össze-
kuszált viszony pedig ötök — „ötünk"! 

— között tovább tartotta magát maka-
csul... 

EPERJES KÁROLY hangja: 

„Drága, tiszta Mischinem, 

Itt van előttem az arcképed, minden 

leírt sor után fel akarok rá tekinteni. 
(...) Nem tudok az emberekkel eggyé 

lenni, mert te ott állasz köztem és az 

emberek, a hitem és Jézus között. 

(...) Megpróbáltam Budapesten már. 

(...) Bécsbe jöttem. (...) 

Jött Aladár. Te azt felelted igen. És 

akkor minden összed ű lt. Én most 

csak egy esetben tudok jó lenni: ha le 

tudok mondani rólad, ha tudom követ-

ni azt az erkölcsi parancsot, amelyik 

énnekem megtiltja, hogy egy másik 

ember szeretője az én szeretőm is 

legyen." 

TAKÁCS KATALIN hangja: 

„Kedves Aladár! 

Leveledet megkaptuk és igen örülünk 

(...), - hogy ott olyan jó. (...) Újság 

nincs, de mondanivaló lenne sok és 

ha tényleg idejössz, lenne mit beszél-

ni. Különben pedig úgy sejtem, hogy 

a közeljövőben el kell kezd ődnie igen 

sok súlyos csatának." 

ANDORAI PÉTER hangja: 

„Drága jó lelkem, 

megkaptam a leveledet s (...) a levés 

egyszerűségével hatalmasodott át 

rajtam: akárhogyanra fordulna is az 
életem (...) nem múlhatom el mell ő -

led és mellő letek soha!" 

EPERJES KÁROLY hangja: 

„Kedves Aladár, 

semmi újságom nincs a te számodra. 

Az idézethez simuló néma képsorok 

a játékfilmből (pl. Báti és Lénáit a spa-

nyolnáthás Erzsinél , majd Báti és Lé-
náit „mintha ikrek volnának" ...) 

Rothbart Irma grinzingi arcképe. 

: •~ • .• 
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г álkodás. (...) Me rt  még ha 

   olna, hogy te engem sze 

 emmel mind a hrom közt, 

  eled nem élhetek soha." 

Örültem, hogy jó neked most, de min-

dig erősebben van hangja egy pa-

rancsnak bennem, hogy több elszánt-

sággal kellene saját akaratunkon, 

még ha jóság is, túltörni (...) Min- 

denképpen összegubancolódott a mi 
életünk és már-már tudni vélem, hogy 

azt szálba már csak a Jóisten fogja 

fogni." 

ANDORAI PÉTER hangja: 

„Ervin fiam, 

hadd szólítsalak így, mint régen (hány 

évszázada már?), amikor még hitted, 

hogy szeretettel vagy hozzám: egyet-

len sosem volt barátom. 

Én mindennek a végére jutottam s 

csak újra megköszönni akarom ne-

ked, hogy megtartó ereje és öröme 

vagy annak az asszonynak, aki az én 

sorsomat kimérte s aki jó és tiszta (...) 

Ti  engemet rossznak élsz: gazem-

bernek és legerkölcstelenebbnek s 

csak akkor fogsz tán megnyugodni, 

ha én már nem leszek. Mégis! azt 

mondom neked: akkor voltál magad-

hoz a legigazabb, amikor először 

testvérül megcsókoltál. 
Isten áldjon meg titeket. —Aladár" 

EGRI MÁRTA hangja: 

„Drága Mici, 

(...) Tudom, úgy állok el őtted mint 

maga a vád. És igaz is, vádollak té-

gedet, nem azén a fájdalom-életért, 
amit hosszú időre reámátkoztál, ha-

nem azért a pusztításé, ami ett ő l 
bennem végbement." 

TAKÁCS KATALIN hangja: 

„Kedves Aladár, 

(...) Én biztosan tudom már, hogy mi-

lyen szent, nagy az, ha két ember 

együtt van és egészen együtt kell len-

ni, minden nap, minden órában tény-

legesen. Egész életet kell odaadni 

maradék nélkül, mert másképp nem is 

lehet odaadni magunkat. Nekem is, 

neked is, mindenkinek, csak ezt lehet, 

mást nem, igazában. (...) Minden 

Jutka kimerevített arcképe a játék-

filmbő l. 

Magdus kimerevített fotója. 

ANDORAI PÉTER hangja: 

„Legjobb testvérem, 

(...) Köszönöm (...) hogy megírtad, 

egészen egyszer űen, hogy nem él-

hetsz mellettem még barátságban 

sem. (...) Nem kérdem már a miért-

jét: elfogadom, mint rámrendelte-

tést (...) 

S az újabb árulásaim! 

Én Renéet nem küldtem el s nem 
mondtam neki, menjen férjhez, ha 

tud. (...) Őneki el kellett hitetnie ma-

gával, hogy én őt valóban elküldtem, 
hogy én valóban »szabadulni« akarok 

tő le, pedig tudta, hogy az ellenkező je 

az igaz. 

(...) Irént nem ostorul akarom hasz-

nálni. Megpróbáltam teljes egyesülés-

re hozzátörni magamat. Nem lehet. 

Bizonnyal az én múltam miatt. S ezért 

el kell őt hagynom. 

Most, hogy te egészen nyugodt 

vagy s egészen eggyé tudtál Ervinnei 

lenni, százszorosan rémlik föl minden 

bűnöm. Mindent rosszul láttam, min-

dent rosszul tudtam. (...) 

A gyerekem születése után kime-

gyek Oroszországba. Nem titkolom: 

a halált keresem. 

Isten áldjon meg titeket: 

Örökké szeretettel 

Aladár" 

1.9. 

KOMMENTÁTOR: 

A regény tehát folytatódik az életben —

miközben Sinkóné Rothbart Irma be-

fejezi az orvosi fakultást, Sinkó pedig 

fizikai munkás, asztalossegéd, a Der 

Tag cím ű  bécsi napilap inkasszánsa 

és moziszínész-statiszta is olykor... 

Játszik például egy Szodoma és Go-

mora-filmben is... Mindenekel őtt azon-
ban: író, a húszas évek legterméke-

nyebb magyar krisztiánus írója. 

39 

Komját Aladár korabeli arcképe. 

Sinkó és Sinkóné közös grinzingi 

fényképe. 
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1.12. 

KOMMENTÁTOR hangja: 

Prigrevica után ismét Bécs: Sinkóné 

röntgenológiát specializál, a továbbra 

is őáltala eltartott, „haszontalan" író-

férj pedig folytatja a Prigrevicán 1931-

ben elkezdett OPTIMISTÁK írását. 
3. A REGÉNYKÉZIRAT 

ввввввввв i 

Károlyi korabeli arcképe 

~vv 

kii Ervin, a Panordnna kё  г.tN .ќgе  
~snнrrtлatal kv м  „Fаjdвlrмus ј  

cirrunel ђ:Rgys kcs ii рerscskónv гd r 
Bécsben (a k ischer Yer1R; .. 

A húszas/harmincas évek Bécsének 

(álló) látképe vagy filmtári (mozgó) 
felvétele. 

SINKÓ korabeli arcképe. 
~ 
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EPERJES KÁROLY hangja: 

„Mikor (...) hozzáfogtam az OPT'- cas évekb ő l. 

MISTÁK megírásához, eszem ágá- 

ban sem volt, hogy valami politikai re-

gényt írjak. S hogy a 19-es Magyar 

Tanácsköztársaság regénye lett be-
lő le, csak azért történt, mert az 1919-

es év egy chiliasztikusan lázas, min-

den vonalon emberibb ésnszabadabb 
életformákat kereső  forradalmár nem-
zedéknek, az enyémnek, minden illú-

ziója és reményei, e generáció életé-

nek csúcspontján fantasztikus ütem-

ben zuhantak egy sötétségbe, amely-

bő l ennek a generációnak egyetlen-

egy tagja se tudott többé visszatalálni 

eredeti rajongó hitéhez. Csak ezt 

akartam megírni." 

Romain Rolland arcképe a harmin- 

Párizsi látkép vagy dokumentáris 

mozgókép a harmincas évekb ő l. 

J. Cassou és J. Guéhenno arcképei 

a harmincas évekbő l. 

KOMMENTÁTOR hangja: 

A Reichstag vészjósló felgyújtása 

után megint változik regényünk böl-

csőhelye: Sinkóné radiológiát hallgat 

a Sorbonne-on s közben 1934 telén —

kész az OPTIMISTÁK 1200 oldalas 

kézirata! 

KOMMENTÁTOR hangja: 

Jean Cassou és Jean Guéhenno ér-

telmiségi köre volt az EUROPE cím ű  
párizsi folyóiratban az a szellemi kö-

zeg, amelyben az aegidiusi soron-

kívüliség és zászlótalanság felszámo-

lásának nosztalgiája, illetőleg Báti Jó-

zsi regényzáró metamorfózisának —

a politika továbbfolytatásának — élet-

beni „utolérése" megvalósíthatónak 

látszott: EN FACE DU JUGE — SZEM-

BEN A BÍRÓVAL címen Sinkó Ervin 

nagy önéletrajzi esszét ír e folyó-

irat számára, melyben kritikailag méri 

fel egész addigi életútját... 



az ekkor még Svájcban él ő  Nobel-

díjas íróhoz és tevékeny antifasisz-

tához, Romain Rolland-hoz. 

~ ввввв ■ввв ■®~ ►  

ÉLETREGÉNYT Í R .. . 
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3.1. 

KOMMENTÁTOR hangja: 

„Kedves Sinkó Ervin, 

(...) Ez az írás szívbe markoló mono-

lóg, mely sok szívhez fog utat találni. 

A lelkiismeretnek ez a nagy küzdelme 

a kellő  pillanatban kerül nyilvánosság-

ra. Véleményem szerint hivatva van, 

hogy sok más lelkiismeretben találjon 

visszhangot, meg fogja világítani szá-

munkra a fájdalmas szükséges utat. 

Őszintén gratulálva küldöm vissza 
a kéziratát. Legyen meggyőződve szi-

vélyes együttérzésemrő l. 

Romain Rolland' 

KOMMENTÁTOR („élőben"): 

Hogyan is kezdődött tehát az út? S 

mik a kötelező  erkölcsi konzekvenciái 

1935-ben, a fasizmus szédületes 

nemzetközi tárhódítása idején? 

KOMMENTÁTOR („élőben"): 

S közben az OPTIMISTÁK kézirata is 

nem várt mecénásra talál: „kilép" be-
löle egyik szerepl ője, gróf Károlyi Mi-

hály, az ekkor Párizsban él ő  vörős 

gróf... 

EPERJES KÁROLY hangja: 

„ .. számára a könyv élményt jelen-

tett, újra átélte azt az atmoszférát, 

amelyben —így fejezte ki magát —

benne élt annak idején — de most el ő -

ször vált benne tudatossá, hogy az 

voltaképp chiliasztikus légkör volt. A 

regény egyes alakjairól beszélt, akikre 

ráismert a regénybeli álnevük elle-

nére...” 

3.2. 

KOMMENTÁTOR („él őben"): 

Károlyi révén a kézirat gyorsan eljut 

R. Rolland (és esetleg Marie Rolland) 

arcképe a harmincas évekbő l. 

A híres-neves Lux Szálló korabeli 

fényképe. 

A Komintern épületének korabeli fotó-

ja. 

KOMMENTÁTOR hangja: 

„Villeneuve, 1935. január 7. Kedves 

Sinkó Ervin úr (...) Most alaposabban 

elolvastam ezeket a fejezeteket fran-

ciául és fő leg a XI. fejezetet, amely 

mélységesen megdöbbentett. Én és 

a feleségem (akit az Ön m űve első  
soraitól kezdve megragadott) bámu-

lattal adózunk e részletek pszicholó-

giai gazdagságának, annak a szabad 

és széles intelligenciának, amely a 

forradalmi akcióban a modern ember 

lelkiismeretének legmegmarkolóbb 

problémáit veti fel és tárgyalni képes 

őket ilyen eleven és sohasem elvont 

módon. (:..) ha a m ű  többi része nem 

marad e mögött a három francia feje-

zet mögött (mint ahogy minden ok 

megvan arra, hogy ezt felételezzem), 

nem kétséges semmiképp se: az Ön 

műve nagy és e kor alkotásai között 

a legjobbak közt foglalja el a helyét." 

KOMMENTÁTOR („élőben"): 

Romain Rolland és szovjet felesége 

közvetítésével — irány Moszkva! És-

pedig az OPTIMISTÁK orosz, német 

és francia kiadásának biztos lehet ő -
ségével .. . 

KOMMENTÁTOR hangja: 

Tverszkája, Hotel Lux, a nemzetközi 

forradalmárok nevezetes szálláshe-

lye... S mi sem természetesebb, mint 

hogy e neves szálló újdonsült bácskai 

lakójának első  útja a Kominternbe 

visz, az OPTIMISTÁK optimistáinak 

egyik fő  munkahelyére... 

EPERJES KAROLY hangja: 
míg a Komintern épületében, a 

földszinten lebonyolították velünk a 

bejelentési procedúrát, már maga az, 

hogy ebben az épületben tartózko-

dom, ezt a pillanatot az én személyes 

életemben patetikusan történelminek 

érezteti ..." 
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A játékfilm szereplő inek kimerevített 

képei váltakoznak gyors egymásután-

ban: Elnök elvtárs, Lányi, Stefin, Sar-
kadi — s közben S!nkó harmincas 

évekbeli arc- vagy fényképe (esetleg: 

Sinkónéval együtt) ellenpontozza 

őket: a képek is riadozva „találkoz-

nak"... 

Kun Béla 1935 táján készült arcképe. 

A játékfilm „viharos" Kun-jelenete pe-

reg némán („És maga Báti elvtárs, 

maga azt hiszi, hogy kommunista?!” 

stb.) 

EPERJES KÁROLY hangja: 

„Míg lent várakoztunk, az OPTIMIS-

TÁK hónom alatt tartott kéziratának 

nem egy figurája — illetve nem egy fi-

gurájának modellje szinte megkövül-

ten ismert rám, s miután gyorsan köl-

csönösen meggyőztük egymást, hogy 

nem vagyunk látomások, hanem kö-

zönséges testi valóságunkban buk-

kantunk fel egymás előtt a valószí-

nűtlenül távoli múlt homályából, foly-

tattuk az ismeretséget, sőt azt lehetne 

mondani, a beszélgetést, ahol tizenöt 

év előtt—vagyis ahol az OPTIMISTÁK 

kéziratában abbamaradt." 

3.4. 

EPERJES KAROLY hangja: 
„Moszkvai napló, 1935. június 1. A 

Kunnal való találkozásról oldalakat 

kellene írnom. Nem járatott velünk 

Canossát és ezt sose fogom elfelej-

teni. Nem volt az igaz ember, aki ló-

hátról beszél a tévelygővel — ember 

volt emberhez." 

KOMMENTÁTOR hangja: 

Az emlékirat majdani részletez ő  visz-

szaemlékezése a CANOSSÁT NEM 

JÁRATÓ Kun Béla toleranciájára: 

„Nem maga és nem maguk, hanem 

a forradalom, az id ők voltak akkor nai-

vak és fiatalok. Gyanútlanok voltunk, 
mert a forradalom volt gyanútlan. 

Nemcsak nálunk, hanem Oroszor-

szágban, Berlinben, Helsinkiben, Var-

sóban, Münchenben is — mindenütt! 

(...) Gyanútlanok voltunk, mint az 

ijfúság. Akkor mindnyájunkat, még 

Lenint se kivéve, a forradalom ifjúsá-

gának a varázsa tévesztett meg. Nem 

tudtunk a szörnyetegekrő l, melyek 

már akkor lesben álltak. Igen, még 
maga Lenin is a magyar proletárforra-

dalom vértelen győzelmébő l arra kö-

vetkeztetett, hogy Iám, kulturáltabb 

országokban a tehetetlen burzsoázia 

majd vérontás és nehéz harcok nél-

kül, magától áll félre és nyit utat a 

forradalom diadalmenetének." 
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Kun Béla újabb, korabeli arcképe. 
idézet alá felirat: Sinkó Ervin: Moszk-

vai napló, 1935. június 14. 

Az 

Lengyel József arcképe a húszas 

évek végérő l. 



KOMMENTÁTOR („él őben"): 

S a magát téve/ygóПek minősítő  ön-

kritikus moszkvai naplóíró Kun Béla 

személyében nemcsak egy végtelenül 

toleráns forradalmár -tekintélyre, ha-

nem az OPTIMISTÁK kéziratának 

legfőbb moszkvai mecénására is ta- 

lál... 

KOMMENTÁTOR hangja: 

„ .. a legérdekesebb könyv, amit má-

ig arról a korról írtak (...) nem hagyom 

ezt a könyvet elnyomni (...) Lenin biz-

tosan nagy érdekl ődéssel olvasta vol-

na (...) regényét." 

3 .5.  

KOMMENTÁTOR („él őben"): 

Azonban az OPTIMISTÁK optimis-

táival való , Komintern - beli találkozá-

sok természetszerűen nem lehettek 

egyformán kellemesek. Lengyel Jó-

zsef — a regénybeli Sarkadi — például 

időközben megírta s Kun Béla el ősza-

vával 1930-ban Moszkvában meg-

jelentette a VISEGRÁDI UTCA cím ű  
riportázs-regényt a Tanácsköztár-

saságról, s benne — az idők szektás-

harcaira is jellemzően — elrsagyolt bí-

rálatban részesíti Lukács György ta-

nácsköztársasági körét, tehát Sinkót 

is. 

KOMMENTÁTOR hangja: 

„Sokszor találkoztam (...) Sinkó Er-

vinnel aki akkor a szovjetház legérde-

kesebb embere volt. (...) Aztán elt űnt 

Budapestrő l , s a diktatúra alatt Kecs-

kemétrő l jöttek róla hírek: Sinkó város-

parancsnok Kecskeméten, és minden 

szesztilalom ellenére úgy berúgott a 

jó kecskeméti bortól, hogy az árokból 

szedték fel. Aztán jött a másik hír: 

Sinkó futni engedett Kecskeméten 

minden ellenforradalmárt, Sinkó krisz-

tiánus , tolsztojánus , Sinkó a vérontás, 

az erőszak ellen propagál. 
Végre megjelent maga Sinkó, és a 

szovjetházban ütötte fel tanyáját. 

Lukács György, Kun Béla és Lengyel 

József arcképei váltják egymást a hú-

szas évek végérő l. 

Csakhamar (...) nagy filozófiai vitázó 

csoportnak került a központjába s en-

nek a vitázó csoportnak nem kis be-

folyása volt a magyar diktatúra politi-

kájára . Sinkó „ ellenfelei" az úgyneve-

zett „etikusok” voltak, az a csoport, 

amely Lukács Györggyel együtt jött 

a kommunista párthoz . Lukács György 

elvtárson kívül Jelena Andrejevna 

Grabenko, Lukács felesége, egy volt 

orosz szociálforradalmár vitte a f ő -

szerepet. Ezek Heidelbergb ő l, a hei-

delbergi egyetemrő l hozták (...) a né-

met misztikusok (...) filozófiáját (...) 

Sinkó részben tanítvány volt az „eti-

kusoknál”, de egyben „mester" is. (...) 

Sinkónak rövidesen egész frakciója 

volt a szovjetházban. Az etikusok tisz-

telték benne a „megtért" b űnöst, aki 

most a végső  konzekvenciákig vetke-

zi régi bűnös ruháját." 

KOMMENTÁTOR („élőben"): 

A Lengyel Józseffel való, Komintern-

beli találkozást felidéző  Sinkó-visz-

szaemlékezés tehát egyféleképp ért-

hetően lesz kínos — és szintén túl-

zó... 

EPERJES KÁROLY hangja: 

„Az egész nyilván azért íródott, hogy 

kedvében járjon a magyar pártban 

azoknak, akik akkor Lukács György-

gyel álltak harcban , elsősorban Kun-

nak. S aztán azért, hogy ily módon 

jóvátegye azt, hogy — mint ő  maga 

írja — egy id őben erősen Lukács, il-

letve közvetve Sinkó hatása alá ke- 

3.6. 

KOMMENTÁTOR („él őben"): 

De hát ezek szerint Lukács Györggyel, 

a '19-es Tanítóval kellemes lesz Sin-

kó moszkvai találkozása? 
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rült. Lukácsot igyekszik kompromittál-1 ~* 

ni, s engem mint Lukács egykori tEnít-

ványát mocskol. Most látom csak, 

milyen jól rajzoltam meg Sarkadi alak- 

ját..." 



A játékfilm egyik, szovjetházbeli né- 

ma jelenete pereg Lányival és Gátival. 

Jelena Grabenko Ljena fényképe fel-
irattal a Lukács-albumból, majd ugyan-
ezen forrásból a grinzingi társaskép: 
Révai, Sinkó, Rotbart Irma, Ljena... 

Moszkvai dokumentumfilm-felvételek 
vagy fotók 1935-1937-b ő l. 

és Lukács moszkvai fényképei. 

Lukács György egyik utolsó fényképe. 

EPERJES KÁROLY hangja: 

„Moszkva, 1935. június 4. Három 

nappal megérkezésünk után felhív-

tam Lukácsot. Nem adott randevút, na-

gyon el van foglalva — mondta —, hív-

jam fel a következő  napokban. Ma fel- 
. 

hívtam megint. Megint borzašztóan 

el vagyok foglalva, a következ ő  napok-

ban — volt a felelet. Born — mondják 

ilyenkor az oroszok. Semmi baj, csak 

az volna rossz és szomorú, ha ez az 

igaz ember önérzetébő l fakadna..." 

KOMMENTÁTOR („élőben"): 

Évtizedek múltán, nem sokkal a ha-

lála előtt, Lukács György majd így 

emlékezik vissza az elzárkózás igazi 

okára: 

KOMMENTÁTOR hangja: 

„Sinkó úgy jött Moszkvába, hogy Ro-

main Rolland ajánlotta be Kun Bélá-

nak és a Kominternnek. És mivel én 

Kun Bélával és a Kominternnel igen 

feszült és rossz viszonyban voltam, 

nem akartam Sinkóval találkozni. Fel-

hívott engem, és megkérdezte, hogy 

mikor találkozhatunk. Én azt feleltem 

erre, hogy nem találkozhatunk. Attól 

tartottam, hogy Kunnal összejátszva 

ketten ki fognak valamit agyalni elle-

nem. (...) Sinkó esetében véletlenül 

nem volt jogos a gyanú, de én tulaj-

donképpen ma sem bánom, hogy ezt 

a gyanút kifejezésre juttattam, mert 

ez reális probléma volt." 

3.7. 

KOMMENTÁTOR („élőben"): 

És Révai József, avagy Lányi? — Ket-

tőjük regényen túli kapcsolatát nem 

annyira a frakcióharc, inkább az egy-

kori közös Mester, Lukács György volt 

élettársa, Jelena Andrejevna Graben-

ko-Ljena orosz forradalmár és fest ő  
határozta meg sorsdönt ően. 
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EPERJES KÁROLY hangja: 
„ .. annak idején az OPTIMISTÁK ki-
adásának előfeltétele volt, hogy Kun 
Béla »személyesen és írásban« 
ajánlja kiadásra..." 
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II  
EPERJES KÁROLY hangja: 

„Moszkva, 1935. június 3. (...) megint 

ott találtuk Kunnál Révai Józsit. (...) 

Józsi! Évekig tartó, az egész ifjúságot 

betöltő , egész ifjúságunknak szerves 

részét alkotó intim barátság emléke 

sose halványodhat el. Legkevésbé 

akkor, ha egyetlen barátról van szó, 

akinek a helyét azóta se foglalta el 

senki. Megmaradt pótolhatatlan vesz- 

teségnek. (...) 

A vele való együttlét nyomban embe-
ribbé, közvetlenebbé, igazabbá vált 
volna, ha mint első  gondolatom, úgy 
első  szavam is az a kérdés lett volna, 
hogy mi van egykori közös barátnőnk-
kel — azzal a különös, kivételes intelli-
genciájú teremtéssel, aki annak ide-
jén voltaképpen létrehozta barátsá-
gunkat, s aki miatt pár évvel később 
elszakadtunk egymástól. Tudtam, 
hogy ez a mi egykori közös barát-
nőnk, aki Pesten valahogy szellemi 
nevelőnk volt, s még a bécsi emigrá-
ciós években is mindkett őnknek szel-
lemi és emberi kérdésekben az arbi-
tert jelentette, most Oroszországban 
él, s azt is tudtam, hogy mindenkit ő l 
elhagyatva, vagy talán — ez az, amit 
nem tudtam — még annál is rosszabb, 
a lehető  legrosszabb helyzetben..." 

3.8. 

KOMMENTÁTOR hangja: 
Moszkva, 1935-1937. A történeiem 
két súlyos, túl súlyos esztendeje... S 
az OPTIMISTÁK — a regénykézirat —
és az optimisták — a modelljeik — jó 
néhányának egyre reménytelenebb 
odisszeája. Köztük elsősorban Kun 
Béláé. 

KOMMENTÁTOR hangja: 
1936 nyara, a Kommunista Interna-
cionálé Nemzetközi Ellen ő rző  Bizott-
ságának állásfoglalása az úgyneve-
zett Kun-ügyben: „Megvizsgálva vala-
mennyi, a Kun Béla elvtárs által a 
Kommunisták Magyarországi Pártja új 
vezetése, a Kommunista Internacio-
nálé vonala és a Kommunista Interna-
cionálé Végrehajtó Bizottsága veze-
tése ellen folytatott kampányból ren-
delkezésére álló anyagot, és megis- 

Kun Béla egyik utolsó fennmaradt fény 
képe. 

Párizs-látkép vagy filmtári anyag a 
harmincas évek végérő l. 

merkedvén Kun Béla elvtárs magya-
rázataival, a bizottság úgy találja, 
hogy ez a kampány a Kun Béla által a 
Kommunisták Magyarországi Pártja 
soraiban és a Szovjetunióban lev ő  
magyar emigráció között kifejtett bom-
lasztó tevékenységnek folytatása. (...) 

Konstatálva Kun Béla elvtárs ilyen 
bomlasztó tevékenységét a Kom-
munisták Magyarországi Pártja és a 
Kommunista Internacionálé Végrehaj-
tó Bizottsága vezetősége ellen, a bi-
zottság megállapítja, hogy Kun Béla 
elvtárs bárminem ű  részvétele a KMP 
munkájában káros és felhasználása a 
Kommunista Internacionálé Végrehaj-
tó Bizottsága apparátusának munka-
társaként teljességgel lehetetlen." 

KOMMENTÁTOR hangja: 
„Nehéz nekem beszélni, elvtársak, 
mert ez a csapás — a legsúlyosabb 
csapás számomra. (...) Különösen 
azért súlyos, mert lehetetlenné teszi, 
hogy a továbbiakban segítséget nyújt-
sak annak a pártnak, amelynek meg-
alakításában részt vettem. (...) Helyes 
lesz, ha én nem veszek részt a KMP 
munkájában, és még helyesebb lesz, 
ha én teljesen elszakadok a magyar 
emigrációtól. Én ezt alaposan átgon-
doltam, és éppen ezért kérem az 
SZKP(b) megfelel ő  fórumait, küldje-
nek el engem valamilyen munkára, 
minél távolabb Moszkvától, valahova 
vidékre. (...) Rossz természetem, ide 
gességem miatt nem úgy viszonyul-
tam a vezetéshez, ahogy kellett volna. 
Ennek ellenére — mint ahogy azt le is 
írtam — a Komintern politikáját ab-
szolút helyesnek tartom. . ." 

3.9. 

KOMMENTÁTOR hangja: 
Párizs, 1937. június 29.: Sinkóékat 
immár itt éri a hír, hogy Kun Bélát le-
tartóztatták. S az útleveleik kitolonco-
lással azonos meg nem hosszabbítá-
sa miatt Franciaországba visszatért 
Sinkónak pontos a diagnózisa... 
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A kamera a CE SOIR számaiban „la-
poz" s egy-egy pillanatra leáll a Sinkó-
novelláknál. 

Jean-Richard Bloch arcképe a har-
mincas évekbő l, felirattal. 

Louis Aragon arcképe a harmincas 
évekbő l. 

J. R. Bloch iménti arcképe. 

Aragon iménti arcképe. 

Kun Béla fényképe a 3.4.-bő l. 

Mme Barbusse fényképe a harmincas 
évekbő l, felirattal. 

KOMMENTÁTOR HANGJA vissza-
játszva: 
„ .. a legérdekesebb könyv, amit 
máig arról a korról írtak (...) nem ha-
gyom ezt a könyvet elnyomni (...) Le-
nin biztosan nagy érdekl ődéssel ol-
vasta volna (...) regényét." 

3.10. 

KOMMENTÁTOR („élőben"): 
A regénykézirat életregényének újabb 
fejezete ismét Párizsban íródik tehát, 
de történéseinek irányát az el őzmé-
nyek szabják meg. A Szovjetbarát 
Társaság (Les amis de I' URSS) fel-
kérésére ugyanis Sinkó a híres-neves 
Mutualité-palotában előadást tart 
moszkvai tapasztalatairól, s mivel 
benne — főleg a lezajlott és tovább zaj-
ló konstrukciós perekr ő l szólva — nem 
mozgott eléggé a hivatalos vonalon, a 
francia KP vezetősége és a befolyása 
alatt álló irodalmi orgánumok egyéves 
blokádot —közlési zárlatot — vonnak 
Sinkó köré... A szintén baloldali, de 
antidogmatikus irodalmi körök viszont 
épp azén fordítanak neki hátat, mert 
az előadást túlzottan „vonalasnak", 
sőt egyenesen „sztálinistának" talál-
ták... Az OPTIMISTÁK kéziratának 
párizsi sorsa végül is az Henri Bar-
busse özvegye által továbbított, sa-
játságos ultimátumon múlott. 

KOMMENTÁTOR hangja: 
csak öntő l függ, hogy ez az egész 

nevetséges és fertelmes helyzete egy 
csapásra gyökeresen megváltozzék. 
Ezt nem én mondom; ezt általam üze-
nik Önnek. (...) Az elvtársak megbíz-
tak engem, hogy adjam át az üzene-
tet, hogy elvárják, hogy színt fog vég-
re vallani. Cikk vagy tanulmány for-
májában, azt Önre bízzák. A fontos a 
tartalom. Két évig élt a Szovjetunió- 

Kun Béla egyik utolsó fényképe a EPERJES KÁROLY hangja: 
3.8.-ból. 	 „ .. később azonban épp ez volt az, 

ami a kiadás ellen való érvként esett 
latba, tudniillik az, hogy Kun Béla sze-
mélyesen és í rásban ajánlotta kiadás-
ra. 1936 végén ugyanis Kun 'Béla 
azok közé az emberek közé került, 
akikről általában senki sem beszélt, 
mert még, illető leg már nem lehetett 
tudni, hogy hogyan kell róla megem-
lékezni." 
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KOMMENTÁTOR hangja: 
..Mit tehettem? Mit tett volna Ön az én 
helyemben? És mit tehetek most 
Önért ilyen körülmények közt?" 

KOMMENTÁTOR („él őben"): 
Senki semmit nem tehetett, lévén 
hogy Sinkó Ervin — az ekkori, szó sze-
rinti koplalásuk ellenére se — nem fo-
gadta el Barbusse-né ultimátumát. 
Tenni viszont a nevezetes történelmi 
esemény tett a legtöbbet: a német-
szovjet egyezmény 1939 augusztu-
sában. S vele nemcsak az OPTIMIS-
TÁK kiadhatóságának maradék-re-
ménye, de jóval lényegesebb remé-
nyek is szertefoszlottak egy id ő re. 

ban, és most lendületesen, lelkesen és 
merészen végre meg kell írnia, hogy 
akikre a Szovjetunió igazságszolgál-
tatása lecsapott, azok megátalkodott 
gonosztevők és így tovább, és így to-
vább... Akkor nem lesz többé olyan 
csekélységrő l szó, mint a CE SOIR-
beli novellák problémája, hanem az 
OPTIMISTÁK fog sorra kerülni — ak-
kor kiadni a regényt Párizsban, Lon-
donban és valamelyik emigráns ki-
adóvállalatban német nyelven, nincs 
ennél könnyebb és egyszer űbb. A rek-
lámról majd gondoskodnának. Hír-
nevessé tennék, hogy annál nagyobb 
legyen a hatása annak a pár cikknek, 
tanulmánynak vagy nyilatkozatnak, 
amit időnként megírna." 

Sinkó korabeli fényképét látjuk. 

Ismét a zágrábi Intézet Sinkó-szobá-
ja, a film részvevő ivel. 

EPERJES KÁROLY hangja: 
„Párizs, 1939. augusztus 31. Életem 
utolsó húsz éve úgy telt el, hogy min-
denek ellenére a legfelsőbb földi mo-
rális kategóriát a bolsevizmus képvi-
selte — most vége, véglegesen vége. 
Szegényebb vagyok, mint valaha is 
voltam — de másrészt szabad, mintha 
most lépnék csak a világba. Mit fogok 
találni, mit fogok hozni? Ha kitör a há-
ború, én aligha fogom túlélni, de ha 
nem... Kíváncsi vagyok, szenvedé-
lyes várakozással kíváncsi, milyen 
lesz a világ a morális hipotéka elt ű né-
se után, melyet eddig az URSS képvi-
selt." 

3.11. 

KOMMENTÁTOR (a részvev őkhöz): 
Kitör az új világháború, mire Sinkóék 
a párizsi jugoszláv követségen új útle-
velet kérnek, melyben nyoma sincs 
szovjetunióbeli tartózkodásuknak, s 
így visszatérhetnek Jugoszláviába, az 
egyedül maradt id ős szülőkhöz. Pári-
zsi noteszuk címtárában pedig ott la-
pul a még hátramaradt negyedszáza-
dos életútjukat sorsdöntően befolyá-
soló író-barát, Miroslav Krleža zágrábi 
lakcíme... 

EPERJES KÁROLY hangja: 
„Zágráb, 1939. december 10. Vissza 
az első  meglepetéshez: Krleža.” 
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KOMMENTÁTOR hangja: 
A francia KP Luis Aragon és Jean-Ri-
chard Bloch által szerkesztett napilap-
ja aszóban forgó közlési blokád el őtt 
rendszeresen közölte Sinkó novelláit 
s ezáltal biztosította a megélhetést. 
Most azonban a szerkeszt ők tehetet-
len sajnálkozással kényszerültek fel-
fedni Barbusse-né ultimátumának iga-
zi okát: 

KOMMENTÁTOR hangja: 
„Amikor annak idején azt a levelez ő -
lapot ínam, hogy majd gondoskodom 
róla, hogy továbbra is közöljék a no-
velláit, már akkor furcsa volt nekem, 
hogy olyan sokáig tartották vissza a 
kéziratát. De akkor még reméltem, 
hogy csak hanyagságról van szó. Ara-
gin azonban felvilágosított, hogy nem 
errő l van szó." 

KOMMENTÁTOR hangja: 
„Aragon mondta, hogy Moszkvából 
jött utasítás, hogy ideiglenesen — jus-
que' á nouvel ordre — nem kell közölni 
az Ön dolgait." 

KOMMENTÁTOR hangja: 
„Azt gondoltam, hogy ez Kun Béla le-
tartóztatásával függ össze, s megkér-
deztem Aragont..." 

KOMMENTÁTOR hangja: 
„Aragon erre nem tudott válaszolni. 
Csak azt mondta, hogy Moszkvából 
kapta az utasítást." 



4. „A VÉNSÉG NEM A 

A kamera a MAGYARORSZÁGI LÁ-
TOGATÁS UTÁN, BUDAPESTI MO-
ZAIK és MAGYAR FOLYÓIRATOK-
BAN LAPOZVA I—II. c. útibeszámo-
lókban „lapoz" ... 

Dokumentumanyag vagy mai filmfel-
vétel: párbeszédhez simuló Buda-
pest-panoráma. Közben felirat: Sinkó 
Ervin: Budapesti mozaik. Meghitt be-
szélgetés 1963-ban. 

M. Krleža korabeli arcképe s a PE-
čAT, IZRAZ és PROLETER címlapjai 
váltakoznak. 

A dokumentumfilm részvevő i Drvar 
régibb negyedében/utcájában sétál-
nak. 
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EPERJES KÁROLY hangja: 

„Amit elmondott, az a következ ő : A 
PEČATot a kommunisták illegális lap-
ja és legális folyóirata, az IZRAZ, vehe-
mensen trockizmussal vádolja. Ameny-
nyiben én a PEеAT munkatársa le-
szek, kockáztatom, hogy engem is 
stb. A PE~ATnak szüksége volna rám, 
de ő  kötelességének tartja, hogy fi-
gyelmeztessen arra, milyen látszatot 
kelthetek ezzel, s milyen ellenségeket 
teremthetek magamnak. Vállalom-e ezt 
a rizikót?" 

EPERJES KÁROLY hangja: 
„Igen." 

KOMMENTÁTOR hangja: 
„Mit gondol a trockizmusról?" 

EPERJES KÁROLY hangja: 
„Hogy az irodalmuk az 1917-es Le-
nint citálja, holott ma 1939-et írunk. 
És az 1923-as Lenin nélkül nem lehet 
megérteni azt, ami kés őbb történt az 
U. R.S.S.-szel. 
Félmondatokból megértettük egy-
mást." 

EPERJES KÁROLY hangja: 
„A nála levő  kéziratok közül ő  maga 
fog horvátra fordítani valamit a PE ~AT 
számára (...) Az OPTIMISTÁK г6I is 
szó volt. Ha a háború itt nem borít fel 
mindent, januárban szerz ődést szerez 
nekem — horvát kiadótól." 

3.12. 

KOMMENTÁTOR („él őben"): 
A háború azonban Jugoszláviában is 
mindent felborít... Ezt megelőzően a 
párton belüli eszmei harcok Krleža 
PEČATját is elsodorják, Sinkóék Vi-
szont — Krleža tanácsára — egy bosz-
niai kisvárosba, Drvarra húzódnak a 
háborús zivatar el ő l. 

KOMMENTÁTOR hangja: 
„Sinkóné orvosi állást kap itt a Mun-
kásbiztosító kórházában, Sinkó pedig 
folytatja a Moszkvában még dráma-
ként indult, de Kun Béla javaslatára 
regényre átváltó TIZENNÉGY NAPot 
Sallai és Fürst mártíri utolsó két heté- 



nek Budapestjérő l. Nem utolsósorban 
pedig Bollert Mihályról, az önéletrajzi 
fogantatású író-főszereplő rő l, aki 
másfél évtizeddel „idősebb" szaraje-

vói elődéhez, Aegidiushoz hasonlóan 
szintén a zászlónélküliség dramatikus 
erkölcsi csatáját vívja... Akárcsak a 
moszkvai és párizsi tapasztalatokkal 
egzisztenciálisan megbénított modell-
je, Sinkó Ervin is akkortájt... 

MI KENYERÜNK..." 

4.7. 

KOMMENTÁTOR hangja: 
S közben az államközi kapcsolatok 
normalizálódásának hála, lehet őség 
nyílik a kapcsolatfelvételre a '19-es 
barátokkal, a néhai optimistákkal is... 

KOMMENTÁTOR hangja: 
„Mikor is láttuk egymást utoljára?" 

EPERJES KÁROLY hangja: 
„Idestova negyvennégy éve... Pon-
tosan 1919-ben ugyanitt, Pesten. Au-
gusztusban." 

KOMMENTÁTOR hangja: 
„Negyvennégy éve... Mondd, mi az, 
ami leginkább meglepett Buda-
pesten?" 

EPERJES KÁROLY hangja: 
„Minden. Nem is emlékeztem rá, hogy 
ilyen nagy ez a város. (...) Valahány-
szor a távolból rágondoltam, akkor a 
tőzsdepalotában berendezett hadikór-
ház jutott eszembe, ahol az els ő  világ-
háború vége felé feküdtem. Aztán a 
Fészek kávéház az Andrássy úton, 
majd a London kávéház a Nyugati 
pályaudvar mellett, ahová földim, 
György Mátyás pártfogó közvetítésé-
vel szabad volt kézirataimat a TETT, 
majd a MA szerkesztőségi összejöve-
teleire elvinnem, mindig előre is szo-
rongva attól, hogy a fekete inges, szi-
gorú és csodás ember, Kassák Lajos, 
minden igyekezetem ellenére még 
mindig nem eléggé eredetieknek, 
nem eléggé bomlasztóan újnak fogja 
ítélni szívem és elmém'szüleményeit. 

Rothbart Irma, Révai József, Komját 
Aladár, Hevesi Gyula, Lengyel József, 
Kun Béla, majd Lukács György és Je-
lena Grabenko '19-es arcképei sor 
jáznak. 

Sinkó arcképe a hatvanas évek elejé-
rő l. 

(Valahogy megoldani, vizuálisan ér-
zékeltetni, jelezni: beszél őtárs Sinkó 
szövegében nincs megnevezve — nyil-
ván diszkrécióból —, csupán „ Ő "-ként 
szerepel. .) 

Ha a távolból Pestre gondoltam, em-
lékeztem az ünnepi áhítattal látogatott 
Galilei-kör éjszakába nyúló vitáira 
(...), az újpesti Wolfner gyárra, ahová 
már agitálni jártam, a Visegrádi utcá-
ra, illetve arra a házra, ahol el őször 
álltam szembe Oroszországból jött 
forradalmárokkal, (...) a Hungária 
Szállóra, melyben a Szovjetház volt, 
az Országházra, az Országház el őtti 
térre ..." 
„ .. [és] az emberek, akikt ő l [ezek az 
utcák és helyek] a tartalmukat kapták 
(...) ezek az életembő l kitörölhetetlen 
(...) nevek, melyek végtelen jelent ő -
ségükben éltek, és nyilván halálomig 
élni fognak bennem: Mici, aztán Józsi, 
Aladár, Gyula (...) és egy másik Józsi, 
akit Jóskának hívtunk, és Kun Béla, 
akit még gondolatban is egyetlen 
szóval: a Kunbélának neveztünk (...) 

és aztán a vasárnap délutáni társa- 
ságot (...), Lukács György, Ljena (...) 
alakját, tekintetét és hangját." 

"... De ha megengeded, akkor most 
én kérdezek: hazataláltál, te most 
itthon vagy, annyi nehéz év után?" 

KOMMENTÁTOR hangja: 
„Annyi nehéz év után? 
Nem, nem nehezek voltak. Mázsás 
évek — s még ez is szépírói eufemiz-
mus. Végül is tizenegy év és kétszáz-
húsz nap ott északon, messzi észa-
kon, gyűjtőtáborban, ahová azok küld-
tek, akikért élni akartál és minden pil-
lanatban kész voltál meghalni. (...) A 
fogaim, a vesém, a májam, a gyom-
rom kaputt. Akik itt Pesten közel álltak 
hozzám, azokat a magyar és a német 
fasiszták pusztították el, a maradékot 
Rákosiék. Engem meg a feleségemet 
pedig —emlékszel még a feleségem-
re? — odaát. Mintha összebeszéltek 
volna. (...) De most már mégis jó úton 
van minden." 

EPERJES KÁROLY hangja: 
„Ha választhatnál, mégis úgy kezde-
néd, ahogy kezdted? Újra vállalnál 
mindent?" 

KOMMENTÁTOR hangja: 
„És te?" 

EPERJES KÁROLY hangja: 
„Mit tehetnék egyebet? Szebbet?" 
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KOMMENTÁTOR hangja:  
„Úgy van. Mit tehetnénk egyebet?  
Igazabbat? (...) Mért ne lehetne ne-  
kern is (...) hazám újra ez a magyar  
haza? És nemcsak ez a haza. Még 
sok más haza is, egyetlen, közös  
nagy hazaként. A határok — egyszer  
még azok is a múlt el ő ítéleteivé vál-  
hatnak." 	 4 

..i 

KOMMENTÁTOR („élőben"): 
„ A másik Józsi" viszont, noha szintén 
megjárta és megszenvedte a messzi 
északot s a szellemi/eszmei „vénség” 
mégsem lett az ő  kenyere sem — el-
zárkózik a '19 -es meghitt beszélgetés 
1963-as folytatásától. 

KOMMENTÁTOR hangja: 
„A Sinkóval való szakítás végleges 
volt. Mikor (...) itt járt Magyarorszá-
gon, üzent, hogy találkozni szeretne 
velem. Én kikerültem a találkozást. 
(...) A harag ugyan rég elmúlt, de a 
barátság fonalát már nem lehetett 
összebogozni ..." 

KOMMENTÁTOR (a részvev őkhöz): 
Majd jelentkezik a „fekete inges, szi-
gorú és csodás ember", az ÉJSZA-
KÁK ÉS HAJNALOK még „adys" 
poétájának avantgarde Mesteri... 

KOMMENTÁTOR hangja: 
„A zágrábi Modern Galéria igazgató-
jának levelét kíváncsian várom és 
örülnék, ha sikerülne kiállításom 
megrendezése. Ez nem hiúság kér-
dése nálam, hanem inspirációt ad to-
vábbi munkásságomhoz. (...) Hogy 
mennyire jólesett a Maguk magatar-
tása, a hozzáállásuk és úgy látom, je-
lentős befolyásuk, azt nem kell külön 
hangsúlyoznom, mégis szeretném 
megköszönni. Úgy látom, mindaz, 
amit tettem egész életemben, ma 
beérőben van, mert minden oldalról, 
irodalmam és festészetem iránt ko- 

<a/ 

EPERJES KÁROLY hangja: 
„Hallgatlak, és mintha nem 1963-at, 
hanem 1919-et írnánk. Nem is igaz, 
hogy megöregedtél. A vénség nem a 
te, nem a mi kenyerünk. Mindenek el-
lenére, még ma sem." 



moly érdekl ődés mutatkozik. Gyakran 
hangoztatom, ha az ember soká él, 
még életében feltámad." 

4.8. 

KOMMENTÁTOR: 
Közben már — micsoda jellegzetes 
véletlen! —íródik az utolsó, a legutol-
só, a be nem fejezhető  nagy m ű : élet-
regény egy optimistáról, a „híres Ba-
log Györgyrő l", a „professzjonáta for-
radalmárról", akinek a Moszkvában, 
hatvannyolc éves korában bekövetke-
zett halálát — a torzónak maradt re-
génykézirat szerint — 1964 utolsó nap-
ján jelenti a pesti rádió... 
Amikor pedig a zágrábi, belgrádi, újvi-
déki és minden más nagyobb jugo-
szláviai rádióállomás 1967. március 
26-án Sinkó Ervin halálhírét közli, is-
mét jelentkezik az egykori Tanító és 
Barát... 

KOMMENTÁTOR hangja: 
„Kedves Rothbart Mici, engedje meg, 
hogy a diktatúrában megszokott né-
ven szólítsam, amikor oly szomorú az 
alkalom, ami írásra késztet. Ma hallot-
tam a hírt Sinkó Ervin haláláról és 
egyszerre előttem állott az idő , ame-
lyet vele és Magával együtt éltünk át. 
De kevesen maradtak meg azok kö-
zül! (...) Hogy ritkulnak azok sorai, 
akikkel életünk dönt ő , létünket formá-
ló szakaszát átéltük.(...) Én láttam a 
maguk kapcsolatát fejl ődése kezde-
tén és láttam egymáshoz való viszo-
nyukat most. Nagy dolog az, ha az 
ilyen összetartás ilyen id őket épség-
ben talál és megő rzi magát a kezd ődő  
őszben is. Magam tapasztalatából tu-
dom ezt és tudom azt is, milyen nehéz 
ezek után egyedül tovább élni. Hogy 
ezt ki-ki hogyan valósítja meg — rajta 
múlik. Én tudom, milyen nehéz az, 
egy emberöltő  közössége után egye-
dül élni tovább az életet. És mert ezt 
tudom — elhallgatok. Erőt kívánok 
magának ebben a súlyos életfeladat-
ban. 
A régi barátsággal üdvözli 

Lukács György" 

KOMMENTÁTOR hangja: 
Ezt az utolsó súlyos életfeladatot pe-
dig az egyedül maradt Cinser Erzsi 
így oldotta meg: 
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~v Sinkóné utolsó fényképeinek egyike. 

A mirogoji temető . 
A részvevők Sinkóék sírjánál. 

Közös fénykép az Emlékfüzetb ő l, 
felirattal: 
„Sjnkóék négyen voltak 
egy törpe és egy óriás 
egy óriás a törpében 
egy törpe az óriásban" 

(Tolnai Ottó) 

* A filmet készítették: Schulze Éva, Végel Lász-
ló — dramaturg; Tamássy Zdenkó — zeneszerz ő ; 
Vitomir Dimi ć  — operatő r; Srđan llić , Gerő  Péter 
— főgyártásvezető ; Saffer Pál —szerkesztő ; Dö-
mölky János —rendez ő . 

Szereplők: Blaskó Péter, Eperjes Károly, Jónás 
Gabriella, Takács Katalin, Andorai Péter, Árok 
Ferenc, Bán János, Bicskei István, Daróczi 
Zsuzsa, Faragó Árpád, Fazekas István, Földi 
László, Jordán Tamás, Kerekes Bevk Valéria, 
Koltay Róbert, Koricza Miklós, Paál István, Pás 
thy Mátyás. 

TAKÁCS KATALIN hangja. 
„Kedves barátok, Híd, Symposion, 
amit feladatul t űztem magam elé, el-
végeztem: mindent áttekinthetően el-
helyeztem, sokat legépeltem, mindent 
meg fognak találni. Amihez nem tudok 
rendezési szándékkal hozzányúlni, 
azok a füzetek. Azokat és mindenféle 
cédulákat, melyekre jegyzett, ha el ő -
adást tartott, vagy kérdésekre felelt vi-
ták alkalmával, ő rizni kell. Mert a be-
széd neki éppúgy eleme volt, mint az 
írás. Az írások megmaradnak, a be-
szélő  ember elt ű nt. Ő rizzék emlékét, 
akik ezt tudják! Sokat említették és 
fogják említeni bizonyára az erudí-
cióját és hasonlókat, de én arra kérem 
magukat, ne felejtsenek el hármat: a 
jóságát, hogy poéta és nagy tanító 
volt („szamárháton és sírva...", 
ugye?)... Lemásoltam ma a SZEM 
BEN A BÍRÓVAL cím ű  önéletrajzát, 
1935-ig követhetik. A drvari naplót, 
amennyit bel ő le akarnak. Többet én 
nem tudok tenni." 

KOMMENTÁTOR: 
És aztán Sinkóné  Roth  bart Irma meg-
nyitotta a gázcsapot. 

Munkatársak: Vojislav R ~dić , Kókai Ferenc, Ui-
vári Tamás — gyártásvezető ; Sárosdi Ildikó —
vágóasszisztens; Mom č ilo Miloševi ć  — hangfel-
vevő  asszisztens; Brane Trtica, Dragan Evi ć  —
segédoperatő r; Babist Marianna — script; Vladi 
mir ervenka — fotó; Dencs István — fahrmester; 
Blaškovi ć  Zvonko — fővilágosító; Rudolf Bru č i —
hangfelvevö; Morvai Károly, Heged űs László —
hangmérnök; Hertzka Vera — vágó, Bodzsoni 
István, Tomcsányi Vilmos — a rendez ő  munka-
társai. 
Készült az Újvidéki Televízió és a Magyar Tele-
vízió koprodukciójában 1 
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ĐURA ŠNAJDER 

Egy remény feltámadása 
és összeomlása 

Sinkó Ervin: OPTIMISTÁK. Zora, Zagreb, 1954. 

Kun Béla: 
„Sinkó regényét Lenin minden bizonnyal nagy érdekl ődés-
sel olvasta volna." 

EGY REGÉNY REGÉNYE cím ű  könyvének bevezetőjében, 
amelybő l már néhány szemelvény megjelent a Repubiika lap-
ban, Sinkó a következeket írja: „ha életemnek a legizgalmasabb, 
legváltozatosabb szakaszáról nem írnék tárgyilagosan, szélhá-
mosság gyanújába keverednék, és az ilyen vállalkozások kime-
netele mindig kétes." 1931-ben kezdte el Sin Кб  az OPTIMISTÁK 
történelmi regényét egy kis eldugott németajkú jugoszláv faluban, 
és 1934 telén még rosszabb életfeltételek közepette fejezte be 
párizsi magányában. Életének legérdekesebb, a kés őbbieket 
meghatározó periódusáról csak kedvez őtlen körülmények között 
írhatott. Lakóhelyét állandóan változtatnia kellett, regényeinek 
szereplő it így mindig más távlatból szemlélte, és nehéz volt szá-
mára egy átfogó, egységes m űvet alkotni. Ilyen körülmények kö-
zött — ahogy Sin Кб  maga is állítja — fennáll annak a veszélye, 
hogy az író a külső  és belső  feltételek hatására eltér a tárgyila-
gosságtól. A könyv a harmincas évek egyik jelentős irodalmi alko-
tása, annak ellenére, hogy egyes részletekben Sin Кб  valóban el-
fordul ettő l az objektív ábrázolásmódtól. 

Nehéz lenne nem emelkedett hangon írni a könyvr ő l, amely-
rő l maga Károlyi Mihály is a következőket vallotta: „Ön a könyvé-
ben az embereket és eseményeket történelmi h űséggel mutatja 
be, hiszen ellenkező  esetben maga Kun Béla tekerte volna ki az 
Ön nyakát." Arról a könyvrő l, amelynek sorait Romain  Roland  is 
izgalommal olvasta, és a következ őket írta a szerz őnek: „Fele-
ségem franciául olvasott el két fejezetet, és rá még nagyobb ha-
tást gyakoroltak a leírottak, mint rám..."; második levelében pe-
dig így folytatta: „Úgy t űnik, hogy egyetlen európai forradalom-
ban sem volt ilyen nagy szerepe az értelmiségi tényez őnek, sehol 
nem volt arányban a proletárok, vagy még egyszer űbben a felvi-
lágosult tömeg gondolkodásával, és ennek az aránytalanságnak 
a következményeit a forradalmároknak éppen az a nemzedéke 
érezte meg saját bő rén, amely először ízlelte a forradalom adta 
lehetőségeket és sikereket, éppúgy mint annak kérlelhetetlen bu-
kását. Bár ez a regény a magyar kommunistákról szól, mégis a 
marxizmushoz szinte alig értő  embereknek is ajánlott és tanulsá-
gos olvasmány lehet, hiszen Sin Кб  nem a Történelem el őtt akarja 
igazolni a kommunistákat, bemutatni azok erkölcsi értékét és for -
radalmi lendületét, hanem a mindenkori Emberr ő l ír, az embe-
riesség meghódításáról, hiszen az ember épp a történelmi fejl ő  
dés folyamán vált elidegenedetté, elveszetté. Poéma ez a re 
gény, az emberiesség keresésének, majd az osztálytársadalmak 
sötétjéből való kiragadásának és diadalmaskodásának nagy 
költeménye." 

Hangsúlyoznunk kell, hogy Sinkónak ez a m űve nem a va-
lóság és az események mechanikus leírása, fényképe, bár írás 
közben ragaszkodnia kellett a megtörtént eseményekhez, hiszen 
az volt a szándéka, hogy egy reális forradalom regényét írja meg. 
Már munkájának kezdetén elkötelezte magát, hogy az 1918-19-
es év megfelelő  időszakának történelmi összefoglalóját adja, így 
nem élhetett azzal az írói szabadsággal, amellyel egy fiktív forra-
dalom leírásakor rendelkezhetett volna. A regény szerepl ői na-
gyon bonyolult, összetett jellemek, tulajdonságaikról nem az írói 
beszámolókból, hanem cselekvéseik által értesülünk —úgy vélem, 
ez képezi a könyv legértékesebb vonását. A regény f őszereplő i 
(gáti, Cinner Erzsi, Lénáit Magda, Török Géza, és f ő leg Eisinger 
és Kozma) nem egysíkúak, mint a kor sok más, el őre megadott 
hőse, hanem a cselekmény folyamán átalakulnak, fejl ődnek. Ez a 
fejlődésük abból áll, hogy a küls ő  események hatására változások 
mennek végbe bels ő  világukban, ami sokszor nem mentes a kon-
fliktusoktól sem. Az író nem az el őгegyártott sémák alapján alkotja 
szereplő it, hanem dinamikusan, jó és rossz tulajdonságaikra 
is szélesen rávilágít. Például Cinper Erzsit nemcsak öntudatos és 
fegyelmezett pártmunkásnak írja le, aki gépiesen végrehajtja na-
pi feladatát, hanem egy különlegesen gazdag lelkivilággal rendel-
kező  hús-vér embernek is. Az író általában arra törekedett, hogy 
a főszereplőket sokoldalúan jellemezze, a h ősök politikai aktivi-
tását éppúgy ábrázolja, mint az egyéni élet intimitását, a minden-
napok szürke világát. A Lénáit—Magda—Erzsi—gáti kapcsolatot is 
valóban erбteljesen kihangsúlyozza, lehet, hogy ez megbotгбn-
koztatja azokat a moralistákat, akik ezekben a viszonyokban nem 
tudnak valami általánosan emberit felfedezni, annak ellenére, 
hogy az író a kapcsolatokat olyan mélyrehatóan és h űségesen 
ábrázolja, hogy azok erkölcsi igazsága nyilvánvalóvá válik. 

SinКб  a mellékszereplőket is egyéni tulajdonságokkal ruház-
ta fel. Így például teljesen életh ű  Daninak, a Lenin-fiúk parancs-
nokának az elbeszélése, miszerint önkéntelenül is összecsattant 
a bokája, amikor Eszterházy grófot szabadon engedte; err ő l ké-
sőbb a gróf nevetve számolt be Károlyinak („mintha velem szem-
ben egy ispánom vagy jobbágyom állt volna"). Még Kun Bélát, a 
forradalom vezetőjét is meglepte néhány ember jellemzése, mint 
például Vértesé: „Nem volt tudomásom róla, hogy Hungáriában, 
a proletárdiktatúra idején, két ajtónyira a szobámtól egy egész 
embercsoport azon fáradozott, hogy a marxizmust marxista teo-
lógiává alakítsa, a hittan kérdéseit pedig marxistává formálja." 
Romain Rollandnak a Magyar Tanácsköztársaság bukásáról al-
kotott ítélete alátámasztja Kun Béla e gondolatát (az értelmiség 
és a nép aránya a forradalomban). 

Az író különös gonddal mutatta be a forradalom elfojtását, 
minden apró részletre kitért, amelyek a bukást elékészítették és 
okozták. 

A regény legérdekesebb h őse minden vitán felül Eisinger, a 
pincér. Az ő  életútját vázolva az író rámutat arra, hogy a politika 
nem valami elvont, emberek felett álló dolog, hanem a mindenna-
pok szerves része, s az egyén akarva-akaratlanul kapcsolatba 
kerül vele. Egyik fejezet elején SinКб  a következeket írja Eisin-
gerrő l: „Ha az 1919-es magyarországi események történetét va-
laki leírja, bizonyosra veszem, hogy nem említi meg benne Eisin-
ger nevét... 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az 1919-es események 
nem befolyásolták volna Eisinger addigi életét: hiába irtózott a 
politikai eseményektő l, azok megváltoztatták sorsát.” 

Ez valóban be is következett, mert a forradalom leverése 
után a fehérterror pribékjei meggyilkolják a vörösnek vélt Eisingert. 

SinКб  a magyar forradalomról már el őző  műveiben is szólt, 
melyek fordításai nálunk szintén megjelentek (ELEMÉR FÓHAD-
NAGY, a KÖDBEN és az ANDRÁS GAŽDÁ г6I szóló elbeszélé-
sekben), sőt a 14 NAPban, amelyben az 1934-es évrő l ír, sem 
kerülhette ki az 1919-es forradalom eseményeit. 

Az OPTIMISTÁK cím ű  regény megjelenése könyvesbolt-
jainkban nem a véletlen m űve. Azzal, hogy húszéves várakozás 
után végre megsz űnt kézirat lenni, és könyv alakjában eljutott az 
olvasóhoz, véget ért, befejeződött az EGY REGÉNY REGÉNYE is. 

(Vjesnik, 1954. október 17.) 
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BORISLAV MIHAJLOVIĆ  

Nagy emlékezések 
könyve 

Sinkó Ervin: OPTIMISTÁK 

Először is beismerem: nem nagy lelkesedéssel vettem a ke-
zembe Sinkó E rv in regényét. Még mielőtt egy oldalt is elolvastam 
volna a könyvbő l, ellenszenvet váltott ki belő lem a túl soknak 
tűnő  770 oldal, és az önreklámozás, melyet a szerz ő  művének 
csapott. Nem találtam elég illendőnek és finomnak, ahogy Šinkó 
megjelenteti — függetlenül, hogy milyen formában és céllal —, 
Romain  Roland  és felesége hozzá írt levelét, amelyben mind-
ketten dicsérik Sinkó még kéziratban lev ő  művét. A levelet olvas-
va az ember nem tudja meddig terjed a kötelező  udvariasság, és 
hol kezdődik a józan véleménynyilvánítás. Ehhez hozzájárul a 
mű  története is — EGY REGÉNY REGÉNYE (a zágrábi Republi-
kában jelent meg), amelyet olvasva kicsit gyanúsnak t űnik az a 
tény, hogy majdnem két évtizeden át nem akadt kiadója a kézirat-
nak. Szerencsére ezek az el ő ítéletek csak néhány oldalon kísérik 
az olvasót, utána teljesen elt űnnek, majd kitárul előttünk egy for-
radalom színes képe. Egy különös ellentmondást vesz észre az 
olvasó, a regény, amely olvasás előtt kellemetlen érzéseket éb-
resztett benne, egy történelmi kor tanújává teszi, a könyv elve-
szíti kellemetlen mellékízét, s benne az élet és irodalom meg-
bonthatatlan egységet képeznek. Érthet ővé válik, sőt valami tör-
vényszerűséget vélünk abban felfedezni, hogy az OPTIMISTÁK 
mintegy késő i Ödüsszeia — ilyen sokáig bolyong a világban kiadó 
nélkül. 

EGY FORRADALOM REGÉNYE — ez Sinkó m űvének alcí 
me. „A forradalmárok regénye" — talán ez jobban kifejezné a 
könyv tartalmát, amely terjedelmességével egy régmúlt id ő  ese-
ményeit idézi fel a résztvev ő  ember szemszögébő l. Nem az ese-
mények, hanem az öntudat története ez a könyv, s nemcsak ön-
életrajzi vonatkozásokat fedezhetünk fel benne, hanem él ő  törté 
nelmi személyiségek sorsát is. Sinkó az 1918-19-es forradalom 
résztvevője volt, ő  aki a Tanácsköztársaságban is fontos szere-
pet vállalt, miután a forradalom zászlai a porba hulltak, a vere-
ség már nyilvánvalóvá vált, hosszú és kimerít ő  hányattatása után 
nekiült, hogy megírja ezt a regényt, amely egyben bizonyíték, 
tudósítás és vallomás is egy rövid, forrongó, nehéz id őszak 
igazságáról. Személyes erkölcsi elkötelezettségénél és írói tö-
rekvésénél sokkal többet akart — egy m űalkotást szeretett volna 
létrehozni. A párizsi reggeltő l, amikor Sinkó befejezte regényét, 
zágrábi megjelenéséig húsz év telt el. Sok minden történt két 
évtized alatt a könyv írójával és h őseivel, az akkori kor eszméi 
is megváltoztak. Nehéz volt beleélni magunkat abba, hogy Sinkó 
E rv in regényét újdonságként fogadjuk el, és úgy tekintsünk rá, 
mint egy régi forradalomról szóló új alkotásra. A továbbiakban ez 
az ismertető  új könyvként foglalkozik a regénnyel. 

AZ OPTIMISTÁK realista m ű , aszó valódi értelmében. S őt 
még ennél is több — az irodalom és élet egysége — a regény 
szereplőgárdájának több mint a fele történelmi személy, és 
megkockáztathatunk egy olyan föltevést, hogy a többi szerepl őt 
is valós figurákról mintázta az író. Összehasonlíthatjuk Gorkij 
KLIM SZAMGIN ÉLETE cím ű  befejezetlen alkotásával, bár nem 
hiszem, hogy a Sinkó-regény Gorkij hatása alatt íródott. Stiliszti 
kai szempontból ez a regény nem hoz semmi újat, az egész m ű re  

a realizmus jellemz ő . A különleges formai megoldásokat tehát 
nélkülözi, a cselekményen van a hangsúly: az író egy közép-
európai főváros nevezetes napjairól mesél, Budapest háború 
utáni évérő l számol be, arról az évrő l, amelyben minden gyöke-
res változáson ment keresztül, fő leg az emberek életfelfogása 
és lelkivilága változott meg. 

A személyes és egyéni vonatkozások azonban nem hatnak 
zavarólag, ellenkező leg: ezek segítenek bennünket abban, hogy 
a könyv elolvasása után a Kun Béla által vezetett forradalomról 
érthetőbb és tisztább képet kapjunk. Az őszinteség Sinkó köny-
vének másik fő  jellemvonása. A könyv írásakor a regénynek 
sok szempontból valóban eretneknek kellett lennie, egyszer űen 
azért, mert az igazságról szólt. A könyv részben vallomás is, bár 
harmadik személyben íródott, részben tárgyilagos leírás, annak 
ellenére, hogy az író egyértelm űen állást foglal. (...) 

Sinkó átfogó képet ad a széthulló társadalomról: írt a vezető -
rő l ugyanúgy, mint a parancsra cselekv ő  katonáról és a kisem-
berrő l, rokkantról és pincérről, kíváncsi kislányról és öregem-
berrő l, mégis érdekl ődésének középpontjában azok az értelmi-
ségiek álltak, akik nem vettek cselekvően részt a forradalomban. 
Az í rá valódi célja az volt, hogy egy forradalmi id őszakban az em-
beri lelkiismeret kérdéseivel foglalkozzon. A könyv mentes a sab-
lonoktól, melyekkel általában a forradalmárokat ábrázolják, 
őszintén és nyíltan beszél az erkölcsi problémákról. 

Így foglalhatjuk össze Sinkó könyvének f ő  jellemvonásait. A 
könyv nem azzal acéllal íródott, hogy a „kor legkiemelked őbb 
irodalmi alkotása" váljon bel ő le — ahogyan Romain Rolland írta 
róla — hanem hogy a magyar forradalomról és szerepl ő irő l ké-
szült maradandó m ű  legyen. Egy forradalmár vallomása a re-
gény, aki irodalmi formában tudta megfogalmazni mondanivaló-
ját. Bár a regény túl terjedelmes és néhol kicsit fárasztó, már-már 
a szociográfia határát súrolja, sehol sem lépi át a szépirodalom 
kereteit. Hangneme meleg és őszinte, mindig emberi és igazsá-
gos, mentes a túlkapásoktól. Sok esetben azonban az í ró csak 
felvázolta a problémákat, beszélt róluk de nem oldotta meg azo-
kat. Mindent összevetve Sinkó regénye jó könyv, érdemes elol-
vasni. Egy Ady idézettel fejezném be ismertetőmet: „Most jön a 
legtöbb, nagy emlékezés." 

Sinkó OPTIMISTÁK cím ű  regénye valóban a nagy emléke-
zések könyve. 

(NIN, 1954. nov. 7.) 
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SAŠA VEREŠ 

Egy forradalom regénye 

Sinkó Ervin: OPTIMISTÁK, Zora, Zagreb, 1954. 

Máig a TIZENNÉGY NAP regénye, a KÍSÉRTET JÁRJA BE 
EURÓPÁT címmel megjelent polemikus írások, egy vékony kö-
tetnyi elbeszélés, két el őadott dráma és irodalmi esszék gy ű jte-
ménye kapcsolódott Sinkó E rv in nevéhez. M űveinek sora most 
az optimistákról szóló új regényével b ővült ki. 

Sinkót eddig is mértéktartó, de vitára mindig kész m űvész-
nek ismertük, s olyan írónak, akinek van mondanivalója. Az 
OPTIMISTÁK cím ű  regénnyel bebizonyította, hogy jó tollú író, 
meggyőző  és fordulatos stílusú elbeszél ő , lekiismeretes kutató, 
és a történelmi idők kétkedő  tanúja. (...) 

A regény írása közben az író nem hallgatta el a szomorú 
eseményeket, a komor hangulatot sem változtatta rózsaszín űvé, 
vonzóvá. A könyv nem sz űkölködik érdekes fejezetekben, izgal-
mas részletekben és jól megválasztott Ady-idézetekben, vannak 
azonban fölösleges oldalai, és lényegtelen, hosszadalmas epi-
zódok. Az író jónéhány alkalommal azért tér ki apró, jelentékte-
lennek tű nő  részletekre, melyek a regény egészét tekintve fe-
leslegesnek látszanak, hogy a forradalmárokat ne rendkívüli 
lényeknek, hanem egyszer ű  embereknek mutassa be a minden-
napok szürke világában, s őt a legintimebb jelenetekben is. Ne-
héz lenne tehát rövidíteni a könyvet, kihúzni bármelyik jelenetet, 
mivel a regényre végig az egységes hangulat jellemz ő , így az 
epizódok sem hatnak fárasztóan, nem csökkentik az olvasó ér-
d зΡkiődését. (...) 

Romain Rolland, kinek éleslátásában, jó ízlésében nem ké-
telkedhetünk, a következ ő  szavakkal méltatta a Sinkó-regényt: 
„Most, hogy francia fordításban alaposabban megismerkedtem 
a regény első  részével, kilencedik fejezete volt különösen nagy 
hatással  ram...  Feleségemmel együtt csodáljuk ennek a résznek 
lélektani megoldásait, gazdagságát. Nagyfokú írói készségr ő l 
tesz tanúságot Sinkó, amikor a forradalmi cselekv őképesség, és 
a forradalomhoz való h űség problémáit elemzi, amikor ezeket 
hitelesnek és sohasem elvontnak ábrázolja." 

Rolland meglátásai helyesek, mert Sinkó regénye valóban a 
lelkiismeret regénye. Mint író, többet tapasztal és többet is tud, 
látóköre sokkal szélesebb, mint kortársaié, gondolkodása ma-
gasan a kor pillanatnyi taktikáinak és paroláinak szintje felett áll. 
(...) 

Azok, akik a forradalom harcosai voltak, különbséget tudnak 
tenni olyan dolgok között is, melyeket az irodákban meghúzódó, 
megalkuvásra kész emberek hajlamosak voltak elfeledni. A gy ő-
zelem hirtelen, váratlanul, szinte túl könnyen jött, majdnem aján 
dékként. Amikor azonban ezt a túl könnyen elért győzelmet meg 
kellett védeni, nem akadt elég kemény, harcban edzett ember. 

Sinkó nem másítja meg az eseményeket, nem leplezi a ro-
konszenvét, nem bújik a semlegesség paravánja mögé. Regé-
nyének hősei elsősorban harcosok, de megjelenik az a teljes ma-
gyar világ is, amely tegnap még a történelem el őszobájában élt, 
de most hirtelen öntudatra ébresztették és szembesült önnön fe-
lelősségével. Hiszen a sztrájkoló munkások, a katonák és hadi-
rokkantak, az egész felbolydult, de még nem harcedzett tömeg 
ezúttal többet követel az ígérgetéseknél, béremelésnél. Azok, 
akik bérpalotáikat, gyáraikat, részvényeiket és birtokaikat féltet-
ték, az ébredő  óriástól megrémülve egérlyukba bújtak, remegve 
vártak. Azok pedig, akik ezt az óriást mozgatják, fáradhatatla-
nok, végtelenül türelmesek, állhatatosak, nem haragszanak, ha 
zárt ajtókat, bizalmatlanságot találnak, hanem kitartóan opti-
misták; tudják, hogy az id ő  nekik dolgozik. (...) 

Esemény eseményt követ a forrongó Hungáriában, ahol 
állandóak a sztrájkok, gy ű lések, tüntetések, tiltakozó megmoz-
dulások. A liberális burzsoázia, hangoskodó szociáldemokraták, 
aggódó nemesek, hadsereg nélküli tábornokok, volt harcosok tö-
mege, hadirokkantak, kivándorlók, agitátorok mellett az igazi 
forradalmárok tudata, az értelmiség határozatlansága, a bohé-
mek nemtörődömsége és az öntudatra ébred ők kezdeti bódulata 
festi színesre a kor tablóját. Az író éppúgy észreveszi a kisem-
bert is, mint az események irányítóit, f őszereplő it és felelőseit: az 
energikus Kun Béla, az éber Szamuely, a rokonszenves Károlyi 
Mihály mellett ott van a kis Eisinger pincér, az öreg Janó lakáj, 
egy beteg rokkant, két öntudatos orvos, néhány dezert őr a ki-
váltságosak közül és harci kiáltások az éhez ők ajkairól. 

A forradalmárokat Sinkó olyanoknak mutatja be, amilyenek-
nek a komoly történelmi id őkben lenniük kellett, amikor sokat 
kellett dolgozni, beszélni és reménykedni, amikor áhítattal a ha-
ladó gondolkodású és lelkes Ady Endre költeményeit szaval-
ták. Később a forradalmat leverték, vérbe fojtották, s ezek az em-
berek még egyszer találkoztak. Most mint menekültek, emig-
ránsok. 

A forradalmárok közül — akik főleg az értelmiség köréb ő l 
kerültek ki — az író legalaposabban Báti Józsi alakját jellemezte. 
Lendületes, fiatal, az új iránt fogékony, vágyakozó, rohan a kis 
vidéki helységbő l a fővárosba, ifjú hévvel remél. бszinte, vállal-
kozó szellem ű  és türelmetlen, de nem tud mértéket tartani, nem 
cselekszik önállóan, hanem felettesei intésére vár. Hisz az embe-
rekben, feladatait lelkiismeretesen végzi, pillanatnyi szkepsziseit 
időben legyű ri. 

Báti és a hozzá hasonlók a visszavonulásban sem törnek 
meg, jövőbe vetett hitüket nem befolyásolják a kevez őtlen ese-
mények. Ezért optimisták ezek az emberek, és a forradalom 
folytatódik leverése után is, hiszen: „Az élet egy reménytelen 
börtön lenne, ha a mai igazságnál nem létezne egy igazabb." (...) 

A magyar proletariátus elvesztette az els ő  csatát, mivel fel-
készületlen és hiszékeny volt, de az emberek szívében a forrada-
lom tovább élt. És ezt érdemes volt feljegyezni. 

M1LOŠ І . BANDIĆ  

(...) Mirő l marad emlékezetes számunkra az 1954-es év? A 
megjelenés sorrendjében a következő  könyveket emelném ki: 
Vojin Jelić : ANĐELI LIJEPO PJEVAJU (Az angyalok szépen éne-
kelnek), Aleksandar Vučo: RASPUST (Vakáció) és Sinkó Ervin: 
OPTIMISTÁK. Ezek az év legjobb regényei. 

A válogatás nem volt nehéz, mivel ezek a m űvek valós iro-
dalmi értéket képviselnek, a legkit űnőbb alkotások mellett is meg-
állják helyüket, azokkal egyenérték űek. (...) 

Sinkó Ervin regényét a helyes erkölcsi hozzáállás jellemzi. 
Az OPTIMISTÁK azonban nem egyszer űen regény a szó meg-
szokott értelmében, hanem egy forradalom története, filozófiája 
és politikája is. A Sinkó-regény hangulata és környezete szá 
munkra idegen és ismeretlen, de a megnemértés akadályait 
könnyen áthidalja az író emberek iránt érzett szeretete és 
hogy amirő l beszél, azt a m űvész teljes felelősségével és tudató 
val teszi. Gondolatai szorosan összefüggnek az igazságért foly-
tatott harcról és az emberek közötti humanista kapcsolatokról al-
kotott nézeteinkkel. Emellett Sinkó m űve az általános emberi tu-
lajdonságok ábrázolásával Európa legjobb regényeinek szín-
vonalára emelkedik (...) 

(VUs, 1954. dec. 29.) 
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Hősköltemény az 
optimizmusról 

(Sinkó Ervin: OPTIMISTÁK. Zora, Zagreb, 1954.) 

egyszerűségért, becsületért, következetességért, a tiszta erköl-
csért és a forradalom igaz emberségéért. Habár a politikai motí-
vumok az OPTIMISTÁK fontos és alapvet ő  vázát képezik, a 770 
oldalon sokat politizálnak, vitáznak és tárgyalnak, Sinkó regénye 
egyetlen fejezetében, epizódjában, talán még egy mondatában 
sincs pragmatikusan propagandista, agitáló-frázisos kinyilatkoz-
tatás. Sinkó mondatai nem bravúros nyelvi felépítmények, de a 
gazdag és szerteágazó cselekmény miatt nem is lehetnek ilye-
nek, nála nincsen semmi felszínesség, semmi hanyagság, felü-
letesség. A regény bizonyos értelemben emlékeztet Ivan OI-
bracht: ANNA PROLETÁRKA (Anna, 1949.), Jerzy Putrament: 
RZECZYWISTOSC (Valóság) cím ű  művére, valamint egyéb 
szovjet regényekre is. Sinkó regénye mégis különbözik ezekt ő l 
az előbb felsorolt tulajdonságai miatt: ő  az OPTIMISTÁKban ha-
talmas erej ű  epikusként mutatkozik be annak ellenére, hogy 
nem mindenütt egyformán meggy őző . Az események pontos le-
írása és izgalmas formában való bemutatása, valamint a folyto-
nosság ábrázolása a regény epikus felépítésének legfontosabb 
jellemvonásait képezik. Az er őteljesség hiánya — ami semmiképp 
sem csökkenti az í rás értékét — a túlzott részletezésb ő l és a hete-
rogén regényšzerkesztésb ő l következik, amit a tisztán publiciszti-
kai, politikai szemlélet és az alkotó m űvészi stílus vegyülése 
okoz. 

A regény bevezetője, az első  fejezet — amelyben Bát! József-
nek, a főszereplőnek legalapvetőbb jellemvonásait, gyermekko-
rát, fejlődését, iskoláztatását sem ismerjük meg — bár nem mond-
ható érdektelennek, nem kapcsolódik szervesen a második feje-
zetben kezdődő  tulajdonképpeni cselekményhez, sőt okozati 
összefüggéseket sem tartalmaz a regény többi részével. Báti az 
események hatására „deus ex machina"-forradalmárrá, kiforrot 
tá, tökéletessé és majdnem csalhatatlanná válik. A többi szerepl ő  
ábrázolása sem hibátlan, bár életszer űnek tűnnek, mégsem önál-
ló egyéniségek, alig különböznek egymástól, amit az egyik szerep-
lő  mond és tesz, ugyanúgy modhatná és cselekedhetné a másik 
is. Ez valószín ű leg a szereplők sokaságából adódik, vagy abból, 
hogy az író ismerve hőseinek élő  mintáit, elegendőnek hitte a ta-
pasztalt és vélt tulajdonságokat egyszer űen átültetni a regénybe. 

Sinkó nem élt a modern írók eszközeivel és vívmányaival, 
prózája mégsem ósdi! És azért nem az, mert — ahogy azt a leg-
jobb részek igazolják — a regény története a saját mély m űvészet-
tel kifejezett, közvetlen élménye. Sinkó Eisinger pincér alakjában 
alkotott legmaradandóbbat; még talán azt is mondhatnám, hogy 
a pincér a kortárs irodalom legéleth űbben és leghatásosabban 
megrajzolt kisembere! Eisinger jelleme állandóan fejl ődik, az író 
tehetségét és alkotókészségét legjobban a pincér alakjában cso-
dálhatjuk meg, aki teljes és egész ember a saját kis világában, 
zavart, naiv, ijedt és fáradt, bocsánatkér ő  és készséges. 

Sinkó regényében nincsenek lírai tájleírások és költ ő i megfi-
gyelések, de ezeket valamennyire pótolja Eisinger jelleme: az ő  
alakjában az élet kegyetlen tragédiáját, a szenvedésnek és sze-
rencsétlenségnek durva és kíméletlen költeményét s ű rítette: 
ezek az emberek állandó kísér ő i, és őket az optimizmus semmi-
lyen álarca nem tudja eltakarni. Sinkó ilyen hangnemben beszél a 
regény utolsó fejezetében az ellenforradalomról, gyilkosságokról 
és megtorlásról — hitelesen és végsőkig őszintén ír. Munkások 
bűnhődnek, barátok pusztulnak el, de hogy a gy ű lölet tombolását 
így festi, az nem írói önkényesség következménye, s őt a vereség 
utáni új reményrő l szóló, frázisként ható üzenetek sem azok. „Az 
optimizmus az emberiség megnevezhetetlen fájdalmainak kese-
rű  üzenete" — mondja Schopenhauer, az újkori pesszimizmus 
prófétája; Sinkó ennek ellenére konokul az OPTIMISTÁK címet 
adja regényének, mert hisz az emberben. Az optimizmus nem az 
ember vágya, hite és reménye, hanem maga az ember! Ha külde-
tésének és feladatának tudatára ébred, akkor mindent elérhet. 
Ilyen Ember Sinkó optimizmusról szóló hőskölteményének névte-
len főhőse. A m űvészet az emberi és forradalmi igazság szolgá-
latában áll, és ott, ahol nemcsak a politikai elemzés és tárgy-
szerű  közlés eszköze, az író humanista diadalává, és megérde-
melt, régóta várt győzelmévé magasztosul. 

M1LOŠ І . BANDIĆ  
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Sok céltalan, szinte hihetetlennek t űnő , idegtépő  megpró-
báltatás és nehézség után elérkezett az író számára a várva várt 
nap. Sinkó E rv in OPTIMISTÁK című  regényének hosszú hányat-
tatása és kálváriája igazolja azt a régóta közismert tényt, hogy a 
könyveknek megjelenésükig nehéz és rögös utat kell megten 
niük. Az OPTIMISTÁK kézirata bejárt több országot, Sinkó sok 
jószándékú barátja átolvasta, az író számára mégis állandó kelle-
metlenségek és megaláztatások forrásává vált, mivel g őgös ki 
adóktól, rosszindulatú szerkeszt őktő l és lektoroktól függött a meg-
jelenése. Kéziratának mozgalmas, bonyodalmas és drámai tör-
ténetét különálló m űben — EGY REGÉNY REGÉNYE c. könyvé-
ben — meséli el, ami ugyanolyan érdekes, mint Andre Gide: Pénz-
hamisítók című  regényének írásakor vezetett naplója. 

Egy forradalom regényе  —írja az OPTIMISTÁK alcímében, 
és ez a megjelölés a könyv elolvasása után és megjelenésének 
körülményeit ismerve számtalan kérdést von maga után: hol húz-
ható meg a képzelet és a közvetlen, objektív dokumentáció, a tör-
ténelmi tanúvallomás közti határvonal, valamint hogyan alkot 
egységet a m űvészet, a politikai regény, a szociográfia és a publi-
cisztika? Ezek mind alVюtóelemei Sinkó regényének és közülük 
egyikre sem mondható, hogy háttérbe szorítja a többit; éppen el-
lenkezőleg. Kapcsolódnak, kötődnek, egységet alkotnak, az 
1919-es, Kun Béla vezette magyar forradalom pontos okainak és 
következményeinek igazságát és értelmét kutatják. 

Sinkó regénye a magyar forradalom legátfogóbb áttekintése. 
Az írót minden foglalkoztatta: a társadalmi háttér, a Tanácsköz-
társaság születése, élete, m űködése, bukása, mozgatórugói, 
résztvevő i, ellenségei, de legjobban legvérmesebb és legoda-
adóbb harcosai, egy kis csoport kommunista értelmiségi — újság-
írók, művészek, egyetemisták: ők voltak azok az OPTIMISTÁK. 
Az ő  közös ábrándjuk, közös óhajuk volt, hogy mindörökre megis-
mételhetetlenné tegyék az els ő  világháború öldöklésének és gaz-
tetteinek förtelmes z ű rzavarát, hogy minden nép és minden em-
ber számára felragyoghasson a szabadság napja. Ez az eszme 
egyesítette őket: bár mindegyikük más nevelésben részesült, 
másféle egyéniség volt, szándékaikat és céljaikat ebben az esz 
mében látták megvalósulni. „Minden ember élete nyitott könyv, 
csak az az igazi élet, amely bátor és tiszta" — mondja a regény 
főszereplője (akiben kétségtelenül felismerhetjük az írót), és 
ezek a szavak bizonyos értelemben kifejezik és meghatározzák 
az „optimisták" erkölcsi és eszmei mondanivalóját. Valamint Sin-
kónak azon törekvéseit is, hogy véget vessen néhány értelmiségi 
hős kishitűségének és gyanakvásának, leszámoljon a bennük 
uralkodó tolsztoji elképzelésekkel, melyek az er őszak iránti pasz-
szív magatartásra tanítanak; megmagyarázza, hogy ahhoz, hogy 
valaki győztesként kerüljön ki a forradalomból, meg kell járnia an-
nak minden poklát. Harcol a szabad, teljes, sematizmusoktól 
mentes emberért, a forradalmi viszonyokban lev ő  igazságértz  ; .•;•:.•:.': • - 

A kritikarészleteket fordította 
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A   történelmi múltat nemcsak a történelmi regények, azaz 
nyugodtan nevezhetjük őket áltörténelmieknek is, de a Breviári-
um is idézi . Előrebocsátjuk a regények áltörténelmi voltát, hiszen 
a Szentkuthy által megjelenített történelem, a múlt, nem mint 
történelem érdekes, hanem mint szerep, lehet őség, megvaló-
sulás; az élet intenzív megélése. Írónk a következ őképpen látja 
a történelmet (a tőle megszokott nagyadagú frivolitással és iró-
niával): „Legendák keringtek — és minket a halál b őregérszárnyú 
árnyékában már mélyen nem érdekel legenda, és oh, oh, oh, his-
tóriai valóság különbsége, mitológia úgynevezett hazugsága és 
történelem úgynevezett valósága, hiszen a történelem, szerze- 

tesrendem szabályozott nézete szerint, nem egyéb mint a Ha 
zugság vitustáncos és epilepsziás, torzszülöttet vajúdó hasas 
banyája és örökké abortáló katafalkja — a legenda és a mítosz 
pedig az emberi (értsd ezen mindig az állatit — semmi kompro-
mittáló sincs ebben) vágyak, álmok, fantáziák valóságát dramati-
zálják, boldogság és félelem ős-ős adottságát — téli faág hálóza 
tát másoló idegrendszerünkben — a vágyálmok és malomkövek-
kel feketén sulykoló félelmek tán többek és értékesebbek a dip-
lomáciai maszlag-akták hamukáinál és hadováinál. No, elég az 
hozzá, legendák keringtek a pápai trónterem fali szentszobrai-
ról." (Véres szamár, 3. o.) 
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Ha az érdekel bennünket, hogy miért éppen a mindentaga-
dás, az abszolút negáció szemszögéböl közelíti meg szerz őnk 
a történelmet, kérdésünkre a Halász Gábor nyolcvanadik szüle 
tésnapjára írt esszéjéb ő l kaphatunk választ: „És nem épp MOST 
van-e a pillanat, hogy Halász Gáborral az Értelem új és örök 
kereszteshadjáratára induljunk, mikor (az is egy elég naiv figura 
volt...) Miasszonyunk párisi oltárára NEM Madame Rációt ülte-
tik, hanem — festészetben, szobrászatban, álversekben, szó-fe-
tises gané filozófiákban: Dame IRRAISONT csücsültetik a taber-
nákulum elé, a Hülyeség Kurváját? " (Az értelem primátusa, 63-
64. o.) S hogy végül zárjuk a kört: mit ta rt  Szentkuthy az értelem, 
a ráció feladatának? „Az értelem: minden bölcseleti, történelmi, 
művészeti balga bálványnak, hülyén bebalzsamozott hiedelem-
nek, századokon át nem kontrollált dogmák (vaktankönyvek, vak-
vélemények) lerombolása, leleplezése." (i. m. 69. o.) 

Módfelett nagy területet ölel fel, és módfelett nagy lehet ő-
ségeket tár fel írónk általános szándéka, azaz, hogy behatoljon 
a „ semmitörténetbe", abba, amit egy kor önmagáról, vagy az 
utókor róla mond, Iát, tud vagy hisz. A kor igazi arcát — azt az 
általában ironikusan festett arcot, amit Szentkuthy szívesen Iát —
emögött a látszat mögött véli felfedezni a mindennapok mozza-
nataiban, az emberi kapcsolatokban, az értékrendszer fonáksá-
gaiban stb. A színes-véres kavalkád, a „kanonikus vagy apokrif 
(hitelesítetten hazug vagy hitetlenül hazug) krónika mögött 

.c 

azonban mindig ott áll az író ironikus vagy megért ő  ítélete, s a 
POZITfV TÁRSADALMI IGAZSÁG. Például A megszabadított 
Jeruzsálem cselekménye perg ő  jelenetsor, izgalmas grand 
guignol, melyben a Palailogosz Konstantin bizánci császár udva-
rában élő  Atheosz atya két m űvében, a Hazugságban és az Átok-
ban elmondja kora történetét. Atheosz atya töredékes munkáit 
felhasználó író (a keretes elbeszélés vissza-visszatér) így jel-
lemzi könyvét: „Prófétai haragban nemzett és fogamzott m űvé-
ben persze sok a buta és a gazember, sok ezeknek a rikító 
színekben tomboló cirkusza (... a legzüllöttebb Bizáncból üzen), 
de: Atheosz szemlélete a késő  középkori haláltánc m űfajjal ro-
kon, ez pedig lehet minden a világon, CSAK EGY NEM: L'ART 
POUR L'ART GYÖNYÖRKÖDÉS AZ EMBERI ÉS TÁRSADALMI 
HITVÁNYSÁGOKBAN." (Kiemelés F. J. J.-tő l. Az idézet megta-
lálható A megszabadított Jeruzsálem fülszövegén.) 

Bizáncról egy másik kalandos és szórakoztató burleszket 
olvashatunk a Hitvita és nászindulб  című  kötetben (Bizánc). „A 
történet a harácsoló Rufinus keresztel őjének komédiája, a csá-
szári házasság kalandos el őkészülete és lefolyása, a kalcedoni 
zsinat szópárbajai, melyeken keresztül a szület ő  Európa izgal-
mas szellemi kérdései bontakoznak ki, s sokféleségükben a kor 
teljes képét adják." Ugyanebben a kötetben olvasható a másik 
„hosszabb történelmi elbeszélés", a Wittenberg , amelynek két 
kompromisszumra kényszerült hőse van: Luther, akinek vétke, 
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hogy azokat a következményeket, melyek már teológiai és erköl-
csi elveibő l is következtek, a gyakorlatban nem meri levonni. 
A másik szereplő  Lucas Cranach, kinek úgyszintén csorba esett 
a moralitásán: teremtő  realista festőbő l óvatos udvari m űvésszé 
lett. 

Már a felsorolt példákból is láthatjuk, hogy a Szentkuthy által 
bolygatott múlt nem mint történelem érdekes, hanem mint az em-
beri lehetőségek sajátos megvalósulása. Sokkal tisztábban tükrö-
ződik az író ezen törekvése az életrajzi regényekben. Bori Imre a 
magyarországi avantgardról írt tanulmánykötetében idézi Szent-
kuthy ama maximáját, miszerint: „Az élet maximumát nem egyes 
emberi törekvések túlzott intenzitása, hanem az összes emberi 
lehetőségek fegyelmezett harmóniája jelenti." S valóban, a 
Szentkuthy-regényekben nem találkozunk titánokkal, héroszok-
kal, vagy ha mégis, szellemi héroszokat, géniuszokat (Goethe, 
Mozart , Haydn, Hándel, Dürer stb.) jelenít meg hétköznapjaik-
ban, legkicsinyesebb vágyaikat és szenvedélyeiket is bemutatja, 
teljes emberi képet fest róluk, a figura-adta minden lehet őséget 
szem előtt tartva. Ám történelmi alakok, m űvészpo гtrék egyaránt 
csak ürügyként szolgálnak az író saját gondolatainak csopor-
tosítására, összpontosítására, fókuszként szolgálnak azok ki-
vetítésére, ürügyül, hogy ítélkezni tudjon egy kor felett, megmu 
tathassa a társadalmi és történelmi viharok fonákságait. Ebb ő l 
következő leg az ábrázolás nem mindig felel meg az objektív 
valóságnak, de amennyit veszítettek az alakok és az események 
hitelességükbő l, annyival markánsabban rajzolták meg a kor 
mozgatóerő it, rugóit. A háttérben tehát ott rejlik a pozitív társadal-
mi igazság: ,, ... a kérdés đnmagában : csupán metafizikai ku-
tyaverseny a kültelkeken is túl, ahol a tét egy sliccgomb vagy vak-
macska — de l  de! a kérdés és a verseny mögött egészen más 
dolgokról van szó, és ezek a más dolgok (pénz, föld, népek hely-
cseréje, urak és szolgák viszonyának sejtelmesen mormogó  

revíziója)..." (Bizánc 403. o.) Mint el ő re is érezzük, ez a szent-
kuthys történelemszemlélet két, figyelemre méltó módszerbeli 
eljárást hoz magával: az egyik a történelem nyelvi tudományta-
lanítása: ,,... — volt olyan storyja vagy Jakab-kori angol barokk 
drámája is, hogy: egy francia vagy angol király eltaszította hites 
feleségét Alban Berg Lulu-jelleg ű  szeretője kedvéért — erre őba-
jazzó őpásztorsága úgy utáltatta meg a h űtlen királlyal a sze-
cessziós femme fatale Luluját, hogy őpojáca őszolgákszolgája 
csábította el ezt a vulvaroax hölgyet a király orra el őtt — a király 
meggyű lölte Lulu rikinda-voltát és ezüstlakodalmat tartott hites 
feleségével őpierrot őpapóne főtemplomában, haj de rege róma". 
(Véres szamár, 6. o.) A történelemnek tehát vannak tényei, s 
ezeket írónk szívesen helyezi második (s őt hatodik stb.) síkba, 
s helyettük szívesen talál ki másokat, és ezeket tálalja úgy, mint-
ha a világ leglényegesebb dolgai lennének. De emellett a törté-
nelemnek „hősei" is vannak, s ezekkel kapcsolatos írónk máso-
dik módszerbeli újítása , amirő l szólni kívántunk. 

Lássuk, hogyan is vélekedik tö гténelmi figuráiról: „A lírai-
ság elmosta a történelmi alak körvonalait — a történelmi figura 
gátként nehezedett a szubjektív érzések és gondolatok sokkal 
nagyobb, egyénibb és sajátosabb szabadságot követel ő  tömegé-
re, semhogy ne keltett volna hazug, csak félig bevallott, ideges 
és eltorzított benyomást. Miért ragaszkodtam hozzá MÉGIS? 
Miéit nem választottam szét tö гténelmi m űvekre és meztelen 
vallomásokra? (...) Feltételezem, hogy a m űvészet tudatos ke-
resuse nélkül is lehetnek egy írásban kifejezett életnek m űvésze-
ti vo. atkozásai, s ha még ezek sincsenek, akkor is megmarad 
elsődleges izgalmam: az egész világ tükrözése magamban, kí-
naias nyugalommal, az egyéniség értékelésének vagy medd ősé-
gének kérdését messze elkerülve — a nagy kísérlet: végignézni 
(különösen egy kollektivista és „kosmisches Ich"-ek program-
jaitól lelkesült világban) egyetlen egyén minden vibrációit, reali- 
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zálni, hogy minden mitológia, történelem és természet bennem 
van, csak egyénileg dolgozhatom fel őket..." (Vallomás és báb-
játék, 257-258. o.) 

Tehát Szentkuthy szándéka, a pozitív történelmi igazság fel-
tárása, az író líraiságával is párosul, ami azt jelenti, hogy a szub-
jektív érzések és gondolatok tömege sokkal nagyobb és sajátsá 
gosabb szabadságot igényel, mint amennyit egy-egy történelmi 
figura megenged. Hogy a történelmi alakok mégse keltsék az el-
torzítottság benyomását, alakjuk tipizált, egyazon nem minden 
meghatározó vonását magukon viselik. Típusokat alkot tehát a 
szerző , de nem valami naiv módon, hanem következetesen 
szem előtt tartván módszerét — AZ IDŐ  ÉS A TÖRTÉNELEM 
MEGSZÜNTETÉSÉT: „Vannak például ,forradalmár' típusok: 
oly mindegy, hogy miféle eszmék változtak az évezredeken ke-
resztül, az illető  típus mindig az éppen akkor aktuális forradalmi 
elveket képviseli — ha a reformáció idején él, akkor huszita, ha a 
múlt század végén, akkor radikális szocialista, ha Rómában, ak-
kor Marius propagandistája, ha a k őkorszakban, akkor az első  
nagyszájú rézolvasztó, s így tovább — oly elhanyagolható efeme-
ridák a huszitaság, a szocializmus, Marius vagy a rézhegy ű  nyíl 
— a lényeg a forradalmi „alkat", ahogy újabb szóval mondják. 
Ennélfogva egész természetes volt számomra, hogy Borgia Fe-
renc Freudról beszéljen, Monteverdi Amiel naplóját idézze, a há-
romezer év el őtti kínai császárn ők a spanyol barokkot bírálgas-
sák — van örök Freud típus, mely nyilván el őfordul Borgia Ferenc 
korában is..." (Vallomás és bábjáték , 258. 0.) 

Furcsa módon tehát az időzavar, a tárgyi és nyelvi anakro-
nizmus a típusalkotás eszköze (esetleg eredménye?) írónk ke-
zében. Ilyenformán a történelmi hitelességet nem is kérhetjük t ő-
le számon, ami hőseit, eseményeit, leírásait illeti, hiszen hiteles-
ség csak a nagy történelmi mozgásokat, a ciklikusan visszatér ő  
forradalmakat, az emberi jellemeket és jellemtelenségeket illeti 
meg. Annak példázására, mennyire nem érdekli a csip-csup 
ügyek hitelessége, bevezet egy írói fogást, amit jobb híján a le-
ellenőrizhetétlen adat hitelesítésének nevezhetünk: ,, ... latin ere-
detije megtalálható az inkvizíció irattárában, Nápoly, Epist. Lom-
ment. Act. lat. Burgund. LXIX, pand. A-f; num. 1347". (Burgundi 
krónika , 173. o.) Az olvasó ezekután vagy elhiszi aszóban forgó 
irat meglétét, s nem törődik vele többet, vagy megerősödik benne 
a hit, hogy ilyen irat soha nem is tétezett, s ismét csak nem tö гб -
dik vele többet —, azaz megérti, hogy a kézirat a legkevésbé fon-
tos dolog a m űben, noha azt kínálgatja lépten-nyomon a szerz ő . 

A Prae-bő l és a Breviáriumból még egy mesterfogást át-
mentett a történelmi regényekbe: a részletekben való ábrázo-
lást. Erről a megfelelő  helyen már beszéltünk, így most csak egy 
ideillő  részlettel illusztráljuk, hogy Szentkuthy szerint nincs más 
valóság, csak a részlet: „Hogy Tiberius és Seneca ne könyv le-
gyen, hanem ember? Minden részletet el kell képzelni: a szám-
űzetés hajóját, a vitorlák színét, a kötelek vastagságát, a tenger-
be dobált papírokat, az evez őkbe vágott rabszolgamonogramo-
kat, a korzikai fákat, a kordovai bölcs őt. (...) Pletyka, halottidé-
zés, sarlatán ereklyék, könyv, hallucináció, minden olcsó és 
magabiztos eszköz egyformán jó, hogy éljen valami halott. Rész-
letes életrajz? Naiv, jóakaratú humbug. (...) Ha Seneca-életrajzot 
írnék — a mai Kordova analízisével kezdeném." ( Fekete rene-
szánsz, 184. 0.) 

Szentkuthy történelmi regényei és életrajzai — az intellektus 
kalandregényei — nem arattak osztatlan sikert a kritikusok Кбгб -
ben. A Divertimentót jó, sőt egyértelm űen a legjobb regényének 
tartják, a Goethe-életrajzot már nem. Szabó Ede e regény kap-
csán a valószerűséget, a tökéletes korképet és a m űvészi arckép 
hitelességét kéri számon, akár Faragó Vilmos A megszabadított 
Jeruzsáiem kapcsán. Klaniczay Tibor, a jeles irodalomtörté-
nész, a Hitvita és nászinduló történelemszemléletét vitatja. 
A Szentkuthyt ért vádakra csak saját szavaival felelhetünk, ame-
lyek egyértelm űen kivédik a kritika csapásait: ,, ... aki csak egy-
pár hónapig tanult bölcseletet hittudományi egyetemeink bár-
melyikén, tudja, hogy nem az igazság a fontos, hanem a dolgok 
igaz értelmezése". (Burgundi krónika, 177. o.) 

A kritikusi vádak alapja , hogy az írói szándék és a kritika 
elvárásai nem voltak azonosak. Egy történelmi személy neve,  

vagy egy történelmi esemény regénycímként való feltüntetése a 
kritikusban önkéntelenül is történelmi regényt és életrajzot asszo-
ciál. Ha azonban Szentkuthy Miklós írói módszereit is figyelembe 
vesszük, más megvilágításba kerülnek a tények. Igazuk van te-
hát az ítészeknek, a m űvek életrajzként, vagy az események 
pontos rekonstruálásaként, népszerű  ismeretterjesztő  műként 
nem állják meg helyüket, az írónak azonban nem is ez volt a cél-
ja. H. Lukács Borbála a következ őket mondja az Arc és álarc 
kapcsán: „Ábrázolásmódja a regényt sokszor nehezen követhe 
tővé teszi. Az impresszionisztikus (?) asszociációk megteremtik 
ugyan a kis egységek hangulatát, önkényes voltukkal azonban 
nem építik, hanem szétszórják az egészet, gyakran keresettek 
és modorosak. Szentkuthy íráskultúrája sok részlettel gazdagítja 
az olvasót, de az írásban zsibongó múlt nem tud egységes ha-
tást kelteni, a goethei életm ű  lényegét alig hozza közelebb." (H. 
Lukács, 508. 0.) Klaniczay Tibor pedig így érvel: „A jól megvá-
lasztott téma, és a világosságot terjeszteni kívánó szándék azon-
ban nem elég a történeti regényhez, még akkor sem, ha a szerz ő  
nagy m űveltségével és írásm űvészetével párosul (...) mindez 
megvan, hiányzik azonban a történeti regény talán legfontosabb 
kelléke és princípiuma, a hitelesség meggyőző  ereje." (Klani-
czay, 614. o. Kiemelés F. J. J.) Klaniczay tehát olyasmit kér szá-
mon az írótól, amit az kifejezetten elutasít, ugyanis ő  nem „hite-
les'' regényeket akar írni, mint ahogy ezt már korábban hangsú-
lyoztuk. A kritika így folytatja:  „0  [Szentkuthy] ugyan mindkét 
történetét egy egykori szemtanú szájára adja, ami látszólag 
menthetővé tesz különböző  felületességeket, csakhogy ezek 
nem egy XVI. illetve XV. századbeli szemtanú esetleges tévedé-
sei, hanem egy sok minden iránt érdekl ődő , rengeteget olvasó, 
de ismereteit kellően nem rendszerező  [!] [vö. A Prae első  bírálói 
a módszer rémuralmáról beszéltek a kötet kapcsán], s rendsze-
res történelmi tanulmányokat nem folytató XX. századi literátor 
kedélyes nemtörődömségei." (i. m. 615. 0.) A következ őkben 
ezeket a felületességeket veti a szemére: „Így lesz a síkságon 
fekvő  Wittenbergbő l meredek lépcsős, sikátorokkal teli dimbes-
dombos város, talán abból az elképzelésbő l kiindulva, hogy ahol 
vártemplom' van, ott nyilván hegynek is kell lennie (?). Ismerve, 
hogy Róma tele van szökőkutakkal, ezek nyugodtan megjele-
nek a késő  ókorban is [mint ahogyan léteztek is akkor, ugyanis a 
cirkuszi játékok szüneteiben illatosított vizet permetez ő  szökő-
kutak frissítették és portalanították a felforrósodott leveg őt. F. J. 
J.], pedig csak a barokk kor alkotásai. Tudva, hogy az utolsó ro-
mai császárt egy germán katona, a regényben Odova Кбг , detro-
nizálta, s hogy a római birodalmat szétzúzó barbár germánok kö-
zött a gótoké volt a főszerep, Odovakárt a szerz ő  megteszi gót fe-
jedelemnek, holott rövid pünkösdi királyság után éppen a Rómát 
elfoglaló keleti gótok végezték ki." (i. m. 615. o.) Jó, de hol itt az 
ellentmondás? Talán magában a kritikában. S mi más bizonyít-
hatná és szemiéltethetné jobban Szentkuthy írói módszereit, ha 
nem éppen ezek az ellenvetések? (...) 

A dolgozat itt közölt részletei a következ ő  kiadványok alapján készültek: 
Szentkuthy Miklós: Hitvita és nászinduló. (Wittenberg és Bizánc) Mag-

vető  Könyvkiadó, Bp. 1960. 
Sz. M.: Arc és álarc. Goethe életregénye. Magvet ő  Könyvkiadó, Bp. 

1962. 
Sz. M.: A megszabadított Jeruzsálem. Magvet ő  Könyvkiadó, Bp. 1965. 
Sz. M.: Angyali Gigi! Magvet ő  Könyvkiadó, Bp. 1966. 
Sz. M.: HBndel. Zenem űkiadó, Bp. 1967. 
Sz. M.: Maupassant egy mai író szemével. Gondolat Kiadó, Bp. 1968. 
Sz. M.: Szent Orpheus Breviáriuma. Második kiadás. Magvet ő  Könyv 

kiadó, Bp. I. kötet (Széljegyzetek Casanovához; Fekete rene-
szánsz; Eszkoriál; Europa Minor) 1973. II. kötet (Cynthia; Val-
lomás és bábjáték; 11. Szilveszter második élete) 1973. III. kötet 
(Kanonizált kétségbeesés) 1974. 

Sz. M.: Divertimento . Változatok Wolfgang Amadeus Moza rt  életére. 
I—II. kötet. Magvető  Könyvkiadó, Bp. 1976. 

Sz. M.: Szárnyatlan oltárok. (Burgundi krónika és Wittenberg) Magvető  
és Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1978. 

Sz. M.: Doktor Haydn. Zenem űkiadó, Bp. 1979. 
Sz. M.: Summa sex orphica. (Terv-lapok, cédulák Szent Orpheus Brevi-

áriumának készül ő  IV. és V. kötetéhez.) in. Új Symposion 171-
172. 

Sz. M.: Az értelem primátusa. in. Úi Irás 1981/12. 
Sz. M.: Nempápa? Nőpápa? Antikrisztus? (Részlet Szent Orpheus 

Breviáriumának IV., Véres szamár című  kötetéból) in. Uj Irás, 
1981/11. 
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ŽELIMIR KOŠČEVIĆ  
Valamivel több mint fél éve, a zágrábi 

Ivana Miller Tomljenovi ćról írva, aki 
1929 őszétő l 1930 őszéig a dessaui Bau-
haus tanítványa volt, rámutattam azoknak 
a meglepetéseknek a lehet őségére is, me-
lyek nemcsak a korszakhoz f űződnek, ha-
nem a témához is, amelyikkel fényt sze-
retnénk vetni a Bauhaus kapcsolataira, 
jelenlétére és hatására a jugoszláv kul-
túrkörben. Az első  meglepetés a Bauhaus 
jugoszláviai tanítványainak száma. Bár 
mindnyájukat említette Wingler ismert 
Bauhaus-monográfiája, róluk nagyon ke-
veset, vagy éppen semmit sem tudnak. 
A hézagok most már feltöltődtek; noha 
van még elég tennivaló, a Bauhaus jugo-
szláviai tanítványainak neve most már 
nem ismeretlen. Jugoszláviából a bauhau-
si fő iskolán hatan végezték tanulmányai-
kat: August černigoj, Otti Berger, Mari-
ja Baranjaj, selman silmanagi ć, Gus-
tav Bohutinski és Ivana Tomljenović . 

Ki hosszabb, ki rövidebb id őt töltött a 
Bauhauson, de mindnyáján közvetlen 
kapcsolatba kerültek a 20. századnak ez-
zel az egyedülálló pedagógiai és m űvé-
szeti kísérletével, annak eszméivel és 
gyakorlatával. E kapcsolat több-kevesebb 
hatással volt további tevékenységükre. 

A másik meglepetés: a jugoszláv kultu-
rális körök és a Bauhaus közötti viszonyo-
kat tanulmányozva kit űnt, hogy nem egy-
irányú közeledésrő l volt szó; vagyis nem-
csak a mi egyetemistáink mentek Weimar-
ba vagy Dessauba, hanem fordítva is, te 
hát a Bauhaus ideológiája és praxisa a mi 
művelődésünkben is jelen volt. A Bauhaus 
kiadásában megjelen ő  könyveket két zág 
rábi könyvesboltban meg lehetett kapni, a 
zágrábi kávéházak egyikének berendezé-
sét Bauer Marcel Lajos fémbő l készült 
székeivel bővítette ki; Kandinsky, Hilber-
seimer, scheper és egy csoport bauhausi 
egyetemista különböző  időszakokban 
ugyan, de egy-egy alkalommal Jugoszlá 
viában tartózkodott, akár az adriai tenger -
parton, akár Zágrábban. 
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A harmadik meglepetés az volt, hogy 
Zágrábban váratlanul kimondottan értékes 
bauhausi rajz-, vízifestmény-, grafika-, 
kép- és dokumentumanyagot fedeztek fel, 
éspedig a weimari időszakból. A talált 
anyag nagyobbik része az 1921-1924 kö-
zötti időbő l ered. Akármennyire meglepi 
tésszerűek az új ismeretek és leletek, 
nem mondható, hogy teljesen véletlenek 
is. A modern m űvészet kutatóinak ér-
deklődése nemrégiben még fő leg azokra 
az általános, globális áramlatokra és ideo-
lógiákra irányult, melyek a 20. századi j 
goszláv művészet alapjait is jellemzik —
ezek az impresszionizmus, cézanneiz-
mus, posztimpresszionizmus, „új reali-
tás", kolorizmus — az olyan avantgarde 
megmozdulások pedig, mint a dadaizmus, 
futurizmus és konstruktivizmus, mellékes 
jelenségeknek számítottak, melyeknek 
nem tulajdonítottak különösebb hatást. 
Alaposabb vizsgálódás után azonban ki-
tűnt, hogy az avantgarde poetikák e mel-
lékesnek vélt szegmentumai a jugoszláv 
kultúra egészében csöppet sem melléke-
sek, és hogy nem várt gazdagságot, vál-
tozatosságot rejtenek magukban. A belg-
rádi Nemzeti Múzeumban kiállított „A Ze-
nit és a húszas évek avantgardja" cím ű  
válogatás, August černigoj életm űvének 
monografikus feldolgozása, az „Avant-
garde törekvések a horvát m űvészetben 
1919-1941" cím ű  gyűjteményes, valamint 
Ivana Miller Tomljenović  egyéni tár-
lata annak a vélekedésnek adnak igazat, 
hogy további meglepetések lehetségesek, 
és hogy a felfedezések egyáltalán nem 
véletlenszer űek. 

Az említett gyűjtemény, melyet Zág 
rábban fedeztek fel, Marie -Louise Betl-
heim (sz. Morgenroth) tulajdona. A gy ű j-
teményre akkor leltek rá, amikor a Modern 
M űvészetek Galériájában Ivana Miller 
Tomljenovi ć  tárlatát készítették el ő . Tom-
ljenović , mint már említettük, 1929 őszétő l 
1930 őszéig a Bauhaus tanítványa volt. 
Amikor olyan részletek után kutattam Iva-
na Miller Tomljenović  munkásságában, 
amelyek kapcsolatban voltak a baloldali 
politikai erőknek és a JKP-nak illegális 
munkájával, a munkásmozgalom történe-
tének zágrábi kutatóintézetében felhívták 
figyelmemet Marie-Louise Betlheimra is 
mint olyan személyre, akit mindenképpen 
meg kellene látogatni, mivel egy id őben ő  
is Weimarban élt. E felvilágosítás aiap-
ján felkerestem zágrábi otthonában Betl-
heim asszonyt — és igen meglep ődtem. 
Egy egészen szerénynek tűnő  göngyöleg, 
melyet kézhez kaptam, már els ő  pillan-
tásra különlegesen értékes anyagot tar-
talmazott: grafikákat, rézmetszeteket, k ő -
nyomatokat, rajzokat, akvarelleket, tem-
perákat, két, farostlemezre vitt olajfest-
ményt, m űépítészeti tervrajzokat és vázla-
tokat, dokumentum érték ű  nyomtatott 
anyagot. A grafikák, rajzok, m űépítészeti 
tervek és vázlatok zömmel Molnár Farkas 
(1897-1945) ismert magyar m űépítész 
munkái voltak; három grafika Stefán Hen-
rik (1896-1971) munkája, egy pedig 

Bortnyik Sándoré (1893-1977). A többi 
rnűalkotás között Paul Kleenek egy alá 
í ratlan litográfiája szerepelt 1923-ból — va 
iószín ű leg próbanyomat Karl Peter 
Röhl (1890 -1976) három grafikája a Bau-
haus el őtti korszakból, valamint Lou 
Scheper (1901-1976) tizenöt illusztrált 
levele és hét akvarellje. Az itt felsorolt 
m űvek mind Weimarból eredtek, ahol Ma-
rie-Louise Betlheim 1917-tő l 1923-ig tar-
tózkodott. Molnár Farkassal is Weimarban 
ismerkedett meg, s szoros barátságot kö-
töttek. Zenét és ritmikát studírozva gene-
rációjának rokon lelk ű  egyéniségeivel tar-
tott — azok pedig éppen bauhausi növen-
dékek voltak. Egyrészt Molnárral való kap-
csolata, másrészt a bauhausi fiatalokkal 
kialakított barátsága magyarázza a gy ű j 
temény eredetét, amely Marie-Louise Betl-
heim számára inkább személyes emlékek 
tárháza, mintsem tudatosan összegy űjtött 
m űalkotások kollekciója. 1927-ben Marie-
Louise Betlheim Zágrábba jön, ritmikus 
torna- és testnevelési iskolát nyit, és attól 
fogva —kivéve a második világháború ide-
jét, amikor fé гjével, Stjepan Betlheimmal 
előbb Boszniában ta гtózkodik, majd 1943-
tól a partizánokhoz csatlakoznak — mind-
máig Zágrábban él és tevékenykedik. 

A magyar m űvészeknek azon alkotá-
sai, melyek Marie-Louise Betlheim tulaj-
donában vannak, a modern magyar m űvé-
szet egyik kivételes korszakához tartoz-
nak. Ez Kassák bécsi Ma folyóiratának 
tevékeny korszaka; az aktivista mozgalom 
fellendülésének és az erőteljes konstruk-
tív áramlatok túlsúlyának ideje az emig-
ráns magyar m űvészek körében. A bécsi 
csoporton kívül Weimarban tanultak még: 
Moholy-Nagy László, Breuer Marcel La-
jos, Molnár Farkas, Weininger András, 
Pap Gyula és Stefán Henrik. Mellettük 
Bortnyik Sándort is meg kell említeni, aki 
1922-1925-ig jobbára Weimarban élt. E 
helyen nem tartom fontosnak részletezni 
a magyar avantgardra jellemz ő  viszonyo-
kat és eszméket, hiszen ezt a korszakot 
már olyan neves szakért ők, mint Szabó 
Júlia, Passuth Krisztina, Mezei Ottó, Aknai 
Tamás, Bajkay R. Éva, Szíj Béla és Rom-
várt' Ferenc átfogóan feldolgozták és tár-
latokon bemutatták a világnak, beleértve 
Jugoszláviát is. 

Molnár Farkas m űvei, melyek Zág 
rábban Marie-Louise Betlheim tulajdoná-
ban vannak, két alapvető  csoportra oszt-
hatók: az egyik egy öt k őnyomatból álló 
egész az Itália mappából, melyet Molnár 
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Stefán Henrikkel közösen készített 1922-
ben a Bauhauson. A mappa eredetileg ti-
zenkét kőnyomatot tartalmazott — hat Mol-
náré volt, hat pedig Stefáné —, és külön-
álló címlapot, tipográfiailag jellegzetesen 
bauhausi stílusban. Zágrábban megtalál-
ható: a mappa fedő lapja, Molnár Farkas 
és Stefán Henrik szignálásával, 1922. ok 
tóber 16-i keltezéssel; továbbá Molnár 
Farkas öt kőnyomata, a következ ők: Chios-
tro San Francisco Fiesole (II)., Monti 
Ceceri (III.), Monte San Miniato Firenze 
(IV.), Via Sotto la Mura Orvieto (V.) és az 
Orv ieto (VI.). Minden kőnyomat szignált 
és többön van keltezés is. 

Molnár Farkas m űveinek másik cso-
po гtjába pedig kőnyomatok, rajzok, egy-
szín ű  vagy kézzel festett rézmetszetek 
tartoznak — köztük a Sárkányt eregető  
fiú, a Tanulmány (férfiakt, kaktusz és 
repülőgép), W. Gropius Elesettek emlék-
művének litográfiája, négy linómetszet, 
melyeket Molnár a Ma számára készített, 
mégpedig az 1923. évi 9. és 10. számba, 
ill. az  1924. évi 3. és 4. számba. Külön 
ki kellene emelni Molnár két olajfestmé-
nyét: az egyik 1921. évi olaszországi uta 
zása közben (vagy rögtön utána) készült, 
tipikus toscanai helységet ábrázol, meleg, 
pirosas-kékes-ibolyaszín ű  árnyalatokban. 
A festmény mérete 355x375 mm, és a 
jobb felső  sarokban Molnár farkas Fie-
sole 921 jelzés van. A kompozíciós el 
járás és a festésmód alapján ez a kép 
hasonló a pécsi Janus Pannonius Múzeum 
ban lévő  O rv ieto képhez. A másik fest-
m зΡ ny aláíratlan, és egy férfi portréját ábrá-
zolja eléggé intenzív, kissé expresszio-
nisztikus színekkel. A kép nagysága 360x 
500 mm. Molnár m űveibő l van a legtöbb 
Marie-Louise Betlheim tulajdonában, s őt 
némelyikbő l több azonos darab is a grafi-
kák esetében. 

Stefán Henriktő l — az Itália map$-
ból — csak két kőnyomat maradt fenn: a 
Letoianni-Gallodoro (I.) és a Monte ye-
nire (VI.) — mindkettő  szignált és 1921-es 
keltezés ű . E kőnyomatokon kívül van még 
egy kitű nő , jellegzetesen konstruktivista 
linómetszet is, mely szerintem a Marie-
Louise Betlheimnél talált m űvek között a 
legétékesebb. Mindehhez hozzá kell még 
csatolni Bortnyik Sándo гtól a Gyermekét 
szoptató anya cím ű  kis rézmetszetet 
(mérete 80x 117 mm), amelynek margójá 
ra a következő  szöveget írták: „Molnár 
Farkasnak baráti szeretettel, Weimar, 
1922. júl. 11." 

Szinte hihetetlen, hogyan maradha-
tott ennyi id őn át ép e sok m űé гtéket tartal 
mazó göngyöleg, annál is inkább, mert 
a Betlheim házaspár elhagyni kényszerült 
Zágrábot, s a háború négy esztendejét 
részben Boszniában, részben pedig a par-
tizánok között töltötték. Noha a grafikai 
munkák kevésbé ismertek, Marie-Louise 
Betlheim gy űjteményének többi darabja, 
különösen Molnár Farkas rajzai és né 
hány akvarellje, jelent ős értéke azon kor-
szak m űvészi hagyatékának, amikor a 
Bauhaus a konstruktivista törekvések 
központjává és fókuszává válik. Mivel ma- 

gyar konstruktivistáknak és német m űvé-
szeknek a weimari Bauhauson keletke-
zett alkotásairól van szó, a, zágrábi lelet 
világosan rámutat a Bauhaus er őteljes 
kulturális diszperziójára. Igaz ugyan, hogy 
a fennmaradt képeket nem úgy kezelték, 
mint hivatott gy ű jtők kollekcióját, hanem 
mint Marie-Louise Betlheim egyik élet 
korszakának emlékeit, ám ez lényegtelen, 
hiszen a Bauhaus weimari korszakának 
értékes anyagát mentették meg a feledés 
tő l, és mutatják be hamarosan a zágrábi 
Modern M űvészetek Galériájában. 

Fordította: FEHÉR MANDA 

Az itt közölt reprodukciók a gy ű jtemény né 
hány darabját ábrázolják: 

Stefán Henrik: Konstrukció. Linómetszet, 
1923 (?). 
Bortnyik Sándor: Gyermekét szoptató anya. 
Rézmetszet, 1922. 
Molnár Farkas—Stefán Henrik: Az Itália map-
pa címlapja. Weimar, 1922. 

A fényképeket BORIS CVJETANOVIĆ  (Zág 
ráb) készítette. 
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Ezerkilencszáznyolcvannégy 

Második rész 

1. 

A délelőtt közepe táján Winston a mosdóba indult. 
A hosszú, fényárban úszó folyosó másik végéb ő l egy magányos alak közeledett feléje. A fekete 

hajú lány volt . Négy nap múlt el azóta, hogy az ócskás el đtt szembe találkoztak . Amint a lány 

közelebb ért , Winston észrevette , hogy a karja fel van kötve. Ugyanolyan szín ű  pólyával , mint a mun-

karuhája — ezért nem látszott távolabbról. Valószín ű leg a regénycselekményeket összeállító nagy 
kaleidoszkópok forgatása közben sérült meg. Ilyen baleset gyakran el őfordul a Szépirodalmi Osztá-

lyon. 64  



Talán négy méternyire lehettek egymástól, amikor a lány megbotlott és testének egész súlyá-
val arcra esett. Bizonyára a sérült karját ütötte meg, mert élesen felkiáltott a fájdalomtól. Winston 
megtorpant. A lány már feltérdelt. Arca falfehérré vált, ami még jobban kiemelte ég őpiros ajkait. Kö 
nyörgő  tekintetét Winstonra szegezte. Arckifejezése inkább télelmet árult el, mint fájdalmat. 

Winston szívében vegyes érzelmek kavarogtak. Ellenséget látott maga el őtt, aki az életére 
tört. De emberi teremtményt is, akit fájdalom kínzott, és talán csönttörést szenvedett. Ösztönösen 
előrelépett, hogy felsegítse. Abban a pillanatban, amikor látta a lányt a felkötött karjára esni, úgy 
érezte, mintha az ő  testébe nyilallt volna a fájdalom. 

– Megütötte magát? –kérdezte. 
– Semmi az egész. Csak a karom. Pillanatok alatt elmúlik. 
A lány beszédén érezni lehetett heves szívdobogását. Jócskán e i  is sápadt. 
– Csak nem törte el valamijét? 
– Nem, már jobban vagyok. Egy pillanatig fájt csak, ennyi az egész. 
A lány Winston felé nyújtotta szabad karját, mire ő  fölsegítette. Hamar visszanyerte arcszínét, 

és már sokkal jobban nézett ki. 
– Semmiség – ismételte. —Csak a csuklómat ütöttem meg. Köszönöm, elvtárs. 
Azzal már folytatta is útját, olyan fürgén, mintha valóban mi sem történt volna. Az egész incidens 

nem tarott fél percnél tovább. Megszokásból rég ösztönné vált az az óvatosság, amivel az ember 
nem engedte, hogy arckifejezése elárulja érzelmeit. Különben is, közvetlenül a telekrán el őtt történt 
az eset. Mégis iszonyúan nehéz volt visszafojtania a meglepetés legapróbb jelét is, mert a lány 
két-három másodperc alatt, amíg Winstonra támaszkodva felállt, a férfi kezébe csúsztatott valamit. 
Nem fért hozzá kétség, hogy szándékosan tette. Az a valami kicsi és lapos volt. A mosdó küszöbén 
Winston a markából a zsebébe csempészte át, majd ujjhegyeivel kitapogatta. Négyzetesre hajtott 
papírdarabka volt. 

Zsebbe dugott ujjaival ügyeskedve még vizelés közben sikerült széthajtogatnia a cédulát. Nyil-
vánvalóan valamilyen üzenet állt rajta. Winston egy pillanatra kísértésbe esett, hogy belép az egyik 
vécéfülkébe és azonnal elolvassa. De jól tudta, hogy az szörny ű  ostobaság lenne. Sehol máshol 
nem figyelték olyan éberen a telekránokat, mint éppen az illemhelyeken. 

Visszament a dolgozófülkébe, leült, a cetlit hanyagul az asztalán hever ő  papírok közé hajította, 
föltette a szemüvegét és közelebb húzta a beszédírót. „ đt perc! – mondta magának –, legalább öt 
percig ki kell bírni." Szíve olyan hangosan dobogott, hogy az már szinte ijeszt ő  volt. Szerencsére 
éppen egy rutinfeladattal foglalkozott, hosszú számsorokat kellett helyesbítenie,"ami nem kívánt külö-
nösebb figyelmet. 

Akármit is írhatott a papíron, biztosan volt valamilyen politikai jelent ősége. Winston egyelőre két 
eshetőséget tudott elképzelni. Az egyik, a valószín űbb az volt, hogy a lány a Gondolatok Rend ő r 
ségének ügynöke, amitől már régebben tartott. Winston ugyan nem tudta, miért választana az 
Eszmeőrség ilyen módszert ahhoz, hogy üzenetet juttasson el neki, de talán ennek is megvolt az oka. 
A cédulára írt üzenet lehetett fenyegetés, idézés, öngyilkossági parancs vagy valamilyen csapda. De 
volt egy másik, hihetetlenebb lehetőség is, melynek gondolata – habár igyekezett legy ű rni – egyre 
jobban erősödött benne: a levélke esetleg egyáltalán nem az Eszme őrségtő l érkezett, hanem vala-
miféle földalatti szervezett ő l. Talán mégis létezett a Testvériség! Talán a lány is közéjük tartozott! Az 
ötlet kétségtelenül abszurd volt, de abban a pillanatban eszébe ötlött, mihelyt a papírdarabkát meg-
érezte a markában. A másik, valószín űbb magyarázat csak néhány perccel kés őbb merült fel 
agyában. De még most sem – habár józan esze azt diktálta, hogy az üzenet nyilván halált jelent –, 
még most sem abban hitt. Tovább élt benne az értelmetlen remény, szíve vadul kalapált, alig bírta ki, 
hogy ne remegjen a hangja, amíg a beszédíróba mormogja a számokat. 

Összegöngyölte a befejezett paksamétát és belecsúsztatta a cs őpostába. Nyolc perc múlt el. 
Megigazította orrán a szemüveget, sóhajtott és el ővette a következő  iratköteget, tetején a cédulával. 
Kisimította. Alaktalan, nagy bet űs kézírással ezt írta rajta: 

S2eret/ek. 

Hirtelen annyira elképedt, hogy néhány másodpercig még a kompromittáló tárgyat is elfelejtette 
bedobni az emlékező lyukba. Habár jól tudta, hogy a fokozott érdekl ődés kimutatása milyen veszéllyel 
jár, nem állhatta meg, hogy még egyszer el ne olvassa a cetlit, mintha csak arról akart volna meg 
győződni, hogy valóban rajta állt ez aszó. 

(...) 

Ezek után egy egész hétig nyugtalan álom volt az élete. Másnap a lány csak akkor jelent meg 
a kantinban, amikor ő  már kifelé indult, miután megszólalt a füttyjel. Feltehet đleg egy későbbi vál-
tásba osztották be. Elmentek egymás mellett anélkül, hogy akár csak tekintetük is találkozott volna. 
A következő  nap a lány rendes id őben ebédelt, de három társnójével egy asztalnál, éppen a telekrán 
alatt. Aztán három egymást követő  rettenetes napon fel sem t űnt. Winston egész testét és elméjét 
tű rhetetlen érzékenység gyötörte, egyféle átlátszóság, ami agóniává változtatott minden percet, min-
den hangot, minden találkozást, minden szót, amit ki kellett ejtenie vagy meg kellett hallgatnia. Még 
alvás közben sem tudott szabadulni a lányképét ő l. Ezekben a napokban elő  sem vette a naplót. Meg-
könnyebbülést csak a munkájában lelt, amibe néha tíz percre is képes volt belefeledkezni. Fogalma 
sem volt, mi történt a lánnyal. Nem is érdekl ődhetett senkinél. Öngyilkos lehetett, elpárologhatott, 
átvezényelhették Óceánia másik sarkába; de mindenek közül a legrosszabb, ám legvalószín űbb, 
hogy egyszerűen meggondolta magát és igyekszik elkerülni őt. 

A következő  napon azonban újra megjelent. Már nem volt felkötve a keze, csak a csuklóját 



borította ragtapasz. Winston hatalmas megkönnyebbülést érzett a viszontlátáskor, s nem tudott ellen-
állni annak, hogy néhány másodpercig ne nézze a lányt. Másnap majdnem beszélni is sikerült vele. 
Amikor Winston az étterembe lépett, a lány egyedül ült egy asztalnál, jó messzire a faltól. Korán volt, 
s még kevesen tartózkodtak a teremben. Már majdnem Winstonra került a sor, amikor két percre 
megszakították az ételosztást, mert valaki panaszkodott, hogy nem kapta meg a szacharintablettá-
ját. A lány még mindig egyedül ült, amikor Winston tálcával a kezében feléje indult. Lassan lépke-
dett, szemével szabad helyet kutatva valamelyik szomszédos asztalnál. Talán már csak három mé-
ternyire lehetett tő le —még két másodperc, és odaér. Abban a pillanatban megszólalt valaki a háta 
mögött: „Smith!" Úgy tett, mintha nem hallaná. „Smith!" — ismételte meg a hang határozottabban. 
Mit volt mit tenni, megfordult. Egy Wilsher nev ű , bárgyú arcú szőke fiatalember — akit pedig alig ismert 
— invitálta vigyorogva saját asztalához. Nem volt biztonságos visszautasítani. Ha már felismerték 
és megszólították, nem ülhetett le egy magányos lány mellé. Túl felt űnő  lett volna. Barátságos mo-
sollyal foglalt helyet, s az ostoba kép ű  visszanevetett. Winston elképzelte magát, amint a szeme 
közé csap egy csákánnyal. A lány asztala perceken belül megtelt. 

Észre kellett azonban vennie Winston közeledtét, és talán szándékát is megértette. Másnap 
Winston az elsők között sietett az étkezdébe. A lány valóban ott ült egyedül, az el őző  napi asztal kö-
zelében. Közvetlenül Winston el őtt egy kis termet ű , fürge mozgású, svábbogárra emlékeztető , lapos 
arcú és gyanakvó tekintet ű  férfi állt a sorban. Winston amint elfordult a pulttól, látta, hogy az emberke 
egyenesen a lány asztala felé tart. Megint szertefoszlott benne a remény. Volt ugyan egy hely a tá-
volabbi asztalnál is, de az alacsony férfi megjelenésében valami azt sugallta, hogy saját kényelme 
érdekében a legüresebb asztalt fogja választani. Winston jeges szívvel követte. Csak akkor beszél 
het a lánnyal, ha senki más nem ül az asztaluknál. Ebben a pillanatban hatalmas csattanás hallat-
szott. A lapo$ kép ű  elterült a földön, tálcája kirepült a kezéb ő l, a leves meg a kávé végigfolyt a padlón. 
Az emberke tápászkodás közben gy ű lölködő  pillantást vetett Winstonra, nyilván gyanítva, hogy 
ő  gáncsolta el. De türtőztette magát. Öt másodperccel kés őbb, zakatoló szívvel, Winston a lány 
asztalánál ült. 

Nem nézett rá. Maga elé vette adagját és buzgón enni kezdett. Mindennél fontosabb lett volna 
azonnal beszédbe elegyedni, miel őtt bárki más is odaülne, de egyszerre csak borzasztó félelem 
kerítette hatalmába. Egy hét telt el azóta, hogy a lány megtette az els ő  lépést. Ennyi idő  alatt meg is 
gondolhatta magát — biztos meggondolta magát! Lehetetlen, hogy ez a kapcsolat szerencsésen vég-
ződjön; ilyesmi sohasem történt meg a valós életben. Winston talán már meg sem szólalt volna, 
ha abban a pillanatban észre nem veszi Ampleforthot, a sz őrös fül ű  költőt, amint tálcával a kezében 
szabad helyet keresve cselleng egyik asztaltól a másikig. Ampleforth a maga tétova módján ragasz-
kodott Winstonhoz, s ezért, ha észrevenné, biztosan odaülne hozzá. Talán még egy perc maradt 
a cselekvésre. Winston is és a lány is megszakítás nélkül, gépiesen ette a már inkább levesre 
hasonlító, híg babfőzeléket. Winston fojtott hangon, mormolva szólalt meg. Egyikük sem nézett föl. 
Tempósan kanalazták a moslékszer ű  löttyöt, és két kanálnyi között halk, kifejezéstelen hangon szót 
váltottak. 

— Hánykor mész haza? 
— Tizennyolc-harminckor. 
— Hol találkozhatunk? 
— A Győzelem téren, az emlékm űnél. 
— Ott sok a telekrán. 
— Nem számít, ha nagy a tömeg. 
— Jelt adsz majd? 
— Nem. Ne közelíts meg, csak ha már jó sokan körülvesznek. És ne nézz rám. Csak legyél ott 

mellettem. 
— Hánykor? 
— Tizenkilenc órakor. 
— Rendben. 
Ampleforth nem vette észre Winstont és leült egy másik asztalhoz. Mégsem beszéltek többet és 

nem is néztek egymásra — már amennyire ez szemben ül ők esetében egyáltalán lehetséges. A lány 
gyorsan befejezte az ebédet és elment, Winston pedig ott maradt elszívni egy cigarettát. 

Már a megbeszélt idő  előtt a Győzelem téren volt. Körülsétálta a hatalmas hornyolt oszlop talap-
zatát. Az emlékm ű  csúcsáról a Nagy Testvér szobra tekintett a déli égboltra, ahol a hadvezér az 
Egyes Kifutóért vívott harcban diadalmaskodott az eurázsiai (néhány évvel ezel őtt még oriázsiait 
mondtak) repül ő raj felett. Az emlékm ű re nyíló utcában egy lovasszobor állt, amely állítólag Oliver 
Cromwellt ábrázolta. A megbeszélt id őpont után öt perccel a lány még mindig nem t űnt fel. Winstont 
újra rettegés fogta el: Biztosan nem jön el, meggondolta magát. Winston átballagott a tér északi 
oldalára, ami legalább egy kis örömöt szerzett neki, mert ott felismerte a Szent Márton templomot, 
melynek harangjai — amikor még voltak harangjai — azt kongatták, hogy „Add vissza a két krajcárom". 
Végre meglátta a lányt is, aki az oszlopon csigavonalban felfutó plakátot olvasgatta, vagy legalábbis 
úgy tett, mintha olvasná. Nem volt biztonságos azonnal odamenni, meg kellett várni, míg többen 
összeverődnek. Az emlékm ű  talapzatának párkányára körös-körül telekránok voltak szerelve. De eb-
ben a pillanatban fültép ő  lárma keletkezett, mindenfelő l kiabálás hallatszott, és súlyos járm űvek vo-
nultak fel nagy robajjal. Hirtelen mindenki futni kezdett a tér másik oldala felé. A lány fürgén átugrotta 
a szobortalp körül álló kioroszlánokat és csatlakozott a loholó emberáradathoz. Winston követte. 
A futás közben hallott félmondatokból rájött, hogy eurázsiai hadifoglyokat szállítanak arra. 

A tér déli oldalát már s ű rű  tömeg torlaszolta el. Winston, aki rendes körülmények között termé-
szeténél fogva igyekezett mindenféle kavarodásból kimaradni, most elszántan tört magának 
utat, hol vállal, hol könyékkel, a sokadalom közepe felé. Hamarosan karnyújtásnyira ért a lányhoz, 
de egy tagbaszakadt proli meg egy terebélyes asszony — feltehet ő leg a felesége — zárta el az útját, 66  



bevehetetlennek látszó húsbástyát alkotva. Winston kígyózó mozdulattal oldalt fordult, s egy er ő-
teljes lendülettel beékelte a vállát a két proli közé. Egy pillanatra úgy érezte, hogy zsigereit felmorzsol-
ja a két izmos test, de aztán izzadva bár, mégis áttört közöttük. Közvetlenül a lány mellett állt. Válluk 
összeért, de mindketten mereven néztek maguk elé. 

Teherautók hosszú sora vonult el lassú menetben. A rakodótér minden sarkában szenvtelen arc-
kifejezésű  géppisztolyos őrök álltak. Közöttük apró sárga emberkék guggoltak szorosan összepré-
selődve, szakadozott, zöldes egyenruhában. Szomorú mongol arcuk teljesen közömbösen meredt 
a tömegre. Amikor a teherautó zökkent egyet, csörömpölést lehetett hallani: a foglyok Iába össze volt 
láncolva. Egymás után haladtak el a szomorú arcokkal megtömött teherautók. Winston tudatában volt 
a látványnak, de csak idörő l időre figyelt rá. A lány válla és karja egészen könyékig az övéhez szorult. 
Arca is olyan közel volt, hogy a férfi szinte érezhette annak melegét. A lány azonnal átvette a kezde-
ményezést, akárcsak a menzán. Ugyanolyan kifejezéstelen hangon kezdett el beszélni, mint leg-
utóbb; ajkai alig mozogtak, halk mormogását nyomban elnyelte a tömeg zúgása és a teherautók 
dübörgése. 

— Hallasz engem? 
— Igen. 
—Szabad vagy vasárnap délután? 
— Igen. 
— Akkor jól figyelj. Mindent meg kell jegyezned. Menj a Paddington pályaudvarra... 
A lány bámulatba ejtő , katonás szabatossággal magyarázta el Winstonnak az utat. Félórás 

vonatozás; az állomásból kilépve balra; két kilométert megtenni az úton; foghíjas vaskapu; egy 
mezőn át vezető  ösvény; fűvel benőtt gyalogút; csapás a bokrok között; mohaborította fatörzs. Mintha 
csak egy térkép lett volna fejében. 

— ... meg tudod jegyezni mindezt? —kérdezte végül. 
— Meg. 
— Balra fordulsz, aztán jobbra, majd megint balra. És a kapuról hiányzik a legfels ő  rács. 
— Igen. Hánykor? 67 



—Tizenöt körül. Lehet, hogy várnod kell. Én másik úton megyek majd. Biztos vagy benne, hogy 
semmit sem felejtesz el? 

— Igen. 
— Akkor tűnj el mellő lem, amilyen gyorsan csak tudsz. 

2. 

—Itt vagyunk — szólalt meg a lány. 
Winston néhány lépésnyi távolságról nézett vele szembe. Mindeddig nem mert közelebb húzód-

ni hozzá. 
— Az ösvényen nem akartam megszólalni — mondta a lány —, hátha oda is rejtettek mikrofonokat. 

Nem hiszem ugyan , de nincs kizárva. Azok a disznók képesek azonosítani a hangokat. Itt bizton- 
ságban vagyunk. 

Winston még mindig nem ment közelebb hozzá . — Biztonságban vagyunk? — ismételte bután. 
— Igen. Nézd csak a fákat! — Zsenge k őrisek voltak, egy régebben kivágott erd ő  visszamaradt 

tönkjeiből serdültek, de még egy sem volt csuklónyinál vastagabb. — Itt nincs hová dugni a mikrofont. 
Meg aztán , én már jártam itt. 

Egyelőre csak beszélgettek. Winston végre közelebb lépett. A lány ott állt elette, kihúzva magát, 
enyhén ironikus mosollyal az arcán , mintha azon csodálkozna , hogy a férfi miért nem tesz már vala-
mit. Harangvirágszirmok hulltak a földre , mintha csak önként váltak volna meg száruktól . Winston 
megfogta a lány kezét. 

— Elhiszed , hogy eddig a percig nem tudtam , milyen szín ű  a szemed? — mondta. Megállapította, 
hogy barna, egészen világosbarna, sötét szempillákkal. — Most, hogy te is látod, én milyen vagyok, 
képes vagy még rámisézni? 

— Igen, miért ne? 
— Harminckilenc éves vagyok. A feleségemt ől nem tudok megszabadulni. Visszeres a lábam 

és van öt m űfogam. 
— Ez mind nem érdekes — mondta a lány. 
A következő  pillanatban — nehéz lenne megmondani melyikük akaratából — Winston karjaiban 

volt. Winston először semmit sem érzett, csak merő  hitetlenkedést. A fiatal test az övéhez feszült, 
a fekete hajtömeg az arcába csapódott, és igen!, a lány felemelte az arcát és Winston megcsókolta 
duzzadó , piros ajkait . đsszekulcsolta a karját Winston nyaka körül és becézgetni kezdte , kedvesem-
nek, drágámnak, szerelmesemnek szólítva . A férfi minden ellenállás nélkül a földre húzhatta, azt 
csinálhatott vele, amit akart . De az igazság az volt , hogy a puszta érintésen kívül Winston semmit 
sem érzékelt. Még mindig a hitetlenség meg egy kis büszkeség töltötte el. őrült, hogy mindez 
valóban történik , de nem érzett testi vágyat . Túl gyorsan következett be; ijesztette a lány fiatal kora 
és üdesége, túlzottan hozzászokott már a n ők nélküli élethez — nem is tudta igazán az okát. A lány 
összeszedte magát és kivett egy harangvirágszirmot a hajából. Felült és átölelte Winston derekát. 

— Ne bánkódj, kedves. Nem kell sietnünk. Miénk az egész délután. Hát nem nagyszer ű  ez a búvó-
hely? Egyszer eltévedtem a közösségi gyalogtúrán, akkor bukkantam rá. Ha bárki is közeleg, már 
száz méterrő l meghalljuk. 

— Mi a neved? —kérdezte Winston. 
—Julia. Én tudom a tiédet . Winston. Winston Smith. 
— Hogyan derítetted ki? 
— Azt hiszem, kedves, ebben ügyesebb vagyok, mint te. Mondd, mit gondoltál rólam, miel őtt azt 

az üzenetet odaadtam? 
Winston még csak kísértést sem érzett, hogy hazudjon neki. Egyféle szerelmi ajánlatnak is be-

illett, ahogyan elkezdte a legrosszabbakkal. 
— Látni is utáltalak — mondta . — Meg akartalak erőszakolni , majd utána meggyilkolni. Két héttel 

ezelőtt azt terveztem, hogy utcak ővel zúzom be a fejed. Ha csakugyan tudni akarod, azt hittem, hogy 
a Gondolatok Rendő rségének dolgozol. 

A lány elragadtatással nevetett . Úgy fogta fel , mint a remek színlelő  képességének kijáró el-
ismerést. 

— Csak nem a Gondolatok Rendőrségének!? Igazán azt hitted, hogy nekik dolgozom? 
— Hát, lehet hogy nem pont nekik. De a kinézésedből ítélve — csupán mert olyan fiatal, üde 

és egészséges vagy —úgy gondoltam, hogy... 
— Hogy biztosan jó párttag vagyok . Szóban és tettben feddhetetlen . Zászlók, felvonulások, jel-

szavak, játékok, közösségi gyalogtúrák — mindaz a hülyeség. És azt hitted, ki fogom használni 
az elsö adódó alkalmat , hogy besúgjalak mint eszmevétkez őt , és eltetesselek láb alól? 

— Igen, ilyesvalamit. Te is tudod, hogy nagyon sok fiatal lány így tesz. 
— Ez az átkozott vacak viszi rá őket — kiáltott fel Julia , s letépte magáról az Ifjúsági Szexellenes 

Liga selyemövét és egy faágra akasztotta. 

(...) 

Winston ajkával megérintette a lány fülét. — Most! — suttogta. 
— Ne itt! — súgta a lány. — Gyere vissza a búvóhelyre . Ott  biztonságosabb. 
Néhány gallyreccsenés kíséretében, a kanyargó ösvényen visszasiettek a tisztásra. Amikor 
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beértek a facsemeték közé, a lány megfordult és Winston szemébe nézett. Mindketten lihegtek, 
de a mosoly újra kiült a lány ajkaira . Még egy pillanatig nézte a férfit, majd kezeslábasának villám-
zárjához nyúlt. És igen! Majdnem úgy történt, mint Winston álmában. Majdnem olyan villámgyors 
mozdulattal tépte le magáról a ruhát, ahogyan Winston elképzelte. És amikor félredobta azt, épp oly 
nemes mozdulattal tette , amivel egy egész civilizációt látszott megsemmisíteni. Teste fehéren ragyo-
gott a napsütésben . De Winston még nem a testét nézte ; szeme a gyengéd , de bátor mosolyd 
szeplös arcra szegez ődött . Letérdelt a lány elé és tenyerébe vette kezét. 

— Máskor is csináltad már ezt? 
— Hát persze . Száz meg száz alkalommal — na jó, szóval sokszor. 
— A Párt tagjaival? 
— Igen, mindig párttagokkal. 
— A Szűkebb Párt tagjaival is? 
— Nem, azokkal a disznókkal soha . Habár közülük is sokan ráállnának , ha lenne alkalmuk. Nem 

olyan szentek azok, mint ahogy kinéznek. 
Winston szíve vadul ugrált . Tehát számtalanszor megtette . Winston azt kívánta , bárcsak sok 

százszor, sok ezerszer történt volna. Minden, ami romlottságra emlékeztetett, đt szenvedélyes re-
ménnyel töltötte el. Ki tudja , talán magát a Pártot is métely emészti a felszín alatt, talán az erény 
és az önmegtagadás kultusza csak álcázza a fert őt . Ha ő  maga leprát vagy szifiliszt hozhatna 
az egész bandára , milyen szívesen megtenné ! Akármit , ami rothaszt , gyengít, aláás! Lehúzta ma-
gához a lányt, s most szemtál szemben térdeltek. 

— ldehallgass ! Minél több férfival voltál , annál jobban szeretlek. Érted? 
— Igen, tökéletesen. 
— Gyű lölöm a tisztaságot , gyű lölöm a jóságot ! Nem akarom , hogy bárhol bármilyen erény is 16-

tezzen. Azt akarom, hogy mindenki egész lényében romlott legyen. 
— Akkor én biztosan megfelelek neked, kedves. A lelkem mélyéig romlott vagyok. 
— Szereted ezt csinálni ? Nem arra gondolok , akivel csinálod , hanem magára a dologra. 
— Imádom. 
Winston mindenekelбtt ezt akarta hallani. Nem egy másik személy iránti szerelem, hanem 

az állati ösztön , a puszta , tárgy nélküli vágy : ez volt az az erő , amely darabokra fogja tépni a Pártot. 
Leteperte a lányt a f űbe , a lehullott harangocskák közé. Ezúttal nem volt baj . Mellkasuk zihálása gyor-
san csillapodott , majd kellemes tehetetlenségbe zuhanva váltak szét. A nap még melegebben sütött. 
Mindketten elálmosodtak . Winston kitapogatta az elhajított egyenruhákat és félig betakarta velük 
a lányt . Szinte azonnal álomba merültek és aludtak vagy fél órát. 

Winston ébredt föl el őbb. Felült és hosszan nézegette a szeplás arcot , amely még mindig nyu-
godtan szendergett . Ajkait kivéve nem volt igazi szépség. Közelebbr ő l néhány ráncot is észre lehetett 
venni a szeme körül . Fekete haja vékony szálú és rendkívül puha volt . Winstonnak eszébe ötlött, 
hogy még mindig nem tudja a vezetéknevét , sem azt , hol lakik. 

A gyámoltalanul pihen ő  erős , fiatal test szánakozást és tö гбdésvágyat ébresztett benne. De 
az a gondtalan elérzékenyülés , ami a mogyorófa alatt szállta meg, amíg a rigó dalolt, nem jött már 
vissza teljesen . Lehúzta a lányról a ráterített munkaruhát és sima fehér lágyékát méregette. A régi 
idбkben , gondolta , egy férfi megpillantotta a lány testét , kívánatosnak találta , és ez volt minden. De 
manapság nem létezett tiszta szerelem vagy tiszta kéj. Semmilyen érzelem sem lehetett tiszta, mert 
minden rettegéssel meg gyű lölettel keveredett. Kettejük ölelkezése is egy ütközet volt, csúcspontja 
pedig a győzelem . A Pártra mért ütés volt az . Politikai tett. 

4. 

Winston körülnézett a Charrington úr üzlete fölötti kopottas szobában . Az ablak mellett álló 
hatalmas ágyat rongyos takaró meg huzat nélküli párna borította . A kandalló párkányán tizenkettes 
beosztású , régimбdi óra ketyegett . A sarokban , a kecskelábú asztalon halványan csillogott az üveg 
papírnehezék, amelyet a múltkor vett meg. 

A kandallórács mögött horpadt pléh olajkályha állt, rajta egy serpeny ő  és két csésze, amiket Char-
rington úr adott kölcsön . Winston begyújtott és vizet tett fel forralni . Egy borítékban Győzelem kávét 
hozott magával és néhány szacharintablettát . Az óra hét-húszat mutatott, de valójában tizenkilenc-
húsz volt. Tizenkilenc-harmincra várta Juliát. 

Balgaság, balgaság , súgta a szíve : tudatos , fölösleges , öngyilkos balgaság . Minden bün közül, 
amit egy párttag elkövethetett , ezt lehetett a legkevésbé titkolni . Maga az ötlet el őször egy látomás 
formájában jelentkezett : mintha a kecskelábú asztal lapján visszatükröz ődő  üveg papírnehezékb ő l 
sugárzott volna. Jól sejtette, Charrington úr szívesen kiadta a szobát. Szemmel láthatólag örült annak 
a néhány dollárnak , amit a bérlet hozott. Azon sem ütközött meg és nem csinált bel ő le ügyet, amikor 
Winston tudtára adta : szerelmi találkák színhelyéül kívánja felhasználni a szobát . Csak elmerengett 
és általánosságokban kezdett beszélni ; olyan benyomást keltett , mint aki igyekszik láthatatlanná 
válni. Az egyedüllét rendkívül értékes dolog , mondta . Mindenkinek szüksége van olyan helyre, aho-
vá visszavonulhat. És ha talál ilyet, akkor alapvet ő  tapintatosság kérdése, hogy aki ismeri a titkot, 
az tartsa meg magának . Még azt is hozzátette — miközben ő  maga szinte elmerült a semmiben —, 
hogy a háznak két bejárata van, s az egyik a hátsó udvaron keresztül egy sikátorra vezet. 

Valaki énekelt az ablak alatt . Winston kikémlelt , persze csak a muszlinfüggöny mögül. A jú-
niusi nap még magasan járt az égen , és odalenn a napsütötte udvaron egy zsákszövet kötényt visel ő , 
izmos, vörös karú , testes asszony bicegett oda-vissza a mosótekn ő  meg a szárítókötél között, 
és fehér , négyzet alakú darabokat aggatott ki , amelyekrő l Winston megállapította , hogy pelenkák. 
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Amikor éppen nem volt ruhacsíptet őkkel tele a szája , az asszony erőteljes mély hangon énekelt: 

Csalóka ábránd volt a szerelmünk, 
Szeszélyes, mint az április, 
Csókokat, mosolyt, álmokat rabolt, 
Rabul ejtette szívem is! 

Ez a dallam má г  hetek óta üldözte a londoniakat . Egyike volt azoknak a se szeri se száma sláge-
réknek , amelyeket a Zenei Osztály illetékes alcsoportja terjesztett a prolik kielégítése céljából. 
A szöveget emberi beavatkozás nélkül , a verselőgépnek nevezett szerkezet állította el ő . De az asz-
szony olyan fülbemászón énekelt, hogy a borzasztó nótát majdhogynem élvezetessé tudta vál-
toztatni . Winston rianom a dalt , hallotta a nб  csoszogását a kövezeten, a gyerekek sikongatását 
az utcán , a távoli forgalom zaját ; mégis a telekrán hiányának köszönve a szoba különösen csen- 
desnek tű nt. 

Balgaság , balgaság , balgaság ! — gondolta újra . Elképzelhetetlen , hogy néhány hétnél tovább 
ide járhassanak anélkül, hogy valaki leleplezné őket. Túl nagy volt azonban mindkettőjük számára __________ 	a kísértés , hogy saját rejtekhelyük lehet valami könnyen megközelíthet ő , zárt helyiségben . A harang- 
toronyban megszervezett randevú óta nem találkozhattak . A Gyű lölet Hetére készül ődve meghosz-
szabbították a munkanapot. Még több mint egy hónap volt hátra, de a szerteágazó , bonyolult előké-
születek miatt mindenkinek sokkal több feladat jutott . Végre sikerült egyszerre kapniuk egy szabad 
délutánt . Megegyeztek , hogy újra elmennek az erdei tisztásra . Előző  este még találkoztak néhány 
percre a városban . Winston szokás szerint alig nézett Juliára amíg a tömegben egymás felé sod-
ródtak , de egy röpke pillantás is elég volt, hogy észrevegye: a lány sápadtabb a megszokottnál. 

— Füstbe ment terv — mormogta Julia, mihelyt biztonságosnak találta a helyzetet . — Mármint 
a holnap. 

—Micsoda? 
— A holnap délután. Nem jöhetek. 
—Miért? 
— 6,  hát a szokásos dolog... Ezúttal korábban jött meg. 
Winston egy pillanatra rettenetesen dühbe gurult . Az elmúlt egy hónap alatt , amióta ismerte 

a lányt , megváltozott az iránta érzett vágy természete. Eleinte alig volt benne igazi érzékiség. Els ő  
szeretkezésük puszta elhatározásból született. De a második alkalom után minden megváltozott. Ju-
lia hajának illata, szájának íze, b őrének tapintása beleivódott Winstonba, betöltötte körülötte a teret. 
Fizikai szükségletté vált számára a lány , olyasvalamivé , amit nemcsak kívánt, de úgy érezte, joga 
is van hozzá . Amikor bejelentette , hogy másnap nem jöhet , Winstonnak az jutott eszébe , hogy Julia 
megcsalja . De abban a pillanatban a tömeg egymáshoz nyomta őket, és kezük véletlenül összeért. 
A lány alig észrevehetően megszorította ujjai hegyét , ami nem is testi vágyat, hanem ragaszkodást 
sugallt . Winston ráébredt , hogy ha az ember nővel él, az a bizonyos csalódás menthetetlenül újra 
meg újra ismétl ődik . Hirtelen olyan gyöngéd érzelem kerítette hatalmába, amilyet addig soha nem 
érzett a lány iránt. Szerette volna , ha már tíz éve házastársak lennének ; ha együtt sétálhatnának az 
utcán mint most , de titkolózás és félelem nélkül; ha mellékes dolgokról cseveghetnének és ap гó-
cseprő  tárgyakat vásárolhatnának a háztartáshoz. És mindenekfölött kívánt egy olyan helyet, ahol 
kettesben lehetnének anélkül a kötelességérzet nélkül, hogy minden egyes találkozáskor szeretkez-
niük kell . Charringon úr szobájának kibérlése nem abban a pillanatban jutott eszébe, hanem csak 
másnap . Julia váratlan könnyedséggel beleegyezett . Mindketten tisztában voltak vele , hogy ez ő rült-
ség. Mintha csak szándékosan léptek volna egyet a sír felé . Az ágy szélén ülve Winstonnak eszébe 
jutott a Szeretet Minisztériumának pincéje . Különös volt , ahogyan a sors rendelte szörny űség felbuk-
kant majd újra elmerült az ember tudatában . Mert előttük volt , valahol a jövđben , közvetlenül a halál 
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elđtt, olyan bizonyossággal, mint ahogy a 100-at megel őzi a 99. Az ember nem menekülhetett meg 
tđle, de talán elodázhatta . Ehelyett mégis az ellenkezđje történt : tudatos elszántsággal , állandóan 
rövidítette a hátralevő  időt. 

Ebben a pillanatban gyors léptek hallatszottak a lépcs б  felб l. Julia rontott be a szobába. Durva 
vászonból készült barna szerszámostáskát cipelt , mint amilyet a Minisztériumban lehetett nála látnt. 
Winston elébe sietett , hogy megölelje , de a lány kibújt a karjai közül , talán mert még mindig tartogatta 
a táskát. 

- Egy pillanat - mondta . - Hadd mutassam meg, mit szereztem. Te abból az ocsmány Gy őzelem 
kávéból hoztál? Gondoltam. Nyugodtan kidobhatod, nem lesz rá szükségünk. Idenézz! 

Térdre ereszkedett , széthúzta a táska száját és a tetejér đ l kiborított egy halom franciakulcsot 
meg csavarhúzót. Alattuk néhány takaros kis papírcsomag rejt őzött. Az első , amelyet Winston 
kezébe nyomott , furcsa , de valahogy ismerés tapintású volt. Valamilyen súlyos , homokhoz hasonló 
anyag töltötte ki, és bárhol is ért hozzá , behorpadt. 

- Csak nem cukor? -kérdezte. 
- Valódi cukor. Nem szacharin, hanem cukor. És itt egy cipó - igazi fehér kenyér, nem a mi 

átkozott bodagunk - meg egy kis üveg lekvár . Aztán itt egy kanna tej . De ezt nézd meg! Ez az, 
amire legbüszkébb vagyok . Ezt jobban be kellett csomagolnom , nehogy... 

Nem kellett magyaráznia , miért csomagolta be gondosabban éppen azt a valamit. Illata máris 
betöltötte a szobát, forró, tömény illat  volt  az, amely mintha csak Winton gyermekkorából sugárzott 
volna , . de amellyel még most is lehetett alkalomadtán találkozni : becsapódó ajtók előtti folyosón, 
vagy amint egy zsúfolt utcán terjeng titokzatos módon ; az ember egy pillanatban beszippantja és már 
el is .tűnt. 

- Kávé - rebegte Winston -, valódi kávé. 
- A Szűkebb Párt kávéja . Egy egész kiló van belđ le - magyarázta Julia. 
- Hogy sikerült mindezt beszerezned? 
- A Szükebb Párt kincsei. Azok a disznók semmiben sem szenvednek hiányt, éppen semmiben. 

És persze a pincérek meg szolgák ezt-azt elcsennek. Látod, egy kis csomag teát is hoztam. 
Winston leguggolt a lány mellé. Kiszakította az egyik zacskó sarkát. 
- Valódi tea, nem szederlevél. 
- Az utóbbi időben sok tea van mindenfelé . Elfoglalták Indiát vagy valami - mondta Julia tétován. 

- De figyelj , kedves . Szeretném , ha három percre hátat fordítanál . Eredj , ülj az ágy másik szélére. 
Csak ne menj túl közel az ablakhoz. És ne fordulj vissza, amíg nem szólok. 

Winston merengve bámult ki a függönyön át. Lenn az udvaron a vörös karú asszony még mindig 
oda-vissza masírozott a tekn đ  meg a szárítókötél között . Kivett két csíptet őt a szájából , és mélyrđ l 
fakadó éneklésbe kezdett: 

Mondják, az idő  sebeket gyógyít, 
Mondják, feledni mindig lehet. 
De a mosoly s könnyek, csodaszép évek 
Egyre csak mardossák szívemet. 

Úgy látszott ;  fejből tudja az egész együgy ű  szöveget . Mélabúsan csengđ  hangja felfelé szárnyalt 
a barátságos nyári leveg őben . Olyan benyomást keltett , mint aki tökéletesen elégedett lenne, csak 
a júniusi este tartana örökké és a mosnivaló ne fogyna el - akkor ő  ott maradna , akár ezer évig is, 
pelenkákat akasztgatva és limonádét énekelve . Winstonnak eszébe ötlött , hogy soha egyetlen párt-
tagot sem látott még egyedül , saját jószántából énekelni. Talán még tévelyedettnek is tartották volna 
az embert . e veszélyes különcködés miatt, mintha , mondjuk , magában beszélne. 

- Megfordulhatsz - mondta Julia. 
Winston visszafordult, és az első  pillanatban alig ismerte meg. Tulajdonképpen azt várta, hogy 

meztelenül látja majd . De nem volt meztelen . A lány átalakulása ennél sokkal meglep бbb volt. Ki-
festette az arcát. 

Bizonyára a prolinegyedben szökött be egy boltba és vásárolt egész sor szépít őszert. Ajkait 
mélypiros rúzzsal kente be , arcát kipirosította , orrára púdert rakott . Még a szeme alja is fénylett. Nem 
volt mestermunka , de Winston sem számított ilyesmiben túl igényesnek . Soha nem látott még és nem 
is tudott elképzelni egy Párthoz tartozó n őt sminkkel az arcán. Julia külsője meghökkentően feljavult. 
A megfelelő  helyekre felvitt néhány csepp festéktál nemcsak hogy megszépült, hanem sokkal 
nő iesebbé is vált. Rövid haja és fiús zubbonya még csak fokozta a hatást . Amikor Winston megölelte, 
orrát mesterséges ibolyaillat csapta meg. Eszébe jutott egy sötét alagsori konyha meg egy beesett 
asszonyarc . Az a másik nő  is ezt a parfümöt használta . De abban a pillanatban ez mit sem számított. 

- Parfümöd is van! -szólt Winston. 
- Igen, drágám , az is. És tudod , mit csinálok legközelebb ? Szerzek valahol egy igazi n б i ruhát, 

és itt azt hordom majd az átkozott nadrág helyett . Selyemharisnyát meg magassarkú cipőt is hozok. 
Ebben a szobában igazi nő  akarok lenni, nem egy elvtárs a Pártból. 

Lehajították ruháikat és bebújtak a hatalmas , mahagóni ágyba. Winston el đször vetkőzött mezte- 
lenre a lány elđtt. Mindeddig túlságosan szégyellte sápadt, vézna testét , csomós vénáit és a fehér 
foltot bokája fölött. Leped đ  nem volt az ágyon, s így egy elny űtt , puha takarón feküdtek , de az ágy 
méretei és ruganyossága mindkettőjüket bámulatba ejtette . „ Biztosan tele van bolhával , de kit izgat?" 
-. mondta Julia . Manapság sehol sem lehetett családi ágyat látni, csak a prolik otthonában. Winston 
gyerekkorában néha ilyenen aludt , de Julia nem emlékezett rá, hogy valaha is feküdt volna rajta. 

Mindketten gyorsan elszenderültek . Mire Winston felébredt , az óramutató már a kilences felé 
járt. Winston igyekezett nem mocorogni , mert Julia az ő  karján aludt . A smink legnagyobb része 
átragadt a férfira meg a párnára , de egy kis piros folt még mindig élénkítette a lány arcát is. A lemen ő  
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nap sárga sugarai az ágy lábára estekés bevilágítottak a kandallóba, ahol már régen forrt a víz. Lenn 
az udvarban a mosónő  abbahagyta az éneklést, de a gyerekzsivaj még mindig besz ű rődött az utcá-
ról. Winston azon töprengett, hogy az eltörölt múltban vajon természetes dolog volt-e így heverni 
az ágyon h űvös nyári estéken; ruha nélkül együtt, egy férfi és egy n8; szeretkezni, amikor jólesett; 
arról beszélgetni, ami éppen eszükbe jutott; nem érezni semmilyen kényszert a felkelésre; egyszer ű  
en csak feküdni és hallgatni a beszüreml ő  nyugodt hangokat. Bizonyára soha nem volt olyan kor, ami-
kor ez közönséges dolognak számított... Julia is felébredt, megdörzsölte a szemét és felkönyökölt, 
hogy odalásson az olajkályhára. 

— A víz fele elforrt — mondta. — Megyek kávét f őzni. Van még egy óránk. Nálatok mikor oltják el 
a villanyt? 

— Huszonhárom-harminckor. 
— A leányotthonban huszonháromkor. De azért el őbb oda kell érni, mert... Pusztulj innen, rohadt 

dög! 
Julia hirtelen átvetette magát az ágyon, felkapott a padlóról egy cip őt és fiús mozdulattal a sarok-

ba vágta. Ugyanazzal a karlendítéssel, mint amivel Goldstein telekrán-képéhez hajította a szótárt 
azon a reggelen, a Kétperces Gy ű lölet alatt. 

— Mi volt az? —kérdezte Winston meglepetten. 
— Patkány. Láttam, amikor kidugta azt az undorító orrát a tapéta alól. A sarokban van egy lyuk. 

No, de jól megijesztettem. 
— Patkányok! — dünnyögte Winston. — Pont ebben a pillanatban. 
— Mindenfelé vannak — mondta Julia közömbösen és visszafeküdt. — A leányotthonban a .kony-

hában láttuk őket. London egyes részeit egyszer űen elözönlötték. Hallottad már, hogy a gyerekeket is 
megtámadják? Úgy bizony. Azon a környéken az asszonyok két percre sem merik magukra hagyni a 
csecsemőket. A nagy barna patkányok a legveszélyesebbek. És ezek az undok dögök... 

— Hagyd abba! — könyörgött Winston összeszorított szemmel. 
— Édesem! Teljesen elsápadtál! Mi baj van? Rosszul vagy t őlük? 
— A világ összes szörny űsége közül... a patkányok!... 

Fordította PURGER TIBOR 
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„A blues akkor születik, mikor a néger szomorú, mikor távol van 
otthonától, anyjától vagy a kedvesét ől. Ekkor felőtlik benne egy 
motívum vagy egy kedvelt ritmus, előveszi puzonját, hegedűjét, 
bendzsóját, klarinétját, dobját, vagy énekel, esetleg egyszer űen 
táncol. Es a választott motívumon át behatol képzeletének 
mélyébe. Ettől elmúlik szomorúsága — ez a  blues."  

(Ernest Ansermet, 1918) 

Régen bizonyított tény, hogy a chica-
gói blues vált e műfaj világviszonylatban is 
legfőbb értékmérőjévé. Képviselő i szolgál-
tak évtizedekig mintaképül a nyugati világ 
fehér, sokkal népszerűbb rock és blues, 
valamint rhytm & blues együ tteseinek. Az 
első  nemzedék attraktív és kiváló el ő -
adói között volt például Sonny Boy Willi-
amson , akinek közvеtlen hatása az ang-
liai Animals, Yardbirds és John Mayall 
Bluesbreakers együ ttesekre közismert. 
Jimmy Reed fókuszában találjuk az Ani-
malst és részben Savoy Browne-t, az éne-
kes Long John Baldryt, mindannyiukat 
Nagy- Britanniából. Chester „ Howling 
Wolf' Burnett stílusa a Rolling Stones 
és Fleetwood Mac rockzenekaroknál érez -
hető , a szigetország énekesei közül pedig 
Rod Stewart, Eric Burdon s részben Joe 
Cocker előadásmódján. Az univerzális 
Rolling Stones, a korai Manfred Mann, 
szólóénekesük Paul Jones, és bizonyos 
fokig a Spencer Davis Group is Muddy 
Waters improvizációs technikájának va-
rázskörébe kerültek. Megemlíthet ő  továb 
bá John Lee Hooker az amerikai Canned 
Heat, az angol Groundhogs, valamint az 
Animals együttesekkel kapcsolatban. A  

felsoroltak tehát a chicagói blues- iskola 
első  nemzedékének legmarkánsabb taní-
tói és nebulói. 

A második generáció új hđsöket adott, 
színesbđ rű  elđadókat — színes egyénisé-
geket, kiket már modernebb hangvétel és 
csiszoltabb technika jellemez - mindezek-
rő l a hatvanas évek vеgének fehér sztárjai 
még csak álmodha ttak. Otis Rush vala-
mint Fr~ddle King formáló hatással voltak 
az akkori idők csaknem valamennyi jelen-
tős blues-gitárosára Nagy-Britanniában 
és az Egyesült Államokban : Stan Webre 
a Chicken Shack bandból, Peter Greenre 
a Fleetwood Macbđl, Mike Bloomfield 
amerikai gitárosra , az angol Jimmy Page-
re, a texasi Johnny Winterre stb. Hasonló 
a helyzet a nemzedék többi mesterével is: 
Junior WNIs, shaksy Horton, Otis 
span, James Cotton és Wills Dixon 
munkái a Butterfield Blues Band, Big Bro- 

ther & the Holding Co, Derek & the Domi-
noes zenéjét formálták. 

Az album, amit be szeretnénk mutatni, 
a híres ALLIGATOR blues és rhytm & blues 
lemezkiadó Living Chicago Bluas c. 
triplája, melyet 1978-ban préseltek az 
USA-ban, nálunk pedig a PGP RTB adta 
ki, körülbelül egy éve. Olyan zenészeket 
szerepeltet, akik a megjelenéskor éppen 
csak megindultak magasba ívelđ  pályáju-
kon az urbánus blues (big city-blues) csú-
csai felé , és akik ma — öt évvel késđbb — a 
„chicagói blues harmadik nemzedéke"-
ként emlegetett irányzat csillagai. Ezek az 
előadók , annak еllenére , hogy Chicago és 
Detroit jazz-világában, az elektromos vá-
rosi blues fđ  központjaiban már évek óta 
sikernek és tiszteletnek örvendenek, az 
európai s amerikai nagyközönség számá-
ra nagyrészt teljesen ismeretlenek. Stílu-
suk és játékmódjuk egészen sajátos: si- 
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kerrel forrasztották össze három különbö-
ző  néger zene elemeit: a Son House és 
Sam Lighting Hopkins-típusú country bluest, 
a magaskvalitású funkyt és a dinamikus 
soult (különösen a ritmusképzés szintjén). 
A stílusok ilyen barátkozása a chicagói 
blues korábbi nemzedékei számára szinte 
elképzelhetetlen volt. A legérdekesebb 
azonban az, hogy érezhető  egy bizonyos 
„visszacsatolás ", nevezetesen a hatvanas 
évek végén ünnepelt fehér blues-előadók 
hatása. Paradoxon, hogy a blues új útjai-
nak kutatói, a fekete énekesek, zongoris-
ták, harmonikások, gitárosok fehérek 
módjára zenéljenek, hiszen ezek meg az 
„afrikai ritmusokon" nevelkedtek! Jimmy 
Johnson gitárjátéka hihetetlenül emlékez-
tet Stan Webbére, vagy bizonyos pillana-
tokban Eric Claptonéra; Lonnie Brooks 
nyilvánvalóan többet hallgatta Rorry Gal-
laghert, Peter Greent és Mike Bloomfildet 
mint B. B. Kinget. 

Az elsö korong a következő  együtte-
sek felvételeit ő rzi: Jimmy Johnson Blues 
Band, Eddie Shaw & the Wolf Gang 
és Left Hand Frank and His Blues Band. 
A legmélyebb hatást Johnson kelti remek 
funky-blues együttesével; ő  maga kiváló 
énekes, gitárszólamait Albert vagy B. B. 
King is megirigyelhetné. A tradicionális 
témák nála friss feldolgozásban is valódi 
értéket-élményt adnak, mint például a 
„Serves me right to suffer" Hookertő l, 
vagy a „Breakin' up somebody's home" 
címűek. Left Hand Frank kevésbé lenyű  
göző  előadó, de kétség nem fér hozzá, 
régi bluesman. Virtuózabb pillanataiban 
Mike Bloomfieldre emlékeztet: ragyogó 
ritmusképzés és ének. Eddie Shaw, éne-
kes és szaxofonista, az elhunyt Howling 
Wolf valamikori kíséretével egyfajta soul 
és eredeti chicagói blues keveréket ját-
szik, igen kiválóan, a Chester H. W. Bru-
nett-féle feelingre építve. 

A második lemez előadói: Caney 
Bell's Blues Harp Band, Magic Slim & 
the Teadrops és Johnny „The Big Mo-
ose Walker". Carrey Bell, a harmonikás és 
énekes, együttesének zenéjében gy ű jtöt-
te össze Shakey Horton, Junior Wells, 
Buddy Gay és Little Walter játékának leg 
értékesebb elemeit, gazdagítva sajátsá-
gos érzékenységgel, Butterfield -féle ener-
gikussággal és „drive"-val. Kiemelkedő  
jazzband; szerzeményük, a „Laundromat 
Blues" igazi élményt ad. Magic Slim hihe-
tetlen energiájú, erőteljes előadó. Együtte-
se a bemutatottak közül a leghevesebb és 
legnyersebb. A hosszú és egzaltált szóló-
részek azt példázzák, hogy a búskomor 
blues valódi mester előadásában ritmus-
sal és meglepő  kifejezőerővel telített dina-
mikus alkotássá válhat. Johnny Walker 
különös egyéniség: fantasztikus techni-
kájú és irigylésre méltó tehetséggel meg-
áldott  zongorista. Expresszív el őadó, pil-
lanatnyilag a chicagói blues világának leg-
többet ígérő  fiatal billentyűse. Gyakran 
emlékeztet a korai Steve Winwoodra, ami-
kor az még Ray Charles zongoramutatvá 
nyainak bűvöletében alkotott — bár Walker 
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temperamentumosabb, erőteljesebb rit-
musú. 

Az album harmadik lemeze több fi-
gyelmet érdemel, kétségtelenül ez a leg-
jobb. Az első  négy számot Lonnie 
Brooks énekes-gitáros együttese játssza. 
A soul, a rap és a blues ilyen fantasztikus 
ötvözete régóta nem hangzott el a neve-
zetes Chicago-városban. Úgy t űnik, 
Brooksék legalább tíz évvel megel őzték 
korunk jazz-stílusát! Ők a legösszehan-
goltabbak: hangszereik minden egyes 
akkordja kristálytiszta és végtelenül meg-
fontolt. Következnek Pinetop Perkinson 
szerzeményei, aki a blues-világ veteránja 
s Muddy Waters bandjének zongoristája. 
Számai a tradicionális és a modern blues 
érdekes kapcsolatát képviselik. SOB 
(Sons of Blues) a lemezutolsó és rangel-
ső  együttese: pillanatnyilag ők a legígére- 

tesebb fiatal blues-zenészek csoportja 
Chicagóban. Willie Dixon és Carrey Bell 
fiai; Jeff  Ruffin, a felcsigázó erej ű  dobos, 
Billy Branch, a szuggesztív harmonikás és 
énekes elsöprő  lendületű  társulatot alkot-
nak. A modern néger zene csúcsait ostro-
molják, Lurrie Bell gitárjátékát és a legen 
dás Sly Stone ritmusait. Hogy ez a jellem-
zés nem túlzó, bizonyították európai tur-
néjukon, Berlinben és a skandináv álla-
mokban. 

Végül leszögezhetjük: a hangszeres 
és énekes blues, mint a jazz egyik cent-
rális improvizációs sémája, bár messze 
eltávolodott archaikus folklór-világától, és 
a játék a generációk váltakozása közben 
mind differenciáltabbá vált, nem vesztette 
el meghatározó „rosszkedvét", „szomorú-
ságát"; talán mert a világ sem lett vidá-
mabb... 



41 ЕROTIK~ PRÓйATЁTЕLЕ  
Varga-Somogyi Tibor fotói az újvidéki Fotógalériában, 
1984 októberében 

Varga-Somogyi Tibor temerini fotó-
művészt úgymond az erotikus témavá 
lasztás tette szélesebb körben ismertté, 
ami nem kis dolog, ha tudjuk, hogy tájunk 
erkölcsi felfogásához és konzervatív kö 
zegéhez nem idomul valami szerencsé-
sen ez a fejlettebb környezetekben rég 
óta kultivált m űfaj. 

Varga-Somogyi erotikus érdekl ődé-
se a nyolcvanas évek küszöbére tekint 
vissza: Keletkezés-elt űnés cím ű  soroza-
tán jelenik meg el őször a nő i test, bár en-
nek erotikus töltete még kevésbé kifejezett 
és szándékolt. AKeletkezés-elt űnés fotó-
történeti szempontból inkább a hetvenes 
évek hittételéhez igazodik, bizonyos fo-
lyamat- és sorozatszer űség jegyében, 
nyelvi kísérlet céljából fogant. Itt a feltá-
rulkozó nő i test még tisztán, metaforikus 
szövődmények nélkül, egy meghatározott 
funkció szolgálatában kap központi, pon-
tosabban domináns nyelvhordozói szere-
pet. Olyan szerepet, amely lényegében 
minden más tárggyal helyettesíthet ő  lett 
volna, de tudat alatt bizonyára már jelent-
kezett egyfajta bels ő  igénye az erotikai 
kalandnak. Egyszer űség és tisztaság —
így jellemezhetnénk tehát Varga-Somogyi 
erotikus korszakának kezdeti lépéseit. 

1983-ban változás áll be, amikor is a 
szerző  a nő i test 1,5x2,5 méterre nagyí-
tott mását százhúsz egyforma szegmen-
tumra, különálló, önmagában is funkcio-
náló fényképszeletre darabolja úgy, hogy 
mindegyik mikroelem hátuljára életképe-
ket helyez. Egyrészt tehát adott a nő i test 
a maga valóságában, ugyanaz pedig há 
tulról a tárgytói elvonatkoztatott fotók so-
kasága —két, látszatra különálló szemanti-
kai mező . Azért csak látszatra, mert mind-
egyik mozaikkocka elmozdítható és meg-
fordítható: az akt részeibe beolvadnak bi-
zonyos kontextuson kívüli részletek, és 
vice versa. Ezen a Fotomobilnak nevezett 
exponátumon Somogyi arra törekszik, 
hogy — a néző  játékosságára apellálva —
szembesítse a n ői test önmagában zárt 
és tökéletes autochtonitását a küls ő  kör-
nyezet vonatkoztatható elemeivel, magya-
rán: a világ dolgaival. Az akt tehát már 
nem puszta látvány, hanem ható és szen 
vedő  alany egyszerre; a represszív kör-
nyezet egyik függvénye, amely nemegy-
szer szétesik, megsemmisül a maga hero-
ikus küzdelmében. 

A Fotomobil felfuttatása egyben ha-
tárkőnek tekinthető , hiszen korszakot zár 
le Varga-Somogyi m űvészetében. Ami ez-
után következik, már nyíltan jelzi a szerz ő  
erotika melletti huzamosabb kiállását, tu-
datosabb angazsáltságát. Ez a folyamat 
napjainkig tart és a Fotógalériában be-
mutatott anyag több kisebb-nagyobb so-
rozatra bomlik. 

A bevezető , terjedelemben is domi-
náló sorozat agresszív szexualitása még 
túlságosan a nyugati erotikai fotózás ká-
nonjainák éš manírjainak igézetében fo-
gant, tartalmi többértelm űsége ellenére is 
mesterkélt. Föleg a gumicsővel manipu-
láló női alak ötlete tűnik elcsépeltnek, 
annyiszor kiaknázottnak. A kosztümös-al-
sóneműs képsor viszont hazai viszonylat-
ban még megállja a helyét, nemzetközi 
kifutás tekintetében azonban túlságosan 
piachoz és divathoz idomított. 

Kevésbé erő ltetett, bár ötletben nem 
túl innovatív A pe гverziб  szépsége cím ű  
hat képbő l álló együttes, amely rutinosan 
kimért komponálásával, klasszikus beál-
lításával, a testrészek és a drapériák lágy 
vonalaival Fran9ois Boucherre emlékez 
tet. 

Valamivel az átlag fölé emelkedik 
például a Fotószeánsz című  sorozat, 
amelynek gyermekien naiv tisztasága ab 
ból ered, hogy nő i és férfi alanya csupán 
alkalmi, tehát amatőr modell, kiknek még 
nincs ilyen vonatkozású negatív beideg-
ződésük. Ehhez az opushoz kapcsolódik a 
felállítás zárórészeként prezentált cím  

nélküli hármasakt, amely — az alany ta-
pasztalatlansága és esetlensége követ-
keztében — már-már a m űfaj iróniájába 
megy át, ily módon hordozva magában 
többletjelentést. A Doboz '84 cím ű  széria 
erőltetett tetszeniakarása és túlhajszolt 
erotikája ellenében Varga-Somogyi esé-
lyét ebben a két sorozatban, valamint 
Játék a párnákkal című  ciklusában lá-
tom. Úgy vélem, hogy a szerzönek a jöv ő -
ben ezek az amatőr, vegyes testi adottsá-
gokkal rendelkező , de épp ézért az élet 
realitásához közelebb álló aktjelöltek ad-
hatnak perspektívát, nem pedig a kom-
mersz fotózás kiesztergályozott, agyon-
csiszolt idoljai, amelyektő l amúgy is túl-
teng a világfotó. Varga-Somogyinak sátrat 
kellene csináltatnia és vásári fotográfu-
sok mintájára a legeldugottabb falvakban 
kellene lencsevégre kapnia a naturális 
környezet önkéntes vállalkozóit. fgy lehet-
ne konstruktív módon továbbvinni a fotó-
szeánszok ötletét, s kiugrani abból a „bu-
liból", amelyben Varga-Somogyit a nyol-
cadik évtized képisége, látványkoncepció-
ja kissé kommersz vizekre vitte. 

ART LOVER  



AZ ALTER IMAGO VAJDASÁGI VÁNDORKIÁLLÍTÁSA 
1984 UTOLSÓ NEGYEDÉBEN 

Toulouse, Párizs, Rijeka, Zágráb, és 
más m űvészeti központok után néhány 
vajdasági helységbe —Újvidékre, Rumá 
ra, Pancsovára és Zomborba — is eljutot-
tak a belgrádi Alter Imago nevű  festő-
csoport reprezentatív vásznai. Az új piktú-
rát képvisel ő  fiatalabb festőnemzedék 
alapmagatartásának kifejezett individua-
lizmusa közepette az Alter Imago csoport-
ként való feltörése valóban ritkaságszám-
ba menő  jelenség, bár — tegyi}k hozzá —
ez a fajta csoportosulás nem vethet ő  ösz-
sze a hetvenes évek közösségi célokra 
törő  alkotó-kollektíváival Nada Alavanja, 
Tahir Luši ć , Vladimir Nikolić  és Mileta 
Prodanovi ć  festészeti intencióit az hozza 
közös nevező re, hogy m űvészetrő l vallott 
nézeteik nagyjából megegyeznek, s fes-
tészetük individuális természete is egy-
beesik bizonyos pontokon. Ma már nyu-
godtan állítható, hogy az Alter Imago a 
belgrádi új festészet els ő  vonalbeli rep-
rezentánsává nőtte ki magát, és úgy 
monumentalitás, mint stílus tekintetében 
sikerült elérnie egyfajta ritkán tapasztal-
ható perfekciót, ha perfekción mindenek-
előtt az új festő iség nemzetközi értékei és  

minőségi jegyei, kritériumai értend ők. Az 
Alter Imago festészete egy az egyben 
európai festészet, amely a korábbi festé-
szetek újraértelmezésének és újrafogal-
mazásának sajátos szintézise és analí-
zise ugyanakkor. Az európai hagyomány 
átvételét természetes dolognak tartják, 
mert — mint ahogyan Vladimir Nikoli ć  mon-
dotta egy nemrégi tévéinterjúban — ha már 
természetes, hogy a mai korosztály ugyan 
úgy öltözködik, mint mondjuk római nem-
zedéktársai, avagy azt a zenét hallgatja, 
amit Londonban és Nyugat-Berlinben hall-
gatnak a fiatalok, akkor abból sem szabad 
problémát csinálni, ha valaki úgy kíván 
festeni, ahogy a világ vezető  művészeti 
központjainak hangadó m űvészegyénisé-
gei teszik. Az Alter Imago ilyképp nyíltan 
elismeri, hogy nem törekszik eredetiségre, 
de a helyi, törzsökös értékek revitalizálása 
sem foglalkoztatja. Eklektikájukban min-
den olyan stíluselem érvényesülni tud, 
amely a festmény egészének vonatkozó 
sában ki tudja fejezni korunk szorongá-
sait, összeomló világképét. Vásznaikat, az 
expresszionista színhasználaton túlmen ő-
en, a pátosz, a tragédia és a történelem új- 

ragondolásának képi megfogalmazása jel-
lemzi. A képek nem történeteket monda-
nak el és nem eseményeket ábrázolnak, 
hanem mindenekfelett érzéseket tükröz-
nek vissza. Természetesen, nem feltét- 
lenül világfájdalmat idéz ő  kollektív ér-
zések transzformációi ezek, hanem az 
egyén belsđ  vívódásainak, identitáskere-
sésének képi lecsapódásai. Az egyén töb-
bé már nem hisz a világ megváltoztatásá 
nak lehetőségében, ezért saját bajai, bel-
ső  konfliktusai felé fordul; a világra való 
kitekintése meglehetősen passzív, kon-
tempiatív természetű . 

Az Alter Imago stílusjegyei széles tör 
ténelmi ívben mozognak, nagy nyelvi ösz 
szefüggéseket idđszerűsítenek, tartalmi-
lag azonban annál belterjesebbek és 
ugyanakkkor egocentrikusabbak. A kor —
állítják — ilyen életérzést követel, illetve 
projektál az egyénre, s ha ehhez a mércé-
hez igazodunk, akkor nyilvánvaló, hogy az 
Alter Imago eleget tesz űgy a kor, mint az 
érvényben levđ  festészeti trend elvárásai-
nak. 

ART LOVER 



LEVETETTE MAGÁT á~5к  
A V/IЊKÉPBE 

MAX BECKMANN 
(1884, Leipzig —
1950, New York) 
grafikáinak kiállítása 
(Ljubljana—Zágráb-
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BRIEFE AUS DEM KRIEGE 

1915. május I1-én 

„Micsoda szenvedéllyel gondolok a 
festésre! Szüntelenül a formán dolgozom. 
Akkor is, mikor valóban rajzolok, és ak-
kor is, mikor csak képzel ődöm vagy álmo 
dok. Néha úgy hiszem, megbolondulok. 
Fáгasztanak, kínoznak ezek a fájó, érzéki 
örömök. Minden más elvész. Az idő , a tér 
is, és én csak arról gondolkodom, hogyan 
festem majd meg a vörös csillagkép irá-
nyában feltámadó Krisztus fejét az Utolsó 
Ítélet napján... Vagy hogyan festem 
Mikhent összeszorított térddel, amint ró-
zsával hajában, fejét kezére hajtva a sárga 
fal felé néz; vagy a légelhárító gránátok 
robbanásának szikrázó fényeit az ólmos ég 
vakító, napittas fehérségében, és a nedves, 
világosan kirajzolódó házak éles árnyait, 
vagy, vagy..." 

1915. május 21-én 

"A lövészárkok kacskaringós irány-
ban kanyarogtak. A sötét óvóhelyekb ő l sá-
padt arcok tekingettek kifelé — sokan még 
mindig állásaikat készítették el ő ; közöttük 
mindenütt sírhalmok. Ahol éppen ültek, 
bunkereik szomszédságából, még a ho-
mokzsákok közül is keresztek meredeztek 
elő . Köröskörül görcsbe meredt hullák. 
Regénybe illő  látvány: egy ember krumplit 
süt az óvóhely közelében lev ő  sírhanton. 

Itt a lét igazán paradox tréfává fajult! 
És egyáltalában nem biztos, hogy ez 

nem azonos a körülöttünk lángoló t űz kö-
rével. Valójában már ez sem fontos. Ami-
kor anyám meghalt, a világ ugyanúgy né-
zett ki, mint most. 

A holtak titka hat át mindent..." 

Európa -szerte ritkán , néhány magán-
gyűjtemény anyagában , neves múzeum 
huszadik századi részlegében , vagy telje-
sen váratlanul, valamelyik alpesi kisváros 
képtárában lehet csak látni egy-egy mélyen 
az emlékezetbe vés ődő  alkotást a német 
expresszionizmus különös Max Beck-
mannјбnak képi hagyatékából. Ezekben a 
napokban a belgrádi Modern M űvészetek 
Múzeuma mintegy száz grafikáját állította 
ki: fáként rajzokat és metszeteket. Való-
szín ű , hogy századunk nyolcvanas éveinek 
feltörő  új-expresszionizmusa szülte az ér-
deklődést, a húszas évekhez viszonyítva 
megkésett, de létérzésében rokonítható 
ikonográfiai igénye vetette fel a harmincas 
évek közepére Németországban már „de-
generált"-nak nyilvánított m űvészet (En-
tartete Kunst) időszerűségét. 

Ám a beckmanni alkotás id őn-téren, 
művészettörténeti kontextuson túl is éles, 
izgató nyomot hagy a befogadó világában, 
áki érintőtávolságról áll szembe feszült 
képi szerkezeteivel. Indulat fű tötte kéte-
lyek, pillanatok látszat -örömei, csalódott-
ság és elvágyás szorul a rajzokba konstru-
ált figurák kétségbeesettsége merevített, 
elvontan tragikus arckifejezéseibe . Irónia 
s groteszk a beckmanni álom»s valóság. A 
kifejezési kényszer szülte üldözési má-
niától gátolt , teljesen kibontakozni soha-
sem tudó alkotó szüntelen nyugtalanságát 
demonstrálja minden egyes rajz, grafikai 
nyom , vonal . A hadirokkant és életrokkant 
Beckmann számára csak a m űvészet ma-
radt egyetlen érdemes érintkezési és érte-
kezési eszközül az idővel, s jelenidejének 
történéseivel folytatott elkeseredett vitá-
jában . Egyúttal saját képét és hasonlatos-
ságát is kereste az adott és/vagy artiszti-
kusan teremtett káoszban. Gyakran kény-
szerült önmagát „ ábrázolni ", de portréi 
mindig az életbe vetett hit, a m űvészi s 
emberi egzisztencia végzetes elvetésének  

objektív lehetőségei felé fordultak, az „ér-
tékek", „eszmék" gyakori, szenvedélyes 
újraértelmezésének jelképeiként. Szituá 
ciói, tájrajzai , a kulmináló képi cirkusz 
(CIRCUS BECKMANN) forrongásában is 
az ön(arc)kép kerestetik — törékeny üveg-
lapok között egy XX . századi passió ke-
gyetlen képeit mutatva fel. 

1948 tavaszán 

„Tanuljátok meg fejb ől a természet 
alakzatait, hogy úgy használhassátok őket, 
mint hangjegyeket a zenei szerzemények-
ben. Ezek a formák ugyanis éppen e célt 
szolgálják. A természet csodás káosz, a mi 
dolgunk és kötelességünk pedig, hogy a 
káoszba rendet vigyünk — hogy tökéletesít-
sük. Hagyjátok a színvakokra, hogy a régi 
könyveken, a geometrián vagy a fels őbb 
matematika problémáin gondolkodjanak. 
Mi látunk, élvezzük hát az alakzatokat. 
1z emberi arc, a kéz, a n ő i keblek vagy a 

férfi teste, az öröm és fájdalom összeütkö-
zése, a határtalan óceán, a vad szirtek, fe-
kete fák melankolikus beszéde a hóban, a 
tavasz rügyeinek- ő rült ereje és a nyári ko-
radélután letargiája, miközben barátunk, 
Pán alszik, s a délután szellemei mormog-
nak — mind-mind elegendőek világunk szo-
morúságának feledéséhez, vagy hogy új 
alakot ajándékozzunk neki. A dolgokat 
alakítani vágyó teremtő  erő  az örökkön 
kutatott megoldás felé visz. Az út kínke-
serves, acélt pedig sohasem lehet elérni —
ám az út mégis út." 

K. L. 



1. szám 
(1984. november) 

Einmal 1st keinmal 

„AZ AZ EMBER, aki születésé-
tő l haláláig csak egyetlenegy életet 
él, végzetesen erre az egyetlen ta-
pasztalatra van ítélve. Sohasem 
fogja megtudni, hogy jó ember volt-e 
vagy rossz; hogy szeretett-e vala-
kit, vagy csak abban az illúzióban 
élt, hogy szeret. Egyre öregebb 
lesz, az élet minden új pillanatát 
egyforma ártatlansággal fogadja 
és egyszer csak megöregszik anél-
kül, hogy tudná, egyáltalán mi is az 
öregség. Az öregkor is csak még 
egy új tapasztalat számára, és épp 
olyan bután lép bele, mint ahogyan 
a világra jött. Einmal ist kein-
mal..." 

Milan Kundera magyarázata ez 
saját „Egyszer: annyi mint soha" 
gondolatára, abból az ú) folyóirat 
ból (sajnos, ott is csak átvétel, ere-
deti forrása a New York Times 
Book Review), amelyet a NIN bo 
csátott útjára, éppen a belgrádi 
könywásár alkalmából. Ez már a 
harmadik, országos érdekl ődésre 
számot tartó lapindítás az idén (sót, 
a GLASNIK nyilván jóval széle-
sebb közönséget meghódít majd, 
mint akár a Kulture istoka, akár a 
Moment), ami már önmagában vé-
ve is jelentós adat. Még érdeke-
sebb, ha figyelembe vesszük, hogy 
ezt az igényesnek ígérkező , ha-
vonta megjelenni szándékozó fo-
lyóiratot nem újabb társadalmi pénz-
facsarással kívánják létrehozni, 
hanem egy nyereséggel m űködő  
neves lapkiadónk, a Politika szán-
ta гб  magát - nem profitszavatoló, 
hanem komoly kiadványainak b ő-
vítésére. 

Az első  próbaszám 80 oldalon 
jelent meg, a NIN formátumában, 
jó minőség ű  papíron, fele színes 
kivitelben. Remek üzleti érzékkel 
minden NIN-előfizetőnek megküld-
ték ezt az egyébként 150 dinárért 
árusított lapot. Igaz, hogy pont egy-
negyedét reklám foglalja el, ami 
azonban ebben az esetben nem  

zavaró. A túlnyomórészt (jó) könyv-
reklám szervesen illeszkedik bele 
a GLASNIK érdekl ődési terébe: „A 
Könyv s minden, ami benne van, il-
letve körülötte történik", áll a beve 
zetőben. A GLASNIK tudósítani kí-
ván „nemcsak a szépirodalom, ha-
nem a filozófia, szociológia, hu-
mán tárgyak és társadalomtudo 
mányok fontosabb mozzanatairól, 
a társadalmi és szellemi élet köny-
veirő l". 

Már az első  szám gazdag anya-
got tár elénk. Az egyik legérdeke 
sebb összeállítás a Dosszié rovat, 
amely három interjú és két kisesz-
szé segítségével igyekszik képet 
adni arról a sokat emlegetett (már 
ahol), ám kevéssé feltárt jelenség-
rő l, amit „disszidens irodalomnak" 
hívnak. Milosz , Kundera, Szol-
zsenyicin és Pavel Kohout pél-
dáján keresztül igyekszik a politi-
káról a hazát cserél ő  szerzik al-
kotói opusára irányítani a figyel-
met, de a politikai kérdéseket ak-
kor sem kerülheti el. Habár - az 
egyre szívesebben „úgynevezett" 
- Közép-Kelet-Európára összpon-
tosít csak, itt is alaposan egysze 
rűsíteni kényszerül. 

Meg kell említeni a Polémiák ro-
vatot, amely teljes egészében közli 
a moszkvai Mezsdunarodnaja 
zsizny támadását Slobodan Nešo-
vić  és Branko Petranovi ć  legújabb 
könyvére (AVNOJ i revolucija), va-
lamint a hazai szerzők válaszát. 

Az alaposságra való törekvés 
máshol is meglátszik a folyóiraton. 
igy például régi hiányt pótol azzal, 
hogy felsorolja az elmúlt negyed 
évben országszerte megjelent 
könyveket - legalábbis az érteke-
ző  próza kategóriájában. 

Nem kell nagyítóval keresni azo-
kat a nézeteket sem, amelyekkel 
nehéz lenne egyetérteni. Egyre 
több ellentmondással küzdő  vilá-
gunkban ez alighanem természe 
tes. Nem is a vélemények harcától 
kell féltenünk az új folyóiratot, ha-
nem a könnyen elharapózó, ilyen 
vagy olyan színezet ű  részrehajlás 
tól. Adjon teret minden építő  jelle-
gű  véleménynek, tapasztalatnak. 
Einmal ist keinmal. 

-гг  

1984/306-307 

Intermediális rendezés 

A MODERN, „totális" teátrum 
problémáit kutatva, a színészi játék 
után (1982/284-285. szám), a in-
termediális rendezés különböző  
aspektusait igyekszik megvilágíta 
ni a POLJA legújabb tematikus 
száma. A színház (dráma, opera, 
báb- és gyermekszín), a film és a 
rádió kereteiben, illetve a hétköz 
napi életben megnyilvánuló rendi 
?bвΡ e ІmáletPt ác nvakorlatát ele- 

mezve, az eddig szakmai - legjobb 
esetben egyéni m űvészi - produk-
ciónak tekintett tevékenységet mint 
egyedi, önálló m űvészetet mutatja 
fel. 

A klasszikus színházi rendező  
praxisát alapul véve s a perfor-
mance-ig eljutva, a „fényképezett 
színház" kliséjén át a színtiszta 
movie-ig, a tévéfilmtő l a multime-
diális előadásig - a rendezés on-
tológiai, szemiológiai, esztétikai 
kérdéseit elemzik rangos külföldi 
és hazai szerzők. 

Anne Übersfeld a rendezit mint 
az „idő  urát" mutatja be, aki saját-
ságosan teremtett „tel"-idejébe so-
hasem léphet be, hiszen egyidej ű -
leg kell tételeznie az el őadás reális 
és fikció-idejét. Paul Legband ren-
dezőjét a „homály nyeli el": a be-
mutató estéjére lényét a játékba -
színészeibe ültette át, ő  maga 
megsemmisül a nézitér személy-
telen sötétjében. 

A bevezető  eszmefuttatások után 
rendezdi jegyzetlapok csokrát kap-
juk: Harold Clerman (O'Neill: Uta-
zás az éjszakában), Elia Kazan 
(T. Williams: A vágy villamosa) 
drámai m űvek színre állításáról 
vall, Mejerhold, Pudovkin, Mur-
neau, Hitchcock, Orson Welles, 
Ernst Lubich, Kubrick, Kurosa-
wa pedig a filmrendezés egyéni 
spektrumát adja. 

Jovan Jovanovič  a korszerű  
mozifilm talányos és „látványos" 
helyzetét elemzi a mágia és a 
konzumáció között, rámutatva al-
kotó, mú és befogadó viszonyának 
manipulatív voltára a tömegmédiu-
mok status quo-jóban. Külön fi-
gyelmet érdemel még A. R. Phil-
pott írása a Bauhaus bđbszínhá-
záról és Radoslav Lazić  dráma-
esztétikai fejtegetése. 

A válogatást Aleksandar Petro-
vič  neves filmrendezi maxiтб i 
zárják: „A rendezés mindenütt je-
len van. Interdiszciplináris volta 
nem marad meg sz űk keretek kö-
zött, nem interpretálható önmagá-
val. A rendezést megtalálhatjuk 
egy zenem ű  komponálásában, egy 
költemény metrumaiban... Ám 
végül is nekünk kell meghatároz-
nunk korlátait és rendszerét." 

1984/3 

A marxista képzésről 

A MARXIZMUS és a szocialista 
önigazgatás elméleti és gyakorlati 
kérdéseivel foglalkozó folyóirat idei 
3. számának központi témája a 

Kommunista Szövetségen belüli 
ellentmondđsok taglalása. A folyó-
irat kiadója, a Szerb KSZ Központi 
Bizottságának Marxista Központja 
ugyanis elméleti vitafórumot szer-
vezett a témával kapcsolatban, az-
zal a céllal, hogy elmélyült és bí-
ráló eszmecserét serkentsen a 
JKSZ szerepéről és tevékenysé-
gérő l. A folyóirat e száma közli a 
vita alapjául szolgáló tanulmányo-
kat. Srdan Vrcan a KSZ társadal-
mi helyzetébil fakadó ellentmon-
dásokat dolgozza fel, Vladimir 
Goati pedig a KSZ-en belüli de-
mokráciával foglalkozik. Srđan 
Vrcan a KSZ társadalmi helyzeté-
bő l eredő  egyik alapvető  ellent- 
mondást abban látja, hogy a KSZ 
egyrészt hatalmi tényezi, más-
részt pedig vezető  eszmei politikai 
erő . 

A Kutatások rovata ezúttal a 
marxizmus oktatásának kérdéseit 
taglalja . Sulejman Hrnjica tanul-
mánya egy szélesebb kör ű  kutatás 
része, amely a marxizmus és a 
szocialista önigazgatás mint tan-
tárgy feladatait és célkitűzéseit 
vizsgálja a középfokú szakirányú 
oktatásban. Hrnjica számos prob-
lémára felhívja a figyelmet, a többi 
között arra, hogy az oktatók na-
gyon keveset tudnak a fiatal kor-
osztály pszichofizikai képességei-
rő l és értékrendszerérő l, s ezért a 
saját látásmódjuk és értékrendsze 
rük szemszögébő l törekszenek ne-
velő  hatásra. A fiatalok egy rétegé-
nek nyilvánvaló ellenállása a mar-
xizmussal szemben viszont isko 
lán kívüli tényez ők Кбvetkezmé 
nye. Dragomir Panti č  a politikai 
iskolák útján történő  marxista kép-
zés eredményeivel foglalkozik. 
Alapvető  elvárás ugyanis, hogy ez 
a képzési forma pozitívan befolyó 
solja a hallgatók tudatát és maga 
tartását. Panti ć  azonban rámutat, 
hogy a politikai iskolák csak mér-
sékelten járulnak hozzá az új ide-
ológiai-politikai ismeretek elsajá-
tításához vagy a korábbiak meg 
szilárdításához. A hallgatók ugyan-
is már meghatározott eszmei né 
zetekkel kapcsolódnak be a mun-
kába, melyeket mindenekelőtt ob 
jektív társadalmi helyzetük vagyis 
osztályi-rétegi hovatartozásuk de-
terminál. 

A Történések rovat egyetlen be 
számolója is hasonló témájú. Veli-
mir Tomanovič  a marxista világ-
szem/élet jelenlétéről í r a közép-
iskolai oktatásban. Beszámolója 
egy hasonló témájú tanácskozó 
son hangzott el, amelyet az idén 
áprilisban tartottak Smederevón. 
Tomanović  is rámutat a marxizmus 
iskolai oktatásának hatástalansá 
gára, ami különösen a társadalmi-
gazdasági problémák tükrében 
szembeötlő . Szerinte ugyanis a 
marxizmus értékeit, igaz voltát és 
célszerűségét mindenekelőtt a va-
lóság pozitív átalakításában mu-
tathatja meg, ha számot tart a fia-
talok tudatának sikeres befolyáso-
lására. 

A MARKSISTIčKA MISAO e 
száma írásokat közöl még Jugo-
szlávia külpolitikájáról, a fejl ődő  
országok problémáiról és a nem-
zetközi jog tárgykörébő l is. A Vita 
rovatban szocializmus és az em-
beri szabadsđgjogok viszonyával 
foglalkozik. Közli még Leszek Ko-
lakowski Karl Korschгбl szóló ta-
nulmányát, több jegyzetet és könyv-
ismertetőt. 
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A marxizmus kihívása 
(ll. rész) 

A FENTI C[MMEL kilenc külföldi 
marxista tollából közölt írást leg-
utóbbi négyes-számában a GLE-
DIŠTA (a Belgrádi Egyetem és a 
Szerb SZISZ Köztársasági Választ-
mányának társadalombírálattal és 
elmélettel foglalkozó folyóirata). 
Most viszont hazai gondolkodók 
fejtik ki nézeteiket Marx időszerű -
ségéről, a szocializmusról s a mari 
gondolkódás irányadó, serkentő , 
kihívást jelentó, olykor azonban 
ellentmondásosnak tűnő  voltáról. 
A válogatás (sem a korábbi, sem a 
mostani) nem készülhetett a teljes-
ség igényével, hozzájárulás csu-
pán Mar halálának 100. évfordu-
lójáról való megemlékezéshez. A 
nyolc megjelentetett szerző  közül 
Leo Matesnak a szocialista átala-
kulás megváltozott feltételeir ő l szó 
ló írására hívjuk fel a figyelmet. 

A Szerb KSZ Központi Bizottsá-
ga Marxista Központjának tudo-
mányügyi szakosztálya vitát indí-
tott az oktatás kérdéseiről a hisz-
szú távú társadalomfejlesztési el-
képzelések tükrében. A vitában 
nagyszámú tudományos, illetve tár-
sadalmi-politikai munkás vett részt. 
Felmerültek a szociálpolitika, a tár-
sadalmi tevékenységek és a tech-
nológiai fejlődés egyes kérdései is. 
A téma felvetését az tette indokolt-
tá, hogy még mindig nincs pontos 
képünk az oktatás szerepérő l és 
távlati célkitűzéseirő l, annak elle-
nére, hogy a közvélemény igen so-
kat foglalkozik az iskolarendszer 
módosításával kapcsolatos kérdé-
sekkel. Az iskolareform azonban 
nem választható el a társadalom-
tól s annak távlati fejl ődésétő l. 

A felsőoktatási rendszer sok 
részvevőt foglalkoztatott, hiszen 
nagymértékben attól függ egy tár-
sadalom emberi tartalékainak ki-
aknázása, a potenciáloknak a 
gyorsabb fejlődés szolgálatába 
való állítása. Dr. Mirosiav Pečuj-
lić  alaptéziseibő l: „A vita megindí-
tását az a törekvés vezérelte, hogy 
hozzájáruljon egy sorsdöntő  prob-
léma megoldásához: a [társadalmi 
és technológiai] fejlődés stratégi-
ája és az oktatás aktív, szerepének 
összehangolásához. 

A fejlődés-oktatás fogalompác 
messzemenő  jelentбségű . Annak 
ellenére, hogy igen nagy társadal-
mi fontosságot tulajdonítunk neki, 
a viszony lényegi értelmezése 
nem kielégíti. Hogy a társadalom 
mely típusa alakul ki a jövőben, az 
lényegében a fejlődés és oktatás 
általunk választott formájától függ. 
S éppen ez a társadalom fejl ődé-
sének és a fiatal korosztály jöv őjé-
nek, sorsának érintkezési felülete" 
— mondja Pečujlić . 

1984/1 

„Egyszerűen — akarom" 

ÁLLJON MEG egy pillanatra, 
kérem! ,Folyóiratunk a vizuális 
mező  legszélesebb horizontját 
vizsgálja. Nemcsak a m űvészetet, 
hanem minden ,látványt', amely 
körülvesz bennünket —építészet, 
fotográfia, film, rock, divat, design, 
képregény, video és tévé, de a 
sport  is..." Érdekli? Megjelent a vi-
zuális médiumok speciális maga-
zinja, sajnos csak fekete-fehér 
nyomdai kivitelezésű , de gazda-
gon illusztrált MOMENT. 

Napjaink százfelé tekintő  folyó 
iratai képtelenek m űvelődési rova-
taik szűkös keretein belül átfogó és 
rendszeres képet adni a vizuális 
kultúra világviszonylatban számos 
és jelentős történésérő!. A meg-
szűnt UMETNOST, a rendszerte-
len 2IVOT UMJETNOSTI mellett 
egyetemi kiadványok (4F és 3+4) 
igyekeznek enyhíteni az informá 
ció-éhséget. A MOMENT tehát a 
„megfelelő  momentumban" jelent-
kezik — jobb később, mint soha —, 
anyagát művészettörténeti, retros-
pektív és aktuális témák képezik. 

A „Zenit és a húszas évek avant-
gardja" az első  szám központi kér 
désköre, a hasonló cím ű  kiállítás 
(Belgrád, Nemzeti Múzeum, 1983.) 
és szimpozion anyagából válogat-
va jeles szakért ői gárda — Andrei 
Nakov és Giovanni Lista Párizs-
ból, Andrzej Turowski Varsóból, 
Szabó Júlia Budapestrő l és Peter 
Kreč ić  — elemzi a közép-kelet-
európai konstruktivizmus áramla 
tát. Az előbbiekhez kötődik Petar 
Ćukovič  írása az októberi forrada-
lom művészetérőt. 

„Egyszerűen — akarom. Festő  
leszek. Rám azt fogják mondani: b 
festő . Festőnek fogom érezni ma-
gam, valódi festőnek, éppen mert 
nem akarok festeni... A tény, hogy 
festőként létezem, e kor legcsodá 
latosabb műalkotása lesz." Yves 
Klein (1928 -1962) szavai ezek, a  

különös m űvészé, akirб l a teoreti-
kusok nem tudták eldönteni, prófé-
ta vagy showman. Bojana Pejič  ér-
tó tanulmányban vázolja a „tér 
conquistadorának" munkásságát 
és egyéniségét. A másik nagy me-
mentó Robert  Smithsonnak, a 
land-art tragikus sorsú képvisel őjé-
nek Lokáció — nemlokáctó elméle-
tét és minimal alkotásait elemzi. 

Harald Szeemann műkritikus 
1983 szeptemberében lépett a belg 
rádi közönség elé — Ješa Denegri 
így ír portréját vázolva: ,,... kritikai 
gyakorlata leleplezi a jelenkor 
m űvészeti jelenségeit pozitivista 
és historikus módon értelmező  
módszerek krízisét; egyúttal rámu-
tat a kritika válságára is, mely a 
történéseket kizárólag írásban 
(szöveggel) elemzi." 

Mustafa Musič  a 80-as velen-
cei, és a 82-es párizsi építészeti 
biennálét értékeli, Jasna Tijardo-
vić  Robert Mapplethorpe angol fo-
tós.1970 és 1983 között készült 
aktftest kompozícióit prezentálja, 
Goran Radovanović  az új német 
film Reinhard Hauffjával készít in-
terjút. 

A reprezentatív számot Meyer 
Shapiro elméleti munkája zárja, a 
vizuális művészet szemiotikájáról. 

PITANJA 
1984/3-4 

A fiatalok és a vallás 

A PITANJA (a Horvát SZISZ 
Köztársasági Választmányának el-
méleti és társadalmi kérdésekkel 
foglalkozó folyóirata) legutóbbi ket-
tős számában közli egy zágrábi 
eszmecsere anyagát, amely a fia-
talok és a vallás kapcsolatával fog-
lalkozott. A kérdéskör társadalmi 
jelentőségét támasztja alá a tény, 
hogy a kiéleződött társadalmi-gaz-
dasági viszonyok következtében a 
különféle egyházi körök és vallási 
felekezetek fokozottabban m űkö-
désbe lendültek, s ez egyre kevés-
bé nélkülözi a politikai színezetet. 
A másik oldalon viszont tagadha-
tatlan a fiatal korosztály egyes ré-
tegeinek a társadalmi élet pere 
mére való sodródása, aminek kö-
vetkeztében nagyobb mértékben 
ki vannak téve az erőre kapott esz-
mei áramlatok hatásának, nem 
utolsósorban éppen a vallás újabb 
térhódításának. Tudni kell még azt 
is, hogy a vallásosság társadal-
munkban még a hetvenes évek vé-
gén is tömegjelenségnek számí-
tott, annak ellenére, hogy a vallás-
tól való tömeges elidegenedés ez 
ideig állandóan növekv ő  tenden-
ciát mutatott. Úgy t űnik azonban, 
hogy a nyolcvanas évek elején a 
sokat emlegetett válság-problémák 
következtében lelassult ez a folya-
mat, ami pedig indokolttá teszi a 
kérdést: vajon nem vette-e kezde- 

tét egy szilárdabb vallási köt ődés 
idбszaka, nemcsak az országban, 
hanem világszerte? 

A zágrábi eszmecseréhez Srdan 
Vrcan tézisei és Sergej Flere vaj-
dasági fiatalok között végzett kuta-
tása szolgált alapul. Sergej Flere 
végzős középiskolások között 
szervezett körkérdésében az is-
tenhívés, a vallási elő írások betar-
tása, a hit és az erkölcs viszonyá 
nak valamint a hit és a tudomány 
kapcsolatának vizsgálata szere-
pelt: A kutatás eredményei szerint 
a megkérdezett fiataloknak mind-
össze egyötöde vallásos. Ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy a fiatalok 
többségének világnézetére a val 
lásmentesség, az egységes ateiz-
mus lenne a jellemző . Ateizmu-
suk inkább érzelmi alapú és igno 
ráns, ami a vallás számukra margi-
nális voltából ered. A fiatalok azon-
ban, ha a valóság nem szol 
gál kielégítő  válaszokkal, könnyen 
az ideák világába menekülnek. 

A fiatalok vallásosságát elemző  
tudományos összejövetel egyik 
beszámolóját Štefica Bahtijarević  
tartotta. Felhívta a figyelmet arra, 
hogy a témakörnek számos olyan 
vetülete van, amely több kérdést 
vet fel, mint ahány választ kínál. 
Lehet-e az egyház politikai ténye-
ző? — veti fel a kérdést. ,,... az egy-
házi sajtóból legalábbis a szocialis-
ta önigazgatástól való távolmara-
dása világlik ki, vagyis nyilvánvaló-
an nem akar azon társadalmi in-
tézmények egyike lenni, amelyek a 
társadalom célkit űzéseivel össz-
hangban cselekednek, mégis ah-
hoz, hogy politikai potenciállá vál-
jon, nem elég az ilyen állásfoglalás 
— hanem emberekre van szüksége, 
akik elfogadják és végrehajtják azt. 
Az egyház hivők nélkül semmilyen 
politikai tényező  sem lehet..." Egy 
tavalyi kutatás eredményeibő l 
azonban kitűnik, hogy a megkér-
dezettek többsége lehetségesnek 
tartja azt, hogy valaki vallásos lété-
re egyidejű leg a szocializmus és 
az önigazgatás híve is legyen, s 
hogy a vallásosság nem zárja ki a 
társadalmi-politikai tevékenységet 
sem. Štefica Bahtijarevi ć  szerint 
kétségkívül ez az, ami a társadal-
mi viszonyok demokratizálásának 
és humanizálásának alapját képezi. 

A zágrábi eszmecsere másik vi-
taindítóját Zlatan Gavrilović  írta a 
tudománynak a valláshoz való vi-
szonyulásáról. A PITANJA közli a 
beszámolókat követő  vitát is. A té-
mával kapcsolatban megjelenteti 
néhány külföldi szerző  és gondol-
kodó tanulmányát, illetve esszéjét 
is. Arthur A. Cohen az eszkatoló-
giai gondolkodásról, B ryan Wil-
son angol szociológus a vallás és 
a vallásosság módosulásának tár-
sadalmi jelentőségérő l, Ivan D. II-
lich volt lelkész, majd társadalom 
kutató a katolikus, illetve az angli-
kán egyházról, három olasz szer-
ző  pedig a hit jövőjérő l ír. A PITA-
NJA közli II. János Pál vagyis Ka-
rol Wojtyla katolikus egyházf ő  egy 
filozófiai tanulmányát is. További 
három dolgozat hazai szerz ők tol-
lából: Vjeko Santri ć  egy keresz-
tény—marxista dialógus kapcsán ír, 
Marijan Grakalić  a teozófia fogal-
mának bíráló elemzését adja, Da-
vorin Jambor pedig a fiatalok ori-
entális eredetű  (pszeudo) vallá-
sosságával foglalkozik. 

Ее  
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Tematski bilk ovocje6roja časopisa 
„ Új Symposion" (1984/7-8) posvećen  ii  
istorijskom romanu „Optimisti", delu istak- 
nutog stvaraoca kako jugoslovenske tako i 
mađarske književnosti, Ervina Šinka (Sin- 
kó Ervin, 1898 -1967). Povod  ii  ekraniza- 
cija romana „Optimisti" u koprodukciji Te- 
levizije Novi Sad i Mađarske Televizije, 
a čije nastavke upravo možemo pratiti na 
našim malim ekranima. 

Jedan od pristupa romanu u ovom te- 
matskom bioku poti če iz vremena od pre 
trideset godina: u okviru tog pristupa želeii 
smo da pokažemo kako  ii  bio primljen  ro-
man  od jugoslovenske književne kritike u 
vreme njegovog prvog štampanja, godine 
1954. Evo nekoliko citata iz tih prvih prika- 
za: 

Saša Vereš (Narodni list): „Kad se 
govorilo do danas  0  Ervinu Šinku, obi čno 
se mislilo na roman ,14 dana', na malu 
zbirku pripovijesti, na dvije izvedene dra- 
me, knjigu književnih studija i č lanke sa- 
brane pod zajedničkim naslovom ,Sab Іast 
kruži Evropom'. Sada 61 se ta shema do- 
nekle izmjeniti, jer se nabrojenom opusu 
priključ ilo još jedno novo djelo — roman 0  
optimistima. 

Šinko  ii  i dosad bio cijenjen kao 
umjetnik od ukusa, dobar polemi čar, pisac 
koji ima  0  čemu da posvjedoč i. Svojom 
knjigom ,Optimisti on se prikazao i kao  pi-
sac  od rutine, spretan i uverljiv pripovje- 
дас , savjestan istraživač  i skrupulozan 
svjedok." 

Borislav Mihajlovi ć  (NIN): „Široko 
zasnovan, sa bazom na jednoj grupi inte- 
lektualaca-komunista, sa voljom i  name-
rom  da ne pride u opis dogadaja nego da 
ih uvek prelomi kroz jasnovidost i smuće- 
nost učesnika, Šinkov roman ii  hteo da 
revoluciju ispriča, ali da ona ostane uvek u 
ljudima koji  ii nose iii bivaju nošeni njome, 
koji ii stvaraju i bivaju stvarani njome. 
Ljudski, intiman, individualan aspekt ove 
knjige nije ipak smetao, naprotiv, baš on ii 
omoguć io da nam slika revoiucije Bele  Ku-
na  posle ove knjige postane umnogome 
jasna i bliska pojava. Druga vidljiva i važna 
osobina Šinkove knjige  ii  njena sponta- 
nost i iskrenost. Onda kada  ii pisana knji- 
ga ii stvarno umnogome morala izgledati 
jeretička, jednostavno zato to ii želela 
da budi istinita." 

Dun  o Šnajder (Vjesnik): „Svoj histo- 
rijski roman Šinko  ii  росео  pisati god. 
1931., potpuno izoliran u nekom švap- 
skom selu u Jugoslaviji, a završnu  ii  гесе - 
nicu napisao ništa manje izoliran, samo U 
još manje osiguranim uvjetima života,  ni -
ke zimske zore god. 1934. u Parizu'. Da- 
k1e,  0  svojim uzbudljivim i presudnim do- 
življajima pisao je u potpuno nepovoljnim 
okolnostima, prisiljen svaki čas da mijenja 
boravište, da svaki put gleda svoje modell 
iz druge perspektive, u nemogućnosti da 
svu svoju pažnju koncentrira na taj kom- 
pleks doživljaja. A u takvom slučaju kaže 
Šinko da ,piscu oč ito preti opasnost, da 
vrijeme i prostor, unutarnja raspoioženja i 
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vanjske okolnosti, jednom riječju zakoni 
gibanja, ratio gibanja, budu jač i od njego- 
ve iracionalne potrebe i volje za umjetnič- 
kim fiksiranjem prolaznoga i prošloga." 

Mi1oš І . Bandič  (Politika): ,, ... ,Ro- 
man jedne revolucije', piše u podnaslovu 
Optimista', i te reč i,  posh  e č itanja knjige 

i njene biografije, otvaraju ne mali kom- 
pleks pitanja: gde su granice imaginacije i 
neposrednog, objektivnog dokumentiranja 
i istorijskog svedočenja; i kako odrediti  Id-
nos  umetnosti i političkog romana, sociolo- 
gije, publicistike? Jer, sve su to kompo- 
nente Šinkovog romana, i nijedna, rekao 
bih, nije nastala na uštrb druge; naprotiv. 
One se nadovezuju, spajaju, stapaju u tra- 
ženju tačnih uzroka i posledica, istine i 
smisla takvog jednog krupnog i nesvaki- 
dašnjeg zbivanja kakva  ii bila madarska 
revolucija pod Belom Kunom 1919. godi- 
ne. Šinkov roman je grandiozna panorama 
te revolucije." 

Isti kritičar u jednom svom drugom 
napisu — u zagreba čkom VUS-u —, ana- 
lizirajući jugosiovensku romanesknu pro- 
dukciju u 1954. godini, „Optimiste" kvalifi- 
kuje kao „roman godine", zajedno sa 
„Raspustom" Aleksandra Vu ča i romanom 
Vojina Jelića „Andeli lijepo pjevaju". 

Drugi pristup romanu u našem temat- 
skom bloku  ii  još starijeg porekla: poti če 
iz vremena odigravanja fabule ovog roma- 
па . To ii  sažet izbor iz tadašnjih govora i 
pisanja V. I. Lenjina , i predstavlja pokušaj 
da se sač ini dokumenat vremena 0 tom 
tragičnom optimizmu koji  ii  označ io istori- 
ju celog ovog stoleća. Taj optimizam  ii  re- 
volucionare-intelektualce u „Optimistima" 
prožimao ne saro verom  U  mogućnost 
svetske revolucije i nador da se otvorio 
put stvaranju Federativne Socijalisti čke 
Svetske Repubiike, iii barer Ujedinjene 
Evropske Socijalisti čke Repubuike, nego  ii  
taj isti optimizam ispunjavao i celu Socija 
lfstičku Internacionalu — pa i samog Lenji- 
na... 

Treći pristup nam  ii današnji, savre- 
meni. Stvaraoci serije, reditelj, urednik, 
scenaristi i stručni konsultanti, naime, sve 
досе  nam  O tome, kakvo ii  bio  današnje 
čitanje ovog rorana tokom ekranizacije, 
kako  mi  vide životnost i savremenost 
ovog književnog dela, napisanog tačno 
pre pedeset godina. 

Tako, na primer, reditelj serije  Janos  
Demelki (Dömölky János, 1938) — koji je ; ~•.• 
u mađarskoj produkciji tv-filmova postaa,!•!.•. 
popularan upravo ekranizacijom dela ta- 
kvih autora, kao što su Verkor, Anuil,  Ba-
bel,  Beket, Bulgakov i drugi, i koji  ii  iz- 
medu 1975. i 1980. g. sa  velikim uspehom 
izveo ekranizaciju cell Krležine trilogije 
„Glembajevi" — tumači svoj čitalačko-redi- 
teljski doživljaj u razgovoru sa urednikom 
serije, Palom Šaferom: 

„Dakle, umorio sam se od ,razmetlji- 
vih revolucionarnih plima'. I ta knjiga  mije  
zastrašivala. Naime to, da eto, bib o ii  i tre- 
ba da budi i nečeg drugog. ,Makar i mu- 
cajuć i' ali istina se mora reć i —  ina  istina 
koja  ii ujedno i  rota; makar me i stгeјіk•.••~..~ ,.. ....•• в -.в • вввввв • ••• ввввв • 	• ввв •• •• .•~•.•~ ,•~•~.~. 	 .,. .. r. . . 
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zbog toga, čak i onda —  AKI  NEMAM KO- 
RISTI OD TOGA. (A to sam naučio tačno 
od Krleže!) 

I ljutila me jedna NEVEROVATNA 
ZLOUPOTREBA — ne  sari  što kontinui- 
rano lažemo u sadašnjosti; ali lažemo 
i prošlost! (Da bi sadašnjost bila lepša?) 

Kada sam prvi put č itao ,Optimiste' 
— a i danas! — zanimalo me sari jedno: 
naivnost. 

Ina istina koja izvire iz najve ć ih dubi- 
na i biz ikakvog interesa, koja počinje 
uvek iznova i na najprostiji moguć i način 
— č isto, dakle! 

I smeta mi, da u ire revolucionarnosti 
(objašnjavajući ii  i zaobilazeć i čak i neka 
njena najosnovnija pravila igre), zatvore- 
nih oč iju i sa osmehom — RAZMETLJIVO 
— zaobilazimo istinu. 

KO GOD DA JE HUMANIST, MORA 
DA BUDE I REVOLUCIONAR — ALI TAJ 
KO JE POSTAO REVOLUCIONAR,  KA-
KI  МО2Е  (OSTATI) BITI HUMANIST!?" 

Dr lštvan Bošnjak (dr. Bosnyák 1st- 
ván), stručni konsultant i sastavljač  temat- 
skog bhoka, vodio  ii  radni dnevnik tokom 
pet godina ekranizacije romana (1979— 
1983). Taj dnevnik predstavlja svedočenje 
o današnjem, subjektivnom čitanju  roma-
na.  Scenaristi serije Eva Šu1ce (Schulze 
Éva), Erika Santo (Szántó Erika),  Jani'  
Demelki (Dömölky János) i Mihaij Šikešd 
(Sükösd Mihály) daju svojevrstan doku- 
menat čitanja „Optimista" preko odlomaka 
iz svog scenarija. 

Na kraju tematskog bioka objavljuje- 
mo odlomke iz scenarija za dokumentarni 
film, čije prikazivanje ii pianirano za kraj 
serije . Autor scenarija  ii  lštvan Bošnjak. 
U odlomcima  ii  opis životnog puta i dra- 
matičnih odnosa generacijskih modela ro- 
mana „Optimisti", i to „izvan" ill „posle" 
romana, ali u godinama  fi  manje dra- 
matične odiseje rukopisa tog romana 
(1934-1954), i nakon tog vremena, sve do 
smrti Ervina Šinka 1967. godine. Te 1ič- 
nosti, tj. generacijski mo čleli su sam Ervin 
Šinko (Sinkó Ervin), zatim flerd Lukač  (Lu-
kacs György), Bela Kun (Kun Ве 1а), pa Jo- 
žef Revai (Révai József), ideolog i stvara- 
lac kulturne politike, zatim pesnik Aladar 
Komjat (Komját Aladár), Jožef Len đel 
(Lengyel József), poznat i kao ,.madarski 
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Pored tematskog bloka „ Új Sympo- 
sion" donosi odlomak iz još neobavljene 
knjige Jožefa J. Feketea (Fekete J. Јо - 
zsef)  0  istorijksim romanima Mikloša Sent- 
kutija (Szentkuthy Miklós), kratak pregled 
u Zagrebu pronadenih de/a mađarskih sli- 
kara-aktivista iz pera 2elimira Koš čevića, 
prikaze  0 najnovijim likovnim izložbama i  O 
jednoj nedavno objavljenoj ploč i, kao 
i nastavak prvog madarskog prevoda Or- 
velovog (Orwell) romana  ‚1984."  
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Jürgen Kierspel nyugatnémet m ű  
vész független MAIL ART projek-
tuma: 

!A PÉNZ! 
Formai-technikai megkötés nincs. 
Határidő : 1985. május 31. 
Kiállítás 1985-ben; minden részt-
vevö megkapja a projektum kata-
I5gusđt. 

JURGEN KIERSPEL 
M. LUTHER STR. 41 
7000 STUTTGART 50 
WEST GERMANY 

Az ausztráliai COMMONPRESS 
magazin következő  tematikus szá 
ma az 

ÚJ TECHNOLÓGIÁK 
problémakörével foglalkozik. 
Méret: 10 x 10 cm. 
Határidő  1984 decembere. 
Munká(i)dat egy példányban küldd. 

COMMONPRESS no. 57 
c/o 81 MILLER STREET 
O'CONNOR A601 
AUSTRALIA 

Az Írországi NEODATA magazin 
„REJTÉLYES 

MÜVÉSZI 
ÜZENETEK" 

áramoltatását vizsgálja és szerve-
zi. 
Tematikus/formai megkötés, ha-
tárid5 nincs. 
A kapott eredeti munkákért cseré-
be a következd anyagot küldik: 
kollázs-folyóiratokat, háromdimen-
ziós színes nyomatokat, fotókópiá-
kat, helikopterek diagramjait és ké-
pét, kazettákat, hanglemezeket, a 
30-40-50-60-as évek hibás 
nyomtatású magazinjait, gumibé-
lyegzбket és rövid Szuper 8-as fil-
meket. 
A szerkesztőség címe: 

NEODATA — B. Allen 
I Čarnhill Avenue 
Newtownabbey CO Antrim 
N. Ireland BT36 6LE 

A bellinghami 
ROBERT GONDOLATTÁRA 
bemutatja 

KÉRDÉSEK 
ÉS FELELETEK 

nemzetközi parádéját: 
„Küldj egy kérdést nekem és pos-
tázom rá a választ. 
Vagy küldj egy választ s én felte-
szek rá egy ji kérdést. 
A kérdések és/vagy feleletek lehet-
nek szóban és/vagy képben! 
Ígérem, gyorsan reagálok; késibb 
pedig megkapod a résztvevбk név-
sorát (jelezd, ha a címedet nem 
akarod nyilvánosságra hozni)." 

Robert Ashworth's 
THINK TANK 
P. O. Box 2161 
BELLINGHAM, WA 98227 
USA 




