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Szovjet detektívfilm — néhány 
évvel ezelőtt még szinte para-

doxonnak hangzott volna ez a 
meghatározás. A Rumfancev-iigy 
óta azonban örömmel tapasztaltuk, 
hogy az utóbbi esztendők tematikai 
gazdagodása ezt a kényesnek vélt 
problémát is mindinkább a szovjet 
filmgyártás érdeklődési körébe 
vonta. 

Az Éjjeli őrjárat alkotói azzal a 
problémával kerültek szembe: mit 
hasznosítsanak és mit vessenek el a 
detektívfilmek hagyományos kel-
léktárából. Az ősi séma — a zseniá-
lis bűnöző és a még zseniálisabb 
nyomozó élet-halálküzdelme, a fel-
sőbbrendű gazember véres sakk-
partija a csalhatatlan szimatú és 
tévedhetetlen detektíwel — a maga 
ponyvaízű irrealitásával nem jár-
ható út realizmusra törekvő művé-
szet számára. De a műfaj mégis kö-
telez. A sakkpartira szükség van — 
az izgalomhoz, a feszültséghez — 
és azt hiszem ilyent az élet is pro-
dukál, persze emberi határok kö-
zött. Az ügyes bűnöző és az ügyes 
detektív harca, olyan konfliktus, 
amelyet nem kell szégyellni a film-
nek, feltéve, ha nem elégszik meg 
egy box- vagy futballmérkőzés 
üres izgalmával, ha a ki kit győz 
le kérdését, a mi mit győz le prob-
lémájává, emberek harcát, princi-
piumok, erkölcsök harcává változ-
tatja. De van a bűnügyi történetek-

nek egy másik, nemesebb hagyo-
mánya is —, amelynek kialakításá-
hoz Dosztojevszkij, Móricz Zsig-
mond sem . félt hozzáadni a maga 
obulusát —, s amely a bűnügyi tör-
ténetet, csak eszköznek tekinti, 
hogy segítségével erkölcsi, társa-
dalmi, lélektani, problémákat tár-
jon fel, a maga mélyebb, a nagyobb 
horderejű igazságait mondja el. 

Mind a két út. mind a két hagyo-
mány követhető. Az első esetben a 
meseszövés fordulatossága, a kalan-
dok szellemessége —, amiben a 
filmnek vizsgáznia kell, a második-
ban — az emberábrázolás mélysége, 
a társadalomrajz hitelessége a tétel. 

Az Éjjeli őrjárat rokonszenves 
mondanivalója a lelkiismeretessé-
get, a módszeres alaposságot, a lát-
szatoktól való óvakodást, a közös 
munkát hangsúlyozza, mint a szo-
cialista bűnfelderítés alapvető sajá-
tosságát és külön nyomatékot ad az 
emberiességnek, annak a gondolat-
nak, hogy a rendőri munka célja' 
nemcsak a bűnös leleplezése, ha-
nem megjavítása is. A film meséje 
— egy feketéző banda felgöngyölí-
tése, amely körmönfont ügyesség-
gel tereli másokra a gyanút és még 
gyilkosságoktól sem riad vissza, 
hogy bőrét mentse — ügyes, ötletes, 
nem nélkülözi a detektív történetek 
szokásos titokzatosságát, bonyolult-
ságát, megtévesztő fordulatait. S ha 
olykor találkozunk is a detektív-



filmek bevett sablonjaival — autós 
hajsza teljesen szükségtelenül, vé-
letlenek kiszámított és előrelátott 
találkozása stb. — egészében még-
is sikerül a szovjet élet közegébe 
átültetnie a detektív-históriák izgal-
mát, légkörét. 

Elfogadjuk és helyesnek tartjuk 
tehát a film mondanivalóját és a 
mesétől sem vitatjuk a műfaj ha-
gyománya követelte érdekességét, 
izgalmat és mégis . . . Mégis valami 
hiányérzetünk van. S csak ha utána 
gondolunk, jövünk rá mi okozza: a 
mondanivaló és a mese különválása. 
Adva van egy érdékes történet, egy 
bűnbanda leleplezése, amelyet szí-
vesen elfogadnánk, ha nem ígérne 
többet önmagánál. És adva van egy 
értékes mondanivaló, amely fel-fel-
bukkan az izgalmas jelenetek kö-
zött és csak arra jó, hogy a feszült-
séget, tempót fékezze. A film e két 
rendszerint házastársi viszonyban 
összeölelkező szülője, csendesen el-
tűri egymást, egy hűvös kompro-
misszum alapján, hogy egyik sem 
zavarja a másik köreit. De a mű-
vészet nem ismer ilyen kompro-
misszumokat. Ha nincsenek egy-
másért, akkor egymás ellen van-
nak. 

És valóban. Az a tény, hogy a 
film rendezői nem ^szánták rá ma-
gukat, hogy csak detektív-filmet 
alkossanak —, de arra sem, hogy 
mondanivalójukat, a bűnözők meg-
javítását. a cselekmény középpont-
jába állítsák, tehát, hogy két isten-
ségnek áldoztak egyszerre — mind-
egyik törekvésüket féisikerre kár-
hoztatta. A filmben van bátorság 

A bűnbanda egyik 
tagja, amint ép-
pen védekezésé-
nek -téziseit- ol-
vassa fel a rend-

őrségen 

arra, hogy szakítson például a bű-
nöző csodalény figurájával, de a de-
tektív übermensch-et már —, ha 
nem is a logika, de a megfontolt-
ság, a körültekintő módszeresség, 
az ártatlanságot a látszatok ellenére 
megérző tapintat csalhatatlanjaként 
— megalkotja Krecsetov rendőr-
főparancsnok alakjában. A filmben 
van 'bátorság arra, hogy olyan Izgal-
mas problémákat vessen fel, mint a 
szerelem és a kötelesség konflik-
tusa, vagy a rossz társaságba keve-
redő, züllésnek indult rendőrtiszt 
—, de ezek nem kapnak elég súlyt 
ahhoz, hogy igazi problémákká vál-
hassanak. 

Lesznek talán, akik túl részlete-
zőnek találják ezt a kritikát egy 
-detektív-filmmel- kapcsolatban. 
De — a többi között — éppen ez 
ellen a szemlélet ellen is harcolni 
kell. Nincsenek igénytelen műfa-
jok, tematikák. És éppen egy műfaj 
újjászületése teszi szükségessé, 
hogy már induláskor tisztázzuk a 
kritika követelményeit. (—n—) 


