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Baja Sándor

	 Ismerős,	de	egzotikus

	 	 Az	Ötvös	Csöpi-filmek	ábrázolásmódja

Piedone	örököse	-	Importált	hősök

Réz András A Pogány Madonnát (1980., r.: Mészáros Gyula), Az oroszlán ugra-
ni készül (1969., r.: Révész György) és a Kojak Budapesten (1980., r.: Szalkai 
Sándor) c. filmekkel együtt az „importált hősökkel” operáló filmek csoport-
jába helyezi.1 Azonban én mégsem érzem úgy, hogy Ötvös Csöpit minden 
téren egy kalap alatt kéne tárgyalnunk Menő Fejjel és Kócsag-Kojakkel. Rög-
tön a legfontosabb különbség például az, hogy azokkal a filmekkel ellentét-
ben az Ötvös Csöpi-széria (A Pogány Madonna, 1980.; Szőnyi G. Sándor: 
Csak semmi pánik, 1982.; Bujtor István: Az elvarázsolt dollár, 1985.; Hamis 
a baba, 1991.)2  sikeres lett.3 Hogy kicsit csavarjak Réz „importálás” alle-
góriáján, a különbség az Ötvös-filmek és a másik két alkotás között olyan, 
mint a betelepítés és a behurcolás között. A behurcolt James Bond/Menő 
Fej és Kócsag/Kojak rendkívül idegenül hatnak a magyar környezetben, míg 
Csöpi úgy vált „balatoni Piedonévá”, hogy ezzel sem a magyar tenger, sem 
a szőrös óriás rendőrfigura nem szenvedett csorbát. Legfőképp ez azért le-
hetséges, mert a Bujtor István által írt (és később rendezett, és természe-
tesen főszereplőként is a hátán vitt) filmek nem az eredetiek paródiájaként 
készültek, sőt, néhol sokkal komolyabb hangvételt is megütnek, mint a Bud 
Spencer által játszott nagylábú nyomozó kalandjai. Ezzel szemben Az orosz-
lán ugrani készül egy olyan szériát és stílust nevet ki, amellyel a magyar 
közönség még csak nem is találkozott (a Bond-filmeket a hatvanas-hetve-
nes években politikai okokból nem mutatták be széles körben Magyarorszá-
gon), a Kojak Budapesten pedig posztmodern és kikacsintós humora, illet-
ve a benne tárgyalt ügy miatt nehezen vehető komolyan tiszta krimiként.4

1  Réz András, Importált hősök: Észrevételek a magyar szórakoztató film jelen állapotáról = Kor-
társunk a film, szerk. Dániel Ferenc, Budapest, Múzsák Közművelődési Kiadó, 1984, 257−267.
2 2001 és 2008 között még négy tévéfilm is elkészült Csöpi és Kardos karakterével, Zsa-
ruvér és csigavér címmel, azonban ezek az alkotások több szempontból is különböznek is 
az eredeti szériától (ld. például a „rendőrlányok” elit csapatának alkalmazását).
3 Mind bevételben, mind ismertségben meghaladta a másik két filmet, a minőségi különb-
ségeken túl. Vö: Gelencsér Gábor, Népszerű filmkultúra az államszocializmus korában, 
Hungarológiai Közlemények, 2016, 17.1, 1-15. 
4 A Kojak Budapesten egy nagyon furcsa, posztmodern vígjáték, ahol valamilyen különös 
módon egyszerre létezik a televíziós sorozat és a benne szereplő figura, aki egyébként 
(sorozatbeli görög származásával szemben) magyar. A bűnügy meg egy professzor gyil-
kossága körül bonyolódik, a szó legszorosabb, rejtői értelmében. (vö: Uo., 10.)  

 2016/2 - NYÁR



 
24  

 Hogy miért nem paródia (mondjuk „Piedone Magyarországon”) A Pogány 
Madonna, és miért sikerült az adaptáció? Illetve, mi az, amit Bujtor adaptált, 
és ezzel mennyire tette epigonná Csöpi karakterét? Miben változott meg a 
karakter, és erre milyen kihatással van a társadalmi közeg? Sok kérdés merül 
fel erről az egyébként igencsak alulkutatott filmről. Pedig az Ötvös Csöpi-szé-
ria nagyban meghatározza a magyar rendőrről alkotott kép 80-as évekbeli és 
jelenlegi állapotát. Tipikus alkotása a nyugati formától eltérő, magyar renegát 
rendőrábrázolásnak, amely leginkább a televízióban jelentkezett, olyan széri-
ákban, mint a Kántor (1976., rendezte: Nemere László, írta: Szamos Rudolf) 
vagy a Linda (1984-’89, rendezte: Gát György és Szurdi Miklós, eredeti ötlet: 
Gát György). Ezekben a filmekben a klasszikus sémától eltérően a renitens 
hős nem folyamatosan eltávolodik a szervezett bűnüldözéstől, hogy a végén 
egymaga oldja meg az ügyet, ha nem egyfajta bumeráng-mozgás figyelhető 
meg. A hős tagja a rendőrségnek, de egy konfliktus hatására vagy kiválik belő-
le, vagy megvetik/elküldik, azonban ő a nagyobb ember (Kántor esetében ku-
tya), és felismeri, hogy a rendőrségnek szüksége van rá, épp úgy, mint ahogy 
neki is a rendőrségre, hiszen meggyőződéses hivatásos, akinek a létének 
meghatározó eleme, hogy a szervezetet segítse. A dolga, hogy csalafintasá-
gával, csibészségével segítse a rendszer felépítését/fenntartását.5 Bármeny-
nyire különös utas, de hisz a rendszerben, elfogadja annak eszmeiségét, és 
akciófilmes különleges képességeivel javítson annak tökéletlenségeit. A törté-
netek végére lemond önállóságáról, a szocialista ügyet teszi primordiálissá, és 
bár sosem lesz teljesen szabad és független, legalább egy „jó ügy” érdekében 
mond le erről és barátok, „elvtársak” között szolgálhat tovább.
 Ez a történetmesélési stratégia nagyon sajátos, és még a vasfüggöny 
ezen oldalán sem volt teljesen elterjedt: a csehszlovák Zeman őrnagy vagy 
a román Moldovan felügyelő6 inkább a rendőrség keretein belül, szabályokat 
követő, és azokhoz ragaszkodó (pl. Derrick által ihletett) rendőröket mutattak 
be. Az individuumot ünneplő és ebben az időben az államhatalomból kiábrán-
dult (Watergate-botrány, stb.) amerikai filmekben pláne ritka volt a szervezet 
megerősítését mutató film. Érdekes módon azonban az olasz Piedone-filmek 
világlátásában és ábrázolásmódjában sok hasonlóságot fedezhetünk fel már a 
priori a magyar bűnügyi filmekkel, melyek ideális tápanyagait képezték az Ötvös 
Csöpi-szériának. Ezért az elemzést érdemes a nagy előd vizsgálatával kezdeni.

5 Érdemes összevetni azzal, amit Hirsch Tibor A tizedes meg a többiek címszereplőjéről, és 
annak túlélési stratégiáiról ír: Hirsch Tibor, A kisvilág ethosza. A hatvanas évek magyar 
vígjátékai, Metropolis, 2014/3, 42–55.
6 Utóbbit nem vetítették Magyarországon, a Zeman őrnagyot viszont igen, bár sosem ör-
vendett akkora sikernek, mint a nyugati és orosz rendőrsorozatok. Vö: K. Horváth Zsolt, 
et al., A barbárokra várva, Korunk, 2011/03, 90-104.
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Piedone,	az	olasz

Stefano Vanzina (azaz Steno) Piedone-filmjei abszolút a hetvenes évek olasz 
filmgyártásának reprezentatív termékei, legalább annyira, mint a Bertolucci- 
és Pasolini-filmek a korszakból. A Piedone, a zsaruval (Piedone il sbirro) kez-
dődő széria két forrásból táplálkozott: a késő hatvanas évek westernjeiből 
(ahonnan maga Bud Spencer is érkezett), illetve az évtizedben fellendülő bűn-
ügyi műfajokból (olaszul poliziesco). Utóbbi az évtized egyik meghatározó zsá-
nere lett, és Peter Bondanella olasz filmtörténeti összefoglalójában7 erre több 
okot is felsorol: 

• Társadalmi (bűnügyi) tényezők: Olaszországban az 1963-1980-ig ter-
jedő időszakot (majdnem két évtized!) meghatározzák a szicíliai maffia-
háborúk, ezek közül leghíresebb az 1963-as palermói ostrom, illetve az 
1980-as szicíliai maffiaháború. 
• Egyéb társadalmi tényezők: A hetvenes években Olaszor-
szág több polgárjogi krízist és konfliktust is megélt (a tradicionáli-
san mélykatolikus Olaszország 1974-ban a válást, ’75-ben az abor-
tuszt szavazta meg). Ez a belső konfliktusokkal teli ország ideális 
táptalaj volt a nyugatról ekkor beáramló kábítószereknek, melyek ha-
tására a maffia-ügyek mellett elszaporodtak a piti bűnesetek, még az 
addig biztonságosnak és békésnek tartott külvárosi területeken is.
• Gyártási-stiláris tényezők: Mindeközben a nézők kezdtek elpártolni a 
spagetti-westerntől, mivel az önmaga paródiájává lett. A műfaj alkotói, 
miután Sergio Leone még egy utolsót belerúgott a zsánerbe A nevem: 
Senkivel (Il mio nome è Nessuno) nagyrészt a gengszterfilmes műfaj-
ba áramoltak át. Így a westernek stiláris jegyei nagyrészt megjelennek 
a korszak bűnügyi filmjeiben is, még akkor is, ha a pisztolyok már nem 
hatlövetűek.

 A Piedone, a zsaruban szinte szintetizálódik ez a három korszak-megha-
tározó tényező: a gengszterek jelenléte (ráadásul jórészt pozitív szerepben), a 
kábítószer McGuffinként való szerepeltetése, és a drog hatása a társadalomra 
(látványosan sokszor emelik ki azt, hogy a drogok behozatala óta van „ke-
mény bűnözés”; gyilkosság Nápolyban). Illetve a spagetti-western elemek a 
párbaj (ugyan itt ökölharcban megtestesülő) elemeitől magáig, a sztárig, Bud 
Spencerig. Ennek megfelelően a széria rendkívüli népszerűségre tett szert 
Olaszországban. 
 A kracaueri megközelítés mellett (hogy a „tömeg” film mindig az 
adott korszak lenyomata, mely pontosan követi a társadalmi jelensé-
geket) egyéb okok is vannak a Piedone-filmek töretlen népszerűségére. 

7 Ez a szakasz a következő mű rövid összefoglalója: Peter Bondanella, A history of Italian 
cinema, London, A&C Black, 2009. (Saját fordítás)
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Ezeket fontosnak tartom kiemelni, mivel Bujtor maga is bevallottan ezek-
re a jegyekre figyelt különösen oda a „balatoni Piedonék” gyártásakor8: lát-
ványos helyszín, aranyos gyermekszereplő, rajzfilmszerű gonosztevők, akik 
megkapják a maguk büntetését (szigorúan vér nélkül). Ezen jellemzők, illetve 
a történetekben folyamatosan jelenlevő humor miatt a Piedone-filmek egy 
nagy értékkel rendelkeznek a korszak többi poliziescójával szemben: klasszi-
kus értelemben vett családi filmek, azaz sokkal szélesebb közönség számára 
fogyaszthatók. (Ezért akár egy másik klasszikus olasz zsánert is, a peplumot 
is eszünkbe juttathatják.)
 Természetesen, a harmadik tényező Piedone népszerűségében maga a 
sztár, Bud Spencer, és alighanem súlyos hibát vétenék, ha nem ezt tartanám 
a legmeghatározóbbnak. A Carlo Pedersoli néven született egykori vízipólós 
delejes személyisége belengi az egész filmet, talán még jobban, mint az iko-
nikussá vált duó másik felével, Terrence Hill-lel közösen jelentek meg. „Bud” 
itt ugyanis a szokásostól eltérő karaktert hoz: bár ugyanolyan keményöklű és 
vasakaratú, mint többi filmjében, „Piedone” Rizzo felügyelőként intelligens, 
logikus, valódi archetipikus detektív. Ebben a filmben Spencer természetes 
sármja nem viccként van kezelve, mikor a harmadik epizódban flörtölő vi-
szonyba keveredik egy női karakterrel az teljesen hihető. Összegezve: ebben 
a filmben Bud Spencer „starpowerje” még a szokottnál is erősebb.
 Ezen a ponton vissza kell térnem a korábban fejtegetett gondolatmene-
temhez, miszerint Menő Fej James Bondként és Kojak Kócsagként idegen volt 
a magyar „valóságban”. Olyannyira, hogy Az oroszlán ugrani készülben Menő 
Fejről sosem mondják ki egyértelműen, hogy magyar (bár ezt lehet sejteni), 
és a cselekményt is áthelyezik a határon túlra, a jugoszláv tengerpartra. Vi-
szont, Piedone már olaszként sem volt teljesen idegen a magyaroknak: is-
mertük a közeget, felismertük a sztárt, tudtuk, mit várhatunk tőle. Ez már 
önmagában is választ ad arra is, miért volt sokkal könnyebb áthelyezni Rizzo 
felügyelőt Nápolyból Balatonfüredre, mint a nagyközönség számára ismeret-
len James Bondot megszerettetni a magyarokkal. Előnyből indult a karakter, 
hiszen szimbolikája, jellemzői vonásai olyanok voltak, amelyeket a közönség 
már ismert. Nem kellett parodizálni, tréfásra venni, mivel egyrészt az alap-
anyagnak is volt parodisztikus felhangja, másrészt a közönség a Piedone-
filmek konfliktusait elfogadta, közérthetőnek és hitelesnek kódolta.
 Üzleti döntésként tehát érthető, hogy miért nyúlt Bujtor az olasz alap-
anyaghoz. Azonban tanulmányomban főleg arról szeretnék beszélni, hogy mit 
főzött belőle!
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8 Ezt egy 2005-ös TV2 Napló interjúban nyilatkozta a színész. Természetesen ebben a be-
szélgetésben hízelgés is lehetett, hiszen a szegmens témája Bud Spencer volt.
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Etna	és	Badacsony:	hasonlóságok	és	különbségek	a	két	szériában

Mielőtt megvizsgálnám a legkézenfekvőbb hasonlóságot, azaz a főszereplők 
fizikumát és jellemét, ki kell térnem a már előzőleg felemlegetett jegyekhez; 
a helyszínhez, a gyerekszereplőhöz, illetve a gonosztevőkhöz.
 Helyszín szempontjából a Piedone-filmek ketté oszthatók: az első epi-
zódban a fő helyszín Nápoly, a folytatásokban egy-egy egzotikus terület. 
(Nem ország, hiszen például a hongkongi részben Rizzo bejárja Bangkokot, 
Hongkongot és Makaót.) Ez a felosztás kicsiben magukban a filmekben is 
megfigyelhető: az első „act” mindig Nápolyban játszódik, ahol egy különleges 
bűneset (általában gyilkosság) történik, mely hatására Rizzo felügyelőnek el 
kell hagynia megszokott területét, és a gonosztevők nyomába kell erednie. Ez 
a két alapvető helyszín sok mindenben hasonlatos egymáshoz: idealizáltak, 
leginkább a szépet mutatják meg belőlük. De míg Nápoly szépsége mindig 
úgy jelenik meg, mint az otthon, a megnyugtató saját környék szépsége, ad-
dig a folytatások Hongkongja, Afrikája és Egyiptoma pont ellenkezőleg: szin-
te turistacsalogató prospektusként, a helyi látványosságok katalógusaként 
reprezentálódik benne a helyszín. A hongkongi részben láthatunk sztúpákat, 
harcművészeket (mind kung-fu, mind szumó mestereket), riksát és makaói 
kaszinót is. Piedone dél-afrikai kalandja természetesen nem csak szafarira 
repíti el a nápolyi nyomozót, de gyémántbányába is. Egyiptomban akciózik a 
piramisoknál, mecsetet látogat, hajózik a Níluson, elrabolják a berberek és 
egy rejtett városba is eljut, akárcsak Indiana Jones tenné. Ami viszont mind 
az egzotikus, mind a hazai helyszínekre igaz, az az, hogy Steno mennyire ide-
alizáltan ábrázolja őket. Piedone világa lehetne tökéletes is, ha a gonosz nem 
férkőzne bele. A gonosz, amely általában külső forrásból érkezik, egy belső 
árulás segítségével.
 Ötvös Csöpi kalandjainak helyszíne mindig ugyanaz, a festői Balaton, 
annak is az északi partja. Sőt, azt is elmondhatjuk, hogy a cselekmény ideje 
is mindig ugyanaz, hiszen Csöpi világában mindig turista szezon van, sőt, a 
négy filmből kétszer épp a Kékszalag-versenyre készülve kapjuk el Csöpit. 
A balaton(füred)i helyszín azonban nemcsak szépségében hajaz a Piedone-
filmek által megteremtett világra, hanem tematikájában is. Azzal, hogy a Ba-
latonra tette a cselekményt, Bujtor egyesítette a Piedone-filmek helyszíneit, 
hiszen olyan világba invitálja a nézőt, amely egyszerre ismerős és egzotikus.
Ismerős a balatoni közeg, felismerjük a benne szereplő helyszíneket, karakte-
reket. A nyolcvanas évek embere számára ismerős volt a titkos bögrekocsma, 
a mindenért lelkesedő német turista. És egzotikus is ez a világ, mert csak 
a legszebbet mutatja meg a Balatonból: a kéklő vizet, a gyönyörű tanúhe-
gyeket. Úgy festi le a Balatont, mintha az legalább olyan izgalmas és vonzó 
helyszín lenne, mint a horvát tengerpart. Szinte olyan, mintha a film külföldi 
piacra készült turistacsapda lenne.
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 Érdekes meglátni, hogy Csöpi először (és utoljára) az ismerős helyszínt 
a rendszerváltás utáni első filmjében, a Hamis a babában hagyja ott. Bár tar-
tózkodom az értékítélettől, meg kell mondjam, hogy nem véletlen, hogy ez 
a film a széria leggyengébb darabja. Keresi a hangját, a helyét a világban: 
Csöpi már nem is igazán rendőr, leginkább magánnyomozóként jelenik meg. 
Ez kifejezetten fura, és teljes mértékben szembemegy a korábbi Csöpi-filmek 
szellemiségével. 
 A helyszínekről szólva nem mehetünk el még egy karakter mellett sem, 
akiről szintén fogok részletesebben írni, és ez pedig Matuska bácsi, a Bánhi-
di László által játszott kisstílű svindler figurája. Ő benne ugyanis sok minden 
egyesül, ami jellemzi a helyszínt; egyfelől az egzotikum, hiszen több átme-
neti foglalkozása valamilyen módon a turisták szórakoztatására/átvágására 
szolgál („cigány” hegedűs, karikás ostoros betyár-performer, maga a „tihanyi 
ekhó”). Másfelől ő az ismerős is; a sztereotipikus magyar ügyeskedő, aki csa-
lással, trükkökkel akar előbbre jutni.
 Érdemes a helyszín kettőségét párhuzamba a renegát figura karakterút-
jával: miközben arról beszélünk, hogy a renitens rendőrkarakter alapvető cél-
ja ismerős figurán keresztül közelebb hozni a rendőrséget az átlagemberhez, 
addig azt is láthatjuk, hogy a Csöpi-filmek megpróbálják az ismerős Balatont 
izgalmasabbá, különlegesebbé tenni. Ennek okára két féle válasz lehetséges: 
egyfelől, az akciófilmes műfajt érdemes a valóságtól kicsit elemelni, hogy a 
néző jobban tudjon vele azonosulni, és ne a valótlanságokat kutassa. Másfelől 
pedig a helyszín gyakorlatilag Csöpi untermannjaként jelenik meg: egy meg 
nem értett ismerősként.
 A gyerekszereplő egy érdekes pontja az összehasonlításnak; hiszen 
bár Piedone úgy él emlékezetünkben, mint a gyermekek nagydarab barátja, 
aki megvédi őket, valójában elég kicsi a kiskorúak szerepe a szériában. Az 
első filmben, a Piedone, a zsaruban nem is konkrét kisgyermek, hanem egy 
12-14 éves kamasz a leghangsúlyosabb fiatalkorú. Még csak nem is segítő-
je Piedonének, hanem egy állomás a nyomozó karakterének jellemútjában. 
Salvatore, Rizzo társbérlőjének, Mariának a fia belekeveredik a drogbizniszbe, 
és ez sarkallja a nyomozót arra, hogy még keményebb kézzel (és ököllel) 
sújtson le a dílerekre. Ez végül egy kifejezetten megható jelenetbe torkollik, 
ahol a fiú megköszöni Piedone segítségét, és azt, hogy vigyázott rá. Ezt leszá-
mítva, a gyermekszereplő nagyon ritkán van jelen, olyannyira, hogy alakítója 
még a stáblistára sem került fel.9
 A második részben is rövid ideig szerepel csak gyerek (Yoko), Makiko, 
a japán informátor árván maradt kisfia, aki anyja halála után kerül a cselek-
ménybe, és nagy hatással nincs is rá: alig tizenöt percen keresztül szerepel a 
filmben, mielőtt Piedone rábízza őt a Hongkongban állomásozó amerikai ten-
gerészbarátaira.
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9 Az IMDb.com-on nem találtam ezt megmagyarázó, erre utaló bejegyzést!



 
29  

 A legemlékezetesebb gyerekkarakter a harmadik részben tűnik fel, és a 
negyedik epizódban is ő lesz a középpontban. Ő Bodo, egy dél-afrikai kábító-
szerügyes nyomozó (szintén) árván maradt kisfia, akinek rosszcsontsága és 
komikuma a film humorának jelentős részét adja. Egyfelől folyamatos konflik-
tusa Caputóval kiváló tápanyaga a komédiának (hol ételt lop tőle, hol máshogy 
jár túl a szabálykövető, de nem túl éles elméjű nápolyi őrmester eszén), más-
részt, főleg a harmadik részben a cselekményre is fontos hatással van: a vég-
ső letartóztatáshoz ő vezeti oda a dél-afrikai rendőröket azáltal, hogy a rablók 
mentőautójából, mint Jancsi és Juliska a mesében, kiszórja a gyémántokat.
 Csöpi gyermekkarakterei leginkább Bodóra hajaznak abban, hogy mind 
rosszcsontok, és, ha minimálisan is, de alakítják a cselekményt: Matuska 
Bence A pogány Madonnában segít nagyapjának a megfigyelésben, Csöpit az 
ő játéka vezeti rá a rejtély megoldására, sőt, az csúzli lövése az, ami végül 
segít a gyilkost ártalmatlanná tenni. A második részben is egy Matuska-uno-
ka, Ilona a gyerekszereplő, akinek legnagyobb tette az, hogy kiszabadítja az 
elfogott Csöpit a bűnbanda fogságából. Az elvarázsolt dollár Topolinója az, 
akit a gyerekszereplők közül a legaktívabb szereppel ruháztak fel: ő a bűnügy 
koronatanúja és Csöpi legfontosabb segítőtársa, illetve a végső leszámolás is 
az ő megmentésért zajlik.
 A Hamis a baba ezen a téren is kakukktojás: ugyan van jelen gyermek-
szereplő, egy német árvafiú, aki Csöpivel Münchenben találkozik, és később 
elkíséri Görögországba is, viszont a fiúnak (Ricsinek) szinte semmilyen ráha-
tása nincs a cselekményre, egy szinte teljesen feledhető mellékszálként mo-
zog a történetben.
 De miért olyan fontosak ezek a gyerekszereplők? Egyfelől, ahogy koráb-
ban utaltam rá, segítenek a film családi hangulatának megteremtésében. A 
„kid sidekick”, azaz a segítő kölyök régóta a populáris történetmesélés eszkö-
ze, amely arra szolgál, hogy legyen egy karakter, akivel a közönség legfiata-
labb tagjai is azonosulni tudjanak. Különösen népszerű ennek a toposznak a 
használata bűnüldöző történetekben (jellemző példa: Batman és Robin), illet-
ve háborús propagandaeszközökben (szintén képregényes példa Amerika ka-
pitány segítője, Bucky). Ennek oka, hogy az ilyen, viszonylag egyszerű morális 
dilemmával rendelkező történetek ideálisak arra, hogy a gyermekeket jóra 
neveljék, pozitív példát állítva eléjük.10 Ez viszonylag tisztán látszódik az Öt-
vös Csöpi-történetekben is, ahol a gyakran csirkefogó, sőt, kisstílűen bűnöző 
gyerekek (az első két film gyermekei a svindler Matuska segítői, Az elvarázsolt 
dollárban Topolino a gumiszerviz megbízásából szöget szór az autók elé, a Ha-
mis a baba Ricsije pedig egyenesen kleptomán zsebtolvaj). A pozitív férfi példa 
hatására megjavulnak, és a jót kezdik el szolgálni (erre talán a legszebb példa 
A pogány Madonna zárása, ahol maga Csöpi is „kolléga úrnak” szólítja Bencét).
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10 A témában a következő írásra támaszkodtam: Jon Judy, Brad Palmer, Boys on the 
Battlefield = eds. Trischa Goodnow, James J. Kimble, The 10 Cent War: Comic Books, Pro-
paganda, and World War II., Univ. Press of Mississippi, 2017. A kölyök segítőtárs irodalma 
(nem meglepő módon) sokkal kiterjedtebb a képregények esetében.
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Témánk szempontjából ez azért kiemelendő, mert ezáltal a gyermekek Csöpi 
jellemútjának leképeződései kicsiben: ők is a hagyományosan vett társadal-
mon kívülről érkeznek (ketten egy lumpenproletár csaló unokái, ketten pedig 
állami gondozásban lévő árvák), és azzal, hogy különleges képességeiket a 
„Nagy Fehér Hittérítő” (Ricsi nevezi így Csöpit a Hamis a babában) szolgála-
tába állítják, megjavulnak, és hasznos tagjai lesznek a társadalomnak. Bár 
alapvetően Kardost látjuk Csöpi elsőszámú segítőjének, valódi untermannjai 
azonban azok a gyerekek, akik az ő hatására válnak olyanokká, mint ő, a re-
nitens igazságosztó.
 Csöpi pozitív hatása a gyerekekre azért is fontos, mert túl az akción, túl 
a bűntényen, a széria alapvető műfaji jegye a családi film. És ez a jegy meg-
határozza a filmek sikerességét: mindenki számára élvezhető és közérthető, 
természetesen a film, és mindenki talál benne valami olyasmit, ami illik az íz-
léséhez, de ez teszi a filmeket személyessé is. A helyszín kapcsán felhoztam, 
hogy a Balaton alapvetően egy kirakat, mint a James Bond-filmek egzotikus 
üdülővidékei. Azonban a családi filmes műfaji jegyek miatt a történet szemé-
lyesebbé, „magyarabbá” válik, így befogadása egyszerűbb lesz, és a bemuta-
tott és lefedett társadalmi közeg révén érdekesebb.
 Következőleg az ellenfelekről szólok, melyeket előzőleg rajzfilmszerű-
eknek jellemeztem. És ez olyannyiban igaz is, hogy mind a Piedone-, mind 
az Ötvös Csöpi-filmek gonoszai velejéig romlott gazemberek, akik számára 
nem jelent akadályt ártatlanok életén átgázolni, hogy céljaikat megvalósítsák. 
Motivációjuk is hasonló: megélhetési bűnözők, akik gyorsan akarnak nagyot 
szakítani. A Csöpi-filmekben ezt valamilyen McGuffin kicsempészésével vagy 
eladásával szeretnék elérni (ezek: a Pogány Madonna szobra, a német katona 
kincse, a hamis dollár, illetve a babafejekbe csempészett drog), Piedone ellen-
felei pedig végeredményben mind drogkereskedők.
 A nápolyi nyomozó kalandjainak egy másik visszatérő eleme, hogy az el-
lenséges bűnszövetkezet egyik tagja mindig a Rizzót támogató csoport egyik 
téglája, legyen az a „Kacskakezű” maffiózó, a Narkotikbüro megbízottja, Dr. 
Accardo, a Caputót alkalmazó gyémántbánya-tulajdonos vagy Hassan, Piedone 
vendéglátójának jobb keze. Így Piedonének az ökle mellett mindig használnia 
kell az eszét is, hogy rájöjjön, ki az áruló. A négy filmből az első kettőben ez 
odáig elfajul, hogy egyenesen őt gyanúsítják korrupcióval és/vagy gyilkos-
sággal, és plusz motivációként megjelenik saját nevének tisztára mosása is, 
amely nem könnyű, mivel módszerei valóban nem teljesen legálisak és sok 
szempontból az amerikai „cowboy cop-ok” harcias módszerét követi.
 Érdemes behozni összehasonlításképp a cowboy zsaruk mintapéldányát, 
Piszkos Harryt (Dirty Harry, 1971., r.: Don Siegel). Míg azokban a filmekben 
azt láthatjuk, ahogy a hős hogyan szakít saját elhatározásból a szervezettel, 
mikor az nem támogatja akcióit megfelelően, és így kerül sor a westernsze-
rű végső leszámolásra, addig Piedone az utolsókig küzd, hogy a rendőrség
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elfogadja őt: ha kell, betör a kórházba, hogy meglátogassa talán az egész 
rendőrséget legjobban reprezentáló karaktert, Caputót. Piedone hisz a rend-
őrségben, pedig a rendőrség nem hisz őbenne. Ezért is áll közelebb a magyar 
renegát rendőrhöz karakterrajzban, mint az amerikaihoz: Piedone hisz az ál-
lam fennhatóságában és a szervezetet az egyén fölé helyezi, míg az amerikai 
renitens számára a szabadság a legfontosabb. 
 Bujtor karakterének is hasonló problémákkal kell szembesülnie a Bala-
ton-parton. Benne sem hisz a rendőrség; a széria egyik visszatérő poénja az, 
hogy akár kapitány is lehetne, ha jól viselkedne, de így csak hadnagy. Érdekes 
módon, expliciten csak a „sorminta-bontó” filmben, a Hamis a babában jelenti 
ezt így ki Kardos, illetve az ő főnöke. Abban a filmben Kardos közli Csöpivel, 
hogy nincs szükség szolgálataira (majd később természetesen visszakozik), a 
veszprémi (feltételezhetően megyei) rendőrkapitány pedig kijelenti, hogy Csö-
pi csupán egy huligán, az igazán tehetséges rendőr Kardos. Ezzel szemben, 
a többi filmben a vezérkar (értsük ezalatt főleg Kardost, de a Zenthe Ferenc 
által játszott füredi rendőrkapitányt is), aktívan keresi Csöpi segítségét, tisz-
tában van vele, hogy a nagydarab rendőr nélkül nem sikerülhet a nyomozás.
 Valódi tégla is csak a Hamis a babában van, ahol a csempészbanda egyik 
tagja beépül a rendőrségbe, és a fogyatékkal élő asszisztenst megszemélye-
sítve jut hozzá a belsős információkhoz. Természetesen, ebben nem elhanya-
golható tényező az, hogy a szocializmus idején nem volt igazán tanácsos a 
rendőrséget, mint korrumpálható szervezetet bemutatni, így az első Csöpi-
film, amely meg merte ezt tenni, hogy ebben is a Piedone-szériára hasonlít-
son, az a rendszerváltás után készült.
 Ellenben, a gonosztevők nagyban hasonlítanak a Piedone, a zsaru fő 
ellenségeire, a marseille-i drogcsempészekre. Ugyan először a Hamis a babá-
ban találkozunk valódi kábítószeres bűnelkövetőkkel, de az előtte megjelent 
filmek is mind tematizálják a határokon átívelő bűnözést és a csempészetet. 
A legfőbb bűnözők vagy külföldiek, vagy külföldre disszidált magyarok. Ebben 
a vonásban a Csöpi-filmek kimondottan a klasszikus, Kántor és társai által 
lefektetett hagyományokat követik. A bűnözés a filmek reprezentációjában 
idegen a magyar szocialista rendtől, akik a bajt kavarják, azok mind a romló 
nyugati világ szabotőrei.11 
 A Csöpi-filmek gonosztevői valószínűleg emiatt kétarcúak: egyszerre kell 
reprezentálniuk a szocialista rendre valódi fenyegetést jelentő imperialista-ka-
pitalista világot és a komikus, burleszk gonosztevőt, akit a szakállas hadnagy 
elpáholhat. Utóbbi vígjátéki figurájának ráadásul a bukásra ítélt nyugati tár-
sadalom képét is meg kell teremtenie, aki nem fenyegetést, hanem lenézendő 
humorforrást jelent. Ezek a karakterek leginkább az államszocializmus alatt 
készült termelési vígjátékok reakciós szabotőrei hasonlítanak: kezdettől fogva 
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bukásra ítéltek, kalkulálók és összességében igen valószerűtlen alakok.12 
 Ezt a két típust legjobban A Pogány Madonna két főgonosza reprezen-
tálja: Zsuzsa (Goór Nagy Mária) a valóban fenyegető gonosz; ő az egyetlen a 
filmben, akinek bármilyen esélye van a vasöklű Ötvössel szemben azzal, hogy 
pisztolyt ránt rá. Ráadásul ő mozgat minden szálat; a kisebb gonosztevők 
neki dolgoznak, és mindenfajta habozás nélkül képes őket beáldozni, miköz-
ben ő a Kék Szalagon enyeleg balek férjével (Kállai Ferenc) és Ötvössel. A 
másik háttérgonosz Mr. P. Smith (Benedek Miklós), aki egy komikusan angol 
(1980-ban keménykalapot viselő!) ékszerész, aki eltúlzott angolsággal csupán 
az „I’m very happy/I’m not very happy” szókombinációkat tudja kinyögni, ha 
szembekerül Csöpivel.
 Jellemző az is, hogy a két szereplő közül a fenyegetőbb a disszidens, az 
elvándorolt ügyeskedő. A külföldiek, legalábbis az „eredeti trilógiában”, általá-
ban tréfaként vannak jelen; a magyar rendőrök nem értik őket, ők meg a ma-
gyar rendőröket, ezzel is kihangsúlyozandó a magyar rendőrség hiányosságai: 
bár sok mindenben, mint látjuk, kifejezetten erősek, például a rajtaütések, 
látványos üldözések terén, a kommunikációban igencsak visszamaradottak. 
Ez alól egyébként főhősünk, Csöpi sem kivétel, ahhoz képest, hogy balato-
ni (tehát turistaparadicsomban szolgáló) rendőr, nem beszél idegen nyelvet; 
kézzel-lábbal magyaráz P. Smithnek és Baden-Badent hívva hangosan beleki-
ált a telefonba, hogy „adjátok a magyart! A magyart!”. 
 A legjellemzőbb félreértés azonban a Csak semmi pánik Caputo-
analógiája, Boroshoz fűződik, akit Enzo Cannavale magyar hangja, Bodrogi 
Gyula személyesít meg. Ellentétben Kardossal, Boros egyértelműen a nápolyi 
őrmesterre alapoz: egyfelől a színészi utalás is egyértelmű, másrészt Boros 
Ötvös beosztottja, akárcsak Caputo Rizzónak, harmadrészt pedig személyi-
ségjegyekből is megörökölt egy-kettőt: a teljes nyomozói antitalentum (vö. 
Kardossal) mellett a női nemhez való kicsit nyugtalanító vonzalmat is.
 Caputo érdekes figurája a Piedone-sorozatnak: egyfelől szimpatikus, sze-
rethető karakter, aki gyakran betölti a nézői látcső szerepét, hiszen Piedone 
leginkább vele beszélget, neki magyaráz el dolgokat, másrészt nevetséges, 
szánalmas szereplő, akivel minden rossz, ami megtörténhet, megtörténik, és 
csak nagyon ritkán sajnáljuk emiatt. Caputo talán az olasz rendőrség képé-
nek legmegkapóbb ábrázolása: alapvetően jó és becsületes, de közben szánni 
valóan mulya és tehetetlen.
 Boros ezzel szemben sokkal kevésbé szánni való, ostobasága mel-
lett látványosan lusta (szándékosan későn ér oda a verekedéshez, al-
szik az irodában), és nem is törődik különösebben másokkal (visszatérő 
vicc az, hogy a fellökött tárgyakat hibáztatja azért, mert kocsijával neki-
megy). Becsületére nem lehet panasz, viszont nem szerethető, nevetséges. 
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12 Vö: Vajdovich Györgyi, A magyar film az 1950-es években, 2004. 
http://archiv.magyar.film.hu/filmtortenet/korszakelemzesek/a-magyar-film-az-1950-es-
evekben-filmtortenet-korszakelemzes.html
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A közönség minden szeretetét a gyerekekkel apafiguraként viselkedő Csöpi és 
csirkefogó bandája (Matuska bácsi és Purci úr) érdemli ki. Ezzel is erősödik az 
a szükség, amely a reprezentált rendőri szervben felmerül Csöpi iránt, hiszen 
nélkülük nem csak tehetetlenek, de nem is szimpatikusak.
 Legkevésbé Kardos doktor, aki mint a dilettantizmus iskolapéldája jelenik 
meg: természetesen, mint a doyle-i magánnyomozó karakterek feladatkiosz-
tó rendőreinek örököse, önmagában szinte képtelen a konkrét detektív mun-
kára, mindenben Csöpi segítségére szorul.13 De ezen kívül Kardos alapvető 
műveltségi hiányosságokkal is küzd, a második részben a közismert pritamin 
szót nem ismeri, a harmadik részben pedig Csöpi pillanatok alatt átlát azon 
hazugságán, hogy Thomas Mann a kedvenc olvasmánya (holott feltehetőleg 
soha sem olvasta).
 Kardosnak nincs is igazi megfelelője a Piedone-filmekben; vannak el-
lenlábas főnökök, de azok a maguk részéről kompetensek, csak nem ismerik 
eléggé Rizzo módszereit és azok hatékonyságát és van Caputo, aki ugyan-
olyan ostoba, mint Kardos doktor, de nem jogi doktor, sőt még csak rend-
őrtiszt sem. Kardos így, azon kívül, hogy a széria egyik legemlékezetesebb, 
legtöbbet idézett karaktere, a kevés párhuzammal nem bíró, egyedi figura 
egyike is.
 Kardos unikumjának miértjére több magyarázat lehetséges. Egyfelől 
Kardos a maga ügyetlenségével a szocialista államkatona szatírája. Az ilyen 
karakter jellemzője, hogy mindig követi a protokollt, mindent a törvény be-
tűje szerint cselekszik meg, önálló gondolata ritkán akad. Ritkán láthatunk 
ilyen figurát mind a magyar, mind a külföldi alkotásokban főszereplőként; az 
individuum hiánya megnehezíti a karakterizációt. Viszont mellékszereplőként 
és csirkefogó hősök ellenfeleként népszerűek: ebbe a csoportba tartozik Oszi 
és Dezső a Borsból is. Kardos „hülyesége” azonban nem rendőri mivoltjából 
fakad, ellentétben Caputóval és Bors Máté két ellenfelével, a doktor nem egy 
meg nem írt rendőrvicc, hanem a szocializmust kiszolgáló fantáziátlan csinov-
nyik. Ily módon több közös van benne a hatvanas évek szatíráinak mikszáthi 
kádereivel,14 mint Arthur Conan Doyle Lestrade-jével. Kardos ezért a széria 
legerősebben szatirikus karaktere, aki a rendszerben rejlő tökéletlenség ki-
hangsúlyozására szolgál (ti. hogy a valódi kompetens nyomozók helyett a ká-
derek vezetik a rendőrséget). 
 Így emelődik ki Csöpi szükségessége is. Míg San Franciscóban Piszkos 
Harry létjogosultságát a sátáni gonosztevő, Nápolyban Piedone fontosságát 
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13  A doyle-i típusú (Sherlock Holmes kalapja alól kibújt) nyomozókról bővebben: Gary 
Hoppenstand, The Dime Novel Detective, London, Popular Press, 1982.
14 A hatvanas évek végére megnőtt a szatirikus él a magyar vígjátékban, és ennek fő „el-
szenvedői” a káderek, azaz a rendszert kiszolgáló, de más pozitív tulajdonságot felmutatni 
nem tudó helyi hatalmasságok voltak. Lásd: Hirsch Tibor, Vázlat a hazai filmvígjáték-
ról. Utak és csapdák 1945–1990 között http://archiv.magyar.film.hu/filmtortenet/mufajok/
utak-es-csapdak-a-hazai-filmvigjatek-1945-1990-kozott-mufajelemzes.html
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az elharapózó drogprobléma adja, addig a parodisztikus hagyományokból táp-
lálkozó Csöpi-filmekben a renitencia oka visszavezethető a főnökség inkom-
petenciájára.15 A főhős renitenciája kell ahhoz, hogy a szervezet jól működjön, 
a kívülről jött segítség lendíti át a rendőrséget a mélyponton, és a cowboy 
cop betagozódása a karhatalomba elkerülhetetlen és szükségszerű, mindkét 
részről. A renegát szempontjából azért, mert különben bűnöző lenne (ahogy 
A Pogány Madonnában mondják is, hogy Ötvös nagy gengszter lehet), a rend-
őrség számára meg pláne, hiszen a Kardos-féle bolondok különben rövid úton 
a falba vezetnék a nyomozást.
 Sokszor említettem, hogy Ötvös társadalmon kívüli alak. Ez két részlet-
ben nyilvánul meg; egyrészt ő a rendszer által lenézett, kiközösített elit kép-
viselője, a maga felsőosztálybeli hobbijával (vitorlázás), és nemesi családot 
idéző nevével (Ötvös és Eötvös). Másrészt viszont ő az is, aki nem felejtette 
el a magyar társadalom peremlakóit, a magyar Gennarinókat, Matuska bácsi-
ékat. Matuska bácsi teljesen nyilvánvalóan mélyszegénységben él, ha nem is 
hajléktalan. Egyszer járunk otthonában, a Csak egy kis pánikban, amelyben 
láthatjuk, hogy egy nádviskóban lakik a Balaton egy eldugott öblében. Ez ki-
mondottan érdekes, ugyanis az efféle csavargólét, sőt kvázi-hajléktalanság 
tabutéma volt a szocializmusban.16 A szocialista jólétben nem volt helye a 
mélyszegénységben élőknek, a közveszélyes munkakerülőknek. Mert Matus-
ka bácsi valójában ez: egy munkanélküli vándor szélhámos, aki különböző 
kamu állásokból tartja fent magát (ld. fent). 
 Bujtor érdekes játékot teremt ezzel a figurával; azáltal teszi Csöpi lát-
hatatlan kémévé, mindent látó besúgójává a kisöreget, hogy a többi karak-
ter, akárcsak a társadalom, megfeledkezik róla. Ha felbukkan, mosolyognak 
rajta egyet-kettőt, de Csöpin kívül, aki, mint láthattuk, maga sem illeszkedik 
bele a szocialista társadalom álomképébe, egyik sem méltatja szóra. Így bár 
látszólag Matuska egy rendkívül mulatságos poén, az ügyeskedő kismagyar 
mintapéldánya, de eközben egy kicsit szívbemarkoló rendszerkritika is, hi-
szen láthatjuk, hogy az alkoholista, jobb sorsra érdemes nagyapa mikre nem 
hajlandó pár fröccsért. Ezért is különösen megható Az elvarázsolt dollárban 
az a jelenet, amikor Purci úr értesíti Csöpit Matuska haláláról (amely Bánhidi 
László eltávozása miatt került bele a forgatókönyvbe): „Üzenem neki, minden 
meg van bocsátva.”
 Csöpi végeredményben sajnálja Matuskát (talán ezért engedékenyebb 
unokáival is), és segíteni szeretné őt, anélkül, hogy megsértené az öreg keserű 
magyar büszkeségét vagy megmutatná érzelmes oldalát. Ebből a szempontból 
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15  Fontos itt kihangsúlyoznom, hogy a parodisztikus jelleget leginkább, mint a krimi műfaji 
paródiájaként értem. A krimivígjáték önmagában is parodisztikus műfaj (még a Piedone-
filmekben is történik kikacsintás, ld. a Piedone Egyiptomban Caputo noir-ballonkabátját), 
és a Csöpi-filmek csak beleilleszkednek ebbe a hagyományba. Ettől még nem mondok el-
lent korábbi állításomnak, miszerint a Csöpi-filmek NEM a Piedone-film paródiái.
16 Vö: Nagy Terézia, Átmenet a szocializmus rejtett hajléktalan világából a kvázi jóléti szo-
ciális védőhálóba, Tér és Társadalom 23. 2009/3, 79-96.
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nagyon hasonló a viszonya a gyerekekkel (különösen Topolinóval): Csöpi a 
kisemberek rendőre, akárcsak Piedone, aki expliciten munkásosztályból jött, 
minden csavargót névről ismer Nápolyban, és folyamatos információi vannak 
róluk (Gennarino minden gyerekét ismeri, például). A Piedone Hongkongban 
egyik jelenetében ez a csavargóhálózat szökteti ki az ártatlanul börtönbe ke-
rült Rizzót.
 Fontos ezt a vonalat kihangsúlyozni az Ötvös Csöpi-szériában, hiszen 
ez a történetek szociálisan legérzékenyebb és leglátványosabb része. Míg a 
Piedone-filmek elég direkt módon nyúlnak társadalmi problémákhoz, különös-
képpen a drogkereskedelemhez és a Camorra erősődéséhez, addig szocialis-
ta szórakoztatóipari termékként a magyar filmeknek erre nincs lehetőségük, 
pedig az igény igenis jelen van, sőt, a cenzúrát kijátszó módon mindhárom 
rendszerváltás előtti filmbe belekerül a mélyszegénység motívuma. Bár az 
akciófilm-vígjáték élvezetéből és humorából nem vesz el, de a felszín alatt 
bugyog ez a feszültség a kirekesztett csavargók és a társadalom szinte meg-
szentelt őreinek kitett rendőrség között: főleg Matuska bácsin látjuk, hogy 
többre is hivatott lenne, de nyomorúságos helyzete miatt nem tud kilépni 
az ördögi körből, sőt, alkoholizmusba dől. Ami még fájdalmasabb, hogy ez a 
társadalmon kívüliség különösen kapcsolódik a gyermekszereplőkhöz: az első 
két film gyerekei Matuska bácsi unokái, Az elvarázsolt dollár Topolinója pedig 
árva, állami gondozásban van, és egyetlen menedéke a Csöpi által szerve-
zett vitorlástábor. Összességében tehát azt kell látnunk, hogy bár nem vár-
nánk el ezt egy akciófilmtől, de mind a Piedone-, mind az Ötvös Csöpi-széria 
meglepően érzékenyen nyúl társadalmi témákhoz. Meglátásom szerint ez is a 
rendőri karakter szimpatikussá tételének, „emberarcúvá” faragásának egyik 
mellékterméke; a készítők úgy tették érzelmessé, megközelíthetővé a figurát, 
hogy elveiket egy társadalmi problémához kötötték. Mind Piedonét, mind Öt-
vös Csöpit azzal lehet a legjobban felhergelni, ha a kisebbet bántják előttük, 
főleg a legkisebbet.
 Ez egy érdekes párhuzam a két rendőr között, akik bár alapvető fizi-
kumban nagyon hasonlóak, mégis rengetegben különböznek. Bár mindketten 
széles vállú, szakállas óriások, de öltözködési stílusuk igen eltérő: Rizzo felü-
gyelő mindig elegáns, ha nem öltönyben, akkor kék ingben, vállon átdobott 
zakóval jelenik meg. Csöpi ezzel szemben a nyolcvanas évek státuszszimbó-
lumára, az Adidas-melegítőre esküszik. Általában egy ilyen melegítőben, szél-
dzsekiben, napszemüvegben és sapkában jelenik meg, csupán egy-két siófoki 
diszkójelenethez öltözik fel elegánsan, és akkor sem az elegáns olasz rendőrt, 
hanem egy hajóskapitányt idézi meg külsejével. 
 Véleményem szerint ez a finom eltérés megjelenésükben egy tudatos döntés 
volt Bujtor részéről, hogy a két szereplő ugyan hasonlítson annyira egymásra, hogy 
a magyar nézőnek ismerős legyen a fizimiskája, de különbözzön is olyannyira, hogy 
rögtön meg lehessen mondani, hogy a két böhöm szakállas közül melyik melyik.
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 Öltözködési stílusuk eltérésével azonban egy hasonlóságukra is rámu-
tatnak. Mindkét rendőr ki akar tűnni (vagy legalábbis alkotóik ki akarják őket 
tűntetni) a tömegből. Piedone, hiába makulátlansága, alapvetően Nápoly leg-
mocskosabb utcáinak keménykezű poroszlója, míg Csöpi, hiába kényelmes, 
laza öltözéke, alapvetően a drága, nyugati vendégeknek épült balatoni hote-
lekben mozog. Így mind Csöpi, mind Rizzo kicsit idegenek lesznek saját kör-
nyezetükben is, nem csak a rendőrségben, vagy, Piedone esetében konkrétan 
idegen földön. De megjelenésük a többi rendőrtől is elkülöníti őket: a szériá-
ban egyik másik rendőr sem szakállas, sőt, a Piedone-filmekben nincs is má-
sik előtérbe kerülő szakállas karakter, mintha a szakáll csupán Bud Spencer 
karakterének trademarkja lenne, és senki más nem használhatná.
 Ötvösnek van egy szakállas partnere, Buci, aki a négyből három film-
ben szerepel (az első háromban), azonban szinte teljesen néma szereplő, és 
leginkább két helyzetben jelenik meg: ő Csöpi vitorlás csapattársa és egy-két 
bunyóban is besegít. Hogy ki ő, mi a foglalkozása, egyszer sincs kimondva, 
nevét is legfeljebb kétszer halljuk, pedig, kinézetre akár Csöpi testvére is 
lehetne (azért, mert szakállas és nagydarab, nem, mert Latinovitsra vagy 
Frenreiszre emlékeztetne). Ez a némaság viszont aláhúzza azt, hogy ez a ka-
rakter nem egy önmagában létező, kidolgozott figura, hanem Csöpi lényének 
egy meghosszabbítása, csak ott van jelen, ahol a realitás megköveteli egy 
második szereplő behozatalát, a fabula viszont nem.
 Ebből az is következik, hogy Csöpit csakis mint rendőr vagy sportoló lát-
juk, ellentétben Rizzóval, akinek megismerjük otthonát, szomszédjait. Csöpi 
sosem alszik a filmekben, mindig mozgásban van, egyedül A Pogány Madon-
nában látjuk őt egy szállodai szobában, ahol végül nem is ő, hanem Bence 
tér nyugovóra. Csöpi, bármennyire is távol áll a noirok detektívjeitől, ezáltal 
megmarad rejtélyes karakternek; ahogy én is fentebb, csupán találgatni tu-
dunk róla, keresztnevét például egyszer halljuk, háttértörténetéből is csupán 
pár sejtető mondatot kapunk.
 Így nemcsak Csöpi kívülállósága hangsúlyozódik ki, amely, ahogy 
láttuk, renitenciájának alapja, de mítosza is növekedik, titokzatos sze-
replő lesz, akibe mindenki azt lát bele, amit akar. Ebben különbözik 
Rizzótól; míg Bud Spencer karaktere az átlagember rendőre, a kispol-
gár hőse, addig Bujtor figurája egy mindenki felett álló, szuper heroikus fi-
gura, akinek nem csak különleges képességei, de idéző hatása is van.
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„Magyar	rendőr	1980-ban”	-	Bujtor,	a	sztárszerző

Az, hogy Piedone és Ötvös Csöpi végül két ilyen könnyen megkülönböztethe-
tő, ikonikus figura lett, nagyban hozzájárult maga a sztár is, Bujtor István. 
Bujtor életműve egy külön monográfiát megérdemelne, azonban jelen írás-
nak nem ő a tárgya, viszont alakja belengi a magyar műfaji filmet, mi több, 
a bűnügyi filmmel is egybefonódik szerepe, így úgy érzem, nem lenne teljes 
szövegem, ha nem térnék ki rá.
 Bujtor István színészi pályája egy roppantul tudatosan felépített terv 
eredménye. Bujtor filmválasztásaival a minőségi tömegfilm mellett tette le 
voksát, anélkül, hogy szigorúan elköteleződne mellette, vagy színészi integri-
tását elvesztené: játszott Szabó István (Álmodozások kora), Mészáros Márta 
(Szép leányok, ne sírjatok) és Jancsó Miklós (Csend és kiáltás, Égi bárány) 
filmjeiben. Azonban legemlékezetesebb alakításai műfaji filmekhez köthető-
ek: Dezső a Borsban, Menő Fej Az oroszlán ugrani készül-ben, Sztyepanov a 
Vivát Benyovszkyban, Sándor Mátyás, Csöpi, stb…
 Feltűnő, hogy a legtöbb színésznél is több tévéfilm vagy sorozatszere-
pet vállalt. Bujtor folyamatosan ott volt az emberek képernyőin, mindenfaj-
ta kalandokba keveredve, hiszen igyekezett cselekményorientált, Király Jenői 
kalandfilm szerepeket választani. Ez egy érdekes színészi pályaterv, és egy 
igen egyéni út a sztárság felé: Magyarországon a legismertebb filmszíné-
szek ugyanis vagy komikuskirályokként (a Kabosok, Latabár, később Koltai és 
Kern), vagy színészfejedelmekként (Jávor, Gábor Miklós, Darvas, Latinovits) 
definiálták magukat. Bujtor ezzel szemben mint ikon, mi több, műfaji filmes 
sztárként él az emberek tudatában.
 Pályája sok szempontból hasonlít a kicsivel korábban indult Jean-Paul 
Belmondóéhoz. Mindketten letették névjegyüket szerzői filmekkel (Belmon-
do Godard-ral való együttműködéseivel), azonban, főleg későbbi filmjeik-
kel, a szélesebb közönséghez szóltak. Ráadásul a nyolcvanas években mind-
ketten hazájuk akciósztárjaivá is váltak (Belmondo leginkább A profival /Le 
professionel/, 1981., r.: Georges Lautner, Bujtor meg a Csöpi-filmekkel).
 Bujtor életpályájával azért kell itt kiemelten foglalkoznom, mert az Ötvös 
Csöpi-sorozat kimondottan sok önreflektív, sőt önéletrajzi jeggyel bír, ame-
lyek utalnak a sztárra és forgatókönyvíróra. Akárcsak Bujtor, Csöpi is a felső 
osztály gyermeke (Bujtor édesanyja az éttermes Gundel-családból szárma-
zott), aki leginkább az alsóbb néprétegekkel-tömegekkel érteti meg jól ma-
gát. És emellé természetesen betársul Bujtor személyes hobbija is, amelyet 
átruházott Csöpire; a vitorlázás.17 Ezek mellett azonban az is látható Bujtor 
pályájából, hogy ő maga is külön utas színész volt, a magyar színészi pályák 
normáihoz renitens módon viszonyult, akárcsak Csöpi a rendőri szervezethez.
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Csöpi	elődei

Az előző, Bujtor életéről szóló szakaszban kiemeltem a Bors c. sorozatot. 
Meggyőződésem, hogy ez a széria nagy hatással volt Bujtorra, és ha nem is 
köszönhet annyit neki, mint a Piedonénak, de az 1968-69. között futott soro-
zat rengeteg olyan jegyet mutat fel rendőrábrázolásában, melyek visszakö-
szönnek az Ötvös Csöpi-filmekben.
 Leginkább Dezső (Bujtor) és Oszi (Koncz Gábor) karakterét kell kiemel-
nünk: ők azok az ellenforradalmi, később horthysta rendőrök, akik a főhős 
illegális kommunistát, Bors Mátét (Sztankay István) üldözik a sorozaton ke-
resztül. Oszi és Dezső Kardos doktor előfutárai: nem csak abban, hogy nem 
igazán a rendőrakadémia legjelesebb végzettjei, de abban is, ahogy hozzá 
nem értésük megjelenik. Ahogy Kardosnak is, Oszinak és Dezsőnek is a leg-
nagyobb vétke az, hogy kérdés nélkül kiszolgálják a hatalmat, ahelyett, hogy 
logikusan gondolkodnának, ahogy egy rendőrtől elvárnánk. Akárcsak Kardos, 
Oszi és Dezső is szerethető marad emellett; annyira ügyetlenek, tesze-toszák, 
hogy az ember szánja őket, nem megveti. Nem ők Bors Máté igazi ellenfelei, 
a ravasz kommunista olyan könnyedén jár túl az eszükön, mint Tapsi Hapsi 
Elmer Fuddén a rajzfilmekben.
 Ami viszont különbség van Oszi-Dezső és Kardos doktor között, hogy a) 
minden szerethetőségük ellenére Oszi és Dezső abszolút antagonisták, akik 
megérdemlik büntetésüket, illetve b) a Bors történelmi sorozat és a két nyo-
mozó nem a jelen rendszer, hanem a megvetett horthysta világ kiszolgálója. 
 A Bors mellett természetesen a hazai renitensség ábrázolást (ha egy 
kifacsart formában is), de megkezdő Kántor hatását is ki kell emelnünk a szé-
riára. Ha karakterekben direkt módon nem is, de hangulatiságában a nyomo-
zókutya kalandjai sokat kölcsönöztek Csöpinek. Nem csak a renitens rendőr-
karaktert kell itt kiemelnünk, hanem magát a krimi felépítését is. Akárcsak a 
Kántorban, az Ötvös Csöpi-filmekben is brutális bűnügyek és könnyed, komi-
kus pillanatok váltják egymást. A nyugati krimi vígjátékokkal (pl. A rózsaszín 
párduc /The Pink Panther/, 1964., r.: Blake Edwards) szemben a magyar bűn-
ügyi kalandokban nincs elbagatellizálva a bűnügy, a tréfás események véres 
gyilkosságok és nagy értékű rablások közepette zajlanak le.
 A másik párhuzam szintén szerkezeti jellegű; a Kántorban (és a Lin-
dában), a Csöpi-filmekben a végső harcok során a rendőrség mindig teljes 
valójában jelenik meg, és segíti az akciót. Többször látunk helikoptert (3 
filmben), búvárt (2 filmben), kommandót (2 filmben), és ha ezek nem is, de 
nagy mennyiségű nyomozó és egyenruhás segíti Ötvöst a gonosztevők le-
tartóztatásában, akárcsak Csupatit és Veszprémi Lindát. Ez alól még a Ha-
mis a baba sem kivétel, ott ez a zárás csak annyiban módosul, hogy a ma-
gyar rendőrség helyett a német segíti hősünket. Ezekkel az akciókkal válik 
mindig teljessé a hős integrációja a rendőrségbe, itt kapja meg elismerését 
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(hogy főnökei megbíznak benne, illetve, hogy folytathatja hobbiját), viszont ő 
maga is lemond a kitüntetésről és a hősi szerepről, hagyja, hogy a szervezet, 
illetve Kardos arassa le a babérokat, és ezt nem teszi szóvá, végzi a kötelességét.
 Végezetül a két széria miliőjében, bemutatott világában is hasonló: ahogy 
Csupati is leginkább a csavargókkal, a proletáriátus alsó részével érteti meg 
leginkább magát, úgy Csöpi is legemberibb pillanatait Matuska bácsinak és 
társainak köszönheti.
 A műfajon kívül eső filmek közül egyet ki kell emelnünk, egy televíziós 
gyerekfilmet, az 1976-os Barátom, Boncát (r.: Katkics Ilona), melynek törté-
nete nagyon hasonlít az Ötvös Csöpi-filmek visszatérő mellékszálára, Csöpi és 
a kisgyerekek barátságára. A filmben a Bujtor által játszott festőnek lazítania 
kell korlátain, és be kell engednie életébe Bencét, a kisfiút, aki kalandok és 
fantázia közepette keresi barátját, Boncát. Hasonlót láthatunk a Csöpi-széri-
ában is: a mogorva Ötvösnek mindig el kell fogadnia a gyerekek segítségét, 
hogy elérje a sikerét a nyomozásban, és ő maga is a társadalom integrált ré-
sze legyen.

Ötvös	Csöpi	utódai

A renitens rendőrkarakter, amely visszatér a nyájba hozzávetőlegesen a rend-
szerváltás után megszűnt. Bár egyéni utakon járó rendőrkarakterek továbbra 
is akadnak a magyar szériákban, ők szinte kizárólagosan a szervezet jól be-
járatott emberei, és ha összetűzésbe is kerülnek a karhatalommal, az sosem 
merül fel bennük, hogy a rendőrség tudta nélkül, egyénileg kezdjenek el nyo-
mozni.
 A legemlékezetesebb rendőrkarakter az utóbbi évekből Bordás ezredes, a 
Tűzvonalban (2007-2010., ötletgazda: Pozsgai Zsolt) c. sorozat főhőse. Bordás 
ugyan állandó összetűzésben van a vezérkarral, azonban nem a saját reniten-
ciája miatt; sőt, Bordás szabálykövető, precíz rendőr, akit politikai kémjátsz-
mák eszközeként fokoztak le egy kerületi őrszoba parancsnokának. Ráadásul 
nem is nyomozó; a bűnügyek felfejtésében neki nincs szerepe, az elkövetők 
általában a széria elején adottak, és a Szemtől szembent idéző sakkjátszma 
sem Bordás és köztük, hanem a Jordán Tamás által játszott Kolonics tábornok 
és a bűnöző között zajlottak.
 Ebből az következne, hogy Bordásnak és Ötvösnek semmi közük egy-
máshoz, azonban van, amiben nagyon hasonlít egymásra a két széria és ez 
az, ahogyan kiemelődik főszereplőjük. Bordás rendőrőrse ugyanis nagyon ha-
sonlít a Csöpi-filmek rendőrségére; mindkettőben csupán egy értelmes rend-
őr (a főhős) van, a többiek szinte teljesen dilettánsak, hiába akarnak jót. Bor-
dás közvetlen beosztottja, a Cserna Antal által játszott Móricz a sorozat elején 
nagyon hasonlít Kardosra, folyton értetlenkedik, és a szabályokra hivatkozik,

 2016/2 - NYÁR



 
40  

hogy ezzel gátolja Bordás hatékonyságát, akárcsak a mindig kicsit irigy Kar-
dos doktor.
 Végezetül még egy szériát kell megemlítenem, a Csöpi és Kardos ka-
raktereket felélesztő Zsaruvér és Csigavér-filmeket (2001-2008., r.: Bujtor 
István). Bár a karakterek névben azonosak voltak, funkciójuk megváltozott. 
Csöpi már nem az aktív, izgalmas renitens hős volt, hanem a rendőrség új női 
alakulatának mentora. Utóbbiak hajtották végre az akciókat, miközben Kar-
dos általában egy párhuzamos szálon nyomozott, ahogy szokott, sikertelenül. 
Természetesen nem azt hiányolom, hogy nem az idős mester hajtotta végre a 
látványos verekedéseket. Viszont ebből a szériából már hiányzott az aktuali-
tás és inkább Bujtor és barátainak balatoni tablójává alakult. Azt sem tartom 
véletlennek, hogy a Piedone-filmek nyomdokait ez a széria végleg elhagyta, 
és ha nyugati párhuzamot kell mutatnunk, akkor az A csendőr és a csend-
őrlányok (Le gendarme et les gendarmettes, 1982., rendezte: Jean Girault) 
című Louis de Funès-film lehet, melyben a kiöregedett rendőr helyére csinos 
rendőrlányokat vesznek fel.
 Abból, hogy nem igazán lett folyományuk, azonban nem azt kell leszűr-
nünk, hogy a Csöpi-filmeknek nem volt hatásuk, sőt. A mai napig folyama-
tosan sugározzák a filmeket, szinte minden héten adja valamelyik balatoni 
kalandot a televízió. Viszont, úgy tűnik, egyelőre nem sikerült megismételni 
a filmek sikerének receptjét: a külföldi és hazai ismerős jegyek ötvözetét, 
az ikonikus karaktereket, a közérthetőséget és a legendás sztárszereplőt.
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