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N yárliget-B agdad-tengely
Csabai László: Szindbád, a detektív. Magvető Kiadó, Budapest, 2010. 2990 Ft
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Csabai László könyvének címszereplő
je nem a Krúdy  teremtette hős. Nem a 
hajós és nőcsábász, hanem egy detek- 
tívregényeken felnőtt nyomozó, aki 
gyermekkorának egy részét a mesés 
Bagdadban és környékén töltötte -  
mivel apja, Schiffer Ervin „inspekciós, 
valamint belgyógyász és sebész szak
orvos” ott praktizált. Schiffer Árpád 
tehát Bagdadban vált Szindbáddá, s 
hazatérte után is az maradt.

Nyárliget egy képzeletbeli, gondo
san és színesen megfestett város, a 
hely, ahol a kötet 14, hosszabb-rövi- 
debb elbeszélése játszódik, és amely 
lehetne akár Nyíregyháza is, a szerző 
szűkebb pátriája. Bár a város fiktív, az

idő nagyon is valós: az 1920-as évek
ben kezdődik a kalandok sora, amely 
egészen a második világháború végé
ig kitart. Csabai László Szindbádja szü
lőhelyének régi és új, súlyos és kevés
bé súlyos bűntényeit, emberrablásait,

emberöléseit igyekszik felgöngyölíte
ni, de soha nem az erő és a hatalom fi- 
togtatásával, hanem a józan ész, a logi
ka alapján. Miközben pedig a történe
tek során egyre ismerősebbek lesznek 
a nyárligeti iparosok, polgárok, úgy 
egyre többet tudunk meg a nyomozó 
gyerekkoráról, a mesés arab világról, a 
bagdadi életről, a szokásokról, a keleti 
vallásokról és hiedelmekről.

A Krúdy Gyulához hasonlóan nyír
egyházi születésű, és családjával ma 
is ott élő Csabai Lászlót tanárként és 
iskolakönyvtárosként ismerték a he
lyiek egészen addig, amíg 2006-ban 
megjelent első, ugyancsak elbeszélés- 
kötete, A hiéna reggelije. Csabai most 
látta elérkezettnek az időt, hogy újra 
megmutassa magát íróként. Ugyanak
kor hőse, Szindbád alakja már jó ideje 
formálódott, sőt, történetei is rendre 
napvilágot láttak irodalm i lapokban.

(Csabai László jú n iu s  6-án, vasár
nap déltől dedikál a Vörösmarty téren, 
a Magvető standjánál.)

K em ény kötésű k rim i
Kondor Vilmos: A budapesti kém. Agave Könyvek, Budapest, 2010. 2980 Ft
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A helyszín egy ország, ahol még 
Kállay M iklós m iniszterelnököt is 
lehallgatják németbarát munkatársai, 
mert kiugrana a háborúból. Ahol az 
első számú kémelhárító tiszt, Ujszászy 
István  saját letartóztatására készül, 
m ikor becsengetnek hozzá. És köz
ben titokzatos m unkatáborokról 
beszélnek a pesti utcákon. 1943-ban 
már nem lehettek illúzióink, de egy 
reménysugár még igen: ha a minisz
terelnök titokban el tudja juttatni 
békítő üzenetét a szövetségeseknek, 
talán megúszható az értelmetlen vér
ontás, s Magyarország kimarad a világ
háborúból. Az üzenet küldönce egy 
hajdani újságíró, a Reuters hírügynök
ség munkatársa, Gordon Zsigmond.

Neve ismerősen cseng azok szá
mára, akik olvasták Kondor Vilmos 
két korábbi történelm i bűnregényét, 
a Budapest n o irt és a Bűnös Buda
pestet. A nyilvánosságtól tartózkodó

Kondor két éve keltett feltűnést el
ső noirregényével, amellyel -  m int
hogy a hard boiled (kemény kötésű) 
bűnügyi krim inek Magyarországon 
nincs irodalm i előzménye -  műfajt 
teremtett. Persze nem téved nagyot, 
aki felismerni véli bennük Raymond 
Chandler vagy Dashiell Ham m et 
1920-as, 30-as években játszódó re
gényeinek világát. U tóbbi Véres ara
tás című klasszikusából még idéz is

Kondor a Budapest noirban, de ez 
m it sem von le könyvei izgalmából 
és eredetiségéből. A  most megjelent 
A budapesti kémben stockholmi, lon
doni, isztriai és a novellaértékű ve
lencei kitérő után is ide tér vissza. És 
nemcsak a városra nehezedő po liti
kai nyomás foglalkoztatja, hanem szí
vesen időz el a polgári hétköznapok 
in tim  közegében. A lakásokban meg
tudjuk, hogyan főztek szinte semmi
ből. Ujszászyék Bauhaus-házában lát
juk a menyasszony Karády Kata lin t 
pihenni. A városligeti műjégen pedig 
a forralt bor idézi fel az örök receptet: 
nem számít, ha kevés benne a szegfű
szeg, csak meleg legyen.

Miközben harmadik regényének 
hangulata is fojtogató, a történetve
zetés következetes, a párbeszédek szi
kárak, A budapesti kémre Kondor stí
lusa megérett, leszálkásodott. A gyer
mekháj, ami korábban megült a szö
vegtesten, eltűnt. Az első két krim iben 
jelentkező túlzott kutatási buzgalom 
(a korabeli utcanevek hivalkodó so
rolása) immár a múlté. Maradt a kor
szak fölényes ismerete és a mesteri fe
szültségteremtés. Nyomasztó és sötét, 
m in t a politika i alvilág: remekbe sza
bott magyar kémregény.
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