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A kutatás tárgya, célja és elméleti kerete 

A disszertáció tárgyát a kortárs magyar b nügyi irodalom episztemológiai és 

olvasáselméleti szempontú megközelítése, az episztemológiai horizontok elmozdulásainak és 

a b nr l való beszéd alakulásának vizsgálata képezi. A megismerési folyamat el térbe 

helyezése lehet vé teszi a megfigyelés, a látás történeti konstrukciója, az olvasás, ehhez 

kapcsolódóan a tér-, id - és a narratívafogalom, a titok, a múlt hozzáférhet sége, a tettes 

rögzíthet ségének mediális feltételezettsége kérdésirányainak mentén e m faj szélesebb 

kulturális és történeti összefüggésrendszerben való vizsgálatát. A megfigyelés és a látás 

„modelljei” (Crary) elválaszthatatlanok a tudás újraszervez dését l, attól, hogy eltér

megismerési módokat tesznek lehet vé. A disszertáció ismeret-, jel- és olvasáselméleti 

megfontolások alapján határozza meg a b nügyi irodalom nyomozási paradigmáit, és 

bemutatja ezek (újra)értelmezését a kortárs magyar irodalom különféle kezdeményezéseiben. 

A nyomozás ismeretelméleti paradigmáinak célul kit zött vizsgálata azzal a módszertani 

következménnyel jár, hogy a dolgozat a kérdésfeltevések módjának megvilágítása céljából a 

kortárs magyar irodalom mellett külföldi, régebbi magyar és a detektívtörténet mellett más 

m faji kódokat is érvényesít  m veket szintúgy bevon, a vizsgált szövegkorpuszt 

kiszélesítve. A disszertáció e kérdések mentén arra törekszik, hogy a detektívtörténet egy 

lehetséges új interpretációs irányának kijelöléséhez járuljon hozzá, olyan értelmez i 

szempontokat juttatva érvényre, amelyek a kortárs magyar irodalom figyelemre méltó 

kezdeményezéseit mutatják meg és teszik párbeszédképessé a b nügyi irodalom 

episztemológiai horizontjainak (újra)értelmezéseiben. 

A detektívtörténet XX. századi (például ideológiakritikai, szociológiai, feminista, 

pszichoanalitikai, fenomenológiai, olvasáselméleti) megközelítéseinek körvonalazásából az 

rajzolódik ki, hogy ma a kriminek az olvasáselméletekkel való sokrét , mind a nyomozás 

ismeretelméleti kérdéseit, mind az olvasói értelmezést termékenyen megközelíteni képes 

kapcsolatrendszere nyithat távlatokat. A „klasszikus” detektívtörténetbeli nyomozás 

olvashatóvá tételként való interpretációja – mint a m faj kánonképz  stratégiája – nem csupán 

azt világítja meg, hogy miként kérdez rá narratívafogalmunkra, a múlthoz való hozzáférés 

lehet ségeire, módozataira és ezzel összefüggésben az értelemképzésre, hanem lehet vé teszi 

a krimi kulturális, történeti szempontok mentén való újragondolását. E vizsgálódás tétje ma 

az, hogy miközben a kánonnal kapcsolatban elméleti szinten különböz  iskolák vetik föl 

kétségeiket, a posztmodern irodalomnak az a gesztusa, hogy a hagyomány „egészével” 
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teremtsen dialógust, újra és újra kitermeli a „populárisnak” mondott m fajok fogalmát. Ezen a 

horizonton válhat meghaladhatóvá a „tanúbizonyságként” felfogott irodalom fogalma (Iser), s 

közelíthet  meg a történetileg és szociológiailag egyaránt különböz olvasóközönségeknek e 

minden „konvencionalitása” mellett roppant heterogénnek és eltér  irányokból 

újraértelmezhet nek bizonyuló m faj iránti igénye. 

A disszertáció szerkezete 

A disszertáció a paradigmák fogalmát Thomas S. Kuhn nyomán használja, 

koncepciója termékeny, távlatokat nyitni képes mozzanatainak érvényesítésére törekedve. A 

detektívtörténet így annak a kérdésnek a mentén gondolható újra, hogy a történetileg felépül

megismerés milyen, a tradíció által számára áthagyományozott el feltevésekb l indul ki. 

Ezáltal árnyaltabban írható le a nyomozás „az elvárások elvi modelljei” keretében, arra 

helyezve a hangsúlyt, hogy milyen el feltevések és eljárások nyomán válik a múlt ismertté és 

érthet vé. A nyomozás ismeretelméleti paradigmái meghatározásának alapját az képezi, hogy 

a m vekben miként definiálódik a b n(tény) mint ismeretlen: a titok milyen konstrukciójába 

íródik, és nyelvileg milyen hozzáférhet séget tesz lehet vé (a szöveg, a nyom fogalma); a 

nyomozás mint megismer  és Walter Benjamin nyomán mint olvasási eljárás; és a 

megismer −megismerend  viszonyrendszere. Ezek értelmében határozom meg a vallomásos, 

a szemiotikai, a hermeneutikai, a dekonstruktív paradigmákat; és a mediális paradigmát, 

amely a láthatóvá tétel egyetemessé tett igényével és ennek mediális feltételezettségével 

összhangban kilép az írás és a papír médiumából (tudniillik a film médiumát „követeli meg”), 

ezért a szemiotikai paradigmát tárgyaló fejezetben érint legesen vizsgálom. Tanulmányozom 

a b nügyi irodalomban paradigmaváltást szükségessé tev  mozzanatokat, azt, hogy miként 

merülnek föl anomáliák, és hogy ezek definiálását miként határozza meg az el zetes 

fogalmiság; s ily módon hogyan késztet végs  soron a paradigma a maga átértékelésére. E 

mozzanatok jelentkezhetnek a nyelvfelfogás, a jel, az ismeretlen (a titok) fogalma, a 

megismer  és a tárgy viszonyának, az „ismétlés” (azaz a nyomozásban szület  történet mint a 

b ntény „megismétlése”) m ködésének síkján. Az elemzések rámutatnak, hogy az 

el feltevések, amelyek a megismerés, a tudás irányait jelölik ki, korántsem merevek, 

ellenkez leg: változásra készek és késztetnek. A detektívtörténet esetében ugyanakkor a 

paradigmaváltás nem rendelkezik azzal a kizáró jelleggel, amelyet Kuhn a 
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természettudományi kutatás kapcsán ír le. Más szóval a b nügyi irodalomnak nincsen 

egyetlen domináns paradigmája. Különféle paradigmák érvényesülhetnek a szinkronicitásban. 

Az episztemológiai horizontok elmozdulásának és a b nr l való beszéd alakulásának 

vizsgálatában a nyomozás „vallomásos” paradigmáját érvényesít  m fajként jellemzett 

Kriminalgeschichte képezi a kiindulópontot. Jelent sége e vonatkozásban az a nyelvfelfogás, 

amely a valóságot – és a kor technikai feltételeib l adódóan, mint ez Manfred Frank és 

Friedrich Kittler nyomán belátható, az embert „csak” mint Személyt – „közvetlenül” 

hozzáférhet nek véli. A „klasszikus” detektívtörténet leképezésproblémája föl sem merül, 

hiszen a tettes uralja az értelemképzést. A lábjegyzet kapcsán vizsgált nyomtatás, a 

hozzáférhet ség, a nyilvánosság karaktere a Kriminalgeschichte vonatkozásában azt is jelenti, 

hogy – irodalom és jog még ki nem „differenciálódott” rendszerében – a narrátor okok utáni 

keresése közreadott ismeret, és nem „titok”. Az elbeszél  ugyanis a periratokat olvasva 

kívánja a tettes sorsában azt a mindig esetlegesként megalkotott eseményt megragadni, 

amelynek hatására b nöz vé vált. A magyar irodalomban ez a párbeszédképesnek bizonyuló 

megismerési paradigma napjainkig újraértelmezést követel. Az elemzés kontextusaként ez a 

hagyomány lehet vé teszi, hogy az interpretáció rávilágítson Jósika Miklós A szegedi 

boszorkányok cím  regényében az Aleida Assmann nyomán „a szövegekt l a nyomok felé” 

irányuló, a kulturális emlékezet médiumában lezajlott változásra. A két paradigma 

feszültségében láthatóvá válnak a vallomásos paradigma kimozdítását szükségessé tev

momentumok, mindenekel tt az „akaratlan” mozzanatoknak tulajdonított hitelesség. Darvasi 

László A müttenheimi szörny különös históriája cím  novellája a b n nyelvi megalkotásának 

reflektálásával a megismerés nyelviségének és az identitás nyelvi feltételezettségének 

tapasztalatával szembesít. A vallomástétel transzgresszivitására, a tettet elkövet  énjének 

megértése (és ezáltal megalkotása) és az ítélkezést megkövetel  értékrend közötti 

határátlépésre kérdez rá. 

Ha a Kriminalgeschichte az embert „csak” mint Személyt véli „közvetlenül” 

hozzáférhet nek, a csak szót a nyomozás szemiotikai paradigmájának nyomán keletkezett 

olvasói elvárások indokolják. A kittleri „individuális általánost” itt váltja fel az egyének 

„csalhatatlan pozitivitásának” rögzítésére tör  igény. Kállai R. Gábor A bölcsesség fekete itala 

cím  regénye világít rá a b nösökként való megjelölés fel l az egyén krimibeli megragadása

felé lezajlott elmozdulásra. Utóbbi paradigmaképz  jegye teszi a megjelölést a megismerés 

(tudniillik immár a Személy rögzítéseként értett megismerés) gátjává. Ezt a különbséget 

mutatja meg a részlet eltér  m ködtetése a vallomásos, illetve a szemiotikai paradigmában: 

el bbi a b nöz vé válást rögzíti, hogy a társadalmi rend egészét érje tetten, míg utóbbi a 
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tettest mint fölcserélhetetlen Individuumot. A különbség szorosan összefügg a kulturális 

emlékezet médiumában bekövetkezett, említett elmozdulással, ami Kittler fel l az írástól az 

újabb médiumok felé fordulás vonatkozásában közelíthet  meg. Innen kiindulva értelmezhet

a szemiotikai paradigma megfigyeléseszménye fogalmiságtól mentes, „fizikai”, a fénykép 

rögzít  képességével rokonítható érzékelésként. Másrészt ezen a ponton mutatkozik meg a 

„mediális” paradigma érint legesen vizsgált érdekl dése, amely a technológiai apparátus 

m ködtetésével az emberi érzékszervek számára hozzáférhetetlen aspektusokat alkotja meg 

„nyomokként”. Ezáltal jelentékenyen megváltoztatja az érzékelés és a „nyom” antropomorf 

státusát egyaránt. 

A megismerés különböz  paradigmáiban további interdiszciplináris kérdések mentén 

az olvasás sokrét  problematikája bontakoztatható ki. A „klasszikus” detektívtörténet mind a 

korabeli szabályzatokban történ  kodifikálása, mind kánonképz nek és újraértelmezéseket 

követel nek bizonyuló karaktere folytán fontos hivatkozási pont. Agatha Christie 1930–40-es 

évekbeli fordításainak kulturális gyakorlatként való megközelítése rámutat a korabeli magyar 

recepcióban érvényesül  értelmez i stratégiákra (a XIX. századi rablóromantika és 

kalandorirodalom tradíciójába való beillesztésére, illetve a „népi” hagyományokkal történ

szembehelyezésére) és a „klasszikus” detektívtörténet bizonyos prózapoétikai jegyeinek 

idegenségére. Ezek mindenekel tt a gyilkos és a detektív közötti intellektuális szembenállás 

(a fordításokban megalkotott „ rült” gyilkos), a m alkotásként értett gyilkosság, a 

szemiotizálás átalakító m velete, az episztemológiai kérdésként felfogott titok és a 

hipotézisalkotásként m köd  abdukció tekintetében jelentkeznek. A m faj els sorban a brit 

Detection Club szerz ihez kapcsolódik, de Magyarországon a fordítások és a kiadások 

tekintetében egyaránt Agatha Christie dominanciája figyelhet  meg. Ellery Queen, Anthony 

Berkeley egy-egy m ve mellett ezért e paradigma világirodalmi példái körében a disszertáció 

Christie-re összpontosít, hiszen e vonulat alkotói közül  az, akinek m vei 1930-tól kezdve 

(az 1950-es évek kivételével) folyamatosan jelen voltak és vannak a magyar könyvpiacon.  

Az „ rült” b nöz  koncepciója úgy legitimálja a nyomozást, hogy megmutatja a 

„t lünk” idegent, így lehet vé teszi annak elkülönítését, hogy a „mi” „normális” közösségünk 

mentesíthet  legyen a b nt l. A szemiotikai paradigma ugyanakkor szabállyá teszi a titkot 

rejt  ember képét; másrészt pedig a megismer  fel l a m faj megköveteli a privát szféra 

nyilvánosságra hozatalát. A titok – amely Tzvetan Todorov koncepciójában a fantasztikus–

különös és a különös között helyezhet  el, Ann Radcliffe-nél a terror fel l közelíthet  meg, és 

szembeállítható Mary Douglas tisztátalanságfogalmával, a „kategoriális áthágással” – a 

m fajban kimondandó. A vallomás Paul de Man-i elemzése márpedig arra hívja fel a 
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figyelmet, hogy a szemiotikai paradigmában a b n hazugságra kényszerít: a jó és a rossz 

etikai értékeinek az igazság és a hamisság általi felváltásával episztemológiai értéket nyer. A 

„rend” helyreállítása így az ismeretelméleti igazság dimenziójába íródik. A hazugság 

performativitásának Derrida és Arendt nyomán történ  elemzése másfel l rávilágít a 

hazugság felügyeleti szempontú veszélyére és arra, hogy a b ntény „rekonstrukciója” a 

hazugságban rejl , „a világ megváltoztatására” irányuló potenciált semmisíti meg – mégpedig 

a nyelv retoricitásával, konstatív történetmondás és „menteget zés” (de Man) 

m ködésmódjában. Az újkori tudomány- és az ezzel összefüggésben Blumenberg nyomán 

vizsgált szabadságfelfogás teszi lehet vé mind a detektív, mind a tettes számára, hogy a 

világot sajátjaként ragadja meg: el bbi a „módszeres” megismerés, utóbbi a hazugság révén. 

A megoldás ezért „megnyugtató”, annak „hiánya” (az ekvivalencia elve szerinti leképezés 

értelmében vett hiánya) pedig „nyugtalanító”. A disszertáció a Christie-fordítások mellett 

elemzi Deák Tamás Finom krimi, Karafiáth Orsolya A Maffia-Klub, Kállai R. Gábor A 

bölcsesség fekete itala cím  m vét, érintve A. C. Doyle A sussexi vámpír esete és Clara 

Reeve The Old English Baron cím  alkotását.  

A titok elhelyezése a gótikus prózai hagyományokban ahhoz a belátáshoz vezet el, 

hogy a természetfölöttit nem csupán a detektívtörténet szemiotikai fogalma, hanem – Scott 

fel l – a történelem „váltja fel”. Ez utóbbival szemben Scott azt a követelményt fogalmazza 

meg, hogy a szokások és érzelmek „semleges területe” alapján le kell fordítani a kor nyelvére. 

Ezzel rokonítható a detektív által végrehajtott, hasonlóan „egyetemes” átalakító m velet, a 

szemiotizálás, a titok ismeretelméleti és narratológiai megalkotása. A „rekonstrukció” C. S. 

Peirce nyomán a „határtalan szemiózis” megállításaként jellemezhet , illetve „módszerként”, 

amit éppen a titok tekintetében tesz jelentésessé Max Weber varázstalanításfogalma. E 

sajátosság révén válik a detektívtörténet el állítása leginkább rokoníthatóvá a szerkezeti 

alapelvvé tett sorozatgyártás technológiájával, a szekvenciálisan kidolgozott 

„szabványosítással” és a tudatos reprodukálás szándékával. Ily módon lehet vé válik a m faj 

„sematikusságának” kulturálisan meghatározott szemléletmódként való értelmezése. A 

krimiírók (Freeman, Van Dine, Knox) által kidolgozott szabályok szemléletesen mutatják 

meg a detektívtörténetben érvényesül  „mérték, irányvonal, kritérium” jelentés  kánonalakító 

er t (Jan Assmann), amit a strukturalista felfogás tett lehet vé: ez a „pszichofizikai 

képz dmény” (Twardowski) bels  struktúráját határozta meg a vizsgálat tárgyaként. Ez a 

koncepció alapvet en elválasztja a szemiotikai paradigmát a vallomásostól: utóbbi nem 

függetleníthette a b nt létrejöttének körülményeit l és „szerz je” pszichikumától, el bbi 

pedig b nténnyé tette azt, mégpedig a moralitás helyett az esztétikum szférájában kódolva.  
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A „rekonstrukció” egyszerre állítja helyre a rendet és – a módszer els dlegességében a 

valóság leképezhet sége révén – igazolja a megismer  szubjektum teljesít képességét. Ez 

azonban kiiktatja az ember történelmi létezését, történeti adottságait. Erre az el feltevésre 

kérdez rá a hermeneutikai paradigma, amely a tudást, az igazságot kulturális, történelmi 

közegbe és hatalmi viszonyokba ágyazottnak tekinti, és így nem emelheti ki az id b l és a 

kultúra közegéb l. Az „igazság leképezésének” vállalkozásával szemben a tudás 

konstituálódására összpontosít; arra, hogy az eredeti történet személyfüggetlen 

leképezéseként értett megismeréssel szemben miként engedi meg a nyomozó, hogy a 

megismerés tárgya „rákérdezzen” módszereire. Az elemzések egyik iránya mindenekel tt 

Clifford Geertz hermeneutikai antropológiájának azon a belátásán alapszik, hogy az 

episztemológia is kulturális rendszer; a másik irány Hans-Georg Gadamer nevével 

fémjelezhet , aki a módszerként értett megértéssel szemben a hagyományfolyamatban való 

benne állásként írja le azt. Ez az elméleti keret osztja a vizsgálódást két részre. Az els  rész 

középpontjában András Sándor Gyilkosság Alaszkában cím  regénye áll (2006), amelyben az 

a felfogás körvonalazódik – hangsúlyossá téve a metafiktív réteget –, amely szerint az embert 

pusztán meglév vé tev  elméleti megismerés a világban-való-lét speciális, de nem els dleges 

és kitüntetett módja. A kulturális emlékezet kutatásának kérdéséb l indul ki: az ebben foglalt 

második id sík fel l válik az „egyidej ség” és az ennek elméleti és módszertani keretéül 

szolgáló szemiotikai paradigma az egy „vetületben” való megrekedés egyik aspektusává, 

annak egyik meghaladandó vonatkozásává. A kulturális különböz ségnek ebben a 

tapasztalatában a megismerés az alany-tárgy típusú megismerés helyett az eminens 

értelemben vett dialógus felé mozdul el. 

Ambrus Zoltán, Jókai Mór és Kondor Vilmos egy-egy m vében a dolgozat a tudás 

konstituálódásának folyamatát vizsgálja a megismerés uralkodó metaforáiból kiindulva. A 

kiválasztott m vek jellegzetessége, hogy az id b l való „kireflektálás” lehet ségének 

megtagadottsága, a tradíció hatalmának és ezáltal a reflexió korlátozottságának felismerése, a 

történelem fölötti igazságról való lemondás (András Sándor regényével szemben) az igazság 

akadályoztatásaként, és nem lehet ségének feltételeként nyer értelmezést. A három m

„esettanulmányoknak” tekinthet  elemzése azért különösen tanulságos, mert a hermeneutikai 

szemléletmód lehet sége, de végül megtagadása a szemiotikai paradigma (Kuhnnal szólva) 

válsághelyzetére adott válaszként jelentkezik. Jókai Mór A lélekidomár cím  regényében 

(1889) a megismerés a szemiotikai paradigma vágyott meggy z désének (az igazság 

kritériuma, a bizonyossággal azonosított igazság) és a hermeneutikai paradigma mindent 

átfogó tradíciófelfogásának fenyeget ként, szorongatóként megélt tapasztalatának 
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feszültségében m ködik. A m  végül magát az emberi megismerést utasítja el, de fenntartja a 

történelem fölötti igazság eszméjét azáltal, hogy a metaforájaként m ködtetett „világító 

háromszöget” a Szentháromság alakzatába írja. Ambrus Zoltán A gyanú cím  elbeszélésében 

(1892) a f szerepl  kezdeti megismerési koncepciója (a nyomozótól „független” igazság 

igénye, az események inherens értelemtartalma) szorosan összefügg az „utólagosság” 

narratológiailag vizsgált alakzatával: a megismerés folyamata csak annyiban tarthat számot 

érdekl désre, amennyiben képes nem részt venni az igazság megjelenésében. Amikor a 

f szerepl  szembesül a maga – els dlegesen Hayden White nyomán jelentésessé tehet  – 

részvételével, a nyomozás által kijelölt keretekkel és a tényként való megalkotás értelmez i 

m veletével, ez a „minden lehetséges” kétségbeesett állapotát idézi el . Míg Jókai a 

transzcendens szférába vetített igazságot tartja fenn, itt az önmagával szembeni ellenségesség 

(mert kiiktathatatlan a megismerés folyamatából) kizárólag az öngyilkosságban kínál „kiutat”. 

Kondor Vilmos Budapest Noir cím  regénye (2008) ezekkel ellentétben az alkalmasság – és 

nem a leképezés – horizontján felmerül  tartalomra és a cselekvésként m köd  megismerésre 

kérdez rá. Ez maga után vonja, hogy az egyén tudatosítja társadalmi és fizikai pozícióját, a 

„klasszikus” detektív testi sérthetetlensége ugyanis innen belátható módon megismerésének 

az id b l „kireflektáló” karakterével függ össze. A befejezés azonban „visszalép” a szöveggel 

párbeszédet folytató felfogástól, és fenntartja a „tényeknek” az egyén hozzáférését l független 

létezését, jelentésük inherens rögzítettségét. A megismerés konstrukciója tehát mindhárom 

kiválasztott m ben úgyszólván „felkínálja” a hermeneutikai szemléletformát, illetve a 

Jonathan Crary nyomán sztereoszkóp modellként leírható megfigyeléskoncepciót. Azonban 

mindegyikben szorongatóan jelentkezik a hagyományban való benne állás és az abszolút 

igazság eszményének ellentéte, illetve Crary fel l a látott dolog t lünk nem függetlenül és 

nem tárgyszer ségében létez  felfogása. Az elemzések így rávilágítanak a paradigmák 

feszültségeire, válsághelyzetükre, a kimozdításukat szükségessé tev  mozzanatokra és jelen 

esetben az elfogadásukat megakadályozó szemléleti elemekre.  

A két szöveg (a b ntény és a „rekonstrukció”) közötti fordítói eljárásként 

megközelített, illetve másfel l az építészeti alakzatrendszerben m köd  folyamatként 

értelmezett nyomozás elemzése mentén bontakozik ki a dekonstruktív paradigma 

érdekeltsége. A fordításelméletek számos belátása nyithat távlatokat a nyomozás 

értelmezéséhez, mindenekel tt „eredeti” és fordítás viszonyában, a m faj „eredet-

központúságában”, az „ismétlés” tekintetében és annak kapcsán, hogy az el feltevés szerint az 

„eredeti” alapvet  tulajdonsága a verbalizálhatóság. Ennek révén lehet vé válik annak 

árnyaltabb és számos kortárs m  értelmezése tekintetében termékenyebb leírása, hogy a 



8

„megválaszolatlan kérdés” (Porter) miért vár „választ”; illetve az „esemény” helyett 

szövegként értett „eredeti” miért (vagy adott esetben miért nem) követeli meg a fordítást. E 

kérdések szempontjából Tandori Dezs  a detektívtörténet legkiemelked bb újraértelmez je a 

kortárs magyar irodalomban. Nem szeretném, ha fáznál! és Vér és virághab cím  regényeinek 

ebb l az irányból való interpretációja rámutat arra, hogy a m veletként felfogott tér és id

megakadályozza, hogy az esemény identitása önmagára-önmagába záruljon. E. T. A. 

Hoffmann Scuderi kisasszony cím  m ve kínál lehet séget a „klasszikus” detektívtörténetben 

(illetve másfel l a hatékonyság elvében) szület  fordítás elhelyezésére a deleuze-i és 

baudrillard-i szimulakrumok rendjeinek elméleti keretében, ezáltal árnyalva a „leképezésként” 

értett nyomozás fogalmát a „fizikai” látás és a tudáseszmény összefüggésében. Agatha 

Christie A láthatatlan kéz cím  regényének elemzése a „leképezés” igényében a jelenlét 

tekintélyének a m fajt strukturáló szerepére mutat rá. Az interpretáció rávilágít arra, hogy a 

rend „helyreállításának” a szemiotikai paradigmában tárgyalt igényét miként ássa alá a 

szupplementaritás logikája. Walter Benjamin szövegként értett város fogalma (Das Paris des 

Second Empire bei Baudelaire) nyomán a b ntény „törésként”, „hézagként” írható le annak 

olvashatóságában. A m faj dekonstruktív olvasata azt teszi „beláthatóvá”, hogy a gyilkosság 

mint „törés” egyetlen pillanatban sincsen jelen, minden felidézett jelenlétben különbözés 

rejlik, és így a (békés vidékkel szupplementárisan szembeállított) „gonoszság” el z

szervez dését kell feltételezni.  

A benjamini megközelítés oly módon képes „eredeti” és „fordítás” viszonyaként 

újraértelmezni a nyomozást, hogy a riffaterre-i intertextualitás-koncepció keretében az 

„el feltételezett” intertextust megkövetel  „anomáliaként” határozható meg. Tandori 

krimijeinek grammatikai-szintaktikai „hibái” pedig a hézagot, törést képez  „b ntényt” nyelvi 

jelenségként interpretálják. Másfel l Derrida felfogása nyomán megállapítható, hogy a 

„rekonstrukció” azért képes az „eredeti” feloldására, hatásának semmissé tételére és így végs

soron eltörlésére, mert elutasítja a lefordíthatatlanság aspektusát, ezzel megakadályozva az 

„eredeti” túlélését. Innen olvasva közelíthet  meg Tandori Dezs  krimijeiben a „túlélés” és az 

eredeti el nem „törölhet sége”, ami a m veletként felfogott tér tekintetében a történet 

„felépítéseként” értett nyomozás m ködését és ennek poétikai kiaknázását jelenti. A háló(zat), 

az oksági kapcsolat kialakításának és ezek „mozaikként” felfogott rendszerének vizsgálata a 

dekonstruktív paradigmában arra mutatnak rá, hogy a nyomozás miként vonja be és aknázza 

ki a „rekonstrukció” építészeti alakzatát. Az alapok újrafektetése annak belátásával jár, hogy 

az alap nem értékelhet  le többé metaforaként valamely magasabb rend nek, nem anyaginak 

vélt igazságra való hivatkozás végett. Rámutat arra, hogy a „klasszikus” megoldás csupán 
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elfojtások árán valósítható meg. Az alap ugyanis elhalasztja az eredetet, amelyet pedig keres; 

ezzel lehet vé teszi a fordítást, de megakadályozza az építmény befejezését, az elkerülhetetlen 

befejezetlenség pedig egyúttal a további fordítások szükségességét jelenti. Ezáltal aláássa a 

nyomozásnak azt a törekvését, amely az „alátámasztó jelenlétként”, egyszerre metafizikai és 

építészeti vonatkozásában értett „alap” – eltér  irányból, de Baudrillard és Derrida fel l 

egyaránt jelentésessé tehet  – lefektetésére irányul.  

A tanulmányozott szövegkorpusz kiszélesítését mindenekel tt a város olvashatóságát 

tárgyaló és az ahhoz szorosan kapcsolódó, ökokritikai néz pontú fejezetek követelik meg. 

Ezekben a „klasszikus” detektívtörténet m fajából kiindulva, arra alapozva szélesebb 

kontextusba helyezem (Lengyel Péter Macskak , Tar Sándor Szürke galamb, Bodor Ádám Az 

érsek látogatása; illetve az ökokritikai fejezetben Hamvai Kornél Kitty Flynn, Száraz Miklós 

György Az Ezüst Macska, Térey János A Nibelung-lakópark cím m veit vizsgálva 

közelebbr l) mind a város olvashatóságának, mind annak kérdését, mit követ el a térben a 

b nt elkövet  ember. Fontos alapot jelent Walter Benjamin Baudelaire-könyve, amelyben a 

várost szövegként, a nyomozót olvasóként, mégpedig az embert a város ismeretlenségéb l 

kiemel  olvasóként, a nyomozást pedig olvashatóvá tételként értelmezi (Benjamin f

hivatkozási pontja a disszertáció terminusaiban a szemiotikai paradigma). Más szóval a m faj 

„eredetét” a nagyvárosi tömeg sajátosságaiban keresi. A dolgozat így az olvasáselméletileg 

megközelített nyomozás kontextusában vizsgálja – el bb a „klasszikus” – detektívtörténetet. 

Ennek elemzése egyrészt szorosan kapcsolódik a dekonstruktív paradigmát tárgyaló 

fejezetben az építészeti alakzatrendszert m ködtet  nyomozásról tett megállapításokhoz, 

amelyeket átfogóbb kontextusban, a nagyváros kronotoposzában helyez el; másrészt a 

„klasszikus” krimi vonatkozásában definiált metapozíció, centralizáltság, hézag, anomália

fogalmak és a titok assmanni megközelítése alapul szolgálnak az ezt követ  interpretációk 

számára, amelyek ezek újraértelmezéseinek példáit kívánják megmutatni a kortárs magyar 

irodalom kiemelked  alkotásaiban, a m fajiság tekintetében szélesebb összefüggésben 

kutatva a b n, az olvashatóság, a tér szövegisége és a felügyelet kérdését.  

A metapozíció fontos mozzanata, hogy képessé teszi az egyént arra, hogy a tömegre – 

valamely módon megalkotott – „rendet” ruházzon. Ez az a pont, ahol látás és olvasás 

érintkezik. A kérdés másik oldala az ismeretlen stratégiai titokként (Assmann) való 

megalkotása: a tudatos eltitkolás feltételezése egyúttal a „megoldhatóságot” is jelenti. Az 

eljárás rámutat arra, ahogyan a tett „b nténnyé”, azaz társadalmi eseménnyé válik. A Hans 

Jonas által a kauzalitás neutralizálódásának nevezett sajátosság Crary fel l a látás camera 

obscura modelljeként értelmezhet . A látásnak ez a fogalma azért különösen termékeny, mert 
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így a „zárt tér” tematikus elem helyett a tudással, a tudáseszménnyel való meghatározó 

kapcsolatában vizsgálható. A camera obscura modellel leírható „centralizáltság” 

többréteg en közelíthet  meg, hiszen a szerepl k számának és a történet „szálainak” 

korlátozottságát biztosítva egyúttal lehet vé teszi a lineáris, célelv  narratívát, amely éppen 

azt követeli meg, hogy minden elem elnyerje benne a „helyét” (ezt értve jelen összefüggésben 

azon, hogy a végpont kermode-i értelmét kényszeríti a történetre). A „centralizáltság” tehát 

egyaránt értelmezhet  a narratívafogalmat, az intertextualitás koncepcióját, a b ntények 

„motiváltságát” és a diskurzusok viszonyát tekintve. Ez utóbbi a nyomozói beszédmód 

kitüntetettségét jelenti, a metaolvasói pozíció lehet ségét. Környezetének „urává” válik, 

képessé arra, hogy a tettest kiemelje a névtelenségb l, a számára elrejt zést biztosító 

közegb l, olvashatóvá téve a város szövegének „hézagait”. 

Lengyel Péter Macskak cím  regénye egyrészt arra kérdez rá, hogy a diskurzus 

követelményei miként állítják el  az „eredetnek” tekintett eseményt (semmint fordítva, 

mintha „feltárandó” volna); másrészt a narratíva culleri „kett s logikáját” és a jaußi 

emlékm –partitúra szembeállítást a térben érvényesítve, illetve a narratíva „szövetében” 

teremtve „hézagokat”, újraértelmezi a város szövegként való felfogását és az ennek 

olvashatóvá tételeként definiált nyomozást. Annak a kérdésnek, hogy a detektívtörténet 

miként alkotja meg a b nt olvashatatlanságként, ez a másik oldala: miként állítja el  az 

olvashatóvá tétel a b nr l való beszédként a maga „id tlenségét hirdet ” narratívát (a 

„totalizálás” alakzatában), és ezzel a b nt és a b nöst. Tar Sándor Szürke galamb cím

m vének elemzése a fentiek szerint értett „centralizáltság” hiányát vizsgálja, mégpedig a 

város olyan szövegében, amelyben az egyenrangúként tételezett választási lehet ségek – M

és Szöveg barthes-i fogalmait, valamint az intertextualitás riffaterre-i koncepcióját véve alapul 

– aláássák a metaolvasói pozíciót. A pluralitást, a sokféleséget érvényesíti a tér 

tapasztalatában. Ha tehát Benjamin a detektívtörténet eredeténél a városnak azt a sajátosságát 

találja, hogy a b nöz  számára menedéket nyújt, ahonnan azonban e m faj kiemeli t, akkor 

Tar krimijének „eredeténél” a diskurzusok sokfélesége vélhet , amelyek között csupán egy a 

– ráadásul a b nöz höz rendelt – olvashatóvá tétel. Bodor Ádám Az érsek látogatása cím

regénye a város olvashatósága kapcsán a tekintetben érdemel különös figyelmet, hogy a tér 

palimpszesztként való olvashatósága rávilágít: a magát a „szemiotikai olvasás” számára 

kínáló „fels ” réteg is korábbi szövegek fragmentumaiból áll, illetve Kittler fel l jelentésessé 

tehet  ennek rögzít , „lejegyz ” funkciója. Ennek elemzése az ökokritikai perspektíva 

prózapoétikai és szemléleti alapjait demonstrálja a foucault-i felügyelet és a kittleri 

„lejegyzés” összefüggésében. 
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Az ökokritikai néz pont érvényesítésével az olvashatóvá tételként értett nyomozás, 

valamint az ebben foglalt tér- és környezetfelfogás korlátai mutathatók meg azáltal, hogy az 

interpretáció el térbe helyezi az irodalom „kapacitását” a környezet, valamint a térben 

cselekv  és abban b nt elkövet  – és másfel l azt megismer  – ember ehhez f z d

viszonyának, attit djeinek artikulálására. A m faj térkezelésének ebben az elméleti keretben 

való kutatása megköveteli egyúttal a tárgyalt m vek korpuszának a detektívtörténett l a b n 

irodalmának tágabb köre felé történ  kiszélesítését. Az olvashatóvá tételt a tér eszközjelleg

felfogása teszi lehet vé, illetve másfel l az olvashatóság a „lenyomat” közegeként értett tér 

koncepcióját alakítja ki. A kérdés másik oldalát, a megismer  ember téralakító m veleteit 

Barsi Ödön, Havas Zsigmond, Nagy József, Orczy Emma bárón  (Baroness Emmuska Orczy) 

és Száraz Miklós György m veiben tanulmányozza a disszertáció. Innen értelmezve válik a 

m fajban a mai horizonton szemléleti korláttá, hogy a város fenyegetését a textualitásban 

hárítja el, elvonva a figyelmet arról, hogy a diskurzus és az anyagi világ miként formálják 

egymást kölcsönösen. Ebben a vonatkozásban olvasható Száraz Miklós György Az Ezüst 

Macska cím  regénye a detektívtörténet ökocentrikus újraértelmezéseként, amely rámutat 

arra, hogy a m faj térfogalmának a természettel szembenállóként definiált olvashatóság, 

olvashatóvá tétel felértékelése az el feltétele. A „klasszikus” detektívtörténet a környezetet a 

b n elleplezése, illetve megismerése kizárólagos érdekének rendeli alá mint ennek – 

Lawrence Buell, Friedrich Kittler, Ken Warriner és Richard Conviser, Daniel C. Dennett, 

Martin Heidegger, Gaston Bachelard, Richard Sennett koncepciója fel l különböz  elméleti 

irányokból vizsgált – manipulálható közegét, a múltbeli történés újrareprezentálásának 

els dleges eszközét. Ebben a tekintetben szembeállítható a reneszánsz szemléletben fogant 

kiemelked  drámával, a Macbethtel, amelyben a természet (szokatlan események révén) 

megjeleníti a b nt, hiszen cselekv  természetet alkot, amelynek szokatlan viselkedése bajt 

jelent. Így szélesebb összefüggésben közelíthet  meg, hogy a detektívtörténetben a b n nem a 

világrendet sérti meg, hanem a térben „eltérést” vagy Dana Brand nyomán „hézagot” 

eredményez. A „kozmológiai világrenddel” ellentétben technológiai ismérvekkel jellemezhet

„rend” kerekedik fölül, amely végül a mechanizmus hatékonyságának kudarcát teszi 

láthatóvá. A tér technológiai eszközzé váló, a b ntény m ködtetése vagy akadályozása 

kizárólagos jelentésével bíró tér fogalmát vizsgálja a disszertáció Hamvai Kornél Kitty Flynn 

cím  drámájában. Térey János A Nibelung-lakópark cím  m ve pedig mindenekel tt az 

ember természeti tényként való megnevezésében (amelynek elemzése visszautal a Macbeth-

értelmezésre) és ezzel összefüggésben a hageni bosszúban organikus metaforikába íródó 

városi tér tekintetében nyit új távlatokat a kortársi kezdeményezésekben. 
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A kutatás további irányai 

További kutatási irányként a „mediális paradigma” jelölhet  ki, amelyet a disszertáció 

a szemiotikai paradigmát tárgyaló fejezetben érint legesen vizsgál. Azért ebben a fejezetben, 

mert a szemiotikai paradigmára jellemz  világa „optikai adottságainak” el térbe helyezése. A 

mediális paradigma azonban a láthatóvá tétel egyetemessé tett igényével és ennek mediális 

feltételezettségével összhangban kilép a papír médiumából, és a filmét „követeli meg”. A 

disszertáció ezért nem tárgyalja behatóbban; mindazonáltal a detektívtörténet és a film 

viszonya, a „megfilmesítés” fogalmának és eljárásának e m fajban való értelmezhet sége, 

valamint az önmegértésre történ  visszahatása az ismeretelméleti paradigmák további 

vizsgálatában jelent s horizontot képez. Ez a további kutatási irány egyúttal magában foglalja 

a „mediális paradigma” fogalmának árnyalását, akár további paradigmák megkülönböztetését, 

hogy az elméleti keret számot tudjon adni a filmek mellett az egyéb médiumokról is, például 

számítógépes játékokról a virtualitás terében. 


