
Lélektan a krimiben 
A detektívtörténetek szabályos 

hullája eltorzult és titokzatos arccal, 
az első néhány perc után már ott 
fekszik az ágy és a mozi lepedőjén. 
A legfontosabb alkatrész tehát meg-
van, indulhatna a cselekmény, jö-
hetne már a néző idegeit kellemesen 
borzoló izgalom, a macska—egér-harc 
a rejtelmes gyilkos és az élesszemű 
nyomozó, illetve a néző és a film al-
kotói között, jöhetne a világ valódi 
gondját-baját feledtető hajsza, az 
áthelyeződés valami más világba, az 
árnyék-hullák és árnyék-fegyvereit, 
árnyék-gyilkosok és árnyék-bűnök 
világába. 

De a cselekmény nem jön. A szer-
kezet kattogva megáll, az izgalom és 
a hajsza elmarad, a néző a vászonra 
mered, de nem tud mit kezdeni a 
pergő képekkel, a főszereplők arca 
mögül minduntalan más arcok 
bukkannak elő, valóságos gyilkosok 
arca, s ilyenkor mit számít az, hogy 
egy pisztolyt eldugnak egy nyilvános 
W. C. víztartályában? 

A történettel tehát baj van, va-
lami szervi baj, pedig jó szakember 
írta, belerakott mindent, ami szük-
séges; komor környezetet és szerel-
met, zsarolást és társadalmi képmu-
tatást, ellenszenves gyilkost és áldo-
zatot és rokonszenves nyomozót. 
Igaz ugyan, hogy Simenon eredeti-
leg francia kisvárosban játszódó re-
gényét a forgatókönyvíró és rende-

ző, Pierre Rouve, angol környezetbe 
tette át és bizonyos motívumokat 
megváltoztatott, de a regény eredeti 
szerkezete és felépítése megmaradt 
és ha a film gyengeségét kell meg-
magyaráznunk, akkor a regényből 
kell elindulnunk. 
v Simenon akkoriban, vagy harminc 
esztendővel ezelőtt, amikor a regény 
„Besurranok" címen magyarul is 
megjelent, még nem fedezte fel vi-
lághírű nyomozóhősét, a mogorva és 
kispolgári hajlamú Maigret felügye-
lőt, még .csak keresgélt, és tapogató-
zott, s regényre visszaemlékezve, 
úgy tűnik, hogy ingadozott az iroda-
lom és a szórakoztatóipar között. 
Nem lehetett könnyű dolga, hiszen 
virágkorát élte a két háború közti 
francia regény, s virágkorát az an-
golszász detektívregény is. A kettőt 
egyeztetni, a lélektani regény ered-
ményeit és a detektívregény kifino-
mult fogásait egységbe ötvözni talán 
csak Dosztojevszkij tudta volna. De-
hát Simenon nem Dosztojevszkij. 
Ráébredt erre később maga is, fel-
ismerte lehetőségeit s nyilván ennek 
a felismerésnek köszönhetjük, hogy 
néhány valóban érdekes detektívre-
gényt olvashattunk tőle. 

A „Besurranok" azonban még iro-
dalmi ambíciókkal készült. És éppen 
az irodalmi igények, illetve a más-
fajta irodalom igényei, a lélekrajz 
szándéka, a társadalom ábrázolásá-
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nak realista vágya, fojtották meg — 
hogy bűnügyi témához illő kifejezést 
használjunk — a rejtvényt, a szóra-
kozást, a detektívregényt. 

A rendezőt a film tanúsága szerint 
éppen a regény gyengéi vonzották. 
Lehet, hogy csak a két főszerep le-
hetőségeit vette észre s nem gondol-
kozott az arányokon, nem érzékelte, 
hogy rosszul sikerült kevercshez 
nyúl. Neki is választania kellett vol-
na és nem tudott választani. Akár 
Simenon, két legyet akart ütni egy 
csapásra, szerette volna megtartani 
a lélekrajzot és társadalomrajzot is 
és a detektívtörténetet is. Sem az 
egyik nem maradt meg, sem a má-
sik. A deteiktívregénynek — talán 
nem elhamarkodott ez a megállapí-
tás — nincs ideje a mélyebb és bo-
nyolultabb lelki konfliktusok ábrá-
zolására, nagy vonásokkal, majdnem 
karikaturisztiikusan kell jellemeznie 
hőseit, hogy megtarthassa a cselek-
mény gyorsaságát és feszültségét. Le 
kell mondania a belső ábrázolásról, 
hősét cselekvésben keli megmutatnia, 
hiszen tartalma csak közvetetten az 
emberi lélek. Talán nem esünk túl-
zásba, ha azt mondjuk, hogy a de-
tektívregény hőse, természetesen ák-
kor, amikor nem a kassza védelmé-
ben száll porondra, tulajdonképpen 
az ember ősi ellensége, a halál ellen 
küzd, a titokzatos ellenség, a gyil-
kos, mindig a halál jellemző voná-
sait viseli, ösi, de örökké izgató 
séma a detektívregény sémája. Rej-
télyes körülmények között meghal 
valaki — és ki nem hal meg rejté-
lyes körülmények között? —, a meg-
döbbenés általános, s a hős, a detek-
tív, elindul, hogy megvívja az alap-
jában reménytelen küzdelmet, le-
győzni indul a halált. A detektívre-
gény tulajdonképpen azt a csalóka 
reményt ébreszti olvasójában, hogy 
a küzdelemnek mégis van értelme, 
hiszen a gyilkost végül fülönfogják. 

ősrégi mese ez, ősrégi bábjáték, s 
valószínűleg ezért zavar bennünket, 
ha kitérőkkel találkozunk, ha a vág-
tató és változatos cselekmény helyett 
lélekrajzot kapunk. 

Véleményem szerint ebben hibá-
zott Simenon és ezt a hibát folytatta 
Pierre Rouve. 

Az egykor sikeres és jómódú ügy-
védet elhagyta a felesége. A férfi 

összeomlott, „az italban keresett vi-
gasztalást", emberkerülővé, különc-
cé lett, aki még lányával sem törő-
dik. Házában egy nap revolverdör-
renést hall, felfedezi a hullát, lánya 
bajba kerül, a férfi cselekvésre 
kényszerül. Felébred, körülnéz a vi-
lágban, ú j ra emberré válik. Apának 
és lányának bonyolult kapcsolata, a 
férfi metamorfózisának rajza, bősé-
gesen elegendő volna egy regényhez, 
illetve filmhez, s ha figyelembe 
vesszük, hogy mindez egy kisváros 
ostoba társadalmában játszódik, azt 
kell mondanunk, hogy szabályos tár-
sadalmi regénnyel van dolgunk, 
méghozzá nem valami túlságosan ú j 
és meglepő társadalmi regénnyel. De 
Simenon olvasókat, Pierre Rouve 
pedig nézőket akart. Ezért volt szük-
ség regényben és filmben a nyomo-
zásra, a detektívtörténet adta lehe-
tőségekre. 

A két főhősnek és kapcsolatuknak 
„elmélyültebb" ábrázolása aztán ar-
ra kényszerítette a rendezőt, hogy 
a többi szereplőt a detektívregé-
nyeknél is primitívebb eszközökkel 
jellemezze. Az arányok eltolódtak. 
Butább és nevetségesebb ördögöt 
nem láttunk még Barney-nál, a tör-
ténet „ördögénél", de nem láttunk 
együgyűbb gyilkost, vagy ártatla-
nabb gyanúsítottat sem, mint a film 
gyilkosa, illetve gyanúsítottja. Kari-
katúrák csak, szerepük nincs, leg-
feljebb szavaik vannak. A rendező 
érzi a baj t s riasztó erőfeszítéssel 
zsúfolja történetébe más filmek köz-
helyeit, de sem a sztriptíz, sem a 
„tisztességtudó utcalány", sem a bí-
rósági tárgyalás nem segít: unalmas-
nak és fölöslegesnek tűnik minden 
kellék. Rosszul számították ki az 
egyensúlyt, a film hajója felfordult 
és elsüllyedt, akár egy kődarab, ma-
gával sodorva a mélybe írót és ren-
dezőt, s a helyenként megnyerően 
játszó James Masont és Géraldine 
Chaplint is. 

Egy filmet vetítettek és kettőt lát-
tunk. De mind a kettő rossz volt. 
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