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„Önkritika-forgatókönyv” 
a Felelet-vita után
Déry Tibor Bálint elindul című filmforgatókönyvéről

A  vita következm ényei -  a forgatókönyv m egírásának kényszere

Az 1952 októberében-novemberében lezáruló Fe/e/eí-vita1 számos fontos tanulsággal 
és következménnyel járt az irodalmi élet majd’ minden résztvevője, legfőképpen pedig 
az „elsőszámú vádlott", Déry Tibor számára. Utólag visszatekintve úgy látszik, hogy 
a Révai-féle kultúrpolitika (ön)felszámolásához nagyban hozzájárult a polémia ag
resszív hangütése és a teljes irodalmi mezőt célba vevő autodafé-jellege. A hatalom 
többek között azt igyekezett tudatosítani a magyar írókban Déry nyilvános megbírá- 
lásával, hogy az 1951-es I. írókongresszuson elítélt sematikus elemek mellett a polgári 
dekadencia maradványai sem tűntek el a magyar irodalomból. Az alkotóknak tehát
-  Révai József szerint -  a továbbiakban „kétfrontos harcot" kell vívniuk mind a bal-, 
mind a jobboldali művészi elhajlások ellen, ehhez azonban a felszabadulás utáni ma
gyar irodalom eszköztárának meghaladása szükségeltetik.2 Ez az egyik pillanatról 
a másikra kivitelezendő irányváltási kísérlet természetesen éppoly irreálisnak tűnt a 
korszak írói számára, mint ahogyan a kulturális vezetés is tudatában volt annak, hogy 
a vita során megadott új, homályosan körvonalazott direktívák sehogyan sem lesznek 
követhetők.3 Minden bizonnyal Déry is tisztában volt ezzel a helyzettel. A következő 
hónapokban, a vita közvetlen vagy közvetett hatására létrejövő alkotásai ily módon 
nem annyira az őszinte önkritika, mint inkább a büntetés, a kirótt penitencia kötelező 
letudásának igényével íródtak. (Ez, természetesen, semmit sem javít vagy ront ekko
riban keletkezett szövegeinek esztétikai és etikai minőségén.)

1 Révai József Irodalmunk egyes kérdéseiről című hírhedt előadása, amely egyben a vita zárszavát is 
jelentette, október 9-én hangzott el az Előadói Irodában, ám a pártsajtó még hetekkel később is 
visszhangzott az ankét „nagy horderejű” tanulságaitól. Éppen ezért nehezen tudnánk olyan dátumot 
meghatározni, amely a Felelet-vita. egyértelmű lezárulását jelezné — különösen, mivel közvetlen hatása 
még a következő évben is érezhető volt.

2 R éva i József, Irodalmunk egyes kérdéseiről = Vita irodalmunk helyzetéről, Szikra, Budapest, 1952,138—140.
3 Vö. Rényi Péter a Felelet-vitát követő visszaemlékezésével: „A zárszó után [...] fölmentünk Horváth 

Márton szobájába. Horváth keserűen megjegyezte: »Be végezte tett; a pártnak nincsenek többé írói. 
Egyetlen lehetőség van — fordult Gimeshez —, te fogod írni a verseket, maga, Rényi, a novellákat, én 
meg a regényeket. Ez lesz a magyar irodalom.«” Sorshelyzetek. Emlékezések az ötvenes évekre, Minerva, 
Budapest, 1986,162.
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Sokat emlegetett felszólalásában Révai József ideális megoldásként a Felelet má
sodik, de inkább mindkét elkészült kötetének átírását jelölte meg.4 Déry, bár a teljes 
átfogalmazásra nem vállalkozott, elvi síkon eleinte több ponton is hajlandó lett volna 
engedményt tenni az abszurd követeléseknek. A vita egyik ülésén elhangzott beszé
dében felvázolta, hogy a regényciklus harmadik darabjában miképp is próbálja majd 
helyrehozni azt, amit az első két részben Révai József szerint elhibázott:

A III. kötet H itlernek Becsbe való bevonulásával kezdődik s 1941-ig tart, M a
gyarországnak a háborúba való belépéséig. A fokozódó fasizálódásnak, de a jobb 
kereseti lehetőségeknek ebben a korszakában Bálint szakmát, állandó munkahe
lyet szerez s feleségül veszi Juliskát. [...] Bálint frissen szerzett boldogságát védel
mezi ugyan, de sohasem erkölcsi integritása kárára; a fokozódó osztályelnyomás 
azonban mind közelebb hozza ahhoz a ponthoz, amikor individualista erkölcsi 
problémái szervesen átnőnek társadalmi-politikai problémákká. [...] Fejlődése 
természetesen nem légüres térben folyik, öntudatra ébredését, jellem ét eleinte 
lassan, majd mind gyorsuló ütemben az osztálytudat képviselője, a párt segíti. 
Abban a mértékben, ahogy életének tárgyi nehézségei sokasodnak, bontakozik 
ki szemünk előtt a párt is, s nemcsak cselekvésben, hanem néhány önmagán is 
túlmutató hős alakjában, akiknek sorsát majd 1948-ig fogjuk követni.5

Az író az önkritika gyakorlásának egyik részeként a második kötet elleni főbb kifo
gások -  Bálint „polgári, moralizáló alakja"; a párt nem kellőképpen kidomborított 
szerepe; Farkas Zenó és Nagy Júlia kapcsolata stb. -  utólagos kiigazítását képzelte el. 
Nem tudni, hogy „menet közben" veszítette-e el a motivációját, vagy pedig már az 
első pillanattól kezdve tisztában volt azzal, hogy ez a bizonyos kiigazítás sohasem 
fog elkészülni -  annyi mindenesetre biztos, hogy a szerző második nagy regénycik
lusa nem jutott el a befejezésig, az első két kötet pedig változatlan maradt.

Déry másik, valamivel egyszerűbben kivitelezhető önkritika-lehetősége (valójában 
persze nem lehetősége, hanem kötelessége) a Feleletből készített filmforgatókönyv 
megírása volt. A Vita irodalmunk helyzetéről című jegyzőkönyv nem említi, hogy az 
ankét bármelyik ülésén szó esett volna a regény filmadaptációjának elkészítéséről, de 
Déry október 10-én, a polémia zárszavának másnapján kelt, Révainak szóló sietős le
vélfogalmazványa (amelynek letisztázott változatáról nem tudjuk biztosan, hogy végül 
eljutott-e a címzetthez) már egyértelműen úgy beszél a forgatókönyv ötletéről, mint 
ami felmentést adhat számára a vita súlyosnak ígérkező következményei alól. „Még az

4 A vita Szikra-kiadásban megjelent jegyzőkönyve természetesen jóval engedékenyebb színben tünteti 
fel Révait, mint amilyennek a visszaemlékezések alapján látszik, de a szerkesztett szöveg még így is 
árulkodó: „Mi legyen a »Felelet«-tel? Ez az író dolga. Nem azt mondjuk: hagyja abba, hanem azt: ja 
vítsa ki és írja tovább. Déry — és általában az írók — ne tartsák magukat világnézetileg tévedhetetle
neknek. Fogadják el a párt tanácsait. Persze nekünk nem az a feladatunk, hogy megmondjuk neki, mit 
és hogyan javítson ki. Hogy mi a kiút, az az író dolga! Ebbe mi nem szólunk bele, de szeretnénk, ha 
Déry gondolkozna ezen és rájönne, hogyan kell a párt tanácsai nyomán kijavítani a »Felelet«-et, s ezen 
a kijavított alapon folytatná és befejezné a művet.” R é v a i, Irodalmunk, egyes kérdéseiről, 116.

5 D é r y  Tibor felszólalása az Előadói Iroda vitáján = Vita irodalmunk helyzetéről, 24 —25.



éjszaka elhatároztam, hogy vállalom a film megírását. Nem könnyű szívvel szántam 
rá magam, de (ha a párt úgy tartja, hogy szüksége van rá) megkísérlem megcsinálni, 
amilyen jól csak tudom. [...] [A] filmben teljesíteni] tudom a p[árt] valamennyi 
kív[ánságá]t; 1) a párt ábrfázolása] ügyében; 2) B[álint] és a párt; 3) Ffarkas] Z[enó] 
kimarad a filmből,; 4) Nagy Júlia-szer[elem] kimarad stb."6 Néhány hónap elteltével 
Déry valóban megírta regénye első kötetének lecsupaszított forgatókönyv-változatát, 
amely Bálint elindul címen először a Csillagban, majd önálló füzetben is napvilágot lá
tott,7 a belőle készítendő film azonban sohasem valósult meg.

A szöveg több szempontból is érdekes dokumentum a Déry vei és/vagy a korszak
kal foglalkozó kutatók számára: a Bálint elindul és a Felelet első kötetének összeha
sonlítása, különbségeik és hasonlóságaik feltárása a szerző szorult helyzetben való 
kompromisszumkészsége mellett élesen rávilágít a kulturális élet döntéshozóinak 
irodalomról alkotott elképzeléseire is. A Bálint elindul ugyanis, a fennmaradt doku
mentumok tanúsága szerint, nem egyedül Déry keze nyomát viseli magán: publiká
lása előtt számos rostán esett át, így a szerzőnek többek között Révai József, illetve 
a Dramaturgiai Tanács tagjainak módosításait, észrevételeit is bele kellett építenie 
kényszer szülte művébe. Kijelenthetjük tehát, hogy a Bálint elindul közös „műhely
munka" eredményeként lett az, ami: a Feleleten alapuló, de attól teljesen eltérő mű
fajban és hangvételben megszólaló propagandatermék, amely egyszerre volt hivatott 
szerzője együttműködését bizonyítani a párthatalommal, illetve próbált egy füst alatt 
napi politikai kérdésekben is „megfelelő módon" állást foglalni.

Sokat elárul a forgatókönyvről elkészültének körülményessége, szerzőjének több 
mint fél éven át tartó vesszőfutása. A Révaival való nem hivatalos októberi megállapo
dás értelmében Dérynék rövid időn belül mutatnia kellett volna valamennyit a már 
készülő szövegből, ám erre két hónap elteltével sem volt képes. Révai József Dérynék 
írt, ma lappangó, de Ungvári Tamás 1973-as monográfiájában közölt levele viszont 
arról tanúskodik, hogy az író, ha konkrét szöveget nem is, valamiféle koncepcióter
vezetet tudott már mutatni a kulturális élet irányítójának. Ez a tervezet azonban 
nem nyerte el Révai tetszését, aki egyebek mellett Bálint és a párt kapcsolatának to
vábbra sem elég erős hangsúlyozását, Nagy Júlia fölösleges szerepeltetését és a szept
ember 1-ji tüntetés nem megfelelő kiemelését kifogásolta a rövid szinopszis alapján.8 
A már ekkor megakadt (valójában még el sem kezdett) munka 1953 márciusában 
folytatódott, amikor is az Irodalmi Alap vezetősége 3000 forint előleget szavazott 
meg Dérynék a forgatókönyv megírására,9 aki cserébe viszont vállalta, hogy április

6 D é r y  Tibor Levelezése, I I /B : 1951-1955, közreadja B o t k a  Ferenc, Balassi-PIM , Budapest, 2009, 
128. A levélfogalmazvány egyébként még egy kötelezően végrehajtandó feladatot említ: egy bűnbánó 
cikk megírását, amelyben az író kifejti a széles olvasóközönség számára is, hogy mi az, amit elrontott 
könyvében. A levélben azonban felmentést kér Révaitól a feladat végrehajtása alól.

7 D é r y  Tibor, Bálint elindul, Csillag 1953/8., 1089—1130. Önálló kötetben: Szépirodalmi, Budapest, 
1953. Dolgozatomban a Csillag-kiadáson alapuló és a Déry Archívum vonatkozó kötetében megjelent 
változat oldalszámaira hivatkozom: D é r y  Tibor, Szép elmélet fonákja. Cikkek, művek, beszédek, inter
jú k  (1945—1957), s. a. r. B o t k a  Ferenc, PIM, Budapest, 2002, 300—347.

8 Révai József levele Déry Tibornak, 1952. december 12. Idézi: U n g v á r i Tamás, Déry Tibor alkotásai 
és vallomásai tükrében, Szépirodalmi, Budapest, 1973, 212—213.

9 Bölöni György Déry Tibornak, 1953. március 31. DTLev. 1951-1955, 153.
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végéig elküldi a kész szöveget az illetékeseknek.10 Szerzőnk nem tartotta be ezt a ha
táridőt sem, mindössze a kezdőképeket írta meg a jelzett időpontig, ezek azonban
-  „mutatóba" -  rögtön meg is jelentek az Irodalmi Újság május 7-i számában.11 Ezt 
követően Déry viszonylag gyorsan befejezte művét, s egyszerre küldte el Révainak és 
Király Istvánnak, a Csillag akkori szerkesztőjének. Király, bár nagyszerűnek találta 
a szöveget, időt kért Dérytől a közléséig: levelében tájékoztatja az írót, hogy a Bálint 
elindul helyhiány miatt csak a lap augusztusi számában tud megjelenni.12 A kézirat 
külső hatások eredményeképpen mégis jó  néhány, kisebb-nagyobb változtatáson esett 
át a júniusi leadás és az augusztusi publikáció között.

A  megfilmesítés fő b b  szempontjai

Azt hihetnénk, hogy miután Déry kiadta a kezéből kényszerű „házi feladatát", letud
ta kötelességét és egyéb változtatásokat nem kellett eszközölnie a szövegen. (Botka 
Ferenc is ezt állítja a levelezéshez fűzött egyik kommentárjában.)13 Ez a feltevés azon
ban nem fedi a valóságot: Király István és Révai József egyaránt pontokba szedte a szö
veggel kapcsolatos fenntartásait (ez utóbbiak egy Megjegyzések című, június 18-i kel
tezésű dokumentumban fennmaradtak a PIM  Déry-hagyatékában),14 majd a június 
25-én a Népművelési Minisztériumban összeült Dramaturgiai Tanács15 is megtette 
a maga javaslatait. A dokumentumok egyértelműen egy korábbi forgatóköny v-vál- 
tozatot vesznek alapul, az általunk ismert és a Csillagban publikált változat tehát 
egészen biztosan a módosító javaslatok figyelembe vételével alakult ki. Ezt a Drama
turgiai Tanács ülésének fennmaradt jegyzőkönyve több ponton is alátámasztja: ennek 
tanúsága szerint Déry beleegyezett bizonyos változtatások rövid időn belüli végrehaj
tásába,16 maga a gépirat pedig több lényeges észrevételnél piros tintás aláhúzásokat, 
felkiáltójeleket, kiemeléseket tartalmaz, amelyek közül néhányat egyértelműen fel

10 Darvas József Déry Tibornak, 1953. április 17. DTLev. 1951-1955, 154.
11 Itt a forgatókönyv első húsz képe jelent meg. A kezdőkép egyébként nem is azonos a Csillagban és a 

kötetben közölt végső változattal. Vö. D é r y  Tibor, Bálint elindul, Irodalmi Újság 1953. május 7., 7—8.
12 Király István Déry Tibornak, 1953. június 15. DTLev. 1951—1955,157. Király István Fel de t-vitát kö

vető magatartása egyébként is figyelemre méltó: mind a forgatókönyv, mind a másik ekkortájt keletke
zett Déry-alkotás, a Simon Menyhért születése kapcsán feltűnően udvariasan és tisztelettudóan bánt 
Déryvel, holott az 1952 őszi vitasorozaton leghangosabb kritikusai közé tartozott. Talán ez a hirtelen 
fordulat is ösztönözte Déryt 1954-es egyfelvonásos komédiája, A talpsimogató megírására? (A darab 
címszereplőjének „mintája” köztudottan Király volt.)

13 „Déry most már megmakacsolta magát. Néhány stiláris javításon kívül nem volt hajlandó követni az »út- 
baigazításokat«. A filmforgatókönyv lényegét tekintve abban a formában jelent meg a Csillag augusztusi 
számában (majd füzet alakban 1953 novemberében), ahogy azt a szerkesztőségbe eljuttatta.” D TLev. 
1951-1955,160.

14 R év a i József, Megjegyzések Déry Tibor: Felelet c. forgatókönyvéhez, 1953. június 18. PIM  Kt, Déry 
Tibor-hagyaték, A Felelet-vita című pallium

15 A jegyzőkönyv tanúsága szerint az ülésen „ [o] tt  volt: Non [n], Déry, Major, Molnár, Nádasdy, Ro hőnyi, 
Horvai, Gellért, Révai [Dezső], Kovács, Fábri, Szinai, Fehér, Nagy, Szántó, Bányász, Tárnok, Szent- 
kuti.” Jegyzőkönyv a Népművelési Minisztériumban 1953 junius 25.-én megtartott Dramaturgiai Tanács 
üléséről PIM Kt, Déry Tibor-hagyaték, A Felelet-vita című pallium, 1.

16 „Déry elvtárs vállalja, hogy a jegyzőkönyv megkapása után egy héten belül átjavítja a könyvet.” Uo., 19.
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használt a végső változat elkészítésénél.17 A jegyzőkönyvből az is kiderül, hogy a Déry 
által megírt szövegből Fábri Zoltán készített volna filmet, de mivel Fábrinak nem tet
szett az eredeti szövegkönyv, saját variánsát is megírta és bemutatta a Dramaturgiai 
Tanácsnak (az ő forgatókönyve egyelőre lappang). Marx József szerint még 1954 ele
jén is szerepelt a rendező éves tervezetében a Felelet-film elkészítése, de valójában egy 
pillanatig sem volt esély az elképzelés megvalósítására: mivel a harmincas évek illegá
lis mozgalma meglehetősen tisztázatlan szerepet töltött be az ötvenes évek törté
netírásában, senkinek sem állt igazán érdekében egy épp ezzel a témával foglalkozó 
filmet csinálni.18

Szükséges megemlékeznünk a Bálint elindul és a regény közötti erőteljes tartalmi 
hangsúlyeltolódásról is. A Felelet-forgatókönyv középpontjában az első regénykötet 
lényeges, de Bálint alakját nem kizárólagosan meghatározó jelenete áll, mégpedig az 
1930. szeptember 1-ji munkástüntetés ábrázolása. A (szociáldemokrata érdekeltségű) 
Szakszervezeti Tanács által szervezett tömegmegmozdulás emlékezete kényes pontja 
volt a kommunista történetírásnak: a párt legitimációja szempontjából ugyanis fon
tos volt a kommunista eszmék öröktől fogva való jelenlétének bizonyítása, még akkor 
is, ha a harmincas évek illegális kommunista pártja (Kommunisták Magyarországi 
Pártja, KM P) köztudottan nem rendelkezett kifejezetten nagy társadalmi támoga
tottsággal. A korszak hivatalos munkás érdekképviseletét a Magyar Szociáldemok
rata Párt (M SZDP) és a közvetve szociáldemokrata irányítású Szakszervezeti Tanács 
(Szaktanács) látta el, a végül a rendőrök és a felvonuló munkások harcába torkolló 
tüntetést is a legális szervezetekbe tömörülő munkásság indítványozta -  noha tény, 
hogy több kommunista sejt is kivette a részét a harcokból. A magyarországi szociál
demokrácia ötvenes évekbeli meghurcoltatása azonban nem tette kívánatossá a reális 
történelmi kép felvázolását. A Bálint elindul tehát nem titkoltan propagandaszöveg
ként íródott, melynek egyik célja a történeti emlékezet meghamisítása, s a kommu
nista munkásmozgalom a szociáldemokratával szembeni határozott újrapozicioná- 
lása volt (ezzel szemben a regény, bár igyekezett a tüntetés kommunista résztvevőire 
összpontosítani, nem törekedett a harmincas évek közéletének és társadalmi folya
matainak ilyen mérvű átértelmezésére).

Déry Tibor műve nem elsősorban, vagy nem kizárólag irodalmi alkotásként, mint 
inkább történeti dokumentumként olvasandó. A szöveg tartalmi összetevői és megal
kotásának módja, valamint a kézirat viszontagságos sorsa híven érzékelteti azt a Fele
let-vitát követő tanácstalanságot, amely a polémia után, 1953 nyarához (Nagy Imre 
kormányra kerüléséhez, ennek nyomán pedig Révai leváltásához) közeledve a „hiva
talos" irodalmi mező képviselőit jellemezte.

17 A legszembetűnőbb bizonyíték erre egy a regényben is helyet kapó, hangsúlyos mondat emlegetése az 
ülésen. Nádasdy Kálmán, az Operaház főrendezője hiányolta a szövegből Bálint regénybeli kifakadását, 
amikor édesanyja lopással vádolja meg a fiút. „Nem lehet kihagyni a könyvből azt a mondatot sem, ami
kor Bálint azt mondja az anyjának: »mama nem tudja, hogy én még sose hazudtam.«” Uo., 7. Nádasdy 
hozzászólása piros tintás aláhúzással ki lett emelve a gépiratból, a forgatókönyv végső verziója pedig 
már tartalmazza a hiányolt felkiáltást. A kérdéses mondat valójában úgy hangzik, „Mama, nem tudja, 
hogy én magának sosem hazudtam!” Bálint elindul, 320.

18 M a r x  József, Fábri Zoltán, Vince, Budapest, 2004, 64.
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Déry furcsa, ellentmondásos helyzetbe került regénye első kötetének átírásával- 
újraírásával. Mivel a regényfolyamhoz hasonlóan a filmváltozatot is többrészes soro
zatként képzelte el,19 nyilvánvalóan azzal az első kötettel kellett kezdenie a vászonra 
adaptálás munkálatait, amellyel az irodalmi hivatalosságnak elvileg semmi különö
sebb problémája nem volt 1950 nyara, az első rész könyvnapi megjelenése óta. A mű 
fogadtatása a maga idejében pozitív volt, a kritikák szinte kivétel nélkül a felszaba
dulás óta új úton haladó magyar irodalom első nagyobb mérföldkövének látták Déry 
alkotását. Faludy György például „a szocialista realista regény megírásáért folytatott 
harc" győzelmeként láttatja a könyvet Népszava-beli kritikájában,20 Havas Endre pe
dig A befejezetlen mondat óta végbement hatalmas fejlődést emeli ki a Fórum utolsó 
számában közölt recenziójában.21 Emellett azonban fontos felfigyelnünk arra, hogy 
a könyvről szóló írások nagy része említi már azokat a problémákat is, amelyek két 
évvel később Révai legfőbb vesszőparipái lettek. Szó esik például a regény nem kellő
képpen transzparens nyelvéről,22 a fölöslegesen lirizáló szöveghelyekről (elsősorban 
a tüntetés „kanári-jelenetét" kifogásolták),23 legfőképpen pedig Farkas Zenó túlzott 
előtérbe helyezéséről, ami többek szerint a könyv kompozicionális kettészakadását 
eredményezi.24 Az 1950-ben óvatosan megfogalmazott bíráló megjegyzések azonban 
nélkülöztek mindenféle ideológiai háttérmagyarázatot, vagyis bőven belefértek az 
udvarias szocreál kritikák pozitív és negatív megállapításokat kötelező jelleggel ve
gyítő „kettős könyvelésébe". Nem így a második kötetet érő elvi bírálatok, amelyek 
lényegében ugyanezeket a problémákat növelték elementáris ideológiai kihágásokká: 
a szétváló regényszerkezet, Farkas Zenó szerepe, a polgárias gondolatvilág felemle
getésével -  ekkor már kiegészülve a legfontosabb hiányossággal, vagyis a párt nem 
megfelelő ábrázolásával -  már-már ellenséges eszmerendszerek szüleményének állí
tották be Déry regényfolyamát.

A kép további árnyalásához hozzátartozik, hogy a pártkritikai össztűz, s ennek 
bőséges sajtóbeli dokumentálása ellenére (vagy inkább éppen emiatt) a Felelet igazi si
kerkönyv lett 1952 végére. Déry mellett tehát a pártvezetés is nehéz helyzetbe hozta 
saját magát, hiszen a Feleletet -  éppen a rendkívüli közfigyelem miatt -  innentől kezdve 
„se lenyelni, se kiköpni" nem lehetett, vagyis a kulturális irányítás számára is létkér
déssé vált valamiféle önkritika kierőszakolása a bírálatok révén az „ellenálló" szerepébe

19 „A szakmai kérdés [ti. Bálint szakmai előmenetelének kérdése] a második filmnek lehet témája” Jegy
zőkönyv a Népművelési Minisztériumban 1953 junius 25.-én megtartott Dramaturgiai Tanács üléséről 
PIM Kt, Déry Tibor-hagyaték, A Felelet-vita című pallium 17.

20 Fa lu d y  György, Felelet Déry Tibor könyvnapi regénye, Népszava 1 9 5 0 . június 8 ., 4 .
21 H avas Endre, Déry Tibor: Felelet, Fórum 1950/8., 460—464. Lábjegyzetben érdemes megemlékez

nünk róla, hogy kevesebb, mint három évvel korábban éppen a Fórum hasábjain jelent meg Németh 
Andor nagyszabású kritikája A befejezetlen mondatról, amely akkor még a modern és elkötelezett irodalom 
példaszerű alkotásaként mutatta be az 1938-ban elkészült, de csak 1947-ben megjelent regényciklust.

22 „Kár, hogy ez a gazdag, kifejező nyelv túlságosan szembetűnő. Ha észrevétlenebb lenne, természete
sebbnek hatna” Uo., 564.

23 G im es Miklós, Déry Tibor: Felelet, Szabad N ép  1950. június 1., 10.; F a lu d y , I. m.; N a g y  Miklós, 
Déry Tibor: Felelet, Csillag 1950/7, 53.

24 -a, Déry Tibor: Felelet, Magyar Nemzet 1950. június 4., 4.; M e d v e y  Gábor [B o l d iz s á r  Iván], Déry 
Tibor könyve és bírálata, Magyar Nemzet 1950. június 15., 5.
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kényszerített íróból. Déry pedig nem tehetett mást Köpe Bálint történetének film- 
adaptációjával, mint hogy egyszerre próbáljon megfelelni a második kötet újraírását 
célzó elvárásoknak, és utólag figyelembe vegye az első résszel kapcsolatban megfogal
mazott észrevételeket. A feladat tehát adott volt: a korszakban a lehető legszélesebb 
olvasórétegek által ismert szereplők történetét a szerzőnek a nulláról kezdve kellett 
újraalkotnia, méghozzá úgy, hogy az ideológiai különbségeken kívül minden lényegi 
történetelem változatlan maradjon.

A Bálint elindul teljesen új, „eredetijétől" független műnek tekinthető, hiszen az is
mert szereplők -  a helyenként előforduló szövegegyezések ellenére -  egészen más 
szemléleti alap logikáját követve jutnak el azokhoz a felismerésekhez, amelyekhez 
(legalábbis Révaiék szerint) a regényszereplőknek is el kellett volna jutniuk. Annyiban 
viszont mégsem tekinthetjük függetlennek a két változatot egymástól, hogy a regényt 
ismerő ötvenes évekbeli olvasó (és reménybeli filmnéző) sehogyan sem tudhatott el
vonatkoztatni a két variáns közötti különbségektől. A forgatókönyvbeli Köpe Bálint 
cselekedetei, megnyilvánulásai szükségszerűen rámontírozódtak a regényalakra, hi
szen a teljes magyar közvélemény tisztában volt vele, hogy a Felelet megfilmesítésének 
szándéka nem kis részben az 1952 őszén lezajlott polémia egyenes következménye. 
Erre az akaratlan összekapcsolódásra figyelmeztetett Gellért Endre is a Dramaturgiai 
Tanács június 25-i ülésén: a jegyzőkönyv szerint Gellért, a Nemzeti Színház akkori 
főrendezője „[ojlvasás közben nem tudta magát függetleníteni a regénytől, sok helyen 
a forgatókönyv képeit a regényből származó ismereteivel töltötte ki."25 A Bálint elindul 
tehát nemcsak a Felelet variációjaként, hanem mintegy kiegészítéseként is olvasandó: 
a regényt ismerő befogadónak elkerülhetetlenül szemet kellett, hogy szúrjanak a két 
szöveg közötti lényeges különbségek, amelyek ily módon a korábbi mű által sugalma
zott nézetek részleges visszavonását, helyesbítését is jelentették.

A Felelet és a Bálint elindul közötti eltéréseket több szinten érdemes vizsgálnunk. 
Egyrészt a történet kereteinek igencsak beszédes leszűkítésében; másrészt a szereplők 
kisebb-nagyobb (inkább nagyobb) mértékű átalakításában, „átpolitizálásában", forgató
könyvbeli jelentőségük átszervezésében; harmadrészt pedig a legfőbb jelenet, a szept
ember 1-ji munkástüntetés ábrázolásának „pártos" újragondolásában. Az összehason
lító elemzés során e szempontokat érdemes a legtüzetesebben megvizsgálnunk.

Különbségek és hasonlóságok a két változat között

Első és leginkább jellemző különbségként a regény egyik történetszálának teljes elve
tését kell említenünk. Déry Farkas Zenót, a Felelet értelmiségi főszereplőjét és a hoz
zá tartozó teljes cselekményvonalat száműzte a filmre szánt változatból. Ez a döntés 
önmagában is végzetes hatást gyakorol a szöveg arányaira. A regény éppen Farkas 
szerepeltetésével igyekszik a harmincas évek társadalmi folyamatait egy másik szem
szögből is láttatni, ezáltal pedig az akkori magyar közállapotok részletesebb rajzát 
adni. A korban szokásosnál árnyaltabb világkép azonban nem őrizhető meg az egyik

25 Jegyzőkönyv a Dramaturgiai Tanács üléséről, 2.
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„fél" tudatos kihagyásával: Farkas Zenó távolmaradása a szüzsé egyensúlyának fel
borulását is maga után vonja, így a Bálint elindul éppen az eredeti mű legnagyobb (bár 
valóban nem tökéletesen kivitelezett) erényét, a teljességre, (látszólagos) elfogulatlan
ságra való törekvést kénytelen nélkülözni. A drasztikus döntés hátterében nyilván
valóan a Felelet'Vita „polgári világkép-vádja" áll. Már az első kötet recepciójában is 
felmerültek az egyetemi professzor alakjának túl erős jelenlétét emlegető hangok, 
a második rész eseményei (elsősorban a Farkas és kommunista hallgatója, Nagy Júlia 
között szövődő szerelem „dekadenciája") azonban már Révai ellenkezését is kivál
tották, sőt a regény ezen aspektusa volt támadásának egyik fő célpontja.26 A probléma 
orvoslását Déry, úgy tűnik, végül lehetetlennek tartotta, és egy huszáros vágással ele
jé t vette a további kifogásoknak: Farkas Zenó története kimaradt a filmtervezetből.27

A másik drasztikusnak nevezhető, Déry által alkalmazott eljárás a regénycselek
mény jelentős mértékű tömörítése. A Bálint elindul kötet-kiadásának címnegyedében 
az alábbi, a Csillagban közölt változat éléről még hiányzó dedikáció áll: „1930. szept
ember 1. emlékének ajánlom". Igencsak jellemző a szövegre ez a patetikus gesztus, 
hiszen a forgatókönyv teljes cselekménye erre az egy történelmi eseményre fut ki
-  a történet 1930 augusztusában-szeptemberében játszódik, szemben a regény első 
kötetével, amelynek cselekménye körülbelül három évet ölel fel. Ez a szűkítés bizo
nyos mértékben betudható a filmes műfaj korlátainak, vagyis hogy az első kötet min
den eseményének vászonra vitele szétfeszítette volna egy játékfilm időbeli kereteit. 
Ugyanakkor az is egyértelművé válik általa, hogy a Révai József által dominált hivata
los irodalmi gondolkodás az első kötet mely részeit tekintette kizárólagos érvényű
nek a szereplők későbbi fejlődése szempontjából. A mű tárgyidejének korlátozása 
egyszersmind a figurák (elsősorban Bálint) sematizálódását is maga után vonja, hi
szen a regény részletes társadalomképe, nem mellékesen pedig a regényalakok gon
dolkodásának fejlődése, változása nem érzékeltethető egy nagyobb időmetszetben 
való elhelyezés nélkül. Míg a Felelet kezdetén a tizenkét éves, még éretlen Bálint je 
lent meg az olvasó előtt, aki ekkor még kizárólag családja könnyebb boldogulása ér
dekében próbált munkát keresni a gazdasági világválság sújtotta Budapesten, addig 
a Bálint elindulban máris a tizenöt éves, osztálytudatos munkásfiúval találkozhatunk. 
Arról viszont nincs szó, hogy a forgatókönyv a regény egy későbbi pontján csatlakoz
na be ugyanabba a cselekménybe: a későbbi történetvariáns igyekszik néhány hétbe 
besűríteni a fontosabb, Bálinttal kapcsolatos eseményeket, amelyekhez az eredeti 
történetben évekre volt szükség. Bálint családjának első lakóhelye így Kistarcsáról 
„áthelyeződik" a kőbányai Bihari útra, ami a forgatókönyv első képeiben helyet kapó 
nyomorleírás fő helyszíne lesz. A 2. képből megtudjuk, hogy az addig a Bihari út 12. 
szám alatt élő Köpe család egy 1930. augusztus 18-án kelt végzés értelmében az utcára

26 Vö. R é v a i, Irodalmunk egyes kérdéseiről, 1 0 2 —103 .
27 Hozzá kell tennünk, hogy az író eredetileg valószínűleg szót szeretett volna ejteni Farkasról, erről 

tanúskodnak Révai 1952. december 12-i levelének egyes kitételei. Ahogy fent már szó volt róla, Révai az 
eddigre elkészült forgatókönyv-vázlatban többek között Nagy Júlia felesleges ábrázolását kifogásolta, 
akinek megjelenítését nehezen lehetne elképzelni Farkas nélkül. Valószínű tehát, hogy Déry eredeti
leg tervezett volna a professzor szerepeltetésével is.



kerül, Bálint húgai pedig a bérház udvarán rendezik be „lakásukat" a kirámolt kevés 
bútor felhasználásával.28 A forgatókönyv tehát augusztus 18-a és szeptember 1-je 
között, két hét alatt próbálja bemutatni a Bálint öntudatra ébredéséhez vezető utat. 
A fiú ebben a két hétben kerül első munkahelyére, a Jász utcai jéggyárba (a regény
ben a tüntetést megelőzően hónapokig dolgozott itt, ráadásul nem is ez volt az első 
kenyérkereső állása), ez alatt a rövid idő alatt tesz szert megingathatatlan munkás
öntudatára és ismeri fel önmagától a munkásosztály összefogásának halaszthatat
lan szükségességét. Ez a kapkodás megfosztja a történetet másik nagy erényétől, 
vagyis Bálint szellemi-erkölcsi fejlődésének jó l nyomon követhető, finoman ábrázolt 
alakulásától. A főszereplő „polgári moralizálása", fölösleges erkölcsi aggályoskodása 
szintén a Felelet-vita fő pontjai közé tartozott,29 amire a könyv szerzője meglehetősen 
egyszerű választ adott filmes átírásában: Bálintot minden különösebb dilemma, gon
dolati érlelődés nélkül állította a forradalmi munkásosztály oldalára. (A Dramatur
giai Tanács ülésén egyébként ez a megoldás sem nyerte el maradéktalanul a résztve
vők tetszését.)

A meglehetősen erőtlenül, sietősen egymás mellé állított „nyomor-képek" és a tün
tetés leírása között egyetlen nagyjelenet került a forgatókönyvbe, ami egyáltalán nem 
volt még jelen a Feleletben, mégpedig a vasasszakszervezetek Magdolna úti székházá
ban megrendezett bizalmi ülés jelenete. A Kabók Lajos és Peyer Károly által elnö
költ ülésre valóban sor került 1930. augusztus 27-én,30 ám valószínűsíthetjük, hogy 
az nem egészen (vagy inkább egyáltalán nem) úgy zajlott le, ahogyan azt Déry meg
írta művében. A jelenet történetben betöltött szerepéről később fogunk szólni, itt csak 
arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a bizalmi gyűlés krónikájának „megének- 
lése" még erősebbé teszi a direkt politikai olvasatot erőltető írói átértelmezést.

A forgatókönyv leghosszabb, legrészletesebben kibontott jelenete -  mint már 
utaltunk rá -  a szeptember 1-ji tüntetés elbeszélése. S bár akadnak hasonlóságok a két 
verzió (a regény és a forgatókönyv) között, sőt esetenként hosszabb szövegegyezések
re is bukkanhatunk, összességében elmondható, hogy a későbbi változat jóval pate- 
tikusabb, a kommunista sejtek szerepét aránytalanul felnagyító megoldása távol állt 
az első, regénybeli feldolgozástól. (Ez a kérdéskör alább szintén részletesebb kifejtést 
kap.) A tüntetés utóéletéről viszont -  a regény megoldásával szemben -  semmit nem 
tudhatunk meg a filmes változatból.

A forgatókönyv szüzséje tehát végletesen leegyszerűsíti a főszereplő korábban szé
pen nyomon követhető gondolkodását, az eredeti szövegben még jelen lévő folyama
tos ideológiai tépelődéseit. Bálint jellemének fejlődését itt talán csak egyetlen, kissé

28 Bálint elindul, 303—305. A Dramaturgiai Tanács ülésén többen sokallták is a két háború közötti „Nép- 
szavás” nyomorirodalomra emlékeztető részleteket.

29 „Miért léptünk fel sok elvtárs számára érthetetlen keménységgel és eréllyel a Déry regényében jelent
kező polgári moralizálás ellen? Azért, mert ez a moralizálás, ennek a politikai gyökere — és mindent 
le kell tudni fordítani a politika nyelvére — lényegében az ellenség megsajnálása, vagy az ellenség meg- 
sajnálására vezet.” Révai, Irodalmunk egyes kérdéseiről, 115.

30 Vö. a Népszava másnapi számában megjelent beszámolóval: [Szerző nélkül], A munkásság válasza 
a főkapitányság betiltó végzésére: az utcáról a munkásságot nem lehet kitiltani!, Népszava 1930. augusz
tus 28., 1.
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otromba kép érzékelteti: a fiú a szöveg több pontján belekezd a Bálint-nóta fütyöré- 
szésébe, az utolsó képben azonban a „ancien régime’-et idéző dallamot „végre" fel
váltja az Internacionálé dúdolása.

A forgatókönyv szereplőinek újraformálása a történet „vonalasításához" jól illesz
kedő módon ment végbe. Bálint karakterének sematizálásáról fentebb már szóltunk: 
világos, hogy Déry a fiú szabad gondolkodását, helyenként gyermekien őszinte és kri
tikus megnyilvánulásait kívánta ezzel a megoldással enyhíteni. Ahogy a forgatókönyv
ről folyó vitán fogalmaz: „Itt [...] Bálint már nem moralizál. Itt Bálintnak van egy 
osztályösztöne, amely a moralizálás, tépelődés nélkül viszi őt egy bizonyos útra. A konf
liktus nem morális probléma."31 Valóban: ha csak a regénynek a tüntetést előkészítő 
fejezeteit nézzük, nyilvánvalóvá válik a különbség a forgatókönyvhöz képest. A Felelet 
Bálintja annyira elégedett jéggyári munkájával és a korábbiaknál jóval magasabb béré
vel, hogy eleinte esze ágában sincs részt venni a munkásság demonstrációján. Barátja 
és kollégája, Ocsenás Feri győzi meg róla, hogy kötelessége szolidaritást vállalni mun
kanélküli szaktársaival, de még így is fenntartásokkal kezeli a közelgő megmozdulást:

Bálint a fejét rázta. -  Nem hiszem -  mondta. -  Ahhoz [ti. a munkásság össze
fogásához] az kellene, hogy minden munkás úgy szeresse a másikát, mint az 
édestestvérét. De még az is kellene, hogy kitartásunk legyen, s pénzünk, hogy 
ne éhezzünk, meg fegyverünk, hogy megvédhessük magunkat a rendőrség meg 
a katonaság ellen.

Ocsenás a gyerek arcába nézett. -  Haladsz, szaktárs -  mondta. -  Ügy is lesz! 
Bálint újra megrázta a fejét. -  Nem hiszem. Én olyan embert nem ismerek, 

aki meghalna egy másikért. Egy pengőt talán adna, talán még többet is, de tíznél 
biztos abbahagyná.32

Noha Bálint szkepszise enyhül a tüntetés végére, Ocsenás itt elkövetett árulása miatt 
(Feri inkább menekül, nem segít Bálintnak átmászni az állatkert kerítésén, aki ezért 
rendőrkézre ju t és elveszíti állását) végül nem győződik meg teljesen a világ megvál
toztathatóságáról. Ez a lélektanilag indokolt kételkedés szinte teljesen hiányzik a Bálint 
elindulból, mindössze egyetlen jelenet próbálja érzékeltetni, hogy a főhős nem minden 
gondolkodás nélkül csatlakozik a tüntetőkhöz:

BÁLINT felnéz Neiselre. Keresztapám, nekem is el kell mennem a tüntetésre? 
NEISEL megáll, nézi a fiút, szótlanul újra elindul.
BÁLINT egy idő múlva. Gondolkodni tetszik?
NEISEL bólint. Azon fiam, hogy miért kérded.
Bálint megütközve felnéz Neiselre, hallgatva tovább mennek,33

A főszereplő ideológiai fejlődéséért a regényben főképp keresztapja, Neisel bácsi, 
a Ganz szakszervezeti bizalmija felel. Nincs ez másként a filmforgatókönyvben sem,

31 Jegyzőkönyv a Dramaturgiai Tanács üléséről, 1 6 .

32 D é r y  Tibor, Felelet, I . ,  Szépirodalmi, Budapest, 1 9 5 1 3, 2 8 2 .

33 Bálint elindul, 330.



viszont nagy különbség az eredeti változathoz képest, hogy míg Neisel ott egyértel
műen a szociáldemokrata párthoz kötődik, addig itt jó  néhány gesztusa azt érzékelteti, 
hogy valójában a kommunistákkal szimpatizál, az MSZDP-pártvezetést pedig nem 
tartja alkalmasnak a munkásosztály érdekképviseletére. Ezt elsősorban a szeptember 
1-jén betöltött szerepének felnagyítása próbálja sugallni: e szerint Neisel a „harcba 
induló" tömegek egyik „hadvezére" volt, s ő irányította a rendőrök ellen küzdő csapa
tok egy részét. (A Feleletben szó sincs efféle szerepről: Neisel, a Szaktanács Népsza
ván keresztül kommunikált felhívásainak megfelelően eredetileg békés felvonulásra 
törekedett, ráadásul nem is igen tűnt ki a több ezer ember közül -  arról nem is be
szélve, hogy egy szervezetlenül hömpölygő tömeget igen nehéz lett volna hadvezérként 
irányítani. Déry írásmódját azonban ekkor még nem befolyásolták olyan direkt mó
don a kultúrpolitikai elvárások, mint 1952 őszét követően.)

Neisel mellett több, a Feleletben még kevésbé jelentős szerepet kapó karakter emel
kedik Bálint „tanítómesterei" közé. Istenes bácsi, akiről a regényben csak egy-egy elej
tett utalás alapján tudhattuk meg, hogy valószínűleg részt vesz a KM P illegális párt
munkájában (és Bálint csak a jéggyárban ismerkedik meg vele, ott is meglehetősen 
felületesen), a Bálint elindulbzn egy pillanatig sem csinál titkot ideológiai hovatar
tozásából (és a szöveg tanúsága szerint már Bálint születésétől fogva nyomon követi 
a fiú fejlődését, aki még jéggyári állását is neki köszönheti). A forgatókönyv a regénynél 
jóval aprólékosabban és egyértelműbben ábrázolja az idős munkás politikai nézeteit, 
így például az egyik jelenet instrukciói szerint Istenes evés közben „maga elé teszi 
a Népszavát, a »Ki az utcárak vezércikkel. Olvasás közben gúnyosan elfintorodik".34 
A gúnyos fintor az emigrációból 1929-ben hazatért szociáldemokrata vezető, Garami 
Ernő híres, augusztus 17-i cikkének szól, amely a szeptember 1-ji tüntetésen való, hang
súlyozottan békés tüntetésre hívta fel a munkástömegeket.35 Istenes bácsi apró gesz
tusa önmagában mutatja az író szándékát, amellyel nyilvánvalóan az ötvenes évekre 
szalonképtelenné váló szociáldemokrácia harmincas évekbeli megítélésének befolyá
solására törekszik. Istenes Neiselhez hasonlóan a tüntetés egyik fő irányítójaként, 
szervezőjeként jelenik meg, az író részéről így azt az implicit módon megfogalmazott 
látszatot keltve, mintha a megmozdulás valójában kommunista kezdeményezésre 
szerveződött volna meg. A forgatókönyv 42. képében, miután illegális tevékenysége 
miatt elbocsátják a jéggyárból (ez egyébként a Feleletben is megtörtént), Istenes bácsi 
is agitálja Bálintot a részvételre:

ISTEN ES Vendelhez. Elsejére meg egy szálig kihozd mind az embert! Bálint 
felé fordulva. Te is ott légy!

BÁLINT szemét Istenesre emelve. Azt a felvonulást a kommunisták rendezik?
ISTEN ES megsimogatja fejét. Ott leszünk!
BÁLINT Azért bocsátották el, Istenes bácsi?36

34 Uo., 317.
35 G a r a m i  Ernő, K i az utcára!, Népszava 1930. augusztus 17., 1.
36 Bálint elindul, 322.
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Bálint harmadik „tanítómesterének" megformálása tükrözi a leghűbben az átírt mű 
szellemiségét és Dérynék a Feleleteitát követő lépéskényszerét, amely az eredeti szö
veg radikális átalakítását sürgette. A regény második kötetének egyik vitatott figu
rája, Brányik Péter az első kötetben mindössze két jelenet erejéig bukkan fel. Alakja 
mégis kulcsfontosságú a későbbi események szempontjából, mivel a szerző az öntu
datos, fiatal munkásból párttitkárt szeretett volna faragni az utolsó kötet végére. De 
mivel a második részben Brányik (és vele együtt az egész illegális kommunista párt) 
ábrázolása „erőtlenre" sikeredett Révai József szerint, jellemének újraformálását az 
alapoktól kellett újrakezdeni. (Noha az első rész Brányik-ábrázolásával egyetlen kri
tikusnak sem volt problémája -  igaz, ekkor még nem is lehetett sejteni, hogy a fiatal 
lakatosnak később is lesz még szerepe a történetben.) A Feleletben Bálint végignézi, 
amint rendőrnyomozók lefogják és pofozzák Brányikot, amiért nem ismeri el, hogy 
a kommunista párt tagja (az első kötet egyébként nem is tesz még erre egyértelmű 
utalást), majd legközelebb csak a regény végén, a rendőrökkel viaskodva találkoznak 
néhány pillanat erejéig. A forgatókönyvben -  talán mondanunk sem kell -  az első 
találkozás egészen másképp történik meg: Brányik a már említett Vasas székház
beli gyűlésen jelenik meg és szólal fel, méghozzá egyértelműen a kommunista állás
pont képviseletében (Bálint természetesen nincs jelen a gyűlésen, de a székház előtt 
találkozik Brányikkal, akinek határozott, hősies fellépése lenyűgözi őt). A fiatal mun
kás nem mással, mint Peyer Károllyal száll vitába, azt az érzést keltve a befogadóban, 
mintha Peyer és a Szaktanács valójában nem is támogatták volna a tömegek utcára 
való kivonulását, és kizárólag a kommunistáknak lenne köszönhető, hogy a tüntetés 
végül mégis megvalósulhatott. Sőt a jelenet végére Peyer egyértelműen a munkás
áruló képét ölti, hiszen egyrészt mintha örömmel jelentené be friss értesülését, misze
rint a rendőrség betiltotta a felvonulást,37 másrészt pedig nem hajlandó figyelembe 
venni a félisteni magasságokba emelkedő Brányik véleményét, amely -  természete
sen -  egyszersmind az összes munkás véleményét is jelenti:

BRÁNYIK/eláH, túlkiabálja a lármát. Elvtársak! Keményen, határozottan. Elv- 
társak, javaslom, hogy szeptember elsején a munkásosztály vörös zászlaja 
alatt vonuljunk fel az utcára.

A lencse az elnöki emelvényre fordul, hol Kabók teljes erejéből rázza a csengőt. 
Peyer a rendőrtiszttel beszélget.

K
BRÁNYIK végig igen nyugodt. Kabók elvtárs is sértőnek tartaná magára nézve, 

ha vörös zászló alatt vonulna fel?

37 Ez a mozzanat már önmagában is bizonyíték a valós események „átértelmezésére”, hiszen az augusztus 
27-i gyűlés éppen a rendőrség tiltó határozatával szembeni fellépés megszervezése miatt jö tt létre. 
(A rendőrségi rendeletről lásd a Népszava augusztus 28-i számának címlapját: „Az államrendőrség 
budapesti főkapitánya, 8002. számú véghatározatával, úgy döntött, hogy Budapest munkanélküli és 
dolgozó munkásainak a Szakszervezeti Tanácstól szeptember 1-re bejelentett fölvonulását és gyűlését 
nem engedélyezi és annak megtartását megtiltja.” [Szerző nélkül,] A munkásnak tilos!, Népszava 1930. 
augusztus 28., 1.)
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KABOK Megvonom a szót.

BRÁNYIK A szót csak az a munkásság vonhatja meg tőlem, amely ideküldött, 
hogy szót emeljek érdekében.

PEYER ordítva. Azonnal üljön le vagy kivezettetem.
BRÁNYIK Engem ne fenyegessen, mert az rajtam nem fog. Én a munkásságnak 

vagyok a bizalmija, s nem a rendőrségnek, Peyer szaktárs. [...] Nem vagyok 
ijedős ember, szaktársak. Engem hiába fenyegetnek, de akár át is adhatnak 
amott az ajtóban várakozó detektíveknek, én úgy gondolkodom s úgy teszek, 
ahogy ezt a forradalmi magyar proletariátus tisztességtudó vezetőitől elvárja.
S tessék tudomásul venni, hogy akármit határoz is itt a gyűlés, az emberek 
szeptember elsején az utcán lesznek. Leiií.38

Brányik a tüntetésen is népvezérként lép fel: a harc tetőfokán, Peyer megveretésekor 
egy ház tetején lobogtatja a magával hozott vörös zászlót, miközben a tömeg az In- 
ternacionálét énekli. A forradalmi giccsnek ezt a fokát már a Dramaturgiai Tanács 
tagjai, sőt Révai József is sokallta. Megjegyzéseiben Révai több ponton is Déry sze
mére veti a bizalmi gyűlést és a tüntetést érintő tárgyi tévedéseit: előbbiek közé tar
tozik, hogy a bizalmi üléseken soha nem volt rendőrtiszt, így Peyer nehezen adhatta 
volna át Brányikot a hivatalos közegeknek. Utóbbiak közé pedig például az, hogy mi
vel a vörös lobogó tiltott jelképnek számított a harmincas években, elég valószínűt
lennek tűnik, hogy Brányik éppen a zászló kibontásával tüntetett volna a fennálló 
hatalom ellen.39 Nádasdy Kálmán szerint Brányik alakja lehetne a legfontosabb a szö
vegben, Déry mégis „papírfigurát" csinált belőle. Ehhez a véleményhez csatlakozott 
Gellért Endre és Major Tamás is a forgatókönyv vitáján, Szántó Miklós, a miniszté
rium filmfőosztályának vezetője viszont egyetlen Bálint-Brányik közös jelenettel ki
javíthatónak vélte a munkásalak „előkészítetlenségét".40 Déry végül ez utóbbi javasla
tot fogadta el, Révai észrevételeit pedig szinte kivétel nélkül figyelmen kívül hagyta.41 
A tüntetés után, már a fogdában, megtörténik a nagy egymásra találás a két szereplő 
között, melynek végén Brányik egy „Ember légy!" felszólítással hagyja magára a fiút, 
akit ezzel mintegy „felszenteli" a kommunista pártmunkában való részvételre.42

A főalakokon kívül a mellékszereplők is erős változásokon estek át. Ezen átala
kítások közül némelyik indokolható az eltérő műfaj által megkövetelt dramaturgiai 
egyszerűsítéssel. így például Juliska, Bálint szerelme a forgatókönyvben Neisel lánya
ként jelenik meg, holott a Feleletben semmiféle rokoni kapcsolat nem volt közöttük
-  nyilván azért, hogy ne kelljen feleslegesen még egy család történetét bevonni a filmbe.

38 Bálint elindul, 328.
39 R é v a i, Megjegyzések Déry Tibor: Felelet c. forgatókönyvéhez
40 Jegyzőkönyv a Dramaturgiai Tanács üléséről, 12.
41 A teljes képhez hozzátartozik, hogy 1953. július 2-án Révai elveszítette teljhatalmát a kulturális élet 

fölött, így Déry valószínűleg fölöslegesnek érezte a már amúgy is kínos mű további alakítgatásával való 
foglalkozást.

42 Bálint elindul, 345.
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Juliska szerepe egyébként jóval hangsúlyosabbá válik, hiszen míg a regény első köte
tében a két gyerek szerelme afféle játékként kezdett csak bontakozni, addig itt már 
érett, tudatos párként tekintenek a jövőbe az utolsó jelenetben:

JULISKA A tükörképét nézegeti. Te meg már sose veszel el feleslegül?
BÁLINT Elveszlek én, ne félj.
JULISKA Mikor?
BÁLINT Ha ember lesz belőlem.43

Szintén dramaturgiai egyszerűsítésnek tudható be, hogy Bálint bátyja, Feri kimaradt 
az új szövegből (bár ezt akár az is indokolhatja, hogy a báty tipikusan lumpenproletár 
ábrázolása nem illett a patetikus forgatókönyvbe), és hogy édesanyja és nagybátyja, 
Józsi gyengéd kapcsolatából semmi sem maradt meg (holott kettejük viszonya a re
gényben igen erős hatást gyakorol Bálint cselekedeteire).

A regénybeli Ocsenás Feri azonban valószínűleg bonyolultabb okokból „változott 
át" Vendel Ferivé a Bálint elindulbzn. Bálint jéggyárbeli szaktársának és barátjának 
árulása még a Felelet második kötetéről folytatott vitában is előkerült. A jóval Révai 
József cikkének megjelenése előtt, 1952 májusában megrendezett írószövetségi vita
délutánon Vértes György Déry szemére vetette Ocsenás tettének érzelmi alapon 
való megítélését és a mozgalmi szempontok mellőzését:

Meghatározza-e valóban Ocsenás rendőrségi árulását és spiclivé válását az a kö
rülmény, hogy elernyedt a keze és menekülni akart, még Bálint rovására is? Gyá
va volt-e Ocsenás? Déry szerint igen. Déry azonban figyelmen kívül hagyja azt 
a körülményt, hogy Ocsenás -  mint az Isteneshez való kapcsolatából megtud
juk -  részt vesz az illegális mozgalomban is. Fel kell tehát tennünk a kérdést, 
vajon kockáztathatta-e Ocsenás Bálint megmentéséért önmagát, mint az ille
gális mozgalom egyik tagját? [...] A mozgalmi szempontokat is figyelembe kell 
venni, és az osztályharc konkrét fegyvereinek konkrét helyet kell elfoglalniok 
az alakok életében és ez lényeges változást hozna Déry alakjainak életében is.44

Déry talán a szereplő kellemetlen, nehezen értelmezhető „előélete" miatt nevezte át 
Ocsenást Vendelre, és egészen biztosan ezért marginalizálta a forgatókönyvben ját
szott szerepét.45 Vendel kizárólag gúnyos, csipkelődő megjegyzéseivel véteti észre 
magát a szövegben (egyébként a regényben is hasonló volt a stílusa), Bálinttal való 
kapcsolata azonban egyáltalán nem mélyül el, a tüntetésen elkövetett árulása (avagy
-  Vértes szerint -  ésszerű cselekedete) pedig teljesen kimaradt.

43 Uo., 347.
44 Vértes György hozzászólása az írószövetség vitáján: Gyorsírói feljegyzés a Magyar írók Szövetségének 

1952. május 21-én tartott vitadélutánjáról, PIM Kt, Déry-hagyaték, A Felelet-vita című pallium, 17.
45 Bár a Dramaturgiai Tanács vitáján Bálint „öntudatosodásával” indokolta, hogy Ocsenás/Vendel veszí

tett a jelentőségéből: „Mi szükség volt Ocsenásra a regényben? Azért volt rá szükség, mert a regényben 
Bálint egy moralizáló ifjú. Szükség volt az ellenpárjára. I tt  azonban Bálint már nem moralizál.” Jegy
zőkönyv a Dramaturgiai Tanács üléséről, 16.



A  m unkásm ozgalm i hagyományok „újragondolása” a forgatókönyvben

A Bálint elindul legfontosabb ismérve és különbsége a Felelethez képest, hogy direkt és 
egyértelmű aktuálpolitikai üzenetet hordoz, amely a magyarországi munkásmozga
lom hagyományainak átértelmezését célozza. Az M SZ D P 1921-től, a Bethlen-Peyer- 
paktumtól kezdve törvényes ellenzékként volt jelen a parlamentben, és -  egyetlen 
hivatalos munkáspártként -  jóval nagyobb taglétszámmal, támogatottsággal és befo
lyással bírt, mint az emigrációból irányított, egymásról olykor mit sem tudó konspi- 
rációs sejtekben működő KMP. A hagyományosan a szociáldemokráciához kötődő 
szakszervezeti mozgalom vezető testülete, a Szakszervezeti Tanács több tüntetést 
is szervezett 1930-ban: először május 1-én vonult fel Budapesten több ezer szervezett 
dolgozó, majd június 5-én még többen voltak jelen a Bródy Sándor utcai régi kép
viselőházban tartott munkanélküli-gyűlésen.46 A szeptember 1-jén tüntetés szintén 
a Szaktanács kezdeményezésére indult, a vele igen rossz viszonyban álló KM P és a 
kommunista irányítású M O EB (Munkanélküliek Országos Egységbizottsága) vi
szont megpróbált a tüntetés ürügyén minél több szelet kifogni a szociáldemokraták 
vitorlájából. A M O EB eredetileg november 1-jére tűzte ki saját „éhségmenetének" 
időpontját, de -  a szeptemberi munkásmegmozdulás várhatóan nagy visszhangját 
kihasználandó -  végül csatlakozott a Szaktanács demonstrációjához. A kommu
nista és a szociáldemokrata törekvések igencsak távol álltak egymástól: a konszolidált 
Bethlen-kormánnyal bizonyos mértékig együttműködő M SZ D P  alapvetően a pol
gári társadalommal való békés együttélést tűzte ki hosszú távú célul a munkásság elé; 
ezzel szemben a K M P (az 1930. február 26-a és március 15-e között a Szovjetunió
beli Aprelevkában megrendezett II. kongresszus értelmében) a proletárdiktatúra 
rövid úton való elérését jelölte meg kizárólagos megoldásként.47 Ennek megfelelően 
a szeptember 1-ji tüntetéshez való hozzáállása is eltérő volt a két pártnak: míg a hi
vatalos szociáldemokrata fórumok csakis a békés menetelést tartották elfogadható
nak, addig a kommunista sejtek mindent megtettek a nyílt összecsapás kiprovoká- 
lásáért.48 A korabeli sajtó meglehetősen változatos becsléseket tett közzé a tüntetés 
résztvevőinek számát illetően. A Pesti Napló tíz-tizenötezer tüntetőről beszélt,49 
míg a Népszava „százezreket" emlegetett50 -  az utókor történetírása 150 ezer fősre 
becsüli a tömeg reális létszámát.51

A két háború közötti illegális hazai munkásmozgalomtól hangsúlyosan elhatáro
lódó, moszkovita irányítású Rákosi-hatalomnak (többek között) ezzel a nagy tömé-

46 [Szerző nélkül], Magyar május elseje az utcán, Népszava 1930. május 2., 1.; ilL [Szerző nélkül], A mun
kanélküliek utolsó üzenete a kormánynak, Népszava 1930. június 6., 1—3.

47 S íp o s  Péter, Legális és illegális munkásmozgalom (1919—1944), Gondolat, Budapest, 1988,165.
48 A Népszava legalábbis minden tárgyi és személyi veszteségért a kommunista provokátorokét okolta 

a tüntetés után (természetesen a rendőri túlkapásokon kívül). Ez, persze, nem jelenti magától érte
tődően azt, hogy ne lettek volna szociáldemokraták is az erőszakot helyeslő munkások soraiban. Vö. 
[Szerző nélkül], A bolsevista különítmény, Népszava 1930. szeptember 3., 2.

49 Sztranyavszky államtitkár nyilatkozata, Pesti Napló 1930. szeptember 2., 5.
50 [Szerző nélkül], Százezrek tüntetése Budapest utcáin, Népszava 1930. szeptember 2., 3.
51 S íp o s , L  m ., 2 0 1 .
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geket mozgósító eseménnyel kellett valamilyen módon elszámolnia. Ez meglehető
sen nehéz feladat volt, hiszen az ötvenes évek politikai hatalma a (néhány évvel koráb
ban még szövetségesként üdvözölt) szociáldemokratákat „jobboldali elhajlókként" 
kívánta láttatni, a húszas, harmincas években Magyarországon tevékenykedő kom
munistákkal szemben pedig állandóan napirenden volt a szektásság vádja. A korszak 
„szektás ábrázolásáért" Déry már A befejezetlen mondat kapcsán is szembekerült az 
(akkor még Lukács György által ismertetett) kommunista állásponttal,52 a Felelet 
második kötete kapcsán pedig még komolyabb támadások érték. A Bálint elindulbzn
-  nyilván a korábbi tapasztalatok hatására -  igyekezett „biztosra menni", így mind 
a szocdemek, mind az illegális kommunisták ábrázolása tekintetében a korszakban 
forgalomban lévő klisékből építkezett.

A szociáldemokraták 1948-as beolvasztása után koncepciós perek sora indult az 
M SZ D P  egykori vezető politikusai ellen, így például a tüntetés egyik fő szervezőjét, 
Peyer Károlyt 1948. február 16-án kémkedésért nyolcévi börtönre ítélték (Peyer a bün
tetés elől emigrációba menekült).53 Nagyjából innen eredeztethető a kommunista ha
talom egyre fokozódó szocdem-ellenessége, a szitokszóként használt peyerizmus kife
jezés, a Hidas Antal szerezte Vörös Csepel című mozgalmi induló egyre többek által 
énekelt uszító sorai54 stb. A Felelet első kötetének kritikusai igen elégedettek voltak 
a „jobboldali szociáldemokraták" árulásának műbeli leleplezésével,55 holott Bálint 
itt éppen hogy csak hallomásból értesül Peyer megveretéséről,56 a két eltérő munkás 
eszmerendszer pedig még csak Ocsenás és egy idősebb férfi nem kifejezetten ellensé
ges eszmecseréje során ütközik meg egymással.57 Természetesen nem hallgathatjuk 
el, hogy már a regényen is érezhető a két évtizeddel korábbi események emlékezeté
nek átalakítására való törekvés. A regény csúsztatásaihoz képest azonban a forgató- 
könyv nagyon is direkt eszközökkel él. A tömeg itt már csakis kommunista jelszavakat 
skandál, úgymint „Éljen a Kommunisták Magyarországi Pártja!", „Éljen a proletárdik
tatúra!", „Éljen a Magyar Kommün!", „Éljen a Szovjetunió!" stb.,58 a szociáldemokraták 
viszont egyértelműen rendőrspiclikként, a hatalom kiszolgálóiként jelennek meg. Peyert

52 L u k á c s  György, Levél Németh Andorhoz Déry Tibor regényéről =  Uő., Új magyar kultúráért, Szikra, 
Budapest, 1948,127-139.

53 A magyar szociáldemokrácia kézikönyve, főszerk. V a rg a  Lajos, Napvilág, Budapest, 1999,163.
54 Vö. „A gégédre hurkol statáriumot, / és tapsolnak hozzá a rongy árulók, / Büchlerek, Propperek, 

Peyerek.”
55 Vö. például: „A szeptember 1-i tüntetésen [...] az Andrássy-út mellékutcájában egy jobboldali szociál

demokrata mondja el az áruló, bomlasztó véleményét és rágalmazza a kommunistákat. A regény egyik 
alakja tüstént megadja a választ. [...] Déry alakjának szavai meggyőzik az olvasót. Maradéktalanul 
leleplezik a jobboldali szociáldemokraták hamis, hazug demagógiáját, áruló sztratégiáját.” Fa lu d y ,
I. m., 4.; „Déry helyes érzékkel különbözteti meg a szociáldemokrata párt áruló vezetőit és hazug 
agitátorait a becsületes, de félrevezetett párttagoktól. Mikor az áruló Peyer oszlást parancsol a felvonuló 
tömegeknek, nem kerülheti el a munkások ökölcsapásait, s a szakszervezeti demagógok ugyancsak 
kemény megrovást kapnak a dolgozóktól.” N agy, L m., 52.; „A regény leleplezi a jobboldali szociáldemok
ratákat, aljas árulásukat, együttműködésüket a rendőrséggel. A tüntetés leírása abban a pillanatban ér 
véget, amikor a munkások megverik a becstelen kém Peyert.” G im e s  , I .m ., 10.

56 D é r y , Felelet, 3 0 8 .
57 Uo., 291-293.
58 Bálint elindul, 341—342.



és Kabókot a rendőrök védelmezik a felbőszült munkásoktól; Bittner, a Feleletben is 
feltűnő ellenszenves „munkásarisztokrata" „az államhatalomnak alulmaradnia nem 
szabad" végű monológgal próbál Sztranyavszky Sándor belügyi államtitkár kedvé
ben járni (ráadásul a 68. képben Bittner szó szerint az államtitkár lábai előtt hente
reg);59 az öncélú rombolásba kezdő suhancokat pedig a rendező szociáldemokraták 
helyett a kommunista Istenes bácsi regulázza meg.60 A legnyilvánvalóbb csúsztatás 
pedig Bálint nagybátyja, Józsi bácsi hősi halála. A forgatókönyvben a bátran harcoló 
férfi (másokkal együtt) rendőrsortűz áldozatává válik: ezzel önmagában nem lenne 
semmi probléma, ha nem tudnánk, hogy a szeptember 1-ji eseményeknek egyetlen 
áldozata volt, méghozzá egy Darnyik János nevű galgahévízi állványozó. A tüntetés 
utáni napokban a kormánypárti és az ellenzéki sajtó egyaránt bőségesen cikkezett 
az egyetlen áldozat halálának körülményeiről, sőt a Népszava Darnyik temetéséről, 
valamint családjának további sorsáról is tudósított.61 Ennek fényében Józsi bácsi már- 
tíromsága igencsak hiteltelen és átlátszóan demagóg jelenetnek tűnik -  bár hozzá kell 
tennünk, hogy 1953-ban a közönség nagyobbik része nem valószínű, hogy tisztában 
volt a két évtizeddel korábbi tüntetés valós történéseivel. (És azt is meg kell jegyez
nünk, hogy már a Felelet sem ragaszkodott a történelmi hűséghez a személyi vesztesé
gek tekintetében: a regényben ugyanis Istenes bácsi esik el a csatamezőn, igaz, jóval 
kevésbé teátrális körülmények között, mint Józsi bácsi a forgatókönyvben.)

Mint már utaltunk rá, Déry a Bálint elindulbzn jóval megengedőbb képet fest az 
illegális kommunista pártról, mint ahogy az az ötvenes évek párton belüli, a moszko- 
viták teljes hatalomátvételét célzó lépések (például a nem moszkovita Rajk László 
1949-es kivégzése, vagy Kádár János börtönbüntetése) ismeretében várható lenne. 
Ennek oka elsősorban abban keresendő, hogy bizonyos fokú jogfolytonosságot nem 
lehetett eltagadni a KM P és az M D P között, így az ezt a korszakot ábrázoló szerző
ket a kultúrpolitika korifeusai minden esetben a pozitív vonatkozások, az egyszeri 
munkások nagy tetteinek kiemelésére buzdították. A Felelet második kötetéből éppen 
ezt hiányolta Révai: szerinte Déry csak az illegális párt valóban létező hibáira hívta 
fel a figyelmet, a jövőbe mutató körülményeket viszont elhallgatta.62 A Bálint elindul 
„egydimenziós" kommunista figurái -  mindenekelőtt a vörös zászlót az Internacionálé 
dallamára lóbáló Brányik -  többek között az e kívánalmaknak való megfelelés kény
szerének tudhatok be.

K övetkeztetések

Ahogy a fentiekből kiderülhetett, a Bálint elindul a legnagyobb jóindulattal sem em
líthető Déry írói pályájának maradandó alkotásai között. A szöveg, bár a Feleleten 
alapszik, meg sem közelíti -  mint láttuk, szükségszerűen meg sem közelítheti -  annak

59 Uo., 340.
60 Uo., 342.
61 Vö. [szerző nélkül], Szerdán titokban hazaszállították Galgahévizre és azonnal eltemették a hétfői föl- 

vonulás halottját, N épszava 1 9 3 0 . szeptem ber 4 ., 3.
62 Révai, Irodalmunk egyes kérdéseiről, 108.
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művészi színvonalát. Paradox módon azonban éppen gyarlósága okán válik fontos 
elemévé Déry 1950-es évekbeli munkásságának, tágabban értelmezve pedig a korszak 
teljes magyar irodalmának. A forgatókönyv ugyanis nehezen lenne értelmezhető ki
zárólag egy (bármennyire is elkötelezett) író szerves művészi-ideológiai fejlődésének 
állomásaként: nyilvánvaló, hogy a szöveg alakulását legelsősorban a Fe/e/eí-vita „vád
pontjai" irányították, ily módon pedig (persze áttételesen) nem kizárólag Déry, hanem 
a végnapjait élő Révai-féle kultúrpolitika termékének is tekinthető. A Bálint elindul 
világosan rámutat azokra az ideológiai alapvetésekre, amelyek mentén a korszak hi
vatalos kultúrpolitikája kijelölte volna a magyar irodalom Fe/e/et-v ita utáni haladási 
irányát. A szöveg sematizmusa, átlátszó vulgárpolitikai kitételei és az új direktívák
hoz való megoldatlan (megoldhatatlan?) uniformizálása ugyanakkor arra is felhív
hatja a figyelmünket, hogy az évtized leghírhedtebb művészeti polémiája valójában 
milyen kevés fogódzót adott a megbírált szerzőknek (köztük Déry Tibornak) az ad
dig elkövetett „hibáik", „tévedéseik" kijavításához -  a szöveg hűvös fogadtatása a párt 
vezető filmes, színházi és irodalmi szakembereinek részéről pedig még inkább alá
támasztja ezt az állítást.


