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„Új magyar krimiként” aposztrofálhatjuk azokat a kortárs magyar bűnregényeket, melyek a 

Kondor Vilmos 2008-ban megjelent Budapest noir című könyve utáni időszakban láttak 

napvilágot a magyar könyvpiacon. A definíció némiképp csalóka, hiszen azt is suggalhatja: 

egy komoly előzményekkel rendelkező hagyomány megújításáról van szó, holott – és ennek 

okait a dolgozatban részletesen ki is fejtem – a valóság az, hogy a műfaj – kis túlzással, és a 

kevés számú példa dacára – leginkább hiányával volt „jelen” a magyar irodalomtörténetben. 

Mégis elmondható, hogy a fent említet időszak óta született magyar nyelvű krimik másféle 

értelmezéseket hívhatnak elő, mint amilyenekkel a korábban született magyar nyelvű krimiket 

megközelíteni lehetett és több olyan kritériumot találni, ami alapján közösen lehet őket 

tárgyalni. 

Közös jellemzőjük mindenekelőtt, hogy a műfaj kanonizált ismertetőjegyeit – szemben 

számos korábbi, magyar nyelvű szöveggel – nem a posztmodern kifordítás, kisajátítás és 

paródia céljából használják fel, így a szerzők célja sem intellektuális anti-detektívtörténetek 

létrehozása, hanem olyan zsánerművek megalkotása, melyek a különféle 

krimihagyományokba gond nélkül beilleszthetők, azokat nem kívánják radikálisan 

újraértelmezni-újraírni. 

Az „új magyar krimi” – különösen, ha a szövegek megformáltságát és a szakmabeli 

jártasságot vesszük alapul – valójában mindezidáig két magyar szerző munkássága körül 

határozható meg: a már említett Kondor Vilmosról és Baráth Katalinról van szó. Ez idáig 

előbbi szerző négy, az úgynevezett amerikai kemény vagy hard-boiled krimi tradícióját 

„honosító” regényt és egy elbeszéléskötetet mutatott fel, míg utóbbi szintén négy, a klasszikus 

analitikus detektívregény műfajához sorolható regényt írt. Mindkét szerző történelmi krimiket 

írt.

Dolgozatom középpontjában Kondor Vilmos regénysorozatának első három kötete (Budapest  

noir, Bűnös Budapest, A budapesti kém), valamint Baráth Katalin regénysorozatának első 

kötete (A fekete zongora) áll. Kondor regényei az 1936 és 1956 közötti időszakban 

játszódnak, Baráth pedig a századelő világát idézi meg köteteiben.

Dolgozatom elején röviden körbejárom a kérdést: miért számított sokáig mostoha műfajnak a 

magyar irodalom berkein belül a krimi. Ennek kapcsán kitérek a kortárs krimiirodalom 

nemzetközi jellemzőire is, különös tekintettel a régiónkban mutatkozó sajátosságra. 

A dolgozat első nagy tematikai egységében a populáris irodalom értelmezése körüli kérdések 
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kapcsán először a magyar krimi történetét tekintem át röviden. Ezt követően a populáris 

műfajok olvasás és az irodalomértés-műkritika összefüggéseire térek ki ebben elsősorban 

Bényei Tamás vonatkozó tanulmányaira támaszkodom.

Részletesebben elemzek a krimi befogadásesztétikai tanulságait is, valamint azt, hogy a 

magyar értelmezői diskurzusban milyen értelmezési stratégiák tekinthetők meghatározónak a 

műfajhoz sorolható szövegekre vonatkozóan.

A dolgozat A történelem helye címet viselő nagyobb tematikai egysége a történet- és 

regényírás, valamint a történelmi regény műfajtörténeti sajátosságaival foglalkozik. Ennek 

első alfejezetében – ha csak vázlatosan is -, számba veszem az elmúlt évtizedek 

történelemelméleti-narratológiai fejleményeit, a fókuszpontot folyamatosan a történetírás és a 

regényírás közötti kölcsönösség következményein tartva. Különösen lényeges sarokpontként 

kerül elő ebben az összevetésben a Lukács György által kidolgozott szükségszerű 

anakronizmus fogalma. Ez ugyanis olyan léptékrendszert kínál a történelmi részletekbe 

történő betekintéshez, aminek segítségével egyszerre láttathatóak az egyedi események és a 

történelmi folyamat egésze. A jelen képe szükségszerűen a múltbéli folyamatok és törekvések 

betetőződéseként rajzolódik ki.

A lukácsi „középen álló” hős kérdése az új magyar történelmi krimik kapcsán is relevanciával 

bír. Mind Kondor, mind Baráth regénysorozatának főhősei teljesítik ezt a kritériumot: nem – 

vagy csak nagyon kis mértékben – közvetlen alakítói a „nagy elbeszélésnek”, ugyanakkor 

társadalmi mobilitásuk és sajátos társadalmi státuszuk (Kondor hőse, Gordon Vilmos, 

amerikás múltú bűnügyi újságíró, míg a békebeli Baráth-regényekben egy, az újságírással is 

kacérkodó, a korban meglehetősen függetlennek számító feminista „vénkisasszony”) 

lehetőséget kínál arra, hogy kalandjaikon keresztül viszonylag széles társadalmi tabló 

bontakozzon 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 

fakad – ez a szempont különösen termékenynek bizonyul, ha arra keressük a választ, miért 

helyezik az új magyar krimi írói bűnregényeik cselekményét a múltba. Meglátásom szerint 

fontos tovább differenciálni a történelmi regény műfaji sajátosságait és azok hatását a 

szövegvilágokra abban a tekintetben, hogy hagyományos vagy posztmodern történelmi 

regényről van szó. A klasszikus történelmi regények szerzői azzal az előfeltevéssel éltek, hogy 

a történelmi folyamatok mögötti logika feltárható, és a történelem valamiféle cél beteljesítése 
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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 – és ez természetesen nem hagyja érintetlenül a 

történelmiként aposztrofálható kortárs regények szövegvilágait sem.

Baráth Katalin regénysorozatát mindenekelőtt a pletyka, mint sajátos kommunikációs 

szerkezet működésén keresztül elemzem. Ez egyfelől lehetőséget ad arra, hogy bemutassam: 

hogyan sikerült a szerzőnek meggyőző, és életmódtörténetileg is felettébb előremutató 

miliőtanulmányt készítenie a századelő alföldi, kisvárosi közegéről. Baráth nem csak a 

különféle társadalmi rétegek viszonyrendszerét ábrázolja hitelesen, hanem a már igencsak 

szembetűnő nemzetiségi ellentétek hétköznapi tapasztalatát is megjeleníteni.

Kondor Vilmos Budapest-sorozata kapcsán elsőként a művek recepcióját tekintem át abból a 

felvetésből kiindulva, hogy a nyitódarab, vagyis a Budapest noir körüli kritikai diskurzus 

fordulópontként is értelmezhető a tömegirodalom területére sorolt művek fogadtatása 

szempontjából. Ennek kapcsán külön is kitérek a populáris irodalom paratextusainak és a 

népszerű vagy tömegirodalom szerzőiségének sajátosságaira, melyek a Budapest-sorozat 

recepciója kapcsán értelmezésemben magának a kritikai viszonyulásnak a játékterét is 

meghatározták, miközben ez a viszony maga is jelentős mértékben formálódott a művek egyre 

szélesebb körű értelmezői gyakorlatában. Különös pikantériát ad ennek a vendégszövegek 

használatának kérdése, az erről folytatott vita az első Kondor-mű kapcsán láthatóan másként, 

de legalábbis nem egészen ugyanazon kérdésfelvetések és morálisan is érvényes szempontok 

alapján zajlott, mint azokban az esetekben, amikor egy megegyezésszerűen szépirodalmi mű 

szerzőjének allúziós eljárása került terítékre. 

Mivel a Kondor által honosított, amerikai gyökerű krimi alműfaj, a hard-boiled (kemény 

krimi) szakirodalmi feldolgozottsága és magának a zsánernak az ismertsége nálunk még 

viszonylag csekélynek mondható, ezért a dolgozatban külön alfejezetet szentelek részletesebb 

bemutatásának. Különösen termékeny szempontként kínálja magát a hard-boiled, és a hozzá 

szorosan kapcsolódó film noir műfajából is ismert belső és nagyon szubjektív narráció, a 

véletlenek, a látszat és a valóságként értett látszatra adott reakciók szövegszervező funkciója. 

Ezekből kiindulva közelebb lehet jutni ahhoz a kettősséghez, hogy miközben Kondor nagyon 

is hagyománytisztelő módon, a történelmi adatokat és referenciákat szinte túlbuzgó 

igyekezettel adagolja, hőse – ahogy a posztmodern után a történész is – csak résztudások 
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birtokába juthat, nem vállalkozhat arra, hogy strukturált, egyértelmű referenciális rendszerben 

értelmezze a történéseket. 
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