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Bevezetés

Az utóbbi évek irodalmi történéseit  szemlélve kétség kívül megalapozottan lehet  a 

krimi műfajának hazai újjáéledéséről beszélni. Hosszú, ínséges időszak után végre „húsvér” 

magyar alkotások gazdagítják ezt az ugyancsak időtállónak bizonyult populáris műfajt.1 És 

hogy milyen is az új magyar krimi? Erre a kérdésre nyílván még korai lenne kimerítő választ  

adni,  ám  egyvalami  egyelőre  biztosnak  látszik;  a  kortárs  magyar  krimi  egyelőre  nem 

„jelenidejű”. 

Éppen  ezért  a  következőkben  néhány  olyan  szempontra  szeretném  felhívni  a 

figyelmet,  melyek  véleményem  szerint  termékenynek  bizonyulnak  az  előbb  említett 

„krimiboom”  nyomán  született  munkák  részletesebb  elemzésekor.  Mindenekelőtt  a 

történelemhez  való  viszony  az,  ami  olvasatomban  összekapcsolja  az  elmúlt  években 

megjelent magyar detektívregényeket és kemény krimiket. Mivel a későbbiekben behatóan 

kívánok foglalkozni a történelmi krimi fogalmi tisztázásával, ezért most röviden csak annyit 

jegyzek meg, hogy az általam elemzett kortárs magyar krimi vagy detektívregény mindegyike 

„történelminek” tekinthető abban az értelemben, hogy cselekményük a múltban – a huszadik 

század első felében – játszódik.  E mellett  a  művelődés-és  életmódtörténeti,  vagy éppen a 

politika-és  helytörténeti  ismeretanyag  meghatározó  jelenléte  is  indokolttá  teszi,  hogy 

„történelmiségük”  felől  közelítsünk  a  regények  felé.  Kondor  Vilmos  és  Baráth  Katalin 

1 KONDOR Vilmos: Budapest Noir. Agave Könyvek, 2008., Bűnös Budapest, Agave Könyvek, 2009., A 
budapesti kém, Agave Könyvek, 2010., Budapest romokban, Agave Könyvek, 2011., Budapest novemberben, 
Agave Könyvek, 2012., BARÁTH Katalin: A fekete zongora, Agave Könyvek, 2008., A türkizkék hegedű, Agave 
Könyvek, 2011., A borostyán hárfa, Agave Könyvek, 2012., CSABAI László: Szindbád, a detektív. Magvető, 
2010. Csabai László kötetét egyébként némileg vonakodva soroltam ide, abban bízva, hogy ez a bizonytalanság 
később majd termékenynek bizonyulhat, hiszen a szövegre úgy tekintek, mint amelynek szerzője a regényvilágot 
hangsúlyosan a populáris kategória és a kortárs széppróza mezsgyéjén kívánta berendezi. „Új magyar krimi” 
alatt pedig a fentebb sorolt műveket értem, és egyfajta korszakhatárként tekintek a Budapest Noir 
megjelenésének időpontjára, mely esemény a hazai populáris irodalom számára új fejezetet nyitott. A fenti 
művek történelemi érzékenysége fémjelzi és karakterizálja véleményem szerint ez idáig ezt az új fejezetet. 
Természetesen tagadhatatlan, hogy Lengyel Péter jóval korábban vállalkozott arra, hogy a detektívregény műfaji 
sajátosságait is felhasználva írjon történelmi regényt, hiszen Macskakő című regényéből nem hiányzott a 
történelmi érzékenység, ahogy az is egyértelmű, hogy Tar Sándor Szürke galambja is olvasható hamisítatlan 
krimiként (sőt, thrillerként vagy magyar hart-boiled krimiként), ám markáns különbségeket vélek felfedezni 
abban, ahogy ezek a szerzők viszonyultak a populáris irodalomhoz és magához a (z újra)használt zsánerhez. 
Röviden ezt úgy lehetne megfogalmazni, hogy az elmúlt pár évben megjelent magyar krimikhez képest a műfaji 
kritériumokhoz történő igazodás ezek esetében inkább kiindulási alap volt, és nem maga az elsődleges cél. 
Lengyel regénye kapcsán lásd HANÁK Péter: Hasznos ismereteket terjesztő detektív regény. In: Holmi, 1990. 
április, valamint RADNÓTI Sándor: Valamennyi klasszikus legény. In: Jelenkor, 1989/10. Tar műve kapcsán lásd 
Irodalmi kvartett. Tar Sándor Szürke Galamb című könyvéről beszélget Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András,  
Beck András és Radnóti Sándor. In: Beszélő 1996/4., 88-93.          
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esetében maga a kiadói marketing hivatkozott úgy a szerzőkre, mint a történelmi krimik hazai 

mestereire.2 

Úgy gondolom, a választott detektívregények történelemszemlélete kapcsán feltétlenül 

játékba kell hozni azt a tágabb szempontrendszert is, mely az elmúlt évek, évtizedek hazai 

prózairodalmát  a  történelem  és  a  történet(ek)  elbeszélése/elbeszélhetősége,  illetve  a 

történelem  retorikája-poétikája  felől  (is)  olvassa.  Az  első  fejezet  ennél  fogva  egyfajta 

számvetés  és  terepszemle  kíván lenni,  melyben igyekszem majd feltérképezni  a  populáris 

irodalom hazai  befogadásának  sajátosságait,  illetve  megalapozni  és  világossá  tenni,  hogy 

milyen  megközelítésben,  milyen  előzetes  elméleti  megfontolásból  kiindulva  kívánok 

behatóbban foglalkozni a választott szövegekkel. 

Az  elmúlt  években  a  történelmi  krimi  műfajának  egyértelmű  felfutását  lehetett 

megtapasztalni. Az ókori Rómától kezdve a Tudor-kori Anglián át a két világháború közötti 

időszak lengyel nagyvárosáig (Wrocław/Breslau) számtalan újsütetű detektívregény igazolja a 

fenti kijelentést. A műfaj és a történelem/történetírás viszonya már csak ezért is tart joggal 

számot az érdeklődésünkre. Ez a viszony ráadásul felettébb összetett. Elég, ha csak a kor- és 

helyszínábrázolás kérdése kerül napirendre. A krimiszerzők többsége – miután a zsáner hamar 

a  tömegek  irodalmává  és  szellemi  táplálékává  vált  –,  értelemszerűen  továbbra  is  a 

szórakoztatást  tartotta  (és  tartja)  szem előtt.  A könnyebb befogadhatóság kedvéért,  illetve 

abból a megfontolásból kiindulva, hogy az igencsak eltérő kulturális háttérrel bíró potenciális 

olvasóközönség számára (különösen érvényes volt ez az amerikai nagyvárosokra) familiáris 

és felismerhető regényvilágot kell felkínálni, az írók előszeretettel helyezték saját jelenükbe 

és a mindenki által jól ismert, könnyen azonosítható díszletek közé a cselekményt. 

Még a  hard-boiled  esetében  is  szembetűnő  –  miközben  számos  elméleti  munka  a 

realista  regény  továbbéltetőjeként  ünnepli,  továbbá  a  pontos  társadalomrajz  iránti 

elkötelezettségét méltatja –, hogy a szerzők sokszor nagyon is könnyed kézzel vázolják fel a 

történet  színtereit,  és  csak  utalásszerű  jelzésekkel  élnek  a  kort  illetően,  mely legtöbbször 

egyébként a szöveg első olvasóinak jelenével volt azonos. Maga a történetiség, a történelmi 

tudatosság – első ránézésre legalábbis – csak kevéssé játszik szerepet, hiszen „a kemény krimi 

2 Irodalomszociológiailag talán nem mellékes annak megemlítése, hogy a már említett „krimiboom” jelensége 
összefüggésbe hozható a hazai könyvkiadás területén belül lezajlott piaci és szemléletmódbeli változásokkal. A 
számos új krimiszerzőt honosító, majd magyar krimiket is kiadó Agave például egy kínálkozó piaci résbe tört be 
igen sikeresen, ahogy azt már mások is észrevették. Ehhez lásd FALVAI Mátyás: Akcentus nélkül. Csemegézés  
az új magyar krimiből. In: Szépirodalmi Figyelő 2010/4., 40-43. Megkockáztatható, hogy ezzel a kiadó a 
„könnyebb, de igényes irodalom” befogadása terén is jelentős változásokat ért el, és része volt abban, hogy új 
olvasási szokások, e mellett rugalmasabb olvasói és kritikusi elváráshorizontok szilárduljanak meg. Baráth 
Katalin könyve esetében a blogkultúra fontosságát lehet megemlíteni, mint kínálkozó példát az olvasási 
szokások megváltozására illetve az új, a mediális térben igen aktív „olvasóközösségek” lobbierejére. 
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kalandregény-szerkezete  nem  kevésbé  klisészerű,  mint  melegházi  rokonáé”,  vagyis  a 

klasszikus detektívtörténeté.3 Tovább árnyalva a képet elmondható, hogy más hagyományok, 

így például a Christie-vel azonosítható rejtvényfejtő („puzzle”) krimik esetében sem merül fel 

igazán a korszak vagy a környezet tudatosításának és részletes ábrázolásának a kimondott 

szándéka, pontosabban mindezek a szempontok a rejtvény megfejtésének elsődlegessége után 

következnek  csak  a  fontossági  sorrendben.  A  mozaikdarabkák  összerakásának  izgalma 

minden mást maga mögé utasít. És bár kétség kívül Sherlock Holmes tetőtől talpig londoni, és 

kitörölhetetlenül  hozzánőtt  a  város  önképéhez,  megalkotója,  Conan  Doyle  nem  óhajtott 

mindenáron a város és a (z egyébként hatalmas léptékű) változások krónikásául szegődni. 

Ahogy az általa megalapozott brit krimi-aranykor kapcsán is elmondható, hogy az olvasók 

generációi  ugyan  cserélődtek,  de  az  olvasmányaikat  körbelengő  „történelem  aura”  maga 

mintha  nem  akart  volna  túl  gyorsan  megváltozni,  és  a  Doyle  által  kitaposott  ösvényen 

tülekedő  szerzők  művei  (az  olvasókkal  együtt)  nem szívesen  szakadtak  el  a  képzeletbeli 

viktoriánus „jelenből”, egy világból, ahol „mindig 1895 van”.4

Ezen  a  ponton  időlegesen  felfüggesztem  a  krimik  és  a  történeti  tudatosság 

kapcsolatának  firtatását,  hogy  később  majd  visszatérhessek  rá.  Bízva  abban,  hogy 

megközelítőleg majd helytálló választ kaphatunk arra a kérdésre, vajon a krimi olvasható-e 

úgy,  „mint  egy  történelmi  korszak  dokumentatív  reflexiója  és/vagy  –  a  történetírás 

módszertanának mai belátásaiból kiindulva – annak a fikcionáló aktusok, művészi eljárások 

által teremtett konstrukciója, illetve mint tartós emberi vágyak szociáltipikus kivetítődése.”5  

Addig  is  szeretném azonban  tisztázni,  miért  is  időztem el  az  előbbiekben  a  krimi 

„jelenidejűségének” vagy éppen jelen-nem-idejűségének problémájánál. Végül is nem teljesen 

mindegy, mikor és hol játszódik egy krimi cselekménye; mit számít az,  hogy az erőtlenül 

pislákoló gázlámpák fényénél, vagy éppen a helyszínelők elemlámpáinak pászmái előtt derül 

fény az igazságra? A válasz bizonyos szempontból az, hogy bizony, mindegy. A lényeg az a 

krimi esetében, legalábbis első megközelítésben, hogy a cselekmény feszes legyen, a bűntény 

kellően kigondolt, a leleplezés pedig látványos és végleges. Erről (is) szól a krimi, ezért (is) 

íródik  a  detektívtörténet.  Ugyanakkor  mégiscsak  érdemes  foglalkozni  a  krimi  egy másik 

meghatározó,  sokat  tárgyalt  jellegzetességével.  Nevezetesen  a  krimi  olvasásának  rituális 

3 BÉNYEI Tamás: Rejtélyes rend. A krimi, a metafizika és a posztmodern. Akadémiai Kiadó, 2000, 16.
4 Az említett brit krimi-hullámról írt cikkében idézi Vincent Sterrett-et William D. Rubinstein. („For millions 
around the world, late Victorian England is the world of hansom cabs, gaslight and fog described in this books, a 
world where, as Vincent Sterett, author of The Private Life of Sherlock Holmes (1933), wrote, ’it is always 
1895’.”) In: RUBINSTEIN, William, D.: A Very British Crime Wave. History Today/December 2010. 44.  
5 BENYOVSZKY Krisztián: A jelek szerint: A detektívtörténet és közép-európai emléknyomai. Kalligram 2003., 
41.
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jellegével.  Többen  megállapították  már,  hogy  a  szenvedélyes  krimiolvasás,  mint  rítus 

valójában azt a célt szolgálja, hogy a mindenkori olvasó megerősítést nyerjen a hitében: a 

világ rendezett, a társadalom működése pedig minden zavar és felforgató törekvés ellenére 

racionálisan szabályozott. Ha ez így van, akkor érdemes elidőzni annál a kérdésnél, hogy a 

mostanában megjelent magyar krimik szerzői miért a múltban rendezik be szövegvilágaikat, 

és miért választják a magyar történelem traumákkal terhelt korszakait abból a célból, hogy az 

olvasóikat a fent említett rituális tevékenységre csábítsák. Amennyiben a populáris irodalom 

egyes  alkotásai  valóban  érdemesek  arra  a  figyelmes  odafordulásra,  mely  különféle 

értelmezéseket kíván kinyerni belőlük – e mellett fogok érvelni az első fejezetben –, akkor 

máris  mutatkozik  némi  tétje  annak,  hogy  a  kortárs  krimik  „múltba  fordulása”  körül 

hosszasabban elidőzzünk.               

 Ezen a forró nyomon haladva viszont óhatatlanul érinteni kell, még ha terjedelmileg 

korlátozottan is, a történet-írás, vagyis a történelem szövegként való megformálása kapcsán 

tágabb értelemben felvetődő elméleti, módszertani belátások némelyikét. Tulajdonképpen e 

pontról  kívánom  indítani  a  kortárs  magyar  krimik,  detektívregények  elemzést,  vagyis  a 

második  fejezetet,  tovább  szűkítve  a  kört  a  történelmi  regény,  majd  a  történelmi  krimi 

értelmezése körül sűrűsödő, a választott témám szempontjából érvényes kérdésfelvetésekig, 

hogy így jussak majd el a konkrét művek történelemszemléletének vizsgálatáig.

Dolgozatom harmadik nagyobb tematikai egységében Baráth Katalin első (A fekete  

zongora),  valamint  Kondor  Vilmos  első  három regényét  elemzem (Budapest  noir,  Bűnös  

Budapest),  és  ezek  szoros  olvasásán  keresztül  kívánom bemutatni,  miként  találkozik  (és 

ütközik  vagy karol  egymásba)  a  történelem és  a  műfajiság  egy kortárs  krimiben.  Baráth 

regénye  kapcsán  röviden  érintem  a  krimi  „női  oldalát”,  vagyis  a  műfaj  és  a  nemiség 

viszonyát,  majd  részletesebben  foglalkozom  a  pletyka  működésével  a  szövegben.  Ezt 

követően áttekintem a Kondor által írt krimik recepciójának tanulságait,  illetve viszonylag 

részletesen  foglalkozom az  amerikai  gyökerű  hard-boiled  krimi  műfaji  sajátosságaival  is, 

mielőtt a regények részletesebb elemzéséhez fognék.  

Szándékom szerint  adott  pontokon utalni  fogok néhány példára is  a  közép-európai 

krimik közül, érintve többek között a lokalitás, a városok és az egyes szövegek kapcsolatát is.  

A hazai szerzők közül ugyanis Kondor, Baráth és Csabai krimijei is bízvást tekinthetők város 

– vagy településregényeknek. A térségben ezzel koránt sincsenek egyedül. Itt most röviden 

utalnék  mindenekelőtt  a  lengyel  Marek  Krajewski  munkásságára,  akinek  Breslau-ja 

(Wrocławja)  is  olyan  fikciós  tér,  mely  nem  csupán  helyszín,  hanem  szövegszervező 

motívumként is meghatározó, kivallatható „szereplőnek” bizonyul, sőt, képes volt átlépni a 
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való  világ  és  az  imaginárius  közötti  határvonalat  is.6 Talán  még  az  előbbi  példáknál  is 

hangsúlyosabb a kapcsolat Miloš Urban bűnregényei/gótikus regényei és a város, esetében 

Prága, mint önálló entitás között.

***

Ahogy korábban már szó esett  róla,  a kortárs magyar  krimik szerzői  valami oknál 

fogva nem kívánnak a jelennel foglalkozni. Természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni 

azt az eshetőséget sem, hogy a történelmi krimi díszletei mögött valójában a jelenről szóló 

parabolák  rejteznek,  és  ezért  sincs  szükség  a  kortársi  miliő  megidézésére.  Ám  ez  a 

megközelítés  sem  ad  feltétlenül  magyarázatot  arra,  hogy  miért  nem  találkozunk  kortárs 

magyar  nyomozókkal  és  a  napi  bulvártermésből  jól  ismert  aktuális  bűnesetekkel  a 

könyvpiacon, ellenben a magyar történelem elmúlt bő száz évének több korszakába és valós 

vagy tipizált helyszíneire gond nélkül tehetünk képzeletbeli kirándulást a különféle bűnesetek 

nyomában haladva.7 

A válaszok keresése a miértre (miért nincs kortárs-kortárs krimi) felettébb izgalmasnak 

tűnik,  még ha most  erre nagyobb terjedelemben nem is kerül majd sor.  Különösen annak 

fényében  érdekes  a  kérdés,  hogy  más  –  a  magyarétól  gazdagabb  krimihagyománnyal 

rendelkező – országokban (leszűkítve  a  kört  csak  az Európai  nyelveken íródott  művekre) 

magától  értetődő  természetességgel  születnek  olyan  detektívtörténetek  és  rendőrségi 

regények,  melyeknek  cselekménye  nem  csupán  a  mában  (a  szöveg  megírásának  idején) 

játszódik, hanem hangsúlyosan reflektálnak az adott társadalom politikai visszásságaira vagy 

igyekeznek állást  foglalni (sokszor a magas irodalmi alkotásoknál határozottabban akár) a 

6 Krajewski és a város viszonya olyannyira szorosra fűződött, hogy a sorozat egyik kötetét maga Wrocław város 
önkormányzata támogatta összekapcsolva az irodalmi eseményt a turisztikai propagandával. Ahogy egy 
tanulmányíró megjegyezte Krajewski „hatástörténete” kapcsán, ilyen mértékű irodalmi marketingkampányra – 
mely citylight-ok és billboardok százainak kihelyezését jelentette a legjelentősebb lengyel városokban – nem 
volt korábban példa Lengyelországban. In: KRUPA, Bartłomiej: Poetyka powieści Marka Krajewskiego. In: 
Oryginalnie/Kryminalnie. Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2008.
7 Nem lehet figyelmen kívül hagyni a magyar irodalom zártságát, a magyar irodalmi élet igen sokszor 
kárhoztatott belterjességét sem, mint szóba jöhető szempontot. Nagyon is elképzelhető, hogy egy a kortárs 
környezetben játszódó magyar krimit sokan hajlamosak lennének egyfajta kulcsregényként olvasni. Ez azt is 
eredményezhetné, hogy a befogadók a nagyon is aktuális politikai-közéleti utalások nyomainak túlzott figyelmet 
szentelnének az olvasáskor, elfeledkezve akár arról is, hogy a szövegen a műfaji előírásokat kérjék számon és ne 
valamiféle a mindennapokra vonatkozó „áthallást” vagy „leleplezést”. A kortárs vonatkozásokkal bíró 
detektívregény hazai hiánya nem új fejlemény, végigkíséri a magyar krimiirodalom szinte teljes történetét, ahogy 
arról a későbbiekben szó is esik majd. Itt most csak utalásszerűen érdemes megemlíteni, hogy már a két 
világháború közötti gyakorlat is azt mutatta, hogy a hazai közönség előszeretettel veti rá magát a más 
országokban játszódó ponyvaműfajok példányaira, és azt sem szabad elfelejteni, hogy a mai napig milyen 
komoly „hagyománya” van annak, ahogy a magyar könnyűirodalom előállítói különféle, általában angolszász, 
írói álnevek használatával kívánják ezt az illúziót megteremteni olvasóik számára.   
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kortárs közéleti viták forrónak számító kérdéseiben.8 Különösen igaz bizonyul ez akkor, ha a 

mára már szintre védjeggyé vált skandináv krimik egy-egy meggyőző darabját vesszük górcső 

alá ebből a szempontból. Az egyik legismertebb (bár nem feltétlenül legnívósabb) példa erre a 

világméretű  sikert  elért  Millennium-trilógia.  Stieg  Larsson  műveiben9 az  a  közös  többek 

között, hogy a különféle gazdasági és politika üzelmek mellett a nőkkel szembeni erőszak és a 

női szerepvállalások témáját is mindvégig napirenden tartja, nem véletlen, hogy könyveinek a 

feminizmus felől történő olvasása is szinte magától értetődőnek látszik.10 Ugyanakkor a múlt, 

többek között a svédek és a német nemzetiszocializmus kapcsolatának kérdésköre, Larsson 

regényeiben  is  hangsúlyosan  jelen  van.  A történelmi  szégyenfoltok,  vagyis  a  hitlerizmus 

eszméjével kokettáló honpolgárok viselt dolgai még nagyobb teret kapnak a norvég Jo Nesbø 

Vörösbegy című igen fajsúlyos bűnügyi regényében.11 A múlt itt közvetlenül is betör a jelen 

eseménysorozataiba,  miközben  a  regény  a  múltbéli  események  párhuzamos  felidézésével 

egyúttal a háború pokláról is érzékletes képet fest. Más módon enged betekintést a múltnak 

mélységes mély kútjába Arnaldur Indriðason izlandi író Vérvonal című bűnregénye.12 A távoli 

szigetország elkülönültsége folytán a  regénybeli  történet  láncszerűen kapcsolódó elemei  a 

múlt feltárása nyomán kibomló végzet egészen más logikáját tárják elénk, mint ahogy azt a 

közép-európai  példákból  megszokhattuk.  Ez  esetben  a  szűkre  szabott  génállomány 

kényszerítő  ereje  kezdi  ki  a  mindennapok  látszólagos  békéjét,  és  nem  csak  a  konkrét 

bűnesetekre derül fény, hanem a zárt társadalom kiszolgáltatottsága is feltárul, amire viszont 

többek között  az ellenőrzés  szigorodása lehet  a válasz,  ami egy nyugati  mintademokrácia 

nézőpontjából eredendően kétséges és nem kívánt fejlemény.

A példákat  hosszasan lehetne sorolni  még,  hiszen,  szemben a magyar  gyakorlattal, 

több országban és nyelven is komoly „krimitermelés” folyik. Elég csak a szomszédos, vagy a 

nem túl  távoli  országok  példáira  gondolni.  Egy ideje  már  magyar  nyelven  is  olvashatók 

például az osztrák Wolf Haas regényei, aki a kortárs Ausztria kispolgári szennyesét teregeti ki 

8 Nem túl távoli példaként lehet megemlíteni például a hazájában a kritika és a közönség által is rendkívül 
elismert írónő, Olga Tokarczuk néhány éve megjelent krimijét, mely az állatokkal szembeni erőszak, az állatok 
jogai illetve a vadászat, illetve ezek kapcsán a patriarchális közösségi viszonyok kérdéseit boncolgatja. 
TOKARCZUK, Olga: Prowadź swój pług przez kości umarłych. Wydawnictwo Literackie, 2009.
9 LARSSON, Stieg: A tetovált lány, A lány, aki a tűzzel játszik, A kártyavár összedől. Mindhárom regény magyar 
nyelvű megjelenésének az éve 2009, Animus Kiadó.  
10 Rácz I. Péter például meglehetősen komoly fenntartásokkal él a trilógia iránt, beleértve az általa 
szájbarágósnak értékelt társadalmi „mondanivalót” is. RÁCZ, Péter I.: Társadalmi igazságosztók – Harisnyás  
Pippi és Kalle Blomkvist esete a bűnügyi regénnyel. In: Új Forrás, 2010/07. A Krytyka Polityczna című 
befolyásos lengyel baloldali kritikai folyóirat  pedig egy átfogó beszélgetést közölt Larsson műveinek feminista 
olvasata kapcsán. A beszélgetés egyik résztvevője egyenesen azt állítja, hogy szinte nehéz elhinni, hogy férfi 
képes ilyen érzékenyen írni arról, mit éreznek át a bántalmazott nők. Dyskusja redakcyjna feministki kochają  
Larssona. In: Krytyka Polityczna, nr. 20-21, 2010.   
11 NESBØ, Jo: Vörösbegy. Animus Kiadó, 2008.
12 INDRIĐASON, Arnaldur: Vérvonal. Animus, 2007.
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véresen kedélyes mesélőkedvvel és plebejus humorral.13 Szintén nem ismeretlen a magyar 

olvasóközönség  előtt  a  cseh  író,  Miloš  Urban  neve.  Szerteágazó  szépírói  munkásságának 

egyéb példái mellett olvashatóak magyarul gótikus beütésű bűn- és rémregényei is, melyek a 

múlt  és  jelen  határán  egyensúlyozva  mesélnek  Prágáról.14 És  bár  az  elmúlt  évek 

vitathatatlanul  legnagyobb  műfaji  sikerét  Lengyelországban  egy  történelmi  krimisorozat 

jelentette (Krajewski Breslau-sorozat Mock detektívfelügyelő főszereplésével) a mában vagy 

éppen  a  még  nagyon  is  közeli  múltban  játszódó  detektívregények  után  sem  kell  sokáig 

keresgélni. A lengyel szerzők közül érdemes kiemelni Mariusz Czubajt, aki több szempontból 

is érdekes figurája az ottani krimiszcénának. Amellett, hogy közös regényeken dolgozott a 

már  említett  Krajewskivel,  kultúrantropológusként  többek  között  a  műfaj  elméleti 

feldolgozása terén is jelentős munkát végzett.15 Túl mindezen önálló bűnügyi regénysorozattal 

is előrukkolt, aminek első kötete („21:37”) egy a napjaink Varsójában játszódó meglehetősen 

nyers és brutális szöveg, egy igencsak extravagáns, gitárőrült nyomozóval és papnövendék 

áldozatokkal.  A  műfaj  lengyelországi  elismertségét  mi  sem  mutatja  egyébként  jobban, 

minthogy  a  már  említett  rangos  írónő,  Olga  Tokarczuk  mellett  egy  olyan,  a  hazájában 

jelentősnek számító költő is, mint Marcin Świetlicki is (egyébként hangsúlyosan „krakkói”) 

thrillerek megírására adta a fejét az elmúlt évek során. 

Megannyi  szerzőt  lehetne  még  sorolni  –  a  francia  Jean-Claude  Izzo  könyvei  is 

hozzáférhetők magyarul például –, és szerencsére egyre több külhoni detektívregény, krimi és 

bűnügyi regény jut el hozzánk is, a kínálat is egyre szélesedik a skandináv, cseh vagy akár  

osztrák  művek  magyarításának  köszönhetően.  Talán  már  a  fenti,  igencsak  hevenyészett 

áttekintés is megfelelő kontrasztot képez a hazai állapotokkal, hiszen az említett példákhoz 

hasonló alkotásokról nem lehet (egyelőre még) beszélni a magyar könyvpiac esetében.

Arra, hogy ez miért alakult így, nyilván számos válaszkísérletet kínálkozik. Személy 

szerint úgy vélem, az egyik ezek közül a populáris irodalom befogadásának magyarországi – 

nem  túlzás,  ha  azt  írom,  viszontagságos  és  meglehetősen  mostoha  –  előzményeiben 

keresendő.  Ezért  is  szentelem  az  első  fejezetet  ennek  a  témakörnek.  Másokkal  együtt  – 

elsősorban Bényei Tamásra és Bárány Tiborra gondolok – nekem is meggyőződésem, hogy a 

magyar  kritikai  közbeszéd  hosszú  ideje  téves  vagy  legalábbis  újragondolásra  érdemes 

13 HAAS, Wolf: Halottak feltámadása (2009), Csontdaráló (2009), Jöjj, édes halál! (2010), Silentium (2011), 
Mint az állatok (2011). A kötetek a Scolar krimik sorozatában jelentek meg.
14 URBAN, Miloš: Héttemplom: gótikus regény Prágából (2004), Ulpius-ház. A katedrális árnya : isteni  
krimikomédia (2005), Kalligram.
15 Wojciech Józef Bursztával együtt összeállította a „véres százak”, vagyis a száz legfontosabb detektívregény 
listáját rövid leírásokkal (Krwawa setka. 100 najważniejszych powieści kryminalnych, Muza, 2007), illetve egy 
hosszabb, elmélyültebb tanulmányt is szentelt a témának (Etnolog w Mieście Grzechu. Powieść kryminalna jako  
świadectwo antropologiczne, Oficynka, 2010). 
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premisszák  alapján  él  a  megosztás  és  a  különféle  kategóriák  felállításának  gyakorlatával, 

amikor szigorú válaszvonalat húz „magas” és „mély” avagy „népszerű” és „szép” irodalom 

között.  Nem a felosztás ténye az, ami feltétlenül kiváltja kritikámat. Sokkal inkább az azt 

mozgató  szempontrendszer  merevségét  és  az  annak  időtállóságához  való  indokolatlan 

ragaszkodást látom megkérdőjelezhetőnek.16 Többek között  ezek akadályozzák meg azt is, 

hogy  bizonyos  műfajokba  tartozó  (ilyen  vagy  olyan  szempontból)  sikerültebb  szövegek 

„kiszabaduljanak” a zsáner stigmatizáló karanténjából és ez által esetleg új és működőképes 

szempontokat nyerjünk a hasonló művek vagy tágabb érdelemben az irodalmi mező, valamint 

az irodalmi piac működésére vonatkozóan is.

                

1. Alibi és írhatóság.

A populáris irodalomról és az „új magyar krimiről”

„Az  árnyékszéken  gubbaszt  és  olvas.  Kikapom  a  kezéből.  Hát  egy  afféle  ponyván  árult  
bűnügyi iromány!
-  Az még talán  nem a  legsötétebb  bűn,  néha  egy kicsit  lehet… -  mondja  Szindbád,  saját 
gyermekkorára gondolva, megértéssel, ami nem lel visszhangra az apában.”

(Csabai László: Szindbád, a detektív)

1.1. Kis magyar krimitörténet

„Kérdéses, hogy létezik-e egyáltalán magyar krimi. Létezik-e a műfaj, amely lassan 

egy évszázada nálunk is jelen van, nem csak magyar nyelven, de magyar szerzők tollából. 

Természetesen  igaztalan  állítás  lenne  azt  mondani,  hogy nincsen  magyar  krimi.”17 Varga 

Bálint,  akitől  a  fenti  idézet  származik,  egy buldog szívósságával  nyomoz a magyar  krimi 

homályba vesző története után. Nyom-olvasóként nincs könnyű helyzetben. A kérdésre, hogy 

ki is a tettes (ki teremtette meg a magyar krimit) több szempontból is nehéz felelni. Kezdve 

16 Miközben a könyvpiac is komoly változásokon megy keresztül, minek köszönhetően az említett felosztásnak 
még kevésbé van értelme. Az „alacsonyabb” és a „magasabb” irodalmi szférák erőszakolt és kissé önkényes 
szétválasztása kiegészül az angolszász országokban komoly súlyt képviselő „középkategóriás” regények magyar 
megfelelőinek hiányával. Így az az érdekes helyzet állt elő, hogy egyes népszerű művek, gondolok itt elsősorban 
Kondor műveire, látszanak elfoglalni ezt a köztes tartományt, és így a kritika is kimondottan előzékeny fordul 
feléjük, sőt, „közkedveltségük” az úgynevezett „magasabb” irodalmi körökben szinte vetekszik, ha éppen nem 
meg nem haladja azt az elismertséget és rajongást, amit ezek a regények a szélesebb olvasóközönség soraiban 
váltottak ki.    
17 VARGA Bálint: Nyomozás az első magyar krimi után. Tényvázlat. 49. In: BENYOVSZKY Krisztián – 
H. NAGY PÉTER (szerk.): Lepipálva - tanulmányok a krimiről. Lilium Aurum, 2009. 

12



azzal,  hogy  igen  kevés  tanú  áll  csak  rendelkezésre  („a  téma  irodalma  meglehetősen 

szegényes”).18 Tekintélyes idő telt el ugyanis az első szakmunka (Hankiss János 1929-ben 

megjelent,  A detektívregény című  kötetének)  megjelenése  óta,  amíg  végre  ismét  magyar 

nyelven írt tanulmánykötetek láttak napvilágot a 2000-es évek folyamán, igaz, akkor rögtön 

két kiváló szakmunka (Bényei Tamás és Benyovszky Krisztián szövegei).

Mivel a magyar irodalom történetében meglehetősen ritkán tették tiszteletüket a más 

országokban  jól  ismert  magánkopók,  műkedvelő  detektívek  vagy  állami  alkalmazásban 

dolgozó  nyomozók,  a  krimi  fogalmának  tisztázása  sem  egyszerű  feladat.19 A  krimi 

meghatározására természetesen számos elméleti írás tesz kísérletet,  sőt egyes krimiszerzők 

sem  átallottak  kátékat  és  merev  szabályrendszereket  megalkotni  annak  érdekében,  hogy 

időben  útját  állják  a  műfaj  elkorcsosulásának.20 Ám a  magyar  krimik,  detektívtörténetek 

csekély  száma  azzal  a  következménnyel  is  járt,  hogy  nálunk  kényszerűen  szélesebb  és 

megengedőbb definíciók segítségével lehet csak választ adni arra a kérdésre, hogy mi is a 

magyar krimi.21 A műfaj  tartós idegensége miatt  az új magyar  krimik kapcsán is érdemes 

elidőzni a populáris kultúra hazai megítélése és értelmezése körül, ahogy arra a későbbiekben 

kísérletet is teszek.    

A  krimi  magyarországi  fogadtatása,  mint  ahogy  az  Varga  kötetéből  kiderül, 

meglehetősen vegyes, sőt inkább hűvös volt.22 A Nyugat hasábjain megjelent ismertetések és 

viták arról  árulkodnak, hogy amíg más országokban a krimi műfaján belül mélyreható és 

meghatározó változások történtek,  addig nálunk a két  világháború közötti  időszak kritikai 

hangvételét és irodalmi „véleményklímáját” elsősorban az elutasítás és értetlenség jellemezte, 

amennyiben az akkoriban tomboló ponyvaláz és krimihóbort került terítékre. Ha összegezni 

szeretnénk, milyen véleménnyel voltak a zsánerről a legbefolyásosabb ízlésformáló orgánum 

18 VARGA: Nyomozás… 50.
19 A magam részéről KRIMI alatt – az angol mystery archetípusát véve alapul – olyan szövegeket értek, amelyben 
egy rejtély megoldására kerül sor, szellemi erőfeszítések és a bizonyítékok összegyűjtése segítségével, mely 
rejtély alatt minden esetben gyilkosság értendő. Elengedhetetlen eleme még a gyilkos nyilvános leleplezése, a 
megoldás prezentálása. A krimi klasszikus, vagy más szóval analitikus vonulatának legismertebb szerzője 
Agatha Christie, akinek művein keresztül jól szemléltethető, mit is értünk ez alatt: zárt helyszínen történt 
bűntény tisztán intellektuális alapon történő megoldását. DETEKTÍVREGÉNYről beszélünk abban az esetben, ha a 
rejtély megoldása egy szakavatott (vagyis a nyomozást életmódszerűen űző, de nem feltétlenül állami 
alkalmazásban álló) bűnüldöző nyomozómunkájának köszönhető, és ezen a nyomvonalon haladva természetesen 
ROMAN  POLICIERnek számítanak azok a művek, melyek hangsúlyosan a rendőrségi nyomozómunkát állítják a 
történet középpontjába. Az amerikai gyökerű KEMÉNY KRIMI avagy HARD-BOILED krimi esetében a rejtvényfejtés 
izgalma háttérbe szorul a főhős erkölcsi dilemmái mögött, a zárt és steril helyszínek helyett a korrupt és 
veszélyes nagyváros lép elő. Természetesen ezek a meghatározások igencsak elnagyoltak, és nem ritka, hogy az 
ekként csoportosított stílusjegyek és jellemzők egyetlen művön belül is keverednek.       
20 A krimi meghatározásának bevett gyakorlata a taxonómiai meghatározás (Rzepka), amikor a műfajt a 
„szomszédos” műfajokhoz való kapcsolatán keresztül határozzuk meg, ahogy arra Todorov is buzdít.   
21 „Hankiss kiterjesztett definíciójának köszönhetően még Arany János is helyet kapott a »detekívregény«-ről 
szóló könyvben (…)”. VARGA: i. m. 53.  
22 VARGA Bálint: Magándetektívek. Agave Könyvek, 2005.
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szerzői, akkor azt mondhatnánk, hogy olcsó hatásokra törekvő, és a sekélyes szórakoztatáson 

túl  semmilyen  többletértékkel  nem  rendelkező  fércművekként  tekintettek  a  ponyvaáradat 

termékeire – miközben például Babits krimirajongása köztudomású.23 Mely ítélet a legtöbb 

esetben természetesen nagyon is megállta a helyét. Ugyanakkor tudható, hogy a térség egyes 

más  országaiban  ennél  sokkal  kedvezőbb  megítélés  alá  esett  a  műfaj,  ahogy azt  például 

Benyovszky Krisztián egyes vonatkozó írásai is megerősítik.    

De melyek is az okai a magyar krimi marginalizálódásának? Mind Varga, mind Bánki 

Éva  kitér  arra  a  történeti  meghatározottságra,  ami  Magyarországon  a  bűnelkövetéshez,  a 

bűnelkövetőkhöz és általában véve az igazságszolgáltatáshoz fűződő viszonyt meghatározza, 

és  ami  olvasatukban  a  magyar  nyelvű  krimiirodalom  alakulástörténetét  is  befolyásolták, 

értelemszerűen nem túl kedvezően.24 Hiányzik a magyar krimikből Varga szerint a műfajra 

jellemző demokratizmus, nálunk nem lehet mindenki bűnös, de az ártatlanság vélelme sem 

illetett  meg  mindenki  –  és  ugyanúgy  hiányzik  az,  amit  az  érem  másik  oldalának  is 

nevezhetnénk: a „mindenki lehet gyilkos” tételén alapuló antropológiai pesszimizmus. Itt csak 

röviden szeretnék utalni arra, hogy az új magyar krimik, elsősorban Baráth Katalin könyve, 

illetve Csabai László  Szindbádja is tematizálják és érzékeltetik a fentebb leírtakat.  A fekete  

zongora című regényében egy külön zárlat  formájában szentel  Baráth kitérőt a hazai és a 

nemzetközi  krimiirodalom  „találkozásának”,  amikor  is  a  képzeletbeli  Poirot,  Christie 

elhíresült  különcködő  belga  nyomozója  Budapesten  avatja  be  nyomozati  módszereibe  a 

kíváncsi  publikumot.  A  messze  földön  híres  magándetektív  egy  bűneset  megoldásának 

folyamatát kívánja élőben demonstrálni a közönségnek, ám végül csúfosan felsül és kénytelen 

megállapítani, hogy nálunk nem azok a szabályok érvényesek, mint a Lajtától nyugatra.

Poirot elnézően csóválta a fejét, akár egy öreg pedellus. 

A szabó, emlékezzék vissza, kisasszony, nem vallott be semmiféle bűnt.

Éppen ez az a körülmény, ami engem ebben az ügyben mértéktelenül felháborít. 

A nyomorult csupán azt állította, hogy őnála van a forgó. Amit az ön rendkívül 

éles eszű és erkölcsös honfitársai bizonyára meg is találtak a szabóműhelyben, 

miközben én itt a nagybetűs Igazsággal huzakodtam.

Veron összecsapta a tenyerét. Most már derengett neki.

23 Néhány kiragadott példa Varga írásából: Schöpflin már Conan Doyle-t is a Poe teremtette műfaj 
ellaposítójának látta (296), Nagypál István a krimiben irodalmi pótlékot vélt felfedezni (298), Lovászy Márton 
az igazi, a „jó írókat” hívja harcba az „irodalom-pótló vagy irodalom-ellenes ponyvaregény” ellen (300-301). 
24 „Betyárok, kulákok, gyilkos nemzetiségek… és más elvetemültek… Egyes csoportok csak rosszak lehetnek, 
ami azt is jelenti, hogy a „bűn” csak a másik csoport szemüvegén át látszik bűnnek.” In: BÁNKI Éva: „Ez a jó  
Anglia sem a régi…”. http://bankieva.hu/egyeb/ez-a-jo-anglia-sem-a-regi/
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Tehát  a  forgóval  fizetett  a  szabónak a ruhaigazításért  –  kiáltotta.  – A 

forgó  persze  feltűnően  hiányzott  volna  a  díszmagyarról  egy  udvari  fogadás 

alkalmával. A vérbeli magyar nemes, mint tudjuk, nem a saját érdemeit nézi, 

hanem a rangbélije ünnepi süvegét!

Poirot a cipő szorítását enyhítendő egyik lábáról a másikra állt. Végül 

nem bírta tovább, lerogyott a legközelebbi székre.

Sajnos merőben idegenek számomra az ön hazájának sajátos erkölcsei… 

– mormolta elégedetlenül.  Különben nem engedtem volna, hogy átkutassák  

monsieur  Schreiber  műhelyét.  Nyilvánvalóan  a  remek  kapcsolatokkal 

rendelkező idősebb gróf adta a tippet… Micsoda színész! De amint tehetem, 

feltárom a világ előtt az igazságot. Az ártatlanok nem bűnhődhetnek a bűnösök 

helyett!

Veron leült Poirot mellé.

Talán  Belgiában  így  is  van… –  bökdöste  cipője  orrával  a  padló  két 

márványlapja közti  rést.  – Ám ez itt  Magyarország, monsieur.  És itt  mindig 

minden másképpen van.25 

Arra a kérdésre pedig, hogy mi is az, ami nálunk másképp van, akár a belgák, akár 

mondjuk  az  angolok  társadalmi  tapasztalataihoz  képest,  Csabai  könyvében 

számtalanszor felbukkan a válasz, amikor a külhonban felcseperedett nyomozó a hazai 

hivatalosságok  mentalitásával  kénytelen  szembesülni  („–  Igyekezzen  betartani  a 

törvényeket. De legyen lojális hozzánk, végül is… mi egy hajóban evezünk… – kapja 

még meg az útravalót a város első emberétől.”).26

Meggyőző állításnak tűnik ezek után, hogy a hazai közönség a ponyvairodalom 

aranykorában  miért  is  forgatta  inkább  kedvteléssel  a  számukra  ismerős  társadalmi 

környezettől olyannyira elütő világokban játszódó nyugati ponyvákat, limonádékat. „A 

magyar olvasóknak nemcsak a helyszín jelentett egzotikumot, hanem az a tény is, hogy 

van egy világ, ahol akár egyenrangú félként is lehet élni.”27 Ez persze nem jeleni azt, 

hogy  a  kor  magyar  olvasóközönsége  ne  találkozott  volna  érdekfeszítő  bűnügyi 

beszámolókkal,  hiszen színvonalas zsurnalisztika szolgálta ki  a kriminális  történetek 

iránti  igényeket.  (Így semmiképpen sem tekinthető  véletlennek,  hogy az  új  magyar 

krimi megteremtésén fáradozó Kondor Vilmos krimisorozatában is egy a pesti flasztert 

25 BARÁTH: A fekete… 303-303.
26 CSABAI: Szindbád… 176.
27 VARGA: Magándetektívek… 291.
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jól ismerő tollforgató ered a bűnesetek nyomába).  Ám maga a műfaj, a színvonalas 

krimi hiányzott a könyvespolcokról.

***

   

A szocializmus időszaka a termelékenység fokozódásával járt a magyar krimi 

tekintetében is. A mennyiség viszont aligha csapott át minőségbe. A szocialista magyar 

krimi  sematikus  és  kiszámítható  volt,  egyes  szerzők  mégis  tarolni  tudtak  a  piacon. 

Szórakoztató  jellegébe  propagandisztikus  ízű  didaktika  keveredett,  a  sablonos 

történetek  banális  tanulságokat  hoztak  felszínre.  Korrajzról,  társadalomkritikáról 

értelemszerűen  nem beszélhetünk  a  szocialista  magyar  krimik  kapcsán,  bár  a  múlt 

(vagyis az 1948 előtti évtizedek) bűneit lelkesen hantolták ki. Ahogy Horváth Csaba 

megjegyzi, a korszak regényeiben a bűnös, a gyilkos, a nyugalmat megzavarni vágyó 

gonosz mindig kívülről érkezik.28 Ráadásul a klasszikus krimisémák érvényesülésének, 

mint amilyen például a felkészült magánnyomozó vagy a belső erkölcsi kódex szerint 

dolgozó  rendőrnyomozó,  eleve  útját  állta  a  politikai  berendezkedésből  következő 

mindennapi tapasztalat, amivel szemben nem érvényesülhetett egy párhuzamos fikciós 

valóság sem önálló és egyénieskedő főhősökkel. 

   A rendszerváltás  utáni  időszak egyfelől  utat  engedett  a  hazai  ponyva  „új 

hullámainak” (lásd Lőrincz L. László vagy Vavyan Fable tündöklését), de nem hozta 

magával  a  magyar  krimi  újjáéledését  vagy  közeledését  a  műfaj  nemzetközi 

történéseihez.  Összességében  elmondható,  hogy a  krimi  a  magyar  prózahagyomány 

mostoha sorsú műfaja. A kritikai érdektelenség mellett a „komoly” írók többsége sem 

érzett késztetést arra, hogy kirándulást tegyen a zsáner kulisszái közé. Tandori Dezső, 

Tar Sándor vagy Lengyel Péter (és még néhány nevet sorolhatnánk) ugyan többféle 

módon kifejezték jártasságukat a populáris  regiszterek használatát  és a zsánerjegyek 

újraírását illetően (és korábbról is lehetne példákat hozni Jókaitól Móriczon át Szerb 

Antalig),  ám  mindez  nem  változtat  azon  a  tényen,  hogy  egészen  a  közelmúltig  a 

populáris  irodalom alárendelt  szerepet  játszott  az  irodalomtudományi  vizsgálódások 

körében.  

     

28 HORVÁTH Csaba – SZILÁGYI Zsófia: A bűn kívülről jön. Beszélgetés a szocialista magyar krimiről. In: 
Kalligram, 2009 július – augusztus, 113. 
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 1.2. Az irodalomtudomány esete a populáris irodalommal

A  krimiről  írva,  sőt  a  krimit  egyenesen  az  irodalomtudomány  adott  vizsgálati 

módszereivel vallatóra fogva talán még mindig nem árt gondoskodni a szerzői alibiről. Hiszen 

nem mindegy, hogy odafordulásunkat e műfaj felé milyen érdekek mozgatják, ahogy azt sem 

árt tisztázni, hogy miként is tekintünk a populáris irodalom egészére. Milyen előítéletekkel, 

vagy csiszoltabban fogalmazva: milyen előfeltevésekkel. A következőkben szeretném röviden 

rekonstruálni,  illetve  kiegészíteni  Bényei  Tamás  gondolatmenetét,  melyet  a  populáris  és  a 

magas irodalom közötti viszony aszimmetriája, valamint a merev határvonalak érvényességét 

felülíró kategóriaváltások lehetősége kapcsán fogalmazott meg.29 

Bényei szerint a hazai tudományos közösség képviselőinek jelentős része mindmáig 

mintegy „fentről”,  szigorú vagy éppen elnéző tekintettel  vizsgálja  az alacsonyabbnak ítélt 

populáris  kultúra  egészét,  miközben  ez  utóbbinak  valójában  egyáltalán  nincs  szüksége  e 

kitűntető  figyelemre.  Ezzel  szemben  a  „magas  irodalomnak”  és  vele  szövetségben  az 

irodalomtudománynak nagyon is komoly érdekeke fűződik ahhoz, hogy növekvő érdeklődést 

tanúsítson a népszerű tömegirodalom iránt. A populáris irodalom kategóriája eredendően az 

irodalomtudomány találmánya (ahogy a tömeg- vagy szennyirodalom megnevezés is), és ez a 

kategorizálás már része annak az önlegitimációs gesztusnak, „amelynek révén a magaskultúra 

–  ha  már  nagyrészt  elvesztette  kulturális  láthatóságát  és  középpontiságát  –  igyekszik 

kiterjeszteni saját autoritását legalább a populáris kultúra használati módjaira és fogyasztására 

(…).”30 A populáris  kultúra jelenségeinek magyarázatát,  a populáris  irodalom olvasását  és 

értését a professzionális értelmező közösség tehát saját hatáskörébe vonja; a silányság vagy 

éppen (ritkábban) a rejtett minőségek szóvá tétele egyaránt (szak)értő olvasót kíván. 

Bényei olvasatában a populáris kultúráról való beszéd körüli ellentmondások jórészt a 

különnemű kategóriák keveredéséből fakadnak. „Noha a magas irodalom felkent híveként az 

irodalomtudomány  tisztán  poétikai  kategóriákat  kíván  érvényesíteni,  nyilvánvaló,  hogy  a 

jelenség  (nemcsak  a  populáris  kultúra  jelenségére  gondolok,  hanem  a  populáris  kultúra 

felülről  való  megalkotásának  jelenségére  is)  nem  ragadható  meg  kizárólag  poétikai 

fogalmakkal  (ami  egyébkén a  magas  irodalom sok híve  számára  önmagában leminősítést 

jelent,  mintha  a  magas  irodalom kivonhatná  magát  a  gazdasági,  politikai  és  szociológiai 

megfontolások alól).”31 Tehát egyfelől adva van a silány vagy gyatra alig-irodalom (mindaz, 

ami  nem  Irodalom),  amit  valójában  nem  érdemes  önmagáért  olvasni,  másfelől  ott  az 

29 BÉNYEI Tamás: Kategóriaváltások: a krimi olvashatatlansága. In: Alföld 2009. május.
30 BÉNYEI: i.m. 47.
31 BÉNYEI: Kategóriaváltások… 48.
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irodalomtudomány,  mely  ennek  ellenére  mégis  arra  ragadtatja  magát,  hogy  ezeket  a 

szövegeket  „az  irodalmi  nyelv  bizonyos  típusú  sűrűségét  és  kidolgozottságát  fetisizáló 

modernista  ismérveknek”32 próbálja  megfeleltetni.  Leginkább  azért,  hogy  e  vállalkozás 

kudarcáról  számolhasson  be.  Így  viszont  a  populáris  irodalom  szövegeinek  elemzése 

elsősorban  azt  a  célt  szolgálja,  hogy  a  (z  amúgy  is  adottnak  gondolt)  különbségtétel 

antropológiai,  szociológiai  vagy  kultúrtörténeti  magyarázatot  nyerjen,  illetve  mindennek 

örvén  szó  essék  az  irodalmi  termelés  sajátosságairól,  amiről  a  magas  irodalom esetében 

elmerengeni nem feltétlenül vall kimondottan szalonképes viselkedésre.  

Az alapvető  megközelítés  ennél  fogva még mindig  az,  hogy a  populáris  irodalom 

szövegeit  túlságosan  áttetsző  voltuk  miatt  nem  lehet  elolvasni,  és  ezért  nem  lehet  őket 

megírni sem a Roland Barthes-i értelemben. „A populáris irodalom körébe tartozó szövegek 

tehát  a  nálunk  elterjed  professzionális  irodalomtudományos  értelmezésmódok  számára 

olvashatatlanok.”33 Ezt  a  hazai  irodalomtudományos  közösség  többféle  módon  is 

kinyilvánítja, akár a téma parodisztikus tárgyalásától sem riadva vissza.34 Bényei a fenti, igen 

elfogult nézőponttal az angolszász országokban évtizedek óta elfogadott gyakorlatot helyezi 

szembe,  és  ennek  megfontolására  tesz  javaslatot.  „[H]a  félretesszük  a  »mennyire  jó  ez  a 

könyv?« gyakran nem túlságosan termékeny kérdését, és helyette azt kérdezzük, hogy milyen 

és milyen típusú jelentések nyerhetők ki az adott szövegből, akkor a kritikai kultúrakutatás, a 

pszichoanalitikus olvasás, a gender-szempontú elemzés vagy ezek bármilyen kombinációja 

képes  volna  nem  parodisztikus  módon releváns  dolgokat  mondani  róluk.”35 A „poétikai 

kategóriák fedezékként való használata”36 mutatkozik meg Bényei szerint abban is, ahogy az 

irodalomtudomány műfajonként elrendezi a populáris irodalmat. A műfajiság kihangsúlyozása 

utalás az adott szöveg alacsony státuszára, hiszen elkészítéséhez már adott volt a kaptafa, a 

mesterségbeli  tudás  pedig  nem  jelent  többet,  mint  jártasságot  abban,  ahogy  az  alkotó  a 

szabásminták alapján összeférceli művét. A populáris szöveget termelő „iparos” tehát maga is 

a műfaj korábbi darabjaiból lesi el a fogásokat, hogy azok segítségével szerezzen örömet a 

zsáner  fogyasztóinak,  akik  szintúgy  a  rutinszerű  (és  ezért  mindig  másodlagos  vagy 

32 BÉNYEI: uo.
33 BÉNYEI: i. m. 49.
34 Bényei kis túlzással meg is inti a magukat ilyesmire ragadtató szakmabelieket. Kritikája annak a gyakorlatnak 
szól, mely magától értetődően tekinti parodisztikusnak mondjuk a ponyvairodalom gender-szempontú olvasását, 
holott a hazai „mainstream” irodalomtudomány általános képe a tágabb értelemben vett, angolszász gyökerű 
kultúrakutatási irányzatokról erősen idejétmúlt olvasmányélményeken alapszik. Ehhez még hozzátehetjük Takáts 
Józsefnek a „kulturális fordulat” hazai lecsapódása, még közelebbről Kálmán C. György elhíresült Petőfi-
paródiája kapcsán tett megjegyzését, mi szerint „[m]ajdhogynem azt lehet mondani, a politizáló kritika paródiája 
hamarabb szólalt meg magyarul e szerző jóvoltából, mint maga ez a kritikafajta.” TAKÁTS József: A Kulcsár  
Szabó-iskola és a "kulturális fordulat". In: Jelenkor, 2004/11., 1167.
35 BÉNYEI: i.m. 50.
36 BÉNYEI: i. m. 51.
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sokadlagos) olvasás során nyert élmények újraélésében érdekeltek. Az olvasók manipulálása 

kemény vád, még akkor is – teszem hozzá –, ha a modernista szerzők bizonyos „trükkjeit” 

(lásd a Ricoeur által emlegetett szemfényvesztést, aminek segítségével az írók megteremtik az 

önmagát  elbeszélő  történet  illúzióját)  hajlamosak  vagyunk elismeréssel  illetni… A műfaji 

sajátosságokra  irányuló  figyelem  természetesen  kevésbé  vagy  egyáltalán  nem  számol  a 

zsánerhez köthető írások  szöveg  voltával.  Ezzel szemben a műfaji  besorolhatatlanság és a 

szöveg autonóm jellege a magas irodalom körébe utalt szövegek ismérvévé válik. 

A  populáris  irodalom  fogalmának  „felülről  történő  megalkotása”  a  kategóriák 

zavarosságát  is  magában  hordozza.  Ennek egyik  megnyilvánulásaként  értelmezi  Bényei  a 

populáris irodalom gyűjtőfogalmának következetlen és leegyszerűsítő kiterjesztését, mely a 

műfajokat egynemű és egymással kicserélhető kategóriák alapján rendezi el. Holott az egyes 

műfajok esetében nagyon is  eltérő kategóriák bizonyulnak meghatározóknak (itt  Bényei  a 

formai,  tematikus,  nemi  és  mediális  kategóriákra  utal)  és  „talán  érdemesebb  volna 

spektrumban gondolkodni,  amelynek  nem  két  metafizikus  (vagyis  történelmietlen) 

határvonallal elválasztott pólusa van, hanem – a szubkultúrákra töredezett kultúrahasználatot 

tükrözve – számtalan.”37

Bényei több javaslattal is él a merev kategóriák feloldására és a törésvonalak felszámolására. 

Különösen figyelmet érdemel az a meglátása, mi szerint ez a rögzült kétosztatúság felülírható 

a korszakfogalmak radikális átértelmezése révén. Vagyis az angolszász kritika fejleményeit 

követve a túlságosan is lekerekített és egyneműsítő irodalomtörténeti elbeszélés szétszálazását 

szorgalmazza,  ami  együtt  jár  a  modernizmusok  másféle  („kulturális,  politikai, 

identitáspolitikai”) szempontok alapján (is) történő tárgyalásával. Mindez természetesen nem 

érvényteleníti mindenestül a korábbi gyakorlatot, ugyanakkor kétségkívül értelmezhető a cikk 

szerzője  által  többször  is  említett  esztétikai  ideológia  hegemóniáját  kikezdő  és 

megkérdőjelező gesztusként. „Ez a kritikai fordulat természetesen nem a populáris szövegek 

esztétikai felemelését jelenti, és nem is a magas irodalom szövegeinek lefokozását, csak az 

esztétikai  kategóriák  ahistorikus  tisztaságának  megkérdőjelezését,  a  magas  és  a  populáris 

kultúra között húzott merev és terméketlen metafizikus határvonal kikezdését, az irodalom 

másféle felfogásainak és használatának lehetőségét és elismerését: az irodalom (beleértve a 

magas,  középfajú,  populáris,  jó,  közepes  és  rossz  szövegek  egész  spektrumát)  bizonyos 

kulturális  feldolgozásának,  kollektív  szorongások  és  félelmek  rejtett  kódolásának  egyik 

legizgalmasabb módjaként válik láthatóvá.”38

37 BÉNYEI: Kategóriaváltások… 52.
38 BÉNYEI: Kategóriaváltások… 55.
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1.3. Kitalált világok versus létező mondatok

Bényei tanulmányát erős állításaival együtt (vagy éppen azok miatt) több szempontból 

is  figyelemre  méltónak  gondolom.  A  honi  értelmező  közösségeket  érintő  kritikus 

megjegyzései nem csupán vitára ingerlőek, hanem a populáris irodalom értéséhez is számos 

hasznosítható és továbbgondolásra érdemes belátással járulnak hozzá. Fontolóra lehet venni 

például,  hogy  az  a  lenézéssel  vegyes  idegenkedés,  mely  Bényei  olvasatában  a  populáris 

irodalmat a professzionális értelmezők részéről sújtja, nem hozható-e összefüggésbe azzal a (z 

akár  nagyon  is  termékeny)  feszültséggel,  ami  az  alapvetően  „nemzetek  feletti”  zsánerek 

nemzeti  irodalomba  történő  beemelésével  és  adaptálásával  áll  összefüggésben.39 (Egyik 

cikkében Bánki Éva egyenesen „nyugati vendégként” hivatkozik például a nálunk mindmáig 

kevésbé népszerű hard-boiled krimire, és el is tűnődik az okokon, amiknek köszönhetően az 

angolszász gyökerű krimi műfaja oly sokáig szorult messze a magyar irodalmi fősodortól)40. 

Vagy  éppen  a  magyar  irodalom  történetileg  meghatározott  zártságával.  És  ezen  a 

nyomvonalon  továbbhaladva  felvethető  az  is,  hogy  a  látszólag  ahistorikus  esztétikai 

kategóriák  őrzőjeként  megnyilvánuló  értelmező  közösség  történetileg  (szociológiailag, 

kulturálisan, stb.) nagyon is meghatározott körülményekből következően ragaszkodik a sokat 

emlegetett  kétosztatúság  fenntartásához,  és  ebben  a  törekvésében  tetten  érhető  a  kultúra 

nemzeti jellegét szem előtt tartó, az irodalmi kánon kidolgozásában és megőrzésében küldetést 

látó  szerepkör  beteljesítése  is.  Ami  egyébiránt  törvényszerűen  lecsapódik  az  oktatás 

szférájában  is.   „Az  elavult  kánon  mögött  elavult,  mára  már  korlátozott  érvényű 

irodalomfogalmak állnak. Nem tartható tovább az a felfogás, amely az irodalmat a nemzeti 

öntudat kifejeződésének, vagy az önmagába zárt műalkotás eszméjének felelteti meg, pedig az 

oktatás  során  ez  a  kétfajta  irodalomfogalom  érvényesül.  Ráadásul  a  tananyagból  és  a 

kötelezők  listájából  egyfajta  organikus,  célelvű  fejlődést  tükröző  sor  állítható  fel,  mely 

óhatatlanul  azt  sugallja,  hogy az irodalomnak egyetlen története  van,  kizárva a  történetek 

39 „A detektívregényben megjelenő társadalom nemzetköziségének pontosan megfelel a forma nemzetközi 
érvényessége, a különböző országokban tapasztalható egyformaságnak pedig az, hogy szerkezete és főbb 
tartalmai függetlenek a nemzeti sajátosságoktól. Ezek persze változó színezetet kölcsönöznek neki, és biztosan 
nem véletlen, hogy éppen a kiteljesedett civilizációval rendelkező angolszászok találták ki ezt a regénytípust, s 
ők alakíották ki pontos formáját.” KRACAUER, Siegfried: A detektívregény. Értelmezés/Történelem. A végső  
dolgok előtt. Kijárat Kiadó, 2009, 9. 
40 BÁNKI, Éva: A nyugati vendég (A hard-boiled krimikről Varga Bálint tanulmánya kapcsán). Újnautilus, 
2008, március 18., h http://ujnautilus.info/a-nyugati-vendeg-a-hardboiled-krimikrol-varga-balint-tanulmanya-
kapcsan/ (utolsó megtekintés: 2012. november 27. 12:55)
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sokaságát.  Nem lehet  elégszer  hangsúlyozni,  hogy az irodalom kulturális  jelenség,  s  mint 

ilyen történeti, időbeli változásnak kitett társadalmi értékpreferenciák függvénye.”41 (A cikk 

megírása óta eltelt időszak mindenesetre nemhogy a szerző által óhajtott változásokat nem 

hozta  magával,  hanem  épp  ellenkezőleg:  az  irodalom  „nemzeti”  voltának  és  a  nemzeti 

önazonosság megerősítésében játszott szerepének hangsúlyozása vált jellemzővé nálunk.)     

Az irodalomkritika angolszász gyökerű „kulturális fordulata” egyébiránt ma már talán 

nem is cseng annyira „idegen dialektusként” a hazai tudományos beszédmódok között,  és 

„általában  véve  is  tapasztalható  egyfajta  történeti-kontextualista  fordulat  a  magyar 

irodalomtudományban”,  ha  hihetünk  a  szakma  jelenére  fókuszáló  elemzéseknek,  többek 

között  Scheibner  Tamás  tanulmányának,  aki  a  hazai  értekező  próza  kétezres  évekbeli 

jellemzőiről írt átfogó igényű helyzetjelentést.42 Jelen írás szempontjából különösen figyelmet 

érdemlő  az  a  megjegyzése,  mi  szerint  a  fiatalabb  irodalomtudósoknak  köszönhetően  a 

populáris irodalom felértékelődött, és nem csak a kortárs művekre kell gondolni, hiszen „[a] 

populáris regiszter iránti érdeklődés élénkülése a régebbi korok kutatásában is tapasztalható, 

méghozzá  azokkal  a  tendenciákkal  összekapcsolódva,  melyek  az  irodalomtudományt  a 

nemzetközi történettudományban népszerű irányzatok segítségével vélik felfrissíthetőnek.”43 

Szeretnék mindezzel kapcsolatban röviden kitérni egy a magyar irodalmi közéletet pár 

esztendeje időlegesen (és sajnos nem túlságosan jótékony vagy tartós hatással) átmozgató – 

nem vérre menő, sőt egyesek szerint túlságosan is vérszegény – vita néhány tanulságára. A 

leginkább „második  kritika-vita” névvel  illetett  on-line és  off-line pengeváltások története 

megfelelőképpen  dokumentált,  így  most  csak  nagyon  röviden  szeretném  felvázolni  azt.44 

Némiképp gonosz módon éppen a vita eredménytelenségén merengő mondatok segítségével: 

„Az  új  »kritika-vitában«  a  formátumok,  a  régi  és  új  médiumok,  az  eltérő  közönségek 

nagyszabású  vitájának  beállított,  kommunikált  paradigmatikus  küzdelem  valójában  nem 

létezik,  ortodox  médiumok  különböző  érdekű  képviselőinek  dialógusa  zajlik  csupán,  új 

41 TÓTH Csilla: Narrativitás, történetiség, értékpluralizmus a kánon újraírásában. Könyv és nevelés, 2009/2. 
http://www.tanszertar.hu/eken/2009_02/tcs_0902.htm 
42 SCHEIBNER Tamás: Átjárások. „Fiatal” értekező próza a kétezres években. In: Alföld, 2009. december.
43 SCHEIBNER: i. m. 108.
44 A teljesség igénye nélkül és nem feltétlenül időrendileg lineárisan követve a vita menetét: Próbálgatjuk a 
játékszert. Interjú Valuska Lászlóval, a Könyvesblog alapítójával. Litera, 2007. július 4., 
http://www.litera.hu/node/32821 DUNAJCSIK Mátyás: Az olvasó lázadása (avagy túléli-e a kortárs irodalmi  
élet arcvesztés nélkül az online nyilvánosság robbanását?). Magyar Narancs, XIX. évf. 33. szám – 2007.08.16, 
http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=15134 SÉRA Bálint: A köz helye, a reklám 
helye és a magánterület (a Könyvesblogról és a litera.hu kritika-vitájáról). A Hét, 2007. 09. 15., 
http://ahet.ro/content/view/2792/85/ TÓFALVI Tamás: És nem is kell hozzá blog
Adalékok az új „kritika-vitához”. Litera, 2007. szeptember 16., http://www.litera.hu/hirek/es-nem-is-kell-hozza-
blog A következő két cikk Az olvasó lázadása? Kritika, vita, internet. ( Szerk.: Bárány Tibor – Rónai András. 
Kalligram–JAK, 2008) című konferenciakötet kapcsán született: MILIÁN Orsolya:  Ir. Krit. et al. Műút 
2009012. SZILASI László: A láng, a gyep és a locsolás. In: Beszélő, 2009. június, 14. Évfolyam, 6. szám
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alternatíva felvillantása nélkül.”45 

Vagyis a vita, melynek kiindulópontja éppen az volt, hogy hiányzik az olvasóbarát, 

nem  értelmiségi  „madárnyelven”  írt  kritika,  és  hogy  a  túlságosan  is  belterjes  irodalmi 

nyilvánosság nem követi kellő rugalmassággal a mediális átalakulást – például a blogkultúra 

jelentőssé  válását  –,  összességében  (néhány  elnagyolt  megállapításon  túl)  csak  igen 

mérsékelten foglalkozott olyan kérdésekkel, mint az olvasók és a kritika gyakorlata közötti 

viszony  alakulása  az  említett  változások  fényében.  Vagy  adós  maradt  többek  között  az 

értékpreferenciák  és  az  irodalmi  piac  kölcsönös  függésének  újragondolásával,  miközben 

nyilvánvaló, hogy a könyvpiac átalakulása legkevésbé a szépirodalmi művek eladhatóságának 

kedvez,  amivel  akkor  is  számot  kell  vetni,  ha  a  példányszámok  alakulása  az  irodalmi 

kánonképzés mechanizmusában esetleg sokadlagos szempontként kerül csak elő.46 

A visszhangok között elsősorban Szilasi László recenziója-reflexiója gondolja tovább 

komolyabban (bár erősen ironizálva, saját javaslatainak érvényességét retorikusan rögtön fel 

is függesztve) a fentebb jelzett kihívásokat. Nem túl finomkodva jegyzi meg, hogy „a kortárs 

magyar (magas)irodalom magyar nyelvű olvasóközönsége mára elérte a kritikus, kritikusan 

kicsiny tömeget. Gáz van. Ennél kisebb példányszámokat az állam véresre rágott, ráncosan 

himbálódzó, apadó csöcse sem fog már sokáig táplálni”.47 Szilasi több megoldási javaslattal is 

él,  többek  között  a  populáris  irodalomhoz  és  kultúrához  való  viszony  újragondolását  is 

megpendítve.  A  legszembetűnőbb  a  tettetett  –  mert  a  szöveg  ironikus  működéséből  is 

következő  –  rácsodálkozás  a  magas  irodalom  szövegeinek  „olvashatatlanságára”  és 

visszhangtalanságára.  „[M]eglehet,  hogy  a  kortárs  magyar  (magas)irodalmat azért  nem 

olvassák a  kortárs  magyar  olvasók,  mert  az  számukra  olvashatatlan,  magas.  Ha a  kortárs 

magyar irodalom érthetőbb nyelveket és narratív struktúrákat használna, talán több lenne az 

olvasója.”48 Majd  meg  is  magyarázza,  hogy  az  ezzel  ellentétes  törekvésekkel  miért  áll 

szemben  a  magyar  prózahagyomány.  „A  magyar  nyelvű  magasirodalom nem  kívánja 

alárendelni a művészetet a történelemnek, új és új nyelveket kínál fel a megismerés (és a nép) 

számára (köztük, példának okáért,  a tömegek nyelvét), egyfajta stiláris  metalepszissel élve 

irályával  folyton  arra  figyelmeztet,  hogy a  létező  mondat  fontosabb,  mint  a  kitalált  világ 

(…).”49 Hogy ez a dilemma nem új keletű, mi sem példázza jobban, mint a Nyugat hasábjain a 

45 TÓFALVI: És nem is kell…
46 Az irodalmi sikerekkel kapcsolatos vizsgálatokról bővebben lehet olvasni az Alföld populáris irodalomnak 
szentelt számában. In: KAMARÁS István: Népszerűség nép nélkül (avagy irodalmi sikerek egy szubkultúrák  
halmazából álló társadalomban). In: Alföld, 2009/május, 23-36.
47 SZILASI: i.m. 61.
48 SZILASI: A láng… 61.
49 SZILASI: A láng… 62.
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ponyvairodalom kapcsán egykoron lezajlott  tanulságos viták sora,  amikkel Varga Bálint is 

részletesen foglalkozik könyvében. Varga a tekintélyes orgánum teljes anyagát átfésülte azért, 

hogy a krimi akkori fogadtatásáról képet kapjon, és az általa leszűrt tanulságok helyenként 

rárímelnek  azokra  a  következtésekre,  amiket  például  Szilasinál  vagy  más,  a  populáris 

irodalommal foglalkozó írásokban olvashatunk.50      

A művészet alárendelését a történelemnek értelmezhetjük tehát  akképpen (remélve, 

hogy  ezzel  nem  vétjük  el  Szilasi  okfejtésének  irányát),  mint  „az  esztétikai  kategóriák 

ahistorikus tisztaságának megkérdőjelezését” (Bényei). Ha viszont ebből a magas irodalom 

(és  képviselete)  nem kér,  akkor  adódhat  a  kérdés,  hogy az  irodalomkritika  nem mozog-e 

túlságosan  is  szűk  kényszerpályán  és  veszíti  el  hosszú  távon  korábbi  pozícióit.  Hiszen 

egyszerre  kell  „kiajánlania” (kiközvetítenie)  a  „tömegek” felé  az „új  nyelveket” – amiket 

értelemszerűen és kötelességtudóan el kell sajátítania, ugyanakkor „fogyaszthatóvá” is kell 

tennie  –,  miközben  a(z  olvasó)  tömeg  (a  „művelt  nép”)  méretében  és  összetételében  is 

jelentős és mélyreható változások történtek,  többek között  a magas irodalom ismeretének, 

mint presztízs szempontnak a kétségtelenül fokozódó háttérbe szorulása. De minderről jóval 

kevesebb  szó  esett  a  kiújult  kritikavitában.  Ahogy arról  is  csak  elvétve,  hogy miért  oly’ 

tartózkodó  még  mindig  a  hazai  irodalomkritika,  ha  a  populáris  irodalomról  van  szó. 

Egyáltalán,  miért  jut  csak  igen  mostoha  szerep  a  populáris  irodalomnak,  avagy  a 

zsánerirodalomnak a magyar prózahagyományban.   

Lehetséges, hogy „a magyar kritikai hagyomány sokáig mintha nemcsak felületesnek, 

hanem sablonosnak  és  egyben  gyerekesnek  is  tartaná  a  hangsúlyozottan  cselekményes,  a 

megszokott  kódokat  variáló  vagy kiforgató  elbeszéléseket.  Jókait  régóta  elnéző mosollyal 

szokás emlegetni. És talán az sem véletlen, hogy a János vitézt és a Ludas Matyit ma is az 

általános iskola alsóbb osztályaiba száműzik – noha ezek mégcsak nem is regények, és a 

nyelvezetük  is  nehezen  befogadhatóvá  teszi  őket.  Talán  ez  is  közrejátszik  abban,  hogy 

huszadik századi komoly magyar írók – a huszadik századi komoly cseh írókkal ellentétben – 

miért kerülhették sokáig az olyan »sablonos« narratívákat, mint a detektívregények.”51 

Ezt  a  „sablonos  narratíváktól”  való  idegenkedést  Hansági  Ágnes  a  magyar 

50 Például Boldizsár Iván a Nyugat 1940. évi 4. számában írt cikkében „a megoldást a ponyva elleni 
küzdelemben abban látja, hogy a ponyvára vissza kellene tenni a klasszikus magyar szerzőket is elérhető áron.” 
A Nyugatban lefolytatott viták összességében arra futnak ki, hogy érthető és több szempontból is indokolható a 
ponyvák népszerűsége és az irántuk mutatkozó (akkor egészen) nagymérvű kereslet. Ám ez a magas irodalom 
képviselőit elsősorban további – kompromisszummentes – erőfeszítésekre kell, hogy késztesse. „A tömeg 
olvasni akar: olyan olvasmánnyal kell őt az íróhoz emelni, amelyet megért és amely fölkelti érdeklődését. 
Vitathatatlan helyzet: ha a jó írók nem törődnek a tömegolvasóval, akkor a rossz írók törődnek vele.” – idézi 
Varga Lovászy Mártont. VARGA: Magándetektívek… 297., 300.    
51 BÁNKI: A nyugati vendég… 
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prózafordulat,  vagyis  az  ezredfordulót  megelőző  durván  két  évtized  szépirodalmi 

teljesítményei  kapcsán  úgy  értelmezi,  mint  „a  más  médiumokban  is  lehetséges  narratív 

műfajoktól való elkülönbözés kényszerét és lehetőségét”.52 Ezzel szemben a kortárs irodalom 

esetében már a populáris regiszter és az elitkultúra közötti határok elmosódását hangsúlyozza, 

és a korábbi prózafordulatot az irodalmi szöveg önértését és önértelmezését előtérbe helyező 

regényhagyomány itthoni betetőzéseként és végpontjaként értelmezi.53 Vagyis az elsődlegesen 

az irodalom identitását és önazonosságát megteremtő/megvédelmező törekvések és kísérletek 

kiteljesedéseként. Amihez képest a kortárs magyar próza történései már sokkal szorosabban 

simulnak a nemzetközi regénypiac trendjeihez. Ezt továbbgondolva az is megkockáztatható, 

hogy  e  szövegek  már  sokkal  kevésbé  értelmezhetőek  és  ítélhetők  meg  (kizárólag)  az 

ahistorikus esztétikai kategóriák kívánalmai felől. 

Az  egyszerűbb  narratív  sémák  és  a  hagyományos  elbeszélői  módok  jó  ideje 

tapasztalható  felértékelődése  nálunk  is  előrevetíti  a  nemzetközi  összehasonlításban  már 

jellemzőnek  tekinthető  fejleményeket,  többek  között  azt,  hogy  „a  lektűr  és  az  igényes, 

művészi próza egyre kevésbé választhatóak el egymástól”.54 A kérdés viszont továbbra is az, 

hogy az itthoni értelmező közösség és kritikai nyilvánosság mennyiben tekint a fent jelzett 

fejlemények  fényében  más  szemmel  a  hangsúlyosan  a  populáris  kultúra  körébe  utalható 

szövegekre. Milyen jelentéseket kíván kinyerni az immár véglegesen honosítottnak tekinthető 

zsáner,  a  krimi  műfajának hazai  példáiból,  sikeresen  túllépve  a  korábban jellemző merev 

kétosztatúságon,  az  elit-  és  tömegirodalom  közötti  demarkációs  vonalon.  És  mennyiben 

járulhat  hozzá  ehhez  a  korábbitól  eltérő  kultúraértelmezési  gyakorlathoz  ezeknek  a 

szövegeknek az oly módon történő elemzése, mely során azokat nem különítjük el mereven a 

magyar prózairodalom korábbi vagy éppen kortárs szövegeitől, továbbá velük kapcsolatban is 

hasznosíthatónak  tételezzük  az  „emelkedettebb”  szövegek  kapcsán  már  megfogalmazott 

elméleti belátásokat.                

        

1.4. Hiány és jelenlét

Az elmúlt  években  megjelent  magyar  nyelvű  krimik  kedvező  –  akár  lelkesnek  és 

bátorítónak  is  nyugodtan  minősíthető  –  kritikai  fogadtatása  a  populáris  irodalommal 

52 HANSÁGI Ágnes: Innen és túl – a prózafordulat nyomai az ezredvégen.  
http://www.gyulakiraly.hu/pdf/HansagiAgnes.pdf
53 HANSÁGI: uo.
54 HANSÁGI: uo. 
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kapcsolatos szakmai rendezvények növekvő számával együtt akár arra történő jelzésnek is 

tekinthető – ha nem a kétségbeesett önlegitimáció megnyilvánulásaként kezeljük… –, hogy a 

Bényei  által  szorgalmazott  kategóriaváltás  és  a  kulturális  kontinuumokra  figyelmező 

értelmezői  gyakorlat  térnyerésével  egyre  komolyabban  lehet  számolni.  A  kortárs  krimi 

„reneszánsza”  kapcsán  született  kritikai  írások  némelyike  máris  számot  vetett  a  népszerű 

műfajok hazai hatástörténetével, aminek egyik fő tanulsága talán éppen az, hogy a populáris 

irodalom zsánerei elsősorban a hiány alakzataiként voltak eddig jelen.         

Az, hogy a magyar krimi hiánya sokáig szinte toposzként rögzült a magyar irodalmi-

kritikai  közbeszédben,  nem ok nélküli,  hiszen a ponyvairodalom-termelés  két  világháború 

közötti időszaka vagy a szocialista krimikkel fémjelzett korszak inkább hiányérzetet hagytak 

maguk után,  mintsem hogy előzményként és hivatkozási  alapként  fűtötték volna tovább a 

műfaj belső dinamikáját, ahogy arról már korábban esett szó. Talán ennek is köszönhető, hogy 

a kritikák többsége a Budapest Noir megjelenése, majd az azt követően kiadott hazai krimik 

kapcsán is  elsődlegesen a műfajiság kérdésére fókuszált,  és ennek következtében a  műfaj 

sikeres „újrahonosítása” felett érzett  öröm gyakran maga mögé utasít  más szempontokat.55 

(Miközben esetenként maga a kiadói stratégia is magától értetődően él a műfaji besorolással, 

mely egyértelműen segíti a reménybeli olvasók eligazítását).56 Az előzmények részbeni hiánya 

és  a  műfaj  belső  fejlődéstörténetében  mutatkozó  hiátusok  vélhetően  együttesen  játszanak 

szerepet  abban,  hogy  az  „új  magyar  krimi”  intertextuális  mátrixát  az  angolszász  műfaji 

előzmények mellett leginkább a hazai szépirodalom példáira történő utalások határozzák meg. 

Ez  utóbbi  sajátosság  is  megerősíti,  hogy  a  különböző  státuszú  szövegek  között  élénk 

„cserekereskedelem” zajlik és kölcsönösen termékenyítik meg egymást. Ami persze még nem 

feltétlenül  jelenti  azt,  hogy  ez  a  viszonyrendszer  kellő  megbecsültséget  szerzett  volna 

magának a populáris irodalomnak, azzal együtt, hogy a krimi műfaja ma már itthon is jó úton 

halad a „nagykorúsítás” felé, és kezd végérvényesen bebocsátást nyerni az irodalomkritikai 

diskurzus „felsőbb köreibe”. Megkockáztatható: a kritikai szólamok között ma már sokkal 

inkább azok a hangok minősülnek disszonánsnak, melyek pusztán értéktelen, túlontúl könnyű 

vagy  az  irodalomértés  érdeklődésére  méltatlan  zsáner  képviselőiként  intézik  el  a  kortárs 

55 Ennek alátámasztására idézek az egyik hírportál lelkesült ismertetéséből: „A huszadik század első felének 
magyar történelme és kultúrája népszerűsége csúcsán van a könyvpiacon, mindez pedig hozzájárult ahhoz, hogy 
a magyar krimi, illetve a noir újjászületett - műveit a közönség fogyasztja, a kritika pedig elismeri. Miért 
szeretjük a vitatott történelmű korszakok bűneseteit, és hogyan segíthet a magyar krimi sikere abban, hogy 
feldolgozzuk a múltat?” In: VARGA Betti: Kísért a múlt: magyar krimik a piacon. Komment.hu, 2010, 
szeptember 27, http://www.komment.hu/tartalom/20100927-velemeny-az-ujjaszuleto-magyar-krimi-sikere-a-
lezaratlan-multnak-koszonheto.html?cmnt_page=1
56 „A műfaj fogalma egyrészt kereskedelmi kategória (…), amely tükrözi a populáris irodalom termelésének és 
értékesítésének mechanizmusait (egy-egy sikeres szerző művei és sorozatai rögtön felismerhető módon, szinte 
önálló műfaji kóddal ellátva jelennek meg a piacon) (…).” BÉNYEI: Kategóriaváltások… 51.
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detektívregényeket. 

A krimivel  szemben  újonnan  mutatkozó  kritikai  előzékenység  és  a  helyeselhető 

nyitottság  viszont  korántsem  jelenti  azt,  hogy  a  Bényei  által  hangsúlyozott  előítéletes 

szemléletmód ne lenne továbbra is jelen a populáris irodalom termékeivel szemben. Ám a 

megegyezésszerűen populárisnak bélyegzett műfajok esetében az elutasítás, közöny vagy az 

elfogadás  különböző  mértékével  lehet  számolni  (mely  állításom  némiképp  ellentmond  a 

Bényei által sugallt egyneműsítő hajlamoknak, melyek a professzionális értelmezői közösség 

részéről sújtják a populáris irodalom egészét), és ebből a részlehajló méricskélésből a krimi 

egészen „jól jön ki”. Ellentétben mondjuk a fantasy- vagy a sci-fi-irodalommal. 

Ez  utóbbi  műfajok  –  véleményem  szerint  –  Magyarországon  sokkal  kevésbé 

részesülnek a  különféle  fikcióelméletek és a kánonképző műkritika kitűntető figyelmében, 

dacára annak, hogy intézményesülésük (értem ez alatt a rendszeresen megjelenő folyóiratokat, 

a  gyakorinak  tekinthető  szakmai  rendezvényeket  és  fórumokat)  igencsak  előrehaladott 

állapotban  van.  Azonban  ezek  a  közegek  alapvetően  mégiscsak  amolyan  „második 

nyilvánosságként” funkcionálnak, az irodalomkritikai diskurzus számára szinte láthatatlanul. 

Ez által a „belső”, vagyis a szubkulturális zsánerközegen belüli kritikai élet preferenciái és a 

kortárs  irodalmi  beszédmódok  szempontrendszerei  nem  találkoznak  igazán.  A  magyar 

fantasy-irodalom esztétikáját felvázoló Végh Dániel jegyzi meg, hogy a legitimációs célzatú 

párhuzamok – mely az egyes fantasy-művek többletértékeit az allúziók vagy a kultúrtörténeti 

ismeretanyag kimutathatóságában vélik felfedezni – jellemzően az irodalmi élet fősodrától 

távoli fórumokon bukkannak fel, illetve ennek kapcsán „önjelölt esztétákról” és alulról jövő 

kanonizációs törekvésekről beszél.57 E széttartás pedig nyilvánvalóan csökkenti annak esélyét, 

hogy az irodalomkritika előtt az említett műfajok szövegtermelése differenciáltabban jelenjen 

meg.58 Adódik ezek után a kérdés, hogy Magyarországon a populáris irodalmi zsánerek közül 

miért a krimi vált elfogadottabbá és az irodalomértés számára immár kitűntetett tereppé. 

Egyfelől,  ahogy  erre  számos  elemzés  rámutat,  a  krimi  hermeneutikai  kódja  jóval 

egyetemesebb  a  populáris  irodalom  többi  műfajánál.  („Minden  detektívtörténet  egyazon 

57 VÉGH, Dániel: A magyar fantasy-irodalomról. In: Holmi, 2007. szeptember, 1157.
58 Wolfgang Iser A fiktív és az imaginárius című könyvére alapozva Végh a fantasy-művekben és a posztmodern 
prózairodalomban egyaránt fellelhető játékos, performatív stratégiák kiemelése révén tarja lehetségesnek a 
zsáner egyes képviselőinek a diskurzusba történő beemelését. „Az irodalmi performancia elemzése kapcsán 
ugyanakkor egyelőre – ismereteim szerint – nem került sor a fantasy értelmezésére és elméleti diskurzusba 
emelésére. A performancia révén mindazonáltal filozófiai-esztétikai elméletet lehet állítani a fantasy-irodalom 
mögé, amit a spontán fórum-művészetelméletek a kanonizálás egyik legfontosabb kritériumaként jelölnek meg.” 
Érdekes konklúzióra jut ugyanakkor a magyar fantasy-irodalom kapcsán: „Végkövetkeztetésem az, hogy a 
magyar fantasy-irodalom mint zsáner semmiképpen nem kanonizálandó, mivel az epigonizmus kérdése komoly 
kétségeket vet fel a szövegkorpusz nagyobb részének esztétikai értékével kapcsolatban. Fantasy és szerepjáték 
meglévő nyilvánossága, fórumai és szubkultúrája viszonylag jól működteti e regényeket, és éppen ez a környezet 
ragasztja meg őket a populáris regiszterben (…).” VÉGH: A magyar fantasy… 1162.
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alapsémára,  egy  ismétlődve  variálódó  hermeneutikus  kódra,  azaz  egy  bűncselekmény 

elkövetésére  és  a  tettes  lassú,  fokozatos  leleplezésére  épül”59).  A sci  fi  világát  lényegileg 

meghatározó technikatörténet  változásaival  vagy a  fantasy-irodalom történetileg  behatárolt 

világteremtő  „készletével”  szemben  a  titokfejtés  illetve  a  bűn(tett)  utáni  konkrét  és 

metafizikai nyomozás mozzanata időben és térben kevésbé behatárolt.60 Mindemellett a műfaj 

belső dinamikája a krimi esetében olyan élénk – ahogy arra Bényei is utal –, hogy az már-már  

a zsáner határait fenyegeti. Ez által a krimiműfaj közelít a magas irodalomnak tulajdonított 

jellemzők  felé,  a  határok  a  két  „szféra”  között  pedig  kevésbé  tűnnek  zártnak  vagy 

átléphetetlennek. („Nem beszélve arról (…), hogy a főként intellektuális élvezeteket nyújtó 

klasszikus  krimi  a  tömegkultúra  elitjének,  és  megfordítva,  az  elit  tömegkultúrájának 

számít”61). 

Ez  a  belső  sokszínűség  többek  között  azt  is  jelenti,  hogy  a  megegyezésszerűen 

krimiként tárgyalt zsáner valójában igencsak sokrétű és töredezett. A „nemzeti krimik”, vagyis 

a  jól  elkülöníthetően  egy  meghatározott  szociokulturális  közeghez  illetve  társadalmi 

berendezkedéshez köthető bűnregények (lásd a már itthon is védjegynek számító skandináv 

krimi címkét) sokszínűsége, vagy az olyan külön életet élő műfajváltozatok számottevő volta, 

mint például a feminista vagy a történelmi krimi, mind-mind a műfaj belső változatosságáról 

árulkodnak.  Olyannyira,  hogy  a  krimi  „sok  szempontból  nem  is  tekinthető  egyetlen 

műfajnak.”62 A krimi  műfaja  ráadásul  más  populáris  irodalmi  zsánerekkel  összehasonlítva 

sokkal kiterjedtebb intertextuális hálózatot hozott létre, amibe éppúgy beletartoznak a magas 

irodalmi alkotások (arról nem is beszélve, hogy már a műfajtörténet kezdőpontjain mennyire 

meghatározó volt a kánon által később egyértelműen elismert írók tevékenysége), mint más 

népszerű műfajok bizonyos elemeinek időleges átemelése, ami szintén bevett gyakorlattá vált 

az idők során.63 A krimiszövegek olvashatóságának/írhatóságának kérdése már a műfaj két 

(három,  több…)  meghatározó,  történetileg  elkülönült  hagyománya  esetében  is  eltérő 

hangsúlyokkal  és  modalitással  jelenhet  meg.  („Mert  mintha  nem ugyanabban  a  térben  és 

időben élnének a kemény krimik és a posztmodern hibridek olvasói – másféle kritikai nyelv, 

59 BÁNKI: A nyugati vendég…
60 Ahogy arra Végh is utal, a sci fi-irodalom zsáner belső fejlődéstörténetére az olyan történeti fejlemények, 
mint például az űrkutatás kiszélesedése komoly visszamozdító hatást gyakoroltak. Ugyanakkor nem szabad 
elfelejti, hogy ez a sci-fi egyik ága, míg számos a műfajba sorolt művet az utópiák szintén elég tágas 
hermeneutikai kódja határozza meg.       
61 BÉNYEI Tamás: Rejtélyes… 42.
62 BÉNYEI: Kategóriaváltások…
63 Persze egyes sci-fi írók, így például Philip K. Dick esetében is elmondható, hogy kanonizálódtak. Az 
elképesztő mértékben kitágult krimi-univerzum érdekes szegleteiről és a műfaj néha megdöbbentő 
„vadhajtásairól” meglehetősen részletes áttekintést kapunk Miklós Ágnes Kata könyvéből. In: MIKLÓS Ágnes 
Kata: Bűnös szövegek. Bevezetés a detektívtörténetekbe. Komp-Press Kiadó, 2009.
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másfajta olvasói elvárások, másféle »emlékezet««”).64 John Scaggs szerint, amíg az analitikus 

bűnügyi regény, zárt narratívája miatt, az „olvasható” szöveg jegyeit viseli magán, addig a 

hard-boiled regényekre már sokkal körülményesebb ráaggatni ezt  a jelzőt többek között  a 

szövegek többértelműsége,  a  nézőpontok összetettsége  és  az  értelemtulajdonítást  nehezítő, 

töredezett  szerkezet  miatt.65 Tehát  a  krimiműfaj  elsőre  szembetűnő  zártsága,  látszólagos 

kliséközpontúsága több szempontból is megkérdőjelezhető és átértelmezhető. Még zártsága is 

„többfedelű”  és  csalafinta,  hiszen  „úgy  próbálja  kivédeni  a  stabilitását  veszélyeztető 

tendenciákat, hogy a parodikus és ironikus fogásokat, illetve az önreflexív utalásokat beépíti 

»saját« működési rendszerébe.”66

Végeredményben az is felvethető – támaszkodva Bahtyin regényelméletére –, hogy 

egy  szöveg  „másodfokúsága”  (a  krimit  mindig  sokadszorra,  a  felismerés  örömével  is 

olvassuk…) önmagában még a legkevésbé sem tekinthető értékmérőnek. Ekképpen érdemes 

csínján  bánni  az  olyan  oppozíciókkal  is,  mint  az  eredeti  és  hagyományos  szövegek 

megkülönböztetése,  és  e  helyett  a  kölcsönös  hatások  és  folyamatos  átrendeződések 

mozzanatára koncentrálni. 

Ami a krimi esetében korántsem egyszerű feladat. Már csak azért sem, mert ugyan 

széles  körű konszenzus van érvényben a műfaj  kialakulását  és  alakulását  illetően  mind a 

meghatározó  szerzők,  mind  a  művek  tekintetében,  ugyanakkor  joggal  vethető  fel,  hogy 

számos  olyan  szöveg  olvasható  újra  a  klasszikus  detektívtörténetek,  vagy éppen  az  anti-

detektívtörténetek kontextusában, amik jóval a műfaj megszületése előtt keletkeztek (például 

Szophoklész Oidipusz-története, vagy Hoffmann kisregénye, a Scuderi kisasszony).67   

A magas irodalom és a krimi viszonyának boncolgatásakor érdemes továbbá számot 

vetni  azzal  is,  hogy  a  klasszikus  krimik,  a  kemény  krimik  és  az  anti-detektívtörténetek 

„összeolvasása”  a  modern  illetve  posztmodern  hagyományfelfogásokkal  igencsak  eltérő 

stratégiákat hívhat elő.68 A krimiműfaj az értelmezői nyelvek és a meghatározó olvasásmódok 

mindegyikének „hálás falat”, ezen felül, könnyen hasznosítható szabásminta a modern vagy 

posztmodern szövegalkotó eljárások számára. És bár a magyar krimi kapcsán alapvetően a 

64 BÁNKI: A nyugati vendég…
65 SCAGGS, John: Crime Fiction. Routledge, 2005, 75-77.
66 BENYOVSZKY: A jelek… 172.
67 BÉNYEI: Rejtélyes… 25, 26.
68Az anti-detektívtörténeteket Bényei úgy határozza meg könyvében, mint olyan történeteket, „amelyekben a 
«metafizikai» vagy «metafizikus» jelző valóban releváns eleme a detektív munkájának, sőt, a nyomozás tétje 
részben vagy teljes egészében metafizikai síkra csúszik át.” Később némileg árnyalja ezt azzal, hogy különbséget 
tesz az anti-detektívtörténet és a metafizikus detektívtörténet között. Ez utóbbi nem akarja feltétlenül kikezdeni a 
műfaji konvenciókat, sokkal inkább a „klasszikus (explicit módon nem metafizikus) detektívtörténet 
«meghosszabbításának» tekinthető – hiszen megvan bennük a krimiséma összes meghatározó jegye, beleértve az 
implicit metafizikai alapfeltevéseket” In: BÉNYEI: Rejtélyes… 12, 20.
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hiányt és a gyér előzményeket emlegettük, mégis, a zsáner nyomai felfedezhetőek a modern 

és posztmodern magyar prózaszövegekben, ám a populáris regiszter beépülése a kánon által 

elismert regényekbe, ahogy azt Hansági is megjegyzi, leginkább a szövegek összetettségét 

fokozó effektusként vált fontossá.69 Magának a műfajnak az elismertségéhez ezek a gesztusok 

voltaképpen csak mérsékelten járultak hozzá. Elmondható, hogy itthon a klasszikus műfaji 

előzményeken „élősködő” anti-detektívszövegek, valamint az át-illetve újraírások hamarabb 

jelentek  meg,  mint  maguk  a  hamisítatlan,  ortodox  zsánerművek.70 Legalábbis  egészen 

mostanáig ez volt a helyzet.

     

1.5. Előfeltevések és szempontok

Talán nem árt ezen a ponton kiteríteni lapjaimat és nyílt kártyákkal játszani. Személy 

szerint úgy vélem, hogy nem érdemes eltekinteni (legalábbis itt és most semmiképpen) annak 

a (vitatható) határvonalnak a  használhatóságától, ami a populáris vagy tömegirodalom és a 

(jobb  híján  nevezem így)  magas  irodalom közé  húzható/tételezhető.  Még  akkor  sem,  ha 

magam szintén osztom azt a nézetet, hogy ez a határvonal porózus, valójában átmenetekről 

beszélhetünk,  továbbá  hogy sokkal  inkább  egy spektrum szélsőértékeit  kijelölve  érdemes 

használni a magas és az alacsony jelzőket. A kétosztatúságot fenntartva viszont számos olyan 

megközelítés mód és elemzési szempont nyerhető reményeim szerint, amelyek – jelen írás 

kapcsán  legalábbis  mindenképpen  –  meglehetős  haszonnal  kecsegtetnek.  Így  a  felosztás 

bármennyire is tűnik erőszakoltnak, mégiscsak hozzájárulhat az elemzendő szövegek mélyebb 

megértéséhez.  Még akkor is,  ha  a  műfajiság  erőltetése  az  irodalomtudomány felcímkéző-

hajlamáról  is  sokat  elárul,  sőt  bizonyos,  a  populáris  irodalommal  szemben  meglehetősen 

szigorú elméleti megközelítések esetében – melyekről Bényei is említést tesz írásában – nem 

szokatlan,  hogy  „a  populáris  irodalom  tárgyalásában  a  műfaj  egyértelműen  leminősítő, 

gettósító  trópusként  működik”.71 A mű  értékét  ebben  a  megközelítésben  tehát  az  egyes 

műfajokba  történő  besorolhatóság  ténye  is  eldönteni  látszik.  Ezzel  kapcsolatban  érdemes 

Walter Benjamint idézni, aki egyenesen így fogalmaz: „Figyelembe kell még vennünk, hogy a 

jelentékeny művek – ha nem első ízben és mintegy eszmény gyanánt jelenik meg bennük a 

műfaj  –  kívül  állnak  a  műfaj  határain.  Egy jelentékeny alkotás  vagy megalapozza,  vagy 

69 HANSÁGI: Innen és túl…
70 Lásd Tandori Dezső Nat Roid álnéven írt regényeit, Németh Gábor, Darvasi László elbeszéléseit, Lengyel 
Péter és Tar Sándor műveit.  
71 BÉNYEI: Kategóriaváltások… 51.
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megszünteti a műfajt, a tökéletes művekben pedig mindkét mozzanat egyesül.”72  

Tartózkodásom  a  fentebb  említett  demarkációs  vonalat  elsöprő  kategóriaváltástól 

ráadásul  meglehetősen pragmatikus  okok számlájára is  írható.  Többek között  segít  abban, 

hogy –  a  műfajiság  szem előtt  tartásával  –  könnyen  kijelöljem a  szövegek  körét,  illetve 

hasznosítsam mindazokat az elméleti belátásokat, melyek a populáris irodalom és főként a 

krimi  műfaja  kapcsán  fogalmazódtak  meg.  Ráadásul  így  a  szövegek  státuszára  sem kell 

lépten-nyomon rákérdeznem. Az elemzendő műveket tehát egy jól körülírt és meghatározott 

műfaj képviselőiként, illetve a populáris irodalom termékeiként azonosítom, és nem kísérlem 

meg regényről-regényre fontolóra venni, hogy az adott szöveg kiszabadítható-e a populáris 

irodalom  karanténjából.  Kivételt  ez  alól  Csabai  László  regénye  képez,  mely  művel 

kétségbevonhatatlan  érdemei  ellenére  csak  az  említés  szintjén  foglalkozom.  Úgy  vélem 

ugyanis, hogy a Szindbád, a detektív esetében nem, pontosabban nem csak történelmi krimiről 

beszélhetünk.  Csabai  elbeszélés-gyűjteménye  a  krimi  műfajának  imitációján  túlmutató,  a 

nyomozás-megfejtés  lehetőségére  rákérdező  narrációs  sajátosságai  ahhoz  a 

prózahagyományhoz kötik, amiben az ismert populáris sémák újrahasznosítása-kisajátítása az 

elbeszélés nehézségét, a múltreprezentáció kihívásait tematizálja.   

Ugyanakkor  az  általam  elemzett  szöveg  esetében  azt  sem  érzem  maradéktalanul 

helytállónak és fair play-nek, hogy kizárólag a műfaj emblematikus darabjaiként boncoljam 

őket  egyéb  értékeikre  ügyet  sem vetve.  Bár  nem látom feltétlenül  szükségesnek,  hogy a 

kiválasztott regényekben minduntalan olyan poétikai és szépírói erények nyomát szimatoljam, 

melyek túlmutatnak a szorosan vett (és a műfaji protokoll által megkövetelt) mesterségbeli 

tudás  felmutatásán,  mégis:  a  „textuális  sűrűség”,  a  nézőpontok  egyedisége,  a  szerkesztés 

rafinériái  vagy éppen a regiszterek összjátékában mutatkozó többletérték, illetve mindezek 

hiánya véleményem szerint szintúgy szót érdemelnek. Még akkor is így van ez, ha alapvetően 

külsődleges  (kulturális-szociológiai,  történetfilozófiai,  stb.)  érdekek  és  főként  referenciális 

kérdéshangsúlyok, valamint az ezekből levonható következtetések mozgatják az elemzést. 

Természetesen  teljesen  legitimnek  gondolom  azt  az  eljárást  is,  melynek 

kiindulópontja,  hogy  kizárólag  (irodalmi,  fikciós)  szövegekről  beszélhetünk,  amiknek 

poétikai/esztétikai  alapon  történő  olvasása  függetleníthető,  vagy  legalábbis  rugalmasan 

eltávolítható a fentebb taglalt (vagy bármelyik műfajelméleti) kategorizálástól.73 (Hozzá kell 

72 BENJAMIN, Walter: A német szomorújáték. Fordította Rajnai László. In: Angelus Novus. Fordította Bence 
György, Kőszeg Ferenc et al., válogatta, jegyzetek Radnóti Sándor. Magyar Helikon, 1980, 217. 
73 Itt említhető meg nyilvánvaló példaként Raymond Chandler, mint olyan krimiíró, akinek életműve a 
zsánerjegyek karanténjából mára a kanonizált magas irodalom élbolyába emeltetett, és akit ma már egyáltalán 
nem eretnekség az amerikai realista próza jeleseként aposztrofálni. Szempontomból különösen fontos annak 
hangsúlyozása, ahogy Chandler írásaiban az eredetileg szinte magától adódó helyszínválasztás a recepció során 
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tenni  azonban,  hogy  ez  a  megközelítés  nyilvánvalóan  számos  további  nehézséget  hoz 

felszínre, és egyáltalán nem mentesít a kategorizálás terhétől). Arról nem is beszélve, hogy 

szöveg és valóság,  a szöveg és a múlt  közötti  – adott  esetbe akár meglehetősen feszült  – 

kapcsolat  feltérképezése  során  eleve  nehéz  nélkülözni  az  irodalomtudománynak  a  magas 

irodalom/szövegirodalom  anyagán  megedzett  szerszámkészletét.  Összességében  tehát 

számolok  a  már  oly  sokat  emlegetett  demarkációs  vonallal,  ugyanakkor  nem  tekintem 

magától értetődőnek vagy örökérvényűnek a meglétét. Megközelítésemet több szempontból is 

rokoníthatónak érzem Ficsor  Benedeknek  a  populáris  szövegek  olvasása  kapcsán kifejtett 

álláspontjával,  mi  szerint  a  különbségtétel  feltételeire  (is)  rákérdező  vizsgálat  „a 

hagyományos  felosztás  létjogosultságának  elismerése  mellett  annak  megkérdőjelezését  is 

feltételezi. Ez nem a határok relativizálását vagy a regiszterek egybemosását jelenti, hanem 

egy  olyan  olvasási  stratégiát,  amely  lényegesen  nagyobb  hangsúlyt  fektet  saját 

előfeltevéseinek megismerésére és kifordítására.”74 

A következőkben elsősorban arra keresem majd a választ, hogy egyes kortárs magyar, 

illetve kelet-európai krimik és detektívregények miként jelenítik meg a múltat.  Mi módon 

kódolják  (ha  megteszik  ezt  egyáltalán)  a  múltbéli  eseményekből  fakadó  szorongásokat, 

hogyan írják újra a „kényesebb” korszakokat, azok szereplőit. Hozzájárulhat-e a kortárs krimi 

a történelmi traumák, a terhelt emlékezet kapcsán egyfajta „textuális gyászmunkához” és a 

múlt  feldolgozásához.  A  kérdésfelvetések  indokolttá  teszik  a  posztmodern 

történelemelméletek  és  a  történeti  narratíva-kutatás  bizonyos  eredményeinek bevonását  is. 

Ahogy nem lehet figyelmen kívül hagyni  a rendszerváltás utáni magyar  próza fordulatait, 

hangsúlyváltásait  sem;  különösen  a  történelemhez való  viszony újragondolását  szem előtt 

tartó látványos poétikai kísérleteket. 

A  hazai  irodalomtudomány  beszédmódjaitól  tehát  némiképp  idegen,  ámbár  már 

korántsem ismeretlen  megközelítésben  és  elméleti  ráhangoltsággal  a  szövegek  kapcsán  a 

múltértelmezéssel kapcsolatos jelentések kinyerése lesz a cél. Mindehhez pedig egy a magyar 

irodalmi  hagyomány  számára  sokáig  kevéssé  familiáris,  de  narratív  sémaként  vagy 

szövegszervező regiszterként a hazai prózairodalomban már régtől fogva fel-és újrahasznált 

műfaj szövegei kerülnek terítékre.

egyre inkább jelentésessé vált, és mára meglehetősen egységes a kritika a tekintetben, hogy az amerikai szerző a 
helyszínrajz segítségével egyben a bűn hétköznapiságáról, a társadalom minden szegletét átjáró romlottság 
természetéről is meggyőző és máig érvényes profilt alkotott.
74 FICSOR Benedek: Egy mágikus krimi nyomában. Spanyolnátha Művészeti Folyóirat, 2009 Ősz, 
http://www.spanyolnatha.hu/archivum/2009-osz/29/recenzio/ficsor-benedek-bodor-adam-konyverol/2184/
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I. A TÖRTÉNELEM HELYE

„Minden bűncselekményben kétség kívül ott az igazság, az egyetlen valódi 

magyarázat  minden  lehetséges  közül;  másrészt  azonban  vannak  tárgyi 

bizonyítékok  is,  cáfolhatatlan  tények,  legalábbis  olyanok,  amelyek  – 

ahogy Descartes mondaná – túlmutatnak minden ésszerű kétségen: ezek 

volnának az axiómák.”

(Guillermo Martinez: Oxfordi sorozat)

2.1. Széteső narratívák:

az elbeszélés nehézségei és a történetírás válaszútjai

A  kérdésekhez,  miszerint  a  történetírás  miként  tehet  érvényes  és  megalapozott 

kijelentéseket  a  múltról,  a  kelet-közép-európai  országok,  így  hazánk  esetében  is,  további 

„helyspecifikus” nehézségek társulnak. Különböző módokon ugyan, és eltérő kontextusokban, 

de a régió szinte mindegyik országában a nemzeti emlékezet részévé váltak a felejtés és az 

elhallgatás  különféle  mintázatai.  Sokan  leírták  már,  hogy  a  modern  nemzetállamok 

megszületésében milyen kulcsszerepet játszottak az időközben egyre professzionálisabbá váló 

történettudomány  által  meggyomlált  és  fazonírozott  nagy  nemzeti  elbeszélések.  Ezek 

térnyerése  és  legitimációja  értelemszerűen  együtt  járt  az  ettől  eltérő  alternatív 

emlékezetkonstrukcióknak,  a  népi  emlékezet  dirib-darabjainak  és  a  kollektív  tudatban 

makacsul  megtapadt  eredetmítoszoknak  a  (látszólag  teljes)  kiszortírozásával,  némaságra 

kárhoztatásával.  „[A]  múlt  szakszerű  történetírói  ábrázolásának  elfogadtatására  egy  igen 

összetett diszkurzív térben került sor, ahol a folklórjellegű mnemotechnikák elleni keresztes 

hadjárat egyike volt csupán a létfontosságú harci frontoknak. A múlt mint nemzeti történelem 

tudatosítása, vagyis a múltkép racionális tudásba foglalása szempontjából kulcsszerepe van a 

felejtés és az emlékezés mindenkori dialektikájának.”75 

A nacionalizmus szakirodalmában a kollektív emlékezet, a közös múlt és a közössé tett 

történelmi  emlékezet  megalkotása  gyakran  kerülnek  elő  a  nemzet  „megformálásának” 

feltételeiként,  ugyanakkor,  ahogy  arra  például  Loring  M.  Danforth  utal  Ernest  Gellner 

nyomán, a történelmi vétkek, a közös amnézia és a kollektív felejtés legalább ennyire fontos 

75 GYÁNI Gábor: A történelem mint szolgáltatás. In: Élet és Irodalom, XLVII. évfolyam 23. szám, 2003. június 
6., 6.
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szerepet játszanak a fent említett folyamatban.76 A trauma „olyan esemény, amely után nem 

folytatódhat ugyanaz a történet – nem tudunk kapcsolatot létesíteni a trauma előtti és a trauma 

utáni között”.77 Ha pedig a traumatikus történelmi események közvetlen következménye a 

nagy, átfogó narratívák megtörése, szétesése, megbontása, akkor nem véletlen, hogy a térség 

országaiban  a  nagyobb  léptékű  történelmi  elbeszélések  megalkotása  már  önmagában  is 

problematikus,  tekintettel  azon  nem  kevés  számú  múltbéli  eseményre,  melyek  tragikus 

következményekkel és hatalmas véráldozattal jártak. 

A  történelmi  események  nyilvánvalóan  a  kortársi  emlékezetkonstrukciók 

metszéspontján rögzülnek, és ezek között  a legtöbb esetben kibékíthetetlen ellentét  feszül, 

különösen akkor, ha az időbeli távolság még nem tekinthető túlságosan nagynak (a Holocaust, 

az  ötvenes  évek  kitelepítései,  a  koncepciós  perek,  a  népességcserék  mind-mind 

idesorolhatók).78 Mindezt tovább bonyolította Magyarország és a „béketábor” más országai 

esetében  a  „szaktudományos”  diskurzus  átideologizáltsága  a  rendszerváltást  megelőző 

évtizedekben,  illetve  ezzel  összefüggésben  a  múlt  bizonyos  szeleteit  súlytó  „tabusítás” 

gyakorlata. A múlt  feldolgozását, s adott  esetben a gyászmunkát így csak korlátozottan és 

meglehetősen  felemás  módon  sikerült  elvégezni.  A felülről  vezérelt  múltértelmezés  egyik 

következményének  tekinthető,  hogy  a  demokratikus  politikai  fordulatot  követően  számos 

olyan  torz  elmélet  kapott  hirtelen  nyilvánosságot,  amiket  nyugodt  szívvel  lehet  az 

összesküvés-teóriák  közé  sorolni.  Ezeknek  leginkább  az  kölcsönzött/kölcsönöz  vonzerőt, 

hogy egyrészt az immár elérhetővé vált tiltott gyümölcs ízét kínálják fogyasztóiknak (sőt, a 

beavatottak számára hozzáférhető titkos tudást akár), másrész olyan alternatív elbeszélésekké 

szervezik a múltat, amelyek önigazolást nyújtanak, valamint lehetőséget kínálnak a jelenkori, 

tömeges és egyéni, frusztrációk megélésére és kibeszélésére. Az összeesküvés-elméletek, ezek 

a  „posztmodern  babonák”  egyenesen  a  történetírás  kriminalizálásában érdekeltek79.  A 

konspirációs elméletek hívei számára az elhallgatás (ki nem mondás) nem a sikertelen vagy 

korlátozott  megismerésre  utaló  alakzatként,  hanem  egy  olyan  retorika  részeként  válik 

fontossá, mely a múltat egyetlen (s egyes részleteiben elhallgattatott) igaz történetként kívánja 

láttatni. Olyan elbeszélésként, amely teljes egészében rekonstruálható, legfeljebb a hivatalos 

történettudomány képviselőinek hátsó szándéka folytán ez (egyelőre) nem valósulhatott meg 

76DANFORTH, Loring M.: The Macedonian conflict: ethnic nationalism in a transnational world. Princeton, 
PUP, 1995, 19. 
77 MARNÓ Dávid: A reprezentáció politikája. Hayden White utópikus realizmusa. In: Café Bábel 2003/1-2. 33.
78 Fentiek kapcsán, vagyis a kortárs visszaemlékezések és a traumatikus múltbéli eseményekre vonatkozóan 
értékes tanulságokat szolgáltat a Hayden White által bevezetett modern esemény fogalma körüli polémia. 
79 A kifejezést (posztmodern babonák) Daniel Pipes könyvéből kölcsönöztem. PIPES, Daniel: Összeesküvések.  
A paranoia évezredes története. Agave Könyvek, 2007. 
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még  maradéktalanul.  A  népszerűvé  váló  tévtanok  terjesztői  mindezekből  következően 

elhintették  a  gyanakvás  magvait  az  igazságigényről  lemondani  nem  kívánó  hivatásos 

történetírással szemben.80 

Ezzel párhuzamosan (bár nem egy időben) de a hazai történettudomány berkein belül 

is kétségbevonhatatlan változások indultak el. A posztmodern történetírásként aposztrofálható 

fejlemények  –  többek  között  a  történetírás  nyelvi  megelőlegezettségére  irányuló 

kérdésfelvetések és a múlt valóságának közvetlen elérésébe vetett bizalom megrendülése –, a 

historikusokat  is  számadásra  és  metodológiai  önvizsgálatra  késztette.  Hogy  ez  miként  is 

érintette ténylegesen a hazai történészszakmát, arról a következőket állítja Gyáni Gábor: „A 

történetírás  manapság  mind  többet  és  egyre  gyakrabban  foglalkozik  saját  magával.  Erre 

olykor  a  historiográfia  műfajának  a  keretei  között,  olykor  viszont  a  történetírás  elméleti 

alapjainak filozófiai igényű vizsgálódásával kerít sort […]. Semmi kétség, mindeme kérdések 

napirendre  kerülése  egyfajta  szellemi  válság  tudatosítására  vall,  amit  viszont  követhet  a 

tudományos  megismerés  alapjainak  az  újragondolása.”81 Történetileg  és 

tudományszociológiailag  is  alátámasztható  annak  magyarázata,  hogy  az  ismeretelméleti, 

metodológiai szemléletváltás miért ment ilyen lassan végbe, és hogy miért nem tekinthető 

széles  körűnek  ez  a  változás.  „Eltérően  a  demokratikus  országok  történészeitől  és 

történelemtanáraitól,  akik  versengő  történeti  narratívák  néha  békés,  néha  kevésbé  békés 

együttéléséhez  és  az  ismeretelméleti  bizonytalanságokhoz az  elmúlt  két-három évtizedben 

hozzászoktak, a Szovjetunió és a szovjet blokk országainak kutatóira és pedagógusaira, akik a 

(vulgár)marxizmus  hegemóniájának  illetve  dominanciájának  gondolatilag  is  restségre 

szoktató körülményei között szocializálódtak, szinte egyik napról a másikra tört rá az értékek 

pluralizmusa és a történetírás metodológiai válsága.”82 

Ráadásul  nagyon  úgy  tűnik,  hogy  a  történetírás  mikéntjéről  folyó  viták  kapcsán 

felhalmozódó  teoretikus  haszonból,  főként  a  narrativitást  érintő  elméleti  belátásokból, 

egyelőre  feltehetően  többet  profitáltak  a  történetírástól  távolabb  eső  tudományterületek 

diskurzusai. Példaként hozható fel Hayden White Metahistory című művének utóélete, mely 

„más területeken nagyobb hatást  váltott  ki,  mint  a  történettudományban:  a  filozófiában,  a 

társadalomelméletben, a diskurzusanalízis terén, sőt még a pszichológiában is kamatoztatták 

eredményeit”.83 A történelemelméleti viták az irodalom territóriumát sem hagyták érintetlenül. 

A  kortárs,  posztmodernként  is  aposztrofálható  történelmi  regények  kapcsán  például 
80 Ehhez lásd P. SZATHMÁRY István: Téveszme-e a történetírás? Avagy magyar historikusok kontra  
posztmodern babonák. In: Szépirodalmi Figyelő 2008/2. 

81 GYÁNI Gábor: Történetírásunk az évezred fordulóján. In: Történészdiskurzusok. L'Harmattan, 2002, 35.
82 ROMSICS Ignác: Múltról a mának, Osiris Kiadó, 2004, 421.
83 TOLDI Éva: A múltreprezentáció lehetőségei. Forum Könyvkiadó, 2008, 50. 
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óhatatlanul  előkerülnek  az  elmúlt  évtizedekben  hangsúlyossá  váló  narratológiai,  vagy  a 

történetírást újragondoló metodológiai viták sarokpontjai és ezek teoretikus hozadékai.    

A közelmúltban született  magyar  krimik  szerzői  előszeretettel  helyezik  a  regények 

cselekményét  a  még  nem annyira  távoli  múltba.  A századelő  mellett  (A fekete  zongora) 

elsősorban  a  két  világháború  közötti  korszakra  esik  a  választás  (Budapest  noir,  Bűnös  

Budapest,  A  budapesti  kém;  illetve  Szindbád,  a  detektív).84 A  szerzői  intenciók  elég 

egyértelműnek tűnnek abban a tekintetben, hogy nem pusztán tetszetős díszletként, hanem a 

múltfeltárás igénye (elsősorban újabb nézőpontok keresése által) és a múltra vonatkozó tudás 

szempontjából is téttel bíró választásról van szó.85 Más közép- vagy kelet-európai példák is 

kínálkoznak, mint a lengyel Marek Krajewski Breslau-sorozata, mely a Budapest-szériához 

nagyon hasonló korválasztásával vált hazájában népszerűvé.86 

Témánk  szempontjából  a  kérdés  leginkább  az,  hogy  a  kortárs  prózairodalomra 

(elsősorban  a  magyar  nyelvű  irodalmat  értve  ez  alatt)  milyen  mértékben  hatottak  a 

történetírást befolyásoló, fentebb jelzett változások. Milyen „munkamegosztás” jött létre az 

elmúlt  évtizedek  során  a  regény-  és  történetírás  között?  Léteznek-e  egyáltalán  kortárs 

történelmi regények, és ha igen, milyen következtetéseket vonhatunk le azok múltképéről? 

Majd  tovább  szűkítve  a  kört  mindezen  kérdéseket  már  a  kortárs  történelmi  krimikre 

vonatkozóan  is  fel  kell  tennünk.  Mit  értünk  történelmi  krimi  alatt?  Milyen  referenciális 

vonatkozásokkal számolnak manapság azok a szerzők, szép – és ponyvaírók, akik a múltba 

helyezik  a  cselekményt?  Milyen  (poétikai)  következményekkel  jár  a  múlt  traumatikus 

eseményeinek cselekményesítése? 
84 Szembetűnő, hogy míg a kilencvenes-kétezres évek történelmi tárgyú vagy történelmiként is olvasható 
regényei az igazán régmúlt, főként a török-kor, idejébe helyezték a cselekmény, addig az újsütetű magyar 
történelmi krimik nem merészkednek vissza az elmúlt századokba. Sőt, mintha a krimi-kód valahogy „vonzaná” 
vagy implikálná a korválasztást, így például a krimiszövegek regisztereit is megidéző Szentek hárfája, Szilasi 
László regénye is a további idősíkokat is meghatározó bűnügyi szálat abban a korban gombolyítja-szövi, mint az 
említett magyar detektívtörténetek.  
85 Néhány részlet ennek alátámasztására a szerzőkkel készült interjúkból. „Elképzelésünk sincs arról, hogyan 
éltek valójában. Mintha a Horthy-korszak Magyarországa egy másik ország múltja lenne, nem a mienk. (…) 
Nem elég, hogy közös a múltunk, még a jelenünk is az. Nem változtunk semmit, és ezt nyugodtan értheti 
pozitívan, de pejoratívan is. Biztosan eljön az idő, amikor szembenézünk ezzel a korral, akár a történetírás 
szintjén, akár egyéni és kollektív szinten, de addig is szeretném megmutatni: azok is mi voltunk/vagyunk. Az is 
az én múltam, a magáé, mindenkié.” Budapest Noir a ’30-as évekből. Népszabadság, 2009. 07. 04., 
http://www.nol.hu/lap/hetvege/20090704-budapest_noir_a_30-as_evekbol. „Ez nem valami rehabilitációs 
indíttatású érdeklődés – sokkal inkább magunkra gondolok közben (…). Tudni fogja-e majd valaki, mit ettünk, 
mit ittunk, mivel töltöttük a mindennapjainkat, mi okozott nekünk örömet és bánatot? Ez jár a fejemben, amikor 
próbálom (tudományos vagy irodalmi eszközökkel) felidézni vagy inkább újrateremteni azt a világot, amiben az 
elődeink éltek, vagyis azok az emberek, akiknek az élete semmivel sem kevéssé jelentéktelen azoknak az 
életénél, akikkel tele vannak a történelemkönyvek.” Interjú Baráth Katalinnak, A fekete zongora című regény  
szerzőjével. 2010. október 11., http://ekultura.hu/olvasnivalo/egyeb/cikk/2010-10-11/interju-barath-katalinnal-a-
fekete-zongora-cimu-regeny-szerzojevel-2010-szeptember
86 A magyarénál gazdagabb krimi-hagyománnyal bíró Lengyelországban egyébként a félmúltban, így a 
nyolcvanas években játszódó kortárs krimik sem ritkák, és a műfaji sokszínűséget jól példázza többek között a 
humorral átitatott történetek szerzőjének, Joanna Chmielewskának a tartós sikere. 
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2.2. Regény és történelem között

A történelmi események végérvényes rögzítése a közös emlékezet részeként magától 

értetődően  nem  kizárólag  a  történészek  előjoga.  A  regények  éppúgy  új  és  releváns 

kérdéshorizontokat  képesek  nyitni  a  múltra  vonatkozó  tudásunkat  illetően,  vagy  éppen  a 

historikusok  által  figyelemre  nem  méltatott  részletek  tüzetesebb  szemügyre  vételében 

jeleskednek.87 Persze  nem lehet  eltekinteni  a  kétféle  beszédmód,  vagyis  a  látszólag  igen 

különböző történet- illetve regényírói gyakorlat közötti választás tétjétől. Ám a különbségek 

mellett a hasonlóságok szem előtt tartása legalább annyira fontos. Nem csak arról van szó, 

amit Macaulay mond, vagyis hogy a történetírás regényként kezdődik és esszéként végződik 

(bár ez az aforizmatikus kijelentés valóban sokat elárul a történészi hivatás, a történészek által 

nem feltétlenül hangsúlyozott vagy elismert, természetéről).88 

Valójában nem nyúlik túlságosan messzire vissza a történészi hivatás, a történetírás 

mint diszciplína elkülönülése és professzionálissá válása. Ennek részletes bemutatására nem 

vállalkozom, mivel a téma megfelelőképpen feldolgozott, és számos összefoglalás olvasható e 

tárgyban, magyar nyelven is.89 Az mindenesetre a mai történelemelméleti belátások fényében 

bízvást elmondható, hogy a történetírás művelői teljes egészében sohasem voltak (és lesznek) 

képesek  „megszabadulni”  a  narrativitás,  a  szöveg  megalkotásának  esztétikai-retorikai 

következményeitől, bár a törekvés szinte a tudományterület születésétől fogva tetten érhető. 

„Irodalom  és  történelem,  mint  ahogy  azt  jó  ideje  megszokhattuk  már,  egymást  kizáró 

beszédmód gyanánt állnak szemben egymással.”90 

87 „[E]gy korszak történetiség-felfogásának alkalmasint látványosabb példái lehetnek irodalmi alkotások, mint 
maguk a történetírói szövegek. Látványosabban, amennyiben az irodalmi mű formailag újítóbb, »merészebb« 
lehet, és hatástörténetileg szélesebb területeket érinthet, mint az elsősorban szakmai kritériumoknak megfelelni 
akaró, s saját diszciplínáján belül talán »apróbb lépésekben mozgó« történetírás. Különösképpen így működhet 
ez az olyan történelmi események megjelenítése során, melyek időben viszonylag közel állnak hozzánk, és még 
inkább az emlékezet, mint a történelem területéhez tartoznak, a jelenkor társadalmi közössége számára pedig 
állandó problémát jelent a velük való szembenézés.” KISANTAL Tamás: Az irodalmi alkotás mint történelmi  
szöveg. In: Tiszatáj, 2004. november, 78. 
88 Lord MACAULAY – Lady TREVELYAN: Critical and Historical Essays: The Complete Writings of Lord  
Macaulay. Part 1. Kessinger Publishing, 2004, 181. 
89 A hazai történetírás történetében a kezdetekkel kapcsolatban nem beszélhetünk számottevő késlekedésről, ha 
azt a nyugat-európai példákkal vetjük össze. A 19. század utolsó harmadában megkezdődött a magyar 
történetírás intézményrendszerének kiépülése. Kezdetben nálunk is a francia-angolszász pozitivizmus, valamint 
a német historizmus bizonyultak meghatározó elméleti irányzatoknak. Később számos szakmai vita már sajátos, 
a magyar történelmi előzményekből levezethető törésvonalak mentén bontakozott ki (például a „kuruc-labanc” 
szembenállás). Ugyanakkor a komoly történészi teljesítményeknek és az elméleti pluralizmus érvényesülésének 
a különféle ideológiák befolyását erőltető politikai akaratok sem voltak képesek az útjukat állni. Lásd ROMSICS 
Ignác: A modern magyar történetírás. http://www.csepeli.com/kotet/csepeli60_romsics_ignac.pdf       
90 GYÁNI Gábor: Történelem és regény: a történelmi regény. In: Tiszatáj, 2004. április, 78.
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Az elbeszélő történelem (melynek kitűntetett szerep jut a történetírói gyakorlatban) és 

az  elbeszélő  fikció  között  nem beszélhetünk  merev  választóvonalról;  a  történelmi  regény 

megszületése  és  a  történetírás  útkeresése  szintúgy  nem választható  el  egymástól.  Lukács 

György megközelítésében az irodalmi műalkotásokat és a történelmi tapasztalatok diszkurzív 

feldolgozásának ettől eltérő módjait a  mimézis kötőanyaga, a valóság-hatás eszménye hozta 

szoros  közelségbe;  a  történelmi  regényre  pedig  ebben  a  munkamegosztásban  a  költői  

bizonyítás feladata hárult.91 

Nem csak a  pozitivista  történetírás  leltározó hajlama hatott  tehát  a  realista  regény 

fejlődésére,  mivel  a  történetírás  művelői  körében  a  mai  napig  erősen  meghatározó 

realizmusigény is többek között a fikcióképzés ekkortájt széles körűvé vált tapasztalataiból 

táplálkozik,  miközben  az  irodalom  és  történelem  útjai  elváltak  egymástól,  miután  „az 

irodalom nyíltan fellázadt a történelem ellen.”92  

A történelmi  regény  műfaja,  túl  azon,  hogy  számot  tarthat  a  figyelemre,  mint  a 

tudományossá váló történetírás és ezzel együtt  egy kor önképének látványos lenyomata,  a 

történeti kutatás napjainkra jellemző sajátosságainak előzményeire is rábukkanhatunk az ide 

sorolható művekben. 

Elég  csak  megemlíteni,  hogy  a  19.  század  nagy  regényírói  a  mentalitás-  vagy  a 

mikrotörténet kérdésfelvetéseihez hasonló érzékenységet árultak el az egyének és a különféle 

csoport  erkölcsei,  illetve  életviszonyaik  bonyolult  szövedéke  iránt.93 Ám  ennél 

szempontunkból  sokkal  fontosabb  azt  tudatosítani,  hogy  a  történelmi  regény,  majd  jóval 

később a történelmi krimi virágzása (és alkonya, legalábbis előbbi esetében) maga is kortünet, 

aminek  vizsgálata  olyan  historiográfiai  vizsgálatként  is  értelmezhető,  mely  a  történelmi 

tapasztalat  nyelven  keresztüli  ábrázolásának  történetét  firtatja,  vagyis  az  adott  korok 

múltértelmezésére  kíváncsi,  maga  is  történetírássá  tehető,  és  ennél  fogva  a  történetiség 

történetét kutatja”.94  

A történelmi regény lukácsi olvasatában a lehetséges történelem („minden, ami adott 

helyen és időben lehetségesnek bizonyult”95) kiegészül-összefonódik az így kiemelt szerephez 

jutó  történelmi  szükségszerűséggel.  Lukács  szerint  a  figyelemre  érdemes  történelmi 

regényekben sikerült ábrázolni a társadalmi folyamatok szükségszerűségét, vagyis a célelvű 

történelem folyamatát. Lukács a Hegeltől kölcsönzött  szükségszerű anakronizmus fogalmát 

91 GYÁNI: Történelem és regény… 80.
92 GYÁNI: Történelem és regény… 83.
93 GYÁNI: i. m. 86.
94 Azaz „a történeti szövegek formális, retorikai olvasásmódja valamiféle historiográfiatörténetként, illetve 
metahistoriográfiaként is értelmezhető (…).” KISANTAL Tamás: Az irodalmi alkotás… 77. 
95 GYÁNI: Történelem és regény… 87.
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felhasználva tudott hidat verni a teleologikus történelem folyamata és azon események közé, 

melyek  a  kortársi  tekintet  számára  nem feltétlenül  tűnnek  számottevőnek,  később  mégis 

felértékelődnek; e fogalom bevezetése teszi ugyanis szerinte lehetővé, hogy a tagolatlannak 

látszó eseményözönben mégiscsak kirajzolódjon a nagybetűs történelem.96 

Vagyis a szükségszerű anakronizmus – a szerző, és vele együtt feltehetően az olvasók 

is  többet  tudnak  az  események  kimeneteléről,  mint  az  azokban  résztvevők  –  olyan 

léptékrendszert  kínál  a  történelmi  részletekbe  történő  betekintéshez,  aminek  segítségével 

egyszerre  láttathatóak  az  egyedi  események  és  a  történelmi  folyamat  egésze.97 Ebben  a 

megközelítésben  a  jelen  képe  szükségszerűen  a  múltbéli  folyamatok  és  törekvések 

betetőződéseként rajzolódik ki. A történelmi regény, és felvetésem szerint a történelmi krimi 

is, a jelen múltjáról (is) szólnak, megszületésük a válaszkeresés igényéből és kényszeréből (a 

kizökkent világ tapasztalatából – ahogy Heller fogalmaz) fakad. A „hogyan jutottunk ide” 

kérdése  hívja  mindkét  műfajt  életre.  Nem véletlen,  hogy  a  történelmi  regény  térnyerése 

kapcsán a francia forradalom kerül szóba, mint ahogy az sem, hogy a posztmodern történelmi 

regény tárgyalásakor a Holokauszt és a Gulág látszik megkerülhetetlennek.98 Ahogy az sem, 

hogy  a  később  részletesen  tárgyalt  kortárs  magyar  történelmi  krimik  szintén  sorsfordító 

évtizedek reáliái közé helyezik a cseleményt.

Mi hát a történelmi regény – a kérdés eddig nyitva maradt. Nem regényes történetírás, 

és nem is történelmi díszletekkel telepakolt  regény.  Ugyanakkor regény is,  történetírás  is. 

Egyszersmind fikció, ami nem csak önreferenciális szövegvilág, vagy másképpen az. „Egyes 

történelmi eseményeket, alakokat idéz fel, melyeket, illetve akiket, nem csak a regényből, s 

nem csak ebből vagy abból a regényből ismerünk.”99 És „[b]ármilyen történetet beszél is el, a 

történelmi  regények főhőse  maga a  történelem.”100 Hogy ki  is  valójában egy regény – és 

esetünkben  egy  történelmi  regény  vagy  krimi  –  főhőse,  jelentősen  befolyásolhatja  az 

értelmezést. Kondor sorozatának recepciója ezen a téren is szolgáltat például tanulságokat. 

Erről később részletesen is szólok. Annyit azonban érdemes megjegyezni elöljáróban, hogy a 

történelem  túlzott  előtérbe  kerülése  (főszereplővé  válása)  a  kritikában  lecsapódhat  olyan 

szerzői döntésként, aminek következtében épp a krimi krimijellege szorul túlzottan háttérbe – 

96 GYÁNI: i. m. 82-83.
97 A szükségszerű anakronizmustól természetesen a történelmi krimik sem mentesek. Jó példa erre C. J. Sansom 
sorozata, mely a Tudor-kori Angliában, VIII. Henrik uralkodása alatt játszódik. Az első részben (Kard által) 
például a nemzetállamok jövőbeli sorsa felett mereng az éles eszű főszereplő, a véres korszak politikai 
boszorkánykonyhájában bennfentesként tébláboló Matthew Shardlake. Nyilvánvalóan egy olyan nézőpontból, 
mely nem lehett volna ténylegesen a sajátja, az akkori politikai-társadalmi sajátosságokból következően.      
98 HELLER Ágnes: A mai történelmi… 28.     
99 HELLER: i. m. 22.   
100 HELLER: A mai történelmi… 23.   
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vagyis a történelmi rekonstrukció a cselekményességgel kerül ez esetben ellentétbe. 

Ami pedig még fontosabb, maga a cselekmény is történelmi, annak is részévé válik a 

történelmi cselekvés. A szereplők tetteit befolyásolja, egyúttal mérlegre is teszi a történelem, 

és mindez hatással van a szövegvilág rendjére is. „A történelmi regényekben »felfalja« az 

embert a történelem, persze csak addig, amíg ki nem lép belőle. De persze számosan nem 

tudnak kilépni belőle,  viszont ha sok ember lép ki belőle,  akkor a regény nem történelmi 

regény többé.”101 A történelmi regényben Heller szerint fontos szerepet kell játszaniuk létező 

történelmi  szereplőknek,  és  ugyanúgy a  regény nem történelmi  szereplőinek  is  részt  kell 

venniük a valós történelemformáló eseményekben. Egyvalami viszont mindenképpen növeli a 

távolságot a regény és a történetírás között: a történelmi regénynek vége kell, hogy legyen, a 

szövegvilág  ennyiben  önmagára  zárul.  Önreferencialitása  folytán  igazsága  a  regények 

igazságértékével  vethető  össze  (narratív  igazság),  míg  referenciális  elkötelezettségéből 

fakadóan egy másfajta igazság is számon kérhető rajta (történeti igazság). 

Nem könnyű feladat a történelmi regény meghatározása, annál is inkább így van ez, 

mivel  „a  történelmi  regény  statusa  az  epika  illetve  a  regény  műfaji  rendszerében 

meglehetősen bizonytalan. Bizonyos nézetek tagadják, hogy önálló műfajnak volna tekinthető 

[…].  Viszont  tagadhatatlan,  hogy gyakorlati  értelemben  létezik  a  regényeknek  egy olyan 

csoportja, amelyeket történelmi regényként tartunk számon. E tapasztalat nyomán vetődik fel 

az a nézet […], hogy nem a történelmi regény immanens jegyei keresendők, hanem a műfajt 

mint olvasási módot kell meghatároznunk, vagyis azt kell keresnünk, miként különíthetők el a 

történelmi  regény  olvasási  módjai  az  általános  […]  olvasási  szokásoktól”102 Elfogadva  a 

fentebb elmondottakat  (és nem törekedve a  műfajt  illető  további  fogalmi tisztázásra vagy 

egyfajta  tipológia  megalkotására),  a  történelmi  regényként  azonosítható  olvasásmódról 

mindenekelőtt azt látszik érdemesnek elmondani, hogy az igen tudatosan számol a szöveg 

külső  referencialitásával,  ami  a  befogadás  folyamatát  is  nagyban  befolyásolja.  Vagyis  a 

történelmi  regényként  olvasott  szövegekkel  kapcsolatos  elvárások  igencsak  eltérőnek 

mondhatók  a  „nem  történelmi”  prózaművekkel  szemben  támaszthatókhoz  képest.  Ezen 

elvárások persze kimondottan széttartónak bizonyulhatnak a történeti ismeretbővítés igényétől 

kezdve  a  már  említett  analogikus  érdekeken  át  akár  valamifajta  terapeutikus  célzatú 

olvasásmódig.  A  „mindentudó”  szerző  mellett  ezért  a  „mindentudó”  (vagy  tudálékos) 

olvasóval  is  érdemes  számolni,  akinek  a  tényadatolással  vagy  a  korrajz  hitelességével 

szembeni  számon  kérő  hajlama  könnyen  maga  alá  gyűrheti  az  esztétikai  ítélet 

101 HELLER: i. m. 25. 
102 BOKÁNYI Péter: „…Ahogyan sohasem volt”. A történelmi regény változatai napjaink irodalmában. 
http://doktori.btk.elte.hu/lit/bokanyi/diss.pdf, 20-21.
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érdekmentességét, és aki ez okból a szöveg „örömszerző képességeit” sem hajlandó elismerni 

a műbe rejtett történeti ismeretanyag mennyiségétől és megbízhatóságától függetlenül. 

Már szó esett a „világ kizökkenéséről”. A történelmi regény, vagyis annak klasszikus 

változata,  miközben  a  múltról  beszél  (a  távoliról  vagy  a  jelen  múltjáról,  vagyis  a 

közelmúltról),  a  jelenhez  kíván  szólni,  ezért  a  múltban  elsősorban  analógiákat  keres, 

analógikus világok után kutat.103 A magyar nyelven írt történelmi regények szempontjából (is) 

éppen emiatt  éles  határ  húzható a  „hagyományos”  történelmi  regények és  az  úgynevezett 

posztmodern történelmi regények között. Néhány bekezdéssel korábban már szóba került a 

hagyományos  értelemben  vett  történelmi  regény  és  a  tudományossá  váló  történetírás 

kölcsönös és termékeny egymásra hatása.104 A Lukács által elismerésre méltatott történelmi 

regények szerzői azzal az előfeltevéssel éltek, hogy a történelmi folyamatok mögötti logika 

feltárható, és a történelem valamiféle cél beteljesítése felé tart.  Ebből következően a jelen 

megértése  a  múlt  folyamatainak  megismeréséből  fakad,  abból  a  közvetlenül  hozzáférhető 

ismeretanyagból,  ami  a  történeti  kutatás  során  felhalmozódik.  A posztmodern  történelmi 

regény ezzel szemben nem számolhat ilyesfajta közvetlenséggel múlt és jelen között. Többek 

között azért sem, mert a posztmodern teóriák közös gyökere és meghatározó kiindulópontja a 

nagy  elbeszélésekkel  szembeni  kétely,  és  ha  mindez  nem  lenne  elég,  a  posztmodern 

történetírás elméletalkotói szintúgy a diszkontinuitást, a történeti megismerés részlegességét 

és  a  relativizmus  szabad  prédájává  vált  történeti  ítéletalkotás  körüli  kételyeket 

hangsúlyozzák.105

A posztmodern  történelmi  regények  nem  a  jelen  múltjáról  és  ez  által a  jelenről 

kívánnak  szólni,  legalábbis  nem  azon  a  módon,  ahogy  arra  a  történelmi  regények  írói 

103 Heller szerint csak a történelmi tudattal rendelkező világokról és korokról lehet írni, mint amilyen például a 
római köztársaság kora volt, vagy Shakespeare kora.  
104 „[V]alamikor a 19. században a történetírás és a retorika, vagy tágabban véve, a történetírás és az irodalom 
elvált egymástól, s míg az utóbbi formai és tartalmi tekintetben nagy változásokon, újításokon ment keresztül, 
addig a historiográfia narratív eljárásaiban, elbeszéléstechnikájában lényegében a realista regény módszereinél 
»ragadt le«.” KISANTAL: Az irodalmi alkotás… 77-78. 
105 Bár a témába nem vág szorosan, de a történészek és a hagyományos történetírás „védelmére” felhozható, 
hogy a velük szemben támasztott elvárások sem teszik könnyűvé a szemléletváltást, a történetírás megújításának 
sebes lefolyását. Érdekesen példázza ezt a „meghasonlottságot” Romsics Ignác munkássága, aki komoly 
erőfeszítéseket tett és tesz annak érdekében, hogy a szélesebb közönség számára is érthetővé és befogadhatóvá 
tegye a történetírással kapcsolatos újabbnak és relevánsnak számító, részben posztmodern, elméleti 
fejleményeket. Ugyanakkor konkrét szakmunkáit a „régi paradigmán” belül maradva, a bevált elbeszélői 
módszerekkel írja meg, talán nem teljesen függetlenül attól, hogy épp az említett szélesebb közönség számára a 
„kísérletező” történetírás talán túlságosan is szokatlan és visszatetsző volna. Megfontolandó az is, amit Kisantal 
Tamás vet fel, mintegy a Hayden White és követőinek a történetírás „felzárkóztatása” kapcsán kifejtett 
gondolataira válaszul: „Ha tartható az a történeti elbeszélés, miszerint a történelem és az irodalom a 19. 
században elvált egymástól, s az utóbbi önálló szaktudomány lett, akkor nem biztos, hogy túl szerencsés a 
történetírás formai jegyeit továbbra is az irodalomtörténet, illetve az irodalmi műfajok története felől szemlélni.” 
KISANTAL: Az irodalmi alkotás… 78.  
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korábban vállalkoztak.106 Eltérő  mértékben  és  mélységben  ugyan,  de  kimutatható,  hogy a 

közelmúltban  íródott  történelmi  regényekben  már  a  posztmodern  történetírás  nyomán 

felszínre  hozott  és  napirenden  tartott  történelemfilozófiai  irányultságú  kérdések  válnak 

meghatározóvá.  Történelem  helyett  a  történelemről  való  beszéd  lehetősége,  történelmi 

szükségszerűség  helyett  a  történeti  szituáltságból  kinyerhető  poétikai,  retorikai  vagy 

ismeretelméleti  tanulságok  kerülnek középpontba.  A nagy elbeszélés  helyett  történetek.  A 

posztmodern  történelmi  regények  sikerei  (Umberto  Eco  vagy  Lawrence  Norfolk  művei 

például) sokat elárulnak a műfajban rejlő lehetőségekről, és jól példázzák, hogy a teoretikus 

indíttatású útkeresések hozadékai a fikcióalkotás részévé tehetők. 

A történetíráson belül  az utóbbi  évtizedekben megerősödő irányzatok közül többek 

között  a mikrotörténetírás,  vagyis a nagy folyamatok ábrázolása helyett  az apró részletek-

életvilágok felé forduló historiográfia köszön vissza az újabb magyar nyelvű, történelminek 

számító regényekben, legalábbis a kritikák meglehetősen egybehangzóak e tekintetben.107 Ez 

talán  nem  választható  el  attól  az  általánosabb  érvényű  gyanútól  vagy  kételytől,  mely  a 

történeti  megismerést már egy jó ideje körbeveszi.  A részletek,  a töredékek iránt fokozott 

érdeklődést tanúsító posztmodernitás szándékosan hárítja el magától a hosszabb távú történeti 

folyamatok tételezését és vizsgálatát. A mikrotörténetírás egyfajta visszalépésnek is tekinthető 

a  társadalmi  magyarázatok  igényével  fellépő,  vagyis  vállaltan  társadalomtudományosított 

historiográfiától,  és  radikális  visszatérést  jelent  az  egyedi,  a  konkrét  vizsgálata  iránt 

elkötelezett  történészi  gyakorlathoz.  A  mindennapok  sokszínűségére,  és  ez  által  a 

különlegesre  kihegyezett  mikrotörténetírás  mindemellett  nem  az  ismeretek  további 

felhalmozásában  érdekelt,  hanem  a  nagyobb  elbeszélések  újabb  és  újabb  nézőpontokkal 

történő gazdagítására tesz kísérletet.  

A kortárs  történelmi  regényekről  szólva  a  történésznek  is  szemet  szúr,  hogy azok 

szerzői a cselekményt az esetek meghatározó többségében a régmúlt időkbe helyezik vissza, 

különös érdeklődést árulva el a török hódoltság kora iránt.108 Ennek magyarázatát abban látja, 

hogy „az a másfél évszázad különösen alkalmas bizonyos, ma aktuális történelemfilozófiai 

106 A magyar nyelven írt történelmi regények tipológiáját számba véve elsősorban az tűnik elő, hogy azokat 
„egyértelműen pragmatikus célok és követelmények határozzák meg az értelmező közösség és a kritika részéről 
is.” BOKÁNYI: Ahogyan… 44. Ezen célok alapvetően a nemzeti emlékezet őrzése, példázatok felmutatása, vagy 
egy téma történelmi díszletezéssel való kibontása. Vö. i.m. 42-43. 
107 A teljesség igénye nélkül a következő regények tekintetében uralkodik kritikai konszenzus a tekintetben, 
hogy történelmi regényként (is) olvashatók. HÁY János: Dzsigerdilen. A szív gyönyörűsége (1996), LÁNG Zsolt: 
Bestiárium Transylvaniae. Az ég madarai (1997), MÁRTON László.: Jacob Wunschwitz igaz története (1997), 
DARVASI László: A könnymutatványosok legendája (1999), ESTERHÁZY Péter: Harmonia Caelestis (2000), 
SZILÁGYI István: Hollóidő (2001), MÁRTON László: Kényszerű szabadulás (2001), RAKOVSZKY Zsuzsa: A 
kígyó árnyéka (2002).   
108 GYÁNI: Történelem és regény… 89. 
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kérdések  megfogalmazására.”109 Kiemeli  a  korszak  több  szempontból  is  meghatározó 

töredezettségét, mely a narratív források esetében is a több-nézőpontúságot erősíti, és a nyelvi 

megosztottság  tapasztalatával  együtt  mindezt  „páratlan  lehetőségként”  említi  a  ma 

fontossággal bíró nyelvfilozófia és ismeretelméleti elgondolások kifejtésére, ütköztetésére.

A kortárs történelmi regény nem tekinthető valamiféle „posztmodernizált” történelmi 

regénynek. Ilyesformán arról sincs szó, hogy egy régi és egyre inkább kiüresedett elbeszélés – 

illetve olvasásmód újraélesztése vagy az ideológiai szerepküldetésbe belefáradt szövegtípus 

poétikai „ráncfelvarrása” okán tarthatnak számot a figyelemre. Inkább történelem és regény, 

történet-írás  és  fikcióképzés  újszerű  viszonya  bontakozik  bennük,  illetve  a  klasszikus 

történelmi regény szándékos destruálása és dekonstrukciója. „Nem tagadható azonban, hogy a 

kortárs  történelmi  regény  önmagát  a  19.  századi  történelmi  regény  viszonylatában  is 

meghatározza, mégpedig olyan poétikai vonatkozásaiban, amelynek a történelemszemlélethez 

is közük van. A történelmi regény újabb képviselői ugyanis éppen a korábbi műfaji elemeket 

destruálják vagy hagyják figyelmen kívül. A 19. századi narratopoétikai paradigma része volt 

a nagy nemzeti múlt felidézése, amelyet a mai történelmi regény messze elkerül vagy irónia 

tárgyává tesz.  Sőt,  a  19.  századi  történelmi  regény példázatosságával  szemben semmiféle 

példázatot nem beszél el, nem törekszik arra, hogy jobban megismertesse vagy ábrázolja a 

kort, amelyben játszatja eseményeit. (…) Az elbeszélő gyakran egymás mellé helyezi a jót és 

a gonoszt. Szó sincs arról, hogy a kettő harcaként tüntetné fel a történelem menetét, hanem 

inkább relatív voltukra irányítja a figyelmet.”110 A történelem – vagyis az, ahogy korábban a 

közös  emlékezet,  majd  a  történetírói  munkák  közvetítettségben  hozzáférhetővé  vált  – 

egyszerre íródik újra és számolódik fel ezekben a regényekben, éppen a nyelven keresztül, a 

nyelviség (a történelem nyelviségének) tudatosítása által.

2.3. Modernitás vagy posztmodernitás: 

A történelmi krimi és a történelmi regény

„A legtöbb  mai  történelmi  regényben  meggyilkolnak  valakit  vagy  valakiket,  s  a 

központi karakter ki akarja deríteni, hogy ki követte el a gyilkosságot. Ki is deríti, de addigra 

az is kiderül, hogy ennek a gyilkosságnak szimbolikus a jelentősége. Nem csak magára mutat, 

hanem másra is, azaz arra a világra, amelyben ez a gyilkosság megesett, akár van politikai, 

109 GYÁNI: uo.
110 TOLDI: A múltreprezentáció… 182.
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esetleg vallási, oka a gyilkosságnak, akár nem.”111 A fenti sorokkal szinte maradéktalanul, de 

legalábbis  témánk  szempontjából  igencsak  megnyugtató  módon,  sikerült  meghatározni  a 

történelmi krimi „küldetését” is. Vagy legalábbis az egyik olyan fontos célkitűzését (rámutatni 

egy  világra,  amelyben  ez a  gyilkosság  megesett),  mely  szinte  mindegyik  ide  sorolható 

szöveget áthat és jellemez.  

A gyilkosság mindig túlmutat önmagán, jobban mondva túl kell  mutatnia önmagán 

ahhoz, hogy valamiféle  szimbolikus rend (erkölcs,  társadalmi rend, vallási  előírások, stb.) 

kikezdőjeként és megsértőjeként képes legyen annak sérülékenységére és a megbomlott rend 

helyreállításának  szükségességére  egyaránt  utalni.  Az  tehát,  hogy  milyen gyilkosságok 

eshetnek meg egy adott  korban és az adott  társadalmi viszonyok között,  magát a kort,  és 

annak viszonyait is karakterizálja.112 Azt is mondhatnánk, hogy egy adott krimiváltozat vagy 

egy bizonyos típusba sorolható nyomozó nem létezhet egyforma eséllyel minden korban és a 

legkülönfélébb társadalmi berendezkedések viszonyrendszerei között.113 

Egy,  a  polgári  jólétet  közelről  ismerő fiatal  zsidó  lány holttestét  találják meg Pest 

egyik  híresen  kétes  környékén,  vagy  éppen  az  álmos  és  mozdulatlan  derűbe  merevedett 

kisváros  félkegyelműje  rogy össze  holtan,  miközben  kortárs  versidézetek  fokozzák  azt  a 

talányt, melyet a halálával kezdődő gyilkosságsorozat indít útjára – két példa csupán a kortárs  

magyar krimikből (a  Budapest noir az egyik,  A fekete zongora a másik megidézett regény). 

Olyan bűnesetek ezek, melyekből kiindulva, azok ürügyén, az állandó vagy épphogy csak 

összeverődött  közösségeken  belül  megindulnak  a  találgatások,  felszínre  kerülnek  az 

elfojtások,  netán  hirtelen  világos  körvonalat  kapnak  a  lappangó  társadalmi  előítéletek  – 

egyszóval  a  gyilkosságok  vallomásra  késztetik  a  bűntényekkel  (távoli  vagy  szoros) 

kapcsolatba hozható személyeket is. Ráadásul a megoldás mindkét esetben prózaibbnak, és 

mégis elborzasztóbbnak bizonyul a nekiszabadult fantáziák elképzelésénél; éppen ezért ezek a 

bűnesetek  nagyon  sokat  árulnak  el  a  közéleti  viszonyokról,  a  bűn  hétköznapi  arcáról  és 

111 HELLER: A mai történelmi… 94.
112 Ahogy az is árulkodó, hogy mit tesz, illetve mit nem tesz a hivatalos igazságszolgáltatás, mely természete 
szerint kategorizáló és reduktív, hiszen „büntetni se büntet más bűnt, mint amiről tud”. VALERY, Paul: Füzetek. 
Európa Könyvkiadó, 1997, 314. 
113 „A bűntett is történelmi, hiszen minden évtizednek megvan a maga tipikus bűnesete.” HELLER: A mai  
történelmi… 54. Ez a feltételrendszer jobb esetben a szakma gyakorlói előtt is ismertek. Kondor például nagyon 
is tisztában van azzal, hogy egy kemény krimi főhőse miért nem bukkanhat fel csak úgy bárhol és bármikor. 
„Eleve gondot okoz, hogy műfajtechnikai szempontból 1920 előtt nem nagyon játszódhat hard-boiled regény. És 
nemcsak azért nem, mert a műfaj akkor született, hanem azért, mert a műfaj pont akkor és pont ott született meg, 
ahol és amikor. Gyatra és redundáns játszadozás lenne egy hard-boiled regényt az 1800-as évek végére tenni. Az 
1945–1989 közti időszak között pedig még a »hivatalos« krimik is falsnak hatottak, hát még egy hard-boiled 
milyen lett volna. Főhősünk megveri a kerületi párttitkárt, majd megfenyegeti, hogy betöri a Škodája lámpáját, 
ha nem árulja el, ki rámolta ki az ékszerüzletet a Vörös Hadsereg utcában, a Lenin-szoborral szemben? Nem, ez 
nem járható út.” Budapest noir (Bárány Tibor és Vári György e-mail interjúja Kondor Vilmos íróval). In: Műút, 
2009016. http://www.muut.hu/korabbilapszamok/016/kondor.html (utolsó megtekintés: 2011. július 13.) 
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létezésének banalitásáról. „A »detektívregény« esetében a meggyilkolt mindig áldozat, még 

akkor is, ha a halottal különben nem rokonszenvezünk. A modern történelmi regény ezért is 

olyan gyakran  áldetektívregény [kiemelés tőlem – Sz. I.]. A meggyilkolt vagy az áldozatok 

szimbólumává válik, vagy pedig felfedezése csak nyitány, esetleg magyarázat.”114 A modern 

történelmi regény (bár a Heller-könyv összefüggésében inkább posztmodernnek kellene itt 

állnia) ezek szerint maga is úgy viselkedik bizonyos szempontból, ahogy az egy posztmodern 

szövegtől  „elvárható”:  vagyis  egy populáris  zsáner  bőrébe bújva,  azt  kisajátítva igyekszik 

reflektálni  bizonyos  morális-politikai  problémagócok  történeti  előzményeire,  azok  nyelvi-

diszkurzív feldolgozásának nehézségeire. Adódik a kérdés, hogy vajon az olyasféle „valódi” 

detektívregény  esetében,  mely  szándékosan  történelmi  kíván  lenni  (mert  cselekménye 

történelmi,  és  mert  valódi  történelmi  szereplőket  is  felvonultat)  beszélhetünk-e  hasonló 

terapeutikus elköteleződésről. 

Nem árt azonban rögzíteni, hogy az első bekezdésben idézett megállapítás szándéka 

szerint nem a történelmi krimiről íródott,  hanem a mai történelmi regényről.  Így hát még 

mindig  nem  sikerült  kizárólag  a  történelmi  krimiről  állítani  valami  olyasvalamit,  ami 

önmagában  elégséges  feltétele  lenne  egy  lehetséges  zsáner  vagy  szubzsáner 

meghatározásának – feltéve, hogy ez a célunk... Könnyen el lehetne persze intézni azzal az 

egész kérdést, hogy a történelmi krimi szükségképpen történelmi regény is, vagyis annak egy 

részhalmaza. Következésképpen minden történelmi krimi egyúttal történelmi regény is, ám 

nem minden történelmi regény tekinthető – nyilvánvalóan – egyúttal történelmi kriminek is. 

Csakhogy a fentebb már emlegetett állítások egyike („A legtöbb mai történelmi regényben 

meggyilkolnak valakit vagy valakiket, s a központi karakter ki akarja deríteni, hogy ki követte 

el a gyilkosságot.”) hagy némi bizonytalanságot abban a tekintetben is, hogy a határok és a 

halmazok-részhalmazok  kontúrjai  élesen  és  határozottan  meghúzhatóak.  Ráadásul,  ha 

feltesszük, hogy a történelmi krimi egyfajta speciális történelmi regény, akkor még mindig ott 

tornyosulnak előttünk a következő kérdések: vajon a történelmi regény melyik, korábban már 

bemutatott  típusához,  válfajához  illene  sorolni?  A  mai,  tehát  posztmodern  történelmi 

regényhez, avagy mégis inkább egy ma íródó, ámde mindazonáltal a klasszikus történelmi 

regény  jellegzetességeit  valamiképpen  átmentő  műfajváltozatnak  érdemes  tekinteni?115 A 

reménybeli  olvasó ezen a ponton talán már végleg reményét  vesztette azzal kapcsolatban, 

114 HELLER: A mai történelmi… 94.
115 Heller Ágnes a mai történelmi regényről írott könyvében minden további nélkül a kortárs történelmi 
regények sorában tárgyal olyan szövegeket is (mint például Steven Saylor Róma-sorozatát), amiket – többek 
között a magyar nyelvű kiadásokat gondozó kiadó – történelmi krimiként szokás emlegetni és reklámozni. „A 
»posztmodern« történelmi regények posztmodern regények. […] S akad közöttük történelmi detektívregény, 
amely lehet egyaránt hiteles és izgalmas.” In: HELLER: A mai történelmi… 64-65.
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hogy kiderül végre valahára ez ügyben az igazság, csakhogy (tovább csüggesztve őt) akár az 

is  elképzelhető  forgatókönyv,  hogy  a  fenti  dilemma  nem  is  dönthető  el  véglegesen  és 

megnyugtató  módon;  a  múltban  játszódó  krimi  státusza  körüli  bizonytalanság  akár  még 

kapóra  is  jöhet  további  (netán  még  bizonytalanabb  területekre  csábító)  kérdések 

előrángatására.

Ahhoz, hogy dűlőre jussunk a fenti kérdés felett, esetleg segítséget jelenthetne az is, ha 

egyértelműen  el  lehetne  dönteni,  vajon  a  krimi  modern  avagy  posztmodern  műfaj.116 

Csakhogy  már  a  detektívtörténet  meghatározása  sem  mentes  minden  nehézségtől,  hiszen 

„[n]yomozás,  keresés,  olvasás,  bűnügy  vagy  rejtély  majdnem  minden  terjedelmesebb 

elbeszélő szövegben van; aki akar, mindenhol detektívtörténetet talál”.117 Természetesen nem 

lehet  figyelmen  kívül  hagyni  a  műfaj  alakulástörténetének  közismert  narratíváját,  többek 

között  a közmegegyezéses kezdőpontotokat,  Poe bábáskodást,  a különféle szerzők hatását, 

stb., ám a műfaj születésének és átformálódásainak irodalomtörténeti szempontú elbeszélése 

nem zárja ki a krimi mint olvasásmód vagy hermeneutikai kód kiterjesztett, akár visszaható 

érvényű érvényesítését sem. Arról nem is beszélve,  hogy nagyon is meggyőzőnek tűnik a 

kijelentés,  mi  szerint  „a  posztmodern  végső  soron  valószínűleg  nem  annyira 

szövegtárgyakból,  mint  inkább  olvasási  alakzatokból,  szövegek  olvashatóságának  és 

írhatóságának jellegzetes módozataiból áll”.118 Tehát egyszerre érdemes számot vetni azzal, 

hogy számos szöveg olvasható a posztmodernitás felől, ahogy számos szöveg esetében van 

létjogosultsága  annak  is,  hogy  olvashatóságukat  kiterjesszük  a  populáris  zsánerek,  jelen 

esetben a krimiműfaj irányába.
116 Természetesen nem árt némi fogalmi tisztázás, ha már rendre felbukkannak a modern-posztmodern, 
modernizmus-posztmodernizmus kifejezések. A modernizmus meghatározására elégségesnek érzem a Bényei 
által leírtakat: „az első világháborút követő időszak legjellemzőbb, az avangárd irányzatokkal párhuzamosan 
létező, azok poétikai és világképi alapfeltevéseit és alakító eljárásait felhasználó, de összességében azoknál 
kevésbé »türelmetlen« (többek szerint az avangárdot mintegy magába foglaló) irodalmi irányzat”. In: BÉNYEI: 
Rejtélyes… 33. A szerző olyan konkrét szerzőket sorol fel, akiket tipikus modernista alkotókként szokás számon 
tartani Yeats-től kezdve Rilkén át Woolfig, Musilig vagy éppen Faulknerig. Ezen túl nem kötelezi el magát 
egyetlen olyan dátum vagy korforduló mellett sem, mely egyértelműen kijelölné a modernség végpontját, így 
meghagyja az olvasónak annak eldöntését, hogy az a második világháború, esetleg a hatvanas évek idejére 
tehető, esetleg nincs is ilyen végpont, és a modernizmus még ma is tart. Ez utóbbi akkor lenne lehetséges, teszi 
hozzá, ha a posztmodernitást nem a modernitás ellentétének tartjuk, hanem egy azon belül értelmezhető 
jelenségnek. A helyzetet némiképp tovább bonyolítja, hogy a magyar vagy éppen a környező országok irodalmi 
hagyományán belül akár egészen eltérő jelentést is hordoz(hat)nak ezek a fogalmak. Elég csak arra a jól látható 
elmozdulásra gondolni, ahogy a magyar irodalom korábban megegyezésesen (esetleg bizonyos megszorítások 
árán, de) modernistának értékelt prózaírónak egyes szövegei is új értelmezésekkel gazdagodtak a posztmodern 
által gyakorlattá tett olvasásmódoknak köszönhetően. (Jó példa erre Móricz prózájának nyelvközpontú 
újraolvasása). Nem kívánok adós maradni a posztmodern meghatározásával, ám úgy vélem, a modernizmus fenti 
meghatározásához hasonlóan leszűkítő értelmezés nem áll rendelkezésre, talán könnyebb lenne ez esetben is 
szerzőket és műveket említeni. Ráadásul a posztmodern történelmi regények tárgyalásakor szükségszerűen elő 
fognak kerülni olyan karakterjegyek, melyeket bízvást a posztmodern irodalom jellemző vonásai közé lehet 
sorolni.          
117 BÉNYEI: Rejtélyes… 15.
118 BÉNYEI: Rejtélyes… 14.
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Az említett „bizonytalanságok” ellenére a posztmodern és a krimi együtt emlegetése 

korántsem példa nélküli.  A krimit sematikus műfaji  konvenciói számos értelmező számára 

par excellence ismeretelméleti műfajjá avatják.119 Ráadásul, ahogy arról hamarosan több szó 

is esik majd, a detektívtörténetre és a történeti megismerés lehetőségét körbejáró posztmodern 

történelmi regényre is egyaránt érvényes, hogy azok a múltat az értelmezés(ek)en keresztül 

vélik  megközelíthetőnek,  igaz,  az  utóbbi  esetében nincs  (feltétlenül)  megnyugtató  lezárás, 

nem kerül sor végleges konklúzióra úgy, mint a klasszikus értelemben vett krimi esetében, 

ahol  ez  elengedhetetlen  velejárója  a  műfaji  szabályok  betartásának.120 Az  is  meglehetős 

magabiztossággal  kijelenthető,  hogy  a  posztmodernként  elismert  és  kanonizált  szerzők 

számára a krimi mint műfaj kiemelt jelentőséggel bír (csak néhány név a teljesesség igénye 

nélkül: Borges, Nabokov, Thomas Pynchon, Alain Robbe-Grillet, Paul Auster és még lehetne 

sorolni).121 Illetve érdemes még azzal árnyalni az előző kijelentést, hogy ez a hatás alapvetően 

az  intellektuálisabb  indíttatású  klasszikus  detektívregényre  vonatkozóan  látszik 

egyértelműnek, bár az amerikai kemény krimi esetében is léteznek a kapcsolódási pontok, 

például a töredezettséget és a megismerés viszonylagosságát olyannyira felerősítő szubjektív 

belső hang használata mindenképpen annak mutatkoznak. Bényei több olyan teoretikust is 

említ,  akik  ezt  a  szoros  kapcsolatot  kihangsúlyozzák,  és  vagy  a  posztmodern  irodalom 

„klasszikus típusát” látják a műfajban, vagy éppen a klasszikus detektívregényen „élősködő” 

és azt újrahasznosító anti-detektívtörténetet értelmezik úgy, mint a posztmodern reprezentatív 

műfaját.122 Ugyanakkor  olyan  értelmezést  is  előtár,  ami  épphogy  a  modernizmus 

reprezentánsaként  számol  a  krimivel  –  a  lényegi  kérdésnek  az  látszik  ezen  a  ponton  a 

modernizmus-posztmodernizmus felosztást illetően, hogy melyikre vonatkozóan könyveljük 

el (inkább) meghatározónak az episztemológiai, és melyikre az ontológiai kérdéshangsúlyokat 

(figyelembe  véve,  hogy a  krimi  eredendően  episztemológiai  műfaj).123 A fenti  értelmezés 

119 Michael Holquistra és Sefano Tanira hivatkozik Elisabeth Wesseling. In: WESSELING, Elisabeth: Writing 
history as a prophet: postmodernist innovations of the historical novel. John Benjamins Publishing Company, 
1991, 90. 
120 WESSELING: Writing history… 90. Wesseling utal ennek kapcsán arra is, hogy a krimi, hasonlóan a 
posztmodern történelmi regényhez, egy dupla történetet hoz létre (double story). Az események, amiket a 
nyomozó kutat az elbeszélés (vagyis a tulajdonképpeni nyomozás) előtt már lezajlottak. Rzepka felosztását 
alapul véve mondhatjuk, hogy míg az előbbi a tulajdonképpeni story, ami az „életben” megtörtént, addig a 
nyomozás az a mód – és ez lesz az úgynevezett plot –, ahogy a szerző tálalja ezeket a (meg)történt eseményeket. 
Annak bemutatása, hogy mi történt, illetve annak magyarázata, hogy arról miként szereznek tudomást a 
szereplők és így az olvasó, nem válaszható el egymástól. Lásd RZEPKA: Detective… 17-18.  
121 BÉNYEI: Rejtélyes… 32.
122 BÉNYEI: Rejtélyes… 33. Az anti-detektívtörténet meghatározásánál Bényei hosszasabban elidőzik (hiszen 
ezek különböző szempontú elemzése jelenti könyvének fő csapásirányát), nekünk itt és most elégséges átvenni 
tőle a következő definíciót. Azokat „a klasszikus krimi episztemológiai alapfelvetéseit megkérdőjelező, 
dekonstruáló metafizikus detektívtörténeteket” nevezi így, melyekben a rejtély és a megfejtés keresése szétfeszíti 
a klasszikus krimi szabta kereteket, és amelyek problematizálják a nyomozást és a rejtély megoldását. (19. oldal)
123 BÉNYEI: Rejtélyes… 33-34.
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ugyanakkor  felülvizsgálatra  szorul,  már  csak  azért  is,  mert  élesen  elválasztja  a  kétféle 

kérdésfelvetést  –  az  ismeretelméleti  kudarc  jó  eséllyel  az  ontológiai  bizonytalanság 

tapasztalatát is elmélyítheti, és ugyanez visszafelé is működik, vagyis „a merev szembeállítás 

némileg erőszakoltnak tűnik”.124

Van még egy szempont, ami a posztmodern javára billentheti el a mérleg nyelvét a 

krimivel  való  kapcsolatot  illetően.  Nevezetesen  arról  van  szó,  hogy  „a  posztmodern 

viszonyulása  a  tömegkultúrához  alapvetően  különbözik  a  modernizmusétól”.125 Vagyis  a 

paródiában, kifordításban és a kisajátításban érdekelt posztmodern sokkal inkább számol a 

tömegkultúra  különféle  termékeivel  és  a  populáris  műfajok  regisztereivel,  mint  a 

modernizmus,  és  jóval  nagyobb  mértékben  tart  igény  azok  formai-narratív-stiláris 

összetevőire. Visszautalva a populáris irodalom befogadása kapcsán elmondottakra (lásd az 

első  fejezetet)  az  „alacsonyabb”  irodalom műfajai  nem ok  nélkül  találnak  elfogadásra  a 

posztmodern  indíttatású  esztétikák  körében,  melyek  sok  szempontból  ténylegesen  is  a 

modernizmus esztétikai programjával szemben határozzák meg magukat. Így a történetiségtől 

eloldozott  (illetőleg  egy  haladáselvű  nagy  történelmi  elbeszélést  feltételező),  a  történeti-

politikai szituáltsággal nem számoló és a kulturális meghatározottságtól látszólag függetlenül 

létező tiszta esztétikum ideájával szemben többek között. 

Persze ez így önmagában meglehetősen sarkos megfogalmazás, ám a szövegközpontú, 

az  intertextualitást  kihangsúlyozó,  a  szövegek  létrejöttének  és  befogadásának  kulturális-

szociális előfeltételeit tudatosító posztmodernitás nem ok nélkül fordít figyelmet a népszerű 

zsánerekre.  Hiszen  ezek  –  többek  között  magának  a  kulturális  alrendszereknek,  illetve  a 

„kultúra politikájának” a működéséről is valló – kulturális tárgyként vethetők vizsgálat alá, 

illetve  sematikus  szerkezetük  újrahasznosítása  (mondjuk  a  parodisztikus  túlhangsúlyozás 

eszközével élve) segít megmutatni a modernizmus által adottnak és kikezdhetetlennek vélt 

alapfeltevéseket  a  tudásról,  a  megismerésről,  stb.,  illetve  ezeknek  az  előfeltevéseknek  a 

tarthatatlanságát.

124 BÉNYEI: i. m. 34. Remek példa az elmondottakra Paul Auster Tükörváros című anti-detektívtörténete, vagy 
Olga Tokarczuk novellája, mely krimiparódia gyanánt is olvasható. TOKARCZUK, Olga: Nyisd ki a szemed, 
halott vagy! In: Sok dobon játszani. Napkút Kiadó, Budapest, 2006. Fordította Mihályi Zsuzsa és Pálfalvi Lajos
125 BÉNYEI: i. m. 36.
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2.4. Romantikus valóságkoholók és keserű kívülállók

A nyomozó, a krimi történetfilozófiája és a posztmodern

Elsőre akár mellékszálnak is tűnhet, de érdemes figyelmet fordítani a főszereplő(k) 

eltérő  helyzetére  is  a  történelmi  regény  és  a  történelmi  krimi  vonatkozásában.  A krimi 

esetében  a  főszereplő  értelemszerűen  a  nyomozó  maga,  aki  –  legyen  bár  magánkopó, 

hivatalos detektív vagy műkedvelő,  netán botcsinálta nyomfejtő – általában egyes egyedül 

ered  a  bűnügy,  a  rejtély  nyomába.126 Az  ő  figurája  egyfelől  nélkülözhetetlen,  másrészről 

különféle funkciói a szövegvilágon belül nagyban meghatározzák magának a szövegnek a 

működését is.  A posztmodern vagy másképpen a mai történelmi regényben azonban hiába 

folyik nyomozás – még akkor is,  ha ez a mozzanat jellemzőnek is  tűnik,  utalva az előző 

alfejezet elején idézett gondolatokra –, a főbb szereplők nem feltétlenül (sőt, csak a legritkább 

esetben) tekinthetők a szó szorosabb értelmében vett detektíveknek. 

A  történelmi  regények  főszereplői  nem  meglepő  módon  nagyon  is  különfélék, 

hivatásukra,  habitusukra,  életkorukra  nézve,  és  még  sok  egyéb  tényezőből  fakadóan. 

Ugyanakkor  velük  kapcsolatban  is  irányadónak  tekinthető  többé-kevésbé  a  korábban 

bemutatott  felosztás,  vagyis  a  klasszikus  történelmi  regény  főszereplője/főszereplői  sok 

szempontból  más/mások,  mint  a  posztmodern  történelmi  regény  hőse  vagy  hősei,  igaz, 

számos  hasonlóság  is  felfedezhető  közöttük.  A jól  ismert  lukácsi  meghatározás  szerint  a 

klasszikus  történelmi  regény  főhőse  középen  áll,  mégpedig  a  történelemformáló  erők 

között.127 Esetében  a  belső  történéseket  felülírják  a  külső  események,  és  bár  résztvevője-

elszenvedője azoknak, és életén nagyon is nyomot hagy a történelem, általában véve ez a fajta 

főhős  mégsem játszik  történelemformáló  szerepet  a  történelmi  regényekben  megteremtett 

szövegvilágokban.  A posztmodern  történelmi  regényben  ellenben  nagyon  is  elképzelhető, 

hogy  nem egyetlen  középen  álló  főhős  nézőpontja  lesz  a  meghatározó,  hanem az  eltérő 

perspektívák  és  a  nézőpontok  összjátéka,  vagyis  több  szereplőn,  és  több,  egymástól 

különböző  elbeszélésen  keresztül  bontakozik  ki  a  történet  és  nyer  az  olvasó  rálátást  a 

történelemre (történelmekre). Ám mindkét esetben nagyjából általánosnak tekinthető, hogy a 

hősök sokkal inkább a kételyeket, a döntéshelyzeteket testesítik meg, és nem az irányadó, 

mondhatni „legfőbb történelmi erők” reprezentánsai.128 Heller értelmezésében (és Lukácsnak 

így  némiképp  ellentmondva)  a  történelmi  regény két  típusa  nagyjából  hasonlóféleképpen 
126 A szinte kötelezően felbukkanó segítők szerepeltetése persze ugyancsak fontos részét képezi a műfaji 
jellegzetességeknek, azonban a nyomozó elsődlegessége szinte kivétel nélkül egyértelműnek tekinthető a 
detektívregényekben.
127 HELLER: A mai történelmi… 38.
128 HELLER: A mai történelmi… 42.
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osztozik azokon a sajátosságokon is, melyek a főhősre jellemével állnak összefüggésben. A 

regény központi alakja ugyanis – ebben a megközelítésben –, álljon akár teljesen „középen”, 

vagyis a társadalmi grádics és a hatalmi hierarchia alacsonyabb, de sohasem legalsó fokán, 

mégsem  lesz  szükségszerűen  „középszerű”,  sőt,  nem  egyszer  „emberileg  s  még  esetleg 

politikailag is magasabban áll a történelmet képviselő hatalmasságoknál.”129        

Magától értetődően erre, de éppúgy az ellenkezőjére is találni számtalan példát a szép 

számú történelmi regény (és krimi) lapjain. Kétség kívül szembetűnő azonban annak szándéka 

a kortárs történelmi regények és krimik íróinál, hogy összetett, és jellemükben gyakran a „kor 

felé  emelkedő” hősöket  teremtsenek.130 Érvényes  ez  például  Saylor  Gordianusára  éppúgy, 

mint Sansom Shardlake-jére. Előbbi a római történelem intrikákban és véres leszámolásokban 

kimondottan gazdag időszakában – a köztársasági Róma haláltusájáról van szó –, míg utóbbi 

a szintén rendkívül gyakran megidézett, és a szintúgy gyökeres változásokat és véres politikai 

küzdelmeket hozó Tudor-kor (Thomas Cromwell fellépésével is jellemezhető) időszakában 

tevékenykedik.  Mindketten  „koruk  gyermekei”,  értik  az  őket  körül  vevő  világot  és  az 

események menetét, bizonyos mértékben azokkal együtt is haladnak. Mindkét író esetében 

nyugtázható  a  történelmi  hitelesség  (némi  anakronizmussal  fűszerezve  ugyan,  ami  alól 

nyilvánvalóan nem könnyen vonja ki  magát  a  műfajban alkotó szerző sem).  Ezzel  együtt 

Gordianus  és  Shardlake  egyaránt  képes  fenntartani  a  politikával  szembeni  egészséges 

távolságot, vagy legalábbis törekedni erre, annak ellenére, hogy hivatásuk és életútjuk rendre 

a hatalomgyakorlók és politikacsinálók gyakran nem túl fényes társaságába kényszeríti őket, 

és sokszor életük személyes terébe is betör a nem mindig barátságos arcát mutató közélet 

szférája.  (Gordianus  esetében  például  többek  között  a  felszabadított  rabszolgából 

örökbefogadott fiúvá avanzsált Meto sorsa alakulásán keresztül, Shardlake pedig már a kezdet 

kezdetén, vagyis a sorozat első darabjában is mintha a kelleténél, és a biztonságos mértéknél 

jóval  több  kételyt  engedne  meg  magának  kenyéradója,  Cromwell  kíméletlen  és  elvakult 

politikai irányelveivel kapcsolatban). 

A kortársi közeghez képest úgyszintén haladónak és felvilágosultnak számítanak Caleb 

Carr  hősei.  A  halál  angyala című,  a  századvégi  New  York-ban  játszódó  regény  tarka 

nyomozógárdája (élén Laszlo Kreizlerrel, a magyar származású lélekbúvárral, továbbá John 

129 HELLER: i. m. 43-44.
130 Persze ez nem törvényszerűen van így. A lengyelek eddigi legsikeresebb történelmi krimi-hőse például, 
Eberhard Mock felügyelő kimondottan élveteg, sőt élvhajhász alak, és jó adag karriervágy fűti. Habitusával és 
kétes értékű passzióival egyáltalán nem kelt feltűnést a köztudatban mindmáig a dekadencia melegágyaként is 
azonosított weimari korszak kulisszái között. Az megint más lapra tartozik, hogy a figurát megteremtő Krajewski 
végül is mennyire esett túlzásba a regényében ábrázolt Breslau (Wrocław) sötét oldalának megfestésekor, és 
hogy mennyire hiteles összességében a berlini dekadens életvilágok átültetése ebbe a környezetbe.    
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Schuyler Moore-al, a New York Times újságírójával, akikhez Sara Howard, a metropolisz 

rendőrségének első női alkalmazottja, valamint az Isaacson nyomozó-testvérpár csatlakoznak) 

a  tudományos  fejlődésbe,  így  például  a  hatékonyabb  nyomozati  módszerekben  vetett  hit 

élharcosai.  Velük szemben állnak az utólag igencsak ezoterikusnak ható megoldások iránt 

fogékonyságot eláruló állami rendőrség egyes képviselői.131 

Az  új  magyar  krimik  hősei,  ahogy erről  még  bővebben  lesz  szó  a  későbbiekben, 

szintén saját bőrükön kénytelenek megtapasztalni a politika mindent átható, és legtöbbször 

igencsak korrumpáló jelenlétét. És ezen a téren csak a méretarány változásával lehet számolni 

a  különféle  megidézett  vagy megteremtett  helyszínek esetében,  hiszen  a  vidéki,  kisvárosi 

politikai  elit  (Csabai  László  és  Baráth  Katalin  regényei  jól  példázzák  ezt)  kiállja  az 

összehasonlítás  próbáját  a  fővárossal,  ha  az  úri  huncutságok  és  nagystílű  gazemberségek 

kerülnek terítékre (melyeket  illetően Kondor Vilmos Budapest-sorozata  mutatkozik igazán 

kifogyhatatlan  példatárnak).  Csabai  hőse,  Szindbád,  ahogy  a  Baráth  teremtette  kotnyeles 

nyomozó,  Dávid  Veron  is  egyaránt  progresszív  gondolkodónak  számítanak  saját 

környezetükben, szűkebb pátriájukban.  

Nem árt  tehát  mindezek fényében,  ha a  történelmi  regény főhőse kívülálló.  Olyan 

valaki,  aki  részt  vesz  ugyan  a  történelmileg  fontosnak  és  meghatározónak  bizonyuló 

játszmákban, de véglegesen talán soha nem köteleződik el egyetlen oldal vagy politikai erő 

mellett. (És máris adódik az a nagyon fontos kérdés, hogy akkor mégis mi vagy ki mellett 

tesznek hitet…). Ez az el nem köteleződés felfogható úgy is, mint a Lukács által kiemelt 

középen állás, hiszen ennek köszönhetően teljesül az a korábban már említett köztesség, ami 

lehetővé  teszi,  hogy  egyidejűleg  váljanak  megismerhetővé  az  adott  kort  meghatározó 

különféle politikai erők és irányzatok. A főhős kívülállósága és adott esetben morális fölénye 

is  még  inkább  szembetűnővé  válik  a  kortárs  vagy  posztmodern  történelmi  regényekben, 

melyek nem hemzsegnek a bölcs népi alakoktól; a nép, a tömeg ezekben, a korábbi irodalmi 

példákkal  ellentétben,  már  messze  nem idealizált  vagy romlatlan.  Sok esetben  egyenesen 

„vagy ostoba,  vagy kegyetlen,  őrült,  agresszív  és  manipulált,  vagy mindez  egyszerre”.132 

Kérdés ezek után, hogy a történelmi krimi főhőse – aki értelemszerűen a nyomozó lesz, vagy 

valaki(k), aki(k) nyomozó szerepbe kényszerül(nek) – mennyiben egyezik a fentebb említett 

131 CARR, Celeb: A halál angyala. Agave Könyvek, 2007. A regényben például többen a rendőri szerv 
kötelékéből eretnek gondolatnak bélyegzik Kreizler megközelítését, mely a bűnöző személyiségének komplex 
vizsgálatát, illetve a személyiség és a tettek közötti összefüggések kimutatását tartja kiemelt fontosságúnak. 
Ezzel szemben a retinahártyán megőrzött, és a fényképek segítségével előhívható utolsó kép (ami az áldozat 
szemszögéből nyilvánvalóan majd a gyilkos ábrázata lesz) gondolata még nagyon is ortodox illetve tudományos 
lehetőségként merül fel – hogy a korban milyen komoly keletje volt ennek az elméletnek, többek között az is 
tanúsítja, hogy Jules Verne Kip testvérek című regényében is előkerül.
132 HELLER: A mai történelmi… 58.
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főhősökkel, köthető-e kizárólag a történelmi regény egyik vagy másik (vagyis korábbi illetve 

jelenlegi)  megjelenési  formájához?  Végleges  és  kategorikus  válasz  talán  ez  esetben  sem 

adható. És nem csak azért nem, mert a nyomozó alakja, személyisége, lehetőségei, helyzete, 

stb.  olyannyira  eltérő  és  sokféle  lehet  (vegyük  csak  a  budapesti  oknyomozó  riportert  és 

mondjuk  a  San  Francisco-i  magánkopót,  akik  szinte  teljesen  más  feltétek  közepette 

kénytelenek  munkájukat  folytatni,  függetlenül  attól,  hogy  mindkét  helyen  éppen  1936-ot 

írnak). Nem adható határozott válasz már csak azért sem, mert a krimi műfajának hősére, 

vagyis  értelemszerűen  a  mindenkori  nyomozóra,  számos  olyan  megszorítás  érvényes, 

amikhez képest a történelmi regény mindenkori írója jóval szabadabban járhat el regényhőse 

megteremtésekor. 

És fordítva. A nyomozó küldetése és hivatásának „szabadságfoka” is sok tekintetben 

más mozgásteret  jelöl  ki  ahhoz képest,  ami a történelmi regények hősei  számára adott.  A 

nyomozó részére a detektívregény műfaja ugyanis a történelmi regények főhőseihez képest 

kimondottan  egyénire  szabott  korlátokat,  ám  ugyanakkor  az  azokétól  gyökeresen  eltérő 

lehetőségeket kínál. Bán Zoltán András szellemes esszét szentel annak a folyamatnak, ahogy a 

detektív  figurája  a  romantikus  különcségből  fakadó  szabadság  magányától  eljut  a  gépies 

hivatalnoklét  steril  unalmáig.133 Bán  a  detektív  alakjának  előképét  egyfelől  (és  ezzel 

egyáltalán nincs egyedül, nem is beszélve a hard-boiled hősök lovagregényes előzményeinek 

gyakori felemlegetéséről a szakirodalomban) a monomániás Don Quijote figurájában találja 

meg, azt (is) sugallva ezzel, hogy a detektív szintúgy hajlamos a valóságra egy már eleve 

létező megoldó képletet vagy elméleti rácsozatot illeszteni, akár erőszakot is téve azon, ha a 

bizonyítás úgy kívánja. 

Egyenesen  „valóságkoholónak”  titulálja  a  detektívtörténetek  hőseit,  és  ezzel  szinte 

azonnal át is vezeti olvasóját az első magándetektívek romantikus vonásai, illetve az alakjukat 

és  a  nyomozást  körbelengő  „költőiség”  felé.134 A detektívmunka  költői  vonása  –  ennek 

kapcsán Bán a cseh Josef Škvorecký híres krimiesszéjére hivatkozik, aki viszont Poe-t hozza 

fel  mintaalkotóként  –  abban  rejlik,  ahogy  a  nyomozó,  hasonlóan  a  művészi  alkotás 

megszerkesztésén fáradozó alkotóhoz, a befejezéstől (vagyis a gyilkosság visszavonhatatlan 

tényétől) visszafelé haladva eljut a kezdetig. Az ilyesféle „költői emelkedettségre”, tehát erre 

a  különös  deduktív  módszertanra  az  arctalan  és  bürokratikus  rendőrség  természetéből 

fakadóan nem lehet képes, maradnak tehát a kiváló intellektuális erényeikkel tűntető különc 

magánnyomozók,  így  többek  között  és  mindenek  előtt  a  Dupinek  és  Holmes-ok,  és 

133 BÁN, Zoltán András: Don Quijote a való világban - A nyomozó alakváltásai a bűnregényben. In: Magyar 
Narancs. XXII. évf. 20. szám, IX-XI. (melléklet).
134 BÁN: Don Quijote… IX.
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epigonjaik. 

A fikciós  detektívek  kívülállása  másmilyennek  tűnik  azonban,  mint  a  történelmi 

regények sokat  emlegetett  hőseié.  Ezt  már csak azért  is  érdemes nyomatékosítani,  mert  a 

későbbi detektívek és nyomozók, így a történelmi krimik főszereplői is, egyértelműen a fent 

említett bűnvadászok köpönyegeiből bújtak ki, az ő alakjukra adott  válaszokként születtek 

meg.  Köszönhető  mindez  a  műfajra  jellemző  hagyománytiszteletnek,  és  annak  a  kiemelt 

szerepnek, amivel az intertextualitás bír a műfajon belül (vagyis minden egyes krimi egyben a 

műfaj  és  a  műfajtörténet  megidézője  is,  minden  egyes  krimi  valamiképpen  „felmondja  a 

leckét”). Persze nincs miért csodálkozni azon, hogy a gyilkosság tömegméretűvé válásával 

azután a detektívmunka romantikus aurája is szinte teljesen szertefoszlik, ahogy a zseniális 

gonosztevőknek  a  különc  magánzókkal  vívott  intellektuális  párbaját  egyre  inkább 

szükségtelenné teszi  a  hivatalos  igazságszolgáltatás  olajozottan  és  kiszámíthatóan működő 

gépezetének minden eleganciát nélkülöző hatékonysága. Ámde ennek a romantikus aurának 

(nevezzük  továbbra  is  így)  a  valamiképpen  történő  megőrzése-megidézése  a 

krimiszövegekben nagyon is máig ható problémakörnek látszik. Témánk szempontjából ezen 

a ponton Bán esszéjének egyik legfontosabb állításává az válik, hogy „az összes bűnregény 

egyik  legfontosabb,  mondhatni  történetfilozófiai  jellemzője,  hogy benne  roppant  magas  a 

főhősök szabadságfoka”.135 

Vagyis  a  detektív,  ameddig  csak  erre  lehetősége  van  (lásd  a  szocialista  krimi 

hiányosságait ezen a téren, illetve az „igazi” detektívregény hiányát ebben az időszakban), 

egyfajta  ellenpólust  képez,  a  nyomozás  egyfajta  „művészien  szabad”  értelmezését  és 

megvalósítását  kínálja  azoknak,  akik  ilyen-olyan  okokból,  de  nem  kérnek  az  állami 

bűnüldözés közreműködéséből. Bán értelmezésében ezzel a korábbi ellentét, ami a „művész 

és a hivatalnok” ellentéteként is leírható, áttevődik egy másik szintre, és ezúttal már mint „a 

szabad individuum és a megkötött egyén szembenállása” jelenik meg.136 

Ezért  a  kívülállás  kérdése  és  a  kívülálló  szerepének  vállalása  a  nyomozó  részéről 

utóbb  már  egyre  kevésbé  tekinthető  valamiféle  lavírozásnak,  arisztokratikus-artisztikus 

tartózkodásnak, „fényes elkülönülésnek” vagy finnyás távolságtartásnak, netán tudatlanságból 

fakadó  döntésképtelenségnek;  a  detektívregények,  és  különösen  a  hard-boiled  esetében 

szándékolt ellenállásról és szembehelyezkedésről van szó, úgy is lehetne fogalmazni, hogy 

egy  életprogrammá  emelt  morális  lázadásról.  Bán  az  esszében  egyébként  azt  is 

megfogalmazza  ezzel  az  „outsider”  alapállással  kapcsolatosan,  hogy az  amerikai  kemény 

135 BÁN: i. m. X. 
136 BÁN: Don Quijote… X. 
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krimi hősének elmagányosodása nem annak saját  döntésén múlik,  szemben például Dupin 

önkéntes  és  arisztokratikus  kívülállásával.  Véleményem  szerint  azonban  ez  az  állítás 

legalábbis  vitatható  és  átgondolásra  érdemes.  Hiszen  amennyiben  elfogadjuk  ezt,  akkor 

egyúttal talán az a dacos szerepvállalás, vagy muszáj Herkules-attitűd is megkérdőjeleződik, 

ami többek között összetéveszthetetlen egyediséget kölcsönöz a hard-boiled karaktereknek, 

valamint a kemény krimi-szövegek egzisztencialista karakterére is ráirányítja a figyelmet. A 

bűnregény történelemfilozófiai jellemzői (Bán) szükségessé teszik többek között azt is, hogy 

a  társadalmi  korlátokkal  szemben,  és  a  szabadabb  mozgási  és  cselekvési  tér  mellett 

elkötelezett detektív konfliktusa nyilvánvalóvá váljon. 

Ezért  is  kell,  egyfajta  megszorításként,  számolni  a  krimi  műfajának  azzal  az 

alapvonásával,  hogy a  detektív  igazán a  városi,  sőt  leginkább  a  nagyvárosi  környezetben 

képes  betölteni  a  hivatását.  A  társadalmi  érintkezés  terei  persze  ki  vannak  téve  az 

eltömegesedés, az elidegenedés és az egyre professzionálisabbá váló bűnüldözés kiváltotta 

változásoknak.  Ahogy  a  világ  fokozatosan  varázsát  veszti  (vagyis  bekövetkezik  „a  világ 

varázstalanítása”  –  Max Weber),  a  detektív  úgy lesz  száműzve a  romantikus  szobabelsők 

védett zugából a sivár nagyváros senki földjére. És ez már tökéletesen modern tapasztalat, 

ebben az élményben a nyomozó a sokasággal kénytelen osztozni. Ám ennek ellenére mintha a 

mai napig őrizne valamit a lovagi küldetés, a romantikus árnyszerep ízéből és élményéből, és 

mintha – kései Don Quijote módjára – igyekezne nem lemondani, még a modern nagyvárosok 

kusza viszonyai között sem, a fenti szerepküldetések beteljesítéséről.           

A nyomozó, a detektív alakjával számtalanféleképpen szokás párhuzamot vonni. Hol a 

modernitás és az „önbizalomtól duzzadó megismerő ember prototípusa”.137 Hol a történész 

hivatásával osztozik küldetésében és módszereiben – ahogy arról a következő alfejezetben 

részletesebben is szó lesz. Pozitivista tudós, a jeltudományban jártas interpretátor, az Olvasó 

maga, pszichoanalitikus – ez mind-mind (és még sok minden más is) lehet. Ezek alapján a 

nyomozó, és ez által persze maga a krimiszöveg is, mégis inkább a modernitás reprezentatív 

figurája illetve műfaja.138 Hozzá lehet azonban mindehhez tenni – ahogy azt Bényei meg is 

teszi –, hogy amennyiben ez így is lenne, a műfajt magát a modernitás nem érezte igazán 

magáénak, és mintegy „száműzte” a tömegkultúra területére. Ahonnan viszont mégiscsak a 

posztmodernitás  égisze  alatt  sikerült  „felemelkednie”,  ettől  kezdve  tarthatott  számot  az 

irodalomértés magasabb körei és akár az elitkultúra figyelmére is (már ha élni kívánunk az 

efféle,  az  irodalmi  mezőt  horizontálisan  felosztottnak  elképzelő  kategóriaképzéssel).  Azt, 

137 BÉNYEI: Rejtélyes… 37.
138 BÉNYEI: Rejtélyes… 39.
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hogy miért „emelte fel” és tűntette ki figyelmével a krimit a posztmodernitás, illetve azt, hogy 

ebben milyen szerepet játszanak a már említett anti-detektívtörténetek, meggyőzően be lehet 

mutatni, és alá lehet támasztani – ahogy ezt Bényei meg is teszi könyvében.139            

    

2.5. A krimi és a „historiográfiai metafikció”

De van még egy olyan fejlemény, amivel érdemes számolni, és ami már magához a 

Történelemhez, a történelemről formált tudás kérdésköréhez kapcsolódik. A Rejtélyes rend 

oldalain  többször  is  előkerülő,  angolszász  gyökerű  kulturális  fordulat  (mely  együtt  jár  – 

Bényei  szavaival  –  az  esztétikumelvű  irodalomtörténeti  narratívák  és  kánonok 

elkerülhetetlenül  politikai  természetének  leleplezésével140)  kulcsfogalma  már  nem  a 

metafikció, e helyett sokkal inkább a historiográfia iránt árul el érdeklődést. Ez lenne a Linda 

Hutcheon meghatározása szerinti „historiográfiai metafikció”, mely többek között „a nyelvi 

önreflexivitás a nyelvhasználat egyes konkrét területeit és vonatkozásait veszi célba, és így, a 

nyelven  keresztül,  a  történettudomány nyelvi/hermeneutikai/poétikai  fordulatáról  is  tudva, 

diskurzív képződményként ugyan, de visszaíródik az írásba és az olvasásba a Történelem, 

amely ebben a kontextusban nem csak a múltat jelenti, hanem a történelmi-politikai Valóságot 

is,  illetve  ezt  a  valóságot  mint  diskurzív  jelenséget”.141 A  múlt  nyelvisége,  nyelvi 

közvetítettsége  nem  csak  a  posztmodern  történelemelméletek,  és  az  akadémikus  körök 

számára bír kitűntetett jelentőséggel. A posztmodern, vagyis kortárs történelmi regénynek is 

az egyik hőse nem más, mint maga a történelem. Nem feltétlenül nagy betűvel, és nem is csak 

egyes  számban.  A  történetek  szálaiból  fonódó  történelem,  a  történelmi  emlékezetet 

közvetítettsége  és  nyelvi  instabilitása  lesznek,  mások  mellett,  a  kitűntetett  sarokpontjai 

azoknak a vizsgálódásoknak, melyek a kortárs történelmi regények lapjait át-meg átszövik. A 

kortárs történelmi krimi a maga vállalásaival sok tekintetben osztozhat ebben a teoretikus 

érdeklődésben, csakhogy bármennyire is krimiként „viselkedik” sok történelmi regény vagy 

történelmi  regényként  is  olvasható  számos  krimi,  a  műfaji  kötelmek és  előírások miatt  a 

139 „Tény ugyanis, hogy a klasszikus kriminek vannak olyan sajátosságai, amelyeknek többé-kevésbé 
parodisztikus felhasználásában az anti-detektívtörténetek szerzői mintha valódi lehetőségeket vélnek felfedezni: 
itt elsősorban a cselekményközpontúságra, a megjelenített regényvilág irrealitására és szándékolt 
konstruáltságára, a realista és modernista regény jellemábrázoló szándékáról való lemondásra, a befogadó 
központi szerepére, a játékszerűségre és a műfaj önironikus intertextualitására gondolok.” In: BÉNYEI: 
Rejtélyes… 41. Különösen érdemesek a figyelemre azok a fejtegetései, melyek a kánonképződés elnyomó-
hatalmi oldalát, valamint az alacsonyabb rendű populáris műfajok felforgató potenciálját érintik.     
140 BÉNYEI: i. m. 43.
141 BÉNYEI: Rejtélyes… 44.
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különbségek  alapos  szemügyre  vételezése  talán  gyümölcsözőbb  megközelítésnek  tűnik. 

Mondhatjuk ugyan, hogy a történelmi krimi a modern és/vagy posztmodern történelmi regény 

egyik  felismerhető  altípusa,  de  még  ha  így  is  van,  kétség  kívül  olyan  sajátosságokkal 

rendelkezik,  melyekkel  nagyon  is  számolni  kell,  amennyiben  ennek  a(z)  (al)műfajnak  a 

történelemhez  fűződő  viszonyát  és  történelemszemléletét  kívánjuk  részletesebben 

boncolgatni.  

  

2.6. „Élményszerű epika” és „rejtvényszerű nyomozás”

A krimi és a történetírás

A történész  és  a  nyomozó  munkája  közötti  párhuzamok  gyakran  kerülnek  elő  a 

műfajjal foglalkozó szakirodalomban. Nem árt azonban az óvatosság, az ilyesfajta analógiákat 

lelkesen tollhegyre tűző ügybuzgalom ugyancsak könnyen talál utat magának akkor is, ha a 

filozófia,  a  pszichoanalízis,  a  különféle  társadalomtudományi  iskolák  vagy  az  egyes 

olvasásmódok és a krimi együtt kerülnek szóba. Ami mindez persze nem jelenti azt,  hogy 

(éppen) a történetírás kapcsán ne lenne érdemes a műfajt vallatóra fogni.142        

Nem  légből  kapott  a  párhuzam,  hiszen  a  krimik  megszokott  detektívfiguráinak 

hivatástudatát kétség kívül a legtöbb magára valamit is adó történész nagymértékben osztja. 

Mivelhogy a  (jó)  detektívek  fáradhatatlanul  a  rejtélyek  megoldásán  dolgoznak,  mindezen 

közben tárgyi bizonyítékokat és szemtanúkat faggatnak, és nem mellesleg elkötelezettjei az 

igazságnak. Akárcsak a (jó) történészek. „Az író, a történész és a detektív munkája analóg: 

mindhárom a maga területén nyomoz, tényeket, adatokat, információkat halmoz fel, és kutat 

azok  után  a  narratívák után  is,  amelyek  lehetővé  teszik  az  elemek  »értelmes«  történetté 

szövését,  megelőlegezik  azokat  az  értékelési  szempontokat,  logikai  kapcsolatokat  és 

elbeszélői  eljárásokat,  amelyek  segítségével  az  izolált  események  cselekményesíthetők.”143 

Munkája során a detektív egy korábban megtörtént eseménysor rekonstruálásán fáradozik. Ez 

a  történet  (a  gyilkosság,  ami  szükségszerűvé  teszi  a  nyomozást)  egy  másik  történet, 

mondhatnánk  úgy  is,  egy  közvetítőtörténet segítségével  áll  össze  lineáris  elbeszéléssé. 

Todorov az említett „második történet” jelentéktelenségét hangsúlyozza az elsővel szemben, 

éppen másodlagos „mediátor”  jellege  miatt,  hiszen  feladata  nem más,  mint  összeköttetést 

142 Ahogy azt Benyovszky Krisztián jegyzi meg a műfajról a krimiolvasási paradigmák „csereszabatossága” 
kapcsán: „konvencionalizált alakzata ellenére mindig képes értelmezőinek új és új »fogásokat« kínálni.” 
BENYOVSZKY: A jelek… 72. 
143 BENYOVSZKY: A jelek… 219.
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teremteni az olvasó és a már megtörtént bűnügyi történés között.144 A krimiszövegek sokat 

emlegetett stiláris áttetszőségéhez hasonlóan a pozitivista indíttatású történeti munkákat is a 

nyelvi  transzparencia (vagy annak igénye)  jellemzi.  Az elgondolás,  mi  szerint  a  történész 

csupán  közvetítő  közegként  tekint  a  nyelvre,  s  így  nem  kényszerül  semmiféle  stiláris 

számvetésre vagy esztétikai önvizsgálatra az általa létrehozott szövegeket illetően, az elmúlt 

évtizedek  történelemelméleti  vitáinak  fényében  már  egyre  inkább  vágyképként,  hamis 

illúzióként  kerül  szóba.145 Tagadhatatlan,  hogy  a  történetírás  alapjait  firtató  posztmodern 

nekibuzdulás  nyomán  nem ritkán  kissé  túlhaladott  (sőt  mi  több  kicsit  megmosolyogtató) 

figuraként  áll  előttünk  a  fentebb  említett  „alibi-írói  programot”  megvalósító,  a  teoretikus 

kétely kínjaitól ment’ historikus. Gonoszkodó párhuzamként egyesek még arra is vetemednek, 

hogy  az  efféle  történészt  egyenesen  a  kemény  krimiknek  az  intellektuális  túlbuzgóságot 

olyannyira  megvető  morc  főhőseihez  hasonlítják.146 Ám  nagyon  is  megkockáztatható 

egyébiránt,  hogy  a  nyomozás  folyamata  szinte  kivétel  nélkül  érdekesebb,  mint  maga  a 

gyilkosság  utólag  megalkotott  története,  bár  ontológiai  értelemben  előbbi  erősen 

kiszolgáltatott az időrendben korábban bekövetkező „első” történetnek.147       

Természetesen  a  krimi,  a  detektívregény  maga  is  történelmi  forrás.  Már  jóval  a 

mentalitástörténet  illetve  a  mikrotörténet  térnyerése  előtt  megfogalmazódott  számos 

történészben (ahogy arról már korábban szó esett), hogy a historikusnak nem csak esemény- 

vagy  politikatörténet  kell  művelnie,  hanem törekednie  kell  arra  is,  hogy megjelenítse  az 

egykor éltek vágyait, reményeit, hiedelmeit, elfogultságait, Odo Marquard szavaival: a saját 

tapasztalati  terüket.148 Vagyis  azt  a „szellemi erőteret”,  amiről  Heller  Ágnes is  beszél  egy 

helyen a történelmi regénynek szentelt munkájában, s aminek többek között részét képezik a 

„hitek,  meggyőződések,  ítéletek  és  előítéletek”.149 Ugyanezt  taglalja  részletesen  és  konok 

következetességgel  munkáiban  a  „szakmabeli”  John  Lukacs  is,  aki  történetelméleti 

144 O’GORMAN, Ellen: Detective Fiction and Historical Narrative. In: Greece & Rome, Second Series, Vol. 
46. No. 1, (Apr., 1999), pp 19-26. http://www.jstor.org/pss/643033 
145 Szinte elég csak Hayden White vitatott és nagy hatású munkásságára gondolni, hogy lássuk, mennyire 
érzékenyen érinti a történész szakmát „nyelviségének” újragondolása.  
146 Katherine Kearns-t idézi Ellen O’Gorman. In: O’GORMAN: Detective Fiction…
147 Érdemes eltöprengeni azon, hogy vajon ebben a tekintetben nem hasonló-e a krimiszövegek és a történeti 
munkák státusa. Hiszen az olvasóval szembeni „szerződésszegés” egyik minősített esete, ha a krimiben 
lefolytatott nyomozás, legyen bármilyen élvezettel megírt is, végül azzal az eredménnyel zárul, hogy valójában 
semmiféle bűntény elkövetésére nem került sor. Ugyanúgy, egy történészi munkát, legyen bármilyen hitelesnek 
tűnő, vagy korrajza, miliőteremtése következzen akár a történész korábbi „valós” kutatásaiból, ha a historikus a 
szövegét nem tudja „valós” eseményekhez kötni, munkája nem számíthat igazán a történeti munkák iránt 
érdeklődő olvasók elismerésére. 
148 „Minden egyes korhoz saját »tapasztalati tér« és saját jövőkép tartozik.” Idézi MIKLÓS Tamás: ’Angelus  
Perditus’. In: LÖWITH, Karl: Világtörténelem és üdvtörténet. A történelemfilozófia teológiai gyökerei. Atlantisz, 
1996, 9. 
149 HELLER: A mai történelmi… 41.   
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elképzeléseinek egy teljes kötet szentelt, mégpedig sok évtizede tartó pályájának viszonylag 

az  elején.150 Mint  ahogy  Lukacs  (nem  egyedüliként  a  történészek  között)  rámutatott,  a 

(késő)modern kor a források tekintetében is kényszerhelyzetet teremt a történészek számára, 

hiszen már nem a források ínsége okozza a legtöbb gondot, hanem éppenséggel a túlságosan 

is felhalmozódni látszó,   megközelítőleg egyenértékű források hatalmas mennyisége jelent 

kihívást.  Így a  történeti  hitelességnek  és  alaposságnak  sem lehet  csupán az  az  elégséges 

feltétele, ha a historikus újabb forrásokat lel fel, netalán a korábban már ismert forrásokat új  

szempontok alapján rendezi el és értelmezi újra. A tömegdemokráciák korától kezdődően a 

történésznek  a  meghatározó  személyiségek  (uralkodók,  politikusok,  egyszóval  a 

„történelemcsinálók”)  cselekedetei,  vagyis  a  politikatörténeti  narratívák főszereplői  mellett 

immár a szélesebb néptömegek motivációit,  viselkedést, azok vélekedéseinek és vágyainak 

kusza szálú szövetét is a kutatások tárgyává kell tehát tennie. Ezt nem csak a módszertani 

határok  kitágításának  igénye  tette  és  teszi  szükségessé,  és  nem  csak  a  közelmúltra 

vonatkozóan van jelentősége e szélesebb merítésnek. A történelem újraolvasása, és a korábban 

„némaságra” kárhoztatott  csoportok (nők; vallási,  etnikai,  szexuális  kisebbségek; korábban 

deviánsnak  ítélt  szubkultúrák;  stb.)  történeti  narratívájának  megalkotása  számos  elméleti 

irányzat  számára  bír  jelentőséggel.  Az ilyen  irányú  kutatások,  többek  között  a  nőtörténet 

megírására tett kísérletek, ismét csak azzal a felismeréssel jártak, hogy a történetírás korábbi, 

vagyis az intézményesülés kezdetétől érvényesnek tekinthető gyakorlata több szempontból is 

újragondolásra szorul.      

A  krimi  kézenfekvő  módon  szinte  felkínálkozik  a  történeti  kutatás  számára, 

amennyiben a historikus a  fent  említett  szellemi erőtér bejárására kíván vállalkozni.  Az a 

többlettudás,  amit  így nyer a történész,  nem csupán az egykori – korábban marginálisnak 

számító – életvilágok, vagyis  a  történelem „hátsóudvarának” bejárása szempontjából  lehet 

értékes, hiszen az olvasóra, a populáris irodalom mindenkori fogyasztójára is több figyelem 

esik.151 Magyarán,  maguknak  az  olvasási  szokásoknak  a  történeti  vonatkozásai-változásai 

tűnnek  elő.152 Így válhat  fontossá  „a  krimi,  mint  egy történelmi  korszak  »dokumentatív« 

150 LUKACS, John: A történelmi tudat avagy a múlt emlékezete. Európa Könyvkiadó, 2004. Lukacs könyve 
eredetileg 1968-ban jelent meg az Egyesült Államokban, és annak ellenére, hogy a szerzőtől mi sem áll távolabb, 
mint a posztmodern gondolkodás elfogadása, művének számos gondolatkísérlete olvasható össze a posztmodern 
történetírás meghatározó alapvonásaival. 
151 A krimiolvasó, ahogy azt Borges is írja, az olvasók egy egészen különleges típusát képezi. Nem az 
olvasásszociológia tárgyához tarozó sajátosságok azok, amik figyelemre méltóak ebben az olvasótípusban, 
hanem az olvasás aktusához fűződő viszony, a választott műfaj által alakított olvasási-befogadási szokások. 
Szenvedélyes, erős viszony ez, majdhogynem rituális tevékenység, amiért cserébe számos magasan képzett 
olvasó fizet(ett) meg bűntudattal. Nemcsak a krimi írói jellemzi nagyfokú műfaji tudatosság, hanem az olvasók 
elvárásait is nagy mértékben meghatározza a műfaji szabályszerűségek előzetes ismerete.      
152 AYDELOTTE, William O.: The Detective Story as a Historical Source. In: The Mystery Writer’s Art. 
Bowling Green University Popular Press, 1971, c1970, 307.
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reflexiója  (…),  illetve  mint  tartós  emberi  vágyak szociáltipikus  kivetődése.”153 Az emberi 

vágyakról beszél William O. Aydelotte is a detektívregények történeti értéke kapcsán, illetve 

arról, hogy az irodalom ilyen irányú elmélyült elemzése rávilágít a politika-, társadalom- és 

gazdaságtörténet mögött meghúzódó motivációs hálóra.154 Szinte közhelyszerű szakirodalmi 

megállapítás, hogy az emberi vágyak közül a rend utáni igény talál mindenekelőtt otthonra a 

krimiben,  az  igazságszolgáltatás  pedig  elsődlegesen  a  megbomlott  rend  helyreállításának 

kontextusában vár beteljesítésre. Történetileg is kimutatható, ahogy a krimi igen gyorsan az 

egyre  inkább  gyarapodó,  a  felvilágosodás  szellemi,  és  a  kapitalizmus  anyagi  vívmányait 

minden korábbinál nagyobb mértékben élvező rétegek olvasmányává vált.155 Ez alapozta meg 

a  műfaj  aranykorát,  a  detektívtörténetek  klasszikus  korszakát,  a  zsáner  Sherlock  Holmes 

fémjelezte viktoriánus tündöklését és tömegirodalommá válását a két világháború között156. 

Az egyre több szabadidővel rendelkező olvasók idővel tudatára ébredtek annak is, milyen sok 

vesztenivalójuk van; figyelmük mind inkább a társadalom erkölcsi támasztékaira irányult és a 

morál  bevett  standardjaitól  remélték a stabilitást,  nem véletlen tehát,  ha élvezetet  leltek a 

detektívtörténetekben, amikben ezek az alapértékek megkérdőjelezhetetlenül jelennek meg.157 

Ám ennek a rendnek a mibenléte más szempontból is árulkodó lehet az adott ország 

történeti-kulturális  kontextusában.  Hiszen,  hazai  példával  élve,  a  szocialista  krimi a  maga 

„rendpártiságával”  sem  kizárólag  úgy  működött,  mint  „ártatlan”  tömegirodalom,  mely  a 

társadalom  működésének  „természetes”  zavarai  (rablógyilkosságok,  szerelemféltésből 

elkövetett  emberölés,  bosszú,  stb.)  nyomán  keletkező  feszültséget  teszi  kibeszélhetővé  és 

feloldhatóvá.  Szórakoztató  (és  pénztermelő)  funkciója  mellett  a  hatalmon  lévők  és  a 

társadalom közötti diskurzus médiumaként töltött be szerepet, s ily módon járult hozzá az 

„ők”  (a  fennálló  rendet  elsősorban  kívülről  fenyegető  felforgató  elemek)  és  a  „mi”  (az 

együttélés szabályait elfogadók és a fennálló rend megőrzését óhajtók) elkülöníthetőségéhez. 

A magyar  populáris  irodalom történetében a mai  napig a  szocialista  krimik azok,  melyek 

valóban  dokumentatív-történeti  reflexiónak  tekinthetők,  hiszen  az  azt  megelőző  időkben 

inkább a krimi árulkodó hiányáról volt szó, míg a kortárs magyar krimi elsősorban (egyelőre) 

a  múlt  rekonstruálásában  érdekelt,  így  saját  koráról  áttételesen,  főként  a  szövegekből 

153 BENYOVSZKY: A jelek… 41.
154 AYDELOTTE: The Detective Story… 321.
155 Nagy-Britanniában a középosztály révén vált tömegirodalommá a detektívregény („They were read 
enthusiastically and with an instatiable appetite by British middle-class readers.” A Very British Crime Wave. In: 
History Today, December 2010, 43.), és ahogy Varga Bálint tanulmányából kiderül, Magyarországon is hamar 
népszerűségre tett szert a polgárosultabb, műveltebb olvasók körében. 
156 Hozzá téve ehhez, hogy ugyanezidőtájt Amerikában igencsak más okok miatt váltak széles körben 
népszerűvé a krimiolvasmányok, ahogy erről később még lesz szó.
157 PAUL, Robert S.: Whatever happened to Sherlock Holmes: detective fiction, popular theology, and society. 
SIU Press, 1991, 58.
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kirajzolódó történelemszemléleten keresztül beszél. 

A kortárs  magyar  krimi  szerzői  előtt  amellett  ott  tornyosul  a  kihívás,  hogy életet 

leheljenek  egy  sokáig  tetszhalott  állapotban  létező  műfajba.  Ezzel  kapcsolatban  érdemes 

megjegyezni,  hogy a műfaji  előzmények megteremtéséra ezzel  összefüggésben utólagosan 

kerülhetett csak sor. Kondor krimijei például a hiányzó magyar hard-boiled hagyomány felől 

„írják  újra”  a  műfaj  történetét.  Egy  sajátságos  tükörjáték  veszi  ezzel  kezdetét:  Kondor 

szövegei például úgy tesznek, mintha a cselekmény korában íródott hard-boiled elbeszélések 

lennének, amikben a tengerentúl született kemény krimik is folyamatosan megidéződnek, és 

nem csak az irodalmi hivatkozások, hanem a filmes utalások formájában is. Baráth Katalin 

műve  pedig  tagadhatatlanul  magán  viseli  a  Christie  által  közismertté  tett  műfajjegyeket 

kezdve  az  egyedülálló  női  főszereplő  szerepeltetésével  a  bukolikus  idill  mögött  felsejlő 

bűntényeken át a pletyka szövegszervező és cselekménybonyolító funkciójáig.          

A detektívregény a  mentalitás-  vagy életmódtörténet  számára  szintúgy hálás  terep. 

„Agatha Christie minden regényéről éppen olyan pontosan meg tudjuk mondani, hogy melyik 

évtizedben játszódik, mint valamikor Balzac regényeiről. Nem csak a politika »történelmi«, 

hanem a betegségek is, az erkölcsi és társadalmi szokások is, a hotelek berendezései is, az 

építészet is. Ez a mai detektívregényben még inkább így van.”158 Heller R. G. Collingwoodot 

emlegeti,  aki  szerint  „a  detektívregény  még  a  történelemfelfogás  változását  is  pontosan 

követi.”159 Sőt,  [a]  történetkutatással  párhuzamosan az irodalomtörténet is  felfigyelt  arra a 

lehetőségre,  hogy  irodalmi  művek  a  mindennapi  élet  kutatásai  lehetnek.  Erre  az  egyik 

legalkalmasabb műfaj a krimi.”160 

Látszólag egy ellentmondás vár itt feloldásra. Még a bevezetésben utalás történt arra, 

hogy  a  krimiből  eredendően  hiányzik  a  kimondott  valóságigény,  a  történelmi  hitelesség 

illúziójának görcsös igyekezete.  Nem árt  azonban mindenekelőtt  ezen a  ponton felhívni a 

figyelmet a különbségekre, amely a klasszikus krimi és a későbbi fejlemények, irányzatok 

között  áll  fenn, hiszen ez utóbbiak – s különösképpen a hard-boiled mód – esetében már 

sokkal  hangsúlyosabban jelen  van az  erre  való  törekvés.  Ugyanakkor  tagadhatatlan,  hogy 

műfajtörténetileg minden későbbi fejlemény, azaz a zsáner folyamatos rétegződése felfogható 

és vizsgálható a klasszikus formára adott válaszként. Sőt, ahogy Rzepka rámutat, az egyes 

műfajtörténeti változások (például a hard-boiled mód előretörése az Egyesült Államokban a 

„whodunit”  regényekkel  szemben)  azzal  áll  összefüggésben,  ahogy  az  olvasóközönség 

158 HELLER: A mai történelmi… 54.   
159 HELLER: uo. 
160 KOZÁRI Mónika: Agatha Christie történész szemmel. In: Tiszatáj, 2000. október, 90.
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általános  elképzelése  változott  a  történelemről  és  a  történelmi  rekonstrukcióról.161 A 

„történelemfelfogás  változása”  tehát  visszahat  a  műfaj  fejlődésére,  és  viszont:  a  krimi  is 

részévé válik a múltképek szüntelen újraalkotásának-korrigálásának. A zsáner átalakulásának 

egyes állomásai a társadalmi változásokra adott válaszként is értelmezhetőek. És abban az 

esetben,  ha  az  általánosabb  társadalmi  tapasztalatok  már  csak  nagyon  nehezen  vagy 

egyáltalán nem lelnek visszaigazolásra a szövegekben (s a decens szövegek tere sem képes 

túlterjedni  a  vidéki  kastélyok,  paplakok,  szállodák,  vonatok,  stb.,  kissé  szűkre  szabott 

kínálatán),  akkor  a  műfaji  jellegzetességek  át-  és  újraírására  kerül  sor,  mint  ahogy  az 

megtörtént  a  klasszikus  krimire  adott  válaszként  megszületett  hard-boiled  regények 

esetében.162

A műfajt  egészét  illetően  valóban  megállja  a  helyét  egyfajta  mesterkéltség  vádja. 

Tompítva e kijelentés élét úgy is fogalmazhatunk, a klasszikus detektívregényből szétágazó 

krimik  meghatározó  (mondhatni  szükségszerű)  műfaji  elemének  számít  egyfajta  redukált 

valóságábrázolás. (Sőt, egyes teoretikusok odáig merészkednek, hogy a detektívregényt úgy 

emlegetik,  mint ami teljesen elkülönül attól  a kortól,  melyben íródott,  amely megállapítás 

egyébként némiképp túlzásnak hat.163) Az, hogy a klasszikus krimi a kor- és a helyszínrajz 

tekintetében  meglehetősen  takarékosnak  bizonyult,  a  műfaji  szabályszerűségekkel  áll 

összefüggésben.  A tisztán intellektuális  kaland zárt  helyszíneken megy végbe, a szereplők 

kiválasztásában  nem  érvényesül  valamiféle  szélesebb  társadalmi  tabló  bemutatásának  az 

igénye. A műfaj kezdeteitől fogva a gyanúsítottak körének zártsága majdhogynem kötelező 

jelleggel  érvényesült,  és  ez  magyarázza,  hogy  a  helyszínválasztásban  a  bentlakásos 

iskoláknak, főiskoláknak, vidéki kúriáknak és a mozgó vonatoknak olyannyira kiemelt szerep 

jutott.164 Vagyis  a  társadalmi  tér  rendre  alárendelődik  a  kódnak,  ez  esetben  a  játékkal,  a 

játszmával összefüggő szemiotika szempontjának.     

A krimi alkalmassága,  már  ami  a  „mindennapi  élet  kutatásában” betöltött  szerepét 

illeti,  végső soron akár  látszólagos hiányosságain is  nyugodhat,  és  talán ugyanezen okból 

állítható párhuzamba a történeti forrásokkal és az azokból születő történeti elbeszélésekkel. 

Arról  a  „redukált  realizmusról”  van  szó,  amiről  Bánki  Éva  is  beszél,  s  amely  egyenes 

161 RZEPKA: Detective… 13.
162 A klasszikus detektívregényre vonatkozó „illemkódexek” olyan fokú purizmust írtak elő mind a bűneseteket, 
mind a szóba jöhető szereplőket illetően, ami a mindennapi tapasztalatokkal, a hétköznapok szintjén is jelen lévő 
nagyvárosi bűnözés és a közbiztonság (hiányának) empíriájával már nehezen volt összeegyeztethető. 
163 „[…] detective novels are completely dissociated from the age in which they are written”. In: 
AYDELOTTE: The Detective Story as… 306. Benyovszky szerint hiába tűnnek elő az analogikus vonások 
(célelvűség, koherens, lineáris cselekményvezetés, a valóság apró részletei iránti érdeklődés), mégsem lehet a 
klasszikus detektívregényt „a realista próza mintapéldányának tekinteni.” BENYOVSZKY: A jelek… 102.
164 RZEPKA: Detective… 14. 
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következménye  mindazon  összetevőknek,  melyek  a  krimit  mint  műfajt  genezisétől  fogva 

egyedivé  és  felismerhetővé  tették.  „Hiszen  a  krimi  együtt  születik  a  »tudományos« 

bűnüldözéssel. De a bűnüldözés már a 19. században sem csak társadalmi, hanem textuális-

irodalmi  feladat  is:  elfogni  és  megírni  –  ez  volt  az  első,  dokumentáltan  létező 

magándetektívek célkitűzése is. És már ezekben az emlékiratokban kialakul a referencialitás 

és  fikció,  dokumentumszerűség és  kalandregény jellemző egyvelege  [kiemelés  -  Sz.I.].”165 

Többek között ezért is volt fontos kitérni a történelmi regény sajátosságaira, hiszen mindaz, 

amit  annak kapcsán szóba került  (a köztes jelleg,  az eltérő referenciák együttes jelenléte) 

érvényes lehet a krimire is. És nem csak a történelmi jelzővel ellátott műfajváltozatra. Hanák 

Péter jegyzi meg Lengyel László  Macskakő című regényét elemezve, hogy a krimi (amit a 

kalanddal  együtt  „élményszerű  sztoriként”  jellemez)  a  történetírás  szerves  részét,  annak 

alkotóelemét  képezi,  még akkor is,  ha ez nem számít  közkeletű  vélekedésnek a  szakmán 

belül.166 A história és a krimi közötti genetikus rokonságot hangsúlyozza, a közös gének pedig 

ezek szerint nem mások, mint az „élményszerű epika” és a „rejtvényszerű nyomozás”.167 

Mindehhez  hozzá  lehet  fűzni,  hogy a  historikus  kutatás  valójában  olvasás,  hiszen 

alapvetően szöveges  források kínálta  referenciák viszonyrendszerében történik.168 Az idáig 

elmondottak már azt a gyanút látszanak egyre meggyőzőbben alátámasztani, hogy a krimi a 

legkevésbé sem „történelmietlen” műfaj, sőt, számos vonásában a történelmi regénnyel mutat 

hasonlóságot, ahogy erről a korábbiakban már esett szó. Ezt elfogadva már sokkal inkább az 

látszik  továbbgondolásra  érdemes  nyomvonalnak,  hogy  vajon  érdemes-e  egyáltalán 

elkülöníteni  a  műfajon  belül  a  történelmi  krimiket,  pontosabban,  mutatkozik-e  bármilyen 

komolyabb poétikai/esztétikai tétje az efféle differenciálásnak. Avagy, némiképp megkerülve 

a  kérdést,  a  krimit  olyan  prózaváltozatnak  tekintjük,  mely  „a  jelen  történelmét  írja”,  a 

közvetlenül  hozzáférhető múltat,  de mindig egy egyetemesnek tekinthető és meglehetősen 

konzervatív  műfaji  szabályzatnak  engedelmeskedve.  Azaz  adottnak  vesszük,  hogy  „a 

detektívregény a mában is történelmi” és többszörösen is az.169 Ez esetben viszont nem szabad 

figyelmen kívül hagyni azt a különbségtételt, amire Heller Ágnes mutat rá. E szerint „a jelen 

múltjának története  a  posztmodern történelmi regény korában megszűnt  történelmi regény 

lenni.”170 Megszűnt,  mivel meggyengült  annak tudata (vagyis többé már nem egyeztethető 

165 BÁNKI: A nyugati vendég… 
166 HANÁK Péter: Hasznos ismereteket terjesztő detektív regény. Holmi, 1990, április, 445.
167 HANÁK: uo.
168 A történetírás „hipertextualitása” nem a semmiből támadt elképzelés, már olyan, a posztmodern történetírás 
kiteljesedéséhez képest távolinak tűnő szerző is, mint Burkhardt az olvasás (és értelmezés) kiemelt fontosságát 
emlegette a történészre háruló szakmai kihívások között.  
169 HELLER: A mai történelmi… 54.   
170 HELLER: i. m. 52.   
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össze  történelemszemléletünkkel),  hogy  a  jelen  a  jelen  múltjának  a  megoldása  vagy 

betetőzése lenne.  „A jelen  nem válasz a  jelen múltjára,  vagy ha igen,  akkor  ideiglenes  a 

válasz.”171 Belátható, hogy a krimik esetében eredendően ennek ellenkezőjéről van szó, vagyis 

a műfajba tartozó szövegvilágokban a  jelen válasz (kell, hogy legyen) a  jelen múltjára, és 

fordítva,  a  jelen  múltja  lehet  csak  és  kizárólag  a  válasz a  jelenre,  vagyis  a  bűn 

bekövetkeztéből előálló állapotra. Tehát valószínűnek látszik, hogy a történelmi krimi és a 

posztmodern  történelmi  regény között  a  különbségek meghatározóbbak,  mint  az  esetleges 

egyezések.

Egyelőre  mégis  inkább  gyümölcsözőbbnek  tűnik  nyitva  hagyni  a  kérdést:  önálló 

műfajváltozatnak  tekinthető-e  a  történelmi  krimi,  illetve  érvényesíthetőek-e  mindazon 

belátások a krimire, amik a történelmi regény kapcsán már említésre kerültek. Az viszont már 

most szinte bizonyosnak látszik, hogy a krimi esetében termékeny feszültségről beszélhetünk: 

a sematikus,  klisészerű forma,  az említett  redukált  realizmus és a történetírással,  illetve a 

történészi hivatással kimutatható analógiák összetett viszonya további vizsgálódásra csábít.

***

Csakhogy a történetírás és a krimi közötti összefüggést másként is megközelíthetjük. A 

klasszikus krimi születése és diadalútja lényegében egybeesik a történetírás azon korszakával, 

melyet a szaktudományos módszerek és alapok megszilárdulása és kiteljesítése jellemzett. A 

világtörténelem „olvasása” (vagyis egyre mélyebb megismerése) és a krimi elterjedése között 

Rzepka  értelmezésében  például  szoros  kapcsolat  áll  fenn.  Véleménye  szerint  az,  hogy a 

történelem határozott célja (iránya) immár hivatalosan is egyre kevésbé tűnt egyértelműnek, 

az iskolázott olvasóközönséget arra sarkallta, hogy olyan új lehetőség után nézzen, mely a 

megbízható  tervszerűség  hordozójaként  segítségükre  lesz  abban,  hogy  próbára  tegyék 

rendszerező elméjüket, képzelőerejüket.172 Ezt a lehetőséget a detektívregényben találták meg. 

Ebben  a  megközelítésben  a  klasszikus  detektívregény ismét  csak  a  világ  rendezettségébe 

vetett hit (végső) menedékeként áll előttünk, s ilyenformán mintha azt sugalmazná, hogy a 

maga módján igyekszik átvállalni a történetírás eredendő célkitűzéseit. Persze túlzás lenne azt 

állítani, hogy a történetírás fejlődése, a szaktudományos megközelítés eluralkodása majd a 
171 HELLER: i. m. 55.   
172 „It is as though the cultural anxieties released by history’s official loss of apparent purpose and direction 
impelled many educated readers to look for opportunities to exercise their reconstructive imaginations on more 
dependably purposive material. They found that material in the pages of detective fiction.” In: RZEPKA: 
Detective… 37. 
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történetírás körüli kételyek szaporodása önmagában indokolná és megmagyarázná azt, hogy a 

rekonstrukció  iránti  igény  ennyire  látványosan  csapódott  le  és  őrződött  meg  bizonyos 

mértékben napjainkig ebben a műfajban. (Ezt Rzepka sem állítja, sőt, talán kicsit túl gyorsan 

is intézi el ezt a kérdést). A kapcsolódási pontok azonban figyelmet érdemlőek.

A klasszikus detektívtörténetek a történeti módszer „archeológiájával” is szolgálnak. 

Ha  például  a  történelem  pozitivista alapú  megközelítésére  keresünk  mintaadó  példát  a 

detektívtörténetek nyomozó között, nem kell messzire mennünk. Sherlock Holmes, a különc 

angol nyomozózseni kínálkozik rögtön példaként. A Baker Street hírhedt lakója makacsul hisz 

a tárgyi  bizonyítékok mindenek felettiségében. Sikerének kulcsa nem az emberi természet 

elmélyült ismerete, vagy a szociális érintkezés során felhalmozott rutin és az abból táplálkozó 

megérzések, mint ahogy az később francia kollégája, Maigret esetében elmondható. A Holmes 

által  megtestesítetett  nyomozóra  sok  szempontból  ráillik  mindaz,  amit  Rzepka,  mint  a 

„baconiánus  nyomozó”  karakterjegyeiként  határoz  meg,  aki  a  következtetéseit  mindig  az 

anyagi  bizonyítékok  alapján  vonja  le,  illetve  konklúziói  a  tények  közötti  összefüggések 

feltárásán nyugodnak.173 A magyarázatra tehát mindig csak a tények (az összes szóba jöhető 

tény)  egybegyűjtése  után  kerülhet  sor  –  hasonlóképpen:  a  pozitivista  történetírás  egyik 

sarokpontja,  hogy  a  magyarázat,  az  elbeszélés  megalkotása  független  a  források 

összegyűjtésétől.174 Ahogy az is, hogy a történész mindig az adottal, a konkréttal foglalkozik. 

A pozitivista történészhez hasonlóan Holmes is meggyőződéssel vallja, hogy a múlt feltárható 

a  tudomány  segítségével.  Mindez  ismét  csak  hasonlóságot  mutat  a  pozitivista  történész 

látásmódjával, aki csakis egyetlen és tőlünk független múlt létezésével számol, s mivelhogy a 

múlt  tényei  magukban  hordozzák  jelentéseiket  is,  meggyőződése:  a  megfelelő  módszer 

szavatolja, hogy ez a múlt úgy tárul elénk, ahogy volt (wie es eigentlich gewesen…). A feladat 

tehát nem más ennek megfelelően, mint szóra bírni a múltat az egzakt kutatási módszerek 

segítségével.  Holmes  ugyan  nem  lélekbúvár,  ámde  a  Holmes-féle  módszer  freudiánus 

megközelítése nagyon is kötődik a történeti reflexióhoz.175 A testi jegyeket a múltról valló 

173 RZEPKA: i. m. 45.
174 Ezt vallja Holmes is, aki óva int az előzetes elméleti spekulációktól. "It is a capital mistake to theorize 
before you have all the evidence. It biases the judgment." In: DOYLE, Sir Arthur Conan: A Study in Scarlet. 
Bibliolis Books, 2010, 33.
175 És még egy „szereplő” megemlítése is ide kívánkozik. Giovanni Morelli, olasz orvos és politikus volt, 
akinek a festmények eredetiségének megállapítására vonatkozó módszere termékenyen befolyásolta Freudot is. 
„Freud maga is elárulta érdeklődését Sherlock Holmes iránt egyik páciensének (…). 1913 tavaszán pedig egyik 
kollégájával, Theodor Reikkel beszélgetve, aki a pszichoanalitikus módszert Sherlock Holmeséhoz hasonlította, 
Freud kifejezte csodálatát a Morellinek tulajdonított technika iránt. Mindegyik esetben parányi nyomok teszik 
lehetővé egy mélyebb, másként hozzáférhetetlen valóság megértését – pontosabban Freud esetében a tünetek, 
Sherlock Holmes esetében egy bűntény nyomai, Morellinél pedig a festményeken lévő apró jellegzetességek.” 
In: GINZBURG, Carlo: „Fülcimpák és körmök”: a következtetésen alapuló paradigma gyökerei. In: Café Bábel, 
1998. no. 4., 52. Fordította Farkas Krisztina.
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jelekként értelmezte a híres bécsi neurológus, és Holmes sem tesz másként. 

Az angol detektív egy olyan társadalom vágyképét testesíti meg, mely adottnak veszi a 

másik (a Másik) megismerhetőségét és beazonosíthatóságát, de legalábbis ragaszkodik ennek 

látszatához. A növekvő urbanizáció miatt erre a címkézési buzgalomra egyre égetőbb szükség 

is lesz.176 Egyre több – Rzepka kifejezésével élve – „idegen tudat” bukkan fel, a névtelenség, a 

személyiség adminisztratív „lefokozása” a bűnözés melegágyát teremti meg.177 (Holmes, az 

egyre urbanizáltabb,  jóval  bizakodóbb viktoriánus Anglia  embere még némiképp másként 

tekintett a nagyvárosra.178) Mindez odáig vezet, hogy a hard-boiled – válaszképpen – már sok 

szempontból a rend „felügyelete” sikertelenségét jelenti be, a látható (felszín) és a tudható (a 

valós történések) szétválását, és az értelmezés (részleges vagy teljes) kudarcát hirdeti.179

Az ismeretelméleti optimizmustól megmámorosodott,  és mindenféle személyességet 

kizáró történészek mellett  persze már Ranke (és Holmes)  korában (és  azt  megelőzően)  is 

akadtak  számosan,  akik  számot  vetettek  az  interpretáció  következményeivel.  Humboldt, 

Droysen  vagy éppen  Schleiermacher  munkáikban,  minden  különbözőség  ellenére,  a  múlt 

megismerésének az  eleve  részleges  mivolta  domborodik  ki;  a  tényadatolás  szükségessége 

mellett  a  historizmus  képviselői  a  történetírás  kapcsán  a  képzelőerő,  az  intuíció  és  a 

személyes nézőpontból fakadó szubjektivitás szerepét hangsúlyozzák. A detektív, a nyomozó 

munkája sem nyugodhat minden esetben kizárólag a tények, a tárgyi bizonyítékok hiánytalan 

begyűjtésén és rendszerezésén. A megértés folyamata sokszor az emocionális, intuitív vagy a 

korábbi tapasztalatokon és az emberismereten alapuló felismeréseknek köszönhetően válik 

teljessé.  Ha  ez  nem  így  lenne,  akkor  például  Maigret  sem  számítana  annak  a  sikeres 

nyomozófigurának,  amivé  Simenon  formálta  legendás  hősét.  Vagy  éppen  a  társadalmi 

korlátoknak  és  az  (akár  a  tényeket  is  felülíró  vagy  új  színben  feltűntető)  sajátos 

viszonyrendszereknek a  felismerése  teszi  lehetővé  a  megértést,  ahogy az  a  közép-európai 

krimik esetében egyáltalán nem szokatlan.

176 A detektívregény, mondja Scaggs, több tekintetben is jellemzően defenzív és paranoiás műfaj, amiben a 
Mások, vagyis a társadalmi rendet fenyegetők körbehatárolásának, a bűnözés ellenőrzésére vonatkozó 
reményeknek kiemelt szerep jut. SCAGGS: Crime Fiction… 75. 
177 RZEPKA: Detective… 38.
178 Egyik kalandjuk során egyenesen azt fejti ki Watson előtt, hogy a borzalmas bűnök tekintetében London 
elbújhat a derűs és kies vidék mögött. DOYLE, Sir Arthur Conan: The Copper Beeches (magyarul A vérbükkös  
tanya címmel jelent meg). In: The Complete Sherlock Holmes. Spark Educational Publishing, 2003, 384.  
179 SCAGGS: i. m. 72.
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2.7. A detektív és a nosztalgia

A klasszikus krimi aranykora Európában az első világháború nyomán általánossá váló 

elbizonytalanodás és értékválság időszakára esett.  Felvethető a két fejlemény korrelációja, 

hiszen ha meggondoljuk, hogy az említett válságtünetek egyikének tekinthető a történelem 

haladáselvűségébe és a világ rendezettségébe vetett hitek látványos megrendülése, akkor nem 

kétséges, miért is válhatott a szorongást enyhítő szellemi pótszerré a krimi.  Az a műfaj, mely 

mégiscsak őriz valamit abból a lelkesült törekvésből, ami korábban a történeti rekonstrukció 

kételymentes művelőit és kezük nyomán keletkezett művek olvasóit éltette. Feltehetően ez is 

hozzájárult  a  műfaj  akkori  népszerűségéhez,  illetve  a  már  többször  emlegetett  ideológiai 

szerepküldetéséhez (a rend illúziójának megerősítése, a fennálló rend legitimációja). Talán ez 

a  „hiánypótló”  funkció  is  szóba jöhet  magyarázatként,  ha  az  a  kérdés  merül  fel,  vajon  a 

közismertebbnek számító irodalmi nyomozók személyiségének miért vált egyik szembetűnő 

vonásává (igaz, eltérő mértékben ugyan) egyfajta nosztalgikus beállítódás, illetve valamiféle 

hajlam az alkalmankénti múltba révedésre. Miss Marple esetében például egyértelmű, hogy „a 

régi jó Anglia” az, amire a közkedvelt idős hölgy jó szívvel emlékezik, és aminek számos 

mentalitásbeli  elvárásához  jó  szívvel  igazodik.180 Ahogy  Alison  Light  írja,  Christie 

írásművészete  láthatóan  egy mitikus  időszakban,  az  „aranykorban”  találta  meg  tartósan  a 

helyét,  ráadásul valahol a történelmen kívül.181 Ez persze egyáltalán nem azt jelenti,  hogy 

Christie  elsősorban egy adott  korszak  vagy politikai  miliő  támogatójaként  állna  előttünk. 

Nosztalgiája inkább a változatlannak képzelt és örökérvényűnek vágyott alapértékeknek és 

intézményeknek  szól,  elsősorban  a  családi  béke  és  az  otthonosság  érzetei  iránt  keltve 

vágyódást.182   

Maigret  esetében  is  viszonylag  gyakran  tűnik  fel  a  múlt  olyanformán,  mint  egy 

idillikusabb  korszak  emlékképe,  mely  a  jelenkor  zavaros  és  züllött  valóságának  egyfajta 

ellenpontjaként van jelen. A régi időkre való emlékezés rítusai nem csak az elvesztett fiatalság 

okán kísértik meg a józan párizsi  rendőrfelügyelőt,  inkább a világ kiismerhetetlenségének 

egyre  elbizonytalanítóbb  tapasztalata  az,  ami  a  tovatűnt  évtizedeket  felmagasztosítja  a 

szemében.183 A világ  változásával  együtt  a  bűn  fogalma  is  jelentős  módosuláson  megy 

180 Ahogy Angliáról írt nagyhatású könyvében írja Roger Scruton: a vidék élet szemléltetése a 
detektívregényben sikerült leginkább. Christie és Dorothy L. Sayers regényeiben szinte mindig rusztikus a 
környezet, mely a gyilkossággal az édeni állapotból hirtelen a bűn mélységeibe taszítódik. SCRUTON, Roger: 
England: An Elegy. Continuum, 2006, 235. 
181 LIGHT, Alison: Forever England. Femininity, literature and conservatism between the wars. Routledge, 
1991, 62. 
182 LIGHT: Forever… 100.
183 Túl azon, hogy a detektívregény műfaját megegyezés szerűen szokás konzervatívnak tekinteni, érdemes még 
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keresztül,  a  boldog  békeidők  elmúltával  a  korábbi  konszenzusok  látszatbizonyossága  is 

szertefoszlik. Az első nagy világégésig a bűnözés világa még könnyebben volt azonosítható az 

alsóbb  néprétegek  életmódjával,  ámde  „1914-gyel  vége  annak  a  világnak,  amelyben  a 

társadalmi osztályok szerint osztható fel a bűn”.184 

Ebben a megközelítésben a nyomozó (nem csak Maigret, hanem Marple vagy Holmes 

is akár) már jóval kevésbé azonosítható kételymentesen a mindent megismerni vágyó modern 

személyiség prototípusával. Anélkül, hogy ismét hosszasan elidőznénk a nyomozó figurája 

körül  (nem mintha  el  lehetne,  vagy  inkább  el  kellene  ezt  kerülni,  hiszen  szinte  minden 

körülötte forog) ismét finomításra és árnyalásra szorulnak mindazon megállapítások, amik az 

általános karakterjegyeiről vagy szerepéről eddig előkerültek. A nosztalgikus attitűd például 

sok szempontból szembemegy a haladáselvű történelemfelfogással és „azzal a progresszista 

vízióval, amely szerint minden egyre jobb lesz, a modernista perspektívával, amely egy nagy 

szakítást  vél  látni  a  múlttal,  a  ciklikus  vallási  szemléletmódokkal  és  az  apokaliptikus 

látomásokkal, amelyek egy hirtelen törést várnak a jövőben, mindenesetre többnyire olyat, 

ami lehetővé teszi a történelem kezdetén elvesztett paradicsom visszanyerését”.185 

Mint  már  többször  előkerült,  a  detektív  szülőhelye  és  létezésének  igazi  közege  a 

nagyváros,  aminek  az  sem  mond  ellent,  hogy  akadnak  nyomozók,  akik  kisvárosokban, 

üdülőtelepeken  vagy  vidéki  kúriákban  praktizálnak.  A nosztalgia  szó  eredendően  arra  a 

földrajzi-életmódbeli  távolságra  utalt,  ami  egyes  helyszíneket  (vadon-uradalom,  falu-

nagyváros,  stb.)  választott  el  egymástól,  ám a modern nagyvárosi életforma elterjedésével 

párhuzamosan egyre inkább az időbeliség dimenziójára, az időbeli veszteség érzetére kezdett 

vonatkozni, és azóta a „nosztalgiában elegyedik a tér és az idő”.186 

A  detektív  eleinte  képesnek  bizonyult  arra,  hogy  az  uniformizáló  urbánus 

környezetben is létrehozza és megőrizze a maga menedékét, idilli árkádiáját, más szóval azt a 

különös és egyedi zugot, ahol különös kedvtelésének gondtalanul hódolhat. Később ez már 

azon is eltűnődni, hogy a híresebb nyomozók személyiségében és/vagy módszereiben mennyire érhetőek tetten a 
konzervativizmus filozófiai-politikai hagyományához köthető szemléletmód és attitűd hatásai. A teljesség igénye 
nélkül ezek közé sorolhatjuk a fennálló rend megújítva-megőrzésének szándékát, vagy éppen azt az óvatosságot, 
ami a konzervatívot minduntalan arra inti, hogy a tények megismerése előtt óvakodjon elméleteket gyártani. 
Vagy éppen az antropológiai pesszimizmust, és az emberi természet esendőséből paradox módon kinyert derűt 
(lásd Miss Marple).  
184 HERMANN Zoltán: Maigret Babilonban. In: Kalligram, 2009 július-augusztus, 92. A bűnfelfogás történeti 
változása nyomon követhető Kerékgyártó István élvezetes és hangulatos kópéregényében is. A regény 
címszereplője a különféle szellemes szélhámosságokat – amiknek valós, kikutatható bűnügyi előzményeik 
vannak – csak az „ártatlanság korában”, vagyis a Monarchia békebeli viszonyai között hajthatta végre. A 
megöregedő szélhámos éppen ezért válik kissé nevetséges figurává, egy letűnt kor emberévé amikor a regény két 
meghatározó idősíkja közül a Horthy-korszakban találkozunk vele. KERÉKGYÁRTÓ, István: Trüffel Milán 
avagy egy kalandor élete. Kalligram, 2009.   
185 JASPER, James Macdonald: Nosztalgia. In: Magyar Lettre Internationale, 2000 tavasz, 36. szám
186 JASPER: Nosztalgia… 
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egyre  nehezebbnek,  ha  nem  egyenesen  lehetetlennek  bizonyult.  A  nyomozás  rituális 

tevékenység, és a szertartás során bármilyen tárgy, helyszín és tevékenység szerepet nyerhet a 

kényelmesre ült foteloktól a pipázás és drogfogyasztás szokásán át a párizsi bisztrók otthonos 

konyhájáig.  A regények lapjain felbukkanó bűnvadászok a mai  napig szinte kivétel  nélkül 

bizonyos  szokások  rabjai  és  meghatározott  helyek  (éttermek,  kocsmák,  stb.)  rendszeres 

látogatói. A nosztalgikus nyomozó figurája a magyar krimit is kísérti. Persze Baráth Katalin 

hőse,  a  fiatal  Dávid Veron esetében ez  a  vonás  elhanyagolható,  de Gordon esetében már 

sokkal  hangsúlyosabb.  Bár  az amerikai  élete,  múltjának a  tengerentúlon töltött  része nem 

tűnik  fel  rózsaszín  vágyképként  –  a  magyar  emigránslét  viszontagságos  hétköznapjairól 

Kondor  érzékletes  képet  fest  ez  idáig  egyetlen  novelláskötetében  –,  ám a  magyarországi 

fejlemények tükrében mégiscsak ellenponttá, viszonyítási alappá válik, arról nem is beszélve, 

hogy  mégiscsak  a  hős  fiatalkorával  azonosítható.  Gordon  esetében  a  múlt  idillikus  képe 

elsősorban nagyapja, Mór figuráján keresztül jelenik meg a Budapest Noir lapjain. A bűnügyi 

tudósító alig leplezett viszolygása a kortárs magyar viszonyoktól abban is tetten érhető, hogy 

ironikus  távolságtartással  viszonyul  az  adott  várostipográfiához,  vagyis  a  köztereknek  a 

hivatalos politika részéről történő átkereszteléséhez.

Bár Csabai László nyomozója valójában egy nem (annyira) klasszikus detektívregény 

főhőse, ám az a nyomozati munka, amit a sajátos státuszú elbeszélés gyűjteményben (amit 

akár  anti-detektívregényként  is  olvashatunk)  folytat  minduntalan  szembesítésre  készteti: 

többek között a múlttal – és akkor a név kapcsán előhívható utalásrendszerről még nem is 

esett szó. Érdekes párhuzam, hogy Kondor hőséhez hasonlóan Csabai Szindbádja is kettős 

identitású figura, csak ő nem Amerikában, hanem az (akkoriban még inkább) egzotikusnak 

számító Közel-Keleten, egészen pontosan Bagdadban töltötte a gyerekkorát. Ennek a különös 

ízekkel teli világnak a tükrében a nyomozások helyszínéül szolgáló Nyárliget sokkal inkább 

provincializmusával, fakóságával tűntet, ahogy arra a kritika is felfigyelt.187 

Felvethető szempont továbbá az is, hogy vajon a jelenkori magyar történelmi krimik 

befogadását  és  viszonylagos  sikerét  mennyire  befolyásolta  egyfajta  erősödő  nosztalgia, 

aminek hatásával  egyébként  Baráth  esetében a  kiadói  marketing  is  tudatosan  élt.  Kondor 

Vilmos regényei kapcsán némiképp összetettebb a helyzet, ami elsősorban a Horthy-korszak 

mindmáig  ellentmondásos  megítéléséből  fakad,  aminek  része  az  is,  hogy  „[a]z  1993 

szeptembere óta eltelt időszakban, és különösen is az elmúlt évek során tovább folytatódott a 

Horthy  szerepe  körüli  identitáspolitikai  vita.”188 Ahogy  arra  már  utaltam,  Kondor 

187 VINCZE, Ildikó: Századelős krimimesék – Csabai László Szindbád, a detektív című regényéről. In: Irodalmi 
Jelen. http://www.irodalmijelen.hu/node/6535 (Utolsó megtekintés: 2013. 03. 21. 13:45)
188 TURBUCZ, Dávid: Horthy Miklós. Napvilág Kiadó, 2011, 228.
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nyilatkozataiból, megszólalásaiból egyértelműsíthető, hogy könyvével hozzá kívánt szólni a 

korszak megítéléséről zajló vitához. Hogy ez mennyire sikerült, nem tisztem eldönteni, ám 

személy szerint úgy vélem, a regények kritikai megítélésében nem az erre történő reflektálás 

játszik  meghatározó  szerepet.  Ami nem jelenti  azt,  hogy a  szerző  valamiféle  elfogulatlan 

narrátor pozíciójából – ha ez egyáltalán lehetséges – közelítene az 1930-as évektől az 1956-os 

forradalomig  terjedő  időszak  eseményeihez.  Vonzalmai,  de  még  inkább  ellenérzései 

nyilvánvalóvá válnak a köteteket olvasva. 

Csabai  elbeszéléseinek  szintúgy  a  Horthy-korszak  és  a  második  világháború 

szolgáltatják  a  hátteret,  ám  némiképp  más  módját  választja  az  említett  időszakok 

megidézésének. A Szindbád, a detektív mintha igazolná a korábban már említett sajátosságát a 

nemzeti emlékezetnek: vagyis a felejtés és az elhallgatás beépülését és szervesülését ebbe az 

átfogó,  nagy  közösségi  elbeszélésbe.  Egyik  kritikusa  ennek  példájaként  Szindbád  egyik 

megalázó gyerekkori emlékét, az arab világban elkerülhetetlen körülmetélés emlékét hozza 

fel, mely valami másról, mások helyett mesélve válik beszédes epizóddá:

Az arab  és  a  nyárligeti  történetet  összekötő  kép,  amely egyben az  elbeszélésfüzér 

nyomasztóan ironikus nagymetaforája is, Szindbád körülmetélése. A mozzanat, amely 

Bagdadban  az  idegen  gyermek  arab  világba  való  asszimilációját,  s  majdan  a 

zsidóüldözés  idején Nyárligeten a hazatért,  de magát  otthon sosem érző férfi  saját 

közegéből  való  kitaszíttatását  hívatott  szolgálni.  Csabai  elbeszélői  technikájára  oly 

jellemzően  e  momentum  is  csupán  implicite  van  jelen  mind  az  elbeszélésfüzér 

bagdadi, mind a zárónovella nyárligeti szálában. Eme regénytechnikai skizofrénia, a 

hallgatás, a „lényeg” soha ki nem mondása, de a leírások aprólékos, már-már realista 

regényre  emlékeztető  kidolgozása  tekinthető  a  könyv  egyik  legfőbb  érdemének. 

Emiatt is közelíthető inkább a posztmodern történelmi krimikhez, mintsem az általa 

prózapoétikai, narratológiai szempontokból követett,  klasszikus detektívregényekhez 

(vö. pl. Chandler, Christie, Conan Doyle, Simenon, Poe).  189                   

A hallgatás, a ki nem mondás tematizálása, a narrációt és a dialogicitást egyaránt 

meghatározó szerepe túlzás nélkül meghatározónak tekinthető a magyar történelmi krimikben. 

.  

189 VINCZE: Századelős…

68



2.8. „Ugye milyen hasznos, ha valaki dolgozó nő?”

Történetszövés, pletyka, előítélet (Baráth Katalin: A fekete zongora)

E dolgozatnak nem feltétlenül célja, hogy kimondottan részletes elemzést nyújtson a 

nemi szerepek és a krimi kapcsolatáról, vagy hogy mélyebbre ásson a detektívtörténetek és a 

különféle „patriarchális túlkapások” talán még mindig lezáratlannak számító aktáiban – ezt a 

munkát  mások,  és  nem is  kevesen,  már  elvégezték.  Ámde kikerülni  sem lehet  a  kérdést, 

miután  az  egyik  új  magyar  krimi,  Baráth  Katalin  A fekete  zongora című  regénye  szinte 

kiköveteli, hogy a szöveg történetisége és múltszemlélete kapcsán az ilyesfajta szempontok 

sem maradjanak reflektálatlanul. 

Már csak azért is így van ez, mert a könnyed és szellemes krimi főhőse egy igencsak 

emancipált fiatal hölgy, akinek a kalandjait nyomon követve rálátásunk nyílik többek között 

azon női szerepekkel kapcsolatos elképzelésekre és elvárásokra, melyek általánosnak voltak 

mondhatók  egy  igencsak  tipizált  vidéki  kisváros  társadalmában  a  századelőn.  (Baráth 

nézőpontjában egyébként szerencsésen találkozik az életmódtörténet iránt erősen elkötelezett 

történész és a remek tollú zsánerszerző, ezért is – de nem csak ezért – tekinthető történetileg 

hitelesnek vagy hihetőnek, amit ír). 

2.8.1. A krimi és az „atyák joga”

Érdemes  tehát  kicsit  hosszasabban  is  kitérni  annak  a  megfigyelésnek  a 

következményeire,  miszerint  a  nevesebb  irodalmi  bűnvadászok  közül  többen  is  (eltérő 

mértékben  ugyan,  de  elég  egyértelműen)  a  hosszú  ideje  uralkodónak  számító  politikai-

kulturális  diskurzus  irodalmi  reprezentánsainak tekinthetők.  (Nem is  beszélve  az amerikai 

kemény  krimik  erősen  „macsó-tudatú”  egyenfiguráiról,  akik  szintúgy  jól  körülírható 

osztályérdekeket képviseltek illetve meghatározott nemi és faji vonásokat hangsúlyoztak túl). 

Maigret esetében például az atyai attribútumok egyértelműen hangsúlyosak, míg Holmes és 

Watson párosa is (annak ellenére, hogy a Baker Street-i nyomozó milyen nagy igyekezettel 

tetszeleg az outsider szerepében) a brit birodalmi idők szociális fősodrába tartozik, a szintén 

férfiközpontú  gentleman-világ  képviselőiként.  Még az  olyan női  nyomozók is,  mint  Miss 

Marple,  vagy  éppen  a  kissé  feminim  Poirot  sem  a  diskurzusból  kirekesztettek  hangját 

közvetítik  mindenkori  olvasóik felé,  dacára minden különcségüknek és kívülállóságuknak. 

Holmes szolgálatkészségében – hiszen minden egzaltáltsága ellenére is a birodalom hű és 

megbízható  alattvalója  –,  vagy  Maigret  nosztalgikus  elábrándozásaiban  és  diszkrét 

munkavégzésében is tetten érhető a változatlanság iránti vágy és a „régi jó értékek” korántsem 
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csak érzelmi indíttatású megbecsülése. A rendszer szolgálata az ő esetében nem egy adott 

politikai berendezkedés érdekelvű kiszolgálását jelenti, inkább egy hosszú ideje fennálló, a 

tágan  értelmezett  kultúrát  meghatározó  és  fenntartó  diskurzus  folytonosságának  a 

biztosítását.190 Ismét,  és  sokadszorra  is,  érdemes  utalni  arra,  hogy  a  krimi  de  genere 

nosztalgikus műfaj: szinte mindig a kizökkent világ tapasztalatával kezdődik, és a régi jó rend 

visszaállításnak felszabadító  tapasztalatával  zárul.  Persze ez korántsem jelenti  azt,  hogy a 

krimiirodalomra ne hatnának a társadalmi  változások,  és  nem artikulálódnának ezekben a 

szövegekben az aktuálisan – vagyis a szöveg keletkezésekor – égetőnek tapasztalt társadalmi 

problémák. Ha van is feszültség a műfaj eredendően meglevő „nosztalgikus hajlamai” és a 

szövegek társadalmi realizmusa és naprakészsége között, azt akkor sem érdemes mint valami 

feloldhatatlan ellentétként kezelni vagy elnézhető önellentmondásként szemet hunyni létezése 

felett.  A két tulajdonság éppen hogy nem egymás ellen hat, inkább olyan egymást erősítő 

feltételei a szövegek létrejöttének, amik a műfaji szigor dacára képesek meglehetősen nagy 

játékteret biztosítani a különféle írói szándékoknak – mondjuk a már emlegetett társadalmilag 

érzékenyebb textusok létrehozására.   

A krimi, mely kezdetben az „atyák jogát” és az atyai törvényt kínálta elfogadásra, az 

elmúlt  évtizedek  során  egyre  inkább  ütközőzónává  vált,  egyaránt  teret  adva  a 

hagyományosnak  vált  férfiszerep  hegemóniáját  fenntartani  kívánó  vagy  az  azt  épphogy 

dekonstruálni kívánó kísérleteknek.191 Ez utóbbi törekvés csúcsosodik ki a feminista krimiben, 

mely mára önálló alműfaj,  könnyen felismerhető  label lett.  A feminista  kritika számára a 

klasszikus detektívregény vagy a hard-boiled nem véletlenül hálás célpontok. Elég csak arra 

utalni: többek között azt a vádat is fel lehet hozni a detektívműfaj formájával és a zsáner 

klasszikus változatával szemben, hogy az a hagyományos hősi virtust ünnepli és jóváhagyja, 

illetve fenntartja a (férfi) hős imádatát.192

190 Vagy éppen – utalva Hermann Zoltán cikkére – a bűn transzcendens megközelítésére való emlékeztetés 
küldetését.  
191 „[…] Maigret a jungi, vagy a lacani, fallikus értelemben is a két háború közötti és a negyvenöt utáni francia 
társadalom virtuális, hiányolt, igazságos apafigurája is.” HERMANN: Maigret… 93. Ugyanakkor az apafigura 
kikezdése is összefügg az említett válságtünetekkel, hiszen „a detektív feminizálásáról, amely már Poirot 
alakjával kezdetét vette, több kritikus úgy vélekedik, hogy az szintén az első világháború sokkja utáni 
érzéstelenítés kulturális funkciójából ered: a tragédiához vezető romantikus hősiességmítosz lebontása 
kulcsfontosságú volt, akárcsak a hősies férfimítoszt kiegészítő és ellenpontozó érzelmes-ájuldozós nőtípus 
rekonstruálása.” BÉNYEI Tamás: Rossz nyelvek: Miss Marple otthonos világa. In: Kalligram, 2009 július-
augusztus, 81.
192 KLEIN, Kathleen Gregory: Woman detective. Gender & Genre. Illini Books, 1995, 200.
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2.8.2. Dávid Veron

Érdemes ebből kiindulva, tehát a nemi szerepek felől (is) szemügyre venni az „első 

női magyar krimit”, vagyis Baráth Katalin A fekete zongora című detektívregényét. A regény 

hőse Dávid Veronika (Veron). Személyiségéről, életfelfogásáról számos részletre derül fény a 

regényben. És nem csak ott. A szöveg eleve sokat köszönhet a magyar blogkultúrának, hiszen 

az  első  magánkiadás  kedvező visszhangja  a  különböző fórumokon és  a  tágan értelmezett 

irodalmi szférához kötődő blogokon eredményezte azt, hogy a szerző jelenlegi (profi) kiadója 

látóterébe került. Ennek az egymásra találásnak a körülményeiről is lehet egyébként röviden 

olvasni a szerző blogján.193 Ugyanitt a főhősnő fiktív élete is újabb árnyalatokkal és elemekkel 

gazdagodik,  hiszen  nemcsak  a  könyv  utóéletébe  és  a  folytatás  megszületésének 

körülményeibe nyerhet bepillantást az olvasó, hanem Veron „élettörténetének” újabb részletei 

is napvilágra kerülnek itt időről időre. A könyv és a blog alapján tehát viszonylag részletes 

életrajz áll előttünk erről a dél-alföldi Miss Marple-ról. Aki 1890-ben született Ókanizsán, és 

kora húszas  éveiig  (vagyis  a  regény ideéig)  itt  is  élt,  bizonyos elemeiben kissé komikus, 

„belső  száműzetésben”,  vagyis  folyamatosan  álmodozva  és  igen  határozottan  vágyva  a 

környezetből való kitűnésre. Dávid Veron módosabb gazdálkodó família tagja. Bátyja szintén 

a földből él, anyja a háztartást vezeti. Apja szorgos munkával teremtett vagyont és emelkedett 

fel, és ezzel múltjának egynémely homályos pontja is (majdhogynem) feledésbe merült. Veron 

az első regény idején az Árkádia nevű papíráruda és könyvkereskedés eladójaként dolgozik, a 

kötet végén viszont már arról szerezhet tudomást az olvasó, hogy a lány Pesten kap állást A 

nő  és  a  társadalom című  újságnál.  (A  második  regényben  már  valóban  ennek  a 

sajtóorgánumnak a munkatársaként láthatják viszont a főhőst azok, akik az ókanizsai amatőr 

nyomozó további kalandjaira kíváncsiak).  

2.8.2. Ókanizsa

A Litera irodalmi portál korai kritikája úgy emlegeti Ókanizsát, ezt a többféle (valós és 

fikciós)  elemből  összegyúrt  álmos  bácskai  városkát,  mint  egy helyet,  mely a  „Monarchia 

peremén” található.194 Ókanizsa nem más, mint egy tipizált korabeli alföldi mezőváros, mely 

semmiféle  figyelemre  méltó  extrémitással  nem  tűnik  ki  a  hasonló  települések  közül.195 

193 http://afeketezongora.blogspot.com/
194 SZILÁGYI Zsófia: Ókanizsa, a magyar St. Mary Mead? Litera, 2009. október 17. 
http://www.litera.hu/hirek/okanizsa-a-magyar-st-mary-mead (utolsó látogatás: 2011. június 15.) A Monarchia 
egyébiránt mint valami „felettes Én”, mint a rend távollevő, de mégis tekintélyes megtestesítője van jelen, 
elsősorban Dujmovics Lázó rendőrkapitány képében, aki maga is előszeretettel hivatkozik az államformára, mint 
közvetlen felettesére, és hatalmának biztosítójára. „Őfelsége rendőrtisztje nem szívesen bízza másra az 
igazságszolgáltatás terhét” – jelenti ki kissé önelégülten egy helyen. 
195 És persze ez az Ókanizsa nagyon is valós abban az értelemben, hogy a regény megszületését sok 

71



„Ókanizsa, a hozzávetőlegesen húszezer lakost számláló alföldi városka hírét  nem a véres 

bandaháborúk vagy a vagyonukat elkártyázó főnemesek öngyilkossági kísérletei vitték szét a 

nagyvilágban.  Sőt,  a  nagyvilág  igazából  mit  sem tudott  Ókanizsáról,  amit  nem csupán  a 

telefonhálózat,  villanyvezetékek  vagy  aszfalt  utak  hiánya  okozott,  hanem  a  helybelieket 

kevéssé jellemző szenvedélyesség, ambíció és extravagancia. Iparkodni és takarékoskodni! – 

Ha  az  ókanizsaiaknak  szükségük  lett  volna  jelszavakra,  bizonyára  ezeket  tűzék  volna 

zászlajukra, megannyi korabeli mezővároshoz hasonlóan.”196 

A településen szigorúan az osztályérdekek mentén rétegződik a lakosság, a gazdák, a 

polgárok  vagy  a  befolyásos  zsidó  vállalkozó  által  leírható  életvilágok  érintkeznek  ugyan 

egymással, különösen akkor, ha érdekeik úgy kívánják, de az előítéletek, a vélt vagy valós 

sérelmek és az „osztálytudat” miatt tartós közeledésről és kölcsönös megértésről hosszú távon 

nem lehet szó. Jól példázza ezt a következő pillanatkép: „Herczeg Ádám polgármester csak 

egyetlen  pillanatig  volt  a  város  legnépszerűbb  embere:  amikor  bejelentette,  hogy sikerült 

Ókanizsa  nagyközséget  várossá  nyilváníttatnia.  A  közgyűlés  azon  melegében  meg  is 

választotta  első  polgármesterének.  De  a  helybeli  gazdák  szemében  sosem lett  több,  mint 

urizáló pesti, »idegen« ügyvéd – az, aki tulajdonképpen volt”.197 

Az  említett  politikai  és  vagyoni  osztályok  együtt  teszik  ki  az  ókanizsai 

„establishment”-et, a patriarchális jellegű szociális vezető réteget, melybe vagy a rang, vagy a 

végzettség, de leginkább a vagyon által lehet bekerülni. A közösségen belül elfoglalt helyével 

mindenki  tisztában  van,  minden  körülmények  között  (vagy  emlékeztetik  rá,  ha  mégis 

megfeledkezne magáról).  Úgy is lehet mondani,  hogy a településen láthatatlan erővonalak 

keresztezik  egymást.  A „város”,  mint  fogalom  például  itt  nem  kizárólag  közigazgatási 

szempontból  bír  jelentéssel.  A jobb  módú  gazdák  tudatában  továbbra  is  elvont  kategória 

marad, egy tőlük idegen életvitel szinonimája, annak ellenére, hogy többségük már nem kint 

él a földeken, és életvitelükben sem sokban különböznek az „úri osztályoktól”. 

Az  ókanizsai  társadalom  peremén  találni  ugyan  szegényeket,  de  a  tankönyvi 

értelemben vett munkásosztály lényegében hiányzik, a kissé egzaltált postatiszt, Kökény Iván 

legnagyobb bánatára, aki „előszeretettel igyekezett elvegyülni a proletariátus soraiban, ami 

Ókanizsán, lévén gyér az ipar (egyetlen aprócska téglagyárban és gőzmalomban dolgoztak az 

szempontból az a helytörténeti kutatómunka inspirálta, amit a regény szerzője folytatott szülővárosában, a 
regénybeli városkának mintául Magyarkanizsán, különös tekintettel a helyi városháza épületének történetére. 
Mint oly sokszor, a „valóság” és a történelem ez esetben is tálcán kínálta a regénybeli bűntényhez a kiindulási 
alapot. 
196 BARÁTH: A fekete… 15.
197 BARÁTH: A fekete… 21.
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ún.  proletárok),  meglehetősen nehéznek bizonyult”.198 Az íratlan  szokásjog  erejét  mutatja, 

hogy  a  helyi  értelmiség  találkahelyéül  szolgáló  Úri  Kaszinó  is  válogatott  vendégkörrel 

működik: „Habár az alapszabály szerint sem az izraeliták, sem a földművesek nem voltak 

kitiltva a kaszinóból, mégis úgy alakult, hogy ’48-as alapítása óta egyik rétegből sem érkeztek 

tagok”.199 Az etnikai sokszínűség meglétére csak meglehetősen ritkán utal a szöveg, akkor 

viszont szinte mindig a konfliktusok kapcsán kerül elő az identitás kérdése. Vallásilag,  ha 

lehet,  még  egységesebb  képet  mutat  a  város.  Ahogy  a  helyi  plébános  fogalmaz  az 

egyházközösség és a város viszonyáról: „a két közösség szinte egy és ugyanaz.”200 A vallási 

hovatartozás  és  a  társadalmi  státus  elválaszthatatlan  egymástól,  a  város  gerincét  alkotó 

parasztság  létszámbeli  fölénye  egyúttal  a  katolikus  egyház  dominanciáját  is  jelenti.  Az 

izraeliták és a görögkeletiek gyülekezetei ezzel szemben csupán pár száz főből állnak. 

Ezek  alapján  azt  lehetne  hinni,  hogy Ókanizsa  maga  a  béke  szigete,  ahol  szilárd 

erkölcsi alapokon nyugszik az élet rendje. A felszínen ez így is látszik. A rend felett például 

éberen  és  látszólag  hatékonyan  őrködik  a  császárához  hű  és  igen  kötelességtudó  szerb 

rendőrkapitány.  Viszonylag  hamar  rá  kell  azonban  döbbennie  –  és  ebbe  az  irányba 

nyilvánvalóan az egyre rejtélyesebb gyilkosságsorozat tereli a gondolatait minduntalan – hogy 

a rend, amit szolgál, valójában nem több látszatbékénél: 

– Nézze csak doktorom, milyen szorgosan jönnek-mennek a polgárok, intézik 

ügyes-bajos dolgaikat – mondta letörten. – Abban a tudatban teszik, hogy az 

igazságszolgáltatás  makulátlanul  működik,  a  karhatalmi  szervek  pedig 

biztosítják a rendet és a nyugalmat.201

   

Nem véletlen az idézett jelenetben, hogy keserűség cseng ki a nagytermetű főrendőr 

hangjából, hiszen abban a pillanatban éppen úgy véli, tévesen vádolta meg bűnelkövetéssel 

(mégpedig  gyilkossággal)  az  egyik  megbecsült  helyi  vállalkozót.  És  hogy ez  így  történt, 

abban nagy szerepe van annak, hogy a békés felszín alatt régóta izzó ellentétek lappanganak, 

és  a  különféle  hallomásoknak  és  jól  értesültségeknek,  illetve  az  ezekből  kialakult 

előítéleteknek  komolyabb  szerep  jut,  mint  az  elfogulatlan  és  szigorúan  formalizált 

nyomozómunkának.

 Persze  az  ókanizsai  erkölcsök már  korábban,  vagyis  a  könyvben felbukkanó első 

198 BARÁTH: i. m. 90.
199 BARÁTH: i. m. 108.
200 BARÁTH: i. m. 104.
201 BARÁTH: A fekete… 127.
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bűntény  előtt  sem  voltak  kikezdhetetlennek  vagy  kifogástalannak  mondhatók.  Mégis,  a 

gyilkosságok  hatására  egyre  fokozódó  bizonytalanságérzet,  és  az  ennek  nyomán  támadó 

gyanakvás  a  bűnnek  egészen  újszerű  formát  kölcsönöz  a  közösségben  –  és  nyilván  a 

szövegben is. Hiszen addig mindenféle bűnnek, kihágásnak és véteknek „helye volt” ebben a 

mikroközösségben. Mondhatni: a bűn domesztikálva volt. Mindenki tudta például, hogy kihez 

járnak azok a férfiak, akik a házastársuk nyújtotta intim együttlétek mellett további, pénzért is 

megszerezhető  testi  örömökre  vágytak.  Ám ez  a  bűnforrás  a  közösség  vigyázó  tekintete 

mellett, majdhogynem annak jóváhagyásával működhetett.

Hátsó Berta volt Az Ókanizsai Kéjnő. Egyetlen ilyen személyként ő elégítette ki 

a  városka  férfiközösségének  minden  hitvesileg  meg  nem  válaszolható 

gyöngédségigényét.  Ezek  az  igények  szerény,  de  elégséges  megélhetést 

biztosítottak neki, lévén az érdeklődés hullámzó, a feleségek és a közvélemény 

figyelme pedig árgus.202

A beszédes nevű Hátsó Berta alakjában tehát különös módon a megtűrt bűn egyfajta 

kifejeződését azonosíthatjuk, azé a bűnét, amivel a közösség képes együtt élni, és ami egyfajta 

példázatszerű  ellenpontként  is  szolgál  azoknak,  akik  tisztában vannak a helyes  viselkedés 

kívánalmaival,  illetve  erre  másokat  kívánnak figyelmeztetni  („– Egy tisztességes  lányra  a 

bűnnek még az árnyéka sem eshet! – jelentette ki Veron anyja, és a lány tapasztalta is, hogy a 

közelebbről meg nem határozható »bűnnek« valóban még az árnyéka is képes reményteljes 

leányi  jövendőket  romba  dönteni”).203 A falu  bolondjaként  számon  tartott  Vili  halálával 

kezdődő ismeretlen rettenet  azonban már túlmutat  ezen  a  bűnértelmezésen,  és  látszólag  a 

nyilvánosság  szférájába,  vagyis  a  hivatalos  igazságszolgáltatás  által  kijelölt  nyomozati  és 

értelmezési keretek közé, helyezi a bűn fogalmát. De csak látszólag. A gyilkosságok előtt a 

pletykahálózat töltötte be az információ átadásának és feldolgozásának feladatkörét, és így 

némiképp  a  közösségi  ítéletalkotás  és  „igazságszolgáltatás”  fórumaként  is  kiemelt 

jelentőséggel bírt. Ám a gyilkosság után sem változik meg a helyzet ezen a téren radikálisan – 

ez is a regény egyik fontos tanulsága.  

Folytatva az ókanizsai társadalmi tabló rövid bemutatását,  szót kell  még ejteni egy 

kimondottan nagy létszámmal bíró csoportról. Ez a csoport az önálló vagyonnal és tényleges 

döntési  hatalommal  nem  rendelkező,  de  a  közvéleményt  és  az  általános  véleményklímát 

202 BARÁTH: i. m. 119.
203 BARÁTH: A fekete… 119-120.
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nagyon  is  hatásosan  (többek  között,  vagy  inkább  mindenekelőtt  a  férjeiken  keresztül) 

befolyásolni  képes  helyi  női  társadalom.  A  két  társadalmi  színtér  (a  női  és  a  férfi) 

szimbolikusan is elkülönül, többek között a társasági élet helyszíneinek megválasztásában. A 

társadalmi élet egyik középpontjának számító Nagyvendéglőben, vagyis a polgári szórakozás 

kitűntetett  helyszínén  belül  (az  alsóbb  néposztályoknak  is  megvan  a  maguk  külön  jól 

bejáratott  intézménye a  búfelejtésre,  többek között  a  „Veres  kocsmája”),  külön a  hölgyek 

számára  fenntartott  terem  hivatott  teret  adni  a  zavartalanul  folyó  (áradó)  női 

információcserének. 

Veron  persze  feltűnően  elüt  környezetétől,  illetve  el  is  akar  különbözni  attól.  Az 

ókanizsai  társadalom  egyik  halmazába  sem  sorolható  be  igazán,  bár  többé-kevésbé 

mindegyikkel  fenntart  valamiféle  kapcsolatot.  Hatásos  leírást  kapunk  a  regényben  Veron 

kívülálló  voltának  okairól  és  jeleiről,  illetve  társadalmi  elhelyezkedéséről  –  mindez 

ráadásképpen némi divattörténeti vonatkozással is kiegészül:                

 

Veron önmagát illető lesújtó véleménye nem javult  sokat akkor sem, amikor 

befejezte az öltözködést.  Az év háromszázhatvan napján méltóságon alulinak 

tartotta  túl  sok időt  pazarolni  a  ruhákra  – de akadt  néhány olyan nap (mint 

amilyen  a  mai),  amikor  szánalmasan  szegényesnek  találta  a  szekrényében 

sorakozó  ruhaneműket.  Pedig  nem  öltözködött  rosszabbul,  mint  bármelyik 

kisvárosi lány:  puritán vonalvezetésű, többségében egyszínű blúzokat hordott 

hosszú,  egyenesre  szabott  szoknyával.  Itt-ott  feltűnt  ugyan  némi  fodor  meg 

csipkedíszítés, de hófehér kalapját és azt a valóban kevés darabot, ami finomabb 

anyagból készült, csak nagy ünnepeken, a templomban vagy városi jelentőségű 

bálokon ölthette magára. Fűzőt nem viselt, ahogy az anyja sem, ellentétben az 

orvos-, ügyvéd-, jegyzőfeleségekkel és lányokkal. Egy parasztgazda lánya volt 

polgári állásban, és példa híján kevés magabiztossággal lavírozott a városi divat 

és a hagyományos falusi viselet között. Ókanizsán, ahol a gazdákat és az urakat 

minden pillanatban tapintható, alig átjárható státuszsáv választotta el egymástól, 

Veron egyes-egymagában állt ennek a sávnak a közepén mint nő.204

Vagyis mint dolgozó nő, aki egy papír- és írószerbolt eladójaként keresi  a kenyerét,  mely 

tevékenységét  környezete  vagy csak  elnéző értetlenséggel  szemlél,  vagy (mint  édesanyja) 

egyenesen nehezményezi. Veron csodabogárnak számít szülővárosában, aminek része az is, 

204 BARÁTH: A fekete… 40-41.
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hogy szeret kerékpározni,  rajong az irodalomért – mit több, csodálatának tárgya a gyanús 

fővárosi botrányhős, bizonyos Ady Endre –, viszont jóval kevésbé lelkesedik a „férfinép” 

iránt. „Zsákszámra veszik a képes füzeteket a betyármesékkel. Sok kép, kevés szöveg. A sok 

betű  biztosan  megülné  a  gyomrukat,  és  akkor  hogyan  ihatnának  versenyt  a  Veresnél 

egymással? És hogyan ronthatnának rá a védtelen, egyedülálló nőkre az utcán?” – nyilatkozik 

egy helyen ekképpen róluk.205 Lehetőségeihez (és a  képes könyvek fogyasztóihoz) mérten 

kimondottan tájékozott, ámbár különcsége nyilvánvalóan vidéki mércével mérve mutatkozik 

olyannyira kirívónak. Baráth meglehetősen összetetten ábrázolja a veleszületett kíváncsisága 

és  kotnyelessége  folytán  nyomozóvá  vedlő  vidéki  leányzó  személyiségét.  Környezetéhez 

mérten széles látóköre ellenére Veron sem képes mindig elhessegetni az elméjére telepedő 

rózsaszín ködöt,  például harciasabb személyisége dacára titokban egy csöpögő romantikus 

lányregény írása köti le gondolatait. Igaz, csak addig, amíg rögtön a regény elején nem botlik 

bele a mindent megváltoztató gyilkosságba (illetve a gyilkosság botlik ő belé, de ez most 

részletkérdés).  Dacos függetlensége egyébként  nem zárja  ki  azt,  hogy mintákat  kövessen. 

Csak  éppen  ezek  a  minták  a  vidékre  is  kisugárzó  fővárosi  kultúrélet  vonzásköréből 

származnak,  és  ekképpen  csak  meglehetősen  mérsékelten  találnak  helyeslésre  a  helyi 

ízlésformálók körében.

2.8.3. Az első irodalmi női nyomozók

A detektívregények lapjain megforduló női nyomozók viszonylagos függetlensége és a 

társadalmi  előírásokra  akár  fittyet  is  hányó  önállósága  jó  ideje  napirenden  levő  kérdés, 

mondhatni, amióta maguk a női nyomozó karakterek feltűntek, a kérdés is szem előtt van. A 

Catharine Louisa Pirkis által nem sokkal Dávid Veronika születése előtt megalkotott (1894) 

Experiences  of  Loveday  Brooke című  regény  főhősnője,  vagyis  az  irodalomtörténet  első 

számú  női  nyomozója  egyenesen  egy  detektívügynökségnek  dolgozik.206 De  találni  más 

hasonlóságokat is a századfordulón születő női detektívek és Veron között. Itt lehet például 

megemlíteni, mennyire ádázul keresgéli hivatását Veron. Az egyfajta „női Sherlock Holmes”-

ként említett Dora Myrl – szintén a századforduló szülötte, egyébként pedig M. McDonell 

Bodkin képzeletéé – történetesen képzett matematikus, ám ez nem tartja vissza, hogy számos 

más  foglalkozást,  köztük  az  újságírói  pályát  is  kipróbálja.207 Az  új  nő  (New  Woman) 

megszületésének  lehettek  szemtanúi  a  kor  olvasói,  és  kétség  kívül  Veron is  egy modern, 

öntudatára ébredt nő, már amennyire azt az akkori magyar viszonyok engedik. (Nem is csoda, 

205 BARÁTH: i. m. 22.
206 KNIGHT: Crime Fiction… 78.
207 KNIGHT: uo. 
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hogy ilyesmire  ragadtatja  magát,  hiszen  életvezetési  tanácsokért  egyenesen  A Modern Nő 

című lap cikkeihez  fordul  segítségül).  A regény folyamán egyre  inkább öntudatára  ébredt 

ókanizsai  botrányhős később felhagy a képzelőerőnek kevés táplálékot  kínáló bolti  eladói 

állással, hogy a fővárosba költözve az újságírói hivatás irányába csábuljon el. 

2.8.4. A pletyka

A fekete zongora meghatározó nyelvi-kommunikatív terét a  pletyka, a pletykálkodás 

jelöli ki. Már szinte közvetlenül a gyilkosságot követően így figyelmezteti a főhőst a város 

doktora: „– Fél órán belül az egész város tudni fogja. Sietnünk kell, hogy Zsike nénéd [az 

orvos  felesége  –  Sz.  I.]  kíváncsi  barátnői  elől  eltitkolhassuk,  amit  kell.  Már  ha  van  mit 

titkolni”.208 Bizonyos fokig a nyomozás sikere és tétje maga is azon áll vagy bukik, hogy egy 

ennyire pletykás, a mendemondákra és a látszólagos jól értesültségre ilyen nagy örömmel 

támaszkodó  nyelvi  közegben  ki  képes  rendet  tenni  a  fals  vagy  fél  információk  kusza 

szövedékében – a pletyka diszkurzív rendje ugyanis nem írja  elő,  hogy az információnak 

megalapozottnak netán valósnak kell lennie. Erre a rendrakásra, a tisztánlátás előmozdítására 

talán több esélye kínálkozik egy nőnek – amennyiben elfogadjuk az állítást, mely a feminista 

irodalomkritikán  belül  is  komoly  súllyal  van  jelen,  vagyishogy  a  pletyka,  mint  nyelvi 

megnyilvánulás  és  kommunikációs  folyamat  inkább  a  női  cselekményszövés  és 

információcsere szempontjából meghatározó, és ilyenformán majdhogynem „szinonim a női 

beszéddel”.209 Függetlenül attól, hogy a regény esetében ez a nő, vagyis Dávid Veron, hogyan 

vélekedik a pletykáról magáról. Egy helyen például így replikázik a családi civódás hevében: 

„– Édesanyám – kelt föl az asztal mellől Veron –, a piaci kofák meg a szomszédasszonyok 

korántsem  egyenlőek  az  egész  várossal.  Vannak  mások  is,  okosabbak  és  érdekesebb 

személyek, akik nem törődnek a kósza pletykákkal”.210 Ehhez képest az igencsak öntudatos és 

felvágott  nyelvű  boltos  kisasszony,  akit  nyugodtan  (és  ironikus  túlzással)  nevezhetnénk  a 

helyi elit- vagy magaskultúra magányos világítótornyának is, a hivatalos szférával folytatott 

diskurzus  után  a  már  említett  női  nyilvánosság  színterére,  a  Nagyvendéglő  „második 

nyilvánosságának”  lármás  közegébe  siet.  A  szabályozott  analízis  (Vékony  doktor  és 

Dujmovics kapitány helyszínelése) után itt már az asszociatívabb értelmezések elszabadulása 

a  jellemző.  Ezen  a  ponton  alapos  képet  nyerhetünk  az  ókanizsai  szóbeszéd 

„folyamatábrájáról” is:

208 BARÁTH: A fekete… 17.
209 FOSTER, Eric K.: Research on Gossip: Taxonomy, Methods, and Future Directions. In: Review of General 
Psychology, 2004, Vol. 8, No. 2, 80.
210 BARÁTH: A fekete… 22-23.
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Aztán  a  Nagyvendéglőbe  sietett,  hogy megválaszolja  az  ókanizsai  közönség 

fennköltebb  ízlésű  részének  feltehetően  számos,  a  bűnügyet  illető  kérdését. 

Vékonyné szakavatott és szorgalmas hírügynökségi munkájának hála ugyanis 

délutánra már az egész városban Vili tragikus elmúlásáról beszéltek. Ha történt 

bármi,  netán  az  alsóvárosban  odakozmált  egy ifjú  menyecske  első  paprikás 

krumplija, vagy valaki a szokottnál nagyobb bankót csúsztatott a Szent Antal 

perselyébe, Vékonyné viharvert fekete csipkekalapja sűrű egymásutánban tűnt 

fel a Nagyvendéglőben, a piacon, a fűszeresnél. Hamarosan még a kakas elől 

tollát borzolva menekülő tyúkra is rámondták: „Futkorász, mint nagy hírrel a 

doktorné.” Ahogy azonban a nem hivatalos forrásból való tudakozódás esetén 

gyakran  megtörtént,  a  szomorú  eseménynek  most  is  csak  kevés  mozzanata 

került változatlanul, az igazsághoz híven napvilágra.211    

A szomorú esemény ez esetben egy gyilkosság, ám a regény elején a közösség jó része 

mintha  nem tudna,  vagy nem akarna  különbséget  tenni  a  tragikus  esemény és  a  fentebb 

említett  konyhai  malőr  között.  Egyszerre  látszanak elbagatellizálni  a  bűntettet,  illetve  – a 

pletyka,  a  szóbeszéd regiszteréhez igazodva – próbálnak képtelen megoldásokat találni az 

egyébként valóban különleges esetre. (Különleges, hiszen megtudhatjuk a doktor közléséből, 

hogy Ókanizsán tíz éve nem történt gyilkosság, illetve általában véve jól körbehatárolható, 

hogy milyen okokból és körülmények között kerül sor ilyen súlyos bűntény elkövetésére). Ám 

már ezen a  ponton is  előkerülnek a  szóbeszédnek,  a  rossz nyelvek működésének az  igen 

intenzív és nem egészen veszélytelen túlkapásai.  Veront kérdésekbe burkolt  hallomásokkal 

szembesítik,  és  ezek  többsége  szimplán  együgyű  torzítása  és  tupírozása  a  valóságnak: 

„Tényleg egy pisztoly volt Vili kezében”, „Kinek a monogramja volt a gyilkos ezüsttőrön”, 

„Dujmovics oroszlánkarmolásokat talált Vili hátán”, „Az olasz cirkuszosok féltékenységből 

tették el láb alól Vilit, mert az ő bolondjuk nem volt akkora tréfamester, mint Vili”?212 

Ezek a kérdések ártatlanok, legfeljebb együgyűek. (Ráadásul, eltekintve az oroszlán-

száltól, a valóságnak egy-egy apró szeletét még tartalmazzák is, hiszen a monogramnak van 

szerepe, Vili pedig kétség kívül bolond volt, még ha a szónak nem abban az értelemben is,  

ami a cirkuszszakmán belül  állással kecsegtette  volna).  Ám az egyik kérdés már kevésbé 

ártatlan: „–Vili a zsidó összeesküvés áldozata? – böködte meg az özvegy Kökényné Veron 

211 BARÁTH: A fekete… 23.
212 BARÁTH: i. m. 24.
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mellkasát  a  sétálóutcán.  A rég  elhunyt  pénzügyminisztériumi  kishivatalnokból  kíntornássá 

avanzsált Kökény Elemér feleségéből ezúttal meggylikőr illata áradt”.213 Bár könnyű lenne a 

jelenetben  az  önhibájából  lecsúszott  úri  magyar  és  keresztény  középosztály  irigységgel 

vegyes  rosszindulatát  feltételezni  csupán,  ám a  jól  értesült  hölgy az  információkat,  saját 

közlése  szerint,  máshonnan  vette:  „Kökény  Lizi,  született  korbáti  Korbáth  Elizabetta, 

felhajtotta  özvegyi  tüllfátyolát,  hogy  nagyobb  hangsúlyt  biztosítson  szavainak,  és  Veron 

fülébe  suttogta:  –  A parasztok beszélik!”.214 Vagyis  az előítélet  (mint  oly sok esetben)  az 

egyébként egymással nem a legmelegebb viszont ápolókat is képes egyesíteni a harmadik fél 

szapulásával  –  a  közös  ellenségkép  megteremtésével.  Az  ártatlannak  vélt  pletyka  képlete 

mindig  ez:  információcsere  a  jelen  nem  lévő  harmadik  félről,  akit  (árulkodó  módon) 

célpontnak (target) is nyugodtan lehet nevezni.215

A pletykát,  aminek jelentése  köznapi  értelemben és  a  mindennapi  szóhasználatban 

látszólag  egyértelmű  és  megegyezésszerű,  valójában  nem  könnyű  meghatározni  vagy 

tudományos  igényességgel  definiálni.  Ahogy Szvetelszky  Zsuzsa  fogalmaz:  „A pletyka  a 

kommunikáció közlegénye, az ismeretlen katona”.216 Ennek ellenére megkísérli azonosítani és 

meghatározni  ezt  az ismeretlen katonát,  és  semmi nem szól  az  ellen,  hogy sorvezetőként 

elfogadjuk definícióját: „A pletyka ismerhető szereplőkről szóló, nem publikus információ, a 

pletykálás  az  emberi  faj  egészére  jellemző,  polihierarchikus  szerveződésű kommunikációs 

folyamat.”217 

Ókanizsa  esetében  minden  szereplő  (az  áldozatok,  a  feltételezett  tettesek  és  a 

nyomozásban  résztvevők)  mind  (köz)ismertek.  Vagyis  a  pletyka  „terjedési  sebessége”  és 

hatékonysága szempontjából a városka ideális helynek számít. A szoros kötelékek megléte 

azzal  a  következménnyel  is  jár,  hogy  az  álmos  alföldi  településen  a  közszféra  és  a 

magánszféra gyakran egybemosódik, vagy összeütközésbe kerül. Ami megint csak kedvező 

táptalajt biztosít ennek a sokat kárhoztatott nyelvi megnyilvánulásnak, hiszen a „pletyka a 

határmezsgyén tud  igazán virulni.”218 A jelenség mibenléte  összefüggésben áll  az  említett 

szférák szétválaszthatóságával, hiszen „[a]hol a magánélet és a nyilvános nem választható el 

egymástól, ott a pletyka publikusnak számít, de mihelyt azzá válik, nem pletyka többé, hanem 

hír és/vagy információ”.219 Ez a feszültség, ami a hivatalos szféra és a magánélet túl szoros 

213 BARÁTH: uo. 24.
214 BARÁTH: uo. 24.
215 FOSTER: Research on… 81.
216 SZVETELSZKY, Zsuzsanna: A pletyka meghatározása. In: Ex Symposion, 2001/36-37., 13.
217 SZVETELSZKY: uo.
218 SZVETELSZKY: uo. 
219 SZVETELSZKY: i. m. 13-14..
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kötődéséből adódik, tapinthatóan jelen van a regényben, és ismét csak Veron személye az, aki 

elsősorban  ütközőzónává  válik,  illetve  ő  az,  aki  laikus  létére  sem zárható  ki  a  hivatalos 

nyomozati eljárás folyamatából. 

A pletyka tehát képes rámutatni többek között a privát és a publikus szerepek közötti 

ellentmondásos  viszonyra  is.  Erre  jó  példa  a  regényben  Dujmovics  kapitány,  a 

rendőrparancsnok, aki publikus szerepében szigorú és erélyes (vagy legalábbis annak akar 

látszani),  míg  féltékeny férjként  némiképp komikus és  szánandó figura.  A fekete  zongora 

egyik komoly erénye, hogy életszerűen, az erőltetett elméletieskedés csapdáját kikerülve, sőt 

kimondottan  szórakoztató  módon  képes  megmutatni  a  különféle  nyilvánosságok 

találkozásának és a jellemző nyelvi folyamatoknak a működését egy adott, vagyis történetileg 

nagyon is meghatározott közeg (jelen esetben a századelő magyar vidéki mezővárosáról van 

szó)  esetében.  Éppen  ezért  nagyon  szerencsés  dramaturgiai  megoldás,  hogy  a  főszereplő 

Veron, mielőtt amatőr nyomozóvá vedlene, a gyilkosság első számú tanújaként áll először az 

olvasók elé. A pletykálkodás, a szóbeszéd nyilvánvalóan az ő közvetlen érintettsége nélkül is 

működésbe  lépne,  de  így  szinte  rögtön  kapcsolatba  kerül  egymással  (és  némiképp 

feszültségbe  is  kerül)  a  nyilvános  szféra  és  a  magán  (hivatalos  igazságszolgáltatás  és  a 

magánszorgalmú információgyűjtés), a férfiközpontú nyilvánosság és a női közvélemény, a 

szigorú, neutrális analízis és a szubjektív értelmezés tevékenysége. 

Veron  tudatosan  él  a  pletykahálózat  informatív  lehetőségeivel,  és  ebben  (is) 

rokonítható az alakja Miss Marple-éval. A nyilvánvaló különbségek mellett, melyek leginkább 

az  életkorból  és  persze  az  ábrázolt  társadalmi  környezetekből  következnek,  számos 

hasonlóságot  lehet  felfedezni  a  két  nyomozóhölgy  közösségen  belül  elfoglalt  pozíciójára 

vonatkozóan.  Mindenekelőtt  a  sajátos  kívülállói  szerepkört  lehet  említeni  (utalva  ezzel  a 

nyomozó figurájával kapcsolatban már korábban leírtakra is). Az adott közösségeken belül 

mindketten viszonylag központi  szerepet töltenek be,  ugyanakkor nem számítanak hatalmi 

tényezőnek (ami a pletykahálózat  szempontjából  nézve nem is bír  jelentőséggel,  mivel  az 

polihierarchikusan  szerveződik).  Közel  állnak  a  fontos  információs  csomópontokhoz,  sőt 

esetenként maguk is azzá válnak. Érdemes megidézni Miss Marple alakját, hátha a jellemzés 

egy kicsit közelebb visz bennünket Dávid Veron karakteréhez is – akár éppen a különbségek 

lajstromozásán keresztül:  „[N]em ő a  központi  szereplő,  és az esetek többségében nem is 

aktív. Miss Marple a közösség és a regényvilág perifériáján helyezkedik el, liminális figura, 

egyszerre kívülálló (mint felesleges nő, vénkisasszony, egy marginalizált és megvetett csoport 

tagja), bár mindig ott van legbelül, a közösség tagja, aki jelentéktelenségénél és tipikusságánál 

fogva észrevehetetlen […]. Szemlélő-voyeur, de nem résztvevője az eseményeknek […] ő is 
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helyettes, akinek életét mások élik, és aki mások életében talál izgalmat és beszédtémát”.220 

A fekete zongora figyelmes olvasói  ezen a  ponton akár nemtetszésüknek is  hangot 

adhatnának, hiszen az alig-huszonéves ókanizsai regényhős kétség kívül aktív szerepet visz a 

történet  alakulásában,  és  elsőre  egyértelműen  központi  szereplőnek  tűnik.  Még  kevésbé 

nevezhető jelentéktelennek,  és  merész túlzás lenne azt  állítani,  hogy tipikusnak számít  az 

álmos-poros alföldi városkában. Ám ez a kép árnyalható. Veron ugyanis semmiképpen sem 

tarthat igényt a közösség tartós figyelmére – az más kérdés, hogy erre mennyire van igénye,  

ahogy az is, hogy ha mégis sikerül felhívnia magára a figyelmet, azzal mennyire jár jól –, 

miután  egyre  inkább nő annak esélye,  hogy végleg  a  vénkisasszony státusz  elnyerése  jut 

osztályrészéül.     

A pletyka és maga a nyomozás tevékenységének több eleme között kimondottan sok 

hasonlóságot  lehet  kimutatni.221 Egyfelől  a  pletyka  „lényegében  információk  gyűjtése  és 

rendszerezése más emberekre vonatkozó véleményekről”.222 Másfelől alapvető narratívaként 

mindig elbeszélés formájában van jelen, olyan „történeteken alapul, melyek kontextusfüggő 

események egymásutánjából állnak össze, vagyis az egyes elemek strukturális elrendeződésük 

folytán  önmagukon  túlmutató  többletjelentést  hordoznak  (akár  úgy,  mint  más  események 

előzményei vagy azok magyarázatai, az ok-okozati lánc elemei stb.)”.223 

A  fekete  zongora a  hivatásos  nyomozás  és  a  szóbeszédeken  alapuló  önkéntes 

szaglászás közötti feszültségre is rávilágít. A már sokat emlegetett rendőrkapitány egy helyen 

kénytelen rádöbbeni, hogy a városkában folyó pusmogás és a hírek lelkes adásvétele aláássa a 

nyomozás tekintélyét, sőt veszélyeztetni annak sikeres végkimenetelét, és persze megint csak 

Kökény  asszonyság  neve  kerül  elő:  „–  Ó,  az  a  némber  egy  istencsapása!  –  csapott  a 

homlokára Dujmovics. – Tudhattam volna, hogy ő kotyogta ki! Semmi nem áll meg benne, se 

220 BÉNYEI: Miss Marple… 84.
221 Visszautalva a történeti megismerés kapcsán korábban már röviden érintett elméleti kérdésekre, érdekes 
szempontnak látszik Szvetelszky azon eszmefuttatása is, mely a pletykát és a kommunikáció és az 
információközlés történeti kontextusába helyezve a hírforrások megbízhatóságát járja körül. Azt állítja, hogy a 
nyomtatott sajtó megjelenése előtt a szóbeszéd volt az elsődleges hírforrás, és a nyomtatott sajtó megjelenése a 
pletyka szerepét illetően elsősorban annak központosítottá tétele miatt hozott változást, igaz, hatására 
megteremtődött a nyilvános ellenőrizhető információ is, ugyanakkor a nyomtatásra kerülő szövegek sokszor 
eredendően pletykának induló, de a hatalmi pozíciókban lévők által valamilyen érdek miatt szándékosan éltetett 
történeteket is rögzítettek. SZVETELSZKY: A pletyka… 11. 
222 SZVETELSZKY: i. m. 14.
223 SZVETELSZKY: uo. A tanulmányíró azzal különíti el a pletykát az anekdotától, hogy azt a „miért” érdekli, 
míg a pletykát mindig a „hogyan”. A krimi mint elbeszélésforma természetesen nem mondhat le egyik 
kérdéstípusról se, sőt, éppen a kettő kölcsönös egymásra hatása adja meg az egyes krimiszövegek dinamikáját. A 
krimi kifordításának és paródiájának egyébként az is lehet az eszköze, hogy az író az események, vagyis az 
egyes elemek struktúráját úgy építi fel, hogy azok egy bűntény láncszemeinek tűnjenek, ám később hagyja, hogy 
lelepleződjön ennek a bűnügyi kontextusnak az erőltetettsége. Hazai példáit is lehet erre említeni, Vörös István 
2011-ben megjelent Keresztelés özönvízzel című regényét, ami alcíme szerint Befejezhetetlen krimi. Ebben a 
szövegben valami hasonlóra látunk példát, a bűntény nem bűntény (nem úgy bűntény), a detektívregényen edzett 
logika önkénye hiába szimatol gyilkosságot.  
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az igaz, se a hamis! De csak kerüljön a szemem elé, bezsuppolom a fogdába!”224  

Ókanizsa területén mintha részben érvényüket és erejüket vesztenék a hivatalosnak 

számító  kommunikációs  csatornák;  az  írásbeliség  helyett  egyértelműen  a  szóbeszéd  a 

különféle híresztelések szervezik a mindennapi diskurzust, még az olyan egyéként komoly és 

precíz tényadatolást igénylő tevékenységek esetében is, mint a nyomozás. 

A nyomtatott hírközlés ugyan megjelenik pár mondat erejéig a regény lapjain, ám a 

regényvilágon belül a sajtótermékek nem a minőségi hírforrás szavatolójaként tündökölnek, 

sőt,  láthatóan  komoly  hiányosságokkal  küzdenek,  ami  a  megbízhatóságot  és  a 

kiegyensúlyozottságot  illeti.  A  Bács  Megyei  Hírlap tudósítása  például  a  blikkfangos 

„Titokzatos gyilkosságsorozat Bácskában! Ókanizsa polgárai rettegésben”! címmel ad hírt az 

eseményekről, és ezzel még komoly visszafogottságról tesz tanúbizonyságot, szemben az Esti  

Újsággal, mely címadásával („A félkezű késelő véres garázdálkodása – A gonosz szelleme  

megszállta a Tisza partját!”) némi metafizikai mellékzöngét is sikerrel  csempészik bele a 

kedélyborzoló hírbe.225

Ha a regényben nem is kapnak túlságosan hangsúlyos szerepet a különféle helyi vagy 

megyei lapok, ha máshonnan nem, a krimi szerzőjének teoretikus közléséből megtudhatjuk, 

valójában milyen fontos és árulkodó források ezek a kor iránt érdeklődő kutató számára. „A 

bulvárhírek (vagy ahogy az angolszász szakirodalom nevezi: tabloidok), mindamellett, hogy 

létezésük  is  botránynak  számít  az  úgynevezett  magaskultúra  mércéi  szerint,  a  történeti 

források körében is remekül helytállnak.”226 Az említett szövegből azt is megtudhatjuk – és 

nem nehéz így utólag az elemzett regény egyfajta előtanulmányát látni benne –, hogy a cél  

nem  más,  mint  az,  hogy  „bepillantást  nyerhessünk  az  egykori  Bács-Bodrog  megye  egy 

városkájának, Magyarkanizsának az erkölcsi törvénykönyvébe az első világháborút megelőző 

évek időszakában.”227 

Talán  nem  teljesen  légből  kapott  meglátás,  ha  valamiféle  analógiát  látunk  a 

bulvárhírek és a detektívregények használata és megítélése között. Nem csak arról van szó, 

hogy megítélésük legalábbis ellentmondásos „az úgynevezett magaskultúra mércéi szerint”, 

vagy  hogy  remekül  helytállnak  mint  történeti  források.  Érdekesebb  abban  keresni  a 

hasonlóságot, amilyen szerepet a közösség erkölcsi normákhoz való viszonyaiban játszanak.

Említett  tanulmányában  Baráth  a  tömegmédia  funkcionalitása  felől  értelmezi  a 

bulvárhíreket és a bennük kirajzolód botránynarratívákat, amik ebben a megközelítésben az 

224 BARÁTH: A fekete… 222.
225 BARÁTH: A fekete… 143.
226 BARÁTH: Revolver és vasvilla. In: Médiakutató, 2006 ősz, 52.  
227 BARÁTH: uo. 
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erkölcsi  dilemmák  nyilvánossá  tételében  játszanak  fontos  szerepet.228 Ez  a  funkcionalista 

megközelítés – ahogy Baráth Császira hivatkozva utal  erre  – olyan szekularizált  rítust  lát 

artikulálódni a szenzációsajtóban, amely a Jó és Rossz pólusaira osztja fel a társadalmit is, és 

„amelynek  során  a  közös,  implicit  morális-ideologikus  kódex  egy  paragrafusának 

megsértéséről  folyik  nyilvános  diskurzus”.229 Baráth  részletesebben  foglalkozik  – 

összhangban az idevágó pszichológiai  irányzat  meglátásaival  – a  bulvártörténetek narratív 

felépítésével.  Érvelése  szerint  a  médiabotrányok  –  hasonlóan  a  mitikus  történetekhez  – 

igazodási pontként, egyfajta keretként szolgálnak, mely segít választ adni a kérdésre: hogyan 

is éljünk.230 Ez a meglátás azon a feltételezésen alapul, hogy a közösségek birtokában van egy 

történetséma-készlet,  amiket  bármely  eseményre  alkalmazni  lehet,  így  segítve  elő  a  rend 

megteremtését.231

Érdekes következtetések levonására csábít, ha Baráth Katalin krimijét a Baráth Katalin 

tanulmányából kihüvelyezhető tanulságok szűrőjén át olvassuk. Például azért, mert némiképp 

új fénytörésbe kerülhet ez által a regény címe és mindaz, amit mozgásba hozható általa. Úgy 

tűnik ugyanis,  hogy míg a  Kökényné által  közvetített,  és a parasztok körében susmorgott 

zsidó összeesküvés vagy a helyi média harsogó híradásai szerves részét képezik a már említett 

közösségi  történetséma-készletnek,  addig  a  verscím  és  a  gyilkosságok  során  egyre 

nyilvánvalóbbá  váló  irodalmi  utalások  olyan  értelmezői  megközelítést  kényszerítenek  a 

közösségre, amit nem sokan éreznek a sajátjukénak – leszámítva például Veront. 

Már  csak  azért  is  bizonyult  a  szerző  részéről  jó  döntésnek  az,  hogy  az  irodalmi 

értelmezés  kínjait  szabadította  rá  Ókanizsa  fikciós  –  de  az  általa  kutatott  Magyarkanizsa 

egykori lakosaival igencsak sok hasonlóságot mutató – szereplőire, mert így egy némiképp 

ismeretlennek  számító  szociális  szorongást  vegyít  a  közös  normarendszer  megsértésének 

amúgy sem kellemes tapasztalatába. Azt, hogy az irodalom, főként az úgynevezett modern 

irodalom értelmezése mennyire „tájidegen” és nem szokványos tevékenység Ókanizsán, jól 

kifejezik  a  helyi  irodalmi  olvasókört  vezető  Veritas  nővér  szavai,  amiket  a  helyi 

könyvbarátokhoz intéz: „Maguk talán nem mindannyian ismerték volna fel, miféle vers is az. 

Veronika azonban, mint tudjuk, a modern költészet tántoríthatatlan híve, így az ő szeme előtt 

nem maradt titok, hogy az országszerte híres nagyvárosi költő, Ady Endre egyik alkotásáról 

228 BARÁTH: i. m. 53.
229 BARÁTH: i. m. 54. 
230 BARÁTH: Revolver… 59.
231 Ez a közösségi „narráció-igény” és rendteremtési vágy egyes vélemények szerint nem korlátozódik az 
említett szövegtípusra – vagy éppen a krimire, ha már itt tartunk –, hanem még a tudományos munkák esetében 
is felvethető az említett történetséma-készlet használata, elég csak ezzel kapcsolatban White munkásságára 
utalni. 
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van  szó.  Mivel  Veronikán  kívül  kevesen  találkozhattak  még  ezzel  a  verssel,  most 

felolvasom.”232

A  regényben  ugyanakkor  a  „hagyományos”,  vagyis  jól  bejáratódott  értelmezői 

stratégia sem szorul teljesen háttérbe. A gyilkosságsorozat kapcsán többször is előbukkan az a 

motívum,  amit  Baráth  a  mintaadó  kisváros  bulvársajtója  kapcsán  mint  időszakos 

identitásvesztést emleget. „Újabb történetvariációt jelenthetnek az identitásprobléma témájára 

azok az elbeszélések, amelyekben leginkább az alkohol, a pénz vagy egy másik személy iránti 

szenvedély (szerelem, gyűlölet, irigység stb.) veszi át a hatalmat a pszichodráma hőse felett, s 

egy időre  szertefoszlatja  az önuralom racionálisan  parancsoló  erejét.  A szenvedély okozta 

»féktelenség« ambivalens megítélése (az ilyen hősök gyakran áldozatként kerülnek a lokális 

erkölcs törvényének sáncain túlra) jelzi a felelősségnek az identitáshoz való kapcsolását.”233 A 

fekete zongora lapjain több ilyen „hős” is felbukkan – és nem kerülhetik el a legkeményebb 

büntetést,  amikor is a közösség számára „láthatatlanná válnak”. Így nyilatkozik például  a 

helyi  zongoristáról, akit a kéjvágy hajszol erőszakos cselekménybe, a város doktora: „[…] Az 

a szerencsétlen zongorista ennyi idő alatt bizonyára megértette, hogy a mi kis városunkban ő 

immár erkölcsi hulla. Ami gyakorlatilag nem sokban különbözik a biológiai hullaságtól…”234 

Aztán ott van például a vak kántor (a fogyatékosság Baráth elemzésében eleve  korlátozott  

identitásnak minősül), akit a kéjvágy és az italozás dönt rabigába, ugyanakkor a közösség 

nem  vonja  meg  tőle  az  együttérzést,  amit  többek  az  amúgy  tehetséges  zenész  rossz 

természetű, perlekedő felesége vált ki. De a helyzet még ennél is pikánsabb, hiszen a regény 

olvasása során egyértelművé válik: a gyilkosság körüli nyomozás láttatni engedi azt is, hogy a 

még  egyébként  tekintéllyel  bíró  személyek  önuralma  is  jócskán  próbára  tehető  és  a 

szenvedélyesség tőlük sem idegen. Elég felidézni a következő, a Vili halála után nem sokkal 

játszódó női csevelyt:

– Akkor talán valamelyik kőművessel szólalkozott össze a Vili!

– Vagy a Timon atya elégelte meg, hogy mise közben mindenki füle hallatára 

bolondokat beszél!

Az utóbbi kijelentés az eddigieknél is jobban felkavarta a kedélyeket. Timon 

káplán  oktatta  erkölcsre  a  leányiskola  növendékeit,  és  a  helybéli  lányok-

asszonyok az ő szoborszépségű arcmásával a képzeletükben tértek aludni.

– Timon atya? Ő soha!

232 BARÁTH: A fekete… 89.
233 BARÁTH: Revolver… 62.
234 BARÁTH: A fekete… 130.
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– Azzal az angyali arcával és tiszta lélekkel ilyet nem tehetett!

– Ha kell, megesküszöm a szent őrangyalokra, hogy Timon atya sosem tenne 

ilyet!

– Hááát… – vágott  közbe Giselle,  előre mulatva szavai  hatásán –,  azért  azt 

lássuk be, hogy abban az emberben csak úgy lángol a szent indulat! Ki merné 

mondani, hogy nincs benne szenvedély?235

 

Baráth  tanulmányának az  egyik  tanulsága  az,  hogy a  regény kapcsán példaadónak 

bizonyult  magyarkanizsai  bulvárelbeszélések  mélyén  rejlő  alapvető  és  középponti 

történetmag nem más, mint az identitás birtoklásának a kérdése.236 Vagyis a bulvárhírek egyik 

fő tanulsága a közösség számára alapvetően az,  hogy mindenki legyen ura önmagának és 

töltse be azt a szerepet, amit társadalmi rangja kijelöl számára.237 Ebből a szempontból szintén 

a  hasznos  és  megalapozott  írói  döntések  közé  lehet  sorolni  a  főhős  Dávid  Veron  fiktív 

személyiségének megalkotását, mint olyan valakiét,  akit származása folytán jól körülírható 

szereplehetőség várna a helyi társadalomban, ám mégse kíván élni azzal. Mondhatnánk, hogy 

Veron viselkedése már önmagában botrányos. A felsorolt identitás-esetek mellett még egyet 

említ Baráth tanulmánya, ez pedig az  elrejtett identitásé, ami a csalással, szélhámossággal 

kapcsolatos bulvárhírekben kerül elő. A fekete zongora cselekménye szempontjából ez utóbbi 

normaszegés igencsak kiemelt jelentőségű. Anélkül, hogy erről részletesen szó esne (hátha 

valaki, és erre csak biztatni lehet mindenkit, el szeretné olvasni a regényt…) annyit érdemes 

megjegyezni ennek kapcsán, hogy a helyi és országos társadalmi viszonyokra egyaránt oly’ 

jellemző rangkórságnak is szerep jut a regényben ezzel összefüggésben. Ami szintén nem volt 

példanélküli az akkori lapok tanulsága szerint: „E megtévesztéstörténetek előzménye mindig 

egy  hamis  identitáscsere,  amelynek  eredményeként  (hisz  a  társadalmi  rend  egyik  fő 

tartóoszlopa a hit, miszerint mindenki azonos önmagával – pontosabban egy névvel és/vagy 

státussal) a közösség áldozattá válik.”238 

***

Annak ellenére,  hogy a  szöveg kissé  ki  is  karikírozza  a  kor  (sőt,  a  mindenkorok) 

bulvárzsurnalizmusát,  sajtótörténeti  értelemben  nem  megalapozatlan  ilyen  hatásvadász 

235 BARÁTH: i. m. 28.
236 BARÁTH: Revolver… 60.
237 BARÁTH: uo.
238 BARÁTH: i. m. 63. 
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címeket  biggyeszteni  a  képzeletbeli  beszámolók  élére.  Elég  csak  ismét  utalni  az  első 

fejezetben  már  említett,  a  korszakra  nagyon  is  jellemző  bűnügyi  újságírás  szerepére  a 

szenzációéhes közönség kíváncsiságának kielégítése terén (amire a kor krimije, mint az már 

szóba került,  nem volt,  nem lehetett  képes).  (Más  kérdés,  hogy a  fiktív  cikkek  szövege, 

különösen az Esti újságé, már-már az abszurd képtelenségig fokozzák a morális pánikkeltést, 

bár tulajdonképpen ez a törekvés szintúgy nem számított példátlannak, sem akkor, sem ma). A 

nyomtatott  média  tehát  tulajdonképpen  hiányosságaival  és  szakmaiatlanságával  tűntet  a 

regényben, és valamiképpen ez is erősíti a képet Ókanizsa zártságáról és a kisváros sajátos 

diszkurzív  világáról.239 Ahogy  magától  a  főszereplőtől  megtudjuk,  a  kor  legjelentősebb 

irodalmi  folyóiratának  például  igen  csekély  számú  olvasója  akad  a  városban  („Ákosnak 

felszaladt a szemöldöke a csodálkozástól. – Nyugat? Ebben a városban olvassák a Nyugatot? 

– Bizony ám! Horribilis  példányszámot értékesítünk! – mosolygott  kajánul  Veron. Három 

példányt rendelek rendszerint”).240 De nem tűnnek fel a regény lapjain más sajtótermékek se. 

Gyáni Gábor egyik tanulmányában a sajtó társadalomtörténeti narratíváját emlegeti, 

mint lehetséges kutatási irányt, melyet szem előtt tartva a sajtó használata válik elsődleges 

kérdéssé, vagyis „arra keresünk feleletet, hogy mire szolgált vajon a sajtó a maga korában”.241 

Ebben a  megközelítésben mindenesetre  megalapozott  kijelentésnek látszik,  hogy a  Baráth 

által rekonstruált és meg- vagy újrateremtett békebeli bánsági városka esetében a sajtóhírek és 

sajtóhíresztelések  szerepe  nem  mérhető  össze  a  személyközi  kommunikáció  és 

véleménycsere, elsősorban a pletyka terminusával fémjelezhető, válfajával. Beszédes példája 

ennek a kommunikációs téren megmutatkozó elzártságnak, hogy a gyilkosság megoldásában 

kulcsszerepet  játszó  szabadkai  botrány híre  nem jut  el  a  településre,  miközben  Ókanizsa 

egyértelműen  Szabadka  vonzáskörzetébe  tartozik.  Ugyanakkor  Ókanizsa  lakosai  mégsem 

tekinthetőek tájékozatlannak. Az más kérdés, hogy vajon a hírek milyen szűrőkön keresztül 

juthatnak  el  hozzájuk,  hiszen  például  Adyról,  a  kor  botrányhőséről  tudnak,  és  nem  is 

tartózkodnak attól, hogy véleményt is formáljanak a költőzseniről.

239 Némiképp azért finomításra szorul ez a kép. Baráth tanulmánya is jelzi, hogy a korban a helyi sajtó, vagyis a 
Kanizsai Újság „evolúciója” kapcsán, hogy a lap esetében is látható, ahogy hirtelen beköszöntött a „pulitzeri 
fordulat”, vagyis a népnevelő-nemesítő szándék helyett a tömegek szórakoztatása vált a lapkiadó elsődleges 
érdekévé. Vagyis a Baráth által a regényben „idézett” lapok esetében nem lehet kizárni, hogy a szerző szándékos 
és parodisztikus túlzásáról van szó, ami persze nagyon is valós tapasztalatokon nyugszik. 
240 BARÁTH: A fekete… 190. Persze nem állíthatnánk, hogy ez a három példány olyannyira kevés lenne, hiszen 
a lapnak országosan sem volt túlságosan sok előfizetője, kivételesnek számított és nem is tartott túl sokáig az a 
későbbi időszak, amikor 1200-an fizettek elő a lapra. Éppen ezért inkább Losonczy Ákos csodálkozása a 
helytállóbb.
241 GYÁNI, Gábor: Sajtótörténet a társadalomtörténész szempontjából. In: Médiakutató, 2006 tavasz, 63.

86



2.8.5. „ Íme, milyen nagy az irodalom hatalma!”242 

Irodalom és értelmezés Ókanizsán

A regény kapcsán  természetesen  semmiképp  sem hagyható  figyelmen  kívül  annak 

ténye,  hogy már  a  címadásban  is  tetten  érhető  a  szándék  az  irodalmi  utalás(ok)  játékba 

hozatalára.  A nyomozás  fordulatainak  kikotyogását  mellőzve  érdemes  nyomatékosítani:  a 

bűnesetek szoros kapcsolatban állnak vagy állhatnak a szövegben Ady Endre hasonló című 

közismert versével. Nem szokatlan ez a megoldás, sőt, egészen konvencionálisnak tekinthető, 

figyelembe  véve,  hány meg  hány  krimi  és  thriller  szüzséjében  játszanak  fontos  szerepet 

különféle szöveges üzenetek, melyek dekódolása feltételezi, hogy legalább egyvalaki képes 

legyen  eligazodni  a  gyilkos  által  működésbe  hozott  kulturális  utalásrendszerben,  továbbá 

megtalálni annak kapcsolódási pontjait az adott bűnesethez. A filmvásznon is egészen gyakran 

találkozni  ezzel  a  megoldással,  elég  csak  megemlíteni  a  Hetedik243 című  filmet  vagy  a 

megtörtént eset alapján rendezett Zodiákust244. (Csak a rend kedvéért említjük Dan Brown Da 

Vinci-kódját,  mint  azt  az  állatorvosi  lovat,  mely  szépen  példázza,  a  kultúrtörténeti 

adalékanyagokból kevert  elnagyolt  máz sem képes elfedni egy szöveg vagy film sekélyes 

voltát).  A nyomfejtői izgalom ilyen esetekben megtöbbszöröződik, hiszen a szöveg eredeti 

értelmét előállítani óhajtó hermeneuta rejtvényfejtő izgalmát is átélheti az olvasó/néző a fő 

cselekményszál fordulatai mellett. 

Az irodalmi utalásokra alapuló bűntények csak akkor teljesíthetik be küldetésüket, ha 

akadnak a közösségen belül olyanok, akik egyfelől megfelelő műveltség birtokában vannak, 

másfelől képesek felszabadítani gondolkodásukat annak érdekében, hogy új és meghökkentő 

nézőpontok  csatasorba  állításával  találjanak  értelmet  az  események  láncolatában.  Az 

értelemkeresés  izgalmát  azonban szinte  csak egy paraszthajszál  választja  el  a  tébolytól,  a 

mindenben  utalást,  jelet  és  nyomot  látó  értelmezői  furortól.  Ezt  élheti  át  a  regény adott 

pontján az a valaki is, aki a legfőbb autoritásnak számít a közösségben, ha az irodalomértés 

kihívásáról van szó: „Veritas nővér idegszálait megfeszítve igyekezett rájönni a rejtélyre, ami 

a  vers  mögött  lappangott.  De érezte,  pontosan ez  a  görcsös  igyekezet  akadályozza,  hogy 

legalább  egy  kis  időre  át  tudjon  lényegülni  azzá  a  bizonyos  olvasóvá,  és  képes  legyen 

megragadni azt a különleges kapcsot, ami a verssorokat az ölés istentelen tervéhez illeszti”.245 

Ez a kapcsolat a gyilkos és a vers között már csak azért is különleges, mert gyakorlatilag azt 

feltételezi, a versnek van egy olyan olvasata, ami egy bizonyos szimbolikus rendszert alkot – 

242 BARÁTH: A fekete… 261.
243 Eredeti cím: Se7en. Rendezte: David Fincher. Bemutató éve: 1995.
244 Eredeti cím: Zodiac. Rendezte: David Fincher. Bemutató éve: 2007
245 BARÁTH: A fekete… 172.
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igaz, meglehetős olvasói önkény nyomán, ugyanakkor mégsem lehetetlen rekonstruálni azt. 

Veritas  nővér  ebbéli  meggyőződését  egyébként  nem  másra,  mint  a  francia  szimbolista 

költészet „eredményeire” alapozza, amikből az ő szobácskájában is lapul egy „igénytelen kis” 

válogatás.  A  regény  egyik  leginkább  ironikus  mozzanata  egyébként  pont  azzal  áll 

összefüggésben,  amit  a  nővér  a verssel  kapcsolatban gondol:  „Abban ugyanis  biztos volt, 

hogy a gyilkos nem ésszerűtlenül cselekvő, kiszámíthatatlan, csapongó szellem, hanem egy 

ördögien  bonyolult  tervet  kieszelő,  összetett  gondolkodású  egyén,  aki  egyelőre  még 

ismeretlen, de bizonyára határozott céllal veszi el az életeket.”246 Annyit a „poén lelövése” 

nélkül is el lehet árulni, hogy Veritas nővér helyesen értelmezte a gyilkos motivációit. Nem 

feltétlenül ítélte meg helyesen azonban azt, hogy abban milyen szerepet szánt a versnek az 

elkövető (már ha egyedül követte el borzalmas tetteit…). 

Senki nem kívánná őszintén másoknak az irodalmi szövegelemzés magányos kínjait, 

és hát Veritas nővér is igyekszik megosztani a terhet. Szerencsére Ókanizsa területén sem 

ismeretlen fogalom az irodalomszeretet, sőt mi több, komoly értelmező közösségre lelni az 

alföldi  városkában.  Az olvasni  szerető helyi  polgárok vitaköre  Polgári  Modern Olvasókör 

néven  működik.  A  bűnügyektől  felzaklatott  közösségen  belül  természetesen  –  miután 

egyértelművé  válik,  hogy a  sötét  ügyek  összefüggésbe  hozhatók  Ady versével  –  hirtelen 

megnő az irodalmi szövegek közös elemzésére való igény:

A  szokásos  kellemes  izgalmat  most  az  önkívület  váltotta  fel,  ugyanis  a 

rendkívüli körülményekre való tekintettel tervezett vitatémájukat, Arany János 

halhatatlan szépségű művét, a Toldi szerelmét Ady Endre költészetére cserélték. 

Veron tartott tőle, hogy ez a némileg merész téma a kör tagságának nagy részét 

visszariasztja  majd  a  részvételtől.  De  kellemesen  csalódott.  Nemcsak  a  jól 

ismert  arcok  jelentek  meg  teljes  számban,  hanem  még  újakat  is  vélt 

felfedezni.247

Mint az olvasó megtudhatja, Ókanizsa népének irodalmi pallérozásában Veritas nővér, 

a  helyi  iskolanénék  rendjének  nagyra  becsült  alakja  szerzett  elévülhetetlen  érdemeket  ez 

irányú  buzgalmával.  A  beszédes  nevű  (igazság)  szerzetesnő  fölöttébb  eredményesnek 

bizonyult  ebbéli  tevékenységében, hiszen mindkét helyi papírbolt  rákényszerült a könyvek 

forgalmazására. Az ekképpen formálódó helyi olvasóközönségről így ír Baráth: „Az iskola 

246 BARÁTH: A fekete… 172. 
247 BARÁTH: i. m. 87.
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idősebb  növendékei  és  az  iskolapadból  szinte  azonnal  saját  háztartásukba  kerülő 

fiatalasszonyok  szabályosan  rákaptak  az  olvasásra,  és  egy-egy  új  Jókai-kiadás  jelentősen 

fellendítette  mindkét  bolt  forgalmát”.248 Alapvetően – és  nem túl  meglepő módon – tehát 

meglehetősen konzervatív, a kánon részeként rögzült műveket (Arany Toldija) és a nem olyan 

régen elhunyt  „sztáríró” műveit  kedvelő rétegként  írható le  az ókanizsai  könyvfogyasztók 

legnagyobb része. Az olvasásszociológia történetére kíváncsi tanulmányok is alátámasztják A 

fekete  zongorában  vázolt  képet.  Gyáni  Gábor  elemzése  az  1885-ös  György  Aladár-féle 

statisztikai  kutatásról  rámutat  a  szépirodalmi  művek  növekvő  arányára  az  amúgy szépen 

gyarapodó hazai magánkönyvtárakban.249  

Tanulságos magának az  összejövetelnek a  leírása  is.  Szinte  rituális  keretek  között, 

már-már a spiritiszta szeánszok mesterkéltségével „vezetődnek” be a vidéki városlakók az 

aktuális verselemzés folyamatába: szertartásos lámpagyújtás jelzi  a kezdetét,  Veritas nővér 

emelkedett bevezetőjét majd a teátrális felolvasást követően pedig „egy percre az egész terem 

némaságba dermedt”.250 Persze ez esetben nem egy szokványos találkozóról van szó. Sejthető, 

hogy amennyiben az élet nem zökken ki a megszokott kerékvágásából, akkor kevés esélye lett 

volna annak, hogy az ókanizsai lakosok Ady-vers elemzéssel múlassák az időt.

 Ezen a ponton találkozik legszembetűnőbben az irodalmi szöveg értelmezésére tett 

kísérlet  a  bűneset  megoldására  törekvő  erőfeszítésekkel.  Az  értelemkeresés  ügybuzgalma 

komoly interpretátori  hajlamokat  csal  elő az alkalmilag  összeverődött  értelmező közösség 

tagjaiból.  Azzal,  hogy a  regény szerzője  egy Ady verset  sorai  köré szervezi  a  bűntények 

elkövetését,  esztétikai  csatatérré  változtatja  az  olvasókör  amúgy  nyugodt,  és  mondhatni 

emelkedett  légkörét.  Tanulságos  végigkövetni,  hogyan  próbálnak  a  jelenlévők  értelmet 

tulajdonítani az egyes soroknak – az irodalomértés mindenkori nehézségei mellett magáról az 

irodalomnak a közösségen betöltött szerepéről, és az irodalomnak tulajdonított tulajdonságok 

milyenségéről is sokat elárul ez az epizód. 

A város „üdvöskéje”, már ami a költészetet illeti, Rosenberg Léna – hiszen verseit már 

több környékbeli lap is közölte – Ady versét félelmetesnek és ijesztőnek írja le, de valójában 

nem tudja leírni érzéseit. Mondhatnánk, ő az a befogadó, aki a fenségessel találja szemben, 

aminek hatására  nyelve  erőtlenné  válik  az  élmény leírására.  A már  említett  Kökény Iván 

ellenben  a  botrányhős  poéta  szövegének  forradalmi  üzenetét  olvassa  ki  egyfajta  barkács-

marxista megközelítéssel. Ugyanakkor azt a nem éppen finom distanciát is jelzi, ami a közös 

248 BARÁTH: uo. 87. 
249 GYÁNI, Gábor: Az olvasó táblabíró. Középosztályi műveltség a 19. század végén. In: Történelmi Szemle. 
1999. 3-4. szám., 387-403. 
250 BARÁTH: A fekete… 88-89.
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nevező,  vagyis  a  mindenki  által  tisztelt  Arany  János  költészete  és  az  adott  költemény 

minősége között fennáll: „– Nincsen benne történet, nem hasonlít legnagyobb költőnk, Arany 

János világszép balladáira, de élet, az aztán van benne! Vér, könny, szenvedés, elnyomás… 

csupa igazi élet! […] A szegény, elnyomott kilátástalan, bús életének himnusza ez!”251 

A verselemző szeánsz amúgy sem nélkülözi a politikum jelenlétét, és ez – árulkodó 

módon  –  arra  is  lehetőséget  teremt,  hogy  mindenféle  célozgatások  és  kiszólások  is 

vegyüljenek  a  közös  értelmezői  felbuzdulásba.  Szokás  szerint  Kökényné  lesz  az,  aki  a 

legképtelenebb,  ámbár  feltehetően  a  korban  mégsem  annyira  ritkaság  számba  menő 

felvetéssel él, amikor Simon rabbinak az inkriminált vers kapcsán kifejtett bibliai párhuzamai 

után  ekképpen  nyilvánult  meg:  „–  Ady zsidó,  nemdebár?  –  érdeklődött  Kökényné  olyan 

ártatlan hangon, mintha csak a hímzőfonalat kérte volna a cselédtől.”252 

Persze  akadnak  az  alkalmi  értelmezői  közösségben  Adynak  harcos  védelmezői  is, 

mindenek előtt és elsősorban Dávid Veron, aki a fővárosi botrányhős poéta életvitelét kritizáló 

Dujmovicsot keményen teszi helyre, elkötelezve magát a műveket önmagukban, a biografikus 

szerző életadataitól  nem befolyásolva megközelítő befogadás mellett:  „– Az úr véleménye 

szerint egy költő szerencsétlen sorsa vagy netán tisztátalan jelleme feljogosít bennünket arra, 

hogy  költészetét  elítéljük,  mi  több,  megvessük?  –  kérdezte  fölháborodottan.  –  Fölöttébb 

megalapozatlan e vélemény. Vagy csak én vélem így?”253

A vitának kétség kívül értékesebb része az a kifinomultabb szellemi pengeváltás, ami 

Veritas  nővér  és  Veron  között  zajlik  le  a  „katharszisz”  természetét  illetően.254 Ők  ketten 

egyébként, akik már-már hivatalos irodalmárnak tekinthetők, bár erre „polgári” foglalkozásuk 

még nem feltétlenül  jogosítaná  fel  őket.  Megteszi  ezt  helyettük  maga a  közösség.  Ahogy 

Vékony  doktor  fogalmazza  meg  Veronnak  a  nyomozás  egy  már  jóval  előrehaladottabb 

pontján: „Veritas nővérnek vagy neked kellene foglalkoznod ezzel a versdologgal. Hiszen ha 

valaki, akkor ti meg tudjátok fejteni, mi az ördög köze van egy versnek a gyilkosságokhoz.”255 

Veron és a nővér valóban nekigyürkőzik a közös verselemzésnek. A tanulságos kooperáció 

ismételten érdekes elemzési szempontokkal ismerteti meg a regény olvasóit. Veron ugyanis 

más megközelítéssel próbálkozik mint mentora:

251 BARÁTH: i. m. 90.
252 BARÁTH: A fekete… 93.
253 BARÁTH: i. m. 90.
254 A nővér úgy érzi, a vers homályosságával elzárja az arisztotelészi katharsziszhoz vezető utat, míg Veron 
szerint az ilyen alkotások egy mélyebb, megrázóbb katharszisz felé vezetnek és olyan érzeményeket, 
vélekedéseket, ösztönöket segítenek napvilágra, melyeket „magunk sem merünk bolygatni magunkban” (93. 
oldal). 
255 BARÁTH: i. m. 147.
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– Én is… először én is csak a klasszikus verstan eszközeivel próbáltam fölfedni 

a titkot, ami a vers és a gyilkosságok közötti kapcsolatot jelenti. Vagyis hogy a 

gondolatok  magasabb  szintjén  kell  keresni  az  okot,  ami  a  verset  ennek  a 

szövevénynek  a  részévé  teszi.  De  nem…  bár  bizonyára  nagyon  furfangos 

versolvasóval  van  most  dolgunk… itt  mégsem az  elvont  szférákban rejlik  a 

megoldás, hanem nagyon is a való világban! – jelentette ki határozottan.256

Vagyis Veron értelmezésében a versszakaszok egy-egy létező személyre utalnak, egy 

„bizonyos személyre, aki megtestesíti azt, amiről a versszak beszél… talán mondhatjuk úgy 

is, hogy azt a… azt a bűnt.”257 Itt nincs hely és mód részletesen bemutatni, miként is teremt a 

két  helyi  irodalmár  kapcsolatot  az  adott  szöveghelyek  és  a  meggyilkoltak  között,  annyit 

azonban  érdemes  megjegyezni,  hogy  a  már  emlegetett  értelmezői  furor,  sőt  mi  több, 

egyenesen  az  interpretátori  hübrisz  árnyéka  vetül  ezen  a  pontos  a  versszerető  hölgyekre. 

Olyannyira biztossá válnak abba, hogy a jelentékeny költemény ókanizsai személyleírásokat 

(is) tartalmaz, hogy az éppen soron következő áldozat kilétét is kiolvasni vélik belőle. Nem 

éppen  hízelgő  egyébként  –  bár  egybecseng  Baráthnak  a  helyi  erkölcsöket  vizsgáló 

tanulmányával  –,  hogy a  felismerni  vélt  személyek  legfőbb  karakterjegyének  a  vétségek 

bizonyulnak,  azok  a  kihágások  (iszákosság)  vagy  éppen  fogyatékosságok  (bolondéria), 

amiknek köszönhetően a közösségi  normák rendszerén kívül  találják magukat,  vagy amik 

folyamatosan körülvették az illetőt (kéjes vágyak). Az alapvetően derűs hangvételű regény 

talán legelborzasztóbb tanulságát nem a korban szokványos vétségek és bűnök megidézése 

jelenti.  Sokkal  rémisztőbbnek bizonyul  egyfajta  metalepszis működése  a  szövegben.258 Az 

irodalmat  másoló  élet  tapasztalata  nem  véletlenül  késztet  csodálkozásra  vagy  éppen 

borzongásra: a tisztának vélt esztétikum világa (a gondolatok magasabb szintje, ahogy Veron 

fogalmaz)  hirtelen  a  való  élet  kicsinyességével,  mi  több,  amorális  pragmatizmusával 

szennyeződik be a szövegben az által, hogy a kapcsolat jön létre a verssorok és a „hús-vér” 

szereplők életvilága között.259  

A  fekete  zongora  komoly  erényeinek  egyike  tehát  az  Ady-vers  megidézése  és 

bevonása  a  cselekménybe.  A hagyományoknak  megfelelően  a  regény  végén  összefoglalt 

256 BARÁTH: A fekete… 173.
257 BARÁTH: uo.
258 Szükségszerű leegyszerűsítéssel itt a metalepszis Genette-i meghatározására támaszkodom, és a különféle 
diegetikus-, tehát valóság-szintek közötti határsértések értelmében hivatkozok rá. 
259 A kissé körülményes megfogalmazás annak a tojástáncnak köszönhető, amit annak érdekében folytatok, 
hogy ne áruljam el a regény fordulatait. Annyit minden kockázat nélkül leírhatok azonban, hogy a versnek van 
szerepe a szövegben, és az irodalom ténylegesen betör a regényben megteremtett fikciós valóságba. 
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bűnügy cselekménye – ami egyszerre fordulatos és egyszerre nagyon is hihető a kor viszonyai 

között – önmagában is van annyira érdekes, hogy az olvasó figyelmét lekösse, illetve ezzel 

párhuzamosan  kor-  és  életmódtörténeti  alámerülésre  csábítsa.  Ám  a  bűntény  során 

jelentésessé  váló  irodalmi  szöveg  nemcsak  színesíti  a  történéseket  –  és  nem  mellesleg 

szórakoztató esztétikai elemzések feltűnésérére is okot ad –, hanem a nyomozás-értelmezés 

problémakörére is ráirányítja a figyelmet. Vagyis az olvasó akár háromszorosan is részesülhet 

az értelmezés „örömeiben” – a mű és a rejtély értelmezése mellett részesévé válik a műben 

található mű értelmezésének is. A versértelmezés szövegbeli aktusai mindemellett nagyon jó 

szolgálatot  tesznek  egyfajta  társadalmi  tabló  megfestése  céljából  is,  ráadásul  minderre 

szórakoztató  és  könnyed  módon  kerül  sor.  Az  olvasásszociológia  iránt  érdeklődő  olvasó 

például  mintegy  dramatizálva  láthatja  viszont  a  korra  jellemző  olvasói-befogadói 

beállítódásokat,  valamint  a  megszilárdult  és  az  azt  kikezdeni  akaró  új  kánonok 

megképződésének életszerű konfliktusát.

Tekinthetjük  az  irodalmár  elkötelezettségű  szerző  jutalomjátékának  is  a  szegedi 

felolvasóest dramaturgiailag nem éppen kulcsfontosságú jelenetét, ahol maga az istenített és 

gyűlölt Ady is feltűnik végre. De persze elképzelhető olyan – akár önkényes olvasat is – ami 

egyfajta példázatként tekint erre a jelenetre, mely az irodalom már emlegetett „külpolitikáját”, 

másképpen az irodalom „társadalomba vetettségének” tapasztalatát jeleníti meg dramatizáltan 

– nem mellesleg az irodalmi kultuszképződés egy utólag elképzelt apró momentumát is elénk 

állítva.  Ady a regényben elsősorban nem is költőként,  hanem közéleti  figuraként,  egyfajta 

botrányhősként  jelenik  meg  –  és  egyáltalán  nem  mellékesen  egyfajta  világkép 

reprezentánsaként  is,  ami  teljesen  explicit  módon  nincs  ugyan  meghatározva,  de 

mindenképpen szembemegy az ókanizsai  véleményklíma által  kijelölt  normarendszerrel.260 

Ezt a közéleti  szerepet  az író  is  igyekszik – kissé didaktikusan – kihangsúlyozni,  amikor 

leírja:  „Ady  meglehetősen  nagy  hírnévnek  örvendett,  nem  is  annyira  versei,  hanem 

botrányosnak minősített  életvitele  miatt.  Nem volt  hát  meglepő,  hogy Szegeden is  sokan 

kívánták látni, köztük olyanok, akik soha egy sor sem olvastak tőle.”261 

A felolvasóestet  megelőző  csevegés  során  természetesen  a  nagy  költő  magánéleti 

viszontagságai  is  szóba kerülnek,  az  eseményre  érkező ókanizsai  társaság egyik férfitagja 

(Péter, Veron barátnőjének, Annusnak a vőlegénye) egyenesen Pestről hozza a friss pletykákat 

Ady és  Léda  szakítására  vonatkozóan.  Magát  az  estét  kimondottan  érzékletesen  írja  le  a 

260 Felidézhetjük példaképpen Dujmovics szavait, aki az olvasókörben feltűnési viszketegségben szenvedő, 
beteg, alkoholista újságírónak nevezte Adyt, vagy utalhatnánk ismét Kökényné célozgatására a költő 
származásával kapcsolatban.
261 BARÁTH: A fekete… 195.

92



szerző. Úgy sikerül élettel megtöltenie a már maga korában is a saját kultuszával viaskodó – 

és persze azt nagyon is tudatosan tápláló – irodalmi alakot, hogy az olvasónak tényleg az az 

érzése támad,  a helyszínen érezheti  át  a  nagy ember kisugárzását.  Persze ebben fogódzót 

kínálnak azok a momentumok, amik a több évtizedes kultusz eredményeképpen a szélesebb 

közönség előtt is ismeretesek. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy Ady „színrevitelét” megkönnyíti 

az, hogy az oktatás során megismert Ady-kép nagyon erős vizuális hatásokon alapszik. Takáts 

József jegyzi meg egyik tanulmányában, mennyire fontos a kultuszkutatás szemszögéből az, 

ahogy Ady az önformálásában a saját fényképeihez viszonyult.262 Ez a szinte mai értelemben 

vett „marketing-tudatosság” azt is eredményezi, hogy elég a pár szavas jellemzés, és az olvasó 

előtt  ott  áll  Ady,  akinek külső jegyei  –  ahogy az  oly sokszor  elhangzott  már  – a  váteszi 

szerepjáték,  az  üldözött  költőzseni  alakítása  során  is  meghatározónak  bizonyultak:  „A 

bejáratnál  ugyanis  megjelent  egy  nem  túl  magas  alak,  sötét  hajjal  és  hatalmas,  démoni 

üldöztetést tükröző barna szemekkel. A költő.”263 A regényben megidézett este tanulsága nem 

más, minthogy az Ady-jelenlét még a költő hiányában is képes hatni, illetve mindenki más – a 

költőtársak is, ez esetben Emőd Tamás és Kozma Andor – hozzá viszonyítva ítélhetők meg:

Az emelvényre előzőleg  három széket  helyeztek.  Emőd és  Kozma tétovázás 

nélkül foglalták el  a két szélsőt,  míg a középső, egyszerre jelezve a géniusz 

hiányát  és  jelenlétét,  üresen  várakozott.  Előbb  Emőd  Tamás  fogott  a 

verseléshez. Érzékeny, önbizalomhiányos verseiből, amelyek félreérthetetlenül 

tükrözték a mester, Ady hatását, a publikum alig hallott valamit. Emőd, akinek 

Adyhoz  hasonló,  simára  fésült,  ám  középen  elválasztott  haja,  nagy  szeme, 

széles ajkai voltak, ülve szavalt, félénk, határozatlan hangon.264    

Az  imidzsét  tudatosan  építő  „celebritás”  képe  köszön  vissza  a  költő  fellépésének 

leírásakor: „Ady, úgy látszik, hozzászokott már a morajhoz, ami a megjelenését övezte. Arcán 

öntudatos mosoly villant fel, miközben állát felszegve végignézett a közönségen.”265 Baráth a 

közönség reakcióinak és  a  teremben uralkodó hangulatnak a  leírásában is  a  költőt  övező 

felfokozott  érdeklődést  kívánja  érzékeltetni.  Az  olvasó  itt  sem tud  szabadulni  teljesen  a 

gyanútól, hogy Baráth finoman el is túlozza a jelenet drámaiságát, bár ez önmagában még 

bizonyosan nem teszi  hiteltelenné a  képzeletben (újra)alkotott  találkozást  a közönség és a 

262 TAKÁTS, József: A kultuszkutatás és az új elméletek. In: Holmi, 2002. 12. sz. 1538. 
263 BARÁTH: A fekete… 197.
264 BARÁTH: i. m. 196.
265 BARÁTH: i. m. 197.
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nagy költő között.  („– Ezt  a  verset… ezt  a  verset  alig  pár órája  írtam. – Ady hangja el-

elcsuklott. – Még meleg, ha úgy tetszik. Meleg, mint a frissen kiontott vér…”).266 Az egész 

eseménysor  rárímel  az  irodalmi  kultusz  mibenlétét  egyfajta  „kvázi-vallási”  jelenségként 

megragadó  elméletekre,  amikről  Takáts  is  szót  ejt  az  említett  tanulmányában.  Ady szinte 

„alászáll”  hívei  közé,  amit  az elnémul közönség részéről  feszült  várakozás  követ,  majd a 

költő-vátesz kinyilatkoztatás szerű mondatokat intéz az egybegyűltekhez. A dermedt és ijedt 

csend  végleg  rátelepszik  a  közönségre,  a  vers  felolvasása  a  hallgatóság  szinte  áhítatos 

figyelmétől követve zajlik. Az elragadtatás azonban nem csak őket keríti hatalmába: „Senki 

mozdulni nem mert. Az összesereglett publikum minden egyes tagja egyként tartotta vissza a 

lélegzetét, mintha legalább a mennyezet omlana le a legapróbb zajtól is. […] Erre Ady, mintha 

egy hipnotizőr  szólította  volna  vissza  az  éberlétbe,  magához  tért,  fölpattant  a  székről,  és 

rohanvást hagyta el a termet.”267 

Irodalom és élet úgy tűnik alapvetően kétféle relációban állhat egymással Ókanizsa 

fiktív  közegében.  Egyfelől  egy  nagyon  is  hétköznapi  funkciót  tölt  be:  az  országosan 

megszilárdult  kánon  csapódik  le  helyben  is,  és  ezzel  a  nemzeti  műveltség  hordozójaként 

teremt közösséget és épít identitást.  A helyi Polgári Modern Olvasókör a középső jelzővel 

némiképp szembemenve valójában a konzervatív  irodalmi ízlés bástyájának, vagy másféle 

hasonlattal  élve,  helyi  világítótornyának  számít.268 Arany  János  és  Jókai  Mór 

regényművészete és Petőfi Sándor költészete jelölik ki ennek az ízlésvilágnak a határköveit, 

amin túl már egy sokkal gyanúsabb szféra kezdődik, ideértve Ady verseit is. Hozzá lehet tenni 

mindehhez azt is, hogy az esztétikai elutasítás a szöveg tanulsága szerint könnyebben oldódik, 

mint a pesti  poéta életvitele által  kiváltott  elutasítás:  „[Veritas nővér] Érzékeny,  figyelmes 

előadása közben még a versek nem tökéletesen odaadó hívei, Kökényné és Zsike néni is úgy 

találták,  ebből  az  Ady  nevű  költőcskéből  kis  gyakorlással  mégiscsak  rendes  író  válhat 

egyszer.”269 A nemzeti irodalom identitásképző szerepét az a jelenet is alátámasztja, melynek 

során az egyébként  szerb nemzetiségű,  de politikai  nézeteire  nézvést  császárhű,  kulturális 

kötődését  tekintve  pedig  ezek  szerint  a  magyar  nyelvű  kánont  preferáló  Dujmovics, 

Szabadkán  járva,  így  mereng:  „Örömmel  nyugtázta,  hogy az  Ibsen  Henrik  nevű  senkifia 

szerző mellett Jókait is játszik a társulat, mégpedig azt A földönfutó című, remekbe szabott kis 

népszínművet,  amelyen  zombori  állomásozása  idején  ő  maga  is  térdét  csapkodva 

hahotázott.”270

266 BARÁTH: i. m. 198.
267 BARÁTH: A fekete… 200.
268 Természetesen ezt a sarkos kijelentést csak a retrospektív megközelítés engedi meg.
269 BARÁTH: i. m. 94.
270 BARÁTH: i. m. 242.
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Érdemes  megemlíteni,  hogy  az  országos  kánon  helyi  „népszerűsítésében” 

egyértelműen oroszlánszerep hárul a lányokra-asszonyokra. Az olvasás, a kánonban testet öltő 

„kulturális  nyelvtan”  egyre  többek  számára  válik  közvetlenül  hozzáférhetővé  és 

elsajátíthatóvá,  ami  tömegessé  teszi  a  kultúrafogyasztást  a  fővárostól  távolabb  eső 

országrészekben is: „Az iskola idősebb növendékei és az iskolapadból szinte azonnal saját 

háztartásukba kerülő fiatalasszonyok szabályosan rákaptak az olvasásra […].”271 A regény a 

hölgyek körében terjedő olvasási szokást járványként írja le, aminek hatása alól a közösség 

férfitagjai  sem  vonhatják  ki  magukat,  miután  az  irodalmi  műveltség  egyre  inkább 

elengedhetetlenebb feltételévé vált a sikeres udvarlásnak.272 Érdemes röviden utalni arra is, 

hogy a regényben a magas-alacsony irodalom, valamint  a  népszerű-népszerűtlen irodalom 

dimenziói nem feltétlenül a maihoz hasonló keresztmetszetet képeznek: a magasirodalomhoz 

sorolható szerzők egy része (az említett Arany, Jókai, Petőfi triumvirátus) a sikerszerzőkre 

jellemző  érdeklődésre  számíthatnak,  míg  a  ponyva  ténylegesen  is  periferikus  helyzetbe 

kényszerül  és  fogyasztásuk  (ahogy  azt  Veron  epésen  megjegyzi)  a  szellemi  restségről 

árulkodik a legfőbb vásárlójuknak számító legények körében (Utalva a már idézett részletre 

ismét: „Zsákszámra veszik a képes füzeteket a betyármesékkel. Sok kép, kevés szöveg.”).273 

Másfelől  az  irodalmi  szféra  bizonyos  mértékű  „elemelkedése”  és  elkülönülése  is 

megjelenik a regényben, elsősorban az olvasókör és a felolvasó est bemutatása során. Ebből a 

szempontból is figyelmet érdemlő az irodalmi kultusz mozzanatainak beemelése a szövegbe, 

ami szoros összefüggésben áll a szereplőválasztással is. Dávid Veron ugyanis nem csupán női 

nyomozóként érdemel figyelmet, hanem mint a korban egyre erősödő – és a modernizációval 

parallel lezajló – hivatásosodás (professzionalizáció) alanya és megvalósítója. Veron esetében 

nyomon  követhető  az,  amiről  T.  Szabó  Levente  ír  a  fogalom  kapcsán:  „A társadalom 

történetében ebből  a  perspektívából  az  a  máig  ható  folyamat  követhető végig,  ahogyan a 

meritokrácia  értékeinek kanonizálódása létrehozta a  szakmai/foglalkozásbeli  identitást,  s  a 

modern  értelemben  vett  foglalkozások  megjelenése  lassan,  folyamatosan  átalakította  az 

identitástípusok, a társadalmi kötődések és az intézmények természetét.”274 

Bár Dávid Veron szakmai identitását végül nem irodalmárként találja meg, egyrészt 

egy ettől (talán) nem nagyon távoli hivatást választ magának, másrészt a közösség mégiscsak 

felruházza azzal a tekintéllyel, ami a többség számára – úgy tűnik – nem vagy csak nehezen 

271 BARÁTH: A fekete… 87.
272 Ami mégiscsak pikáns, ugyanakkor a végeredmény tekintetében korántsem lebecsülhető megnyilvánulása 
annak, ahogy a kanonizációt bizonyos szociális elvárások is formálják.
273 BARÁTH: A fekete… 22.
274 T. SZABÓ, Levente: A modern irodalmár hivatás kialakulásának társadalomtörténete. In: Korunk, 2008. 
május, 105.
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hozzáférhető jelentések keresése-értelmezése láthatóan szükségessé tesz. Azt mondhatnánk, 

Veron egyrészt a művelt irodalombarát archetipikus alakja a regényben – és ilyenformán is 

majdhogynem magányra  ítéltetett  lakhelyén  –  másrészt  az  írott  szóhoz  fűződő  viszonya, 

valamint a rejtélyes esetek iránti vonzalma szerencsésen találkozik majd egyetlen hivatásban a 

későbbiekben,  vagyis  a  sorozat  második  kötetében,  amikor  már  fővárosi  újságíróként 

láthatjuk viszont.     

***

Összefoglalóan elmondható, hogy Baráth Katalin regényében komoly hangsúlyt kap 

az irodalom, az irodalmiság és az irodalom „külpolitikájának”, vagyis az irodalom társadalmi 

beágyazottságának  a  megjelenítése.  Mindezeket  a  szerző  természetesen  erősen  történeti 

megközelítésben tárgyalja, így elsődlegesen nem is az a kérdés, mit mond, vagy hogy mond- e 

bármit is a szöveg az irodalom mibenlétéről (vagyis az irodalom esszenciális meghatározása 

semmiképp  nem  kérhető  számon  rajta),  hanem  az,  hogy  mennyire  képes  érvényes  és 

megalapozott  módon  szólni  az  irodalomértés,  az  olvasás-befogadás  társadalmi 

meghatározottságáról az adott korszak társadalomtörténeti viszonyainak ismeretében. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szövegben időnként helyet kapó verselemzések, és 

az  elszórtan  felbukkanó,  a  szereplők  által  kifejezésre  juttatott  esztétikai  álláspontok  ne 

érdemelnének  figyelmet  –  bár  érdemes  azért  finoman  jelezni,  hogy ezek  esetében sokkal 

inkább érhető tetten valamiféle általánosító hajlam, sőt a szándékolt és akár parodisztikusnak 

is felfogható túlzások. Ugyanakkor a regény a vers, mint szöveg státuszára és létmódjára is 

rákérdez.  Az a többszörösen is  rétegzett  értelmezői  játék,  ami ebben a krimiben a Fekete 

zongora című vers körül zajlik, jól mutatja, mennyire az adott kontextus határozza meg az 

irodalmi  szöveggel  kapcsolatos  elvárások horizontjait  és  milyen  könnyen  lebontható  az  a 

képzeletbeli határ, ami az irodalmiságot a hétköznapiságtól látszólag elválasztja. 

Árulkodó  módon  egyvalami  nem merül  csak  fel  az  adott  verssel  kapcsolatban  az 

értelmezések során: hogy maga a jelentés kizárólag a szövegen belül lenne lokalizálható. A 

fekete zongorában felállított fikciós világban fel sem merül az önreferencialitás lehetősége. 

Az  Ady-vers  közösségi  elemzése  során  felszínre  bukkanó  megközelítések  mindegyike  –

legyen szó konyhamarxista értelmezésről, a versben mindig magasztos eszmék közvetítőjét 

látó  didaktikus  elvárásról  vagy éppen  a  kulturális  utalásokat  szem előtt  tartó  allegorikus 

olvasatról  –  hozzárendel  a  szöveghez  valamiféle  külsődleges  szempontot,  és  ennek 

megfelelően számol  a  külső  referenciákkal.  A tiszta  esztétikum képzetének felfüggesztése 
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természetesen  nem elválasztható  a  ténytől,  hogy a  vers  egy gyilkosságsorozattal  hozható 

összefüggésbe.  Baráth  krimijének  egyediségét  többek  között  ez  (is)  szavatolja:  az 

értelmezések terén tapasztalható sajátos rétegződés jótékonyan hat nemcsak a krimiszüzsére, 

hanem  a  korábban  említett  szempontokra  hivatkozva  szintúgy  elmondható,  hogy  a 

kultúrtörténeti  és  a  kultúrakutatás  fejleményeire  (is)  nyitott  társadalomtörténeti  olvasatok 

számára is hálás terepnek bizonyul.   

Baráth tehát nem irodalomtörténészként közelít  az irodalom korabeli  gyakorlatának 

kérdéséhez, vagy az irodalmi szféra történetiségéhez; sokkal inkább társadalomtörténetinek 

nevezhető  az  elkötelezettsége.  Ezzel  kapcsolatban  egyébként  nem szükséges  intuícióinkra 

alapozva  spekulálnunk,  amennyiben  a  szerzői  intenciókat  a  szövegen  kívül  is hajlandóak 

vagyunk keresni:  a  szerzővel  készült  interjúk  például  közelebb visznek bennünket  Baráth 

teoretikus alapállásához.275         

           

2.8.6. Társadalom, politika

A pletyka működése és hatása alól a közösség egyik tagja sem képes kivonni magát. 

Vagy nem is akarja, hiszen egyértelműnek látszik, hogy a pletyka legfontosabb feladata és 

„küldetése” nem más, minthogy olyan, a csoportidentitást erősítő bonyolult kommunikációs 

modellként működjön, melyet a közösség hoz létre a külvilág megértésének szándékával.276 

Ahogy  kiderült,  még  az  államigazgatást  és  a  felsőbb  hatalmat  (erélyes  fellépésével  és 

tekintélyt parancsoló küllemével látszólag igen meggyőzően) képviselő szerb rendőrkapitány 

sincs  biztonságban.  Hiszen  nem elég,  hogy békés  városkáját  a  bűn  szennyes  árja  készül 

elönteni, de saját családi életének szilárdságága felől sem lehet egészen nyugodt.  Ugyanis 

egyfolytában igen vonzó és egyúttal  igen heves vérű felesége,  illetve annak erényei körül 

járnak a gondolatai:  „Nyomatékul meg-megcsördítette a kardját  is,  ami mindig az oldalán 

függött  –  a  rossz  nyelvek  szerint  még  éjszaka  is,  lévén  Lázóné,  egy  dél-szerbiai  fekete 

szépség maga is igen kardos menyecske. […] – Maguknál már jártam, kapitány úr, és átadtam 

a meghívást Jovánka asszonynak. – Jovánka otthon van? Egyedül? – kérdezte a kapitány, 

rosszul játszott közönnyel […] Az oroszlánszívű kapitány igyekezett távol tartani minden, az 

275 „Ez nem valami rehabilitációs indíttatású érdeklődés – sokkal inkább magunkra gondolok közben, arra, 
hogy nekünk, akik nem vagyunk ún. fontos emberek, nem szerepelünk az újságokban, lesz-e krónikásunk? Tudni 
fogja-e majd valaki, mit ettünk, mit ittunk, mivel töltöttük a mindennapjainkat, mi okozott nekünk örömet és 
bánatot? Ez jár a fejemben, amikor próbálom (tudományos vagy irodalmi eszközökkel) felidézni vagy inkább 
újrateremteni azt a világot, amiben az elődeink éltek, vagyis azok az emberek, akiknek az élete semmivel sem 
kevéssé jelentéktelen azoknak az életénél, akikkel tele vannak a történelemkönyvek.” Interjú Baráth Katalinnal,  
A fekete zongora című regény szerzőjével. In: ekultura.hu, 2010. október 11. 
http://ekultura.hu/olvasnivalo/egyeb/cikk/2010-10-11+00%3A00%3A00/interju-barath-katalinnal-a-fekete-
zongora-cimu-regeny-szerzojevel-2010-szeptember (utolsó megtekintés: 2012. 03. 20. 16:17) 
276 SZVETELSZKY: A pletyka… 14.
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ördögnél csak egy hajszállal vonzóbb férfit az ő nem mindennapi szenvedélyekkel megáldott 

Jovánkájától”.277 A regény mindemellett ügyesen él azzal a lehetőséggel is, hogy a pletykán 

keresztül  tudatosan is  lehet  manipulálni  egy adott  közösséget  és akár  tévútra  is  vezetni  a 

nyomozást az által, hogy a helyiek fikcióalkotó buzgalmát valaki a háttérből előre megfontolt 

szándékkal táplálja.

Természetesen  a  pletyka  önmagában  még  nem  biztos,  hogy  ártalmas.  Elsődleges 

jutalma (és így célja) jellemzően nem mások befeketítése, hanem a jól értesültek kiváltságos 

pozíciójának  megszerzése,  illetve  az  a  hatás  (döbbenet,  elképedés,  stb.),  amit  a  pletyka 

közlője másokban kivált. Azok, akik rang vagy hivatal hiányában (mint például Dávid Veron) 

vagyis önmaguk jogán nem válhatnának részévé a „dolgok folyásának”, a pletyka, a hírcsere 

folytán  mégis  részt  vesznek  az  eseményekben  és  befolyásolják  azok  menetét.  Viszont  az 

ókanizsai bűnsorozat által a közösségen belül kiváltott reakciókat bemutatva a regény képes 

megvilágítani a szóbeliség torzító hatását és azt a folyamatot is, ahogy az ártatlannak tűnő 

megjegyzések, pusmogások, odavetett sugalmazások együttesen már a gyanakvás, a meglévő 

faji vagy vallási előítéletek hatását erősítik fel és táplálják tovább azokat. 

Ókanizsa méretét tekintve az a fajta kisváros, ahol „mindenki ismer mindenkit”. Éppen 

ezért  a  Másik  fogalmához,  a  „nem  közülünk  való”  egyének  csoportjához  mindig  adott 

személy rendelhető. Ez némiképp óvatosságra inti a rosszindulatú megjegyzések tevőit, ám 

nem  jelenti  azt,  hogy  a  személyes  ismeretségek  akadályát  képeznék  a  sztereotip  vagy 

dehonesztáló kijelentéseknek egy-egy csoportra vagy etnikumra vonatkozóan. A többszörösen 

is rétegzett és megosztott ókanizsai társadalmon belül „természetesen” a zsidóság képviselőit 

sújtja leginkább ez a visszafogott kibeszélés és a verbális megbélyegzés. Nem tűnik túlzásnak 

a  kijelentés,  hogy  az  ókanizsai  krimi  egyik  meghatározó  vonulatát  és  kérdéshangsúlyát 

azonosíthatjuk a többségi társadalom és a helybéli zsidóság sokszorosan terhelt viszonyában. 

Érdemes utalni ezzel kapcsolatban Hellernek azokra a megállapításaira, amiket az erőszak és 

a  kisebbségek  ábrázolásának  vonatkozásában  tesz  a  posztmodern  történelmi  regények 

vonatkozásában. Az általa hozott szép számú példa arra utal: a zsidósághoz fűződő – nem 

éppen  barátságos  –  viszony  meghatározó  súlyra  tett  szert  az  említett  szubzsáner  vagy 

szövegtípus példái között. A még csak néhány év távlatában értelmezhető „új magyar krimi” 

általam  választott  szövegei  pedig  szintén  a  téma  iránti  érzékenységről  tanúskodnak.  Bár 

Baráth korábban már idézett tanulmánya a nagykanizsai bulvársajtó működéséről, amiben az 

identitás  kérdésköre  kiemelt  hangsúlyt  kap,  nem  tér  ki  részletesen  annak  etnikai 

vonatkozásaira, mégis azt lehet mondani, a regénynek szintúgy központi kérdésévé válik az 

277 BARÁTH: A fekete… 18., 53., 70.
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identitásválasztások  és  identitáskényszerek  problematikája,  ami  egyértelműen  magában 

foglalja a helyi kisebbségek ezzel kapcsolatos tapasztalatinak a megjelenítését is.    

A fekete zongora szereplői között ott találni például a szerényen öltözködő és Kossuth-

szakállat viselő kereskedőt, Rosenberg Lipótot, aki a közösség egyik meghatározó alakja, és 

akinek magyarságtudata semmivel sem marad el a település többi lakosáétól. Legalábbis saját 

mércéje szerint, más kérdés, hogy ezt a közösség hogyan ítéli meg. Személyiségéről és az 

Ókanizsán  betöltött  szerepéről  megtudhatjuk,  hogy  a  környék  gazdái  által  megtermelt 

javakkal  kereskedik  a  Monarchián  belül,  igen  nagy  sikerrel  és  haszonnal:  „Amikor  az 

olvasókör  könyvtárába  megérkezett  Jókai  Arany  embere,  az  olvasók  közül  sokan  véltek 

hasonlóságot látni Rosenberg és Timár Mihály között – bármihez nyúlt a kereskedő, minden 

többszörös  hasznot  hozott  a  Rosenberg-kasszába”.278 Szinte  minden  fontos  ipari  és 

kereskedelmi tevékenységben ott a keze az italforgalmazástól az építkezésekig. 

Baráth hitelesen mutatja be a korra jellemző, finoman szólva is felemás viszonyulást a 

közösség részéről a nagy igyekezettel asszimilálódni, vagy legalábbis a közösség egyenrangú 

tagjává válni akaró zsidósághoz. Különösen hatásos, ahogy a szerző látni engedi azt a hol 

finomabb, hol durvább szálakból szövődő lokális nyelvi hálót (melynek éppúgy részesei az ál-

naiv és látszólag ártatlannak szánt megjegyzések, mint a cinikus kijelentések), ami körbefonja 

ezt a többségi-kisebbségi viszonyt. Még azokon is, akik látszólag semmiféle előítélettel nem 

rendelkeznek valamiféle „verbális ügyetlenség” lesz úrrá, ha Rosenberggel, és rajta keresztül 

a zsidósággal lépnek kapcsolatba. Így történik ez a derék, bár nem éppen szellemóriásnak 

mutatkozó  Dujmovics  rendőrkapitány  esetében  is,  aki  kénytelen  kihallgatni  a  tekintélyes 

pénzembert, és szinte túlzó előzékenységgel veszi körbe annak személyét. Zavarát jól mutatja 

a búcsúzkodás jelenete is: „– Nem hinném, hogy szükség lesz tanúra, Rosenberg úr. Tisztán 

csak rutinkérdés volt, ahogy említettem volt. Még egyszer köszönöm, és isten áldja! Ahogy 

Rosenberg távozott, Dujmovics eltöprengett, vajon egy zsidó megfelelő köszönésnek tartja-e, 

ha az ember isten áldásával bocsátja el”.279 Ám a kapitány sem mentes attól a kettősségtől, 

ami  a  publikus  megnyilvánulások,  és  az  oldottabb  megszólalások  különbségéből  fakad. 

Kevésbé  hivatalos  környezetben  és  beszédszituációban  (Vékony  doktor  és  Veron 

társaságában) megenged magának kevésbé nyájas és udvarias töprengéseket is:

– Akkor lássuk tovább. Ki az, aki még tudhat valamit?

– Rosenberg Lipóttal beszéltek már? – kottyantotta közbe Veron.

278 BARÁTH: A fekete… 44. Ismét egy szép példája látható annak, hogy az irodalmi kánon bizony a társas 
viszonyokra is komoly hatással tud lenni.  
279 BARÁTH: i. m. 46.
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– A bőre alatt is pénzt rejtegető Lipóttal? Ugyan miért kellett volna? – meredt a 

lányra szigorúan Lázó.

– Nos, azért – húzta ki magát Veron –, mert az asszonyok tudomása szerint Vili 

pár napja munkát kapott Lipót bácsitól az építkezésen. 

– A városházáén? Nocsak! – tette le a csészéjét a doktor. – És miféle munkát 

mertek rábízni a szegény féleszűre?

– Nyílván olcsón fel tudták fogadni. És ez számít az öreg zsidónak a legtöbbet 

– emelte fel mutatóujját fontoskodva a kapitány. [Kiemelések tőlem – Sz. I.]    

Az, hogy a zsidókkal kapcsolatos előítéletek nem csak szórványosan előforduló egyedi 

jelenségek,  kiderül  abból  a  jelenetből  is,  amikor  a  nyomozás  az  első  gyilkosság  nyomait  

kutatva  eljut  a  város  legnagyobb  presztízsberuházásának  számító  építkezés  –  az  épülő 

városháza – helyszínére, ahol a település megbecsült építésvezető mestere így indokolja meg 

Dujmovics kérdésére, miért kell a homokot őriztetni:

 –  Miért  kell  őrizni  a  homokot?  Tudtommal  a  zsákoknak  nincs  lába,  nem 

mehetnek sehová. 

– Á, dehogynem, ha viszik őket, mennek azok szép engedelmességgel, főleg 

talicskában,  hogy malter  legyen belőle  –  simított  végig  tar  koponyáján  Illés 

mester. – De nem ám innen, az én telkemről! Csak hát, kapitány úr, a városi 

urak meg azok a lágyagyú tanyasi parasztok a fejükbe vették, hogy Rosenberg 

uram elszámoltatja az első osztályú anyagot a várossal, aztán meg kicseréltetni 

rosszra. Nem bírják azok, ha egy zsidó meggazdagszik! Mintha az ő házaikat 

nem a Rosenberg Lipót építette volna, és nem állnának azóta is olyan biztosan, 

mint a cövek!280

A  regény  nem  fest  éppen  túl  hízelgő  képet  a  többségi  társadalom  és  a  helyi 

kisebbségek  viszonyáról.  Elmondható,  hogy  néhány  kivételtől  eltekintve  –  ilyen  például 

Veron is,  akinek ellenszenve a  Rosenberg  lány iránt  egészen más  indíttatásból  fakad –  a 

legtöbb ókanizsai nem tekinthető elvakult antiszemitának, de csak kevesekről mondható el, 

hogy mentes lenne az előítéletektől. Még egy olyan kifinomult és decens úriember is, mint 

amilyen  az  egyébként  rokonszenves  Vékony doktor,  képes  így fogalmazni,  amikor  szóba 

kerül, hogy vajon a gazdag zsidó vállalkozó képes lenne-e vajon gyilkolni: „ – Rosenberg sok 

280 BARÁTH: A fekete… 48.
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mindenre képes, ha pénzről van szó… – morfondírozott alig hallhatóan a doktor.”281 Felesége 

pedig egyértelműen hitet tesz a hagyományosnak tekinthető antiszemita felfogás mellett, mely 

nem tartja elképzelhetőnek, hogy valaki egyszerre legyen a magyar és a zsidó: 

– […] Jó sokan vannak, akik nem bánnák, ha a Rosenbergek kitakarodnának a 

városból!

–  Mama,  ne  beszélj  ilyen  csúnyán  róluk!  –  háborodott  fel  a  maga  csöndes 

módján Annus.

– Nekem aztán semmi bajom nincs velük! – felelte az anyja. – Én mondom az 

öreg rabbi csodálatos ember. Senki se mond nála meghatóbb beszédet március 

15-én.  Zsidó  létére igen  nagy hazafi.  Meg a  kis  Léna is  egy jóravaló  lány. 

[Kiemelés tőlem – Sz. I.]282

Ahogy Heller megfogalmazta, a posztmodern történelmi regényekben a nép, a tömeg 

ritkán tűnik fel pozitív színben, sokkal inkább manipulálható, arctalan és rombolni is kész 

háttérdíszletként. Nincs ez máshogy A fekete zongora esetében sem. A regény lapjain ritkán 

találkozunk a tömeggel vagy a csőcselékkel, és szinte csak utalások formájában értesülünk 

arról, hogy a már megismert szereplőkön kívül mások is élnek a településen. Abban viszont 

nincs köszönet, amikor mégis hírt ad magáról a lakosság arctalan többsége. Ez történik azon 

az  estén,  amikor  ismeretlen  támadók  valaki  felbujtására  támadást  intéznek  a  horvát 

nemzetiségű Matics kocsmáros tulajdona ellen „Vesszen a szerb!”, „Vesszen a hazaáruló!” 

valamint „Adjatok a büdös szakadárnak!” kiáltások kíséretében.283 Már ebből is lehet sejteni, 

a  nemzetiséggel  szembeni  gyűlölködés jó  ideje  lappang a közösségen belül,  és  a  közelgő 

fegyveres konfliktus előszele – ami a regény idején többek között a Boszniában tartózkodó 

K.u.K. sereg ellen mozgolódó szerben tiltakozásban is testet ölt – sem a kölcsönös megértésre 

és a békés együttélésre törekvő szándékoknak kedvez. A helyi társadalom kicsiben leképezi az 

országos  politika  egyre  konfliktusosabb  viszonyait,  a  látszatbéke  falán  pedig  egyre 

szembetűnőbbek  a  repedések,  és  bármennyire  is  szeretné  valaki  kivonni  magát  az  efféle 

konfliktusok ütközőzónájából, erre egyre kisebb esély mutatkozik (Hiába fakad ki ekképpen 

Matics: „ – De hát mi közöm van énnekem az egészhez? Én egyformán itatom a szerbet,  

magyart, németet, de még a törököt is itatnám, ha inni kívánna!”).284

281 BARÁTH: A fekete… 50.
282 BARÁTH: i. m. 106, 107.
283 BARÁTH: i. m. 176.
284 BARÁTH: A fekete… 178.
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A regényben egyébként többször – így a kocsma elleni támadás esetében is – kiderül,  

hogy nem minden történés az,  aminek elsőre látszik. Ám alapvetően mégis arról van szó: 

könnyű itt annak a dolga, aki önös érdekből fel kívánja szítani az indulatokat a közösségen 

belül  („[E]bben  a  mi  hazánkban  bármilyen  aprósággal  könnyű  antiszemita  hisztériát 

kirobbantani” – hangzik el a regényben).285

A lappangó  és  időnként  felszínre  törő  antiszemita  érzelmek  szinte  katalógusszerű 

összegzését nyújtja az a jelenet,  amikor Dujmovics Rosenberg Lipótot és bátyját,  a rabbit 

hallgatja ki. A rendőrkapitány, aki egyébként igyekszik nem elköteleződni semelyik irányba 

sem,  tálcán  szállítja  a  már  elemzett  pletykahálózat  csatornáin  keresztül  keringő  –  eléggé 

tipikusnak tekinthető – vádakat. A két Rosenberg megalázó helyzete többek között abból is 

fakad  ebben  a  szituációban,  hogy nem ártatlan  polgárként  kell  tisztázni  magukat,  hanem 

zsidóként; vagyis arról kell meggyőzniük a jog és a törvényesség legfelsőbb helyi autoritását, 

hogy annak dacára is lehetnek ártatlan, törvénytisztelő polgárok, amilyen helyet számukra a 

származásuk  és  vallásuk,  a  többségi  társadalom  értékítélete  alapján,  a  közösségen  belül 

általános érvénnyel kijelöl. A beszélgetés részleteit érdemes kicsit hosszasabban is idézni:

Dujmovics harsányan felkacagott.

– Nono, Rosenberg! – rázta tréfálkozva a mutatóujját. – Ha tudná, mi mindent 

suttognak magáról a városban! És hogy én abból milyen keveset hiszek el!

Most megszólalt a rabbi is, először a kihallgatás során. 

– És vajon mit suttognak ezek az emberek? – érdeklődött halk, de határozott 

hangon. – Akikkel nap mint nap barátságosan köszöntjük egymást az utcán? – 

Simon rabbi a térdére csúsztatta eddig az ölében nyugvó, összekulcsolt kezét. 

– Ohó, hát azok a legveszélyesebbek! – vágta rá Dujmovics.  – Éppen ezért, 

nagytiszteletű  rabbi,  nem  is  vesztegetném  az  idejét  efféle  pletykák 

fölemlegetésével… […]

– Igazán nincs szándékomban magukat kényelmetlen helyzetbe hozni… Nem 

találok rá szavakat, hogy milyen kínos ez nekem. Nos – könyökölt az asztalra –, 

meg kell mondanom, hogy szóba került Tiszaeszlár neve… […]

– Ó, a mocskok! – borult lángba az építési vállalkozó arca.

–  Nagyon komoly,  tiszteletre  méltó  polgárokról  van  ám szó,  Lipót  uram!  – 

jelentette ki szigorúan a kapitány. – Olyanokról beszélünk, akik e köz érdekét 

helyezik a maguk érdeke elé,  és soha semmit nem tulajdonítottak el  a város 

285 BARÁTH: i. m. 259.
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vagyonából!

– Vagy soha nem sikerült rájuk bizonyítani! – emelte föl a hangját a kereskedő 

az egyértelmű célzás hallatán.286 

         A vallatás során Rosenberg Lipót  összetörik a vádak alatt,  ezen a ponton 

bűnössége még akkor is kezd egyértelművé válni, ha a bizonyítékok nem közvetlenek, és a 

Dujmovics által felállított teória túlságosan is a spekulációra épít. De az esetleges tisztázás 

sem változtat azon a tényen, hogy a közösség egyértelmű ítéletet mond a zsidó kereskedő 

felett – ezt közvetíti és artikulálja Dujmovics a maga vádbeszédében. Az indulatos tagadással 

hirtelen felhagyó, megtört Rosenberg Lipót monológja az asszimilációs stratégia kudarcára 

ráébredő magyar zsidóság rezignált és beletörődő beszédeként is olvaható:

– Amikor az apám idejött Galíciából, azt remélte,  könnyebb sorsa lesz, mint 

odahaza. Hogy valóban így legyen, még az óhitet is elhagyta, és a neológokhoz 

csatlakozott  […].  Sikerült  is  vagyont  szereznie,  amit  én  a  többszörösére 

növeltem, sok-sok verítékkel meg éjjeli virrasztással […]. De akit Jákob istene 

megáld, annak szenvednie is kell… mert ki nézi jó szemmel, ha másnak többje 

van? Maga is tudja, kapitány, hogy hány könyörgő kezet raktam meg aranyban 

mérhető alamizsnával, és hogy mindannyiszor támogattam a várost, ahányszor 

gyűjtést rendeztek… Most már látom, hogy mindez hiábavaló fáradozás volt. 

Ellenségeink elemésztenek minket!

 Sajnos Rosenberg szavai  profetikusnak bizonyulnak,  a zsidó közösség egyik tagja 

ténylegesen  is  áldozattá  válik  a  történetben,  de  nem  a  várost  rettegésben  tartó 

gyilkosságsorozat  áldozatává,  hanem valóban a zsidógyűlölet  emészti  el.  De a  gyilkosság 

kiváltotta indulatok a helyi, és a környékbeli zsidó közösséget szintén fenyegetik. A sajtó is 

beszáll a hecckampányba. A Bács Megyei Kurir az egyik nap ezzel a címmel jelenik meg: 

„Ady-verssel  öltek  a  zsidó  összeesküvők!”.  Egy  egész  kórus  visszhangozza  a  fentihez 

igencsak  hasonló  vádakat:  „[Veron]  Aztán  szemügyre  vette  a  többi  újságot  is.  Nagyrészt 

erősen konzervatív országos lapok voltak, közülük néhány alig leplezetten antiszemita, efféle 

szalagcímekkel.  »Ismét  Eszlár!«,  »Gyilkosságok  ad  notam Ady!«,  »Rosenbergék  poétikus 

rémtettei« stb.”287 A hangulatkeltésnek meglesz az eredménye: „A Rosenberg-kereskedőház 

286 BARÁTH: A fekete… 210.
287 BARÁTH: A fekete… 220.
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ablakait  betörték,  a zsinagóga falát  szitkozódó feliratok csúfították.  Néhány kölyök éppen 

»Vesszen minden Rosenberg!« feliratú plakátot akart egy fára szögezni, amikor Dujmovics és 

Losonczy  befordultak  a  sarkon.”288 A regény  egyik  tragikus  tanulsága,  hogy  a  jogrend 

hivatalos fenntartói nemhogy megvédeni nem tudják a közösség zsidó tagjait, hanem egyikük 

halálában – miután brutális vallatásnak vetették alá – tevékeny részt vállalnak. 

***

A fekete zongora jól megírt krimi és érdekfeszítő történelmi regény is egyben. De nem 

(csak) ezért érdemes a figyelemre. Először is a történelem nem csak díszes háttér gyanánt 

vagy  adalékként  van  jelen  a  regényben;  tehát  nem  csupán  egyfajta  élményfokozó 

„színezékanyag”,  amitől  a  csavaros  krimi  különös  bukét  kap.  De  nem  is  a  teoretikus 

tudásanyag (mit tud a szerző a kor társadalmáról, a szokásokról és a mentalitásról) fikcióba 

csomagolt felmondásának lehetünk kizárólag a tanúi. Persze, ez a regény a történelemről (is) 

szól.  Nem  feltétlenül  a  nagybetűsről,  vagy  nem  szükségképpen  mondjuk  a  Monarchia 

alkonyáról. És még csak nem is a századelő vidéki Magyarországát lassan szétfeszítő etnikai 

ellentéteiről. Vagyis mindezekről is szól, de éppen az által reflektál a fentiekre – és még sok 

egyéb másra is –, ahogy képes elevenné tenni és megszólaltatni azokat az egyébként mára már 

elnémult  és  feledésre  ítélt  hangokat,  melyekből  mégiscsak összeáll  az  a  nagyobb szólam, 

vagyis  a  történészek  számára  is  értékes  és  értékelhető  történelmi  események  láncolata. 

Értelmezhető ez úgy is, hogy a szerző a korábban már szóba hozott egykori „szellemi erőtér” 

közelébe igyekszik kalauzolni az olvasóját, láthatóan sikerrel. 

Túl ezen persze más kérdések is felszínre bukkannak: például, hogy miként is festett 

az adott kor vidéki politikai vezető rétege, vagy milyen feltételekkel, miféle korlátozások árán 

és  meddig  terjedt  ki  a  magyarság  fogalma  vagy másképp a  magyarságtudat?  Hangsúlyos 

szerepet kap, és az egyik vezérmotívumnak tekinthető az antiszemitizmus jelensége. A regény 

ezzel  kapcsolatban  igyekszik  a  közhangulat  természetét  és  változékonyságát  bemutatni, 

szoros  összefüggésben  a  szöveg  meghatározó  nyelvi  kódrendszereként  jelen  levő  pletyka 

működésével. Betekintést nyerhetünk továbbá abba az identitáspolitikai küzdelmekbe is, amit 

egyfelől az országos politika,  másfelől a helyi  sajátosságok és nem mellesleg a gazdasági 

érdekek határoznak meg. A fekete zongora nem csak egyfajta történelemszemlélet közvetítője, 

hanem  az  irodalomról  mint  társadalmi  jelenségről  is  van  mondanivalója.  Nézőpontjai, 

vállalásai a posztmodern történelmi regény műfajához vagy alműfajához kötik a szöveget.

288 BARÁTH: i. m. 221.
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Baráth Katalin könyve nem csak jól megírt krimi, nem csupán „tisztes iparosmunka”. 

Persze, ezen a téren sem lehet oka a szégyenkezésre a fekete zongorával az első ilyen jellegű 

szövegét megalkotó szerzőnek. A regény a műfaji szabályok alapos ismeretéről árulkodik – az 

olvasó  kap  hamis  nyomot,  tévútra  tévedő  hivatalos  nyomozószervet  és  a  kötelező  nagy 

leleplezés sem marad el,  ráadásul  a  szerzőnek arra  is  gondja volt,  hogy az izgalmat  és  a 

feszültséget  mindvégig fenntartsa.  A derűs hangvétel,  a  kiváló humor nem feledteti,  hogy 

bűnügyi  regényt  olvasunk,  olyat,  ami  csak feszültséget,  de időnként  egészen thriller-szerű 

jeleneteket is kínál. A cselekmény fordulatos, de követhető, és hézagmentesen simul bele az 

irodalmi  nyomozás-szál  jól  kigondolt  és  következetesen  végigvitt  ötlete  is.  A  regény 

kiemelkedő erénye, hogy nem csak a főbb szereplők kidolgozottabb, hanem szinte az összes – 

hosszabb-rövidebb időre – felbukkanó alak életszerű és karakteres.

A fekete zongora olyan magyar nyelvű detektívregény, aminek szerzője képes volt a 

nemzetközi zsánert megújítani oly módon, hogy közben a hazai olvasóközönség számára a 

magyar  irodalmi  előzményekkel,  és  az  elvileg  mindenki  számára  hozzáférhető  kulturális 

tradícióval számot vető olvasásélményt is kínál.                

              

***

Összegezve az eddig leírtakat fontos nyomatékosítani, hogy amennyiben a kiválasztott 

magyar nyelvű krimiket történelmiségük felől olvassuk, akkor mindenképpen számolni kell 

mindazon  belátásokkal,  amik  a  szövegek  történelmi  regényként  történő  olvasásából 

következnek.  A történelmi  krimit  „történetisége”  nem annyira  az  általában  vett  krimiktől 

különbözteti  meg,  hanem  elsősorban  a  nem  történelmiként  olvasható  és  olvasandó 

regényektől. Ezzel együtt nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a krimi esetében 

erős „műfajtudatról”  beszélhetünk.  A műfaji  jellegzetességek a történelmi témájú krimiket 

egyszerre  közelítik  a  hagyományos  történelmi  regényekhez  és  a  posztmodern,  kortárs 

történelmi regényekhez. A történelmi krimiben a jelen nem választható el a jelen múltjától, 

ennyiben  a  hagyományos  (pragmatikus)  történelmi  regények sorába  illeszkedik  vállalásait 

tekintve.  Eltekintve  az  anti-detektívtörténetektől,  a  krimi  nem  engedhet  továbbá  teret  a 

szélsőséges  ismeretelméleti  relativizmusnak,  vagyis  nem  bonthatja  le  a  műfajra  szabott 

narratív  séma  jól  ismert  működését  (tehát  a  két,  egymást  feltételező  történetszálat:  a 

gyilkosság  történetét  és  a  nyomozás  elbeszélését)  a  múlt  megismerhetetlenségének 

felismerése  és  tartóssá  váló  élménye.  Ámde  az  sem véletlen,  hogy sokan  a  posztmodern 

emblematikus műfajaként tekintenek a detektívtörténetekre és nem csak a játékosság, vagy az 
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ismeretelméleti vagy ontológiai érdekeltségek miatt. 

A krimit  mindig  újraolvassuk,  a  műfajt  az  intertextuális  utalások  sűrű  hálózata  is 

karakterizálja.  Vagyis  a  kortárs  történelmi  krimik,  hasonlóan  a  posztmodern  történelmi 

regényekhez,  a  történelemhez  gyakran  többféle  fikciós  síkon  keresztül  közelítenek:  a 

történelmi  tények síkja  mellett  a  műfajhagyomány síkja  is  ugyanúgy jelen van,  ahogy az 

ábrázolt  kor  elsődleges  szövegforrásai  is,  nem  is  beszélve  a  magas  irodalom 

szöveghagyományáról  vagy  éppen  a  művészetközi  (filmes,  popkulturális)  utalásokról. 

Jellemző példákat találni erre Kondor műveiben, vagy éppen a hasonló korszakot választó 

lengyel kollégája, Marek Krajewski regényeinek az esetében.    

A műfaji szigor azzal is jár, hogy a szövegalkotás során a „poétikai haszonszerzés” 

vágya, a szöveg nyelviségének előtérbe helyezése csak korlátozott mértékben mozgathatja a 

mindenkori szerzőt. Visszautalva az első fejezetre érdemes ismét megjegyezni, hogy témánk 

szempontjából  érdemesebb  a  krimiket  olyan  fikcióként  olvasni,  mely  a  múltszemléletet 

közvetíti,  ahelyett,  hogy  szövegirodalomként  tekintenénk  rájuk,  és  ez  által  a  történeti 

reflexiók poétikai következményeire koncentrálnánk.      

A történelmi  regény  kapcsán,  legyen  szó  modernről  vagy  posztmodernről,  joggal 

merül fel a kérdés: mennyire szabadok cselekvéseikben a szereplők? Mi módon befolyásolja 

döntéseiket,  sorsukat  az  adott  történelmi  szituáció.289 A történelmi  krimik  esetében  pedig 

egyenesen „kettős szorításról” beszélhetünk; a krimiszövegekben felidézett világ igazsága és 

a  műfajtörténeti  kiszámíthatóság  (jobb  esetben)  termékeny  ellentétéről,  egymásnak 

feszüléséről lévén szó. A krimik szereplőinek mozgásterét a műfaj által behatárolt szövegvilág 

és a történelmileg meghatározott szituáltság együtt méri ki. Az eddigi legnagyobb figyelmet 

kapott történelmi krimisorozat, vagyis Kondor Vilmos Budapest-szériájának olvasása során 

érdemes elsősorban erre a töréspontra ráközelíteni.                                     

289 Lukács értelmezésében a történelmi regény megszületésének előfeltétele volt, hogy a szélesebb néptömegek 
számára is átélhetővé vált (különösen a francia forradalom példáján keresztül), hogy képesek a történelem 
folyását tevőlegesen befolyásolni.   
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3. Az embert felfaló történelem

Kondor Vilmos Budapest-sorozata

„A legjobb esetben is csak azt tudom megírni, ami történt.”

(Gordon Zsigmond)

        

3.1. „Vérbeli magyar krimi, a keményebb vonulatból”

Néhány gondolat a Budapest-sorozat recepciójáról

A Budapest noir (2008) megjelenése túlzás nélkül fordulópontot jelentett a magyar 

nyelvű tömegirodalom recepciója szempontjából. A siker hangos volt,  és viszonylag széles 

körű,  de  ami  a  legfontosabb  következmény:  a  „hivatalos”  kritika  meglehetősen  erőteljes 

odafordulása az eleddig kevésbé szem előtt levő műfaj felé. A napi- illetve hetilapkritikák és 

ismertetések mellett komolyabb szakmai orgánumok is érdeklődéssel fordultak az új magyar 

krimi felé, több nagyobb ívű elemzés és tanulmány is született már azóta a regény kapcsán. A 

Budapest noir „ügy” lett, az irodalmi közéletet is jócskán megmozgató esemény. 

Az első három kötet fogadtatását végigkövetve az is elmondható, hogy ez a figyelem a 

későbbiek  során  is  lankadatlannak  bizonyult.290 Vannak  kritikusok,  akik  a  sorozat  összes 

darabjáról írtak, illetve akadnak folyóiratok, melyek minden esetben helyet biztosítottak az 

aktuális Kondor-regényről szóló ismertetéseknek, kritikáknak. És a kritika általában véve nem 

fukarkodott a dicsérő szavakban. 

Rácz I. Péter „izgalmas és nagyszerű” olvasmánynak nevezi a Budapest noirt az Élet 

és  Irodalom hasábjain,  kiemeli  Chandler  és  Hammett  hatását,  dicséri  a  szerzőt  filológiai 

alaposságáért,  és  azért  a  teljesítményéért,  ahogy  a  korabeli  Budapestet  hitelesen 

újrateremtette.291 Jól megoldottnak érezi továbbá, ahogy Kondor a műfaji követelményeket 

összhangba  hozta  a  történelmi  kontextus  rekonstruálásával.  „Kondor  írói  kísérlete,  némi 

stiláris esetlegességektől eltekintve remekül sikerült: megteremtődött a magyar kemény krimi, 

s  saját  korát  messze  megelőzve,  a  30-as  évek  irodalmi  mezejére,  -  a  »jelenig  hatóan« 

élvezetes módon - vezeti olvasóját.” – foglalja össze végül ekképpen ismertetését.

Hasonló nyomvonalon halad a Heti Világgazdaság publicistája, aki szintúgy kiemeli a 

műfaji hagyomány tiszteletét, a korabeli Budapest pontos ábrázolását, és elismeréssel adózik a 

290 Ez idáig összesen öt regény jelent meg Gordon Zsigmond főszereplésével, és a szerző nyilatkozatai arra 
engednek következtetni, hogy végleg lezárta a sorozatot. 
291 RÁCZ I. Péter: Magyar krimi – feketén-fehéren. In: Élet és Irodalom, LII. Évfolyam 9. szám, 2008. február 
29.
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szerzőnek, amiért „a jellemző társadalmi problémák felvillantásától” sem riad vissza, sőt mi 

több  „[n]agy empátiával  közelít  a  korhoz,  s  olyan  bűnügyet  tár  az  olvasó  elé,  mely sok 

tekintetben  megtestesíti  az  összeomlás  felé  tántorgó  »keresztény-nemzeti  Magyarország« 

csillogó  felszín  alatt  rohadó,  kegyetlen  világát.”292 Az  ismertetés  kihangsúlyozza,  hogy a 

könyv szerzője az utókor többlettudásától és elfogultságától függetlenítve képes fókuszálni az 

adott kor sorskérdéseire, így a zsidókérdésre is. A regény hitelességével kapcsolatban pedig a 

következő, igen hízelgő sommázást olvashatjuk:  „Tényleg olyan ez a regény, mintha az Est 

egyik nagy port felvert bűnügyének kulisszatitkait tárná a szerző az olvasó elé.”

„És  a  regény  titka  ezúttal  (is)  lényegesen  izgalmasabb,  mint  a  detektívtörténet 

megfejtése.” A kiadó akár fülszöveg gyanánt is választhatta volna Bárány Tibor recenziójának 

ezen sorát,  különösen akkor,  ha  elsősorban az  irodalomtudományos  érdeklődéstől  áthatott 

hivatásos  olvasók  kegyeire  kívánt  volna  pályázni.293 És  hogy  milyen  titokra  bukkant  a 

recenzens a regény olvasásakor: elsősorban izgalmas és átgondolt irodalomtörténeti játékra, 

hiszen „a Budapest noir azt mutatja meg, mi történt volna, ha a magyar szórakoztató irodalom 

a múlt század első harmadában szinkronba kerül a legfrissebb nemzetközi fejleményekkel.” 

Bárány  továbbá  felfigyel  a  regény  egyik  nagyon  érdekes  és  egyben  meghatározó 

sajátosságára,  nevezetesen  a  főszereplő  viselkedésmódja és  a  regény további  szereplőinek 

horizontja  között  feszülő  ellentétre,  és  a  megértés  ebből  fakadó kudarcára.  Míg előbbi  (a 

viselkedés és attitűd) az amerikai hard-boiled nyomozóinak attribútumain alapul, addig utóbbi 

a magyar történeti sajátosságaiból következik.

A „megcsináltság”, tehát a mesterségesen megteremtett budapesti  noir-hangulat felől 

közelít  a  szöveghez  a  gyorslövetű  recenzióknak  teret  adó  Könyvesblog  ismertetése.294 A 

szöveg  világát,  amit  egyfajta  „párhuzamos  valóságnak”  titulál,  a  cikkíró  mindazonáltal 

igaznak és hitelesnek minősíti. Nem a cselekmény és a stílusbravúr az, ami Kondor szövegét a 

blog  recenzense  szerint  „igazán  jóvá  teszi”,  hanem a  szakmai  fegyelem illetve  a  szerző 

komoly érdemei  a  helyi  színek kikeverése  terén  („A Budapest  Noir  egy jó  ízlésű,  remek 

stratégiai érzékkel bíró műértő és –élvező regénye, akár nevezhetjük iparosmunkának is, csak 

azt sértésként szokták, mi meg annak épp az ellenkezőjét szeretnénk.”). Dicséretként kerül elő 

a recenzióban az oppozícióban rejlő lehetőségek kiaknázása, hiszen amellett, hogy „Kondor 

krimije krimiként és noirként jól működik, szépen fokozatosan épül fel, nem túl egyértelmű, 

nem csapong,  úgy izgalmas,  a  karakterek  pedig  szellemesen  vannak  megrajzolva  […],  a 

292 PELLE János: Egy hiteles magyar krimi. In: Heti Világgazdaság, 2008. március 12.
293 BÁRÁNY Tibor: Visszajátszás. In: Magyar Narancs, XX. évf. 23. szám, 2008. június 5.
294 PUSKAR (szerzői álnév): Kávé, fekete, keserű. In: Könyvesblog, 2008. 06. 19. 08:00.
http://konyves.blog.hu/2008/06/19/kave_fekete_keseru
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könyv  nem  ettől  működik  igazán,  hanem  attól,  hogy  a  chicagói  korbonctanon  nem 

tokaszalonnát  esznek,  a  Pest-széli  nyomortelepen  más  nyelvet  beszélnek,  meg  ott 

(Chicagóban mármint) 1936 nem úgy vészjósló, mint Európában.”295

Mire a szerző második regénye megjelent, a kritikai közvélemény az előzmény alapján 

várakozóan  és  bizakodva  tekintett  a  folytatásra.  A  kritikák  ezek  után  nem  kerülhették 

természetesen a sorozatindító darabbal történő összevetést, illetve a megelőlegezett bizalom 

kérdése felől érintették a Bűnös Budapest (2009) címet viselő kötetet. 

Rácz I.  Péter  kritikája  azzal  indít,  hogy a populáris  irodalom befogadásának hazai 

sajátosságai,  és  ezzel  együtt  némiképp  a  magyar  könyvpiac  működésének  kontextusában 

tárgyalja  az  irodalmi  „üggyé”,  mondhatni  jelenséggé  vált  első  Kondor-művet  és  annak 

utóéletét.296 Értelmezésében a magyar nyelven megjelenő populáris művek java része fordítás, 

és ennek köszönhetően a szövegek világát, az általuk kínált referenciákkal és élményanyaggal 

együtt leginkább a kulturális idegenség fogalmával lehetne leírni; ezzel szemben „a magyar 

(történelmi)  viszonyok  között  exponálódó  regények  többnyire  a  magyar  szépírók 

munkaasztaláról  kerülnek  ki,  hol  kisebb,  hol  nagyobb  sikertől  övezve.”  Az  eddig  (ezek 

szerint)  feltűnően  (és  hosszú  ideje)  széttartó  irályok,  vagyis  a  magyar  valóság  meg-  és 

leírására  (jelentsen  bármit  is  ez)  illetve  a  szórakoztatásra  törekvő  prózai  próbálkozások 

egyenesei  Rácz  olvasatában  szerencsés  módon  találkoznak  végre,  éppen  Kondor 

munkásságában: „hiszen szépirodalmi tudatossággal, de a műfaji sajátosságok messzemenő 

figyelembevételével  tudott  olyan  olvasmányos,  könnyen  befogadható,  érdekfeszítő  művet 

alkotni,  mely  az  elsődlegesen  szórakozni,  kikapcsolódni  vágyó  olvasói  rétegek  mellett  a 

»mélyolvasást« kultiváló magyar közönséget is meg tudja szólítani.”297 Arról nem is beszélve, 

hogy a recenzens piacképesnek, a külföldi olvasók számára is fogyaszthatónak gondolja a 

Kondor által  létrehozott  „szerencsés  konstellációt”.298 A kritika további része az előzmény 

kapcsán szóba hozott erényeket ismételten nyugtázza az új regény apropóján is, illetve egy 

295 PUSKAR: Kávé…
296 RÁCZ I. Péter: Bűnös Budapest: igazság vagy puszta kitaláció? In: Prae, 2009. 05.05. 
http://prae.hu/prae/articles.php?menu_id=&aid=2027 (2009. 05. 05. 04:52)
297 RÁCZ I.: Bűnös Budapest…
298 A felvetés mára igazoltnak tekinthető, hiszen számos nyelven jelent meg az elmúlt években a Budapest Noir, 
többek között olvasható olaszul, németül, lengyelül és angolul is. A Rácz által emlegetett egzotikum (ami a 
műfajiság univerzális kódrendszerén keresztül meglehetősen zavartalanul juthat el a nem magyar nyelvű 
olvasókhoz) láthatóan megtette a hatását. Jelen tanulmánynak nem célja vagy feladata a külföldi kritikák 
részletes ismertetése, ám érdemes utalni a legnagyobb lengyel nyelvű napilap, a Gazeta Wyborcza ismertetésére, 
mivel az jól példázza mindazt, amiről Rácz ír. Egyfelől a cikk rögtön megtalálja az azonosítási pontokat, amikor 
a lengyel krimisztárhoz, Marek Krajewskihez hasonlítja Kondort, másfelől részletekbe menően dicséri a régvolt 
Budapest érzékletes ábrázolását, a hajdan volt szerkesztőségi élet élményszerű bemutatását, egyszóval a 
számunkra valamelyest magától értetődőbb „egzotikumokat”. SZCZERBA, Jacek: „Budapeszt noir”. In: Gazeta 
Wyborcza, 2007-07-05. (utolsó frissítés: 2009-06-30 15:39). 
http://wyborcza.pl/1,76842,6774652,_Budapeszt_noir_.html   
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igen figyelemre méltó olvasási stratégiára hívja fel a figyelmet. Mely olvasásmód egyszerre 

köthető a műfaji sajátosságok immár nem szolgai (sőt, már-már posztmodern pimaszsággal 

kifordításba,  újraértelmezésbe  hajló)  alkalmazásához,  és  a  könyv  által  megidézni  kívánt 

valóság fonák képéhez, annak mondhatni kritikai-történetfilozófiai megközelítéséhez. Mindez 

úgy valósul meg, hogy „az elbeszélői szólam igazságértéke nemegyszer elválik az újsághírek 

tartalmának igazságától,  feszültségbe hozva,  igazából  devalválva az egységes,  kikutatható, 

felderíthető igazság létezésébe vetett hitet, ily módon jelentősen megkérdőjelezve a klasszikus 

krimi műfaj metafizikai érdekeltségének egyes aspektusait. Ez szerencsés módon, és nagyon 

tudatosan  is  egybevág  a  regény  által  életre  keltett  történelmi  korszak  mikro-  és 

makrotörténelmi  legendáriumával,  ahol  a  valós  tények elkendőzésének,  a  hamis  narrációk 

fenntartásának már nagy hagyományai vannak össztársadalmi szinten is.” A recenzens nem 

csak  jól  megírt  kriminek  tarja  a  Bűnös  Budapestet,  hanem  a  történelmi  emlékezet 

dekonstrukciójára, a múltbéli tettek (mit tettünk mi magyarok akkor) társadalmi tudatosítása 

szempontjából is téttel és potenciállal bíró textusnak.

A Könyvesblogban megjelent ismertetés is az előző dobás viszonylatában méricskél, 

sőt a Budapest noir (vagyis Kondor kísérletének) próbájaként is emlegeti az új regényt, mint 

ami eldönti a Kondor-jelenség sorsát.299 És jó értelemben dönti el, hiszen az írás igyekszik 

leszögezni, hogy „[a] Bűnös Budapest legfőbb erőssége, hogy kibont egy világot, amelynek a 

Budapest Noir csupán apropója, illetve felütése volt.” A recenzió kiemeli a hangsúlyos lépés- 

és nézőpontváltást, ami a sorozat addig megjelent két darabja között észrevehető, vagyis azt,  

ahogy a történet komolyodik és durvul, és ahogy a helyszínek köre szélesedik, a (mondjuk 

így) társadalmi aktorok köre pedig kibővül a politikai szférába és az alvilág homályzónájába 

történő még alaposabb betekintés következtében. A cikk azt is megjegyzi, hogy maga a szerző 

is jóval otthonosabban mozog a maga által  teremtett  világban: „A Budapest Noirban még 

kettévált a történet és díszlet, itt szervesen összefügg a kettő, az egyikből adódik a másik, 

Budapest a szemünk láttára bomlik részeire és épül fel újból.” A recenzens összességében 

sötétebbnek és sokrétűbbnek értékeli az új regényt, egyúttal kifejezi reményét is arra nézve, 

hogy a szerző továbbhalad majd az általa kitaposott ösvényen.

A Magyar Narancs kritikusa szintúgy a Kondor-jelenség rövid ismertetésével kezdi 

mondandóját.300 Jelzésértékű (és ki is hangsúlyozódik), hogy jelenségről beszél, vagyis egy a 

tömegirodalom termelésére  jellemző  fogalmat  használ  a  Budapest-sorozatot  elindító  kötet 

kapcsán.  Az  új  regény  is  helyére  kerül  ebben  a  processzusban,  mintegy  kiteljesíti  és 

299 „iacopetti”: A legéhesebb lyuk. In: Könyvesblog, 2009. 05.21. 
http://konyves.blog.hu/2009/05/21/a_legehesebb_lyuk
300 „urfi” (URFI Péter): Kondor Vilmos: Bűnös Budapest. In: Magyar Narancs, 2009. június 4., 62.

110



továbbviszi  az  első  regény vállalásait.  Vagyis  megtartja  annak  erényeit,  csak  immár  még 

élesebbre húzottak a kontúrok, még sötétebbek a tónusok, ahogy a recenzens fogalmaz: „ez a 

világ noirabb a Noirnál.”

Bárány Tibor kritikája ugyancsak az előző regény méltatásával kezdődik („komolyan 

vehető  magyar  irodalmi  előzmények  nélkül,  szinte  a  semmiből  megteremti  a  hard-boiled 

detektívregény sajátos, hazai változatát”).301 Utal arra az átgondolt irodalomtörténeti játékra, 

ahogy  a  szerző  jelöletlenül  is  beidéz  különféle  vendégszövegeket,  és  ezzel  „az  olvasó 

tudomására  hozza  a  poétikai  vállalkozás  tétjét.”  Lényegében  megismétli,  illetve 

nyomatékosítja  az  előző,  vagyis  a  Budapest  noir  kapcsán  írt  korábbi  kritikájában 

elmondottakat  Gordon  sajátos  regénybeli  pozíciójáról,  így  ismét  kitér  arra  a  kulturális 

idegenségre, ami a főszereplőt és környezetét már az első regényben elválasztja egymástól. 

Visszatérő dicséretnek számít Kondor regényeivel kapcsolatban, amit Bárány is hangsúlyoz: 

nincs jelen a regényben semmiféle,  a  mondjuk így,  szükségszerű anakronizmusból fakadó 

visszavetítés,  vagyis  szerencsés  módon  egyáltalán  nem telepszik  rá  a  szövegre  a  szerzői 

mindentudás („miközben az elbeszélő igyekszik mindvégig elkerülni a nyelvi archaizálást, 

későbbi történelmi és kulturális ismereteit nem vetíti rá a szövegre”). Bárány ítélete a Bűnös 

Budapest esetében még kedvezőbb, a dramaturgia helyenkénti egyhangúsága dacára minden, 

a Budapest noir kapcsán ismét előszedett erényben bővelkedőnek, egyúttal hangulatában jóval 

komorabbnak látja a második regényt.

A sorozat harmadik darabja némiképp eltér az előző kettőtől, mind a téma, mind a 

műfaj(ok) megválasztása terén. Nem lehet csodálkozni, hogy a kritikák és ismertetések is más 

nyomvonalon  haladnak.  A budapesti  kém,  ahogy a  címe is  sejteti,  már  nem a  hard-boild 

műfaja által kijelölt keretek között göngyölíti tovább, az időközben igencsak plasztikussá vált 

főhős,  és  vele  együtt  a  háborúba  sodródott  Magyarország  sorsfonalát.  Kondor  ezúttal 

kémregényt írt, és ahogy a Budapest noir esetében, így ebben az esetben is műfajteremtőnek 

számít a magyar könyvpiacon.

Rácz I. Péter, a sorozat hűséges recenzense már kevésbé lelkes, igaz ezúttal sem állít  

más, minthogy „Kondor regénye most is rendkívül olvasmányos és könnyen követhető.”302 

Ugyanakkor a szerkezetet illetően már kifogásokkal él, helyenként pedig még a cizelláltságot 

is hiányolja. Rámutat a történet logikájának bukfenceire és néhány olyan pontra a műben, 

melyek kevésbé tűnnek hitelesnek. Kiemeli a már korábban is meglévő filmes utalásrendszer 

megerősödését az új regényben. A kémregény műfajából fakadó következmények közé sorolja 

301 BÁRÁNY Tibor: Nyom nélkül. In: Élet és Irodalom, LIII. évfolyam 23. szám, 2009. június 5.
302 RÁCZ I. Péter: Hűség és hazaszeretet (Krimi helyett kémregény). In: Prae, 2010. 04. 21. 
http://www.prae.hu/prae/articles.php?menu_id=&aid=2668
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az olvasó és a főszereplő perspektívájának távolodását, illetve a történet „fehér foltjait”. A 

Kondor-regényeik  meghatározó  erényeként  beszél  a  politikatörténeti  csatározások  és 

törésvonalak  mértéktartó  ábrázolásáról,  kiemelve  az  aktuális  regény  kapcsán  is,  hogy  az 

„demonstrál, nem pedig agitál.” Összességében nála is pozitív a kritika végkicsengése, bár 

mintha több fenntartással élne, mint a korábbi kötetet esetében. 

A harmadik kötet kritikáinak többségét végeredményben mégsem a lelkesültség hatja 

át.  A  Budapest  noir kimondottan erős írói  kezdés volt.  Kétség kívül  azért  is,  mert  egy,  a 

magyar  könyvpiacon  régóta  tátongó  űrt  sikerült  betöltenie,  hiszen  a  kötet  jó  példa  az 

igényesen (szépirodalmi  igénnyel)  megírt,  de a  magabiztos  műfaji  tudásról  is  számot adó 

krimire. Egy olyan szövegről beszélhetünk, ami végre nem a műfajjal való kísérletezésben, 

nem  annak  kifordításában,  átírásában  érdekelt,  hanem  a  műfaj  létjogosultságának 

felmutatásában.  A tét  tehát  az volt,  hogy sikerül-e  egy nagy hagyománnyal  bíró népszerű 

nemzetközi zsánert, illetve szubzsánert a magyar nyelvű kultúra sajátosságaival, és a nálunk 

meggyökeresedett  történelemszemlélettel  összhangba  hozva  „honosítani”,  és  egyúttal 

megkísérelni annak megkésett beillesztését a magyar prózahagyományba. A kritikák többsége 

szerint a válasz erre a kérdésre határozott igen volt, minden esetleges fenntartás vagy szóvá 

tett hiányosság ellenére is. Az ígéretes belépőt követő kötet kritikáiban a szerző műfajteremtő-

műfajhonosító  szándéka  még  inkább  megerősítésre  talált  és  elismerést  nyert.  A bírálatok 

fényében  a  Bűnös  Budapest a  továbbgondolt,  az  előzmény  hibáiból  is  profitáló  irodalmi 

folytatások táborát erősíti.           

            

3.1.1. Az iparos és a paratextus

A szerző a populáris irodalomban

Némi malíciával úgy is lehetne fogalmazni, a Kondor-jelenség kiváltotta ügybuzgalom 

többet  használt  a  magyar  nyelvű  krimi  elfogadtatásának,  mint  az  összes  addig  megjelent 

magyar  krimiszöveg  együttesen.  Ám  ezt  állítani  nemcsak  méltánytalanság  volna  a  többi 

szerzővel szemben (legyen szó ponyvaiparosokról vagy a zsáner felé kacsingató szépírókról), 

hanem  valójában  még  csak  bóknak  sem  tekinthető,  ismerve  az  ilyen  irányú  hazai 

próbálkozások  csekély  számát.  A  Budapest-sorozat  diadalmenete  irodalomszociológiai 

nézőpontból,  vagy az irodalom intézményközpontú megközelítése felől nézve is  szolgáltat 

tanulságokat.  A  Budapest  noir által  elvetett  mag  eleve  nem hullott  teljesen  szűz  talajra. 

Addigra  a  közönségnek  már  módjában  állt  az  újra  kiadott  krimiklasszikusok  (így többek 

között  Hammett  és  Chandler)  mellett  számos  kortárs,  elsősorban  angolszász  szerzőt 

megismernie,  akik  közül  nem  egy  éppen  a  történelmi  krimik  révén  vált  ismertté. 
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(Gondolhatunk többek között Steven Saylorra, C. J. Sansomra vagy Caleb Carr-ra). Bárány 

Tibor megállapítása szerint „[a] népszerű irodalomként felfogott lektűr-műfajok virágzásának 

elengedhetetlen  feltétele  a  legalább  megközelítőleg  jól  működő  irodalmi-kulturális  piac: 

átgondolt  stratégiát  követő  profi  kiadókkal,  valódi  piaci  versennyel  és  tudatos 

fogyasztókkal.”303 A könyv sikeréből persze nem következik egyértelműen, hogy a magyar 

nyelvű  irodalmi-kulturális  piac  (legalább  megközelítőleg)  jól  működne,  ugyanakkor  azt 

biztosan lehet állítani, hogy a sorozat kiadója méltán sorolható a Gordon-könyvek sikerének 

kovácsai  közé,  miután  a  magyar  könyvkiadás  viszonyai  között  kimondottan  tudatosnak 

számító  arculattervezéssel  és  marketingtudatossággal  „építette”  fel  a  szerzőt  és  sorozatát, 

továbbá  hatékonyan  irányította  rá  a  figyelmet  ezzel  a  magyar  nyelvű  krimi  további 

lehetőségeire  is.  Nem mellesleg  a  fent  említett  külföldi  alkotók  műveinek  megjelentetése 

terén is már évek óta jeleskedett, megágyazva ezzel a hazai próbálkozásoknak. 

A populáris irodalom esetében a  paratextus szinte kivétel nélkül és igen látványosan 

rendelődik  alá  a  kereskedelmi  szempontoknak:  az  alcím,  a  fülszöveg  és  a  gyakran  már 

egyfajta védjegyként is rögzült szerző(i profil) előtérbe helyezése mind azt a célt szolgálják, 

hogy  az  olvasók  könnyűszerrel  eligazodjanak  a  műfaji  besorolások  között.  A különbség 

gyaníthatóan a mértékben és a funkcionalitásban keresendő: nem csak a populáris szövegek, 

hanem a  szépirodalmi  szövegek  esetében is  ugyanarról  van  szó,  vagyishogy a  paratextus 

minden esetben az, ami a szöveget könyvvé teszi, illetve ekképpen, ilyen minőségben ajánlja 

azt az olvasók és a szélesebb közösség számára.304 A populáris irodalmi szövegek ugyanakkor 

jóval nagyobb mértékben rendelődnek alá a paratextus különféle elemeinek, többek között 

már  csak  azért  is,  mert  a  műfaji  besorolás  (ahogy az  Kondor  könyveiről  is  elmondható) 

sokszor konkrétan is ott díszeleg a borítón, ami végképp egyértelműsíti az olvasó számára azt, 

amit például a könyv vizuálisan kódolt üzenetei alapján már vélhetően amúgy is tudott.305 A 

paratextus  fegyelmező,  regulázó  szereppel  is  bír,  mindenekelőtt  az  olvasás  folyamatára,  a 

303 BÁRÁNY Tibor: Szépirodalom vs. lektűr. In: Holmi, 2011, február, 250.
304 GENETTE, Gérard: Paratexts. Thresholds of interpretation. Cambridge University Press, 1997, 1. Genette 
ehhez hozzáfűzi azt is, hogy paratextus nélkül nem létezik/létezhet szöveg, míg paratextusok maradtak fent 
szöveg hiányában is, sőt, egyes szövegekről csak ezeknek a maradványoknak köszönhetően tudunk. Nem lehet 
elhallgatni, hogy mindaz, amit a könyvről, mint a tudás fizikai hordozójáról és közvetítőjéről tudtunk, épp most, 
szinte a szemünk láttára szorul átértékelésre az e-könyvek rohamos terjedésével. Ez, valamint a könyvpiac 
radikális átalakulása – ideértve az online terjesztés vagy éppen a szerző és a potenciális olvasói között 
lerövidülni látszó elérési út kérdését – kihat a magasirodalom és a tömegirodalom/populáris irodalom 
értelmezésére is. Ennek tárgyalására értelemszerűen itt most nincs mód, de nem árt jelezni, az ebben a 
dolgozatban leírtak az irodalom és az irodalmi piac olyan felfogásán alapulnak, ami ha nem is feltétlenül fog 
eltűnni a jövőben, de szinte biztos, hogy radikális újragondolásra szorul – szinte már most is.   
305 Feltűnő és egyben karakterizáló szereppel is bír, hogy a Genette által részletesen felsorolt jellemzők közül, 
amik egy borítón megjelenhetnek, szinte mindig jóval több jelenik meg a populáris irodalom példái közé 
sorolható művek borítóján, mintha a kiadó ezzel is igyekezne minél kevesebbet bízni a „véletlenre” és az olvasók 
felismerő képességére. Ehhez lásd GENETTE: Paratexts… 23-26.
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befogadás  mikéntjére  (és  ekképpen  persze  az  olvasóra)  nézve.306 Különösen  a  populáris 

szövegekre  és  azok  fogyasztóira  igaz  az,  hogy a  szövegnek  ez  a  „peremterülete”  túlzott 

mértékben is meghatározza az értelmezés kereteit, mondhatni beszűkíti az értelmezési mezőt, 

és  a  szöveget  az  egyszer  fogyasztható,  –  ismét  csak  Barthes  kifejezésével  élve  –  csupán 

olvasható  textussá degradálja  le,  az  olvasót  pedig  tétlenségre  és  passzivitásra  kárhoztatja. 

(Genette egyenesen engedékeny olvasóról beszél).307 A paratextus tehát az a képlékeny határ- 

és  ütközőzóna,  ahol  a  „kint”  (a  szövegen  kívüli  valóság)  és  „bent  valósága”  (a  szöveg) 

különösen  látványos  módon  találkozik.  Tranzakciós tér:  vagyis  a  pragmatika  helye,  a 

befolyásolást és az értelmezést elősegítő stratégiák kiemelt fontosságú területe.308 A kint és a 

bent,  a  szöveg  és  az  irodalom  bel-  illetve  külügyei:  Kondor  művei  számos  tanulsággal 

szolgálnak ezekben a vonatkozásokban is.        

A szerzői  megnyilvánulások  ugyancsak  hozzájárulhatnak  a  „brand”  építéséhez.  A 

Budapest  noir és  maga  a  sorozat  több,  igencsak  figyelemreméltó  kérdés  felvetését  teszi 

lehetővé  a  már  sokat  emlegetett  irodalmi  kategóriaképzés  és  megosztás  teoretikus 

„kulisszatitkaival” kapcsolatban: kimondottan érdekes belátások nyerhetők, ha például a fent 

említett kiadói marketing – a paratextusok vonatkozásában is egyértelműen meghatározó –, 

illetve a szöveg státusza közötti (mindenkori) kapcsolódási pontokra kérdezünk rá. Mert bár 

élhetünk a gyanúperrel, hogy a „tiszta esztétikum” ideája és a szöveg önértéke az úgynevezett 

magasirodalom  esetében  sem  függetleníthető  mindazon  tényezőktől  teljes  mértékben, 

melyeket (visszautalva Bényei Tamás cikkére) a „szövegek termelésének, értékesítésének és 

használatának” ismérveiként nevezhetünk meg, addig a populáris irodalom esetében egészen 

bizonyos,  hogy  nincsenek  olyan,  csak  a  szövegre  vonatkozó,  ismérvek,  melyek  a  fenti 

kategóriarendszer  vonatkozási  körétől  eloldozva,  attól  leválasztva  jelennének  meg.309 

Kondorról (is) szólva a szöveg  megalkotása és a szöveg  „előállításának és használatának” 

(Bényei) módja között például kimondottan érdekes összefüggésekre lehet bukkanni, ahogy 

arról később, a Budapest noir vendégszövegei kapcsán még bővebben szó esik majd. 

Kondor Vilmos esetében a (vagy tudatosan formált vagy már eleve adott) írói karakter 

több szempontból is „médiaképesnek” bizonyult.  Azzal, hogy az író hangsúlyosan kerüli a 

nyilvánosságot  –  ami  egyébként  eléggé  kiszámítható,  mondhatni  a  tudatosan  kimódolt 

stratégia gyanúját is felélesztő megoldásnak tűnik –, csak fokozta a személyére és műveire 

306 GENETTE: i. m. 1.
307 Nem árt ezen a ponton ismét utalni arra, hogy a műfaji szigorúság és a műfajt sokszorosan meghatározó 
ismétlés-jelleg folytán a krimit mindig újraolvassuk, vagyis minden egyes szöveget a műfaji előírások reguláit 
figyelembe véve, azoknak engedelmeskedve olvassuk el, legalábbis elsőre.
308 GENETTE: i. m. 1. 
309 BÉNYEI: Kategóriaváltások… 56.
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irányuló figyelmet, többek között azzal is, hogy a magyar olvasók élhetnek a gyanúperrel: 

fiktív  írói  karakterrel  és  egy  írói  álnévvel  van  dolguk.  Ez  a  hirtelen  támadt  érdeklődés 

egyébként  az  úgynevezett  „szakma”  részéről  hevesebbnek  és  sokrétűbbnek  mutatkozott  a 

szélesebb tömegeket megszólítani igyekvő napi- és hetilapok által tanúsítotténál.310 Az első 

fejezetben tárgyaltak fényében a szöveg kapcsán kibontakozó értelmezői aktivitás megint csak 

sokat elárul(hat) a vertikális értelemben elválasztottnak és így különállónak tételezett (magas 

és  mély)  irodalmi  területek  (kölcsönös  vagy  egyoldalú)  egymásra  utaltságáról,  az 

irodalomértés által birtokba vehető területek (láthatóan fokozódó) expanziójáról. Az, hogy a 

kritikai  nyilvánosság számára  kezdettől  fogva ennyire  „láthatóvá”  és  értékelhetővé  váltak 

Kondor művei, már önmagában is figyelemreméltó fejlemény. Arról nem is beszélve, hogy az 

ismertetések,  a  kritikák,  és  a  tanulmányok  kirajzolta  összkép  arról  árulkodik,  hogy  az 

irodalomtudomány részéről  az  elemzések alapvetően már  nem (vagy nem csak)  a  kortárs 

magasirodalom  „standardjain”,  hanem  a  műfajt  meghatározó  ismérveken  alapulnak.  Ezt 

támasztja alá, hogy számos írás a hard-boiled kódnak való megfelelés tétje felől közelíti meg 

a Kondor-regényeket, és a „jól megírtság” kérdését az elemzők ez esetben nem kizárólag a 

kortárs magas- vagy szépirodalommal szemben támasztott poétikai elvárások felől közelítik 

meg.             

A szerző, ha nem is túl gyakran, de annál nagyobb hévvel reagált a műveit érintő, a 

magas  irodalom  felkent  híveiből  álló  értelmezői  közösség  ilyen-olyan  irányú  elméleti 

felvetéseire,  gondolatkísérleteire.  Azért  is  érdemes  erre  a  nyilvánossággal  folytatott  – 

kimérten kacér – kommunikációra utalni, mert Kondor alkotói attitűdje kapcsán újra adott a 

lehetőség  a  korábban  már  viszonylag  kitartóan  feszegetett  kérdéskör  vidékének,  vagyis  a 

magas – és alacsony, szép – illetve tömegirodalom közötti ütközőzónának a bejárására.311  

Kondor – akivel kapcsolatban az egyik ismertetés még azt is feltételezi, hogy főhőse 

310 Több tanulmány szülelett a kötetről vagy annak kapcsán, és különféle irodalmi események szerveződtek a 
téma köré. 
311 A Kondorral készült interjúk, beszélgetések egyik meghatározó eleme (túl azon, hogy minden esetben 
írásban folyik a kommunikáció) az újdonsült sikeríró igen magabiztos és epés kinyilatkoztatása, 
véleménynyilvánítása a kortárs kritikai/irodalomtudományos közegről. Néhány példa: „Nem a műfaj volt előbb, 
hanem a történet. Attól tartok, hogy maguk ezt igyekeznek túlmisztifikálni […] Azt én nem tudhatom, hogy mi 
miért használatos a magyar irodalomkritikai közbeszédben. Maguk az irodalmárok, nem én. Volt szerencsém 
végighallhatni a JAK által szervezett beszélgetés hanganyagát a két regényemről […] Mennyi, mennyi 
badarságot összehordtak ott a maguk által is idézett meghatározások mentén! Nem értem, mi alapján tömködnek 
műveket ide meg oda […] A populáris azt jelenti, hogy népszerű. A népszerű azt jelenti, hogy sokan megveszik. 
Ami nem irodalomtörténeti kategória — gondolom, bár maguk az irodalmárok, nem én —, hanem üzleti, ergo 
sem a maguk kérdésének, sem a JAK beszélgetésen elhangzottaknak sincs értelme. Az a helyzet — ha már így 
rákérdeztek —, hogy a magyar irodalomtörténészek olyasmiről vitatkoznak, amiről nincs értelme vitatkozni. A 
sikerrel nem lehet vitatkozni, ahogy a sikertelenséggel sem.” (Műút) „[B]osszant és irritál, hogy a kritika 
olyasmiket kér számon nemcsak az én krimijeimen, hanem másokéin is, ami szimpla ostobaság. Krimiszerzőként 
nekem azonban az olvasókkal kell foglalkoznom.” (Magyar Nemzet) 

115



neve nem véletlenül rímel rá a sajátjáéra –, mintha kicsit maga is úgy viselkedne, mint egy az 

irodalom „nagyvárosában” otthonosan mozgó, de annak – a maga részéről feleslegesnek ítélt 

–  (látszat)szabályaira  fittyet  hányó  öntörvényű  író-magánzó.312 Aki  ösztönösen  csak  saját 

irodalmi szimatára hallgat,  és nem holmi teoretikus spekulációkra vagy a hivatalos nyom-

olvasók finomkodó vélelmezéseire. A helyzet azonban ennél vélhetően összetettebb. 

A  populáris  irodalom  és  a  magas  irodalom  elkülönítése  a  szerző  státuszával 

kapcsolatos  különbségek  és  eltérő  felfogások  összefüggésében  is  értelmezhető.  Bár  a 

populáris  irodalom  olvasója  mintha  nagyobb  jelentőségre  tett  volna  szert  az  elméleti 

vizsgálódásokban,  a  népszerű  könyvek  szerzői  és  a  kanonizált  (szép)írók  közötti 

differenciálás ugyanúgy közelebb vihet a tömegirodalom fogyasztásának, illetve az „irodalmi 

ipar”  jellegzetességeinek  felismeréséhez.  Arról  nem  is  beszélve,  hogy  a  fent  nevezett 

„szereplők”, vagyis a populáris szöveg alkotója, olvasója és maga a szöveg között milyen 

szoros és (a magasirodalom szférájától számos értelemben eltérő módokon) meghatározott 

viszony  áll  fenn.  Nem  véletlen  egyébiránt  a  termelékenységre  vonatkozó  megnevezések 

(fogyasztás,  ipar,  stb.)  hangsúlyos  használata.  Ken  Gelder  például  egyenesen  a  populáris 

irodalmat meghatározó „kulcsparadigmának” tekinti az ipari jelleget (industry) a kreativitás 

ellenében.313 Más  megfogalmazásban:  a  populáris  szöveg  mindenekelőtt  „legyártott”  kell, 

hogy  legyen.314 Ez  a  kereskedelmi  értelemben  vett  megalkotottság-jelleg  hivatott  tehát 

jellemezni a populáris szöveget, mely nem állítja olvasóit különösebb kihívások elé, és nem 

izgatja fel azokat feleslegesen szokatlanságával.315 

A  szerzővel  (szerepével,  meghatározásával,  egyáltalán  mibenlétével)  kapcsolatos 

irodalomelméleti vizsgálódásokból következő belátások többsége (legyen szó például a szerző 

haláláról)  csak  korlátozottan  tekinthetőek  érvényesnek  a  populáris  irodalmi  művek 

előállítóira,  alkotóira.  Legalábbis  érdemesnek látszik  a  különbségtétel  stratégiáját  ebben a 

tekintetben is szem előtt tartani. Az a felhatalmazás és tekintély, mellyel a modernség ruházta 

fel  a  szerzőt,  a  populáris  alkotó  számára  több szempontból  sem adatik  meg.316 A szerzői 
312 A különös egybecsengés szándékoltságát a szerző egy interjúban tagadta, ugyanakkor elismerte, hogy az írás 
egy adott pontján ő is meglepődve vette észre azt. Az interjú a bookmania oldalon található: Krimiszerző a régi  
iskolából (beszélgetés Kondor Vilmos íróval). http://www.bookmania.eu/?p=hir&id=55 (letöltés ideje: 2010. 
március 12. 08:50)
313 GELDER, Ken: The Logics and Practices of a Literary Field. Taylor & Francis e-Library, 2004., 15.
314 „A popular text should be producerly.” FISKE, John: Understanding Popular Culture. Routledge, 2010, 83.
315 FISKE: Understanding… 83.
316 A populáris irodalom mint figyelemre méltó kutatási terület első „felfedezői” közé tartozik John G. Cawelti, 
aki 1977-ben külön esszét szentelt a celebritássá vált írók és az irodalmi élet közötti kapcsolat témájának. A 
szöveget 2004-ben aktualizálta, elsősorban az azóta bekövetkezett technikai változások hatásaira utalva. A 
celebritás, vagyis a híresség fogalmát Cawelti elválasztja a hírnévtől (fame). A híresség olyan státuszt kínál az 
írónak, ami a hírnévhez hasonlóan nevének fennmaradását biztosítja, de a művek helyett sokkal inkább magára a 
személyiségre van kihegyezve, vagy éppen az életmű és a személyes életesemények vagy életvitel közötti, utólag 
árulkodónak vélt, összefüggések felfedezésében érdekelt. (Mint például Poe esetében, ahol a szerző halála és 
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intenció  és  a  szerző  elsőbbsége  az  értelemadás  folyamatában  csak  igen  korlátozottan 

érvényesülhet az alacsony- vagy peremirodalom területén. A krimire, mint műfajilag erősen 

meghatározott szövegtípusra is sokszorosan érvényesek a befogadásesztétika által részletesen 

vizsgált, már előzetesen meghatározott olvasói elvárások és következtetések, melyek a nyílt 

vagy rejtett jelek és ismertetőjegyek (lásd paratextus) hatására implikálódnak.317 Vagyis az 

olvasó,  mikor  kézbe  veszi  a  krimiszöveget,  szinte  csalhatatlanul  tudja,  mire  számíthat. 

Magától  értetődően  a  krimire  is  vonatkozik  az,  amit  Jauss  mond  a  műfajstruktúrával 

kapcsolatban,  aminek  játékterét  a  variáció  és  a  javítás,  míg  határait  a  változás  és  a 

reprodukció határozzák meg.318 Ugyanakkor a szórakoztató irodalom példájaként a krimi sem 

követel meg olvasójától horizontváltást. Vagyis nem kényszeríti (az esetek többségében) az 

olvasót  arra,  hogy a  szövegtől  mást  várjon,  mint  a  megszokott  érzékek  megerősítését,  a 

vágyak és elképzelések szentesítését,  illetve azt,  hogy előrecsomagolt  válaszokat kapjon a 

könyven  (és  az  életben…)  felmerülő  erkölcsi  problémákra.  Ez  a  (be  nem  következő) 

horizontváltás  pedig  egyértelműen  alátámasztaná  a  szerzői  kvalitásokat  és  egyedi  alkotói 

erényeket feltételezne. 

A populáris irodalom előállítója ugyanakkor nem számolhat igazán azzal sem, hogy 

műveit  (termékeit)  majd  a  posztstrukturalista  elméletekben  teret  nyerő,  és  az  esztétikai 

vizsgálódásoknak a szerzői „tekintélyvesztés” kinyilvánítása nyomán másfajta irányt szabó 

szövegközpontú megközelítések alapján értékelik. Az első fejezetben leírtakra támaszkodva 

érdemes  megjegyezni,  hogy  ez  a  fajta  nyitottság  egyértelműen  azt  feltételezné,  hogy  az 

értelmezők/interpretátorok olyan értelmezési kereteket jelölnek ki, melyek túlhaladottá teszik 

a  korábbi  bináris  oppozíciókat  (lásd  „magas  és  alacsony irodalom”,  „olvasható  és  írható 

szöveg”,  stb.),  illetve akár a sokat emlegetett  „stigmatizáló” műfajiságon is túllépni (vagy 

attól eltekinteni) képes diszpozíciót kínálnak fel az olvasáshoz.    

A következő, bevallottan nem teljes és minden részletre kiterjedő összevetés,  mely 

nagyban  támaszkodik  Gelder  –  főként  Pierre  Bourdieu  megállapításait  hasznosító  – 

megjegyzéseire,  talán működőképesnek bizonyulhat  az  említett  eltérések  szemléltetésére a 

annak ténye, hogy ő a detektívregény egyik megteremtője, teremt olyan kapcsolatot, mely az író alakját is 
szimbolikussá teszi). Ugyanakkor arra Cawelti is felhívja a figyelmet, hogy ez a fajta celebritássá válás nem a 
modern irodalom sajátja csupán, azonban a piacgazdasági körülmények között működő irodalmi ipar 
szempontjából talán minden korábbi példánál fontosabb tényezőnek számít. Cawelti példái alapján elmondható, 
hogy a celebritás fogalma önmagában nem helyettesítő megnevezése a populáris szerzőnek, a celebritás 
eléréséhez szükséges személyes részvétel az irodalmi életben, vagyis valamiféle „maga-mutogatás” nem 
korlátozódik a tömegirodalom működési területére. Az általa felsorolt 19. századi szerzők (így Dickens, Scott 
vagy éppen Byron) celebritásnak (is) számítottak a saját korukban, ennek ellenére nem vagy csak egészen ritkán 
kérdőjeleződik meg a kánonban elfoglalt helyük. CAWELTI G., John: Mystery, Violence, and Popular Culture. 
The University of Wisconsin Press, 2004, 46-61.    
317 JAUSS, Hans Robert: Recepcióelmélet – esztétikai tapasztalat – irodalmi hermeneutika. Osiris, 1999, 53. 
318 JAUSS: i. m. 52.
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kétféle „szerzőtípus” között. Azzal a megkötéssel együtt, hogy a felosztás sok szempontból 

olyan premisszákon vagy elfogadottnak tekinthető közvélekedéseken (is) nyugszik, melyeket 

érdemes kritikával kezelni, illetve utalni kell arra is, hogy az egybevetés több, egymásnak 

akár ellentmondó megközelítés színtézise alapján jött létre:319

Az alkotás/szöveg a „magas kultúra” kategóriája szerint:
- autonóm
- független a vásárló és fizető közönségtől
- Irodalom
- kreativitás
- eredetiség
- a „művészet” nyelvének és diskurzusainak használata
- szándékoltan kis létszámú és hasonló szociokulturális háttérrel rendelkező 
célközönségek

Az alkotás/szöveg a populáris kultúra kategóriája szerint:
- alárendelt
- megfeleltetés a piaci logikának
- minden, ami nem Irodalom
- iparosmunka
- klisék és műfaji kódok használata
- az „ipar” nyelvezetének előnyben részesítése
- szélesebb közönség elérésének és tudatos megtartásának stratégiája

A szerző/alkotó a „magas kultúra” kategóriája szerint:
- szerző (author)
- individualitás
- kreativitás
- eredetiség
- ”esszencialitás”

A szerző/alkotó a populáris kultúra kategóriája szerint:
- író (writer)
- termelékenység
- sorozatok megalkotása
- mesterségbeli jártasság (craft) elsődlegessége

A különbségtétel kiegészíthető lenne még számos jelzővel és fogalommal, ám talán 

már az eddig felsoroltakból is kiviláglik, hogy egészen más elvárások támaszthatók (illetve 

egészen  más  elvárásokat  szokás támasztani)  a  népszerű  irodalom  művelőivel,  valamint 

azokkal a szerzőkkel szemben, akiknek a művei megfelelnek az irodalmi-kritikusi céh által 

felállított  esztétikai-poétikai  elvárásrendszer  kritériumainak.  Természetesen  a  fenti 

szembeállítás  elnagyoltsága  egyben  azt  is  jelenti,  hogy  az  ellentétpárokat  elválasztó 

319 GELDER: The Logics… 13-17.
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határvonal valójában nagyon is porózus és átjárható. 

A populáris irodalom egyfajta értelmezés szerint nem más, mint a sokak által olvasott  

irodalom. Ez a meglehetősen engedékeny értelmezés elsősorban nem azoknak a jellemzőknek 

az  azonosítása  és  elkülönítése révén tesz kísérletet  a  fogalom meghatározására,  melyek  a 

népszerű  irodalmi  alkotások  létrejöttével,  a  szövegek  már  többször  említett  előállításának 

folyamatával állnak összefüggésben. Ha a maga korában népszerű irodalomként értelmezzük 

a  populáris  irodalmat,  akkor  viszont  máris  jóval  esetlegesebb,  hogy  mely  művekre 

vonatkoztatható a fenti címke. Nem csak azokról a közhelyszámba menő irodalomtörténeti 

példákról  van  ez  esetben  szó,  mi  szerint  egyes  szerzők,  akiket  a  kanonizáció  később  a 

Parnasszus előkelő helyeinek valamelyikére ültetett, egykor populáris szerzőnek, a tömegek 

figyelmétől nagyon is kitűntetett mesterembereknek számítottak. Hanem arról, hogy nem is 

olyan  ritka  fejlemény  az,  ha  egy-egy  szépírót  is  „utolér”  a  kereskedelmi  siker.320 A 

magasirodalom működése is magába foglal bizonyos sajátságos „marketing-szempontokat”, 

legyen szó díjakról  (lásd a Nobel-díj  vagy a Booker-díj  vásárlásfokozó hatását),  bizonyos 

slágertémák  konjunktúrájáról  vagy  a  sajátos  elvárás-szempontok  váltakozó  hullámairól 

többek között.321 Ám ez sok esetben nem több mint pünkösdi királyság, átmeneti siker, és 
320 Ez a kijelentés így önmagában kissé komikusan hat, amennyiben a kereskedelmi sikert olyan járulékos 
következménynek tekinti, ami legfeljebb sokadik, de sohasem elsődleges szempontként merül fel a „komoly” 
irodalmat művelők körében. Még ha ez esetleg így is van, akkor sem érdemes elfeledkezni arról, hogy a modern 
esztétikák által kedvtelve dédelgetett kép a tömeg elvárásaitól nem zavartatva alkotó író-géniuszról, azért nagyon 
is a tömegesedés modern kori fejleményeinek is köszönheti a létét. A modern irodalmi piacosodás viszont 
nehezen volna értelmezhető a méreteiben megváltozott, új léptékű olvasói réteg nélkül. „Hiszen megváltozott 
méretű és szerepű olvasói táborra van szükség ahhoz, hogy írók sora sikeresen dédelgessen és építsen 
megélhetési terveket az irodalmi munkára (s ezáltal egymás számára is aspirációs és életmódmodellként 
szolgáljanak). Látható, hogy a hivatásos író, a modern írói foglalkozás megjelenése hányféle irányból 
kapcsolódik a 18–19. század oktatási reformjaihoz s az írni és olvasni tudás tömegesedéséhez.” T. SZABÓ: A 
modern irodalmár… 108.
321 Nem csak az angolszász országok és a magyar könyvpiac tekintetében lehet komoly különbségekről beszélni 
a populáris kultúra megközelítése vagy a magas kultúra popularizálódása kapcsán. A térség országaiban is eltérő 
módozatai alakultak ki a populáris irodalom befogadásának és fogyasztásának, illetve eltérő gyakorlattal lehet 
találkozni a sokat emlegetett határvonal meghúzása és merevsége kapcsán is. A lengyel könyvpiac például nem 
csupán méretében tér a magyartól, hanem többek között abban is, hogy az úgynevezett „magas” vagy „elit” 
irodalom értékesítési gyakorlatában, illetve önreprezentációjában sokkal megszokottabbnak számítanak azok a 
mechanizmusok, melyeket konszenzusszerűen a populáris irodalommal szokás összefüggésbe hozni. Ebből a 
magas irodalomnak azonban nem csak előnyei származnak, hiszen a mesterségesen felszított és fenntartott 
olvasói érdeklődés végül olyan egységesített/uniformizált elváráshorizont megszilárdulásához vezethet a kortárs 
irodalomra vonatkozóan, mely alapvetően a szövegek kínálta esztétikai értékek ellenében vagy azokkal csak 
sokadlagosan számolva, netán azokat félreértve támaszt elvárásokat az irodalmi művekkel szemben. Jó példa 
erre a jelenségre Dorota Masłowska esete, aki frissen érettségizett diákként írt egy regényt 2002-ben (a magyarul 
is olvasható könyv címe Lengyel-ruszki háború, a magyar fordítás ráadásul rendkívül gyorsan követte a lengyel 
megjelenést), a médiagépezet pedig kiszimatolta a szöveg durva nyelvezete és az alkotó zsenge kora között 
feszülő ellentét bulvárértékét, aminek az lett az eredménye, hogy a könyv százezres példányszámot produkált. A 
fiatal szerző későbbi munkái viszont már nem közelítették meg a fenti sikert (miközben az értő vagy hivatalból 
olvasók körében továbbra is komoly érdeklődés övezi), miután az olvasóközönség nagyobb része ráébredt arra, 
hogy nem szórakoztató regényt, hanem nehezen befogadható kortárs irodalmi szöveget vásárolt (be) magának. A 
fiatal írók és írónők iránti érdeklődés azonban továbbra is folyamatosnak tekinthető Lengyelországban. Ehhez 
lásd PÁLFALVI Lajos: Kortárs lengyel irodalom: sztárok, remeték, legendák. 
Az írás itt érhető el: http://www.talaljuk-ki.hu/index.php/article/articleview/154/1/54/     
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könnyen lehet, hogy életmű további darabjaira már nem terjed ki az olvasói érdeklődésnek ez 

a felfokozott formája.  A siker tartóssága és az ennek fenntartására tett  erőfeszítések olyan 

sajátosságok, melyek szintén a populáris irodalom leírásakor bizonyulnak hasznosnak – ezért 

sem  hat  túlzásnak  az  a  kijelentés,  hogy  a  populáris  irodalom  a  kapitalizmus  számára  a 

legtökéletesebb irodalmi forma.322 

Az  alkotói  szándék (intention)  fogalma  szintúgy  hasznosnak  bizonyulhat,  ha  a 

(feltételezett)  kétféle  alkotói  hozzáállás,  a  kétféle  alkotói  szerepmodell  körvonalazása  a 

célunk.323 (Talán  szerencsésebb  lenne  jelen  esetben  ténylegesen  a  „hozzáállás”  kifejezést 

használni szándék helyett, elkerülve ezzel azt, hogy a populáris irodalom szerzőjéről beszélve 

esetleg óhatatlanul is az irodalomtudományban és a filozófiában kiemelt  fontossággal bíró 

intencionalitás jelentésköre befolyásolja az értelmezést.) A szándékoltság és a tervezettség a 

populáris irodalom oldaláról ráadásul összefüggésben áll a kategóriára oly jellemző sorozat-

igény dominanciájával is. Ez nem jelent mást (és többet), minthogy az író (és a kiadó) a siker 

elérésében és megtartásában érdekeltek elsődlegesen, és ez utóbbi feltétel teljesülése pedig 

jellemző módon a szériák, sorozatok előnyben részesítésével is együtt jár.324 

Mindez  természetszerűleg  a  szöveg egyediségének átértékelését  is  maga  után  kell, 

hogy vonja; a populáris szövegek (ahogy arról korábban már bőven volt szó) az irodalomértés 

számára  ritkán  mutatkoznak  meg  csupán  csak  textusként,  önálló  és  lehatárolható 

szövegvilágként. A szerző/író a sorozat folytonosságát biztosító „árúvédjegyként” némiképp 

maga is kiszolgáltatottá válik a befogadók/fogyasztók elvárásainak. Sőt, bizonyos tekintetben 

épp a siker kárhoztatja alkotói önkorlátozásra és szorítja végképp az individuális erényeket 

322 GELDER: The Logics… 35. Nincs mód és hely a kapitalizmus és a tömegirodalom összetett 
viszonyrendszerének történeti távlatba helyezett boncolgatására, bár a téma több mint hálás. Elég csak utalni a 
brit gyarmatosító (üzlet)politika textuális vonatkozásaira, ami a posztkolonializmus szakirodalmában gyakran 
kerül szóba. E szerint a szövegek, a viktoriánus kori népszerű irodalom termékei többek között azért is jelentek 
meg nagy számban a kolonizált területeken, hogy mintegy maszkként fedjék el a nagyon is prózai és kétes célú 
adminisztratív-üzleti machinációkat. Ehhez lásd GANDHI, Leela: Postcolonial Theory. A Critical Introduction. 
Allen & Unwin, 1998, 141-154.   
323 GELDER: The Logics… 22.
324 „Indeed, serialization secures a loyal readership and consolidates a novelist’s reputation.” GELDER: The 
Logics… 16. Némiképp gonoszkodva azt is mondhatnánk, egy önmagában álló, vagyis minden folytatást 
nélkülöző krimivel kapcsolatban (amennyiben nem tudunk olyan komoly okról, ami korlátozhatná a szerzőt a 
további darabok megírásában) nem az egyedisége tűnik elő elsősorban, vagyis a folytatás hiánya inkább gyanút 
kelt, a sikertelenség stigmáját sejteti. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy egy krimi csak akkor számíthat 
sikeresnek, ha folytatásai készülnek, de fontos figyelembe venni, hogy a műfaj legelismertebb alkotói 
sorozatíróként híresültek el. Akár azt is meg lehet kockáztatni, hogy magukból a műfaji jellemzőkből is 
levezethető (és nem csak az intézményi-piaci tényezőkből) a folytatások iránti szerzői-olvasói igény. Röviden 
lehetne utalni ezzel kapcsolatban a műfajt alapvetően meghatározó ismétlés-jellegre például, a visszatérő 
motívumok és a szereplőket karakterizáló mozzanatok, cselekvések ismétlődésére. Felvethető továbbá, hogy a 
formai korlátok ellenére is megmutatkozó realizmusigény, a „társadalmi valóság” tablószerű ábrázolásának 
valamiféle szándéka is teret nyerhet az egymásra épülő, ugyanakkor egymástól függetlenül is teljes 
olvasmányélménnyel kecsegtető folytatásokban. Nem is beszélve az előző fejezetben emlegetett történelmi 
változások folyamatos rögzítéséről, amire szintén lehetőséget biztosít a sorozatszerű építkezés.      
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felmutatni csak kevéssé vagy egyáltalán nem képes populáris alkotó skatulyájába, hiszen a 

bevált recepttől való eltérés könnyen maga alá áshatja a széria sikerét.325 Szemben a szerzőség 

modernkori  fogalmához  társított  elképzelésekkel  –  vagyishogy  a  szerzőt  szabálytörő  és 

szabályalkotó  tehetsége,  képzelőereje,  stb.,  messze  magasabb  kulturális  státuszba  emeli 

mindazokhoz  képest,  akik  további  szerepet  játszanak  a  könyv,  mint  egyedi  entitás 

létrejöttében  –  a  könnyű  fikciók  szerzőit/mestereit  mintha  nem  illetné  meg  a  „fényes 

elkülönülés”  ehhez  hasonló  lehetősége.  A  populáris  irodalom  művelőit  nem  ritkán  a 

helyettesíthetőség árnya borítja homályba.326 Úgy is  lehetne fogalmazni,  hogy a szerző ez 

utóbbi  esetben  feloldóik  az  irodalmi  produktum  létrejöttének  összetett  folyamatában,  a 

kereskedelmi-piaci  gyakorlat,  iparszerű  mérete  folytán,  mintegy  „kitakarja”  az  autonóm 

alkotót a könyv előállításának összképéből.                

    

3.1.2. Kondor és a szövegköziség

A fenti, viszonylag hosszasabb fejtegetésre azért is volt szükség többek között, hogy 

kellőképpen  világossá  váljanak  azok  a  sarokpontok,  melyekre  támaszkodva  a  populáris 

irodalom alkotójával kapcsolatos, általánosnak tekinthető elvárások világossá tehetők. Kondor 

és a kritika, illetve Kondor és a szélesebb közönség viszonyán keresztül jól szemléltethető, 

ahogy  az  „irodalom  külpolitikájának”  (Paul  de  Man)  hatáskörében  egyre  inkább 

összemosódni  látszanak az egyes szerepek.  A kiadói marketing,  illetve az olvasóközönség 

kérdései és állításai – azé az olvasóközönség, mely az utóbbi időben a kiadói tevékenységet 

egyre gyakrabban a gyanú hermeneutikája felől közelíti meg és véleményét igen gyorsan és a 

hivatalos irodalmi nyilvánosságtól függetlenül, elsősorban a blogszférában, hangoztatja – a 

Kondor-regények  esetében  egyértelműen  a  szöveg  „belsejére”,  az  irodalom  belügyére,  a 

textusok közötti térre irányítják a figyelmet. Ha nem is feltétlenül úgy, ahogy az mondjuk egy, 

325 Jól ismert, hogy mind Doyle, mind Christie egy idő után nagyon is igyekeztek szabadulni az általuk 
teremtett figuráktól. Doyle például kíméletlenül le is számolt Holmesal, de a közönség nyomására később vissza 
kellett hoznia teremtményét „az életbe”.
326 A populáris irodalom „univerzumának” szédítő tágulása a megszámlálhatatlan átírásnak, kisajátításnak és 
folytatásnak is köszönhető. A rajongók által művelt fanfiction mellett a komolyabb írók is számára is szolgálhat 
inspirációs forrásként a népszerű irodalom a maga kultikussá vált alakjaival. Remek magyar nyelvű példa erre 
András Sándor Gyilkosság Alaszkában (Kalligram, 2006) című regénye, melyben Holmes meglehetősen 
szokatlan környezetben zajló nyomozómunkáját Nemo, Dolittle, Frankenstein és Drakula segíti. De lehetne 
említeni Neil Gaiman Holmes átiratát, amit radikális volta miatt Benyovszky Krisztián mutációnak minősít. 
Egyben arra is rámutat Gaiman eljárása kapcsán, hogy az ilyesfajta átíratok milyen nagy mértékben késztetnek 
bennünket újraértékelésre az előzményekkel, a népszerű paratextusokkal kapcsolatban. BENYOVSZKY 
Krisztián: Baker Street-i színjáték. Neil Gaiman Holmes-átirata. In: Kalligram, 2009 július-augusztus, 107-111. 
És ide kívánkozik egy igencsak friss példa: nemrég magyarul is napvilágot látott Anthony Horowitz A 
Selyemház titka című kötete, melyben egy új, „hivatalos” Sherlock Holmes történettel ismerkedhet meg az 
olvasó. A „hivatalos” vagy másképpen mondva autentikus jelzőt a regény nem utólag érdemelte ki – vagyis nem 
a teljesítményt elismerő kritikai pecsétről van szó –, hanem a jogutódok engedélyén alapuló aktus eredménye. 
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a szépirodalom berkeibe sorolt regény esetében megszokott. Mindez ráadásul odavezet, hogy 

majd ebből  a  belső nézőpontból  értelmeződjön újra mindaz,  ami látszólag külügy;  vagyis 

mindaz, ami a szöveg előállításának iparszerű tevékenységéhez kapcsolódik. A konkrét eset, 

aminek segítségével a fenti állításokat alá lehet támasztani,  Kondor vendégszövegeinek az 

ügye. Ez az „ügy” még különösebb hangsúlyt kap, ha azzal a kisebbfajta irodalmi botránnyal 

együtt  kerül  említésre,  mely  Esterházy  Péter  (egyes  vélemények  szerint  kifogásolható) 

„szövegkezelése” kapcsán robbant ki nem is olyan sokkal a Budapest noir megjelenése előtt. 

Már  csak  azért  is  érdemes  így  tenni,  mivel  az  első  Kondor-regény  lapjain  felfedezett 

vendégszövegek kapcsán megszülető írások sem tudták vagy akarták elkerülni a visszautalást 

erre a korábbi skandalumra. 

Forgács  Zsuzsa 2007-ben megjelent  írása (A visszaadás művészete)  lényegében azt 

állította, hogy Esterházy Péter igazándiból kifosztotta szerzőtársait/céhtársait az által,  hogy 

hivatkozás nélkül vett át és épített be részleteket mások műveiből a saját szövegébe.327 A vita 

részletekbe menő ismertetésére nem vállalkozom, most csupán néhány lényeges állítást  és 

szempontot  kívánok  kiemelni  a  vitaindító  szövegből,  illetve  az  arra  érkező  válaszokból, 

hozzászólásokból. Forgács úgy véli, hogy az általa „posztmodern citatológiként” hivatkozott 

eljárás  valójában  nem  más,  mint  tudományos(kodó)  elleplezése  a  fent  említett  etikátlan 

szövegrablás gyakorlatának. Vagyis az olyan, tudományos kontextusban is létjogosultsággal 

bíró  és  a  diskurzusban  előkerülő  kifejezések,  mint  például  a  vendégszöveg, csupán 

eufemizmusként takargatják azt, hogy egyes szerzők – Forgács szerint – különösebb morális 

aggályok  nélkül  és  akár  a  szerzői  jogokat  is  semmibe  véve  csemegéznek  más  írók 

alkotásaiból.  A posztmodern  ellenállhatatlan  játékosságára,  mint  munkamódszerre  történő 

hivatkozást ezen a téren pedig mondvacsinált érvnek bélyegzi. Ezzel összefüggésbe utal arra a 

közhelyszerű vélekedésre,  minthogy „a posztmodernben már nem számít  a  szerző,  csak a 

szöveg”,  hogy  aztán  ezzel  kapcsolatban  is  hangot  adjon  nemtetszésének,  többek  között 

ekképpen: „Esterházy és utánzói félreértik a posztmodern szövegkezelést. A posztmodern nem 

azt jelenti,  hogy másoktól jelöletlenül kimásolok szó szerint szövegeket, és beolvasztom a 

magam jeltelen sírjába,  majd utóbb kiteszem a magam névtábláját.  Az igazi  posztmodern 

mind az irodalomban, mind a képzőművészetben ilyen vagy olyan formában pontosan jelzi, 

hogy épp kivel és annak mijével áll dialógusban. Számomra épp ez a dialógus a posztmodern 

lényege!”328

327 FORGÁCS Zsuzsa: A visszaadás művészete. In: Magyar Narancs, XIX. évf. 01-02. szám, 2007. január 11, 
36-37.
328 Véleményem szerint önmagában a szerző és a szöveg közötti viszonyra történő rákérdezés, a két – mondjuk 
úgy – pólus közötti erőviszonyok latolgatása nem ördögtől való gondolat. Egyrészt nincs általános képlet, ami 
ezt örök érvénnyel leírhatná, hiszen történetileg rögzült, ki számított egy adott szöveg esetében szerzőnek vagy 
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Talán  némiképp  csalódáskeltő  módon  itt  és  most  nem  fog  kiderülni,  hogy  mi  is 

valójában  a  posztmodern  lényege  (ha  létezik  egyáltalán  olyan,  vagy  ha  egyáltalán 

megengedhető maga a felvetés is a posztmodern házirend értelmében…).329 Ám az majdnem 

bizonyos, hogy Kondor regényét nem csak egy eddig magyarul még meg nem szólaltatott 

műfaj  úttörőjeként  lehet  üdvözölni,  hanem  olyan  kérdések  körül  is  sikerült  vitákat 

gerjesztenie, amik a populáris irodalom kapcsán nem vagy csak ritkán kerülnek terítékre. A 

vendégszövegek használata ilyen kérdésnek számít. Ahogy azt a vitaindító felfedezést tevő 

újságíró fogalmazta meg, miután rájött, Kondor a Budapest noir egy adott jelenetében átemelt 

egy nagyobb részletet Hammett Véres aratás című művéből: „Nem gondolnám, hogy a szerző 

lustaságból emelt volna át teljes mondatokat, de vendégszöveggel szórakoztató irodalomban 

még [nem – beszúrás tőlem. Sz. I.] találkoztam (vagy nem ismertem fel). A szövegkörnyezetbe 

illeszkedik, abból nem lóg ki, de hát mégiscsak egy puhafedeles krimiről van szó, még ha 

szerzője törekedett is a szépirodalmi igényességre”.330 A fenti cikkre a Könyvesblog is felhívta 

a  figyelmet,  mintegy  tudósítás  jelleggel,  és  az  erre  érkezett  kommentárokból, 

hozzászólásokból terjedelmes vita bontakozott ki a blogon.331 Az egyik hozzászóló például 

korántsem a  lopás  versus  posztmodern  gesztus  közötti  –  és  így esztétikai  vonatkozású  – 

döntéshelyzet, hanem kizárólag a könyvpiaci mechanizmusok felől közelítette meg a kérdést, 

amikor az egész ügyet egész egyszerűen a jól átgondolt kiadói vírusmarketing eredményének 

tudta be, azt sugallva ezzel, hogy lényegében árukapcsolásról van szó.332 Ez a teória aztán 

kimondottan  kedvező  visszhangra  talált  az  interneten  alkalmilag  összeverődött 

éppen szellemi jogtulajdonosnak, hogy egy viszonylag divatos fogalmat használjak. Ha pedig az úgynevezett 
kulturális árú fogalmával huzakodunk elő, még inkább az lehet az érzésünk, már most nehézségeket okoz annak 
meghatározása, és ez még inkább így lehet majd a jövőben. Ezzel kapcsolatban (is) érdekes gondolatokat 
fogalmaz meg a kulturális árucsere legújabb fejleményeit összefoglaló könyvében Bodó Balázs. BODÓ, Balázs: 
A szerzői jog kalózai. A kalózok szerepe a kulturális termelés és csere folyamataiban a könyvnyomtatástól a  
fájlcserélő hálózatokig. Typotex, 2011.  
329 A Forgács által közreadott „vádirat” természetesen nem maradt visszhangtalan. Érdemes kiemelni az ennek 
nyomán napvilágot látott cikkek közül azt a Kulcsár-Szabó Ernő irodalomtörténésszel készült interjút, ami A 
visszaadás művészete címmel megjelent publicisztika állításait irodalomtörténeti és irodalomelméleti 
összefüggésben igyekszik vizsgálni. A szöveg nem rabol „érzést” – Válaszok az idézhetőségről. In: Litera, 2007. 
február 18. http://www.litera.hu/hirek/a-szoveg-nem-rabol-%E2%80%9Eerzest%E2%80%9D%E2%80%A6 
(utolsó megtekintés: 2011. július 10.) 
330 MARINOV Iván: Átverés vagy művészet? – a vendégszövegről. In: Urbanlegends.hu, 2008. május 23. 
http://www.urbanlegends.hu/2008/05/vendegszoveg_esterhazy_kondor_agave_kulcsar-szabo_forgacs_zsuzsa/ 
(utolsó megtekintés: 2011. július 10.)
331 Lopás vagy idézés? In: Könyvesblog, 2008. 08. 25. http://konyves.blog.hu/2008/08/25/lopas_vagy_idezes 
(utolsó megtekintés: 2010. július 10.)  
332 Már ez a viszonylag újsütetű reklámszakmai terminológia is mutatja, amihez a vírusmarketing kifejezés is 
sorolható, hogy a dolgozatban többször is emlegetett könyvpiaci átalakulás nem hagyja (mert nem hagyhatja) 
érintetlenül az irodalomról való beszéd különféle módozatait sem, főként, ha a populáris irodalmi szegmens 
jelenségeit kívánjuk leírni. Természetesen a vírusmarketing, vagyis az online nyilvánosságot frappáns 
üzenetekkel és figyelemfelkeltő ötletekkel célba vevő és az öngerjesztés által, vagyis a fogyasztók segítségével 
terjesztett üzenetre alapuló stratégia leginkább eszközeiben hoz újat, a szájhagyomány, a suttogó propaganda és 
ezek tudatos felhasználása mindig is része volt az irodalmi nyilvánosság működésének.    
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véleménynyilvánítók körében.333 A vita főbb kérdése így a következőképpen foglalható össze 

az egyik hozzászólót idézve: „ez a Kondor sztori egy jól sikerült gerillamarketing akció, vagy 

egy rosszul  sikerült  plágium”.  Bárhogy is  legyen,  a  fenti  –  nem túl  hosszú életű  és  igen 

alacsony színvonalú – vita rámutat  arra,  hogy a populáris  irodalom esetében a  befogadók 

hajlamosabbak a szigorúan vett esztétika érveken innen, a puszta üzleti és jogi megfontolások 

és vonatkozások tárgykörébe utalni olyan irodalomelméleti vonatkozású fogalmakat is, mint 

például  a  vendégszöveg  és  annak  meglétét  funkcióját  is  ekképpen  értékelni.334 Nem 

feltételezik  ugyanis,  hogy  ilyesféle  szépírói  trükkök  és  fogások  másképpen 

felbukkanhatnának a szórakoztató irodalom berkein belül.335 Annyi azonban biztos, akár így, 

akár úgy értékeljük Hammett megidézését Kondor részéről, a kapcsolatot az amerikai gyökerű 

hard-boiled krimi és a magyar szerző művei között senki sem vitatta/vitatja el.336 Mi több, ez a 

kapcsolat remek kiindulópontul szolgál a Budapest-sorozat tétjeinek és vállalásainak alapos 

körbejárásához (mennyire  szoros ez a  kapcsolat,  mennyire  bizonyul  formakövetőnek vagy 

újítónak  Kondor,  átültethető-e  ez  a  hangsúlyosan  tengerentúli  zsáner  a  magyar  főváros 

múltbéli valóságába, stb.).         

     

 

333 Érdemes még néhány hozzászólást idézni. A következő például nem kimondott örömmel tobzódik az 
összeesküvés-elméletté tupírozott leleplezésekben: „Akkor összeáll a történet […] Tehát az Agave jó előre »meg 
akarta marketingelni« a Véres könyvét. Kiadta utasításba, hogy lopni kell belőle, hogy terjedjen a meglopott híre 
[…] Belmásoltak (sic!) a Kondor könyvbe egy - valójában tök érdektelen - bekezdést. Kondorral nem kellett 
sokat alkudozni, hogy betegye, mert - szerintem - ilyen szerző nincs is. Kondort az Agave találta ki […] A 
könyvvel három célja volt. Egyrészt legyen egy jó könyv. Másrészt lehesen benne reklámozni más könyvet […] 
Harmadrészt az egészen lehessen egy jó nagyot röhögni […] Egy történet, amivel nem lehet megbukni, mert ha 
le is lepleződik, akkor még nagyobb a híre. Ha nem is irodalmi, de marketing. És az is valami.”   
334 A vendégszövegek, allúziók vagy a szövegek közötti összefüggések, azok egymásra gyakorolt hatása 
kapcsán a krimi esetében mindenképpen figyelembe kell venni a már többször emlegetett nagyfokú műfaji 
tudatosságot, tehát azt, hogy minden egyes új krimiszöveg a műfaj gazdag hagyományába íródik bele, az abban 
kódolt formai előzményeket megvalósítva születik jön (jöhet) létre. 
335 Maga a szerző egy interjúban elég egyszerűen intézi el a kérdést: „Ha nem bukik ki a szövegből, hogy mi az 
enyém és mi másé, akkor végeredményben az én szövegem lesz, nem? Dehogyisnem. És ezt maguknak mint 
irodalmároknak tudniuk kellene. Ha valakinek kedve meg ideje van nyomozni, tegye. Minden nyom benne van a 
könyvekben”. Budapest noir (Bárány Tibor és Vári György e-mail interjúja Kondor Vilmos íróval). In: Műút, 
2009016. http://www.muut.hu/korabbilapszamok/016/kondor.html (utolsó megtekintés: 2011. július 13.)
336 Az amerikai kemény krimi stiláris regiszterei rendre visszaköszönnek Kondor regényében, és nem csak 
konkrét átvétel formájában. Ez a nagyon is kellemes mellékíz azonban könnyen elveszhet például a fordítások 
során. Erre példa a Budapest noir lengyel fordítása, ahol például ezt a nagyon is „chandleri ízű” mondatot („A 
lány a mosolyon kívül mást nem viselt”, 12. oldal) a lengyel fordító egyszerűen így gyúrta át: „A lány teljesen 
meztelen volt” („Dziewczyna była kompletnie naga”).
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3.2. Műfaj és történelem között

„The detective in this kind of story must be such a man. He is the hero; he is everything. 

He must be a complete man and a common men and yet an unusual man.”

(Raymond Chandler: The Simple Art of Murder) 

3.2.1. Hard-boiled

Ha azt mondjuk krimi, akkor mifelénk (és gyaníthatóan a környező országokban is) az 

olvasóközönség túlnyomó részének jó eséllyel Agatha Christie és Conan Doyle, vagyis Miss 

Marple, Hercule Poirot és Sherlock Holmes neve ugrik be először. Mondhatnánk úgy is, hogy 

a  krimiműfaj  emlegetése  elsősorban  a  klasszikus  detektívregényhez  társítható  kulturális 

képzeteket hívja elő, olyanokat, mint a kristálytiszta logikával operáló különc mesterdetektív, 

a zárt helyszíneken elkövetett bűntény, melynek számos gyanúsítottja van, a nagy leleplezés 

aktusa,  és  így tovább.  A krimiről  alkotott  általános  képet,  a  műfajra  vonatkozó  felszínes 

benyomások többségét az említett szerzők által megalkotott, valamint a követőik munkáiban 

tovább éltetett szabályok alakították és alakítják jórész mind a mai napig. Kondor regényei 

azonban egy, az európai olvasók számára jóval kevésbé familiáris szubzsáner, az amerikai 

gyökerű  kemény  krimi  vagy  másképpen  hard-boiled  krimi  szabályait  szem  előtt  tartva 

születtek. Éppen ezért jogosan vetődik fel a kérdés, hogy milyen is valójában a krimi hard-

boiled változata, és milyen különbségek mutatkoznak, ha a műfaj európai „vérvonalának” jól 

ismert klasszikusaival vetjük össze.

A kemény krimi valódi ponyvairodalomként kezdte meg diadalútját. Mi sem példázza 

ezt jobban, mint az az 1931-ben íródott olvasói levél, amit Erin A. Smith idéz a könyvében; 

ennek szerzője azt  a  kérdést  szegezi  neki  a  műfajteremtő magazin,  vagyis  a  Black  Mask 

szerkesztőinek, hogy miért nyomtatják ezeket a kiváló sztorikat ilyen silány papírra, hiszen ha 

jobb minőségben látnának napvilágot, az olvasók száma is bizonyára megsokszorozódna.337 A 

pulp,  vagyis  az  olcsó  papírnyersanyag  így  közvetlen  utalást  jelent:  könnyen  és  olcsón 

előállítható,  majd  az  egyszeri  használat  után  eldobható  terméket.  A metonimikus  viszony 

egyértelmű  a  magazinokban  (majd  a  puhakötésű  kötetekben)  megjelenő  „irodalom” 

vonatkozásában:  a  pulp  fiction (vagyis  a  ponyva)  nem  más,  mint  könnyen  előállítható 

(megírás) és az egyszeri használat (olvasás) után nyugodt szívvel eldobható termék.338 

337 SMITH, Erin Ann: Hard-boiled. Working-Class Readers and Pulp Magazines. Temple University Press, 
2000, 18.
338 A magyar ponyvairodalom – vagyis a vásárokban ponyván árult irodalom – is nagyon kifejező, hiszen utal 
az efféle irodalom termék tömeges előállítására éppúgy, mint a kereskedelmi szempont elsődlegességére.
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A „ponyvamagazinok” valósággal  elárasztották  az  amerikai  újságosstandokat  a  két 

világháború közötti időszakban, és túlzás nélkül milliós olvasóközönséghez szóltak. A színes 

és  vizuálisan  tolakodó  címlapok  meglehetősen  szürke  belbecset  (egyszerű  és  cicomátlan 

tipográfiát)  takargattak,  és  igencsak  olcsón  kínáltak  viszonylag  nagy  terjedelemben 

olvasnivalót.339 Az  emlegetett  olvasóközönség  alapvetően  a  nagyvárosi  munkásosztály 

soraiból  került  ki.  A  populáris  irodalom  szerzőjének  meghatározása  során  számba  vett 

jellemzők  a  két  világháború  közötti  időszak  amerikai  detektívmagazinjaiban  publikáló 

alkotókra  is  maradéktalanul  érvényesek.  Sőt,  esetükben  nem  túlzás  megélhetési  írókról 

beszélni,  akik  szüntelen  robotolásra  kényszerülve  szinte  futószalagon  állították  elő  a 

történeteket, ekképpen csillapítva a nagyközönség fikcióéhségét. Igazi szövegtermelés folyt 

ekkor, hatalmas napi penzumadagokkal – nem volt ritka, hogy valaki havonta két regényt is 

szállított.340 Érthető, hogy ez a gyilkos tempó mindenekelőtt az esztétikai minőség rovására 

ment.  Utalva  a  korábban  leírtakra  ismét  csak  a  produktivitás,  mint  meghatározó  elvárás 

elsőbbségéről lehet beszélni, különösen, ha az amerikai ponyvaírók tevékenységét a korszak 

modernista  íróinak  esztétikai  célkitűzéseivel  vetjük  össze.  Arról  nem  is  beszélve,  hogy 

gyakran egy író több álnéven egyszerre több magazinba is publikált,  sőt az sem számított  

ritkaságnak, ha egy alkotó több név alatt egy egész magazint teleírt.341

Ahogy az közismert, Dashiell Hammett tekinthető a műfaj egyik legmeghatározóbb 

úttörőjének, és Raymond Chandler volt az, aki ténylegesen is a szépirodalom rangjára emelte 

a kemény krimit. Ismertségükhöz nagyban hozzájárult a műveikből készült filmes adaptációk 

sikere. Sam Spade, vagyis Humphrey Bogart, a Máltai sólyom hőse (Hammett), vagy a Bogart 

által (is) úgyszintén játszott Philip Marlowe (Chandler) hasonlóan popkulturális ikonná váltak 

a  mozgóképnek  köszönhetően,  mint  angliai  „kollégáik”.  A hard-boiled  Hollywood  –  szó 

szerinti  és  kulturális  –  vonzáskörzetében  fejlődött  ki.  A  kemény  krimik,  stiláris 

jellegzetességeiknek köszönhetően, általában már irodalmi alkotásként is filmes feldolgozás 

után kívánkoztak. Ráadásuk a film noir az akciók mellett merészen átvette a műfajra jellemző, 

a történet kibontakozásában homályos pontokat is nyugodt szívvel hagyó töredezett narrációt 

is.  Nem is  beszélve  az  erotikus  szálról,  ami  sok  esetben  más  szempontokat  maga  mögé 

utasítva uralja el a cselekményt ezekben a regényekben. 

A nehézfiúktól  (tough  guy)  hemzsegő  hard-boiled  krimik  nyers  stiláris  kérge  alatt 

helyenként alig burkolt anti-feminizmust találni, és többek között ez is éles válaszvonal az 
339 „[a] great deal of fiction for the money.” SMITH: i. m. 19. 
340 SMITH: Hard-boiled… 21. 
341 SMITH: i. m. 22. Persze a jelenségnek már jóval korábbi előzményei is léteztek, elég csak említeni Dickenst 
vagy idősebb Dumas-t, akik szintén kíméletlen tempót diktáltak, utóbbi még írókat is alkalmazott az általa 
felvázolt történetszál kidolgozására.
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újvilág krimiirodalma és az európai detektívtörténetek között. Az illúziótlan világban játszódó 

történetek  írói  és  a  magazinszerkesztők  egyfajta  esztétikai  programot  hirdettek  a 

hangsúlyosan maszkulin hősökkel, a burkolt idegenellenességgel és azzal a büszkén vállalt 

vadsággal,  melyet  hajlamosak  voltak  valamiféle  „amerikaisággal”  is  azonosítani.  Ezzel  a 

cinikus  elkülönüléssel,  valamint  az  elvadultsággal  párosuló  magány  motívumával,  amit  a 

végzetszerűen felbukkanó nők (femme fatale-ok) legfeljebb csak ideig-óráig enyhítenek (hogy 

aztán még mélyebbre rántsák a főhőst a slamasztikában) a kemény krimik hősei ugyanakkor 

nem estek távol a kanonizált amerikai irodalom más, közismert alakjaitól sem.342 Eközben az 

angol krimipiacon kimondottan meghatározó szerepbe kerültek a női szerzők (Christie mellett 

többek  között  Dorothy  Sayers,  Josephine  Tey,  Margery  Allingham,  Ngaio  Marsh,  P.  D. 

James), olyannyira, hogy az ilyesféle történetek írása, mint kenyérkereső foglakozás, szinte 

már a nővéri  vagy tanári  munkához hasonló mértékben került  női befolyás alá.343 A hard-

boiled többek között a klasszikus angol detektívregénynek ezzel a „nőiességével” szemben 

határozta  meg  magát.  A klasszikus  angol  detektívregénynek  ez  a  női-volta  –  különösen 

érvényes  ez Christie  munkássága – mesterkéltnek és finomkodónak hat  a  távolba szakadt 

„amerikai rokon” által kifejtett valóságábrázoló és társadalombíráló erőfeszítések fényében. 

Annál  is  inkább,  mivel  Christie-nek  köszönhetően  „a  detektívtörténet  regénnyé 

terebélyesedve  az  etikettregény [novel  of  manners],  illetve  az  etikettkomédia  [comedy of 

manners] alapvetően komikus stilisztikai regiszterébe és világába helyezte át a megjelenített 

bűntényt.”344 E mellett a pletyka (gossip), a pletykálás úgyszintén szövegszervező motívummá 

és meghatározó nyelvi kóddá lép elő az angol krimikirálynőnél. Ez megint csak a bűntény és 

nyomozás „domesztikálása” irányába mutat, hiszen „egyértelműen az otthon a család szférája 

(…) válik a bűntények és a nyomozás kitűntetett, szinte kizárólagos terepévé.”345

342 SMITH: Hard-boiled… 39. Az összehasonlítás szinte kínálja magát, hiszen Jack London munkásságtól 
kezdve Bukowski prózáján át a Zabhegyezőig az amerikai próza jellemző alakja az ellenséges külvilággal 
valamiféle makacs és sajátos erkölcsiséggel szembenálló, kalandból kalandba sodródó magányos főhős. 
343 SMITH: uo. Smith értelmezésében ez a „küzdelem” a műfaj két ennyire eltérő felfogása és megközelítése 
között egyúttal a piac megszerzéséra vonatkozó erőfeszítések is teret nyert: „Hard-boiled texts defined 
themselves against feminized, classical English fiction and addressed themselves to the shifts in gender roles 
occurring with the entrance of women into all-male work and leisure spaces. What the hard-boiled writers of the 
’20s and ’30s were doing was attempting to wrest control of a specific section of the literaly marketplace for man 
and manly fiction from the women who had dominated the field.” (39-40) Röviden érdemes utalni arra is, hogy 
az angol irodalom történetében milyen komoly szerepet játszottak a női írók, így többek között Jane Austen és 
Bronte nővérek.
344 BÉNYEI Tamás: Rossz nyelvek… 77. Cawelti is kitér arra, milyen fontos szerepet játszottak a női írók a 
műfaj alakításában már a kezdet kezdetén is. Ennek okát egyfelől abban látja, hogy talán éppen a szórakoztató 
jellege miatt volt nyitottabb a műfaj a nők számára, túl ezen abban látja a másik okot, hogy amióta a klasszikus 
detektívregény számottevő mértékben azon a jellemábrázoláson alapult, amit a viselkedéssel szokás azonosítani, 
a nő lehet az, miután gyermekkora óta a társadalmi szerepek iránti figyelmességre nevelték, aki képes 
rátermetten előhozakodni a bizonyítékokkal és a gyanús momentumokkal. Éppen ezért szerinte a nők befolyása 
erre a műfajra jóval nagyobb, mint a többire, kivéve persze a románcot. CAWELTI: Mystery… 278.   
345 BÉNYEI: i. m. 82.
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A hard-boiled ezzel szemben sokkal inkább a kalandregény műfajában találta meg az 

irodalmi  előképét.  Ennek  köszönhetően  „a  hangsúly  a  logikai  nyomozásról  a  detektív 

kalandjaira helyeződik át” és a „befogadói figyelem itt a felderítendő ügyről jelentős részben 

áthelyeződik  a  felderítés  történetére”.346 Ez  a  döntés  több  szempontból  is  a  megszokott 

dramaturgiai elemek, illetve a műfajra jellemző előírások lebontásával, dekontsruálásával járt. 

A nyomozás eseménysora kiszabadult  a  korábban oly’ jellemző zárt  terekből,  és a  rejtély 

megoldása helyett „inkább egy sor erőszakos, véletlenszerű esemény” szervezi a cselekményt 

ettől fogva.347 A különbség élesnek látszik, hiszen „ha a klasszikus detektívtörténetet elbeszélő 

szerkezete az elvontabb, bölcseleti, ismeretelméleti és metafikciós kérdések felvetésére teszi 

alkalmassá, akkor a kemény krimi inkább az árnyalt lélektani ábrázolás konvenciója vagy a 

dokumentarista  társadalomrajz  irányába  mozdulhat  el”.348 Meggyőzőnek  látszik,  amit 

Kracauer mond a detektívregényekről, vagyis hogy azokat „egy eszme köti össze és határozza 

meg mindannyiukat (…) a teljességgel racionalizált, civilizált társadalom eszméje az, amelyet 

radikális  egyoldalúsággal  ragadnak  meg,  és  esztétikai  törésben,  stilizáltan  testesítenek 

meg.”349 Ám az említett sajátosságok megragadása érdekében a hard-boiled egészen más utat 

követ, és ebben a helyszínválasztásnak kitűntetett szerep jut. Ezzel máris a szubzsáner egyik 

legfontosabb jellegzetessége került szóba. Nevezetesen a kemény krimik helyszíne, a züllött, 

korrupt és nyüzsgő nagyváros, mely maga is szereplővé lép elő. 

A hard-boiled krimik modern városa bűnnel, erőszakkal fertőzött „senkiföldje”, amit 

időnként a káosz borít be, és a korrupció mindent átható mérge fenyegeti a benne élőket.350 

Könyvében  Scaggs  a  modern  nagyváros-élmény  kapcsán  párhuzamot  von  az  olyan 

modernista szerzők, mint T. S. Eliot és a kemény krimik egyes írói, főként Chandler, között. 

Akár Eliotról, akár a hard-boiled mestereiről van szó – érvel Scaggs – a modern iparváros 

(lásd London) ugyanúgy,  mint a verőfényes  Kaliforniában elterülő Los Angeles vagy San 

Francisco, nem mások, mint értelem nélküli, üres életet élő robotok által benépesített földi 

poklok.351 Az imitáció,  az anyagelvűség,  a  látszatok határozzák meg ezeket  a  technicizált 

siralomvölgyeket, nem véletlen, hogy a kemény krimik álságos világának egyik legkifejezőbb 

szimbóluma a  façade,  vagyis  a  homlokzat  segítségével  véghez  vitt  magamutogatás  és  az 

előtérbe tolt (hamis) identitás építészeti kifejeződése lesz. Mennyivel másabb ez az urbánus 

346 BÉNYEI: i. m. 16.
347 Kovács András Bálint idézi Jacques Sicliert. KOVÁCS András Bálint: A film noir és a modernitás. Sötét  
filmek. In: Filmvilág, 2000/6., 4.
348 BÉNYEI: Rejtélyes… 16.
349 KRACAUER: A detektívregény… 9.
350 SCAGGS: Crime Fiction… 70.
351 SCAGGS: i. m. 70-71.
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környezet,  mint Sherlock Holmes birodalmi nagyvárosa,  a város,  mely Holmes számára a 

rendet testesíti meg, főképpen azért – ahogy azt Richard Lehan megjegyzi – mert személy 

szerint nem képes meglátni a felszín mögött rejtőző rendezetlenséget.352 Holmes példájával 

ellentétben már  a  meglehetősen többértelmű és  a  lakóit  a  legkülönfélébb (jobbára  hamis) 

ígéretekkel magához csábító nagyvároshoz kötődik ezer szállal a kemény krimi főhőse. 

Viszonya  választott  lakhelyével  korántsem  tekinthető  felhőtlennek,  ez  ismét  csak 

komoly  különbség  a  szigetország  híres  nyomolvasójához  képest,  hiszen  Holmes  magától 

értetődő természetességgel és kötelességtudattal őrködik a gyarmati birodalom felett, megóvja 

annak lakói és érdekeit.353 Hozzá kell tenni ehhez azonban azt is, hogy a bűnös nagyvárost 

nem a hard-boiled fedezte  fel  először  magának, meggyőzőbbnek tűnik az az állítás,  hogy 

továbbhangsúlyozta annak stiláris-tematikai szerepét. Poe, akit megegyezésszerűen a „krimi 

atyjának” szokás tartani, ezen a téren is mintául szolgált. A város már nála is sötét hely, mely 

egyszerre szabadít fel és rejt el.354 Ám bármennyire is veszélyes és sokszor élet-ellenes közeg 

a  detektívtörténetekben és  bűnregényekben ábrázolt  urbánus környezet,  a  keményöklű  (és 

fejű) nyomozó viszonya a lehető legszemélyesebbé válik vele.    

A hard-boiled  hőse  legtöbbször  magánzó,  aki  nem  feltétlenül  ápol  jó  viszonyt  a 

hivatalos igazságszolgáltatás szerveivel (ezen a téren azért nincs is akkora különbség a zsáner 

európai  és  amerikai  válfajai  között).  A további  megkülönböztető  jegyek  is  széles  körben 

ismerté váltak, köszönhetően annak, hogy a kemény krimi a filmvásznon is viszontlátható a 

film noir műfajának népszerűvé válása nyomán. A váratlan fordulatokkal teletűzdelt akciódús 

cselekmény,  a  nyomasztó  hangulat,  a  történetvezetést  megbontó  víziók  időnkénti 

felbukkanása, illetve a főhős munkáját és életét (a kettő egyébként is egyet jelent) felkavaró és 

veszélyeztető vonzó nők (vampok) kötelező szerepeltetése: általánosságok, melyek mind a 

regényekről, mind az ilyen típusú filmekről elmondhatók. A nyomozás sikeressége kevésbé a 

logika győzelmét, mint inkább a kitartás és a küzdelem jutalmát jelenti, de a szerencsének 

éppúgy szerep juthat. Ezt meg lehet úgy is fogalmazni, hogy „[m]aga a nyomozás folyamata 

öltött akció-jelleget.”355 Természetesen kiemelt szerep jut a főhősnek is. Személye – sajátos 

küldetéstudata  és  viszonya  a  környezetéhez  –  összetéveszthetetlen,  a  kemény  krimit  a 

klasszikus  detektívregényektől  megkülönböztető  műfaji  karakterjegyként  működik.  Ahogy 

352 LEHAN, Richard: The City in Literature. An Intellectual and Cultural History. University of California 
Press, 1998, 85.
353 LEHAN: The City in Literature… 86. Ez által is értelmet nyer a távolból, a messzi gyarmatokról érkező 
fenyegetések visszatérő motívuma a Doyle-írásokban.  
354 MOORE, Lewis D.: Cracking the Hard-boiled Detective: A Critical History From the 1920s to the Present. 
McFarland & Company, Inc., Publishers, 2006, 8. 
355 BENYOVSZKY: A jelek szerint… 112.
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programadó esszéjében (The Simple Art of Murder) Chandler is kijelenti: ő (vagyis a hős) 

minden. Hős, mégis nagyon is átlagos személy, aki ennek ellenére elüt a környezetétől. Az 

egyik legfőbb kérdés, amit szokás feltenni a kemény krimik hősével kapcsolatban, hogy mi 

mozgatja, milyen erő, milyen belső parancs készteti arra, hogy minduntalan felvegye a harcot 

a bűnnel, a korrupcióval, környezete aljasságával.

Az egyik kínálkozó válasz a végzet asszonyának (vagy asszonyainak) színre lépésében 

keresendő.356 A nő  felbukkanása  nem  csupán  egy,  az  esetleges  dramaturgiai  csavarokat 

előkészítő  effektus  az  ilyesféle  művekben.  Gyakran  a  kétes  szándékú  csábítók 

mesterkedéseinek  köszönhetően  válik  egyértelművé,  hogy  milyen  belső  kételyek,  milyen 

morális kihívások nehezítik a főhős életét, akár a konkrét nyomozástól függetlenül is. A film 

noir kapcsán született megállapítások az irodalmi alapanyagra is érvényesnek tekinthető. „A 

»femme fatale effektus« a férfi  hős lélektani defektusán alapul:  emocionális  vagy morális 

instabilitás,  alapvető  bizonytalanság  vagy  akár  neurózis.  A film  noir  alapvető  elbeszélői 

fogása az, hogy a férfihős váratlanul kibillen erkölcsi vagy érzelmi magabiztosságából, s ez 

felforgatja a történet logikáját. A hős reakciói nem ésszerű válaszok a helyzetre. A film noir 

hős legmélyebb titka nem az, ami kívül történik, amit ki kell derítenie, hanem az, ami vele  

történik, és az, ahogy reagálni fog.”357 A nyomozás a kemény krimiben egyben önvizsgálat is, 

nem csak  az  a  kérdés,  hogy ki  a  tettes,  hanem az  is,  hogy a  főhős,  vagyis  az  Én  miért 

keveredett bele az adott kalandba, és miért nem tud ettől a káros szokásától megszabadulni. 

Az értelemtulajdonítás feladata ezért nagyobb mértékben hárul az olvasóra, a sokszor első 

szám első személyű elbeszélővé előlépő nyomozó itt „csak részleges megértésre és időleges 

sikerre  tud  szert  tenni.”358 Ellentétben  az  analitikus  bűnügyi  regénnyel  a  hard-boiled  a 

szociális  rend  megbomlásának  ábrázolására  jóval  nagyobb  hangsúlyt  fektet,  mint  annak 

jelképes  és  rituális  helyreállítására.  A szociális  „görcsoldás”  helyett  mintha  a  társadalmat 

feszítő töréspontok láttatása válna fontosabb írói feladattá ezekben a szövegekben.      

     A kemény krimi hőséről tehát nagyjából már megtudtuk a következőket: magányos 

(magányosan is nyomoz), úgy ismeri a várost, mint a tenyerét, hogy vannak gondjai, és ha 

éppen nem is lennének, akkor menetrendszerűen felbukkan egy nő, és akkor lásd az előző 

pontot…  Vagyis  egyrészt  nagyon  másféle  karakter,  mint  az  öreg  kontinens,  valamint  a 

356 Érdemes megemlíteni, hogy az ún. „whodunit”-krimik nyomozói mintha jóval aszexuálisabbnak 
mutatkoznának amerikai kollégáiknál. Ebben a tekintetben érdekes mellékszál, hogy Holmes amúgy 
sziklaszilárdnak tűnő önképét is kizárólag egy nő képes időnként megingatni. „A nő”, ahogy Holmes hívja, 
vagyis Irene Adler nem kevésbé „veszélyes” és végzet szerű, mint a kemény krimik vampjai. Miss Marple egyik 
legfontosabb attribútuma nem más, mint az, hogy „vénkisasszony”, Poirot pedig elsősorban a kulináris élvezetek 
terén mutat szenvedélyességet.   
357 KOVÁCS: A film noir… 7.
358 SCAGGS: Crime Fiction… 75.
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szigetország privátkopói, másrészt sok közös vonáson osztozik azokkal (lévén olyan közös 

felmenőkkel rendelkeznek, mint a Poe által teremtett C. Auguste Dupin). Ha mégis ki kellene 

választani egyetlen kulcselemet,  ami a hard-boiled hősét egyedivé teszi,  akkor a Miroslav 

Petříček cseh filozófussal egyetértésben feltett kérdés (és az arra adott válasz) lenne az, vagyis 

hogy „mi kényszeríti a magándetektívet arra, hogy cselekedjék.”359 Adná magát a válasz, hogy 

fizetségért. Ám a kemény krimik és az azok alapján készült film noirok egyik tanulsága éppen 

az, hogy az elvállalt ügy alapvetően csak bajt, gyötrelmet, előre nem látható, anyagi és fizikai 

megpróbáltatásokat  hoz  a  főhős  fejére.  Sokszor  neki  magának  is  meggyűlik  a  baja  a 

törvénnyel,  az  sem szokatlan,  hogy végül  a  börtönben köt  ki  átmenetileg.  Sokféle  válasz 

kínálkozik, ezek végigjárására itt és most nincs mód. Egyébiránt maga a bizonytalanság, a 

végleges megoldás hiánya is része a hard-boiled sajátos „atmoszférájának” és poétikájának. 

Az olvasó nem lát bele teljesen az elbeszélő fejébe – még akkor se, ha az belső monológok 

formájában  narrálja  a  történéseket  –,  nem  is  láthat,  hiszen  maga  a  narrátor-főhős  is 

bizonytalan a saját morális indítékait illetően. „Cselekedeteinek mozgatórugói rejtettek.”360    

3.2.2. Egy nem szokványos magyar hős: Gordon Zsigmond

Bár az egyik vele készült interjú tanulsága szerint Kondor Vilmos nem akart tudatosan 

rájátszani a saját, valamint az általa teremtett hős nevének hangalaki hasonlóságára, azért azt 

nem  lehet  teljes  bizonyossággal  állítani,  hogy  a  szerző  nem  él  esetenként  a  nyelvjáték 

eszközével. Az Új Forrás című folyóiratban megjelent novellája például A Nyavalya tudja 

címet kapta, ami egyszerre utalás a szöveg egyik szereplőjére (ezért a nagybetű), illetve az 

ismert köznyelvi fordulatra.361 A beszédes tulajdonnevek terén amúgy is mintha kimondottan 

nagyfokú érzékenységet árulna el a szerző. Elég említeni Gordon barátját, Pazár doktort vagy 

annak titkárnőjét, az egészen rejtői nevet viselő Rekenye Babát. 

Nehéz ellenállni  hát a kísértésnek, hogy Gordon Zsigmond nevénél ne időzzünk el 

kissé. Mely név egyszerre idegen és otthonos – az angolszász csengésű Gordon és a már-már 

békebeli  hangulatot  sugalló  Zsigmond  találkozása  egyetlen  személy  nevében  mintha 

eredendően  utalna  arra  a  határhelyzetre,  ami  az  újságíró  kalandjait  végigkíséri.  Gordon 

Zsigmond  több  szempontból  is  –  ezekről  még  lesz  szó  –  kívülálló,  aki  ennek  ellenére 

nagyfokú valóságismerettel  bír  az  őt  körülvevő  világról  és  társadalmi  valóságról,  aminek 

bizonyos rejtettebb, belsőbb köreibe is belelát.

A Gordon név skót eredetű, és nagy erődítményt jelent. A két vezeték- és a keresztnév 

359 BENYOVSZKY: A jelek szerint… 113. 
360 BENYOVSZKY: A jelek szerint… 113.
361 KONDOR, Vilmos: A Nyavalya tudja. In: Új Forrás, 2010. 07., 3-31.
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ráadásul  egymásra rímel:  a germán eredetű Siegmund a győzelem és a  védelem elemeket 

tartalmazza.  Nem  lenne  szerencsés  túlzottan  elveszni  valamiféle  erőltetett  etimologizálás 

útvesztőiben,  ugyanakkor  talán  mégiscsak  érdemes  egy  picit  eltöprengeni  azokon  a 

szemantikai  mellékzöngéken,  amiket  ez  a  két  szó,  a  maguk  jelentésével  és  középkorias 

hangzásával kivált. Még ha esetlegesnek is tekintjük a névválasztásnak ezt a furcsa „egymásra 

hangoltságát”, azért érdemes kicsit foglalkozni az így szóba hozható képzettársításokkal, mint 

amilyen  a  védelmező  lovagiasság.  A hard-boiled  regény  bizonyos  sajátosságaiban  sokak 

szerint  ugyanis épp a lovagregényben találja meg az előzményeit.  Sőt,  a  helyzet  annyival 

cifrább, hogy a bűnügyi regény a lovagregény paródiájával – s így persze a szélmalomharcot 

vívó Don Quijote  alakjával  – is  szoros  viszonyt  ápol.  Elég csak a már idézett  Bán esszé 

megállapításaira gondolunk ezzel kapcsolatban. 

Ez a sajátosan összetett – és a műfaj esetében egyáltalán nem szokatlan módon kettős 

–  kódolás  tematikusan  is  előkerül,  például  Chandler  Hosszú  álom  című  regényében:  „A 

Sternwood  ház  fő  előcsarnoka  kétemeletnyi  magas  volt.  A bejárati  ajtót  vonuló  indiai 

elefántcsordáira  méretezték;  az  ajtók  fölötti,  széles  festettüveg-ablakon  egy  hölgy 

megmentésén lovag volt látható; a hölgyet egy fához kötözték, s más öltözete sem volt, mint 

igen hosszú s az alkalomhoz illő haja. A lovag hátratolta a sisakrostélyát, hadd lássák, hogy 

volt gyerekszobája, csomókkal babrált a hölgy kötelékein, de nem ment semmire. Ahogy ott 

álltam,  arra  gondoltam,  hogy  ha  én  ebben  a  házban  laknék,  előbb  vagy  utóbb  úgyis 

felmásznék, hogy segítsek neki. Nem is úgy festett, mint aki különösebben töri magát.”362

A fenti  jelenet,  ironikus  kiszólásával  együtt  is,  a  hard-boiled  krimihős  jellemének 

gáncsnélküliségéről,  továbbá  hajlamainak  nemességéről  mesél.  Meg  arról  a  sajátos 

szerepzavarról,  ami  magát  a  privát  kopót is  eléggé nyugtalanítja.  Marlowe mintha a  saját 

segítőkészségével ironizálna itt, és erre minden oka meg is van, hiszen az rántja minduntalan 

kalamajkákba  és  hoz  mindenféle  veszélyeket  a  fejére.  A kemény  krimi  hős  lovagjairól 

elmondható: olyan Don Quijoték ők, akik tisztában vannak szerepük kissé megmosolyogtató 

voltával, és azzal is, dőreség lenne részükről komolyan elhinni, hogy a világ folyásán tartósan 

változtatni lehet. 

A hard-boiled „kopernikuszi  fordulata”,  vagyis  Hammett  fellépése után a  hangsúly 

egyértelműen  a  detektívtörténet  kalandos  oldalára  helyeződött  át.  Ennek  köszönhetően  a 

nyomozás ügymenetében a logika helyét is átvette az erőszak, a dedukció háttérbe szorulása 

az  esetlegesség  és  a  vak  véletlen  térnyerésének  nyitott  utat.  Ám a  kalandok  leírásánál  is 

fontosabb az a  kérdés  – és  ez mozgatja  valójában a  kemény krimiket  –,  hogy  ki  az,  aki 

362 CHANDLER, Raymond: Hosszú álom. Európa Könyvkiadó, Bp., 2008.
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belekeveredik az ügybe, és miért történik mindez vele. 

Az sem számít szokatlan megoldásnak a műfajban, ha az eredeti nyomozás narratívája 

(akár  több  helyen  is)  megtörik,  netán  egészen  háttérbe  szorul,  és  a  detektív  az  eredeti 

megbízás mellett vagy helyett  végül inkább egy másik ügy végére akar járni. Elmondható 

tehát, hogy az igazán fontos történéseket nem is a szüzsén belül kell keresni (vagy nem csak 

ott). A karakter az, akiből minden – beleértve a kérdéseket és a válaszokat – kiindul, akiben 

minden fontos történés lejátszódik („He is the hero; he is everything”). 

Az ő jelleme tehát a kulcs, és személyisége – választásai, vonzalmai és elutasításai – 

jelentik az igazi, megfejtésre váró rejtélyt. Nem mellesleg a hős számára mindezek éppúgy 

kérdésként és problémaforrásként merülnek fel. Az egyik legfontosabb különbség a klasszikus 

detektívregény és a hard-boiled krimi között, hogy míg előbbiben a bűntény  mikéntje  áll a 

történet fókuszában, és kevésbé a bűnöző alakja maga, addig az utóbbi műfajváltozat esetében 

az igazság kiderítésének ügye  személyessé válik,  a bűnöző pedig halálos ellenséggé.  Ha a 

cselekmény kezdetén esetleg nem is volt érintett érzelmileg a főhős, a nyomozás végére szinte 

egészen biztosan azzá válik. Ezért sem ritka a bosszú feltűnése a kemény krimikben: mivel a 

hivatalos, államilag szabályozott igazságszolgáltatás nem mindig képes igazságot szolgáltatni, 

ennek beteljesítését az ügy minden egyes részletével tisztában levő detektív lesz kénytelen 

magára vállalni. Ez persze azt is jelenti, hogy a kemény krimi hősének felfogása az igazságról 

és a morálról szinte szükségszerűen tér el attól, amit a társadalmi jogrendszer kínál. Mind a 

klasszikus detektívtörténetek, mint a kemény krimik hősei gyakran kerülnek konfliktusba a 

hivatalos igazságszolgáltatással. Ám míg előbbiek esetében ez leginkább az állami nyomozati 

szervek  szakmai  elégtelensége  kapcsán  élesedik,  addig  a  hard-boild  fikciók  nehézfiúi  a 

büntetés kiszabásának elszabotálása okán vállalják a konfrontációt.363

A külvilág és a nyomozó kapcsolata is jelentős eltéréséket mutat a két krimitípusnál. 

Míg  a  klasszikus  detektívregény  főhőse  viszonylag  zavartalanul  és  meglehetősen  steril 

feltételek mellett végezheti el nyomozómunkáját – a holttest nem valódi testként, hanem mint 

jelölő kerül elsősorban elő –, addig a kemény krimi kopója egy nagyon is barátságtalan és 

ellenséges világgal kénytelen farkasszemet nézni, ahol a holttest is valódi, a testiség nagyon is 

jelenvaló. A kemény krimi főhős legtöbbször törékeny egzisztenciáját, és nem egyszer életét 

teszi kockára: időnként megpróbálják megzsarolni, az engedélye bevonásával fenyegetik meg, 

nem ritkán meg is verik, vagy akár az életére is törnek.

363 „Where the classical detective's role was to use his superior intellect and psychological insight to reveal the 
hidden guilt that the police seemed unable to discover, the hard-boiled detective metes out the just punishment 
that the law is too mechanical, unwieldy, or corrupt to achieve.” CAWELTI G., John: Adventure, Mystery, and 
Romance: Formula Stories as Art and Popular Culture. University of Chicago Press, 1976, 142.
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A társadalmi  valóság  bemutatása  is  rétegzettebb  a  kemény krimi  esetében.  Míg  a 

klasszikus  detektívregényben  legtöbbször  egyetlen  gyilkosról  van  szó,  aki  világos 

motivációval  rendelkezik  a  tettét  illetően,  addig  a  hard-boiled  regény hőse  a  társadalmat 

átszövő mindenféle csoportok, és különféle érdekkörök hálójába gabalyodik bele a nyomozás 

során.  Az  alvilág  nem (csak)  kisstílű  bűnözők  gyülekezete  itt,  hanem olyan  nagyszabású 

hálózat, aminek az élén látszólag jóravaló és megbecsült  polgárokat találni – a homlokzat 

díszei  mögött  megint  csak  valami  sötét  és  lehangoló  rejtezik,  a  látszat  és  a  valóság 

szétszálazása – ez a keserű kötelesség – a detektívre vár.

A határvonalak és a határhelyzetek nem csak a külsődleges tényezők szempontjából 

meghatározóak, a kemény krimi hősét belülről is törésvonalak szabdalják. Míg a klasszikus 

detektív  esetében  a  tudományos  racionalitás  keveredik  a  költői  intuícióval,  addig  a  hard-

boiled  detektív  karaktere,  ahogy  arra  Cawelti  is  utal  könyvének  hard-boiledról  szóló 

fejezetében,  képes  egybe  keverni  a  cinizmust  és  a  becsületet,  a  brutalitást  és  a 

szentimentalizmust, a kudarcot és a sikert.364 A hard-boiled detektív számára nem csupán saját 

személyisége,  hanem  a  társadalmi  valóság  sem  látszik  könnyen  kiismerhetőnek  vagy 

leegyszerűsíthetőnek – természetesen komoly tapasztalattal rendelkezik a szociális érintkezés 

számos változatát illetően, és valóban elmondhatja, hogy „látott már ezt-azt” a munkája során, 

de talán éppen ezért nem jellemző rá a túl gyors ítélkezés. 

A  klasszikus  detektívregény  a  világ  „varázstalanítása”  után  nyert/nyerhetett 

polgárjogot  magának:  a  műfaj  szinte  genetikus  jellemzője,  hogy  a  nyomozó  kizárja  a 

természetfeletti működését, kizárja a metafizikai okokat a rejtély megoldása szempontjából. 

Cawelti  nyomán kijelenthető:  amíg a  klasszikus  detektív számára az ördög egyet  jelent  a 

jótékony társadalmi rend abnormális  szakadásával,  amit a  bűnös szándékok meghatározott 

csoportja okoz, addig a hard-boiled detektív tapasztalatok hosszú során keresztül tanulta meg, 

hogy az ördög egyfajta járvány a társadalomra nézve.365 Ami azt is jelenti, hogy a bűn nem 

vagy csak  nagyon nehezen izolálható,  és  potenciálisan mindenki  hordozója  lehet  a  bűnös 

vágyaknak,  gyilkos  motivációknak.  A klasszikus  detektívregény  –  emlékeztet  Bényei  – 

eredendően jelenlévő „metafizikai ráhangoltsága” nem feltétlenül szembetűnő (talán ezért is 

léteznek  anti-detektívtörténetek),  ugyanakkor  a  kemény  krimik  esetében  nem  nehéz 

észrevenni,  milyen  erősen elkötelezett  a  műfaj  a  legrövidebben talán  egzisztencialistaként 

leírható töprengések iránt.  

364 CAWELTI: Adventure… 149.
365 CAWELTI: uo. 
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3.2.3. Egy kemény magyar Amerikából – Gordon, a hard-boiled hős

Gordon Zsigmond bemutatásakor az egyik első kérdés, ami joggal merülhet fel, rögtön 

a  kezdet  kezdetén  határozottan  kijelöli  az  értelmezés  lehetséges  irányait  és  bizonyos 

szempontból  annak  határait  is:  hard-boiled  hősről  beszélünk-e  vagy  sem?  Kissé 

blikkfangosabban  megfogalmazva:  vajon  Gordon  Zsigmondban  tisztelhetjük-e  a  magyar 

Philip  Marlowet?  Netán  a  honi  Sam  Spadet?  Míg  az  első  kérdés  viszonylag  könnyen 

eldönthető azon a módon, hogy magáról a Budapest-sorozat darabjairól bebizonyítjuk, hogy 

azok kielégítik a hard-boiled műfaji előírásait, addig a két további kérdés (vagy bármilyen 

további összevetés a nemzetközi kemény krimi-irodalom jeles nyomozóival) nyilvánvalóan 

részletesebb elemzést kíván, és várhatóan érdekes tanulságok levonására ad módot.

Bár a különféle szerzői megnyilatkozásokból valamint a könyvek recepciójából elég 

világosan kiolvasható, hogy a sorozat az amerikai hard-boiled műfajának hazai képviselője 

kíván  lenni,  természetesen  nem  árt  magukat  a  szövegeket  faggatóra  fogni  ez  ügyben. 

Ugyanakkor  könnyen  lyukad  ki  ismét  csak  oda  az  elemzés,  hogy  a  hard-boiled  regényt 

elsősorban  a  benne  feltűnő  hős,  és  annak  viszonyai  karakterizálják.  Ha  a  fentebb  már 

összeszedett  szempontok  alapján  ebbe  az  irányba  indulunk  el,  akkor  valóban  jó  eséllyel 

megalapozottan  érvelhetünk  amellett,  hogy  Gordon  Zsigmond  meghatározó  mértékben 

osztozik azokban a főbb vonásokban és karakterjegyekben tengerentúli kollégáival, amik a 

zsáner kapcsán a vonatkozó tanulmányok többségében felbukkannak. 

3.2.3.1. Hullák, küldetéstudat, bosszú

Kezdhetjük a kiindulópont(ok)nál: a Kondor-regényekben a hulla „valódi” hulla, nem 

a szemiotikai rejtvényfejtés absztrahált kelléke. Gordon ráadásul minden esetben „viszonyba 

kerül” ezekkel a holttestekkel. A sorozatindító regényben már az előtt „találkozik” a későbbi 

áldozattal, hogy sejthetné, valaha köze lesz hozzá:

Felvette a cigarettát.  Szívott  egy mélyet,  majd kiemelte a dossziét  a fiókból, 

maga elé tette,  és kinyitotta.  Jól látta.  Semmi más nem volt  benne,  csak két 

fénykép. A felső egy fiatal lányt ábrázolt. Egy drapériával letakart asztal mellett 

állt,  a  háttérben  súlyos  függöny.  Arckifejezése  egyszerre  volt  szomorú  és 

incselkedő.  Ugye tetszem neked? – kérdezte a lány arca.  Tudom, hogy tetszem 

neked, mindenkinek tetszem. Gordon előrehajolt. A lány a mosolyán kívül mást 

nem viselt.366

366 KONDOR: Budapest… 12.
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„A lány a mosolyán kívül mást nem viselt” – tipikus chandleri mondat… De lássuk, 

milyen körülmények között találkozik újra Gordon és a lány:

Gordon bólintott. Ez azért mindenesetre különös. Egy halott zsidó lány egy a 

belváros kétes hírű utcáinak egyikében. […] Gordon a gyér világítás miatt nem 

látta rendesen, ezért  közelebb hajolt.  Aztán leguggolt.  Majd megfogta a lány 

csuklóját, és a fény felé fordította. Egy kétpengős nagyságú anyajegyet látott, 

éppen  a  könyökhajlat  alatt.  A  gyomra  megmozdult,  mintha  egy  elfeledett 

gyerekkori félelem tört volna rá. […] Gordon pár másodpercig még nézte a lány 

zöld  szemét,  vértelen  arcát,  enyhén  fekete  fürtjeit.  Egyáltalán  nem  esett 

nehezére felidézni a dacos, szomorú mosolyt, amelyet a fényképen látott.367 

Gordont  tehát  szinte  „zsigeri”,  valamiképpen régről  ismert  kellemetlen  érzés  keríti 

hatalmába az egyébként személyesen nem ismert lány holtteste láttán. Messze nem arról van 

szó, hogy a bűnügyi újságíró irtózna a halottak látványától – a regényfolyam során többek 

között  az  is  kiderül,  hogy  még  igen  fiatalon,  a  tengerentúlon  újságíróskodva  találkozott 

először  egy  gyilkosság  áldozatával,  és  az  azóta  eltelt  időben  bőven  volt  lehetősége 

hozzáedződni az élet komorabb oldalához. Az első találkozás (mint mindig) ezen a téren is 

meghatározónak  bizonyult,  Gordon  emlékeiben  nemcsak  a  holttest  látványa  rögzült  egy 

életre, hanem attól az érzéstől sem tud szabadulni, hogy a gyors cikkírás javára elhallgattatta 

magában a nyomozót.368  „Az Est bűnügyi zsurnalisztájaként sokkal jobban ismerte a halál 

ezer módját, mint szerette volna.”369 A Bűnös Budapest lapjain felbukkanó áldozatok egyike, 

Radványi Andor, ha nem is a barátja volt Gordonnak, de kollégája, és bizonyos értelemben 

amolyan mester-tanítvány viszony is  volt  közöttük.  A regények mindegyikében meg lehet 

találni  a  személyes  érintettségnek  valamilyen  esetét  az  áldozat/áldozatok  és  a  nyomozó 

között,  még ha  olyan áttételes  formában  is,  mint  a  befejező  kötetben,  ahol  az  egyébként 

számára ismeretlen áldozat a férfi nevelt lányának iratait tartotta magánál.

A  bosszú  motívuma  is  a  hard-boiled  hagyományához  kapcsolja  a  Budapest-

367 KONDOR: Budapest… 18.
368 „A lányról ráadásul eszébe jutott élete egyik első cikke, amit még a Philadelphia Magyar Újságnak írt 1922 
decemberében. […] Mariska az ágya előtt hevert, feje a támlának dőlt […]. Remegő kézzel jegyzetelt, félreállt 
az útból, nem akart a zokogó anyára, és a fontoskodó papra, Murányi Jánosra nézni. Leírta, amit bírt, még aznap 
leadta a cikket a szerkesztőségben, az északi 6. utcában. Később többször is az eszébe jutott, hogy igazán 
kideríthette volna, miért is végzett magával Mariska.” KONDOR: Budapest… 43.
369 KONDOR: i. m. 16.
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regényeket.  A  hivatalos,  állami  igazságszolgáltatás  részleges  vagy  teljes  kudarca  azt 

eredményezi,  hogy  az  ügyek  „méltó”  lezárása,  elrendezése,  a  megbillent  morális  rend 

legalább időlegeses helyreállítása – a Gordon által értelmezett formában – csakis személyes 

közreműködéssel vagy ráhatással valósulhat meg. A Budapest noirban ha nem is személyesen, 

de  mégiscsak  Gordon megbízásából  kap  halálos  leckét  Pojva,  az  elvetemült  gazember.  A 

bosszú átszövi a második regény cselekményét is, egyrészt Gordon személyes ügynek (is) érzi 

a  magyar  és  az  osztrák  illegális  szerencsejáték  körül  felbukkanó  áldozatok  ügyének 

kinyomozását,  másfelől  a  vele  párhuzamosan  nyomozó  nyugdíjas  detektív-főfelügyelő, 

Nemes Sándor is lehetőséget kap arra, hogy egy régi és komoly adósságát törlessze. 

A személyes érintettség okára és a személyes bosszúra többféle magyarázat is adható. 

Az egyik  az  lehet,  amit  a  regényvilág  történeti  meghatározottságából  vezethetünk le.  Bár 

viszonylag kevés direkt politikai kiszólással találkozunk a Budapest-regények lapjain, azért a 

szerzőnek  egy-egy  odavetett  megjegyzéssel  –  melyeket  rendszerint  főhőse  szájába  ad  – 

mégiscsak sikerült érzékeltetnie, hogy az igazság felszínre hozatala elé nem kevés, alapvetően 

hatalmi-politikai okokra visszavezethető akadály gördül. Bár egyértelműen nincs kimondva, 

de a magyar viszonyok az amerikai kemény krimikben ábrázolt társadalmi sajátosságokhoz 

képest  nemcsak,  hogy  eltérőek,  de  bizonyos  szempontból  veszélyesebbek  is  –  mivel  a 

hétköznapokat mélyen átszövő politikai rendszer lényegét jelentik:

 –  […] Most már nem állhatok meg [Gordon].

– Pedig meg kéne.

– És mire megyek vele?

Vécsey elgondolkodott. – Semmire – felelte végül, és hátradőlt. – Nem fogják 

elhinni, hogy abbahagyta. Akárki is álljon az egész mögött. Igaza volt, ez nem 

Budapest, ez Chicago. Nem minden gengszternek kell fegyver.370      

A fullasztóan szűkre szabott társadalmi mozgástér mellett a bosszúmotívum hétterében 

egy  másik  vonást  is  kereshetünk,  ami  magával  a  műfaji  szabályszerűségekkel  áll 

összefüggésben. Dömötör Edit a Kondor-regényeknek szentelt tanulmányában többek között 

a klasszikus detektívregény és a kemény krimi különbözőségeit is számba veszi. Ennek során 

kitér az értelmezés/nyomozás és a nyomozó személye közötti összefüggésekre. Megállapítja, 

hogy míg a klasszikus séma esetében a „szemiotikai paradigma detektívje az érzéki adatokat 

múltbéli események jelölőiként értelmezi, amelyektől rögzített út vezet a jelöltig”, és ezzel 

370 KONDOR: Budapest… 114.
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mintegy elejét veszi annak is, hogy „nyomozása tárgya rákérdezzen módszereire”, a kemény 

krimi esetében „a cselekmény éppen annyira »eredménye«, mint »tárgya« a nyomozásnak”.371 

Nagyon fontosnak érzem a tanulmánynak a „belsővé tett” titokról tett megállapításait, mely a 

„belsőbe  tevődik  abban  az  értelemben,  hogy a  bűn  belefonódik  a  megismerés-nyomozás 

folyamatába és a megismerő személy(iség)ébe, így a »rend helyreállítása« anakronisztikussá 

válhat.”372 Anakronisztikussá  és  illuzórikussá  –  tehetnénk  hozzá.  Bizonyos  szempontból 

elkésetté – az ügyek lezárása, az esetleges bosszú végeredményben nem zökkenti helyre az 

önmagából  kifordult  rendet,  elsősorban  személyes  vonatkozások  miatt  válik  fontossá. 

Mindezzel  Gordon is  tisztában van,  és  ennek  többször  hangot  is  ad.  Gordont  –  már-már 

filozófiai  indíttatásból –,  de maga a  sors,  az emberi sorsok érdeklik,  ha már a társadalmi 

igazságszolgáltatás csak korlátozottan érvényesülhet: 

A cikkek írása, az adatgyűjtés, és néha még a nyomozás során sem az igazság 

kiderítésének  vágya  hajtotta.  Tudta  jól,  hogy  ennél  feleslegesebben  nem  is 

tölthetné az idejét. A vezető magyar detektívek az objektív igazság kiderítéséről 

írtak. Ugyan Gordon nem hallgatott filozófiát, de sejtette, hogy ilyen nincs. Még 

ha  ki  is  derítette  volna  az  igazságot,  mire  megy vele?  Nehezen  vallotta  be 

magának, de őt az ember, az adott ember sorsa érdekelte. A halál pedig ennek a 

sorsnak a végállomása. Oda valahogy el kell jutni. Gordont ez az út érdekelte. 

Nem  biztos,  hogy  szerette  az  embereket,  de  a  sorsuk  mindennél  jobban 

érdekelte.373      

Vagy ahogy Krisztina, Gordon kedvese szegezi a mellének a kérdést az első regényben 

felbukkanó áldozat kapcsán: „nem az a kérdés, hogy mibe halt bele, hanem az, hogy miként 

lett egy tisztes polgári családból származó zsidó lányból prostituált.”374 Kérdés azonban, hogy 

milyen tudás, milyen haszon származik abból, ha Gordon – vagy bárki más – akkor is az 

igazság nyomába ered, ha az nem tárható a nyilvánosság elé. Persze lennie „kell” valakinek, 

aki akkor is az igazság nyomába ered, ha más nem: 

– Csak nem akarja kinyomozni, mi történt a lánnyal? – kérdezte Krisztina.

– De igen.
371 DÖMÖTÖR, Edit: Lekvárfőzés és boksz. A megismerés alakzatai Kondor Vilmos Budapest noir és Bűnös  
Budapest című regényeiben. In: Új Forrás, 2010/07, 71.
372 DÖMÖTÖR: i. m. 72, 73.
373 KONDOR: Budapest… 43.
374 KONDOR: i. m. 30.
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 Krisztina  ráemelte  a  tekintetét,  és  az  arcát  fürkészte.  Gordon  elővett  egy 

cigarettát, rágyújtott. 

– Miért?

– Mert az a lány úgy halt meg, hogy senkit se érdekel a halála [kiemelés tőlem – 

Sz.I.].375 

Ez  a  „kell”  az,  ez  nem  teljesen  megmagyarázható  erkölcsi  imperatívusz  az,  ami 

általában a kemény krimi hőseit is mozgatja, és láthatjuk: Gordont is. Ám a nyomozónak ez 

az önmagára mért kötelezettsége sokkal kevésbé fakad valamiféle világjobbító szándékból. 

Nem (csak) a társadalom javára akar tenni: a titok és a bűn belefonódik a személyiségébe: „–

Tennem kell  valamit  –  mondta  végül  olyan halkan [Gordon],  hogy egy hétköznapi  estén 

Krisztina meg sem hallja. – Ha nem a lányért, hát magáért – bólintott Krisztina.”376 

Ennek a „belsővé tett”, „belsővé váló” bűnnek a cselekményszerkezetre, valamint a 

nyomozás mikéntjére is nagyon komoly befolyása van. Ahogy Dömötör is észleli a Gordon-

szövegek  kapcsán:  a  kegyetlenség,  a  korrupció,  a  fenyegetés,  az  illúziókeltés,  stb.,  tehát 

mindaz, ami elvileg a „sötét” és „bűnös” oldal sajátjaként azonosítható, valójában a nyomozó 

munkamódszerei közé is nyugodt szívvel besorolhatók. Míg a klasszikus detektívregényben a 

lelepleződést követő vallomásban magyarázatot nyer a bűn, a bűnös pedig valamiféleképpen 

feloldozáshoz jut, addig a kemény krimi világában erre nincs lehetőség.377 A kemény krimi 

nem kecsegtet ilyen „menekülési útvonallal”:

A  hermeneutikai  paradigmában  viszont  rendszerint  annyi  »kegyetlenség« 

történik, hogy az »meghaladja« a vallomástétel és a leleplezés »teherbírását«, 

azt a pontot, ahol még helyre tudnánk állítani a rendet, semmissé téve a bűnt. 

Annál is inkább, mivel tehát a megismerés folyamata a megismerőket magukat 

is  bűnökbe  (vagy  erkölcsileg  legalábbis  megkérdőjelezhető  eljárásokba) 

sodorja;  másrészt  pedig  azért,  mert  –  Kondor  regényeiben  történelmileg 

motivált  módon  –  a  cenzúra  miatt  a  megszólalás  és  főként  a  közzététel 

lehetőségei erősen korlátozottak.378  

375 KONDOR: Budapest… 62, 63.
376 KONDOR: i. m. 64.
377 „A tettes vallomásában pedig az a performatív dimenzió érvényesül [a klasszikus detektívregény esetében – 
Sz. I.], amelyet de Man »mentegetőzésnek« nevez: ez nem állítani, hanem meggyőzni akar, a motiváltság 
magyarázatával oksági szerkezetbe írva a bűntényt.” DÖMÖTÖR: Lekvárfőzés… 73.
378 DÖMÖTÖR: Lekvárfőzés… 73, 74.
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Ezen  a  ponton  szeretnék  némi  kitérőt  tenni,  mivel  véleményem  szerint  az  egyik 

legismertebb  magyar  elbeszélés,  Móricz  Zsigmond  Barbárok című  elbeszélése  hasonló 

megközelítésben tárja elénk a bűn-nyomozás-vallomás sajátos dinamikáját. Azért sem érzem 

hajánál  fogva  ideráncigált  példának  ezt,  mivel  előttem  már  mások  is  észrevették,  hogy 

bizonyos  megkötésekkel,  de  Móricz  szövege  tekinthető  egyfajta  „ős-kemény kriminek”  a 

magyar irodalomban. Magam is idéztem Bánki Évát,  aki szerint „az  egyetlen hard-boiled-

elbeszélésként  is  olvasható  magyar  társadalmi  regény,  a  »Szürke  galamb«  nem  a  műfaj 

tengerentúli  előzményeihez  köthető  inkább,  hanem  sokkal  inkább  „a  móriczi 

prózahagyományból  építkezik.”379 Móricz  félelmetes  erejű  elbeszélése  pedig  a  vállaltan 

populáris szüzséséma alapján íródott.  A régiónkban elterjedt és vándorló alaptörténetet – a 

haszonszerzésből emberalatti kegyetlenséggel gyilkoló juhászról és a méltó büntetésről, ami a 

gyilkost  utoléri  –  egyfajta  pitavalként,  tanulságos  bűnügyi  tanmeseként  is  olvasható. 

Esetünkben a vallomás kicsikarásának mozzanata miatt válik érdekessé a szöveg: ekkor derül 

ki ugyanis, mennyire kibékíthetetlen az ellentét a társadalmi igazságszolgáltatás működését 

meghatározó bűnfelfogás, és a között a bűn között, mely – utalva az előző bekezdésekben 

elmondottakra – beeszi magát mindenhová, nem menti fel a bűnöst, de bűnnel szennyezi a 

nyomozót, az „igazságosztót” is. 

A Barbárok is hatásos példáját kínálja annak a léptékváltásnak, ami a bűnügyi szöveg 

valóságának megváltozása  kínál  –  vagyis  az eltávolodást  a  klasszikus  krimi  sematizált  és 

díszletszerűen jelzésértékű terétől egy társadalmilag és szociálisan sokkal rétegzettebb fikciós 

valóságeszmény felé. Persze itt nem arról van szó, hogy valaki „megúszná” a bűnelkövetést. 

Fény derül  a  bűntény részleteire,  ám valójában leginkább az tárul  fel,  ahogy az általános 

érvényű jogszolgáltatás kizárólag részbizonyosságig képes eljutni, s azon túl már nem lehet 

lényegi  mondanivalója,  hallgatásra  kényszerül.  A  bűnüldöző  szerv  a  gyilkosság 

körülményeinek  feltárásában  következetes  lehet,  de  munkáján  áttűnik  a  társadalmi 

igazságtétel szűkös volta, mely „büntetni se büntet más bűnt, mint amiről tud.”380 Az a tudás, 

aminek a vallatóbíró a végén a birtokába jut, valójában a hiányról szóló tudás. A motiváltság 

ez  esetben  nem elégséges  ahhoz,  hogy az  oksági  szerkezet  megnyugtató  módon  álljon  a 

vallató és az olvasó előtt, valójában nem, vagy csak nehezen foglalható szavakba (Barbárok – 

ennyi  a  vallatóbíró végső konklúziója).  A vallató  maga is  „kompromitálódik”:  ez esetben 

azért,  mert  maga  is  alkalmazkodik  ahhoz  a  primitív-mágikus  hiedelemvilághoz,  amit 

379 BÁNKI: A nyugati vendég… http://ujnautilus.info/a-nyugati-vendeg-a-hardboiled-krimikrol-varga-balint-
tanulmanya-kapcsan/ (utolsó megtekintés: 2012. november 28. 12:53)
380 VALÉRY, Paul: Füzetek. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1997, 314. (Fordította, az előszót és az utószót írta 
Somlyó György)
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valójában fel kellene számolnia (hiszen a végső vallomást egy sajátos aktus, a halott övének 

felmutatásával, tehát a halott bosszújára utaló fenyegetéssel éri el). A bűnhöz való közelség 

mértéke – ami a klasszikus  detektívregény esetében nem bizonyul  meghatározó tematikus 

motívumnak – a kemény krimi esetében folyamatosan kihívás elé állítja a főhőst, és hatást 

gyakorol a nyomozás ürügyén zajló belső kalandja alakulására is. 

Gordon  esetében  is  számlázhatnánk  a  különféle  „kihágásokat”.  Többször  is  a 

megfélemlítés  és  a  megtévesztés  eszközével  él.  Mint  arról  már  szó esett:  agyonveret  egy 

embert. És arra is van példa (A Bűnös Budapest lapjain), hogy az egyik szereplő – Zsalud Ede 

– Gordon nyomozása miatt kénytelen elbúcsúzni az életétől. Éppen ezért a regények egyik 

tétje az is, hogy Gordon mint karakter mennyire képes önazonos maradni, többek között a 

különféle  –  egyre  gyorsabban  cserélődő  –  politikai  oldalak  és  az  egyre  szövevényesebb 

politikai  történések viszonyrendszerében.  És ez az önazonosság elsősorban a saját  magára 

osztott „morális küldetés” fenntartásáról és végig viteléről szól. És van ennek a köztes-létnek 

még  egy  fontos  dramaturgiai  szerepe  is  a  Gordon-regényekben:  a  közvetítő  szerep,  a 

különféle társadalmi csoportok (alvilág, pártelitek, szerkesztőségek, sportklubok, stb.) közötti 

mozgás „kényelme” nem lenne megadatott a számára, ha idővel „ellágyult” volna bármely 

magyar  politikai  irányzat  (széles  kínálat  állt  volna  pedig  rendelkezésére)  vagy  nagy 

eszmerendszer irányába. Alakjának fiktív (vagyis megalkotott) volta talán itt válik leginkább 

szembetűnővé: nehéz, ha nem is lehetetlen elképzelni egy hozzá hasonló figurát. 

3.2.3.2. Nők

Gordon abból szempontból talán nem is nevezhető tipikus hard-boiled hősnek, hogy 

életének azon szakaszában, melyet az olvasó nyomon követhet – vagyis két évtized alatt – 

végig tartós párkapcsolatban él. Barátnője, élettársa, Eckhardt Krisztina ráadásul nem csak 

„díszletként”, a kemény főhős érzelmesebb oldalára utaló kellékként van jelen a szövegekben, 

hanem szellemi társként is. Tehetséges és önálló ízléssel rendelkező nő, akire a frissen alakult 

londoni Penguin kiadó is felfigyel a grafikai munkái alapján. Az első regényben ő az például, 

aki fontos felismerésekre vezeti rá Gordont saját személyiségével és szerepével kapcsolatban 

(„– Miért kellene tennem bármit is? – Mert ez nagyon gyanús, Zsigmond. Magának nem?”), 

és a nyomozások folyamatában többször is részt vesz tevőlegesen is. Jelenléte a regényekben 

más szempontból is fontos, több kritika is pozitív felhanggal emlegette, és Kondor szerzői 

erényei közé sorolta a két szereplő közötti viszony árnyalt ábrázolását, a közöttük folyó, 

meglehetősen pikírt párbeszédek megalkotását.

Persze Gordon azért a nőkkel való találkozások és beszélgetések során hozza a 
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kemény krimi hősétől elvárható zord férfi figuráját is. Bár a „fiam” megszólítást saját 

kapcsolatában is minden további nélkül megengedi magának, és ez is a Krisztával való sajátos 

nyelvi játék része, más esetekben viszont ez a fordulat is egyértelműsíti például a közte és a 

női beszélgetőpartnere között fennálló tekintélykülönbséget. Mint amikor az első regénybeli 

nyomozás során a „pályakezdő” prostituáltat, a vidéki szegénység elől a fővárosba menekülő 

szerencsétlen lányt faggatja:

– Mikor ért be a vonata?

– Hatkor – vágta rá a lány gondolkodás nélkül, aztán észbe kapott, és a kezét tördelve 

folytatta.  – Jaj,  ne tessék szólni senkinek se, nagyságos úr! Debrecenben nincs ám 

munka, ezért vagyok itt, még cselédkönyvem sincsen.

– Ahhoz magának nem is kell cselédkönyv, amire készül – nézett rá Gordon.

– A takarításhoz igenis kell! – ellenkezett a lány.

– Jól van, fiam. Ahhoz kell. De ha rám hallgat, az ilyesféle takarításból nem sok jó sül 

ki.

– Mire tetszik gondolni?

– Hagyja csak, fiam. Nem megyek a rendőrségre.381  

Persze itt a társadalmi különbségek és a korkülönbség érhető tetten a kicsit atyáskodó 

hozzáállásban, de Gordonnak pályafutása során ennél jóval veszélyesebb nőkkel is akad dolga 

– ahogy az egy noir hősétől el is várható. Ott van mindjárt az első regényben Vörös Margó, a 

madám. Benne már emberére akad Gordon, hiszen Margó nem az a naiv fruska, aki behódol 

bármelyik férfinak, sötét, kacér és éppen ezért veszélyes asszony, aki próbára teszi Gordont. 

Ez már csak abból a röpke szerepzavarból is kiderül, ami a bemutatkozása körül támad:

– Csak nem azt akarja mondani, hogy valaki megölte?

– A jelek szerint igen.

– És, ugye, maga azt hiszi, hogy… – Itt én vagyok a detektív – vágott közbe 

Gordon  –,  és  nem  szeretem,  ha  valaki  átveszi  a  szerepemet,  és  ő  kérdez 

helyettem.

Margó végigmérte, tetőtől talpig. – Maga? Detektív?

– Maradjunk annyiban, hogy nyomozok – felelte Gordon, és kihúzott maga alól 

egy selyemharisnyát. Nem tudta pontosan, miért mondta, hogy detektív. Talán 

381 KONDOR: Budapest… 35.
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mert így egyszerűbbnek látszott a helyzet, de már látta, hogy hibát követett el. 

Margó belekucorodott a másik fotelba, és szótlanul nézte Gordont.382 

 

Gordon találkozása már csak azért „noiros”, mert a nő részletes leírása az a részlet, 

aminek kísérteties hasonlóságát Hammett Véres aratásának egyik részletével az urbanlegends 

oldal észrevette. És persze azért az is kiderül, hogy bár hősünk szeretetteljes és valódi 

partnerségen alapuló kapcsolatban él Krisztával, azért férfiből van ő is: „Profilból látta az 

arcát: orra szép ívű volt, telt ajka lefelé biggyedt. Pillantásában volt valami macskaszerű: 

egyszerre sugallt unalmat és kihívást. Kihívást.”383 

Vörös Margó csak epizódszereplő, a Bűnös Budapest lapjain viszont egy igazi, a 

kemény krimik esetében mondhatni állandó szereplőnek számító vamp is felbukkan. Anna, 

aki Krisztina testvéreként mutatkozik be, az első pillanattól kezdve felforgatja a férfi életét, 

külseje és gesztusai, de mindenekelőtt drámai fellépése pedig nem véletlenül juttatják a 

korszak egyik ünnepelt színésznőjét az akkor éppen egyedül élő újságíró eszébe (Krisztina 

külföldön dolgozik ekkor) – ezzel a hatással egyébként a nő nagyon is tisztában van:

Ajtót nyitott, de hirtelen nem tudott megszólalni. Egy vékony, sudár, szőke nő 

állt  ott  földig  érő,  divatos  barna  kabátban,  fején  széles  karimájú  kalappal, 

amilyet  Gordon  utoljára  mintha  Garbón  látott  volna  valamelyik  napilap 

vasárnapi képes mellékletében. Hosszú szempillája alól végigmérte Gordont, és 

így szólt: - Ah. Szóval maga az. – Azzal félretolta Gordont az ajtóból, és bement 

a  lakásba.  A lábtörlőn  ott  maradt  két  nagyobb  és  egy  kisebb  vulkánfíber 

bőröndje. Gordon becsapta az ajtót, és a nő után ment.384   

Gordon meglepődik ugyan a nő váratlan felbukkanásán, ám híres nyomozóösztöne 

ezúttal mintha cserbenhagyná, és egy ideig mintha hinni is akarna a nőnek, akivel a regény 

során végig egyfajta szellemi párbajt vív, egy ponton pedig a saját céljaira használja. 

Megismerkedésük jelenete árulkodó abból a szempontból, hogy Gordon, ha akarná, végső 

soron kidobhatná a semmiből feltűnt idegen nőt, de – ahogy a kemény krimik hőseinél 

egyáltalán nem példátlan – inkább a kivárás mellett dönt. Lehet ezt bántó naivitásként vagy 

indokolatlan együgyűségként is értékelni akár – csak éppen ezzel elvétenénk azt, ami a 

kemény krimi és a vele szoros kapcsolatot ápoló film noir egyik legfontosabb vonása, és amit 

382 KONDOR: Budapest… 83. 
383 KONDOR: uo.
384 KONDOR: Bűnös… 29.
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Kovács András Bálint az egyik írásában „akció-reakció eltolás” néven illet.385 

A műfajra jellemző „felfokozottságnak” ugyanis része az is, hogy számos szereplő 

bukkan fel bennünk, időnként nem egészen követhető módon akár – nemcsak az olvasót, de a 

főhőst is zavarba hozva ezzel. A „viszonylatok dzsungele” (Kovács András Bálint) uralja a 

narrációt – mely gyakran hézagos és lyukkal teli –, viszi előre a cselekményt. Anna sajátos 

antréja, valamint jelenléte a szövegben a műfaji logika értelmében tehát nem könyvelhető el a 

szöveg gyenge pontjaként, még akkor sem, ha esetenként úgy érezné az olvasó: a veszélyes 

vampnak ez a kezdetben igencsak „kifejlettnek” tűnő példája kissé tájidegen elem a magyar 

főváros társadalmi faunájában. Azt sem lehet tagadni, hogy Gordont egyfajta látszólag 

irracionális fatalizmuson túl más miatt is érdekli-izgatja a nő, ha máshonnan nem, ez abból a 

jelenetből kiderül, amikor nyomozóhajlamát a nő lakásban hagyott holmijának átkutatásában 

éli ki: „A fotel mellett majdnem elesett egy pár cipőben. Megkapaszkodott a fotelban, és 

akaratlanul is a mögötte fekvő nyitott bőröndre pillantott. Fekete selyembugyi, amilyet a kínai 

nők szoktak viselni, fekete neccharisnya, gyönyörű vörös csipkemelltartó. […] Beleszagolt a 

melltartóba, majd visszadobta a bőröndbe.”386 

Bár Annának fontos szerep jut a regény cselekménybonyolításában, ettől még nem 

lehet egyértelműen a film noirokra olyannyira jellemző femme fatale archetípusával 

azonosítani, bár kétség kívül ő jut el legközelebb ehhez a szerephez a regénysorozatban. A 

femme fatale egyébként – ahogy arra Kovács András Bálint is felhívja a figyelmet – a műfajra 

jellemző kuszaságban egyfajta állandóságot és rendet képvisel, hiszen „titokzatosságuk és 

vonzerejük ellenére sohasem kiszámíthatatlanok a történetben. Ők nem változnak, csupán 

gyakran derül ki róluk, hogy »másvalakik«.”387 Ugyanakkor a femme fatale titka az egész 

cselekményt meghatározza, ami egyetlen Kondor-regény esetében sem mondható el, ámbár a 

rejtélyes, veszélyesnek látszó nők többé-kevésbé mindegyikben hatással vannak arra. Még 

sincsen szó feloldhatatlan ellentétről, hiszen ha elfogadjuk Kovács érvelését, akkor „nem 

emiatt a titok miatt marad a cselekmény megoldatlan. A logikai csavar forrása a 

cselekményben nem a femme fatale, hanem inkább a férfihős.”388 Vagyis sokkal inkább 

egyfajta katalizátorszerep jut az emlegetett női alakoknak a kemény krimikben, akik 

kizökkentik, összezavarják a főhőst, vagy azzal fenyeget megjelenésük, hogy a nyomozó 

sokáig vagy végleg tévútra téved. Vagyis: „a film noir férfi hőse végső soron önmaga 

áldozata.” 389 Ez az állítás több szempontból is alátámasztható Gordon esetében, és érdemes is 
385 KOVÁCS: A film noir… 4.
386 KONDOR: Bűnös… 126.
387 KOVÁCS: i. m. 6. 
388 KOVÁCS: uo. 
389 KOVÁCS: A film noir… 7.
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lesz rá visszatérni, talán éppen a nőkhöz való viszony az, ahol ez az öndestrukció kevésbé 

érvényesül, bár annak szele végső soron néhány alkalommal meg-megkísérti – érdemes még 

utalni a befejező regény kommunista alvilági nagyasszonyára.

Van még egy vonása Kondor hősének, amit érdemes megemlíteni, mégpedig az, hogy 

keménység ide, férfias zordság oda, Gordon nagyon is tisztában van azzal, hogy milyen női 

sorsok léteznek, valamint azzal is, hogy a nők számára a menekülési lehetőség a számunkra 

kényelmetlen vagy veszélyt jelentő élethelyzetekből még a férfiakénál is komolyabb kihívást 

jelent. Igazságosztó keresztes hadjárata során két alkalommal is szembesülni kénytelen azzal, 

hogy a nők csak a pénz segítségével szabadulhatnak a végzetük (családjuk, férjük, stb.) által 

rájuk mért sorscsapásoktól. Egyfelől ott van Fanny, a meggyilkolt zsidó lány esete, aki azért 

kénytelen a pokol mélyére szállni, hogy pénzt keressen és ezzel vásárolja meg a szabadságát, 

másfelől ott van a verőlegény Pojva feleségének esete, akit szintén csak a pénztelenség tart 

vissza attól, hogy brutális férjét faképnél hagyja („Az asszony elvette a pénzt. Gordon ránézett 

a két gyerekre. – A szülei élnek? – Az Alföldön – bólintott a nő. – Csak egyszer szabadulnék 

meg ettől itt – intett fejével Pojva felé –, azonnal mennék vissza hozzájuk a gyerekekkel 

együtt. – Vigyázzon a pénzre – mondta Gordon. – Jól jöhet még vonatjegyre.”)390 

Mindkét esetben érvényesül azonban a kemény krimi esetében megszokott „eltolás”, 

vagyis az a sajátosság, hogy nem feltétlenül az az ügy oldódik meg, ami a nyomozást 

szükségessé tette: Fanny már nem menthető meg, Gordon bosszújának „haszonélvezője” egy 

árvaház lesz, míg Pojva neje esetében nem lehetünk biztosak abban, hogy azt a pénzt valóban 

az említett nemes célra használják fel majd. Mindez szomorú, de a műfaji sajátosság így is 

érvényesül: a kemény krimi hőse – ahogy azt Benyovszky is hangsúlyozza könyvében –

az áldozatot helyettesíti, az ő nevében jár el.391  

    

3.2.3.3. A város

„Amikor Gordon átmegy a redakcióból a kávéházba, gondosan megtudjuk, hogy 

melyik utcát éppen hogy hívják, és hogy melyik villamos-viszonylatot veszi igénybe. Mintha 

a referencia nem evidencia lenne, hanem kényszer, valami olyasmi, amit időről-időre 

bizonyítani és bizonygatni kell.”392 Erről a kényszerről néhány kritika – különösen a debütáló 

regény kapcsán – némiképp elítélően szólt túlzónak érezve ezt a korfestő igyekezetet, és 

mindamellett, hogy ezek az elmarasztalásokat akár helyénvalónak is lehetne tekinteni, fontos 

megjegyezni, hogy semmiképp sem véletlen ez a dokumentációs gerjedelem. Ha a szövegen 

390 KONDOR: Budapest… 184.
391 Benyovszky: A jelek…
392 SZEGŐ, János: A szélhámos, a hentes és a hírlapíró. In: Holmi, 2011. március, 405.
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kívüli szempontokra is hajlandóak vagyunk figyelni, és nem tekintünk el azoktól a szerzői 

megnyilvánulásoktól, melyeket egyfajta paratextusként, és így fogódzóként is értelmezhetünk, 

akkor az említett kényszer magyarázatot nyerhet, mint annak a rehabilitációs stratégiának a 

része, ami Kondort – más egyéb motivációk mellett természetesen – jó eséllyel a 

regényfolyam elindítására sarkallta. 

A Budapest noir a magyar történelem meglehetősen ellentmondásos, historiográfiailag 

erősen terhelt korszakába invitálja az olvasót (emlékeztetőül: a regény Gömbös Gyula 

temetése napján indul, a dátum 1936. október 6.). Talán nem túlzás azt állítani, hogy a 

történészi szakmunkákhoz képest mindenképpen kevés számú olyan – nem az egykori 

kortársak által írt – magyar prózaműről emlékezhetünk meg, melyek az említett korszak 

mindennapjait állítanák középpontba. Ebből fakadóan érthető az az írói törekvés, mely élővé 

kívánja tenni az akkori Budapest topográfiáját, és kapaszkodókat kínál a később született 

olvasóknak a tájékozódáshoz – különösen annak fényében, hogy a történelmi fordulatok 

milyen gyakran és radikálisan nevezték át a magyar főváros jelentős köztereit és utcáit.

Ha a fenti szempontokkal esetleg mégsem számolunk, akkor a szöveget faggatva 

leginkább az a válaszkísérlet látszik termékenynek, mely a város sűrű leírásában egy kettős 

karakterizálás szándékát feltételezi. Egyfelől Kondor igyekszik arcot adni a magyar 

fővárosnak, másfelől – és ez talán még fontosabb szempont – a városhoz fűződő viszonya 

egyúttal a főhős karakterét is meghatározza, elmélyíti. Budapest megszemélyesítése és 

irodalmi stilizációja komoly téttel bír tehát: az a mód ugyanis, ahogy Gordon „belakja” és 

„magáévá teszi” a várost, messze nem egyezik a város használatának hivatalos, a mindenkori 

(vagyis a nyomozó két évtizedes kalandjait fémjelző) politikai kurzusok által javasolt 

módjával. Erre egy példa: „– Holnap kettő előtt ne induljanak vissza, és a Köröndre vigye a 

hölgyet. – Mármint a Hitler térre? – Mármint arra – bólintott Gordon, aztán fogta a bőröndjét, 

és besietett az állomásra.”393 (Érdekes lenne egyébiránt összevetni az említett korszakokban 

született regények Budapest-képét Kondor Budapestjével). Gordon ideiglenes „amnéziája” 

persze fakadhat abból is, hogy jó ideig külföldön élt, ugyanakkor naivitás lenne tagadni, hogy 

a közterek új neveihez való viszony, annak elfogadása vagy figyelmen kívül helyezése mind a 

mai napig egyfajta nagyon csendes és nem túlságosan hatékony, de mégiscsak létező formája 

a (belső) civil ellenállásnak, a hatalommal szemben érzett távolság kifejezésének.

Mint minden valamire való detektív, Gordon is megrögzött nagyvárosi. Ambivalens 

viszonyt ápol „természetes közegével” (olyannyira az, hogy egy helyütt olvashatjuk: nehezen 

alszik el az állandó zaj hiányában), de a vidéki kiruccanás gondolata, amire a Budapest  

393 KONDOR: Budapest… 143.
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noirban kerül sor, egyenesen megviseli. Bár alapvetően kívülálló (melyik detektív nem az…), 

de a város élettel telisége mégis vonzó számára: „Volt valami sajátos vonzereje a Berlini 

térnek a nyüzsgéssel, az állandó embertömeggel, a megállás nélkül zakatoló, csengető 

villamosokkal, a napközben kiabáló bérkocsisokkal, a rendőr füttyével, a hónapos szobából a 

szomszédos sörözőbe tartó tisztviselőkkel, szegény vidéki fiúkkal és a feleségüket elhagyott 

férfiakkal.”394

Nehéz is lenne olyan irodalmi nyomozófigurát találni, akinek a viszonya a városhoz ne 

lenne kellőképpen rétegzett és ellentmondásos. A városi lét árnyoldalai Gordont sem kímélik, 

egy helyütt például így fakad ki, amikor Krisztina gyalogos mivolta miatt piszkálja: „– 

Különben is – tette hozzá Gordon –, nekem nincs idegzetem arra, hogy Pesten vezessek.”395 

Gordon nem csak egyszerűen a nagyvárosban érzi otthon magát, hanem Pesten, míg Budára 

csak akkor merészkedik, ha nagyon muszáj („Nem szeretett Budán lenni. Valamiért Pest állt 

hozzá közelebb, ott legalább otthon érezte magát, már amennyire lehetett.”396). Ez, a nem 

magyar olvasók számára nyilván nem könnyen kódolható különbségtétel a hazai olvasók 

számára annál jelentésesebb, és egyből árnyalja Gordon jellemét, árulkodik habitusáról is.

Fontos kérdés még, hogy mennyire tekinthető „bűnösnek” a Kondor által 

újrateremtett-feltámasztott Budapest? Első megközelítésben azt lehet mondani, Kondor nem 

akarta szélsőségesen sötétre vagy komorra színezni a magyar főváros akkori valóságát, még 

akkor se, ha ezzel erősíthette volna regényei noir jellegét. Ezen a pontos érdemes egy kicsit 

megállni, és kitérni néhány, a város és a műfaj találkozását érintő közép-kelet-európai 

sajátosságra. 

A magyar krimi kétezres évek végi újjászületése (vagy megszületése) kapcsán már 

elhangzott: ez a reményteli nekibuzdulás történelmi krimiket eredményezett. Némiképp több 

fenntartással és engedménnyel, de az is elmondható, hogy „városkrimik” is születtek egyúttal. 

Ezt a megnevezést jobb híján alkottam, mivel a következőkben hivatkozott lengyel nyelvű 

tanulmány által használt fogalom (kryminał miejski – városi krimi) magyarítását nem érzem 

annyira pontosnak. 

A lengyel krimi felvirágzása kapcsán azt írja cikkében Robert Ostaszewski, hogy 

jelenleg – ami ez esetben 2008-at jelent, vagyis épp az új magyar krimi megszületésének 

dátumát – hazájában a retro-krimi számít a legnépszerűbb műfajnak, melyek cselekménye 

leggyakrabban a két világháború közötti időszakban játszódik.397 E mellet még két, az akkori 
394 KONDOR: Budapest… 87.
395 KONDOR: i. m. 127.
396 KONDOR: i. m. 111.
397 OSTASZEWSKI, Robert: Miastó mój bohater (i nie tylko). In: Dekada Literacka, 2008, nr 1 (227). 
http://dekadaliteracka.pl/?id=4418 (utolsó megtekintés: 2012. november 30., 18:42) 
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lengyel krimitermést meghatározó műfajt említ: a már említett városi krimit és a morális vagy 

erkölcsi krimit – megjegyezve, hogy ezek legtöbbször egymást keresztezik, egymásba 

oltódnak. Hasonlóan a magyar fejleményekhez, Lengyelországban is egyetlen névhez köthető 

a műfaj látványos megújulása – legalábbis Ostaszewski nézőpontjából –, és ezt a szerzőt 

Marek Krajewskinak hívják (egyetlen regénye olvasható ez idáig magyarul, a Halál 

Breslauban).398 

Ostaszewski egyúttal a városkrimi megteremtőjeként is említi Krajewskit, aki szerinte 

számos más lengyel szerzőt indított arra, hogy maga is ilyen típusú regényt írjon – az 

országok mérete közötti különbséget figyelembe véve is szembetűnő, hogy ez a 

magyarországi krimitermeléshez képest milyen bőséget jelent, Ostaszewski sem vállalkozik a 

teljes lista felsorolására. 

A szerző felteszi azt a nagyon is lényeges kérdést, hogy ha a kriminek szinte kivétel 

nélkül feltétele a város mint háttér megléte, akkor valójában mi különbözteti meg a 

városkrimit az „átlagos”  vagy szokványos krimitől? Az ő válasza erre az – amit Kondor 

kapcsán sem árt figyelembe venni –, hogy a többletinformációk, a másodlagos történetszálak 

megléte jelenti a különbséget, melyek közvetlenül nem segítik elő a cselekmény 

kibontakozását, és nem lehet csupán az adott történetet hangulatát megteremtő díszítőelemek 

közé sem sorolni. Ostaszewski a lengyel példákat számba véve a városi krimik írói esetében 

egyfajta közös törekvését vél felfedezni: az apró részletek és érdekesességek zsúfolását. 

Ostaszewski egyik példaként egy poznańi szerzőre utal, aki a helyi melegbárok világába 

kalauzolja olvasóit, míg másik példaként egy olyan szerzőt említ, aki a helyi tömegközlekedés 

múltbéli sajátosságainak aprólékos leírásával bíbelődik – mely nem áll messze a magyar 

Kondor igyekezetétől sem, különösen a sorozatindító kötet esetében. És éppen ez a túlzott 

részletesség adja a lengyel tanulmányszerző kritikájának fő irányát is, hiszen, ahogy írja: 

mind a régi villamosok rajongóinak, mind a helyi szexuális szubkultúrák leírására fogékony 

olvasóknak viszonylag csekély a száma, viszont a figyelem felkeltése érdekében – mivel egy 

jól ismert sémát kénytelenek újraírni – némiképp rá is kényszerülnek ilyesféle 

megoldásokra.399 

                   

***

398 KRAJEWSKI, Marek: Halál Breslauban. Magvető Könyvkiadó, 2010. Fordította Hermann Péter.
399 OSTASZEWSKI, Robert: Miastó… http://dekadaliteracka.pl/?id=4418 (utolsó megtekintés: 2013. február 8., 
19:20)
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Gordon  külsejéről  viszonylag  keveset  tudunk.  Ez  egyáltalán  nem  megy 

ritkaságszámba, ha a kemény krimik hőseit nézzük – talán ez a műfaji sajátosság szintén a 

belső nézőponttal van összefüggésben, és azzal, hogy a főhős igen intenzív, ami a külvilággal 

kapcsolat  reflexióit  illeti,  ugyanakkor külső jegyeiről,  megjelenéséről  ritkán értesülhetünk, 

olykor csak villanásnyi  időre,  valamiféle  közvetítő közeg beékelődésével.  Ennek tökéletes 

filmes példája az Asszony a tóban című 1947-es film noir, ami a korban merész módon végig 

belső kamera nézőpontból rögzíti mindazt, amit a hős – azaz Philip Marlowe lát –, őt magát  

viszont csak egyszer láthatjuk, amikor a kamera a tükörbe bámul. 

Gordont is apró részletek, bizonyos szokások karakterizálják. A Budapest Noir első 

oldalán kiderül például, hogy hősünk a kávét cukor nélkül szereti, de nem csinál ügyet abból 

se, ha az adott kávéházra jellemző gyakorlatnak megfelelően cukrosan kapja a frissítő italt 

(„[…] így aztán legyintett,  megitta a feketét cukorral,  összehajtotta a  Pesti  Naplót,  felállt, 

fizetett, feltűrte a gallérját, és kilépett a Rákóczi útra”).400 Gordon „természetesen” dohányzik, 

szinte nem is lehetne elképzelni a két világháború közötti hard-boiled hőst a szájában fityegő 

cigaretta  nélkül  –  ahogy  a  két  világháború  közötti  zsurnalisztát  sem.  És  persze  az  sem 

meglepő, ha egy kemény krimi hőse nem különösebben ad magára. Ez elmondható Gordonról 

is: „aki számára a divat annyit jelentett, hogy nyáron vékonyabb szürke öltönyt viselt, télen 

meg vastagabbat.”401 

 Fogós  kérdés,  hogy  Gordonra  mennyire  érvényes  mindaz,  ami  a  kemény  krimi 

főhősének  lovagiassága  és  Don  Quijote-i  karaktere  kapcsán  már  szóba  került.  Gordon 

egyáltalán nem statikus hős, az egymást követő kötetek egy alakuló-formálódó személyiséget 

mutatnak, akinek életén nyomot hagy a történelem. Egyvalami azonban már kezdettől fogva a 

sajátja, és ez nem is változik: az adott politikai-társadalmi valóság által kijelölt mozgástérről 

való megalapozott tudása. Viszonya a hatalomhoz mindvégig távolságtartó. 

A regénykezdés rögtön alkalmat teremt az állásfoglalásra:  mindjárt  az első oldalon 

Gömbös Gyula miniszterelnök 1936. október 6-án bekövetkezett haláláról értesülünk. Nem 

sokkal  ez  után  egy  tanulságos  párbeszéd  következik  az  újságíró  és  Gellért  Vladimir 

detektívfelügyelő között:  „– A belügyminiszter  feloldja  a  gyülekezési  tilalmat?  – kérdezte 

Gordon.  –  Miért  tenné?  –  A gyászmenet  és  a  temetés  nem gyülekezés?  –  Ezt  ugye nem 

kérdezi komolyan – nézett rá a szemüvege fölött Gellért.”402 Gordon sok mindent valóban 

„nem gondol komolyan”, vagy inkább sokszor olyankor is van kedve és mersze ironizálni, 

amikor  a  környezetének  egyáltalán  nem.  Még inkább  igaz  ez  persze,  amikor  kedvesével, 

400 KONDOR: Budapest… 10.
401 KONDOR: i. m.  24.
402 KONDOR: Budapest… 13-14.
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Eckhardt Krisztinával társalog. Jó példa erre, amikor – még mindig Gömbös halála napjáról 

van szó – a pár egy zenés műsort készül meghallgatni: „Kiket is hallgatunk meg ma? – Lucy 

és Nora Morlent. A Morlen Sisterst – felelte Gordon. – És azok ma este fellépnek. Ma. – 

Maga szerint a Zanzibár lemondja a sok pénzért ideutaztatott énekesnőket egy miniszterelnök 

halála miatt?”403 

Ez az ironikus alapállás és távolságtartás („A lépcsőn megjelent Horthy […] Gordon 

csendes derűvel ingatta a fejét a tengernagyi egyenruha láttán”404) nyilvánvalóan betudható 

egyfajta igazodásként a műfai tradícióhoz, de talán nem csak annak. Nem kizárt, hogy Gordon 

akkor is tartaná a két lépés távolságot a magyar politikai színtérrel kapcsolatban, ha nem él 

huzamosabb ideig Amerikában, és nyilván a jóféle pesti humor ugyanúgy segített volna élesre 

fenni a megjegyzéseit. Mégsem lenne jó pusztán egyfajta biográfiai egzotikumnak tekinteni a 

tényt,  hogy  Gordon  eszmélése  és  újságírói  karrierje  az  óceán  túlpartján  vette  kezdetét. 

Mindenekelőtt  azért  sem,  mert  Gordon  így  lehet  igazán  „rendszeren  kívüli”.  Ironikus 

távolságtartása – ami nem egyszer szinte a szenvtelenségig merevedik – ezért is lehet igazán 

meggyőző: Gordon személyes történelme nem, vagy csak áttételesen illeszthető bele abba a 

nagyobb  elbeszélésbe,  amit  emelkedetten  a  „haza  sorsának”,  kevésbé  kebeldagasztó 

megfogalmazásban a hazai politika eseménytörténetének nevezhetünk. 

Fogós kérdés lenne azonban pontosan megfogalmazni,  pontosabban a kor kínálatát 

szem  előtt  tartva  meghatározni,  milyen  politikai  alapelvekkel  azonosul  Gordon.  Az  több 

elejtett  megjegyzésből  is  kiderül,  hogy  az  uralkodó  kormánypárt  politikáját  legalábbis 

fenntartásokkal  kezeli.  Erre  több  bizonyítékot  is  szolgáltat  az  elhunyt  miniszterelnök 

temetését bemutató jelenet, ahol Gordon (és így az olvasó is) egészen közelről szemlélheti 

meg a korabeli magyar politikai elit seregszemléjét. Az újságíró a szertartás során többször is 

ódzkodva  vagy egyenesen  viszolyogva  követi  nyomon  a  politikai  parádét:  „A rudakon  a 

magyar zászló mellett ott lengtek a NEP [Nemzeti Egységpárt – Sz. I.] lobogói is. Gordon 

megcsóválta a fejét, és az épület felé indult”.405 Később ezt olvashatjuk: „Közben odapillantott 

a halott miniszterelnökre. […] Ez a korpulens férfi, ez a botcsinálta katona, ez a vesebajos 

öregember irányította az országot? […] Gordon megvonta a vállát, és a csoport felé lépett.”406 

Úgy is  lehetne  fogalmazni,  Gordonnak  nincsenek  illúziói.  Persze  időnként  vele  is 

előfordul,  hogy  téves  következtetésekre  jut  –  például  amikor  a  második  kötetben  kissé 

alábecsüli  a  nyilasok  aljasságát  és  merészségét  –,  ám  a  magyar  belpolitika  történéseit 

403 KONDOR: i. m. 25.
404 KONDOR: i. m. 57.
405 KONDOR: i. m. 55.
406 KONDOR: i. m. 56.
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meglehetősen realista nézőpontból szemléli. Ez megmutatkozik abban is, hogy tudatában van 

választott  hivatása  és  egyben  önnön  lehetőségeinek  a  határaival.  Rögtön  az  első  kötet 

legelején ezt olvashatjuk például: „Gordon csak a fejét rázta. – Nem kell nekem lap, fiam. 

Tudom, hogy meghalt a miniszterelnök – közölte, azzal továbbindult. Én írom a híreket, tette 

hozzá magában, már ha a hírek engedik megírni magukat.”407 Az újságírás nem csupán egy 

hivatás  Kondor  regényében  és  főhőse  életében.  Az  által,  hogy  Gordon  sajtómunkásként 

nyomoz,  a  megírhatóságnak és  az  elbeszélhetőségnek a regényben rekonstruált  társadalmi 

valóságtól  elválaszthatatlan  behatároltsága  terebélyesedik  az  egész  regénysorozat 

vezérmotívumává.

2.3.4.

A klasszikus detektívtörténettel összehasonlítva a kemény krimi fikciós tere egyszerre 

hűségesebb a – történelmi, szociális és politikai viszonyok által meghatározott – valósághoz, 

és épít a cselekményt átható-formáló illúzió hatásaira. A film noir kapcsán emlegetett 

„eltolódás” effektje, vagyis az az egész narrációt meghatározó dinamika abból fakad 

mindenekelőtt, hogy a főhős nem (vagy nem feltétlenül) az adott szituációra reagál, sokkal 

inkább a „látszatokkal” szemben kénytelen felvenni a harcot. Ez a Gordon-történetek kapcsán 

sajátos pikáns ízt kap, már ha a magyar történelem szóban forgó korszakainak a személyes 

szabadságot és az igazság kimondását erősen korlátozó voltát hajlandóak vagyunk ilyetén 

módon felfogni. 

Hogy mi a tényleges szituáció, és mi az, ami nemcsak kideríthető, hanem szóvá és 

nyilvánossá tehető – ez a Budapest-sorozat egyik legfontosabb alapkérdése, amit sajátos 

fénytörésben helyez a műfajválasztás. Az, hogy Gordon egy kemény krimi főhőse, folyamatos 

súrlódásokat okoz a hitelességre törekvő múltábrázolás, vagyis a kötetek lapjain kibomló 

magyar valóság és a főhős viselkedése, világlátásából fakadó reakciói között. Az egyik 

leginkább emblematikus jelenet, ahol ez az ellentét láthatóvá válik Gordon véres konfliktusba 

fulladó bécsi utazása a Bűnös Budapestben, de az újságíró már korábban is úgy nyilatkozik az 

egyre aktívabb szélsőjobbról, mint akiket nem érdemes túl komolyan venni: „– A nyilasok? – 

nézett rá Gordon hitetlenkedve. – Azok egy amatőr cserkészcsapatnak sem mennek el”.408 Ám 

később Gordon fájdalmasan ébred tudatára, hiba volt alulbecsülni a nyilasok aljasságát és 

merészségét. Bécs felé utazva támad rá egy kisebb különítmény, és a verbális pengeváltás a 

fiatal pártkatonák és Gordon között igencsak elmérgesedik. Ez a jelent abból a szempontból is 

407 KONDOR: Budapest… 10.
408 KONDOR: Bűnös… 118.
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érdekes, hogy a Kondor regényei kapcsán emlegetett filmszerűség és a korabeli filmek 

allúziója is tetten érhető itt – mintha a korabeli magyar filmvígjátékok stílusregiszterébe 

nyomulna bele a film noir kegyetlenebb szólama.

 – Na ehhez mit szólsz, libcsi zsurnaliszta? – kérdezte Rajniss.

Gordon előhúzta kezét a zsebéből, kivett egy szálat a cigarettatárcájából, rágyújtott, 

majd a füstöt a suhancok arcába fújta.

– Gratulálok az első Nyilaskeresztes Dalárda megalapításához – felelte. – Ugyan van 

még mit dolgozni a hangzásukon, a szöveg is döcögött, a foguk látványa sem az igazi,  

de az eltökéltség, az megvan magukban. Nyújtsák csak a kalapjukat, hadd dobjak bele 

pár fillért. Fogorvosra nem futja belőle, de fogpasztára biztosan.

[…]

Közben Gordon visszaült a helyére, kezébe vette a Pesti Naplót, és belelapozott. A két 

fiú  nem járt  sikerrel,  képtelenek voltak  megnyugtatni  Rajnisst.  Gordon felnézett  a 

lapból.

– Látja – pillantott  rá Gordon. – Kíméljék a hangszálaikat.  És hol lépnek fel?  Az 

állatkertben? Azt hallottam, hogy…

Abbahagyta, mert a két fiú hirtelen félrehúzódott, és ekkor meglátta Rajniss kezében a 

fegyvert.409

Gordont éleslátása és helyzetfelismerő képessége – mint az a fenti részletből is elég 

világosan  kiderül  –  időnként  látványosan  cserbenhagyja.  Ez  egyrészt  következik  a  műfaj 

sajátosságaiból:  a  budapesti  zsurnaliszta  nem  azonos  az  olyan,  a  klasszikus 

detektívregényekből megismert félelmetesen intelligens, és az ismeretelméleti kételyt hírből 

sem ismerő nyomozókkal, mint Poirot vagy Holmes. Velük ellentétben Gordon nem statikus 

jellem és nem foglalja el a tévedhetetlen rejtvényfejtő metapozícióját sem. 

Az  öt  kötet  ezért  bizonyos  szempontból  egy  tanulási  folyamat  állomásaiként  is 

felfogható. A főhősnek folyamatosan tanulnia kell, a bűn megismerésének még a nyelvisége 

sem  adott  számára  készen,  ami  némiképp  a  kemény  krimi  hagyományától  is  eltávolítja 

Kondor sorozatát, ahol a magányos kopó már eleve ismeri és beszéli „az utca nyelvét”. Ezzel 

szemben a Budapest-regényekben „a bűn nem »rést« képez a  város szövegében (ahogyan 

Walter Benjamin és nyomán Dana Brand írja), hanem saját nyelve van, sőt maga külön világ, 

409 KONDOR: Bűnös… 188-189.
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ahová bejárása sincs olyannak, akin látszik, hogy rendőr vagy zsurnaliszta.”410 A nyomozás-

megismerés  folyamata  Gordon  esetében  zsákutcákkal  (is)  jár,  de  legalábbis  eredményét 

tekintve sosem válik teljessé vagy véglegessé. A nagy leleplezésnek nincs helye a regényvilág 

történetileg  meghatározott  keretfeltételei  között  –  erre  a  hiányos,  korlátozott  nyilvánosság 

nem  ad  módot.  A  politikusoknak  örömlányokat  szállító  hálózatot  Gordon  nem  tudja 

felszámolni az első kötetben, ahogy a második kötetben is csupán a kártyabarlangok bezárását 

sikerül  elérnie,  de a  teljes  ügy részletei  –  a  háttérben zajló politika célú játszmák – nem 

kerül(het)nek  nyilvánosságra.  A  társadalom  minden  szintjén  kivirágzó  bűn  –  Gordon 

mindegyik  kalandja során meglehetősen mozgékonyan közlekedik vertikálisan a  különféle 

szociális szintek között  a nyomortelepektől a mulatók világán át  a felsőbb politikai körök 

vagy véleményformálók szférájáig –, és a hozzá kapcsolódó hallgatás és elhallgatás íratlan 

szabályai nem csak korlátozzák a nyomozó munkáját, hanem – és ez ismét a kemény krimi 

szabályszerűségeire  is  utal  –  a  személyes  bosszú  kiélésére  is  lehetőséget  teremtenek.  Így 

végez Gordon Pojvával, és így áll bosszút gyermeke gyilkosán, az egykori Lenin-fiún Nemes. 

Az is megtörténhet – ahogy arra Dömötör felhívja a figyelmet tanulmányában –, hogy 

két nyomozó is akad a szövegben, akik egy ideig egymástól függetlenül nyomoznak, közös 

tudásuk pedig még akkor sem haladja meg az olvasó többlettudását, amikor a két nyomozati 

szál  keresztezi  egymást.  Erre  a  Bűnös  Budapest  szolgáltat  példát,  ahol  Gordon mellett  a 

nyugalmazott detektívfelügylő, Nemes is egyre mélyebben ássa bele magát a szerencsejáték 

és az eltűnt kábítószer-segélyszállítmány sötét összefüggéseibe. Ez a részlegesség viszont már 

nem  kizárólag  a  történeti  szituáltsághoz  való  hűségből  fakad,  a  hard-boiled  műfaji 

hagyománynak is része. (És ennek kapcsán ismét felvethető a kérdés, mennyire közelíthető a 

posztmodern történelmi regényhez a kemény krimi411).

Ahogy arról más szó esett,  a kemény krimiben a látszatnak, és az azt szimbolizáló 

homlokzatnak  meghatározó  történetalakító  és  poétikai  szerep  jut.  A Gordon-regényekben 

sincs  ez  másként,  ám  az  elhallgatás-színlelés  dinamikáját  még  inkább  meghatározza  a 

korabeli politikai viszonyok „pikantériája”. Gordon az első regényben tulajdonképpen akkor 

kap vérszemet, amikor a szokatlan gyilkosság ténye hitelen kikezdi azt a korábbi kényelmet, 

ami a bűn értékelésének és szinte lajstromszerű besorolásának gyakorlata eredményez. Addig 

ugyanis  maga  is  elfogadja,  hogy  a  nyomozás  folyamata  mindig  a  cikkírás  praktikus 

megközelítéséből és a médium erősen korlátozott lehetőségeit figyelembe véve mehet csak 

végbe,  vagyis  „[e]bben a  diskurzusban nem az  igazság leképezése a  tét,  hanem a feladat 

410 DÖMÖTÖR: Lekvárfőzés… 80.
411 „Mintha a kemény krimi maga sem tudná eldönteni, hogy a modern irodalomhoz vagy a posztmodernhez 
tartozzon.” BÁNKI: A nyugati… 

153



elvégzése,  a  társadalom  hatalmi  erőviszonyaival  és  a  hírlapok  diszkurzív  konvencióival 

összhangban.”412 A  személyes  igazságérzet  tehát  ebben  a  rációban  másodlagos  (vagy 

sokadlagos) a szakmai elvárások teljesítése mögött – ami a fennálló erkölcsi rend elfogadását 

is feltételezi. 

Ezt  a  helyzetet  Gordon  –  minden  ironikus  kiszólása  ellenére  –  a  regény  elején 

elfogadja és adottnak veszi. Ebben a munkamegosztásban a bűnügyi újságíró felismeri, hogy 

az  adott  bűneset  milyen  fajsúlyú  –  legyen  szó  a  szerelmi  bánatában  villamos  elé  ugró 

cselédlányról vagy a korrupcióval megvádolt rendőr ismerős ügyéről –, ahogy azt is, milyen 

mélységeiben  írható  meg.  Másképpen  fogalmazva:  a  bűnügy  fajsúlyát  mindenekelőtt  a 

nyilvánossá  tétel  korlátai,  vagyis  az  eset  megírhatósága,  és  nem  a  megsértett  normák 

milyensége és megítélhetősége dönti el. Ám a halott zsidó lány esete nem illeszthető ebbe a 

bejáratott gyakorlatba: halála éppen attól válik jelentésessé és mutat önmagán túlra, hogy a 

társadalmi rétegek között elfogadottnak hitt „bűnfelosztás” és normahatárok megsértését jelzi. 

„Ez  azért  mindenesetre  különös.  Egy  halott  zsidó  lány  a  belváros  kétes  hírű  utcáinak 

egyikében.”413 Ennél  is  árulkodóbb  Gordon  felháborodása  a  dramatizált  leleplezés 

jelenetében, amikor is a halott lány apjával vív szópárbajt annak felesége jelenlétében.

Gordon elhallgatott, letette a jegyzeteit az asztalra, és úgy folytatta. – Mind a 

ketten pontosan tudták, mi történt vele, mi lett belőle. Maga – nézett megint az 

asszonyra –, beszélni próbált vele, a lelkére hatni, meggyőzni. Maga viszont – 

fordult a férfi felé – más utat választott. Tisztában volt vele, hogy ha kitudódik, 

mire használják politikus cimborái a lányát, magának vége. Egészen pontosan 

fogalmazva,  magának  akkor  van  vége,  ha  kiderül,  hogy  kinek  a  lányával 

hancúroznak a barátai.  El tudom képzelni,  miféle kérdéseket tettek volna fel 

magának. Eddig mindenki szemet hunyt maga fölött. Hogy maga egy átverés. 

Egy  blöff.  Kikeresztelkedett  zsidó,  aki  a  németekkel  üzletel,  amiben  persze 

nincsen semmi különös és megvetendő. Csakhogy ott van a vitézi címe. De nem 

azért barátkoznak magával, mert vitéz Szőllőshegyi Szőllősy Andrásnak hívják. 

Hanem azért, mert tudták, hogy gazdag embernek kell lennie, dúsgazdagnak, ha 

ezt el tudta intézni.414

     Ez a vádirattal is felérő szembesítés esszenciális példát kínál a színleléssel és álcákkal teli  

412 DÖMÖTÖR: Lekvárfőzés… 76.
413 KONDOR: Budapest… 18.
414 KONDOR: Budapest… 164.
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korabeli  magyar  társadalom  működésére.  Ebben  a  közegben  az  igazságszolgáltatás  a 

legkevésbé sem járul hozzá a tisztánlátáshoz, éppen ellenkezőleg: egyik legfőbb feladata – a 

társadalmon kívülre rekesztettek azonosításán és megfigyelésén túl – a látszatok fenntartása, 

a  szimbolikus  díszletek  mögött  zajló  valódi  történések  (bűnügyek,  játszmák)  elrejtése. 

Jellemző  példa  erre  a  Bűnös  Budapest lapjain  folyó  sajátos  nyomozás,  amit  a  hatalom 

megbízásából  kezdeményez  a  mindenre  elszánt  Wayand,  aki  bízvást  tekinthető  Gordon 

antagonistájának is. Ennek a nyomozásnak – ami Nemesre hárul – a valódi célja nem az 

igazság kiderítése, hanem a lehetséges nyomok azonosítása annak érdekében, hogy azokat el 

lehessen tűntetni.

A Kondor teremtette világban – összhangban a megidézett történeti valósággal – alig 

akad „magánbűn”, legalábbis abban az értelemben nem, hogy a bűnelkövetés mögött szinte 

mindig az identitás megbillenése, válsága érhető tetten, az identitás pedig a legkevésbé sem 

szabadon választott.  „Mondd meg, honnan jössz,  és én megmondom, ki vagy: tettes vagy 

áldozat” – utal erre a Budapest noir apropóján írt tanulmányában Bánki Éva.415 „Hiszen a 

kelet-közép-európai  bűnügyi  történetekben  –  az  angolszász  típusú  krimikkel  szemben  – 

többnyire  nem  a  szexuális  elfojtásból,  hanem  a  nemzeti  történelemből,  a  nemzeti 

emlékezetből és a származásból (vagy annak az eltitkolásából) adódó motivációk jelentik a 

»soha el nem múló bűnt«”.416 Ebben a klausztrofóbiás szociális térben a családi ügy – a zsidó 

lánynak azért kell az életével fizetnie, hogy a család elkerülje a szégyent – sosem magánügy. 

A  magánvalóság  a  privát  élet  egyáltalán  nem  függetleníthető  a  politikától.  „Kondor 

regényében a  bűnügyi  és  a  politikai/társadalmi  szál  szétválaszthatatlanul  összefonódik.  Itt 

ambivalenciának nincs helye, a családfa felderítése a bűntett felderítése is egyben.”417  

***

Kondor Vilmosnak lényegében a semmiből, legfeljebb tétova előzmények hozadékára 

támaszkodva kellett újrateremtenie, de még helyesebb, ha azt mondjuk, megteremtenie azt a 

magyar  kemény krimit,  aminek a  műfaj  virágzása idején – vagyis  a  Gordon-regényekben 

felidézett évtizedekben – se híre, se hamva nem volt Magyarországon. Ebben a vállalásában 

osztozik  valamelyest  az  orosz  krimi  ünnepelt  sztárjával,  Borisz  Akunyinnal.  Persze  a 

különbségek  ezúttal  is  legalább  annyira  fontosak:  az  orosz  besztszeller-író  főhőse,  Eraszt 

Fandorin nyomozó sokkal inkább Sherlock Holmes keletre szakadt rokona, mintsem Philip 

415 BÁNKI, Éva: Idő és elbeszélés a történelmi krimikben. In: Kalligram, 2009. július-augusztus, 119.
416 BÁNKI: i. m. 119.
417 BÁNKI: i. m. 119-120.
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Marlowe szláv másolata. Akunyin fogadtatása az orosz irodalmi élet részéről hasonlóképpen 

élénk  volt,  mint  Kondoré  nálunk:  „Legtöbb  elemzője  a  színvonalas  orosz  krimi 

megteremtőjeként üdvözölte Akunyint,  detektívregényeinek esszenciáját  pedig a klasszikus 

orosz irodalommal történő izgalmas intertextuális párbeszédben vélték felfedezni”.418 

A lelkes hangok mellett a fanyalgók is megszólaltak, és azzal vádolták az orosz krimi 

csúcsszerzőjét, hogy „aprópénzre váltja az orosz irodalom örökségét.”419 Hasonlóan a magyar 

helyzethez,  az  orosz  irodalom  történetében  is  szórványos  nyomai  akadtak  a 

krimiszövegeknek, és ahogy arra Turi is kitár tanulmányában, sokkal inkább az volt jellemző 

ott is, hogy az eredendően angolszász műfajt formálta saját képére számos orosz író. Tehát 

Akunyin  is  hasonló  kihívással  szembesült,  mint  Kondor,  amikor  megteremtette  később 

népszerűvé váló nyomozófiguráját és vele együtt az orosz klasszikus detektívregényt. Ebben a 

törekvésében hangsúlyos szerep jut annak a polemikus viszonynak is, amit a szerző az orosz 

irodalmi  hagyomány  korábbi  képviselőivel  folytat.  Turi  szerint  éppen  ezért  nincs  igaza 

azoknak  a  kritikusoknak,  akik  az  eredetiséget  (mint  egyfajta  romantikus  toposzt)  kérik 

számon az orosz krimiszerzőn, hiszen Akunyin „prózája alapvetően posztmodern alapzaton, 

vagyis a már meglévő szövegkorpuszokkal való folyamatos játékon nyugszik.”420 

Kondor  regényei  sem  nélkülözik  az  intertextuális  utalásokat,  ennek  irodalmi 

vonatkozású  példájára  korábban már  utaltam is  a  hammetti  vendégszöveg kapcsán.  Ezzel 

együtt talán túlzás lenne azt állítani, hogy a Gordon-sorozat kötetei – összevetve az akunyini 

krimi sajátosságaival – esetében a magyar irodalmi hagyománnyal történő polemikus vagy 

bármilyen más indíttatású játék különösebb jelentőséggel bírna. Ha mindenképpen az allúziók 

nyomait keressük Kondor műveiben, akkor érdemesebb a filmre, mint médiumra irányítani a 

figyelmünket,  ahogyan  azt  többen  is  megtették  a  budapesti  bűnügyi  újságíró  kalandjait 

elemezve. Bánki hívja fel rá a figyelmet, hogy a Budapest noir szereplői „nemcsak szerepet 

játszanak,  hanem  a  kor  nagy  színészeihez  akarnak  hasonlítani”.421 (Még  Gordon  is,  aki 

időnként  „rájátszik”  az  amerikai  mintákból  ismert  keményfiúra,  lásd  a  vonaton  játszódó 

jelenetet a nyilas suhancokkal). Ez a filmszerű látásmód áttevődik a narráció szintjére is, és 

meghatározza a cselekmény jelenetezését is, mi több, érdemes megfigyelni, hogy „a szerző 

miként  alakít  ki  a  harmincas  évek  filmnyelvéből  egy  játékos,  költőien  oldott,  gyakran 

mulatságos  társalgási  nyelvet,  amelyet  a  »megfejtők«,  vagyis  a  megfejtésben  résztvevők, 

418 TURI, Márton: Gyilkosság a tömegirodalom és a magaskultúra posztmodern menyegzőjén. Borisz Akunyin  
detektívregényei és a krimi-irodalom orosz hagyományai. In: Új Forrás, 2010/7., 62.
419 TURI: i. m. 62.
420 TURI: i. m. 65.
421 BÁNKI: Idő és… 119.
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Krisztina, Gordon és Gordon nagyapja (tata) beszélnek” már az első regénytől kezdve.422 Ez a 

bensőségesség – ahogy Bánki is utal rá – szemben áll a hozzájuk képest külsőnek tekinthető, 

komor életvilágokkal. Ráadásul – és ez már igazán az olvasói többlettudás és a szükségszerű 

anakronizmus  felől  lép  működésbe  –  jelzi  elszigeteltségüket  és  nézőpontjuk  szükségszerű 

korlátait, és azt, hogy az általuk képviselt humanizmusnak szükségszerűen csak kölcsönidő 

jutott és halára van ítélve, mi több, jó időre szinte nyomtalanul el is tűnik majd.      

Utószó

A dolgozat megírása közben eltelt idő alatt a magyar krimiszerzők – nyugodtan 

mondhatjuk  így  –  újdonsült  (és  egyelőre  igencsak  szűk  létszámú)  „élcsapata”  sem 

tétlenkedett.  Kondor  Vilmos  új  regénnyel  jelentkezett  2011-ben  (Budapest  romokban)  és 

2012-ben is  (Budapest  novemberben),  amit  egy novelláskötet  követett  (Magda,  a  bestiális 

Népszínház utcai mindenes). Hasonlóképpen feszes alkotói tempót diktált magának Baráth 

Katalin  is,  akinek  második  kötete  2010-ben  (A türkizkék  hegedű),  míg  harmadik  Veron-

regénye 2012-ben látott napvilágot (A borostyán hárfa). Bár az első fejezetben igyekeztem 

elhatárolni magam attól, hogy a 2008 után született magyar nyelvű detektívregények kapcsán 

a szóba hozott alkotások státuszára (a „magas” vagy inkább az „alacsony” irodalom jelzője 

illik-e rájuk) illetve esztétikai-poétikai értékeikre (vagy ezek hiányára) rákérdezzek, nagyon is 

tisztában vagyok vele, hogy ezeket a törekvéseket eleve csak részben koronázhatja siker. Már 

csak azért is, mert ha őszinte akarok lenni magamhoz és a reménybeli olvasóhoz, akkor már 

az  is  egyfajta  értékpreferenciát  és  esztétikai  ítéletet  hordoz,  hogy  mely  regényeket 

választottam  ki  elemzés  céljából,  és  hogy  azok  közül  melyikben  milyen  mélységekig 

merültem el. Így az sem tekinthető csupán egyszerű szerkesztési elvnek, hogy a fent említett 

újabb regényekkel már nem foglalkoztam érdemben. Nem kívánok az általam kissé esetlenül 

„az  új  magyar  krimi”  címszóval  leírt  időszak  (vagyis  az  elmúlt  néhány  év)  krónikásául 

szegődni,  mégis  szeretnék  néhány  nagyon  általános  benyomást  és  megállapítást  tenni  a 

magyar populáris irodalom ezen új szegmenséről.

Megközelítésemben például  a  fentebb említett  regények,  sőt  Kondor eggyel 

korábbi  műve  is  (A budapesti  kém)  már  a  kortárs  magyar  krimi  újabb  fejezetéhez  vagy 

alfejezetéhez sorolhatók és sorolandók, ily módon ezek már egy újabb szakasz vagy időszak 

kezdetét is jelzik/jelezhetik. Nem csak arról van szó, hogy véget ért az írói (mi több, sikerírói) 

„szárnypróbálgatások”  időszaka,  bár  ez  természetesen  tagadhatatlanul  fontos  és 

422 BÁNKI: Idő és… 120.
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elkerülhetetlen fejlemény. Inkább azt lehet mondani, hogy a látványos pályakezdések feletti 

eufória  csillapodásával  immár  a  szövegtermelés,  a  sikersorozat  fenntartását  célzó 

erőfeszítések  által  fémjelzett  korszakába  lépett  az  igen  látványosan  újjáéledt  magyar 

krimiszcéna – és ezzel természetesen a befogadói attitűdök változását és új elváráshorizontok 

megjelenését is joggal megelőlegezhetjük. Ezen a szintén kikerülhetetlen lépcsőfokon (hiszen 

a  sikersorozat  fenntartásának  elsődlegessége  hozzátartozik  a  populáris  irodalmi  ipar 

működéséhez)  szerencsére  nem  botlottak  el  látványosan  az  említett  szerzők,  ugyanakkor 

olvasatomban mégse tekinthető maradéktalanul sikeresnek az az igyekezet, mellyel a kezdeti 

értékek és erények színvonalának megőrzésén buzgólkodtak – bár  minkét  alkotó esetében 

találhatunk  „mentségeket”  a  szövegeket  érintő  minőségbeli  változásokra.  Ezekre,  ha  csak 

röviden is, de szeretnék majd kitérni. 

Kondor harmadik könyve (A budapesti kém) színvonalát tekintve véleményem szerint 

elmarad  az  első  kettő,  igen  nagy  szakmai  tudással  és  invenciózus  módon  megírt  kötete 

mögött.  Túl  a  szerkesztési  meggondolatlanságokon  éppen  az  a  feszültség  csökken  le  a 

könyvben, mely a műfaj-főszereplő-korrajz-helyszín jelezte törésvonalak mentén keletkezett a 

két korábbi műben, és aminek fenntartásán értő és meglehetősen kreatív módon ügyködött 

korábban  a  szerző.  Meglátásom szerint  nem volt  a  legjobb  döntés  a  jól  körülhatárolható 

kemény krimi  zsánerét  beoltani  a  szintén  nagyon  karakteres  kémregény műfaji  kódjával. 

Talán  éppen  azért  nem,  mert  a  fentebb  említett,  egymásnak  feszülő  összetevők  ereje  is 

nagymértékben gyengült  ennek következtében. Hiszen már nem Budapest a főszereplő,  és 

már nem Kondor az egyetlen „muszáj Herkules”, vagyis az a hős, akin minden áll vagy bukik.

Ennél összetettebb kérdés az utolsó két kötettel kapcsolatos elvárások teljesülésének 

kérdése.  A részletes  lajstromozást  elkerülve  az  említett  regények  kritikai  visszhangjából 

mindenképp érdemes kiemelni egy fontos, viszonylag gyakran visszatérő motívumot, mely 

szerint  Kondor  ezekben  a  regényeiben  (különösen  a  Budapest  romokban esetében)  már 

kevésbé képes fenntartani az izgalmat, illetve mintha a történelmi korhűség megteremtésének 

rendelné  alá  a  krimiszüzsét  –  ami  ily  módon  mintegy  alibi  működik  az  írói  szándék 

kiteljesítése  érdekében.423 „Az  elbeszélőt  látszólag  jobban  foglalkoztatta  a  múlt 

423 Ízelítőként néhány vélemény. „Kondor Vilmos feltalálta a jó magyar krimit, ezért örök tisztelettel nézünk rá. 
A Könyvhétre megjelenő Budapest romokban azonban csalódást okoz az előző három könyv után. Most ugyanis 
a történelem kap nagyobb súlyt, és nem a krimi-szál.” SZEDLÁK, Ádám: Két nyomozó keres egy bűnügyet - az  
új Kondor Vilmos-könyvről. In: Origo, 2011. június 6. http://www.origo.hu/kotvefuzve/blog/20110606-kondor-
vilmos-budapest-romokban-kritika-ket-nyomozo-keres-egy-bunugyet.html (utolsó megtekintés: 2012. november 
26., 12:05). „A Budapest romokbant olvasva immár teljesen nyilvánvaló, ami A budapesti kém esetében is 
probléma volt: nevezetesen, hogy Kondornak nem a történetalakítás az erőssége. Az állandó főhős, a nyomozói 
ambíciókkal megáldott újságíró, Gordon Zsigmond legújabb kalandjának soványka a cselekménye (gyanús 
letartóztatások, gyanús módon eltűnt pénzek és egy gyanús orosz), és az is igen nehezen indul be. Jó hír viszont, 
hogy a szerző negyedik kötetére végérvényesen eljutott oda, hogy már nem a hard-boiled ugrik be róla, hanem 
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rekonstrukciójának  lehetősége,  a  történelmi  tudat  működése,  mint  saját  nyomozója”  –  a 

kritikus megjegyzése akár a felmentéssel is egyenértékű lehet. 

Ha azt vesszük ugyanis alapul, hogy Kondor a regényeivel kezdettől fogva mintegy 

történetfilozófiailag  is  reflektálni  kívánt  a  múlt  megismerhetősége  és  a  nyomozómunka 

történeti behatárolt lehetősége közötti összetett viszonyra – amit én kitapinthatónak érzek a 

teljes  szövegtestből,  és  erre  utaltam  is  adott  pontokon  –,  akkor  a  primer  elbeszélésszál 

látszólagos  elvékonyodása,  a  krimiszüzsé  héttérbe  szorulása  értelmezhető  ennek  az  írói-

elbeszélői szándéknak a lenyomataként is. Utaltam már korábban arra, hogy a vele készült 

interjúkon keresztül  Kondor már több alkalommal  is  világossá tette:  korválasztása milyen 

tényezőknek volt köszönhető, valamint utalt arra is, hogy az általa teremtett nyomozófigurát 

miért ekkor és csakis ekkor képes elképzelni. 

Gordon Zsigmond történeti szituáltsága, mi több, történetfilozófiai meghatározottsága 

nem  választható  el  mindazon  körülmények  együttállásától,  amit  egyéb  meghatározások 

mellett akár egyfajta szellemi erőtérnek is nevezhetünk (mint arra már volt példa a korábbi 

fejezetek egyikében Heller Ágnes nyomán). Talán nem merészkedünk túlságosan ingoványos 

talajra  azzal,  ha  azt  mondjuk:  ezt  a  szellemi  erőteret  az  „elbeszélhető”  történetek  is 

meghatározzák,  és  az  adott  történések  mellett  a  „lehetséges”  történések  is  éppúgy hozzá 

tartoznak, formálják. 

Ahogy megváltozik a múlt rekonstruálásának lehetősége – mert rövid időn belül és 

igen hirtelen érvényüket vesztik azok a narratív keretek, amikbe addig a történések viszonylag 

hézagmentesen beleilleszthetők, és amiken keresztül értelmezhetők voltak – úgy változik meg 

a történetmesélés feltételrendszere is. Amennyiben Kondor hiteles kívánt maradni az általa 

teremtett  figura  karaktere  által  kijelölt  mozgástér  és  a  választott  műfaj  elbeszélői 

„normarendszeréhez”, nem is nagyon tehetett mást, minthogy egyértelműen jelezze a szöveg 

narratív szintjein is: a megváltozott történelmi viszonyok szerint újrateremtett és fikcionalizált 

valóságában már csak részlegesen, vagy szinte semennyire sem működhetnek a kemény krimi 

saját maga. Kondor Vilmos sokkal inkább a régi idők Budapestjének krónikása, mint jó tollú krimiszerző.” 
FÜRKÉSZ: Kondor Vilmos: Budapest romokban. In: Pesti Est, 2011. 08. 24. 
http://est.hu/cikk/92482/kondor_vilmos_budapest_romokban (utolsó megtekintés: 2012. november 26., 
12:11) „Ez egy olyan krimi, amelyben van gyilkosság, van gyilkos, de nem ez utóbbi a legfontosabb, mert az író 
igazából nem őt akarja „leleplezni”, hanem magát a kort, amelyben a sztori játszódik.” CSORDÁS, Lajos: 
Budapest romjain. In: Népszabadság, 2011. augusztus 6. http://nol.hu/lap/konyvszemle/20110806-
budapest_romjain (utolsó megtekintés: 2012. november 26., 12:15) „Kondor Vilmos negyedik könyve, a 
Budapest romokban […] már csak nyomokban emlékeztetett egy igazi krimire: a kommunista hatalomátvétel 
körüli események teljesen elnyomták a nyomozós, bűnüldözős szálat, az igazságkeresésben fáradhatatlan 
zsurnaliszta, Gordon Zsigmond alakja elveszett az események sűrűjében. Az elbeszélőt látszólag jobban 
foglalkoztatta a múlt rekonstrukciójának lehetősége, a történelmi tudat működése, mint saját nyomozója.” 
VARGA, Bettina: Vissza az alvilágba. In: Kötve-fűzve, 2012. augusztus 17. http://kotvefuzve.postr.hu/vissza-az-
alvilagba (utolsó megtekintés: 2012. november 26., 13:08)  
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szabályai által meghatározott fikciós valóság törvényszerűségei. A búcsú ekképpen Gordontól 

nemcsak  elégikus,  hanem  szükségszerű  is  –  története  nem  folytatható,  karaktere  nem 

képzelhető el  a  következő korszak viszonyai  között,  hacsak nem parodisztikusan.  Kondor 

„írói  programja”  az  öt  kötetet  együttes  ismeretében  megalapozottnak  tűnik  abban  az 

értelemben  is,  ahogy  a  műfaj  szabta  mozgásterét  mindvégig  a  cselekményt  (is)  erősen 

befolyásoló, meghatározó történeti viszonyrendszer változásaihoz igazította. Míg a Budapest 

noir  több  szempontból  is  a  „lecke  felmondásáról”  szólt,  ami  alatt  érthetjük  a  nálunk 

ismeretlen  szubzsáner  –  a  kemény krimi  –  követelményeinek  teljesítését,  a  műfajismeret 

demonstrálását, addig az utolsó kötetre ez az „eminens” hozzáállás már rég érvényét vesztette. 

„Talán ennél a kötetnél válik a legnyilvánvalóbbá, hogy Kondor a hard-boiled krimi műfaji 

sajátosságait csupán ürügyként használta mindvégig, a saját (magyar) tartalom és a sajátos 

(történelmi) távlat ugyanis kikényszeríti a maga törvényszerűségeit, ez pedig már nem egy 

James  Cagney-film  vagy  egy  Dashiell  Hammett-regény  kliséinek  lelkiismeretes 

felmondása.”424 

Baráth Katalin sorozata esetében az első és a második regény közötti különbözőséget 

majdhogynem törésvonalként is felfoghatjuk – kétféle regényfelfogás, kétféle krimiértelmezés 

bontakozik ki előttünk a két szöveget összehasonlítva, annak ellenére, hogy mindkettő főhőse 

ugyanaz a személy, valamint a kritikák alapján kibomló általánosítások szintjén bizonyos írói 

jegyek – például a humor – mindkét regényben tetten érhetők. A fekete zongora esetében az 

„ígéretes  kezdés”  elkoptatott  jelzője  nagyon  is  helyénvaló:  Dávid  Veron  első  története 

nemcsak  krimiként  állja  meg  a  helyét,  de  számos  olyan  erényt  is  felmutat  –  korfestés,  

különféle  nézőpontok  termékeny  ütköztetése,  vérbő  humor  –  amik  joggal  váltottak  ki 

figyelmet és keltettek várakozást a folytatás iránt. Nem szeretnék a pszichologizálás „bűnébe” 

esni, ezért az okát nem firtatom, csak rögzítem a tényt: a második regény homlokegyenest 

más krimiértelmezést követ, mint amivel az első regény esetében szembesülhettünk. 

Jelentős léptékváltás következik be a helyszín és a tér tekintetében: a második regény, 

vagyis A türkizkék hegedű esetében a kisvárosi miliőt messze magunk mögött hagyva előbb a 

magyar  főváros,  majd  Füred  végül  az  adriai-tengerpart  vidékén  bolyonghatunk  Veron  és 

újsütetű  kalandortársai  kíséretében.  Míg  az  első  regény  esetében  adekvát  értelmezői 

nyomvonalnak  tűnt  a  Christie-párhuzamok  felkutatása,  addig  a  második  szöveg 

értelmezéséhez ez jóval kevesebbet adna hozzá: sokkal inkább kém- és kalandregény, amit 

olvasunk, mintsem klasszikus krimi – amit az is jól jelez, hogy a leleplezés színpadias és 

424 FALVAI, Mátyás: Kopott fedora és egy szál Budapest. In: ujforras.hu, 2012. december 28. 
http://ujforras.hu/?p=1622 (Utolsó megtekintés: 2013. 03. 23. 16.00)
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kötelező aktusa ezúttal sokkal „kisebbet szól”. Persze ezúttal is oda lyukadunk ki, hogy a 

vállalt  értelmezői  szerepfelfogás  –  mely  kerülni  próbálja  az  egyértelmű  állásfoglalást  a 

vizsgált krimik „esztétikai minőségét” illetően – kerül veszélybe, hiszen választ kéne adni arra 

a kérdésre,  rosszabbul  sikerült-e a második regény,  mint az első (amire történt célzás pár 

bekezdéssel  feljebb),  és  ha  igen,  miért.  Némiképp  elkerülve  a  direkt  választ  inkább  egy 

sajátos értelmezői szempontra hívnám fel a figyelmet, éspedig a „Monarchia-nosztalgia” mint 

értékmérő kategória kritikai működésére. 

A szerző  regényei  kapcsán  gyakran  visszatérő  szólam a  tágan  értelmezett  kritikai 

közbeszédben (vagyis  a  „komoly”  lap-  és  folyóirat  kritikáktól  kezdve a  legszemélyesebb, 

vállaltan nem szakmai blogokig), hogy valamiféle „békebeli hangulat”, „századfordulós” báj 

és atmoszféra köszön vissza lapjaikról.  Ha csak a „faktumok” szintjén mozgunk (még ha 

fikcionális szinten is),  akkor A türkizkék hegedű esetében – már csak a „nagyszabásúság” 

okán is – hatványozottan érvényes kell,  hogy legyen ezeknek az effekteknek a működése. 

Elég csak a helyszíneket végignézni – az ereje teljében levő Budapest, a kor hazai társasági 

központjainak  egyikeként  is  fontos  Füred  és  végül,  de  nem  utolsó  sorban  a  Monarchia 

derűsebb emlékeivel szinte összefort Abbázia –, hogy a regény és a már említett nosztalgia 

között  közvetlen  kapcsolatot  emlegessünk.  Csakhogy  ez  a  nagyszabásúság  az 

értelmezésemben sokkal inkább teret enged valamiféle kényelmes elnagyoltságnak. 

A két regény közötti felfogásbeli különbség – elsősorban a történelemhez és annak 

rekonstrukciójához való hozzáállást értve ez alatt – számomra éppen abban ragadható meg, 

hogy míg A türkizkék hegedű esetében sokkal  inkább a múltról – ez esetben az Osztrák-

Magyar  Monarchia  századfordulót  követő  évtizedéről  –  rögzült  általános  képhez  történő 

igazodásról van szó (bizonyos értelemben történeti közhelyek felmondásáról), addig A fekete 

zongora  lapjain  a  már  gyakran  említett,  történetileg  behatárolt  „szellemi  erőtér” 

megérzékesítéséről, fikciós rekonstrukciójáról beszélhetünk. A két szélsőérték, a két választás 

közötti középutat a harmadik regény,  A borostyán hárfa képviseli. Ebben ugyanis Veronnal 

együtt visszatérünk Ókanizsára, de a „tágabb” külvilág eseményei az első regényhez képest 

komolyabb befolyással bírnak a cselekményalakításra. Szerkezeti szinten is érvényesül ez a 

„visszatérés”:  A  borostyán  hárfa  ismét  csak  klasszikus  detektívtörténet,  ahol  a  végső 

leleplezés  teátrális  aktusának  jóval  komolyabb  szerep  jut,  mint  korábban  –  de  az  előző 

kötethez képest mindenképpen.

 Nem könnyű letenni a pontot, még kevésbé valamiféle végső konklúziót biggyeszteni 

az  eddig  elmondottakhoz.  Szándékom  szerint  igyekeztem  áttekintést  adni  –  ha  csak 

elnagyoltan  is  –  az  új  (vagy mondjuk  úgy „valódi”  és  „hiteles”)  magyar  krimi  pár  évre 
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visszatekintő alakulástörténetéről és az ide sorolható szövegek történeti  reflektáltságáról,  a 

történelemhez fűződő viszonyukról. Döntésemet természetesen erősen befolyásolta, hogy nem 

jelent  meg  az  elmúlt  években  észlelhető  „krimireneszánsz”  során  olyan,  a  kritika  által  is 

figyelemre méltónak értékelt  krimiszöveg, ami nem lett  volna egyszersmind történelmi is. 

Ennek miértjére nem kell, hogy válasz szülessen itt és most, bár érdemes utalni maguknak a 

szóban  forgó  magyar  krimiszerzőknek  a  vonatkozó  nyilatkozataira,  melyekben 

megindokolják, miért is nem írnak kortárs magyar krimit. 

A bevezetőben ígértekkel szemben talán az indokoltnál kevesebb figyelem jutott jelen 

tanulmányban  a  magyar  prózán  belül  úgy  nagyjából  az  elmúlt  húsz  évben  lezajlott 

változásoknak,  ideértve  mindenek  előtt  a  történelmi  regény  műfajának  megújulását  vagy 

megújulásait.  Pedig  talán  érdemes  lenne  ebből  a  megközelítésből  is  vizsgálni  a  magyar 

történelmi krimiket, esetleg azon szempontokat és belátásokat sem figyelmen kívül hagyva, 

amik a hagyományos történelmi regény és a jobb híján posztmodernnek nevezhető történelmi 

regény  közötti  különbségek  és  hasonlóságok  vizsgálatából  következnek,  amire  ebben  a 

tanulmányban is találni kísérletet. 

Nem  szeretném  elhallgatni  tanulmányom  egyik  fájó  hiányát  sem.  Eredetileg  úgy 

terveztem ugyanis, hogy kiemelt szerepet kap majd szövegemben a magyar történelmi krimik 

és a hely, vagyis a szövegek és az adott városok kapcsolat is. Végül hely- és időhiány miatt ez 

erre nem, vagy csak meglehetősen áttételesen került sor. Pedig a téma hálás. A kelet-közép-

európai  krimi  esetében  még  inkább.  Szeretnék  ennek  kapcsán  utalni  arra,  hogy  Kondor 

Zsigmond  regénysorozatát  nem  csak  kényelmességi  szempontból  érdemes  Budapest-

sorozatként emlegetni. Nem csupán egy adott történelmi korszak (vagy korszakok) bátor és 

alapos rekonstrukciója miatt kapott ugyanis figyelmet a széria, hanem azért is, mert egy város, 

Budapest némiképp homályban hagyott története bomlik ki a kötetek lapjain az olvasó előtt. 

Gordon  viszonya  a  városhoz  legalább  annyira  meghatározó  a  szerzői  világteremtés 

folyamatában, mint hősének kapcsolata választott hivatásával, vagy világnézeti horizontja. A 

Budapest noir esetében – és ezt a kritika sem hagyta szó nélkül – az egyik meghatározó vonás, 

ami  a  szövegre  ráirányította  a  figyelmet,  éppen  az  volt,  hogy a  regény merészen  teljesít 

egyfajta várostörténeti rehabilitációt, melynek során szinte történelmi városnézést is kínál az 

olvasónak, elfelejtett utcákat, azóta sokszorosan átnevezett tereket választva helyszínül.  
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