
Kártyavár — avagy egy megnyugtató krimi 
A körúti moziban, a legelső dél-

utáni előadáson telt ház — a közön-
ség láthatóan jólérzi magát, csak én 
feszengek a zsöllye tizenhatodik sor-
ban. Dr. Bartha, inkognitóban utazó 
rendőrszázados, útitárshoz illő ta-
pintattal faggatja a Dunaszentmár-
tonba tartó hajó-különjárat utasait, 
és csak énkörülöttem szorul a hu-
rok. A fedélzeti utasok ugyanis 
mind, pontosan tudják, mivel töl-
tötték most egy éve, május 30-án a 
délutánt és az estét, csak nekem 
nem jut eszembe az istennek se. A 
jelek szerint csak nekem nincs ali-
bim, és a végén még nyakambavarr-
ják, hogy én gyikoltam meg Keller 
professzort, a neves tudóst és kuta-
tót, akit most egy éve halva találtak 
dunaszentmártoni villájában. A nyo-
mozás — a klasszikus jogászi logika 
szabályai szerint — közvetlenül a 
gyilkosság után is a „cui prodest" 
elvéből indult ki: annakidején sor-
ravették mindazokat, akiknek érde-
kük fűződhetett a professzor halá-
lához. (Szerencsére, én ebből a szó-
rásból, mint abszolút érdektelen — 
kimaradtam.) Az eljárásnak ez a 

Kálmán György és Töröcsik 

szakasza azonban zsákutcába torkol-
lott: a rendőrség nem tudta felde-
ríteni a rejtélyes gyilkosság hátte-
rét. A porlepte aktákat Bartha szá-
zados mégsem véletlenül kaparta 
most elő. Keller professzor duna-
szentmártoni sírkőavatása kitűnő al-
kalom a perújrafelvételre; pontosab-
ban a nyomozás folytatására. A ren-
dezés még meg is könnyíti az igaz-
ságügyi hatóságok munkáját: a tu-
dományos intézet szervezői külön 
hajón szállítják le az áldozat hozzá-
tartozóit, munkatársait, örököseit, 
ismerőseit, — és jogos feltételezés 
szerint, gyilkosát is! — a tett szín-
helyére. 

Régen rossz, ha valaki az elmon-
dottak alapján a Kártyavár című új 
magyar bűnügyi film valószínűségét, 
hitelét vizsgálja. Hogy vajon elkép-
zelhető-e honunkban, napjainkban 
ez a gyilkosság, elképzelhető-e a 
nyomozásnak, sírkőavatásnak és a 
gyanúsítottak kongresszusának ez a 
variációja? Nyugodjunk bele, hogy 
a krimi: társasjáték, legfeljebb ár-
talmatlan és enyhe, össznépi izgató-
szer, amelyet széles tömegek ki-

ari a fiira egyik jelenetében Kálmán György és Töröcsik Mari a fiira egyik jelenetében 



Töröcslk Mari és Kálmán György 

fogyhatatlan szenvedéllyel játsza-
nak, élveznek még ma is, amikor 
pedig a tévé jóvoltából megsokszo-
rozódott az egy főre eső krimi-
fogyasztás. 

Agatha Christie-t már régen 
szentté — Angyallá? — avattuk, 
amikor a magyar filmgyártás még 
mindig csak kacérkodott a műfajjal, 
álruhába — paródiának, persziflázs-
nak — öltöztetve a bűnügyi játékot. 
A Kártyavár alkotói, végre, levetik 
a műfaj jelmezét A Rubin Szilárd 
novellájából megszerkesztett krimit, 
a forgatókönyvírók, Deme Gábor és 
Hintsch György nem próbálják ön-
maga karikatúrájaként „eladni", 
nem akarják ideológiai és politikai 
mankókkal, sem valamiféle vulgari-
zált eszmeiséggel alátámasztani. 
Csakhogy, a nyíltsisakos vállalkozás 
önmagában még nem igazolja az 
eredményt. A műfaj testére nőtt jel-
mez nélkül ugyanis ezúttal kiderül, 
hogy a király — illetve a krimi — 
meztelen. A Kártyavár meséjének 
ösztövér lestérői hiányzik az ötletek 
köntöse, az eredetiség palástja, és 
bizony a bonyolítás logikája is meg-
kopott, elrongyolódott. 

A Kártyavár alkotói alighanem 
pontosan — nálam ezerszer alapo-
sabban — ismerték a műfaj szabá-
lyait, klasszikusait, példáit. Ismere-
teik azonban sajnos nem kiinduló-
pontul, hanem támpontul szolgál-
tak. Agatha Christie-től nem az 
alapszituáció feltétlen feszültségét, 
hanem magát a szituációt vették át, 
Charteris-től nem a mítoszteremtés 
könnyedségét, hanem az Angyal fi-
guráját, Simenontól és névtelen tár-
saitól — a legkevésbé gyanús sze-
replő bűnösségének kétségbevonha-
tatlanságát. Mindenki tudja, hogy a 
krimi nem ihletre, hanem receptre 
készül, s ez ellen naivitás lenne lá-
zadozni. De annak, hogy a hagyo-
mányos alkotóelemek mixtúrája fel-
nőttnél is, gyereknél is elérje a kí-
vánt, izgalomkeltő hatást, mégis fel-
tétele valamiféle laboratóriumi, 
technológiai, elbeszélői újítás. Szo-
katlan fűszer, újszerű tálalás. Mind-
ezek nélkül a mixtúra csak azokra 
a szellemi újszülöttekre hat, akik-
nek még minden krimi új. A meg-
szokás ugyanis, minden műfajban 
megnyugtat, — és ki kíváncsi egy 
megnyugtató detektív-históriára? 



Figyeltem a moziból kitóduló kö-
zönséget: Belphegoron és Melissán 
edzett „fejek" a meglepetéstől szé-
dülten vitatták, lehetséges-e, hogy 
valóban . . . ölte meg a professzort. 
Ez a meglepetés azonban nem a fel-
fedezés örömét árasztotta, amelyben 
benne van az időben, vagy akár utó-
lag, meglelt logikai láncolat szellemi 
gyönyörűsége, hanem éppen ellen-
kezőleg, — a valószínűtlenségek le-
fegyverezte önkéntes nyomozók 
bosszúságára vallott. Erre a megol-
dásra ugyanis, maga Sherlock Hol-
mes se jöhetett volna rá. Ezért az-
után a nézők egy kicsit becsapott-
nak érzik magukat. Mintha egy 
megfejthetetlennek tűnő nehéz ke-
resztrejtvényről kiderülne, hogy a 
helyes megfejtés feltétele nem a tá-
jékozottság, a logika, az ötletesség 
— hanem a szövegben levő sajtó-
hiba korrekciója. 

S ha a valóság mércéjének alkal-
mazásától már nagyvonalúan elte-
kintettünk — nagyképűség lenne to-
vábbi esztétikai normatívákkal ér-
tékelni vagy bírálni a Kártyavárat. 
A forgatókönyvelemek kompilaiív 
technikája az egész filmben érvé-
nyesül, óm az előregyártóit elemek 

összeillesztése, a képsorokat tekint-
ve hibátlan. Különösen dicséretes a 
film tempója, és hogy Hintsch 
György rendező nem is próbálta va-
lamiféle odanemillő művészkedéssel 
lassítani a nyomozást. Hildebrand 
István képeivel szolgálta és gúnyolta 
is a történet homályát: egy-egy 
szándékosan sejtelmes képpel szinte 
idézőjelbe tette a gyanúsítottak 
vallomását. 

A szereplők névsora arra figyel-
meztet, hogy milyen gazdagok va-
gyunk. Hogy egy ilyen gyengécske 
sztori gyengécske szerepeit is élvo-
nalbeli színészekre bízzuk. (Vagy 
éppen ellenkezőleg — művészeink 
szegények?) Akárhogy is, a Kártya-
vár szereplői — Törőcsik Mari, 
Kálmán György, Páger Antal, Ma-
kai Margit, Inke László, Latinovits 
Zoltán, Pécsi Sándor, Ruttkai Éva, 
Kállai Ferenc, Bodrogi Gyula — 
kissujjukból rázzák ki a figurákat. 

Az utóbbi időben sokszor írtunk 
már az előretörő művészfilm és a 
saját lehetőségei mögött is lemaradó 
kommerszfilm között tátongó szaka-
dékról. A szakadék partjára épült 
Kártyavár sziklaszilárdan őrzi ezt a 
távolságot. FÖLDES ANNA 
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