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Az 1929-es éhségsztrájk drámája 

bontakozik ki Kósa Ferenc, Csoóri 
Sándor és Sára Sándor új íilmjében: 
három kommunista tiltakozásból, de 
saját embersége megmentésének 
vágyától is vezetve ezzel a fegyver-
rel szegül szembe a börtönparancs-
nokság jogtalan döntéseivel. A való-
ságos, történelmi sztrájk győzelem-
mel végződik — ez a filmbeli, — 
mely természetesen nem is akar hi-
teles tudósítás lenni a történelmiről 
— kudarccal: a hősök elpusztulnak, 
életüket kell áldozniok, hógy legyen 
folytatása harcuknak. A történetnek 
így két cselekményszála van: ami a 
sztrájkolok cellájában történik és 
ami az igazgatóság szobáiban folyik, 
az elnyomás különböző módszerei-
nek vitáiról, és a lázadás veszélyé-
nek legyőzéséről — ez lesz a film 
tényleges témája. Az alkotók meg-
fordították a hagyományos szemlé-
letmódot, mely mindig a szenvedő 
hősöket állította középpontba, — itt 
ők a mellékszereplők, és azt a ha-
tást vizsgálják, melyet ellenállásuk 
kivált elnyomóikból, valamint azt, 
vajon tovább sugárzik-e ez a maga-
tartás másokra is, azaz lehet-e foly-
tatása egy elbukott szabadságküzde-
lemnek. 

Az első képsor már ezt a fordított 
szemléletet juttatja kifejezésre: lenn 
a börtön csarnokában karácsonyi 
műsorestet mutat be a jólelkű igaz-
gató, ajándékokkal és apácakórus-
sal, míg fent a cellában, talán egye-
dül az egész épületben, csak a há-
rom sztrájkoló marad: nyugodtan, 
még csak nem is fenségesen. A gro-
teszk karácsonyest után az igazgató 
beül beszélgetni hozzájuk: elvekről, 
a lázadás hiábavalóságáról, és saját 
helyzetének reménytelenségéről. Ez 
a fordított szituáció az egész film 
alaphangja: az elnyomók viszont új-
ra meg újra gyengébbnek mutatkoz-
nak. 

Illetve: erről folyik a.vita a bör-
tönigazgató szobájában. Keménynek, 
igazságtalanul erősnek kell-e mutat-
kozni, vagy humanistának, ami alatt 
az értendő, hogy lényegi kérdések-
ben hajthatatlannak, de legalább az 
emberiesség, a kölcsönös „megértés" 

látszatát megteremteni. Udvardi 
igazgató ez utóbbit képviseli, mint-
egy el szeretné felejteni, hogy az 
elnyomás gépezetének ő is egyik 
fontos csavarja — míg a másik mód-
szert Babella jeleníti meg, aki meg-
gyilkolja az egyik sztrájkoló rabot, 
hogy ezzel szilárdítsa meg a börtön-
fegyelmet. A történet tanulságához 
tartozik, hogy sem az egyik, sem a 
másik módszer nem vezet eredmény-
re, a film befejezésekor éppoly „fe-
gyelmezetlen" a börtön, mint az ele-
jén, a két módszer egyike sem vált 
be. Csak áldozatokat követelt. 

A film ennek a két frontnak ütkö-
zésmeneteit jobbára a börtönigazga-
tóságon belüli viszály felől közelíti 
meg: Udvardi humanizmusa, közve-
títeni igyekvő magatartása megbu-
kik, leváltják, és végül Babella ma-
rad a győztes. Ám ez a „hivatalos" 
történet azért válik izgalmassá, mert 
ezen a három halódó, de helytálló 
embernek a sorsán mérődik minden 
lépés: nemcsak etikájukon, hanem 
fizikai ellenállóképességükön. Ha si-
kerül megtörniük őket, Babella nem 
győzhet, ha kitartanak, Udvardi 
kegyvesztett lesz. Ez a belső egyen-
letrendszer tartja fenn a film fe-
szültségét. 

A film harmonikusan kidolgozott 
alkotás, az elbeszélő hangnak szinte 
minden változatát ismerik az alko-
tók: eposzi, ha hőseiről szól, gro-
teszk, mikor a börtönigazgatók gyű-
lését közvetíti, ironikus, mikor Ba-
bellát láttatja, még egy kis minitra-
gédiára is van érkezése, Kallós, „élet-
fogytos" történetének bevágásával. S 
mégis, ez a mesterien kidolgozott al-
kotás nem tud megfogni: hőfoka el-
marad a korábbi Kósa filmek izgal-
mas sokértelműségétől. Talán azért, 
mert a kommunista ellenállóknak 
szinte alig van arcuk: egyéniségük 
az ellenállás puszta tényéből van le-
vezetve, de semmit sem tudunk ró-
luk — emberségükről. Az életfogy-
tos figurájának felvillantásakor 
érezzük a legfájóbban ezt a hiányt: 
róla lám mennyivel többet sejtünk 
— nemcsak morális helytállásáról, 
mellyel a maga módján apját is vé-
di, hanem szótlan egyéniségéről is. 



A kommunisták esetében pedig még 
nagyobb szükségünk lenne valami-
féle támpontra, hiszen minden, ami 
a filmben történik, őrajtuk mérődik: 
Udvardi gyengesége és Kallós erköl-
csi felnövése, a halált választó kis 
anarchista fiú és az elnyomás egész 
gépezete rajtuk mérődik meg, róluk 
viszont csak azt tudjuk, (ami lénye-
ges ugyan), hogy éhségsztrájkot foly-
tatnak — de ez kevés. 

A történet zárt térben, végig a 
börtönvilágban játszódik, és így ele-
ve sugallja a modellszerűséget. Erre 
utalnak a groteszk absztrakcióban 
jelzett figurák és jelenetek — mint 
pl. a belügyminiszteré, a börtönigaz-
gatók ebédje az ásatásoknál. S még-
is mikor ezt a modellt meg akarjuk 
fejteni — nehézségekbe ütközünk. A 
cselekmény fővonala annyira konk-
rét, annyira kötődik a húszas évek 
végének ellenforradalmi rendszeré-
hez, a kommunista ellenállás két-
ségbeesett és hősi korszakához, hogy 
nehéz ettől a konkrét cselekmény-
száltól elszakadni, s valami általáno-
sabbat, a hatalom gyakorlásának, 
belső logikájának értelmére, mecha-
nizmusára következtetni. Ugyanak-
kor a filmben újra meg újra megje-
lennek azok az impulzusok, melyek 
a nézőtől ezt az általánosítást köve-
telik, s melyek valami olyan követ-
keztelés levonására sarkallják, hogy 

Szilágyi Tibor, Lohinszky 

aki a szélsőséges erők közé áll, köz-
vetíteni próbál, — miközben az ál-
tala gyakorolt hatalom logikájáról is 
meg látszik felejtkezni, — az elve-
szett. Csakhogy erre a következte-
tésre kisszerű a Babella-Udvardi 
párharc, és ezért a film logikáját il-
letően elégtelen is. 

A humanizmus politikai szerepé-
nek történelmi megjelenési formái 
— még a hatalomra került változa-
taiban is — sokkal keservesebb ta-
nulságokkal, nagyobb szabású tra-
gédiákkal jártak, mint amire a film-
ben célzás történik, — így, mint né-
zőknek nincs is módunkban ezt az 
utalásrendszert átélni, végiggondol-
ni vagy komolyan venni. Így aztán 
célzásokat hallunk egy általánosab-
ban megfogalmazható hatalmi gépe-
zet logikájára, de ezek az utalások 
inkább csak zavarják a konkrét tör-
ténet masszív életanyagát, a kom-
munisták és a fasiszta rendszer külö-
nös párbajának történetét. Ez utób-
bi ugyanis, még ebben a viszafoj-
tott formában is erősebb, mint az 
az utalásrendszer, mely ráépül. Ám 
ez a kiegyensúlyozatlanság, a film 
mondanivaló-rétegeinek ellentmon-
dásossága fékezi hatását, zavarja 
egyneműségét is. 

Pedig ezt az egyneműséget a kép-
formálás balladás tömörsége segít 
fenntartani: ez a színestechnikával 
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Jelenet a filmből 

fekete-fehérre egyszerűsített világ, 
mely olykor-olykor fellángol, meg-
mutatván a való világ színorgiá-
ját, hogy aztán visszaszürküljön a 
fegyház félhományába. Sára Sándor 
a történelmi alapanyag színeit keresi, 
ennek a hősi korszaknak állít elé-
gikus mementót. A szövegek is ott 
izzanak fel, ahol emberek tragédiá-
ját árnyalják — a groteszk figurák 
szinte más, a film atmoszférájától 
idegen hangon szólalnak meg. Kósa 
építkezésmódja, dramaturgiai kon-
cepciója sokat változott: visszafogot-
tabb, tatózkodik a végső kiélezések-
től — a történetben egyetlen halált, 
borzalmat sem látni — megtörténtü-
ket a néző képzeletére bízza. 

A két világ ütköztetése kétféle szí-
nészi játékot is követelt. A groteszk 

játékmodor a legjobban Szilágyi Ti-
bornak sikerült (Babella), ő tudja 
ezt a figurát „halálos komolysággal" 
a karikírozás teljes hiányával gro-
teszkké formálni. Udvardi figuráját 
már nem sikerült ilyen egyértelmű-
séggel megragadnia Lohinszky Lo-
rándnak, a groteszk mozzanat oly-
kor túl direkten kap hangot, máskor 
meg nem tudja kivédeni a figura 
leheletnyi tragikumát. Félek, ez 
utóbbi nem is az ő hibája: a törté-
net tisztázatlanságának művészi kö-
vetkezménye. A kommunisták közül 
Juhász Jácint játékára emlékszünk 
— számára ugyanis e figura megte-
remtése szellemi arculat kérdése is. 
Ez utóbbi viszont nem mondható el 
a másik két teljesítményről. 
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