
Bocsánat,  itt  vernek?  
Bocsánat,  itt  jó  filmet  adnak?  —  

kérdezhetné  az  ember  Marék  Pi-
wowski  filmjének  bevezető  képsorai  
láttán.  A  varsói  Szezám  áruház  for-
gatagát  látjuk,  meg  egy  alagsori  rej-
tekhelyről  rendőrautó  kíséretében  
kigördülő  furgont,  amely  két  zord,  
szigorú  férfit  visz  az  áruház  aznapi  
bevételéért;  többszörös  zsilipeléssel  
és  olajozottan  működő  hatósági  biz-
tosítással  zajlik  le  a  több  millióra  
rúgó  bankókötegek  átvétele  és  elszál-
lítása  —  ajtók  nyílnak-csukódnak,  
erélyes  léptek  közelednek-távolod-
nak,  felvonó  zümmög,  lakat  kattan.  
Szó  még  nem  hangzott  el  egy  sem,  
és  csak  egybemosódó  lárma  hallat-
szik  sokáig  a  pénzszállítás  képeit  kö-
vető  mulatóbeli  jelenetben  is,  ahol  
az  értékes  szállítmányt  kísérők  min-
dennapos  rutinjához  hasonló  auto-
matizmussal  „szórakozik"  a  disco-
nemzedék,  közte  bűnügyekre  készü-
lődök  is,  és  ahol  a  gusztustalan,  kö-
vér  áruházigazgatónak  sem  kell  sok  
szót  vesztegetnie  arra,  hogy  konzum-
portékák  ígéretével  a  mulató  raktá-
rában  kipróbálhassa  egy  teenager-li-
bán  a  „kakaskát".  

Rövid,  határozott,  pergő  snittek,  

éles,  pontos  vágások,  nagy  gyútávú  
közeliek,  amelyek  kíméletlenül  emel-
nek  ki  a  tömegből  gyanútlan  arcokat,  
szándékokat,  szűkszavú,  szaggatott,  
hányaveti  expozíció,  amely  egy  éjje-
liőr  leütésével  és  fegyverének  elrab-
lásával  siklik  a  bűnügyi  bonyodalom  
vágányára  —  mindez  a  legjobb  mai  
thrillerek,  krimik,  „suspense"-ek  
légkörét  teremti  meg,  és  hozzá  még  
valami  sajátságos  kelet-európai  mel-
lékízt  is  megéreztet,  az  egész  készü-
lődő  bonyodalom  esendő  egyszerűsé-
gét  és  a  rendező  ezzel  összefüggő  
enyhe  ironizálását.  

Piwowski  filmje  —  kisebb  egye-
netlenségektől  és  mulasztásoktól  el-
tekintve  — végig  megmarad  jó  film-
nek.  Alapjában  bűnügyi  filmről  lé-
vén  szó,  a  bonyodalmát  nem  illik  
feszegetni,  még  ha  az  nem  is  egye-
düli  hatásforrása.  A  bonyodalomban  
kulcsszerepet  játszó,  de  azon  túl  is  
érvényesülő  hatásforrása  a  filmnek  
a  „rendőrszemlélete".  Piwowski  
filmjében  a  két  főszereplő  rendőr-
nyomozót  egy-egy  volt  lengyel  ököl-
vívó  olimpiai  bajnok  játssza:  Jerzy  
Kulej  és  Jan  Szczepanski.  Ennek  az  
elsősorban  a  lengyel  közönségre  ható  

Jelenet  a  filmből  



(és  azt  kissé  talán  meg  is  tévesztő)  
körülménynek  dramaturgiai,  szem-
léletbeli  jelentősége  is  van:  a  maguk  
bunyós  mivoltát  arcukon  ékesen  ta-
núsító  ökölvívó-bajnokok  nem  a  
szokvány-krimik  rettenthetetlen  
vagy  lefegyverzően  rokonszenves  és  
kombinatív  készségű  nyomozói,  ha-
nem  bizony  afféle  nehéz  fiúk,  már  
amilyenekre  a  rendőrségnek  a  bű-
nözőkkel  szemben  valóban  szüksége  
van.  Lehetnek  az  ilyen  nyomozók  
éppenséggel  éles  észjárásúak  és  szi-
lárd  eszmeiségűek  is,  de  hiába  azok,  
ha  egyúttal  nem  értenek  a  bűnözők  
nyelvén:  az  erőszak  nyelvén.  

Bocsánat,  itt  vernek?  —  kérdi  a  
megszeppent  érettségihamisító,  be-
vodkázgató  fiatalember  az  őrszobán,  
mikor  a  látszat  miatt  őt  is  őrizetbe  
veszik  az  éjjeliőr  leütése  ügyében.  
Nos,  Piwowski  filmje szerint  ok  nél-
kül  nem  vernek,  még  a  pimasz  Bu-
bust,  a  bandaalapító  főhőst  sem,  de  
éppenséggel  verhetnének,  ha  a  szük-
ség  úgy  kívánná.  És  olyankor  jó,  ha  
a  bűnözőknél  is  erősebb  bokszbajno-
kok  vannak  kéznél.  

De  az  erőszak  nyelve  nemcsak  a  
bunyó,  hanem  bizonyos  mértékig  a  
csalás  is.  Piwowski  rendőrei  csak  
úgy  tudják  lebuktatni  a  gyanúsított  
Bubust  és  társait,  hogy  beépítenek  
közéjük  valakit,  akinek  magának  is  
terheli  egy  s  más  a  számláját,  és  
ezért  —  megzsarolható.  A  megzsa-
rolt,  berzenkedő,  de  kénytelen-kel-
letlen  engedő  fiatalember  —  nem  
erkölcsi  nagyságból,  hanem  vonako-
dása  jeléül  —  felteszi  a  kérdést  a  
rendőröknek,  hogy  ha  Bubus  beszer-
vezésével  még  nála  is  nagyobb  vadat  
csalhatnának  lépre,  akkor  szolgála-
taival  ő  is  megúszná-e  a  büntetést?  
A  film  ilyen  büntetőjogi  kérdésekre  
nem  kíván  válaszolni,  csupán  azt  
érezteti,  hogy  aki  piszkos  munkát  
végez,  maga  is  bepiszkolódik,  s  a  
„bűnüldöző  szervek"  sem  Grál-lova-
gok. 

Persze  az  élet  sűrűjét,  az  alvilágot  
alighanem  jól  ismerő  Piwowski  szá-
mára  nem  annyira  a  fenti  bölcses-
ség  megállapítása  fontos,  mint  in-
kább  a  megjelenítése:  ökölvívó-fi-
ziognómiával,  cselgáncs-tréninggel,  
megrendezett  beugrató  akciókkal,  al-
világi  tenyészettel  —  és  nem  utolsó-
sorban:  gunyoros,  groteszk  fintorok-
kal. 

Ez  az  ironikus  látásmód  csaknem  
kilendíti  a  filmet  a  bűnügyi  műfaj  
keretei  közül.  Piwowski  magát  a  kri-
mi-bonyodalmat  sem  veszi  igazán  
komolyan  —  ami  nem  jelenti  azt,  
hogy  ne  építené  föl  jól,  hitelesen,  
fordulatosán  —,  helyenként  ez  a  bo-
nyodalom  groteszk  kitérőkbe  téved  
(az  áruházjgazgató  otthona  és  ven-
dégei,  az  ugandai  követség,  az  eskü-
vőjére  készülődő  Kopasz  megleckéz-
tetése  stb.),  és  ironikus  hatású  a  kor-
szerű  krimi-feldolgozási  technika  
hangsúlyozottan  virtuóz  bevetése  is.  

A  műfaj  enyhén  ironikus  kezelé-
sén  túl  azonban  felsejlenek  amolyan  
„csehes"  ember-  és  társadalomábrá-
zolás  kezdeményei  is.  Bubus  Zdzis-
law  Rychter  kitűnő  alakításában  se  
nem  vádló  áldozat,  se  nem  valame-
lyik  mitikus  filmsablon  szocialista  
környezetbe  átplántált  változata:  ez  
a  minden  hájjal  megkent  vagány  
szuverén  figura,  ajri  nem  tart  igényt  
sem  csodálatunkra,  sem  együttérzé-
sünkre,  esendőségében  minden  igye-
kezete  ellenére  mégis  megszánjuk  a  
film  végén  a  rendező  jóvoltából.  A  
nyomozók  is  olyanok,  amilyenek,  
ilyenek  is,  olyanok  is,  a  dolgukkal  
törődnek,  nem  szándékot  közvetíte-
nek.  Itt  is,  ott  is  feltünedeznek  az  
esendőség,  a  kisszerűség  groteszk  
vonásai. 

Hogy  a  film  végül  mégsem  lett  az-
zá,  ami  kezdeményeiből  lehetett  vol-
na:  a  bűnügyi  kereteket  szétfeszítő  
társadalomábrázolássá,  a  szocialista  
viszonyok  között  kitenyésző  bűnözés  
és  üldözésének  szociálpszichológiai  
érvényű  képévé,  az  részben  azzal  
magyarázható  talán,  hogy  ezt  a  cseh  
ú j  hullám  kialakította  módszert  in-
kább  csak  színfoltokként  adagolta  
Piwowski,  önállóan  továbbfejlesztett  
alkalmazására  nem  vállalkozott.  El-
vétve  még  az  is  előfordul,  hogy  az  
irónia-injekció  egyenesen  ártalmára  
van  még  a  bűnügyi  jellegnek  is:  jó-
pofáskodássá  degradálódik.  

Bocsánat,  ilyet  nálunk  nem  lehet-
ne?  —  kérdezhetné  még  végül  a  né-
ző;  profi  módra  elkészített,  szórakoz-
tató,  mai  témájú  filmet?  Mert  a  Bo-
csánat,  itt  vernek?  úgy  ahogy  van,  
nálunk  is  készülhetett  volna.  Meg  
persze  más,  nála  jobb  film  is,  mely  
ugyanígy  életünk  sűrűjébe  nyúl.  Bo-
csánat,  tudom,  hogy  nehéz.  
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