
Plusz mínusz egy nap 
Fábri Zoltán ú j filmjében két ré-

teg fedi át egymást. Az egyik: egy 
volt háborús bűnös, egy fasisztoid al-
kat elemzése, huszonötévi börtön 
után, a szabadság első napján. Mi 
hajtotta akkor kivégzésre, egy utca 
felgyújtására, s mi maradt benne a 
börtön után? Létezik-e a magatar-
tást illetően pszichológiai elévülés? 
Ebben a rétegben Baradla, a szaba-
dult rab döbbenetes portré egy em-
berről, aki konzerválja magában azo-
kat a gyilkos ösztönöket, melyeket 
frázisokból, indulókból, és a pusztí-
tás megszállottságából fabrikáltatott-
vele sorsa és a háború. Ezt az egy-
kori szörnyeteget nem direktben mu-
tat ja a film, hanem a börtönévek 
megszűrő áttételén: Baradla ködös, 

kissé bomlott fantáziájában ki akar 
békülni egykori áldozataival, de eb-
ben a békülési szándékában ott pis-
lákol az elfelejtett, vagy felködlő 
bosszú is. A kép talányos érdekessé-
gét a pszichológiai képlet ritkasága 
és bonyolultsága emeli. 

Ezt a képet azonban átfedi egy 
másik réteg: a huszonötéves távlat-
ból látott háború értelmetlenségé-
nek, irracionalitásának gondolata. 
Baradla egy mulatozó társaságban 
vallja meg bűnét: ő volt az, aki en-
nek a falunak főutcáját felgyújtotta. 
Senki sem hisz neki, de még az ese-
ményre sem emlékeznek: lehet, hogy 
volt valami tűz, de az nem is akkor 
volt, nem is volt olyan nagy, s fő-
ként nem lehet, hogy ez az itt idogá-

Andrássl Márton és Bencze Ferenc 



ló félszeg ember okozta volna. Ha 
nem emlékeznek rá, ha a társadalom 
nem őrzi emlékét a borzalomnak, ak-
kor meg sem történt: Baradla bör-
tönbeli barátja, Obrád ki is mondja 
ezt az ítéletet: ha a társadalom tuda-
tából kiveszett ez a kép — akkor 
hiábavaló volt az egykor kitüntetés-
sel jutalmazott tett, a borzalom és a 
börtön, értelmetlen és irracionális 
lett egész élete. A fasiszta alkat és ez 
az önön életének értelmetlenségét 
felfogni kezdő megrokkant ember 
képe keveredik, tűnik át egymásba. 
Sajnos úgy, hogy a két kép nem ma-
gyarázza, hanem összekuszálja egy-
más árnyalatait. A film kitűnően 
felépített drámai szerkezete így egy 
talányba torkollik: s a talány győz 
a magyarázatok felett. 

Baradla egyénisége is megfejtetlen 
talány, bár végig reménykedünk, 
sőt keresünk megoldásokat, olykor 
zsákutcákba is tévedünk. Talán pi-
romániás lett, innen a gyújtogatási 
szenvedély, hiszen mikor kijön a 
börtönből, akkor is — minden ért-
hető cél nélkül — felgyújtja a bör-
tön körüli füvet. Vagy talán egysze-
rű pszichopata, akit az emberi kap-
csolatok hiánya rontott meg, akit 
elfojtott vágyódása az emberi me-
legségért már fiatalkorában is vad-
állattá tett? (Ezért szorítaná magá-
hoz olyan önfeledten és választ vá-
róan azt a kisgyermeket, akit isme-
retlenül akar sajátjaként megfürösz-
teni?) Vagy bosszút állni jön a falu-
ba, és azok a szép szövegek a kibé-
külésről, a megbocsátásról csak egy 
elborult elme cselvetései? Megoldás 
kínálkozna, a magyarázat azonban 
egyikkel sem azonos, jóllehet mind-
egyik motívum tényezői megtalál-
hatók Baradla viselkedésében. A 
film azonban nem nyújt segédkezet 
a kép-jelentésnek megfejtésében, 
mert nincs ilyen megoldás. A törté-
net lényege talány. 

Ettől a hiánytól kuszálódik össze 
a kitűnően felépített dráma. Ez me-
gint szószerint értendő: Fábri talán 
legsűrűbben szövött drámai szövetét 
teremtette meg ebben a filmjében 
— a végső megfejtetlenségek köré, 
mintha a végső tartalom elő is se-
gítette volna a balladás szerkesztés 
keménységét. Dramaturgiájának 
egyetlen lépését sem lehet előre sej-
teni, minden szűkszavúan történik, 

előre alig, visszafelé is csupán uta-
lásokkal jelez: a múlt dráma az ab-
szolút jelen ismeretlenségében ját-
szódik. Ettől torokszorító a film — 
jóllehet nem értjük azt a végső mi-
értet, mely mindent megmagya-
rázna. 

A dramaturgiai tökély és a tartal-
mi homály emel ki olyan mellékmo-
tívumokat, melyek telitalálatokká 
érnek. Bócz, a kocsmáros sorsa is 
ilyen kis minidráma a drámán be-
lül: annakidején az ő felesége égett 
benn a megtorlásul felgyújtott falu-
rész egyik házában, és ő jelentette 
fel a felszabadulás után a gyújtoga-
tókat. S most félelemtől mégbabo-
názva szolgálja ki a visszatérő két 
gyilkost képtelenül arra is, hogy 
akár a falubelieket hívja segítségül, 
akár arra, hogy elmeneküljön. Szá-
mára Baradla és Obrád, huszonöt év 
felejtéséből félelmetesebb erővel tért 
vissza az egykori valóság: mintha 
Fábri társadalomfilozófiájában itt 
csillanna meg a fasizmus leselkedő, 
jelenlevő veszélyének magyarázata. 
Nem ez a két kiégett ember hordja 
ezt a veszélyt, hanem a bénult féle-
lem, mely képtelen velük szembe-
állítani akárcsak egy halk nemet is. 
A faluból csak egyetlen fiú ugrik 
neki a már részeg kísértetnek, de 
groteszk módon ő is sikertelenül. 

A film egyik legfeltűnőbb ellent-
mondását a hangvétel árulja el. 
Fábri már évek óta küzd egy fel-
feltörő hanggal, melyet művészi fe-
gyelmével, intellektualitásával 
igyekszik elfojtani — eddig sajnos 
sikerrel. Ez pedig a groteszk, ironi-
kus, vagy éppen szatirikus látásmód. 
Ennek a filmnek egyik alapbetegsé-
ge, hogy nem meri szabadon engedni 
ezt a már kirobbanni készülő, a jele-
netekben szinte mindig ott bújkáló 
iróniát, keserű komédiát. Keserű ko-
média rejlik a tény mögött, hogy a 
nagy kibékülésből — amit Baradla 
tervez — semmi sem lesz; hogy a 
kocsma előtt gyülekező emberek, 
akikről Baradla is, a néző is azt hi-
szi, a nagy leszámolásra érkeznek — 
csupán tejre várakoznak, és odébb 
mennek, amint megjön a tejes. Az 
elfelejtett ember és az elfelejtett 
gaztett kettősségének összejátszása 
ilyen iróniát rejt magában. De ezt 
teljesíti ki Obrád brutális életszere-
tete, korlátoltsága, Baradlát kontra-



karikírozó közvetlensége. Csakhogy 
a film ezt a keserű iróniát elfojtja, 
mintha a téma súlyával, a fasizmus 
probléma jelentőségével összeegyez-
tethetetlennek tartaná az iróniát. 
Pedig igen jót tett volna a történet 
egészének, sőt a képformálás túl-
dramatizált szerkezetének is egy 
ilyen szabadon engedett — akár ke-
serűre színezett — ironikus vagy ko-
mikus látásmód. Felszabadította vol-
na a film visszafogottságát, és ha 
brutálisabban is, de legalább ember-
közelibben jellemezte volna a prob-
lémát is, sőt a mi viszonyunkat is 
ehhez a negyedszáz éves traumához. 

S mi a legfontosabb: megoldotta 
volna Fábri Zoltán művészi kitelje-
sülésének már több filmen keresz-
tül csupán készülődő, de soha nem 
vállalt hangváltását. Talán az Utó-
szezon óta készülődik ez a váltás: 
a humor, a szatíra, a keserű, ha ügy 
tetszik filozófikus irónia szabad ki-
bontása —, azonban a korábbi esz-
közök fegyelme mindig visszafogja 
ezt a szándékot. Fábri talán eddigi 
pályája cserbenhagyásának érzi ezt 
a váltást: pedig ösztöneiben, képfor-
málásának észrevétlen, a művészi 
kontroll által nem lefogott mozzana-
taiban már szinte teljesen megérett 
ez a látásmód, hangvétel. Nem a fr i-
voll játszadozás, hanem egy keser-
nyés, az embert a maga játékaival 
megmérő és értékeivel szembesítő 
ironikus-komikus szemléletmód. 

S ezzel a könnyedség igénye. Aho-
gyan a postamesternő házában leját-
szódó jelenetet megformálta, ami-
lyen könnyed játszadozásnak tűnik 
ez az eset, ahogy a spicces vendégek 
szinte bohócot csinálnak Baradla 
pszichopata és valóságos emlékeiből 
— úgy válik az egész játékos jelenet 
egyszerre komollyá: mikor a felej-
tés társadalmi tényét hirtelen egy 
másik oldalról látjuk. Arról, hogy a 
rosszat elfelejti a társadalom, de ez 
a gyógyító felejtés arra is kiterjed, 
amit nem lenne szabad elfelejteni. 
Másszóval: az a játékosság, az a ko-
komikus látásmód mindig visszata-
lál egy társadalomfilozófiai gesztus-
hoz. Bátran szabadon lehetne tehát 
engedni: művészete nem szűkülne, 
hanem kiteljesedne általa. Mert a 
visszafogás, az ironikus-komikus 
hang elfojtása már nem vezet érték-
emelkedéshez. Ennek a filmnek bi-
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zonytalansága abban rejlik, hogy 
Fábri a történetben ott lapuló és ál-
tala felfedezett, titkon meglátott tra-
gikumot nem engedi érvényesülni. 

E vívódások nem hagytak nyomot 
a játékon: Fábri nagyszerűen inspi-
rálja színészeit. Az erdélyi- színészek 
nemcsak ú j arcokat jelentenek a 
vásznon, hanem egy sokrétegű sze-
mélyes drámát szólaltatnak meg. 
Anatol Constantin Baradlája szikár 
és megszállott, réveteg és véres tett-
re készülő, Bencze Ferenc Obrádja 
viszont nemcsak kedélyes ellenpó-
lus: olykor ő a fenyegetőbb, kímé-
letlenebb. Andrássi Márton Bócz 
hallgatásából formál drámát. Pécsi 
Ildikó, Apor Noémi szellemesen, nai-
van teremtenek hátteret az alvilági 
szenvedélyek lobogásának. ülés 
György az egész filmet szinte nagy-
közeli képekben komponálta, jelez-
ve, hogy a dráma jobbára már csak 
a lélekben, az emlékekben, s a visz-
szatérő lidércképekben feszül. 

ALMÁSI MIKLÓS 


