Ártatlan
A krimi műfajának aránya: tíz
jóra jut ezer elkoptatott, sablonos
verzió. Ember legyen a talpán, aki
összehoz egy ezeregyediket, amely
újszerű cselekményszövéssel tizenegyre növeli a jók számát.
Maár Gyula és Zimre Péter „Végjáték" című forgatókönyvével ilyen
kísérletet tett. Elismerem, volt egy
jó alapötletük, de azt is hozzá kell
tenni: a nyomtatott formában három éve megjelent forgatókönyvben
nem tudtak átgázolni a tripla ötletszaltót kívánó alap-idea ingoványán.
(De vajon szükségszerű volt-e a jó
duplát rossz triplává erőltetni?)
Várkonyi Zoltán, a krimi-ügyben
is nyughatatlan rendező mégis bízott az alapjában csakugyan eredeti
alapelgondolásban és nagyon erőteljes, hasznos átdolgozás után elkészítette belőle az Ártatlan gyilkosok
című új magyar bűnügyi filmet.
Bűnügyi? A hirdetések erről beszélnek. A bökkenő ott van, hogy az
alapötlet (és a belőle kreált, némileg ráutaló cím) nem-bűnügyi filmet tartalmaz. Nem is a bűnügyi
film paródiáját — ebben önmagában

gyilkosok
nem is volna semmi újszerű. A dologban frappáns és újszerű az, hogy
bűnügyi film volna (pontosabban
kellene, hogy legyen) — valóságos
bűnügy nélkül. Hátborzongató, megismételt és hatványozott játék a
gyilkolással, a nyomozással —gyilkolás és nyomozás nélkül. Rendkívül
eredeti idea. Ha azonban valaki kitalál valamit, akkor elsősorban tőle várható el, hogy tartsa is magát
következetesen a saját kitalálásához. Boldoguljon vele, kínlódjon vele, szórakoztasson vele.
Nem szeretnék igazságtalan lenni
— ezért a gondolatmenetet itt átmenetileg elvágom (kritikában megtehető — krimi-félében lehetőleg
nem!). Az utóbbi, a szórakoztatás
ugyanis — máig ki nem fejtett fő
kifogásom ellenére — a film túlnyomó hányadában jelen van. És
ezért mind a rendező, mind a forgatókönyvírók, mind Somló Tamás
operatőr elismerést érdemel. A humornak egy nem harsány, nem paródiás, inkább incselkedő jellegű
fajtája mindjárt az indításnál rokonszenvet kelt és játékos komoly-

talanságával uralja a filmet. Ez azzal a nem csekély eredménnyel jár,
hogy a krimi valamennyi rekvizitjével találkozunk a magányos háztól
a padlóreccsenésig, a hasmánt elterülő, hátbadöfött tetemtől a kilátástalanul zuhogó esőig, a titokzatosan
elnémult távbeszélőtől az áldozat kísértő szelleméig — és mégsem a
bárgyú
riogatás
„grand-guignol"
hangulata uralkodik a nézőtéren, hanem a mosoly. Az imént soroltak
helyeselt légkörét, ritmusát rendező
és operatőr szerencsés beállításokkal, tempóérzékkel, a színészi magatartások idevaló meghatározásával
biztosítják.
Kénytelen vagyok visszakanyarodni arra: mi hát a kifogás? Miért elfogadhatatlan egészében valami, ami
java részében elfogadható, sőt, kellemes? Más művészet köréből vett hasonlattal válaszolhatok. Egy poénra
írott vers egésze veszít addig felhalmozott értékeiből, ha a poén
nem az övé, nem az, ami felé az
egész versépítmény tartott. A forgatókönyv eredeti címét kölcsönözve, éppen a „végjátékkal" van baj.
Egy őrületbe hajszolódott fiú rettenetes, gyilkos és öngyilkos tette semmiképpen nem fér ennek a játéknak
a keretébe. Hirtelenében merőben
más hangulatba és alapállásba kergetődünk a film végén, mint amilyent a film menete élesztett, támo-

gatott. A mű egésze semmiféle mélyebb pszichologizálásra nem késztet, nagyon helyesen nem is akar,
semmiféle alapos tanulságot nem
akar kerestetni velünk, nem kíván
sugározni — s a végén mintha azt
kiáltaná egy ide nem kívánkozó
mementó erejével: nem szabad játszani!
No de hogy mondhat ilyet egy
film, amely maga a szemtelen játék
a borzalommal?! Tehát semmiképpen nem maga a borzalom.
Ennek a filmnek olyan szüksége
lett volna egy nagy befejező ötletre,
mint az egészséges embernek a levegőre. Enélkül nincs kész. Következésképp idegen mű végét hordja
magán — a végjátékot nem sikerült
kitalálni. A nagymértékben megjavult, játékosabbá vált, koloncoktól
megszabadult végleges forgatókönyvben ez a hiba erősebben kiugrik,
mint a nehézkesebb, némileg pszichologizáló, sokkal tisztázatlanabb
műfajú eredetiben.
Vukán György aláfestő zenéje jól
támogatja a rendező választott, játékos alapstílusát, klasszikus idézeteiben is. A színészek jók, a „férfifilm" fő szerepeit Mensáros László,
Huszti Péter és Tahi Tóth László
alakítják. Sunyovszky Szilvia ezúttal
inkább csak látványosság — igaz,
annak sem utolsó.
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