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A FELDERÍTŐ LÁNY 
A moszkvai TV a magyar TV-nek ajándékozta Maksz Poljanovszktj 

"A felderítő lénye című filmjét, mely egy magyar származású szovjet lány 
hOsi történetéről szól. Ez alkalomból közöljük a Budapesten tartózkodó író 
sorait TV-nézölnkhez. 

Könyvem hősnője nem kitalált 
figura. Tánya Bauer, egy magyar 
forradalmán és egy orosz asszony 
házasságából született. Bauer István 
részt vett az !1919-«s magyar forra-
dalomban (egy bank kormánybizto-
sa voLt), majd a magyar Tanácsköz-
társaság leverése urtán kényszer-
munkára Ítélték. Néhány év múlva 
Lenin javaslatára több magyar for-
radalmárral együtt kicserélték az 
Oroszországban rekedt magyar hadi-
foglyokkal. 

Bauer Istvánnak új hazájában 
egy lánya született. Amikor a kis-
lány elérte a komszomolista élet-
kort és belépett a szovjet kommu-
nisták ifjúisági szövetségébe, tagsági 
könyvébe így írták be a nevét: Bau-
er Tatjána Sztyefanova. 

Tányáról szóló könyvemet a lány 
életére vonatkozó valóságos adatok 
alapján írtam. Elolvastam Tánya 
leveleit, naplójegyzeteit, beszéltem 
barátaival, moszkvai iskolatársai-
val, valamint azokkal, akik Bjelo-
russziában vele együtt dolgoztak 
1942—44-ben a föld alatti mozga-
lomban. Az .-Egy fiatal felder!tó-
lány története* című könyvem 1961 
tavaszán jelent meg Moszkvában. 
A minap kaptam meg Budapestről 
(Bauer István jelenleg ott él) a 
könyvet magyar fordításban a Kos-
suth Könyvkiadó kiadásában. Ma-
gyar címe: A felderítő lány. 

Tatjána a háború kitörésekor ön-
ként jelentkezett katonai szolgálat-
ra. Ejtőernyős felderítő lett. 1942 
augusztusában dobták le a német 

Baloldalon KlavgyIJa Blohlna 

megszállás alatt álló Minszk közelé-
ben. Itt dolgozott mintegy két esz-

. ten dón át, 1944 június 15-én a né-
met partizán vadászokkal vívott 
fegyveres összecsapás során hősi 
halált halt, három héttel a bjeio-
rusz főváros felszabadítása előtt. 

Ennek az igaz történetnek az 
alapján készült "A felderítő lány* 
című televíziós drámám. Január 
5-én közvetítették Moszkvából a te-
levízió központi stúdiójából. Tánya 
szerepét Klavgyija Blohina, a Kis 
Színház fiatal művésznője alakítot-
ta. Blahinát nemcsak ai Szovjet-
unióban, de külföldön is jól ismerik. 
Lev Tolsztoj *A sötétség hatalma* 
című darabjában ő játszotta Anjut-
kát, Akszjonov "Kollégák*-jában 
Innát. A Kis Színház ezt a két da-
rabot a közelmúltban Franciaor-
szágban is bemutatta. 

A közvetítés előtti napon Klav-
gyija Blohina ezt mondta nekem: 
"Tánya Bauer az első új szerepem 
1983-ban. Ügy érzem, mintha én 
lennék a hőslelkű komszomolista 
felderítő lány, akit ejtőernyővel 
dobtak le a fasiszták által megszállt 
Bjelorussziában, hogy teljesítse a 
haza iránti kötelességét. Láttam 
azokat a filmfelvételeket, amelyeket 
a hitleristák készítettek az általuk 
megszállt Minszkben. Így el tudtam 
képzelni azt a helyet, ahol Tánya 
Bauer Tatjána Klimantovics álnéven 
hajtotta végre nehéz feladatát.* 

A bemutató napján természetesen 
mindannyian nagyon izgultunk. 
Hramov rendező csakúgy, mint a 
szereplők vagy e sorok írója, akinek 
a film közvetítése után beszélnie 
kellett a televízió nézői előtt. Meg-
mutattam azoknak 1 a fényképét, 
akikről könyvem szól. Azóta a Tá-
nya hőstettéről szóló elbeszélést a 
televízió képernyőjén a Szovjeté 
unióban és az egész világon több 
millió néző láthátta. 


