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1929 tavaszán Gordon Zsigmond, a Phi
ladelphia Inquirer újságírója váratlan felada
tot kap: cikket kell írnia a várost behálózó 
szeszcsempészetről és az abból táplálkozó 
korrupcióról. Ennek érdekében beépül a 
legnagyobb bűnözői bandába, ahol Ame
rika rettegett urai, többek közt a kegyetlen 
gyilkos Frank McErlane, a Philadelphiát 
vasszigorral kormányzó Varé szenátor és 
A1 „Hasított képű” Capone diktálják a fel
tételeket.

A vér és bűnök kísérte anyaggyűjtés so
rán Gordon váratlanul összeesküvésre buk
kan, veszélybe kerül az élete, mindezt pedig 
tetézi egy rosszkor, rossz időben meghallott 
magyar szó, egy depressziós apa és az ag
gódás egy jobbreményű, vézna kis kültelki 
szeretőért.

Dióhéjban így foglalható össze a Bű
nös Budapest-ciklus hatodik kötete, amely 
egyszerre megnyugtatóan ismerős, mégis 
új: az úgynevezett hard-boiled (kemény) 
krimi stílusjegyeivel egy bűntény(sorozat) 
ürügyén avat főszereplővé egy önmagában 
is nagyon izgalmas metropoliszt. Igaz, ez
úttal a sorrend fordított, ezért is olvasható

a borítón a „nagy sikerű Budapest N oir 
előzményregénye” kitétel, hiszen míg az 
eddigi részekben többnyire a magyar fő
várost járták keresztül-kasul a szereplők, 
most ugyanolyan részletességgel ismer
hetjük meg a korabeli Philadelphiát, illet
ve az eseményekkel összefüggően Gordon 
Zsigmond 1930-as hazatérésének okait és 
előzményeit.

Az amerikai évtized (Gordon apjával 
az után érkezik az álmok földjére, hogy 
a Lenin-fiúk megölik az anyját) történé
sei a korábbiakban csak vissza-visszatérő 
utalásokban és néhány kisebb novellában, 
felületesen bukkantak elő. M ost azonban 
alaposan megmerítkezhetünk az 1920-as 
évek végének bűnös tengerentúli világában, 
hála Kondor mindig nagyon erős és talán 
ezért is megunhatatlan atmoszfératerem
tési képességének: a vértől, hányástól és 
izzadságtól sikamlós bokszklubok, az ele
gáns szállodák előcsarnokai, a folyóparti 
titkos szeszfőzdék, a külvárosi motelek és 
különféle nációk vezette utcai kifőzdék 
vagy a maffiafészkek aprólékosságig hite
les leírásai pillanatok alatt beszippantják az 
olvasót. Ez még akkor is így van, ha ez a 
túlrészletezettség időnként bosszantóvá vá
lik, a sokáig jól alkalmazott irónia a végére 
teljesen kifullad, és a cselekmény is többször 
logikailag teljesen hiteltelen irányt vesz.

Kondor Vilmos regényeit ugyanis éppen 
hogy nem a totális történelmi hűség miatt 
szeretik sokan (bár az összesen érződik és 
néha túlzottan is előtolakodik az alapos 
előzetes kutatómunka), hanem mert olya
nok, mint egy jól összerakott régimódi film, 
benne az eltántorítathatatlan, cigarettáról 
whiskey-re gyújtó főhőssel, szebb jövőt ál
modó utcalányokkal és akár még emberi 
arcot is mutatni képes gonoszokkal. Ezért 
is volt olyan nagy kár, hogy a néhány éve 
nagy feltűnést keltett, egyenesen irodal
mi szenzációként berobbant első Gordon 
Zsigmond-sztori, a Budapest Noir azonos 
című filmes adaptációja nem lett igazán 
átütő. A Gárdos Éva rendezte film Kolov- 
ratnik Krisztián és Tenki Réka remek ala
kítása és az aggályosán korhű díszletek és 
jelmezek ellenére is megmaradt a jobbféle 
tévés adaptációk szintjén, hiába költött rá a 
Magyar Nemzeti Filmalap kilencszázmillió 
forintot. Szerencsére, ahogyan most A bu
dapesti gengszter megjelenése is igazolja, ez 
nem vette el az írói kedvet, és talán még 
belefér az életműbe a gyerek- és kamaszkori 
évek feldolgozása is, háttérben a 20. század 
első két évtizedének viharos magyar tör
ténéseivel. És mire ezek megíródnak és az 
olvasók elé kerülnek, talán fény derül arra 
is, ki rejtőzik valójában a Kondor Vilmos 
álnév mögött. ■
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