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Az előző Kondor-regények sajátos atmoszférája a krimiszál mellett az erős korfestésben és a
különböző terek beható ábrázolásában volt megragadható. Az új regény talán ezért is lehet
kissé csalódás: mindaz, ami Budapest-regényként unikálissá tette a korábbi köteteteket,
mintha elveszni látszana az amerikai kalandok mesélésekor. Az eddigieknél radikálisabban
kerül előtérbe az akció, amely a korhangulat helyére lép: a kemény krimik sémáinak felidézése
(ismétlése?) azonban korlátozott izgalmakat ígér. A gyakran súlytalannak látszó szereplők és
az egymásba gabalyodó történetszálak sokasága a kidolgozatlanság érzetét kelti, emiatt
ráadásul azt is nehéz eldönteni, mit szeretne fókuszba helyezni a történet valójában. A
szesztilalom éveit és a maffialeszámolások bel- és alvilágát? A századeleji
kivándorlástörténetet, a magyarok megtelepedésének és kinti életének krónikáját? Esetleg a
főhős újságíró magánéleti hányattatásait? Jóllehet bármely szálra fókuszálva olvasható a
regény, mégis gyakran széttartónak, darabosnak tűnik a történetvezetés – ehhez társul az is,
hogy a kivándorlás-visszatérés, az idegenség és otthonosság dilemmája mintha csak
illusztráció lenne, pedig ez a szál a regény egyik legerősebb vonulatává nőhette volna ki
magát.

A hazai történelmi krimi megteremtőjeként ünnepelt Kondor Vilmos újabb Gordon Zsigmond-történettel
jelentkezett. A szerző Bűnös Budapest-ciklusa előbb pentalógiává duzzadt, majd novellákkal és
előzményregénnyel kiegészített könyvfolyama Gordon Zsigmond oknyomozó újságíró élet- és
karriertörténetét, valamint kisebb-nagyobb időbeli ugrásokkal a magyar főváros mikrohistóriáját teszi
tárgyává. Az eredeti történethez kapcsolódó előzményregények sorában a Szélhámos Budapest volt az
első 2016-ban, ezt követi A budapesti gengszter, amely az idei könyvhétre jelent meg. Míg a Szélhámos
Budapest címében is jelzi a várostól való eloldozhatatlanságát, addig az amerikai helyszíneken játszódó új
könyv esetében Budapest jórészt a brand hívószavává redukálódik.

E regényben Gordon Zsigmond éppen a Philadelphia Inquirer újságírója, aki beépül egy
szeszcsempészbandába. Az alvilági figurák egymás elleni szervezkedése, valamint a legfelsőbb politikai
körökig gyűrűző korrupció miatt vállalkozása csakhamar életveszélyes játszmává válik, ahol többé nem az
igazság kiderítése vagy egy cikk megírása, hanem a túlélés a tét. A noiros beállítások, a kaszinók és
bordélyházak, valamint a sorozatos leszámolások szervezik a szöveg öntörvényű világát, amelyben
azonban a fikció mellett mindvégig fontosak maradnak a történeti referenciák. A hírhedt-híres Al Capone
alakja, a Valentin-napi mészárlás vagy éppen az Atlantic City-i konferencia felvillantása nem egyszerű
díszlet vagy összekacsintás a szesztilalom éveiről több-kevesebb információval rendelkező olvasóval,
cselekménybe emelésük – a Budapest-regényekhez hasonlóan – a valóságillúzió felkeltése mellett a
történeti tudat pótlásához, alakításához is hozzájárul. Ugyanezt a célt szolgálja az utószó és a függelék,
amelyben a történet valós referenciáit, forrásait, valamint a szereplők további, a regény történetén
túlmutató sorsát ismerhetjük meg. De hogyan, milyen esztétikai hőfokon teszi a szöveg mindezt?
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lép: a kemény krimik sémáinak felidézése (ismétlése?) azonban korlátozott izgalmakat ígér. A gyakran
súlytalannak látszó szereplők és az egymásba gabalyodó történetszálak sokasága a kidolgozatlanság
érzetét kelti, emiatt ráadásul azt is nehéz eldönteni, mit szeretne fókuszba helyezni a történet valójában. A
szesztilalom éveit és a maffialeszámolások bel- és alvilágát? A századeleji kivándorlástörténetet, a
magyarok megtelepedésének és kinti életének krónikáját? Esetleg a főhős újságíró magánéleti
hányattatásait? Jóllehet bármely szálra fókuszálva olvasható a regény, mégis gyakran széttartónak,
darabosnak tűnik a történetvezetés – ehhez társul az is, hogy a kivándorlás-visszatérés, az idegenség és
otthonosság dilemmája mintha csak illusztráció lenne, pedig ez a szál a regény egyik legerősebb
vonulatává nőhette volna ki magát.

Azért is gondolom így, mert az amerikai szcénák sematikus térábrázolásai után a regény zárlata, Gordon
hajóra szállása és hazatérése minden szempontból tűpontos ábrázolás. Az utazás lélektani
előkészítettsége, a jellegzetes amerikai kulisszáktól való távolodás, a hajóút első perceinek színrevitele a
regény legjobban kidolgozott, legemlékezetesebb pillanatai közé tartozik. A hajó áthatolhatatlan
labirintusa kicsinyítő tükre az idegen terekben való tévelygésnek, a hazaút viszontagságai pedig világosan
jelzik: a főhős minden igyekezete ellenére sem tudja múltját maga mögött hagyni.

Mindezek alapján, persze, érdemes azon is elgondolkodni, hogy a Gordon-történetek varázsa nem tört-e
meg már a pentalógia lezárulásával (vagy esetleg annak utolsó egy-két kötetével), és hogy nem csupán az
amerikai hard-boiled krimik szolgai mását kapjuk-e, ha elvesszük a történetekből a Budapest-komponenst.


