
GROTESZK KÖZJÁTÉK EGY KÖZÉRT-ÜZLETBEN 
E G Y Ö R Ü L T É J S Z A K A 

Kardos Ferenc kitűnő és rokon-
szenves filmje egy ponton meglepi, 
talán meg is zavarja az átlagos mozi-
nézőt. A lassan nekilóduló történet 
ugyanis kezdetben szokványos „lelep -
lezési szatírának tűnik, majd egy 
ponton túl — amikor a tempó felgyor-
sul — afféle szocialista kriminek. 
Csak lassan válik világossá, hogy a 
helyes megértéshez nélkülözhetetle-
nül szükséges az alapséma megszer-
kesztése a néző agyában. E vonatko-
zási rendszer birtokában tisztázód-
nak csupán a külön-külön bizarr és 
rejtélyes mozzanatok. 

Szerkesszük meg tehát az alapsé-
mát. Záróra előtt néhány perccel két 
kalapos látogató érkezik egy Közért-
üzletbe, akikről kiderül, hogy ellenő-
rök, és akik azonnali leltárt rendel-
nek el. Hatalmuk első és közvetlen 
forrása (amelynek segítségével egy 
éjszakára szinte légmentesen izolál-
ják a személyzetet): a felmutatott 
pecsétes papíros. De Kardos nem ol-
csó antibürokratikus pamfletet ír és 
rendez. Tudja ő jól, hogy annak a 
delejes hatásnak, amelyet a kedélyes-
kedő ellenőrök a rettegő kollektívá-
ra kisugároznak, amellyel az — 
enyhén szólva — energikus üzletve-
zetőt is megbénítják, más, mélyebb 
az eredete, mint a hivatal bélyegzője 
és papírosa. Az ájul t tehetetlenség 
és ellenállóképtelenség igazi oka: a 
társaság közös és kölcsönös, anyagi 
és szexuális bűnrészessége. Igaz, 
hogy az üzletvezető szervezi meg a 
lopásokat, de eleve gondoskodik ar-
ról, hogy mindenki megkapja az ará-
nyos részét koncból és felelősségből. 
Igaz, hogy vannak, akik kényszerű-
ségből mennek bele a fosztogatásba, 
és kétségbeesetten védik tisztességük 
maradékainak szánalmas kis senki 
földjét (mint a pénztárosnő a kasz-
szát, amelyhez nem hagy nyúlni); de 
akadnak olyanok is, akik — a főrabló 
kollektivista lelkiismeretének őszinte 
megbotránkozására — „saját szám-
lára" is dolgoznak. Igaz, hogy a sze-
xuális visszaélések kezdeményezője 
ismét csak a vezető kartás. aki in-

kább elöljárói, mint férfiúi hatalmá-
ra alapoz, de ami történik, az volta-
képpen szégyen vagy akár bűn a 
liszteszsákokon hanyattdöntött nők 
saját erkölcsi zsinórmértéke szerint 
is. Van tehát kollektív ok hallgatni 
és rettegni. Ezt a légkört még fokoz-
za az ellenőrök által szakszerű gyor-
sasággal, a gyanúsított átlagos pszi-
chológiájának jó ismeretében lefoly-
tatott, pergő ritmusú, a baráti hu-
mort és a hivatali szigort hozzáér-
tőén adagoló „kihallgatások" légköre 
is, ami aztán teljes lelki sztriptízt 
eredményez: néhány perc múltán 
nincsen többé titok a kalapos láto-
gatók előtt. De hogy ez se tűnjék 
csodának, a rendező-író néhány mar-
káns képben felvilágosít bennünket: 
az alanyok szoktatva vannak, hason-
modorban szervezi meg a boltvezető 
az „önkéntes" éjszakai bennmara-
dást a leltár időtartamára. 

A kollektív bűnrészesség persze 
még kevés lenne; a szakavatott ki-
hallgatói technika ellenére is kivált-
hatná éppen az ellenkező hatást, a 
néma és makacs ellenszegülést. De 
két hatalmas eszközt vetnek be a 
hozzáértő vendégek: a besúgót, és az 
„oszd meg és uralkodj" ősi, de fia-
talosan hatékony elvét. A besúgót 
könnyen, első blikkre fedezik fel. 
ugyanazzal a könnyedséggel, amely-
lyel a tetszésszerinti boltot kiválaszt-
ják. Kardos nem is fáradozik bonyo-
lult értelmezési apparátusok bevoná-
sával. Sapienti sat: ahol cinkoskodó 
közösségi bún és bűnpártolás van, 
megtalálható ott a besúgó is. Csak 
szem kell a felismeréshez, a két ka-
laposnak pedig sasszeme van. De en-
nél hatalmasabb fegyverrel is ren-
delkeznek. Magabiztos iróniájuk csí-
rájában töri meg a dacoskodó konok-
ságot. meghunyászkodó sompolygás-
sá változtatja a kirobbanó indulat 
komikus balettlépéseit, mint például 
annak az i f jú kiszolgálónak az ese-
tében, aki egy falurossza sötét maga-
biztonságával hajtogatja, hogy meg-
ver ő két embert is. és őszinte meg-
lepetésére ezt a választ kapja az 



egyik látogatótól: „Nagyon jó! Erre 
még szükség lehet". 

Honnan az irónikus fölény? Sem-
miképp sem az író-rendező nyegle 
stiláris hajlamaiból, aki dialógusai-
ban még akkor is mélyebb értelem-
ben szellemes, amikor a Közért ar-
got-ját beszéli. A gunyoros telitalá-
latok a két ellenőr „filozófiájából" 
erednek: ők tudják azt, amit a töb-
biek csak tesznek. Eleve abból a fel-
tételezésből indulnak ki, hogy min-
denki önös érdekei szerint rendezi a 
közhöz fűződő viszonyát, még nép-
szerűbben: a „szemesnek áll a viliág" 
mottója jegyében. így aztán könnyen 
tapintanak rá az önző motívumola'a, 
felfedik őket, majd gondosan mérle-
gelt taktikával játsszák ki az egyik 
embert a másik ellen, hogy az ösz-
szességet paralizálják. Enélkül a 
legmagasabb hatalom nélkül a teste-
sebbik látogató kezében fel-feltűnő 
revolver csak dekoráció lenne, a ha-
talom jelvénye, nem pedig eszköze. 
Ennek a szellemi hatalomnak a bir-
tokában viszont könnyedén verik le 
a csőcselékszerű lázadást, amikor az 
az éppoly ostoba, mint amilyen 
korrupt vezető bujtogatására kirob-
ban, noha a másik oldalon van a 
fegyver. 

Csak egy emberrel nem birkóznak 

huzamosabb ideig: az üzletvezető 
feleségével, aki maga is éppolyan ta-
pasztalt, hasonlóképp elméleti meg-
alapozású pókerjátékos, mint ők, te-
hát szimatra felismeri a blöfföt: az 
ellenőr mögött a betörőt. Közbelépé-
se nyomán egy darabig úgy tűnik, 
hogy helyreáll a törvényes rend. 
Azonban — egy rendkívül hosszú és 
mégis komikusan feszült intermezzo-
ban, amelyben a hol töltött, hol töl-
tetlen pisztoly mindig újra felmerül 
és mindig más kezekben — győz az 
alapvető fegyver az emberek meg-
zsarolása önös érdekeik, elsősorban 
a félelem alapján. A kalaposok ma-
guk mellé állítják az egyenetlenség-
től szétzilált és megbénított személy-
zetet, és miután megkapták a részü-
ket pénzből és nőkből, eltávoznak. 
Másnap — a hivatalos formaságok 
után — az üzletmenet zavartalanul 
folytatódik, csak a leginkább bruta-
lizált kiszolgálólány veszti el önural-
mát egy semmiségen és menekül el 
pánikszerűen. 

Az alapséma teljessé tétele ked-
véért még egyet kell megjegyez-
nünk: Kardos nem „vezetők" és „ve-
zetettek" ellentétét írta meg, nagyon 
kevés illúzió él benne a „lenn" vilá-
gával kapcsolatban is. Megveszte-
gethetetlenül mutatja be, hogy a 
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bolti lányok egymás közti viszonyá-
ban. a legcsekélyebb szívességeknél 
is a „valamit valamiért" szempontja 
uralkodik, hogy „az alapfokú de-
mokrácia" csak szorult helyzetekben 
funkcionál, de akkor aztán komikus 
szertartásosággal, hogy a nagyszájú 
eromutogatás a meghunyászkodás 
szálláscsinálója. A képlet tehát meg-
lehetősen egynemű. 

Groteszknek neveztük ezt a kü-
lönös vígjátékot, amiből azonban 
nem következik, hogy besorolható 
lenne a ma annyira terjedő, sokszor 
importanyagokból előállított hazai 
abszurd művészetbe. Hogy a hossza-
dalmasabb fejtegetéseket elkerülhes-
sük, a különbségtevés szempontjai-
ról a következőket mondanánk. Elő-
ször: már a gondosan mérlegelt, na-
gyon szerényen és mégis éleselmé-
jűen kiválasztott környezet (közön-
séges kereskedés, mint a groteszk 
történet kerete) is mutatja, hogy 
Kardos szándékaitól tökéletesen tá-
vol áll az abszurd elvi időtlensége, 
annak a történelmet megvető, vagy 
azt áltörténelmi kosztümmel helyet-
tesítő elvont modellje. Ezt a tényt 

még külön nyomatékosítja Kende 
Jánosnak, az operatőrnek megszo-
kott, magas színvonalú művészete. 
Kende, aki egyebek között a Hold-
udvarban bizonyította, mennyi te-
ret, mozgalmasságot és karakterisz-
tikumot tud látni és életre kelteni 
egy szokványos szoba négy fala kö-
zött, most is remekel. Cselszövények. 
ellenállások, visszavonulások, kudar-
cok egész kis emberi labirintusát sű-
ríti bele az irodába, az üzlethelyi-
ségbe meg néhány raktárba, régi jó 
festők módján, akiknek elég volt egy 
irkalap, hogy rajta felkeltsék a vi-
lág illúzióját. Ez a valóságközeli be-
állítottság nem jelent azonban le-
fordítható kulcstörténetet sem 
olyan pontos megfelelést a hétköz-
napinak, amellyel a hihetőség natu-
ralista szempontjait lehetne szembe-
szegezni. Különösen előtűnik ez az 
utóbbi körülmény a .,fegyverjáté-
koknál". Ha a krimi naturalizmusát 
vesszük a megítélés alapjául, csupa 
értelmetlen valószínűség pereg előt-
tünk, hisz a fegyver bármikor gaz-
dát cserélhetne De itt a struktúra 
szempontjai uralkodnak, a maguk 



saját logikájával. Eszerint a fegyver 
csak annál lehet, vagyis csupán az 
kerülhet az erő pozíciójába, aki a 
lelkeket már megdolgozta. 

Másodszor: éppen a fegyverjáték 
most emiitett külön logikája tanú-
sítja, hogy Kardos nem „az emberi 
természet" örök modelljét célozta 
meg filmjével. Az a történet, amely-
ben „a fegyverek jelentéktelen sze-
repet játszanak", mint az egyik ka-
lapos irónikusan megjegyzi, volta-
képpen a politikai elmélet által dur-
va manipulációnak elkeresztelt 
szerkezet általánosított ábrázolása, 
jellegzetes függési viszonyaival, ame-
lyeknek mindegyikét olyan gondos 
és humoros körülírással dolgozza ki 
a tehetséges író-rendező. Végül: a 
film művészi beállítottsága az ab-
szurd mindkét jellegzetes típusától 
eltér. Az egyik típus az elveszett 
értelmet siratja, mert hallgatólago-
san feltételezi, hogy a történelemnek 
valamely fölötte lebegő ész receptjei 
szerint kellene előrehaladnia; a má-
sik fölényes lenézéssel mutatja ki a 
„világértelem" hiányát. Kardos 
szemléletétől mind a nemesen la-
mentáló, többnyire azonban csak 
sápatagon panaszkodó gyász, mind 
az arrogáns fölény távol áll. Nem 
tételez fel egy titkosan ható értel-
met, de racionálisan elemez, fel tárja 
azokat az okokat, amelyek egy adott 
közegben emberi eltorzulásokhoz 
vezetnek, és így akar hozzájárulni — 
a maga művészi eszközeivel — az 
éri elmes élet létrejöttéhez. 

Tisztán rendezői szempontból ér-
dekes sajátosság jellemzi Kardos te-
hetségét. Vannak, akik saját látás-
módjuk és koncepciójuk szemszögé-
ből gyúrják át — méghozzá minde-
nestől — színészeiket, a mozgás, a 
gesztusok, a hanglejtés egészen ú j 
nyelvét kényszerítik rájuk. Mások 
teljesen ráhagyatkoznak sokszorosan 

• kipróbált művészegyéniségek vonz-
erejére. Kardos szintézist keres. Az 
ismert repertoárból kutatja fel a 
feladathoz illő egyéniségeket, azokat, 
akik hasonló megoldásoknál már bi-
zonyították rátermettségüket, de az-
tán — nyilván alapos munkával — 
mintegy kizökkenti őket megszokott-
ságaikból. így ismert színészeket lá-
tunk, nem ismert sémákat Ennek a 
megoldásnak nagy példája a három 
férfi főszereplő, különösképp Kállai 

Ferenc. Nála már Noszty Feri alakí-
tása óta előre sejthettük ezt a kedé-
lyesen embertelen, öblös nevetést de 
csak sejthettük. A szatirikus és gro-
teszk megoldásokban sok diadalt ki-
vívott, kiváló színész manipulátori 
minőségében dimenziókat gazdago-
dott: mint minden nagy vígjátéki 
hős, ő is félelmetes. Hasonlóképp 
eleve léteztek — más sikerekben, 
más szerepekben — Mensáros László 
és Szirtes Adám mostani kitűnő 
teljesítményének körvonalai is. De 
Mensáros ritkán ült ilyen magabiz-
tosan a nyeregben, Szirtes is aligha 
volt még a visszafogott indulatok 
mögött ilyen könyörtelenül emberte-
len, mint ez alkalommal. 

A gondosan mérlegelt, gondosan 
kialakított játékstílusnak egy hiá-
nyosságát említenénk. Bármennyire 
tapad is a történet egy közvetlen 
életfelszínhez, az „őrült éjszaka" 
mégis csak groteszk légkörben bo-
nyolódik, ami megkövetelte volna 
a hagyományos stiláris eszközök 
fokozását és variálását. Nem egy 
másik filmről beszélünk, mely más 
stílusban születne: Kardos saját 
Kezdeményezéseiről, melyeknek vé-
gigvitelében bátortalan volt. így az 
a hosszan elnyúló képsor, amelyben 
Szirtes szinte szemünk láttára 
emészti meg a terhelő iratokat, az 
a két Cipollai jelenet, melyek során a 
látogatók az egyik segédet „udvarias 
eladási bemutatóra" ösztökélik, a 
másikat (a besúgót) erotikus mágiá-
val akarják a feleségre ráuszítani — 
mind a groteszk stílus kezdemé-
nyeit jelentik. De csupán nekifutá-
sokat látunk, amelyek soha nem 
bontakoznak egységes, újszerű játék-
felfogássá. Ez az átalakítás nem 
azért volna kívánatos, hogy Kardos 
lépést tartson a divattal. Egyszerűen 
arról van szó. hogy léteznek bizo-
nyos emberi torzulások (és ilyenek-
ről szól a történet), melyek torz, „el-
hajlított" gesztusokban fejezhetők ki 
a legméltóbban. Reméljük, a követ-
kező kísérlet stilárisan is továbblép 
majd. Ebben annál inkább kell biza-
kodnunk, mert Kardos Ferenc a teo-
retikus szellemű, mégis commedia 
dell'arte módjára közérthető és mu-
lattató vígjáték egészen eredeti tí-
pusát teremtette egy őrült éjszaka 
bon v oda 1 ma i ba n. 
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