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sik szereplője) beleszól, beleírja magát 
annak szövegterébe, mivel csak ezáltal 
tudhatja meg majd a gyerek a teljes 
igazságot. Itt viszont nem lábjegyzet
ként, hanem a szövegtestben olvadnak 
egybe és válnak külön a nő és férfi, férfi 
és nő, gyilkos és gyilkosa, áldozat és ál
dozata beszédmódjai, mint szerelmük 
leírásában a testek egyesülése és áldo
zása, illetve mégis azok eggyé olvadásra 
való teljes képtelensége.

Az újraírás prosopopeikus alakzat
ként működik a regényben, Olga le
másolja Verőn meghalt fivérének a le
velét, ezzel egyszerre ad hangot az eltá
vozottnak, illetve bizonyos értelemben 
a halál utáni egyesülés reményében 
menedéket keres az olvasás és újraírás 
rítusa által arcot és hangot nyert fér
finál, akiről úgy képzeleg néha, mint
ha „megmentettem volna az életnek” 
(280).

Csáth végrendeletének vendégszö
vegként való beemelése a regénybe 
szintén kiemelten jelentős. Hatvan
négy percig másolja Olga az első szótól 
az utolsóig azt a vények hátoldaláról 
Verőn által lemásolt végrendeletet, me
lyet a férj két hónapig írt, és ami ma
radéktalanul vesz lajstromba minden 
dolgot a lakásból, köztük Olga összes 
személyes tárgyát is. Megsokszorozó
dik ezek egymásra tevődése révén az 
újraírás, Jóska szövegét újraírja Verőn, 
azt pedig Olga másolja újra, egymás
ra íródik a szöveg, mint ahogy az írás 
rítusa által egyé válnak ők maguk is, 
egyszersmind élesen el is különbö
ződnek egymástól ebben a halálra ké
szülődésben.

A Spanyol menyasszonyi sodró ritmu
sa, tobzódó történetei, elbeszélésszerve
zése és szókimondó nyelvezete révén a 
kortárs irodalom egyik legkimagaslóbb 
teljesítményének tekinthetjük. ■ ■ ■
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Manapság hálás dolog krimikről írni.
Évente tízezer számra jelennek meg 

a jobb vagy rosszabb detektívregények, 
és közben a krimit azzal „tiszteli meg” 
az irodalomelmélet, hogy a posztmo
dern egyik emblematikus műfajának 
tekinti. Természetesen nem elsősorban 
a „kemény krimiket”, hanem a klasz- 
szikus detektívregényt átkódoló meta
fizikus- vagy anti-detektívtörténete- 
ket1. A könyvesboltok polcait megtöltő 
hard-boiled schoolnak többnyire csak 
a mostohatestvér szerepe jut ezekben 
az írásokban. Ezért is érdekes most

-  jelentős, magyar nyelvű elméleti-kri
tikai olvasmányok2 után — egy olyan 
tanulmányt kézbe venni, amely a bűn
ügyi regényt a kemény krimik, a hard- 
boiled th rillenk, vagyis lényegében 
a realista regények alapján értelmezi.

Minden irodalmi műfaj előfutára
it az utókor teremti meg. De melyik 
utókori Mert mintha nem ugyanabban 
a térben és időben élnének a kemény 
krimik és a posztmodern hibridek ol
vasói — másféle kritikai nyelv, másfajta 
olvasói elvárások, másféle „emlékezet”. 
A metafizikus detektívtörténetek elem
zői Edgar Allan Poe-t tartják a detek- 
tívregény megteremtőjének, míg a ke
mény krimikre összpontosító Varga 
Bálint az első nagy magándetektívek, 
Vidocq és Allan Pinkerton emlékiratait 
elemzi részletesebben.

Hiszen a krimi együtt születik 
a „tudományos” bűnüldözéssel. De 
a bűnüldözés már a 19. században 
sem csak társadalmi, hanem textuális- 
irodalmi feladat is: elfogni é s  megírni

-  ez volt az első, dokumentáltan létező 
magándetektívek célkitűzése is. És már 
ezekben az emlékiratokban kialakul 
a referencialitás és fikció, dokumen
tumszerűség és kalandregény jellem
ző egyvelege. De vajon tényleg olyan

Varga Bálint:
M agándetektívek. Oknyomo
zás valóság és fikció területén. 
Agave könyvek, 2005.

átjárhatatlan határvonal választja el 
a hard-boiled thrillereket és a posztmo
dern művészkrimiket?

Minden detektívtörténet egyazon 
alapsémára, egy ismétlődve variálódó 
hermeneutikus kódra., azaz egy bűn- 
cselekmény elkövetésére és a tettes 
lassú, fokozatos leleplezésére épül. 
A társadalmi tér, ahol a tettet elköve
tik és leleplezik, csak a kód, a bűnöző 
és a detektív közötti játszma háttere
ként érdekes. Hiszen a jó krimikben 
minden mozzanat, minden kis részlet 
a játszmával (a gyilkosság elkövetésé
vel és leleplezésével) összefüggő sze
miotikái funkciót kap. A krimi realiz
musa a kódnak alárendelt — így hát ez 
a valóságábrázolás természeténél fogva 
is más, mint a 19. századi nagyregé
nyek társadalomábrázolása. Ez a re
dukált realizmus nemcsak utólagos 

„engedmény” a realizmusnak, hanem 
már a klasszikus detektívtörténeteket, 
Conan Doyle történeteit is jellemzi.

A fiktív és való, a hermeneutikus 
kód (a séma) és társadalmi környezet 
viszonyát Varga Bálint egyfajta mitoló
giaként értelmezi. Vajon helyénvaló-e 
ez? Természetesen nem a bűnügyi regé
nyek alapvető metafizikusságáról (rej
tély és felderítés), rituális alapsémájá
ról (beavatás, áldozat, bűnbakkeresés) 
beszélek. A detektívek nemcsak azért 
mitikusak, mert Oidipusz módjára 
nyomoznak, vagy mert Thészeuszként 
szállnak le az „alvilágba” — a rejtély 
után nyomozó hőst a kód, a feladat 
köré szerveződő társadalmi valóság is 
mitikussá teszi. Hiszen csak a játszma



szabályai biztosítják, hogy ábrázol
hatok legyenek bizonyos életformák 
tapasztalatai. A realista regényhagyo
mányt ma már többnyire csak a hard- 
boiledkrimik mesterkélt játékszabályai 
éltetik.

A logikusan okoskodó, a „mi 
lett volna, ha...?” kérdését is felve
tő, a múltat rekonstruáló, a tényeket 
tisztelő történész gondolkodásmódja3

— nagyon hasonlít a detektívekére. Lé
teznek a történelmi regényeket és ha
gyományos detektívtörténeteket ügye
sen kombináló regények4 (Gordianus- 
történetek, Rózsa neve stb.), de a két 
elbeszéléstípus között talán szorosabb 
a rokonság, hiszen a kemény krimik

„redukált realizmusa” hasonlít a törté
nelmi regények simulacrum-valóságára. 
A történelmi krimi (és tulajdonképpen 
minden hard-boiled detektívtörténet)

— az ókori retorikák szóhasználatával 
élve — nem fabula  és nem história, 
hanem argumentum, azaz olyan „kita
lált dolog”, ami akár megtörténhetett 
volna. Ezek az elbeszélések nem a tör
ténelmi bizonyosságot járják körül, ha
nem a történelmi valószínűséget. De ez 
még nem minden. A logikus gondol
kodás bajnokai, a minden kérdésben 
véleményt nyilvánító, matematikus, 
sakkozó, a szivarhamuk fajtáiról is tu
dományos értekezést író „nyomozók” -  
jellegzetes prototípusuk August Dupin 
és Sherlock Holmes — azt a minden
nél nyugtalanítóbb kérdést is felvetik, 
hogy maga a múlt egyáltalán rekonst- 
ruálható-e. (Talán ezért is ír olyan sok 
történész detektívtörténeteket.)

Ez a mesterkeltség azonban nemcsak 
a krimik vagy a történelmi krimik sa
játja. A lovagregények is — attól függet
lenül, hogy épp mely játszma, a Grál 
megszerzése, a Hölgy megszabadítása 
áll a történet középpontjában -  egy 
aprólékosan bemutatott társadalmi 
szokásrendet tükröznek. Természe
tesen e regények zárt tere nem egy 
rendőrőrs, egy kastély vagy egy vas
úti kocsi, hanem egy hangsúlyozottan 
fantasztikus tér, az artúri meseerdő. 
Ám itt is valószerűség és játékszerűség 
oppozíciója működteti az elbeszélést. 
A részleteknek, tárgyaknak, társadalmi 
típusoknak -  mint a hard-boiled kri
mikben -  itt is szemiotikái funkciójuk 
van, hiszen a mimetikus mozzanatok 
csak a feladat (többnyire a queste) köré 
szerveződve jelenhetnek meg. Erich 
Auerbach épp emiatt a „fogyatékos 
realizmus” miatt tartotta csekély érté
kűnek ezeket az elbeszéléseket5.

Bár a magándetektíveket (a puha
fedeles kiadványok fülszövege alapján) 
szokás „kóbor lovagoknak” is titulálni 

— és azt is tudjuk, hogy a „lovagok játsz
máját” a hard-boiled krimi nagymes
tere, Raymond Chandler beépíti híres 
regénye, a Hosszú álom motívumrend
szerébe én mégiscsak túl jelentősnek 
érzem a két elbeszéléstípus közti elté
réseket. Bár vannak a műfaji egyezése
ket felderítő érdekes elemzések6, azért 
könnyű beláthatnunk, hogy egy szün
telen elágazásokra épülő lovagregény és 
egy logikai indukción alapuló, többnyi
re minimalista stílusban íródott hard- 
boiled krimi nagyon is különbözőek.

Ám a cselekményesség, az igazság- 
osztó hős személye, a játszmának alá
rendelt, „redukált” társadalmi való
ság mellett más párhuzamok is létez
nek. A lovagregény is a populáris és 
arisztokratikus regiszter között lebegő 
műfaj, hiszen a középkor végén már 
tömegével gyártottak megszokott kó
dokat sablonosán variáló, „puhafedeles” 
lovagregényeket. A két elbeszéléstípus 
szociológiai hatása is hasonló. Hiszen 
a lovagregények játszm ái — miként 
a detektívregények játszmái is -  nem
csak irodalmi sablonok, hanem társa
dalmi minták is egyben7.

Ilyen ellenállhatatlanul varázslato
sok lennének a sematikus játszmák 
köré épített valóságok? Ám ezek a tár
sadalmi életet is befolyásoló álvilágok 
nem jöhettek volna létre létező társa
dalmi minták nélkül. A Grált kereső 
és a történelemben valóságosan is fel
bukkanó lovagok -  tudjuk -  egyazon 
század szülöttei. Az első nagy, krimik
re szakosodott bestselleríró, Conan 
Doyle pedig attól kezdve lett hallat
lanul népszerű, hogy Angliában meg
jelent Hasfelmetsző Jack, az a híres 
sorozatgyilkos, akit soha sem sikerült 
leleplezni. Mert miközben a nyomozás 
végérvényesen megfeneklett, a vikto
riánus közönség kárpótolhatta magát 
egy tévedhetetlen detektíwel.

Elfogni és megírni. Varga Bálint 
Magándetektívekje nagyon felkészül
ten ezt az izgalmas olvasásszociológiai 
folyamatot járja körül. Hogyan lesz 
a Sureté megalapítójából, a „megtért 
bűnözőből”, a „legendás” Vidocqból
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(maga is író) romantikus és realis
ta regények főhőse (Vautrin, Jean 
Valjean), sorsa hogyan íródik majd 
tovább D upinként vagy Sherlock 
Holmesként a klasszikus detektívtör- 
ténetekben.

De mikor a szerző a kedvenceiről, 
a kemény krimikről beszél, áhítatosan 
emlegeti ugyan a „valóságot”, a társa
dalmi problémákra való „érzékenysé
get”, ám nem gondolja végig, hogy 
az ilyen vérvalóság a szövegekben mi
képp is szerveződik8. Márpedig a hard- 
boiled krimiknek könnyen megálla
píthatók a közös jegyei: kihagyásos 
szerkezetek, sűrítettség, gyakorta alkal
mazott monológforma, minimalista 
stílus; a műfajnak léteznek zsánerfi
gurái és unalomig ismert helyszínei9. 
A „kemény krimi” realizmusa némely
kor oly sablonos, hogy eszünkbe juthat 
Stendhal előszava a Pármai kolostoriról: 

„...ha délről észak felé haladunk, két
száz mérföldenként új tájat írhatunk le, 
s újabb regénybe kezdhetünk.”10

Ám én úgy vélem, mégsem pusztán 
ez a dokumentarista hűség és ódivatú 
realizmus teszi a hard-boiled krimiket 
olyan varázslatossá. Miközben a mű
fajtól megkövetelt „hitelesség” nem 
engedi, hogy szöveg és valósága iszonyá
ról megfeledkezzünk, az ismétlődve 
variálódó kód (a játszma, a nyomozás) 
azt is lehetővé teszi, hogy ezeket a re
gényeket szöveg—szöveg viszonylatában 
is vizsgáljuk. Mintha a kemény kri
mi maga sem tudná eldönteni, hogy 
a modern irodalomhoz vagy a poszt
modernhez tartozzon. És nekem (vagy 
nekem is) épp ez az eldönthetetlenség 
tetszik. Bár a detektív könyvekből ta
nul, és réges-régi narratív sémák alap
ján cselekszik — azért ő mindvégig bel 
captiv, a valóság fogja.

Amúgy a hard-boiled thrillerris több
féle módon is reflektálhatnak a mű
vészregényekre. Chandler Kaliforniája 
nem a „hitelesség” miatt marad emlé
kezetes az olvasóknak, hanem azért, 
mert a hős, Marlowe olyan ábrándos 
iróniával viszonyul hozzá. Itt a detektív 
nincs a többi szereplő módjára teljesen 
alárendelve a cselekménynek és játék- 
szabályoknak: Chandlernél nem a kód 
és a társadalmi keret közt támadó fe
szültség, hanem a romantikus távlat, 
a hős líraisága élteti az elbeszélést.

A metafizikai bonyodalom és szo
rongás sem kizárólag a metafizikus 
krimik vagy anti-detektívregények sa
játja. Ed McBain Csitt! című regé
nyében egy hosszú börtönbüntetésből 
visszatért művész-bűnözőt, a Süketet 
lépteti fel a más regényeiből már jól 
ismert 87. körzetben. A Süket — hogy 
megtévessze a nyomozást, és hogy csil
logtathassa intellektuális képességeit

— névtelenül küldözgetett Shakespeare- 
idézetekkel, palindromokkal, anag
rammákkal bombázza a 87. körzet rejt
vényfejtésben járatlan, eléggé tompa 
elméjű nyomozóit. A cél: egy muzeális 
értékű hegedű elrablása -  metaforikus 
szinten a hős önmegváltása, hiszen egy

„süketről” van szó.
Bármilyen hihetetlen, a 87. körzet 

nyomozói — legyenek intellektuálisan 
bármilyen középszerűek is — mégis
csak megfejtik a titokzatos üzenete
ket. A bűnöző a saját csapdájába esik. 
Az utolsó oldalakon visszatér a regény 
nyitófejezete: a hős pisztollyal a kezé
ben egy nőt fenyeget. De most a pisz
toly „fordítva” sül el: a férfi marad 
a szobában holtan, a Süketet leteríti 
a nő golyója. A palindrom így lesz 
a történet metaforája. M intha Ed 
McBain a mindenütt jeleket kereső, 
saját csapdájában elpusztuló Lönnrot 
professzor történetét (Borges: A halál 
és az iránytű) fordítaná vissza — de egy 
hard-boiled krimi, azaz egy majdnem- 
realista elbeszélés szabályai szerint.

A tudat — legyen bármily hétköz
napi — legyőzi a tudatalattit. Nincs 
megfejthetetlen titkosírás — a tudat
alatti vágyakat íóVtwy/szerűen lelep
lezi a véletlen információkkal, köz
napi ismeretekkel operáló felettes én

-  a testület, a társadalom, Steve Carella 
és kollégái, a 87. körzet nyomozói. 
A dokumentarista társadalomrajz csak 
felerősíti meglévő szorongásunkat és 
felnagyítja intellektuális esendőségün- 
ket. Tehát nemcsak a posztmodern 
anti-detektívregények képesek kibon
tani a klasszikus krimikben rejlő intel
lektuális és metafizikai lehetőségeket.

Ám nem szükséges tovább eről
tetnünk ezt a gondolatmenetet. Egy 
mű nem teljesen azonos a szövegé
vel, a jelentését azok is befolyásolják, 
akik elutasítják vagy rajonganak érte. 
Borgesnek és Ed McBainnek -  ezzel

senki sem vitatkozhat — teljesen más 
az olvasóközönsége. Én megelégszem 
azzal, hogy kijelentsem, a két elbeszé
léstípus között számos átjárás, kiskapu 
képzelhető el.

Hiszen a valóság sohasem annyira 
egyszerű -  még a Varga Bálint által any- 
nyira kedvelt, és a kritikusok által oly 
sokszor lenézett hard-boiled krimik
ben sem. Egy jó krimiírónak a szok
ványos játszma, az alapséma, a társa
dalmi környezetbe sűríthető realista 
mozzanatok, a detektív-gyilkos-áldo- 
zat hármasságába csempészhető reflexi
vitás számos izgalmas játéklehetőséget 
tartogat.

Ám térjünk vissza Stendhal híres két
száz kilométerére! Vajon melyek egy 
közismert narratíva „meghonosításá
nak” a feltételei? Varga Bálint termé
szetesen nem délről északra, hanem 
nyugatról kelet felé „halad” -  hiszen ő 
a magyar krimi hiányát kutatva a kelet- 
közép-európai bűnügyi regény esélyeit 
próbálja feltérképezni. Bár a cseh iro
dalomelmélet eredményeit közvetítő 
Benyovszky Krisztián nézőpontja tel
jesen más, azért mégis sajnáljuk, hogy 
Varga Bálint egy pillantást sem vet 
a cseh(szlovák) krimiirodalomra.

Hiszen milyen érdekes, hogy még 
a játszma szabályai is átalakulhatnak 
a „kétszáz kilométeres szabály” kö
vetkeztében! Egy nyugati nyomo
zó lehet dekadens, m int Sherlock 
Holmes, lehet érzelgős balek, mint 
Philip Marlowe, de sohasem indulhat 
ki bevallott ideológiai premisszákból.
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A rend szerkezete, maga a rendszer (és 
az ehhez kapcsolódó politikai intéz
mények) sokkal magától értetődőbbek 
egy nyugati detektív szemében — így 
hát a bűnügyi nyomozás nem is igé
nyel ideológiai érveket.

De a szocialista krimi azért nem 
okvetlenül olyan szájbarágós, együgyű, 
hazug, mint a magyar szocialista sztár
írók, Mág Bertalan vagy Berkesi And
rás rémséges oeuvre-je. A csehszlovák 
bűnügyi regények — majdnem olyan 
mértékben, mint az amerikai hard- 
boiled krimik -  olvashatók társadal
mi regényekként is. Míg a Sherlock 
Holmes-történetekben ott lappang az 
angol gyarmati ellentét (tudjuk, Conan 
Doyle-nál a gyarmatokról „fertőzés 
módjára” behurcolt rejtély lesz sokszor 
a titok megoldása), addig Antonín 
Winter történeteit nyíltan tematizálja, 
sőt szinte traumatizálja a nemzetiségi, 
főként a cseh-német ellentét (pl. 77- 
zenhármas tipp). Itt nem a méregkeve
rő nagynénikkel teli angol kastélyok, 
hanem egy félelmetesebb építmény, 
Kafka Kastélya vet árnyékot.

Ezek a csehszlovák regények fa
nyar iróniájukkal, borongós szomo
rúságukkal, idegesen szöszmötölő 
detektíveikkel, tempósabb cselekmény
vezetésükkel és jellegzetes kelet-közép- 
európai problematikájukkal mintha 
egy cseppet sem hasonlítanának a hard- 
boiled krimik feszesebb, elliptikusabb 
szerkesztésére. De azért ugyanazt az 
amerikai krimikből ismerős „redukált 
realizmust” valósítják meg.

Akkor hol a magyar krimi?, kérdez
hetjük.

Természetesen nem szabad arról 
megfeledkeznünk, hogy igenis van ma
gyar krimi. Ám a magyar írók (Darvasi 
László, Lengyel Péter, Tandori De
zső, Németh Gábor, Szilasi László, 
András Sándor) elbeszélései inkább 
a posztmodern anti-detektívregény és 
nem a hard-boiled krimi hagyomá
nyait folytatják. Pedig 1945 után már 
oldódni látszik a magyar értelmiség 
ódzkodása a korábban „művészieden 
ponyvának” tekintett kemény krimik
től. A Nyugat utolsó évfolyama -  mint 
erre Varga Bálint felhívja a figyelmet 

— épp egy bűnügyi regényekről szóló 
vitával zárul.

Sőt. A hatvanas évektől az angol
szász kémregényeket (Green, Le Carré), 
a „kemény krimiket” (Chandler) már 
egyfajta sznob aura veszi körül, a híres 
detektívek neve hivatkozásképp fel
bukkan rangosabb szerzőknél (Ottlik, 
Tandori, Petri, Radnóti), sőt a „ke
mény krimiknek” létezik jelentős kri
tikai recepciója is11. Ám érdekes, hogy 
az egyetlen hard-boiled elbeszélésként 
is olvasható magyar társadalmi regény, 
a Szürke galamb nem látszik tudo
mást venni sem a posztmodern ma
gyar művészkrimikről, sem a kis ma
gyar Chandler-reneszánszról. Meglepő 
módon inkább a móriczi prózahagyo
mányból építkezik.

Márpedig, ha van egy kemény kri
mikben is felhasználható magyar elbe
szélő hagyomány, akkor miért nem lé
teznek Tar Sándor előtti és Tar Sándor 
utáni kemény krimik? Ismerve a hard- 
boiled krimik realizmus-minimumát, 

„röghöz kötöttségét” Varga Bálint is 
szociológiai-történelmi érvekkel kísér
letezik. Az individualista etikának sze
rinte nincs igazi hagyománya a Kárpát
medencében, a bűnügyi hatóságoknak 
pedig nincs erkölcsi tekintélye — hiszen 
ezt először a Habsburg-államapparátus 
(Metternich) szervezte meg, és (nyíltan 
vagy titokban) mindig is bevetették 
a másként gondolkodók megfigyelésé
re. És tudjuk, a magyar közgondolko
dás inkább a hős betyárt (a jó  bűnözőt) 
szereti és nem a hős detektívet.

Ám Varga Bálint megállapításait né
hány ponton ki kell egészítenünk. Az 
elitekkel kapcsolatos -  Magyarorszá
gon szokásos -  differenciálatlan gya
nakvás sem kedvez a kemény krimik
nek. Magyar viszonyok között nehéz 
is egy annyira jó  lordot vagy herceg
nőt elképzelni, akiknek a „becsületé
ért” derék fickók (mondjuk Sherlock 
Holmes) kockáztatnák a kisujjukat is. 
Egyáltalán nem véletlen, hogy Szerb 
Antal a jó  fóurat és annak hűséges ra
jongóját Angliába telepíti. Márpedig 
ha egy nyomozó válogatás nélkül min
den hercegre vagy hercegnőre gyanak
szik, akkor nem detektív többé, ha
nem forradalmár.

A társadalmi individualizmus ha
gyománya viszont Magyarországon 
sem hiányzik teljesen, hanem inkább 
tragikusan szétzilálódott szerintem. Az

1848-as polgárosodással két nagy társa
dalmi osztály, a birtokos parasztság és 
a zsidó kispolgárság előtt is megnyíltak 
az individuális távlatok. Szerzés, bir
toklásvágy, társadalmi nyugtalanság, 
a felszámolódó családi-vallási-nemzet- 
ségi kötelékek mellett addig elérhetet
lennek hitt lehetőségek -  igazi kis mil
lenniumi Kelet-Kalifornia itt a Kárpát
medencében. Létezhetett volna ennél 
kedvezőbb társadalmi háttér egy hard- 
boiled krimihez?

A kérdést másfelől is megközelíthet
jük. Felvethetjük, hogy a magyar kriti
kai hagyomány sokáig mintha nemcsak 
felületesnek, hanem sablonosnak és 
egyben gyerekesnek is tartaná a hangsú
lyozottan cselekményes, a megszokott 
kódokat variáló vagy kiforgató elbeszé
léseket. Jókait régóta elnéző mosollyal 
szokás emlegetni. És talán az sem vé
letlen, hogy a János vitézt és a Ludas 
M atyit ma is az általános iskola alsóbb 
osztályaiba száműzik -  noha ezek még 
csak 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.

Ráadásul a kemény krimik társa
dalmi élményanyagát biztosító gaz
dasági-társadalmi lendület is megtört 
az I. világháborúval. A magyar tár
sadalomfejlődés más vágányon ha
ladt: Vanek úrból nem lett Budapest 
rendőrkapitánya, és Túri Dani sem 
vezetett megyei rendőrfőnökként iz
galmas nyomozásokat. De azért még
iscsak e két réteg ábrázolásából nőttek 
ki egy esetleges/eljövendő hard-boiled 
krimiben felhasználható hagyomá
nyok. A krimiszüzsé elemeit számos 
írásában (Barbárok, Forró mezők) va
riáló Móriczból nem lett ugyan a ke- 
let-közép-európai noir nagymestere, de 
megteremtett egy pompás minimalista 
(naturalista?) stílust, amely a maga 
elliptikusságával, drámai sűrítéseivel, 
kihagyásaival emlékeztet a kemény 
krimik nyelvezetére.

Rejtőt egész életében ponyvaíró
nak tartották, fantasztikus nyelvi ta
lálékonysága miatt később lett csak 
alternatív irodalmi körök kedvence,
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és a magyar irodalmi kánon része. De 
az abszurd nyelvi humornál akadnak 
abszurdabb dolgok is Rejtő életművé
ben. /I/városok, áh ilágok, «'/expedíci
ók, «'/sikerek: három hős légionárius 
hatalmas erőfeszítéssel hozzájárul egy 

„légionárius paradicsom” leleplezésé
hez, szétveréséhez és megsemmisíté
séhez, aztán dagadó kebellel átveszik 
a köztársasági elnöktől a kitüntetésü
ket (A három testőr Afrikában). Fur
csán fanyar emlékezete ez a Monarchia 
szétverésének... Annyira kelet-közép- 
európai, hogy jobb se kell12.

De az előképeket is az utókor terem
ti meg. És egyelőre még nem születtek 
meg azok a kiváló magyar hard-boiled 
krimik, melyeknek olvasói lelkendezve 
vagy épp elutasítóan tekinthetnének 
vissza a fenti szerzőkre.

Úgyhogy izgatottan találgatunk és 
várakozunk... Mint krimiolvasás köz
ben. ■ ■ ■
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DECZKI SAROLTA

Sör, unicum, Liza
Az első kérdések egyike, amely Tétényi 
Csaba Akkor sem biztosítási esemény 
című könyvébe belelapozgatva felöt
lik az olvasóban, talán az, hogy miért 
is regény ez a regény. Mert az van be
leírva, a belső borítón ott áll a műfaji 
megjelölés: regény. A szerző folyama
tosan megjelent kisebb prózái azonban 
korántsem keltették azt a benyomást, 
hogy idő múltával regénnyé kereked
nek majd. Nem mintha a regénysze
rűségnek feltétlenül ismérve lenne a 
lekerekedés, sőt, alighanem nagy za
varban is lennénk akkor, ha egy olyan 
differentia specificávtú kellene hirtelen 
kirukkolnunk, amely elégségesen jel
lemzi ezt a műfajt.

Tétényi Csaba sok kisebb, egymás
tól függetlenül is olvasható történe
tet fűzött össze egy nagyobb lélegzetű 
munkává, mely így természetszerűleg 
a töredékesség és az esetlegesség jegyeit 
viseli. A regény kísérletet sem tesz arra,

Tétényi Csaba:
Akkor sem biztosítási esemény. 
Budapest, JAK — Ľ Harmattan 
Kiadó, 2006

hogy valamilyen ívre fűzze föl a ki
sebb írásokat, valamilyen teleológiába 
rendezze őket; az elbeszélésnek legyen 
eleje, vége és közepe, sőt maga a tör
ténetiség lineáris elve kerül zárójelbe. 
A sok kisebb történet ahelyett, hogy 
egy nagyobbá ágyazódna bele, inkább 
centripetálisan egymáshoz préselődik, 
és egy sajátos létmódot mutatnak föl, 
amely a tér-időbeliség magára göngyö- 
lődéséből bomlik ki. A kisebb történe
tek ugyanis nem egymásból építkeznek, 
hanem egymásra: egyre vastagabb ré
teget, egyre sűrűsödő atmoszférát al
kotva a narrátor körül, akinek alakja 
mind nyomatékosabbá válik, miköz
ben maga is szétszóródik ezekbe a ré

tegekbe. Egymásba örvénylenek ezek 
a kisebb prózák, s ez a körkörösség 
éppen azt az oszcillációt hivatott ki
fejezni, mely a főhős útjait is jellem
zi mind térben, mind pedig időben. 
A teret illetően az útvonalak legalább 
kvázi-állandósága (otthon, munka
hely kocsmák, házibulik) ad egyfajta 
ritmust a regénynek. Az időbeli körkö- 
rösséget pedig mindenfajta fejlődéselv 
lehetőségének az áthúzása jellemzi: 
hősünk útvonalai mintha pókhálóvá 
szőnék az időt, mely önmagába fordul, 
és keresztül-kasul egybeér saját magá
val. Izgalmas játék kibontakozására ad 
alkalmat ez a szövegalkotási technika, 
csakhogy a regény valahogyan belera
gad saját magába, és nem mindig jön 
létre vibrálás az ily módon egymás 
mellé szórt történetek között.

Egyrészt tehát a besűrűsödés jel
lemzi ezeket a történeteket így, egy
más mellett, másrészt pedig az epizód
vagy mozaikszerűség. Illeszkednek is 
egymáshoz, meg nem is, van is közük 
egymáshoz, meg nem is. Ez a két sa
játosság ekképpen, egymásba épül
ve, leginkább szembeötlő módon egy 
intertextuális utalásban jelenik meg, 
és utal vissza a szövegekhez: sajátos 
játék képződik meg ugyanis az ösz-
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