
Az iro da lom tör té net (s per sze nem csak a ma -
gyar iro da lom tör té net) egyik sa já tos sá ga, hogy
van nak bi zo nyos na gyon erõs, szin te köz hely nek
szá mí tó ál lí tá sai, ame lyek azon ban nem fel tét le -
nül van nak kel lõ en meg ala poz va. Mi fe lénk az
egyik ilyen, hogy nincs ma gyar kri mi.1 Nyil ván va -
ló, hogy az ilyen tí pu sú ál lí tá sok ár nya lás ra szo -
rul nak. Ez az írás meg pró bál ja a ma gyar kri mi tör -
té ne tét az in téz mé nye sü lés (il let ve az az zal kap -
cso la tos prob lé mák) szem pont já ból át te kin te ni. 

Az in téz mé nyi elem zés egyik imp li ká ci ó ja a
mû faj tör té ne té nek iro dal mi kom mu ni ká ci ós ke -
ret be il lesz té se.2 Az elem zés ki in du ló pont ja ként
fel hasz nál hat juk a mû faj tu dat ra vo nat ko zó el kép -
ze lé se ket.3 Ez a fo ga lom ar ra utal, hogy egy mû faj
szü le té se so ha nem te kin tõ pont sze rû nek, va gyis
„több ször szü le tik”. Egy mû faj ugyan is ak kor lé te -
zik, ha tu da tá ban van ön ma ga in téz mé nye sült mi -
vol tá nak. En nek van a szö veg re (bi zo nyos te ma ti -
kai, struk tu rá lis ele mek meg szi lár du lá sa, gya ko ri
vissza té ré se; a ko ráb bi, a mû faj hoz tar to zó nak vélt
szö ve gek re va ló uta lás) és a tár sa da lom ra vo nat ko -
zó (a mû faj jel leg ze tes sé ge i nek meg fe le lõ be fo ga -
dás, az in téz mé nye sü lés fá zi sai: szak kri ti ka, dí jak)
di men zi ó ja is.4 A kri mi ese té ben a mû faj 20. szá -
zad ele ji (ön)legitimációja azt je len ti, hogy ek kor
már tu da tá ban van sa ját lé té nek, a szü le tés egyes
fá zi sa it pe dig a Poe-elbeszélések (ame lyek az
1840-es évek ben lát tak nap vi lá got), Émile
Gaboriau és Wilkie Collins re gé nyei (az 1860-as
év ti zed) és Conan Doyle Sher lock Holmes -tör té ne -
tei (az 1880-as évek) je len tik. A 20. szá zad el sõ év -
ti ze de i ben te hát Nagy-Bri tan ni á ban, Fran ci a or -
szág ban és az Egye sült Ál la mok ban a mû faj in téz -12
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nyil vá nos ság ha tá ra it az
je lö li ki, hogy adott 
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idõ ben mit és ho gyan
ké pes tematizálni. 
En nek fé nyé ben 
(és tud ván azt, hogy 
a bûn ügyi re gény 
mi lyen ér zé keny 
tár sa dal mi fok mé rõ) mit
je lez a ma gyar kri mi
ma nap ság is ta pasz tal -
ha tó hi á nya?
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mé nye sült. Azon ban vi lá go san kell lát nunk azt, hogy az egyes kul tú rák ban ez a fo -
lya mat kü lön fé le kép pen zaj lott, s min den bi zonnyal va la mi ha son ló tör tént más or -
szá gok ban is – pél dá ul Ma gya ror szá gon –, csak iro da lom tör té ne ti vizs gá ló dá sok hí -
ján ke ve set tu dunk er rõl a tör té net rõl. Az aláb bi ak ban az in téz mé nye sü lés tár sa dal -
mi ve tü le te i re té rek ki, és szán dé ko san ke rül ni fo gom a szö ve gek di men zi ó já nak
vizs gá la tát, il let ve mi vel a ter je del mi ke re tek mi att nincs mód min den rõl rész le te sen
és kel lõ en ár nyal tan szól ni, egy-egy meg ál la pí tás ta lán (és szán dé ko san) pro vo ka tív -
nak fog tûn ni.

A fen tebb em lí tett tár sa dal mi di men zi ók kö zül hi ány zik egy na gyon fon tos elem:
a mediális as pek tus, ami egyút tal azt is je len ti, hogy a produkció/terjesztés/recepció
fo lya ma tá ban szá mot kell vet nünk az zal is, hogy a szö ve gek mi lyen hor do zón vál -
nak hoz zá fér he tõ vé, s hogy mind ez mi lyen ki adói/gaz da sá gi gya kor la to kat imp li kál.
A fran cia kri mi tör té ne te e te kin tet ben meg vi lá gí tó ere jû le het. A 19. szá zad ban az
ek kor még nem roman policier-nek, ha nem roman judiciaire-nek ne ve zett mû faj fõ
meg je le né si he lye a na pi saj tó volt, a szö ve gek foly ta tá sok ban je len tek meg (könyv -
ként, gyak ran il luszt rált ki adás ban csak egy ké sõb bi fá zis ban vál tak hoz zá fér he tõ -
vé).5 A foly ta tá sos re gény kód ja it te hát fo lya ma to san mó do sít ják új ele mek, s ezek
kö zött a leg fon to sabb a nyo mo zás fo lya ma tá nak áb rá zo lá sa: ha ma nap ság úgy érez -
zük, hogy ezek a nyo mo zá sok ügyet le nek (s ez zel a vád dal gyak ran il le tik pél dá ul
Gaboriau re gé nye it), ak kor az ol va só és a kri ti kus va ló já ban olyas mit kér szá mon a
szö ve ge ken, amit azok ele ve nem is tel je sít het tek. A nyo mo zás struk tú ra szer ve zõ
funk ci ó já nak meg szi lár du lá sa ugyan is hosszú fo lya mat ered mé nye, amely ben fon tos
sze re pe van an nak – to vább ra is a fran cia pél dát te kint ve –, hogy az 1910-es évek kö -
ze pé tõl a foly ta tá sos köz lés hát tér be szo rult, s egy re in kább so ro za tok (collection) je -
len tek meg, ame lyek – egy má so dik lé pés ben – mû faj ok kö ré szer ve zõd tek. To vább -
ra sem el sõ sor ban könyv for má tum ról volt szó, ha nem pél dá ul az ame ri kai dime
novel min tá já ra Eu ró pá ban is meg ho no so dott fü ze tek rõl (ame lye ket a drez dai szék -
he lyû Eichler cég szer te Eu ró pá ban ter jesz tett is). Az új ki adói gya kor lat a so ro zat -
sze rû ség új for má ját is meg szi lár dí tot ta. Az új ság mint hor do zó meg ha tá roz ta a foly -
ta tá sos re gény nar ra tív struk tú rá ját: min den egyes foly ta tás egy na gyobb egy ség ele -
me volt. Gaboriau re gé nyei azon ban már egy új faj ta so ro zat sze rû ség fe lé mu tat tak:
bár sok, hosszú flashbackkel ope rál tak a szö ve gek, ame lyek a feuilleton kód ja i nak
va ló meg fe le lés ként is ér tel mez he tõk, a nyo mo zás fo lya ma tá nak áb rá zo lá sa mi att
azon ban célelvûbb re gény szer ke zet kris tá lyo so dott ki. A so ro za tok ban meg je le nõ
de tek tív tör té net ese té ben vi szont egy abszt rakt for mu la el vi leg akár vég te len rep ro -
duk ci ó já ról van szó, az ugyan azon for mu la alap ján meg szü le tõ, egy más tól füg get len
el be szé lé se ket a vissza té rõ hõs alak ja kö ti össze. Ide ve zet he tõ vissza az a két alap -
ve tõ so ro zat tí pus (an gol ter mi no ló gi á val él ve: serial és series), ame lyek mind a mai
na pig a kü lön fé le mé di u mok ban szü le tõ so ro za tok alap ve tõ mát ri xa ként mû köd nek.
Eb bõl a szem pont ból a Ma gya ror szá gon csak fil mek bõl is mert Fantômas-sorozat egy
na gyon iz gal mas ha tár pont ként ér tel mez he tõ: a foly ta tá sos re gény kép ze let vi lá gát és
struk tú ra szer ve zõ ele me it mó do sít ja az, hogy a re gé nyek egy so ro zat ban, a Fa yard ki -
adó 65 centime-ba ke rü lõ Le livre populaire so ro za tá ban je len tek meg (amely azon -
ban még nem volt mûfajspecifikus, mi több, Arthème Fa yard az ál ta la fel vá sá rolt ki -
adók nál ko ráb ban meg je lent szö ve ge ket is új ra ki ad ta, így je len tet te meg pél dá ul eb -
ben a so ro zat ban Gaboriau re gé nye it is).   

A ma gyar kri mi nek mint a mû faj egy kul tu rá lis vál to za tá nak a tör té ne te, in téz mé -
nye sü lé se e szem pont ok fi gye lem be vé te lé vel is ér tel mez he tõ. A hely ze tet komp li -
kál ja az, hogy a mû faj ala ku lás tör té ne tét a po li ti kai fo lya ma tok (is) több ször be fo lyá -
sol ták, az in téz mé nye sü lés fo lya ma ta több ször meg akadt, új irányt vett.6 Néz zünk
egy-két pél dát (hi szen a tel jes tör té net a ku ta tá sok hi á nya mi att egy elõ re nem re -
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konst ru ál ha tó). Más meg kö ze lí tést al kal maz ugyan, de Var ga Bá lint fel tá ró és hi ány -
pót ló írá sa az in téz mé nye sü lés fo lya ma tát is meg vi lá gít ja.7 A fran cia pél dá hoz ha -
son ló an a ma gyar bûn ügyi re gény (pon to sab ban an nak elõz mé nyei) is a foly ta tá sos
re gény ke re tei kö zött lé te zik, s a szer zõ ál tal is ki emelt Gúthi So ma (elõbb hír lap ban,
majd kö te tek be ren de zet ten meg je lent) szö ve ge i ben már a nyo mo zó mint vissza té rõ
alak és a nyo mo zás fo lya ma ta ke rül elõ tér be. Min den jel ar ra mu tat azon ban, hogy
– bár a ké sõb bi ek ben is fon tos sze re pet ját sza nak a ma gyar könyv ki adás ban – a so -
ro za tok nem mûfajspecifikusak, így nem se gí tik a mû faj in téz mé nye sü lé sét: nem is -
me rünk olyan vissza té rõ nyo mo zó hõ sö ket, mint ami lyen a Gúthi ál tal meg te rem tett
Tuzár Mi hály. Gon dol ha tunk itt pél dá ul a Mil li ók köny ve cí met vi se lõ so ro zat ra,
ame lyet a Singer és Wolfner ki adó je len te tett meg, s mely prog ram ját te kint ve sok
szál lal kö tõ dött a szin tén itt meg je le nõ Herczeg Fe renc-fé le Új Idõk höz. A 32 ol da las,
ha von ta egy szer meg je le nõ fü ze tek 4. és 12. kö te te egy-egy Conan Doyle szö ve get
tar tal ma zott (Az ül dö zõ, A ná bob kin cse), de Bródy A ta ní tó nõ je épp úgy ol vas ha tó
volt eb ben a so ro zat ban, mint Zo la, Turgenyev, Heltai Je nõ vagy Courths-Mahler.
Ugyan ezt a mû fa ji sok fé le sé get ta pasz tal juk, ha a har min cas évek ben meg je lent, fil -
lé res re gé nye ket köz lõ so ro za tok ra gon do lunk (Friss Új ság szí nes re gény tá ra, Pes ti
Hír lap köny vek, Tar ka re gény tár, Új Élet re gény tár, Vi lág vá ro si re gé nyek stb.) – az zal
a kü lönb ség gel, hogy eb ben az eset ben már csak po pu lá ris mû faj ok kal van dol gunk.8

Minden nek pe dig má ig ha tó kö vet kez mé nyei van nak: ma is csak ke vés olyan ki adót,
so ro za tot ta lá lunk, amely meg te remt het né/mû köd tet het né a so ro zat sze rû sé gen ala -
pu ló mû faj ok, köz tük a bûn ügyi re gény produkcióját/terjesztését/recepcióját. Min -
den bi zonnyal nem volt vé let len az Agave ki adó és Kon dor Vil mos, il let ve Baráth Ka -
ta lin ta lál ko zá sa sem: a (kri mit is meg je len te tõ) ki adók kö zül azon ke ve sek egyi ké rõl
be szé lünk, ame lyek a szer zõi és ki adói paratextusokkal (a cím tõl, az al cím tõl kezd -
ve a for má tu mon, ti pog rá fi án, so ro za ton, bo rí tón át egé szen a promóciós anya go kig
és in ter jú kig)9 ki vá ló an ké pe sek egy, a szer zõi név hez kö tõ dõ, so ro zat-el ven mû kö dõ
brandet épí te ni.10 E te kin tet ben ta lán va ló ban nem túl zás azt ál lí ta ni, ami a szer zõ
leg újabb köny vé nek, A má sik szárny se géd nek a bo rí tó ján ol vas ha tó: „Kon dor Vil mos
meg ala poz ta a ma gyar kri mit” (Fal vai Má tyás). Va ló ban egy olyan, a fen ti ér te lem ben
vett meg ala po zó vál lal ko zás ról van szó, amely egye dül ál ló a mû faj ma gyar tör té ne -
té ben, és az in téz mé nye sü lés szem pont já ból is min den bi zonnyal mér föld kõ nek te -
kint he tõ. S va jon nem a brandépítés hi á nyos sá gai ma gya ráz zák-e az egyéb ként na -
gyon fon tos (mert kö zel múlt be li ügye ket fel dol go zó) Kolozsi Lász ló-re gé nyek re la tív
ku dar cát?11

Azt is ér de mes meg vizs gál ni, hogy Kon dor, Baráth és Kolozsi re gé nyei mi lyen
kon tex tus ba ér kez nek. Kon dor Vil mos egy in ter jú ban ezt mond ja: „Az is fon tos volt,
hogy sok jó kri mit ad nak ki, az az né mi leg ki kö ve zett út ra en ged ték a Bu da pest
noirt.”12 Ez a meg ál la pí tás ter mé sze te sen nem csak a fent em lí tett ki adó te vé keny sé -
gé re vo nat ko zik. A mû faj nagy klasszi ku sai ugyan is a hat va nas évek ele je óta fo lya -
ma to san meg je len tek és meg je len nek ma gya rul. Van nak olyan élet mû vek, ame lyek
dön tõ ré sze már 1990 elõtt is ol vas ha tó volt, pél dá ul Dashiell Hammetté, más, jó val
ter je del me sebb élet mû vek ese té ben, mint ami lyen a Simenoné, azt ta pasz tal juk,
hogy még mind a mai na pig nem fe je zõ dött be a szö ve gek for dí tá sa, a meg le võk pe -
dig kü lön bö zõ ki adók gon do zá sá ban je len tek meg. Itt a gon do zá son is hang súly van
– nem mind egy ugyan is, hogy egy-egy vissza té rõ hõs kö ré szer ve zõ dõ so ro zat kö te -
tei mely ki adók nál, mi lyen sor rend ben, mi lyen paratextusokkal je len tek-je len nek
meg. El ret ten tõ és szép pél dá kat egy aránt ta lá lunk ezen a te rü le ten is. 

Úgy tû nik azon ban, hogy a kri mi ho ni tör té ne té ben nem ész lel jük azt az in téz -
mé nye sü lé si di na miz must, amit pél dá ul a kép re gény ese té ben lá tunk: a mû faj hoz
nem kö tõd nek ri tu á lék (mint ami lyen pél dá ul egy-egy, a bûn ügyi re gény kö ré szer -14
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ve zõ dõ fesz ti vál le het ne); egy olyan or szág ban, ahol a szín vo na las szö ve gek re is va -
dász ni kell, nem meg le põ, hogy nin cse nek dí jak, ame lyek a szer zõk nek anya gi vagy
még in kább szim bo li kus presz tízst je lent het né nek, s ame lyek oda íté lé sé be a kö zön -
ség is be von ha tó len ne (is mét csak fran cia pél dá kat hoz va: a leg fon to sabb el is me rés -
nek ta lán a Grand prix de littérature policière szá mít, de az Elle ma ga zin ol va sói is
min den év ben oda ítél nek egy dí jat az ál ta luk leg jobb nak tar tott bûn ügyi re gény nek).
Ma gya ror szá gon te hát hi á nyoz nak a mû faj hoz kö tõ dõ sa já tos kul tu rá lis gya kor la tok. 

Az iro da lom tör té net is adós: a sci-fi és a bûn ügyi re gény ki vé te lé vel – ezen mû -
faj ok ról és az ide köt he tõ szer zõk rõl egy re több elem zés szü le tett az el múlt egy-két
év ti zed ben13 – ke ve set tu dunk a ma gyar po pu lá ris iro da lom tör té ne té rõl. Egy ilyen
pro jekt ki vi te le zé se a szán dé kon és az anya gi for rá so kon túl ku ta tó cso por tot és in ter -
disz cip li ná ris, fel tá ró mun kát je len te ne, hi szen mind az, amit je len pil la nat ban eb bõl
a tör té net bõl is me rünk, csak a jég hegy csú csát je len ti. Je len leg ne héz el kép zel ni azt
is, hogy lét re jö het ne itt hon egy olyan szer ve zet, mint ami lyen a fran cia Amis du
roman populaire (A po pu lá ris re gény ba rá tai), amely egy szer re ké pes lel kes és az
adott te rü le ten ha tal mas eru dí ci ó val bí ró ama tõ rö ket és egye te mi ok ta tó kat is tö mö -
rí te ni, s amely egy ne gyed éven te meg je le nõ fo lyó ira tot (Le Rocambole) is ki ad. S ha
már az iro dal mi rend szer vizs gá la tá nál tar tunk, ak kor itt kell szót ej te ni a na pi és he -
ti saj tó ban meg je le nõ kri ti kák ról is. Nem na gyon tu dunk fel idéz ni a múlt ból olyan
kri ti kust (s nem na gyon van ilyen ma sem), aki szisz te ma ti ku san fog lal ko zott vol na
a po pu lá ris mû faj ok kal, ori en tál ta vol na az ol va só kat, s aki nem az egye te me ken el -
sa já tí tott ol va sá si-ér tel me zé si stra té gi ák sze rint írt vol na a po pu lá ris szö ve gek rõl (e
te kin tet ben a blogoszféra ho zott-hoz hat né mi vál to zást).

A fen ti ek alap ján ta lán job ban ért he tõ vé vá lik, hogy mi lyen prob lé mái van nak a
ma gyar bûn ügyi re gény in téz mé nye sü lé sé nek, s mi ért is tart hat ja ma gát ma ka csul az
az ál lí tás, mi sze rint nincs ma gyar kri mi. S mind ez ta lán még tá gabb össze füg gés be
is ál lít ha tó: a mû faj hely ze te egyút tal an nak a kul tu rá lis lo gi ká nak a hely ze té rõl is
ta nús ko dik, amely nek a ter mé ke: a tö meg kul tú rá é ról. Edgar Morin hí res, tö meg kul -
tú rá nak szen telt köny vé ben azt ál lít ja,14 hogy az em be ri ség tör té ne té nek el sõ uni ver -
zá lis kul tú rá já nak te kint he tõ tö meg kul tú ra in teg rá ló dik egy polikulturális va ló ság ba,
mi köz ben ma gá ba ol vaszt olyan kul tu rá lis rend sze re ket, mint a nem ze ti vagy a hu -
ma nis ta ér té ke ken ala pu ló kul tú rák, s csak úgy, mint azok, mí to szo kat, szim bó lu mo -
kat, rep re zen tá ci ó kat köz ve tít. A könyv el sõ ré szé ben (L’intégration culturelle [Kul tu -
rá lis in teg rá ció]) ol vas ha tó Morin egyik leg fon to sabb meg ál la pí tá sa, mi sze rint a tö -
meg kul tú ra ter mé kei a sztenderdizáció/invenció lo gi ká ján ala pul nak: nem te kint he -
tõk csu pán be vált el já rá sok me cha ni kus is mét lé se i nek, mert min dig hor doz nak va -
la mi olyan di na mi kus ele met, ami túl mu tat a kon for miz mu son. En nek meg fe le lõ en
a tö meg kul tú ra szinkretikus, mi vel el vi leg min den ki nek szól, élet kor tól, nem tõl vagy
ép pen tár sa dal mi osz tály tól füg get le nül min den kö zön ség tí pus igé nyé nek meg kell
fe lel nie (Morin az 1960-as évek ele jén úgy vé li, hogy ez a ten den cia leg tisz táb ban a
mo zi mé di u má ban je le nik meg). 

Morin ha tá sá ra Fran ci a or szág ban egy új szo ci o ló gus ge ne rá ció (Éric Maigret, Éric
Macé)15 vé li úgy, hogy ez a kul tu rá lis lo gi ka – az el sõ olyan, ame lyet nem ké pes tel -
je sen fel ügyel ni és el len õriz ni a kul tu rá lis elit – azért (is) ér de mel fi gyel met, mert na -
gyon gyor san és ér zé ke nyen ké pes re a gál ni egy adott tár sa da lom vál to zá sa i ra, s
egyút tal ké pes vál to zá so kat is ge ne rál ni (ez út tal csak zá ró jel ben jegy zem meg, hogy
egy kul tu rá lis ter mék ér tel me zé se olyan fon tos szem pon to kat hív hat elõ, mint a hor -
do zó üze net- és elbeszélésalakító sze re pe; a nar ra tív mo dell pri má tu sa; a transzme-
dialitás; a hib rid szemiológiai for mák és a so ro zat sze rû ség ér tel me zé se; a szer zõi
funk ció hát tér be szo ru lá sa; a pro duk ció és a be fo ga dás mel lett a dif fú zió mód jai;
olyan aktorok sze re pé nek ér tel me zé se, akik az al ko tók mel lett fon tos sze re pet ját sza -
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nak a kul tu rá lis ter me lés ben, ter jesz tés ben – for dí tók, ki adók, ter jesz tõk, köz ve tí tõk
stb.; a kul tu rá lis ter mé kek lét re ho zá sá nak kol lek tív, ese ten ként nem zet kö zi di men zi -
ói; a kultúripar esztétikai/ideológiai/gazdasági tét je i re va ló rá kér de zés; a be fo ga dás
ak tív el sa já tí tá si lo gi kái).16

A bûn ügyi re gény di na miz mu sa (s ez a di na miz mus a mû faj transzmediatikus
szó ró dá sá ban – mo zi fil mek, te le ví zi ós so ro za tok, kép re gé nyek, vi de o já ték ok – is tet -
ten ér he tõ) össze füg gés ben áll a tár sa dal mi ér zé keny ség gel. Var ga Bá lint már em lí -
tett írá sát idé zem: „Az el múlt öt ven-hat van év ben a kri mi lett a tár sa dal mi lag leg ér -
zé ke nyebb zsá ner. Hi he tet le nül gyor san vá la szol a mo dern kor prob lé má i ra, rop pant
sok ré tû, és na gyon al kal maz ko dó.”17 Szám ta lan pél dát hoz hat nánk ar ra, hogy egyes
kul tú rák bûn ügyi re gé nyei ho gyan szól nak ak tu á lis tár sa dal mi prob lé mák ról vagy
olyan el foj tott múlt be li tra u mák ról, mint pél dá ul az adott nem zet kü lön fé le há bo -
rúk ban ját szott sze re pe. A ki vá ló fran cia szer zõ, Didier Daeninckx egyik re gé nyé nek
mot tó ja így szól: „Ha el fe lejt jük a tör té nel met, ar ra ítél jük ma gun kat, hogy új ra él -
jük.”18 E re gény a je lent és a múlt két ré te gét (a má so dik vi lág há bo rú és az al gé ri ai
há bo rú) kö ti össze, a fran cia bü rok rá cia fe le lõs sé gét hang sú lyoz za: a re gény nek nem
ke vés sze re pe volt ab ban, hogy el ítél ték Maurice Pa pon pre fek tust, aki a má so dik vi -
lág há bo rú alatt köz re mû kö dött a fran cia zsi dók de por tá lá sá ban, majd az õ pa ran csá -
ra lõt tek 1961-ben az al gé ri ai há bo rú el le ni pá ri zsi tün te tõk kö zé. 

A tö meg mé di u mok (s en nek meg fe le lõ en a po pu lá ris iro dal mi mû faj ok is) a nyil -
vá nos ság szín te re ként és egyút tal an nak egyik aktoraként is funk ci o nál nak. Az ago-
raként mû kö dõ nyil vá nos ság ha tá ra it az je lö li ki, hogy adott tár sa da lom adott idõ -
ben mit és ho gyan ké pes tematizálni. En nek fé nyé ben (és tud ván azt, hogy a bûn -
ügyi re gény mi lyen ér zé keny tár sa dal mi fok mé rõ) mit je lez a ma gyar kri mi ma nap -
ság is ta pasz tal ha tó hi á nya? Va jon azt a kö vet kez te tést kell le von nunk, hogy egy má -
sik, jó val na gyobb hi ánnyal, a ma gyar nyil vá nos ság tematizációs hi á nya i val szem be -
sít? Az zal, hogy a ma gyar tár sa da lom nem (vagy ne he zen) tud szem be néz ni ön ma ga
je len le gi és múlt bé li prob lé má i val? Kon dor Vil mos re gé nye i nek nagy ér de me (töb -
bek kö zött), hogy olyan kor szak ok ba vi szi el ol va só it (a két há bo rú köz ti idõ szak, a
há bo rú, az 1956-os for ra da lom), ame lyek hez a kü lön fé le po li ti kai tá bo rok to vább ra
is csak meg le he tõ sen le egy sze rû sí tett ide o ló gi ai sé mák kal kö ze lí te nek. Ér de mes len -
ne (újra)olvasni Kon dor Vil mos Bu da pest noirját és Baráth Ka ta lin A fe ke te zon go ra
cí mû re gé nyét pél dá ul ab ból a szem pont ból is, hogy mi lyen össze tett mó don ké pe -
sek meg mu tat ni egy bûn ügyi tör té net ke re tei kö zött a ma gyar zsi dó ság prob lé má it.
S va jon mi ért nin cse nek olyan bûn ügyi re gé nyek, ame lyek az ak tu á lis ma gyar tár sa -
dal mi prob lé má kat tematizálnák? 

Nyi tott kér dé sek ezek, ame lyek túl mu tat nak a mû faj in téz mé nye sü lé sé nek kér -
dé sén, jól le het az zal össze füg gés ben is áll nak. Az iro da lom- és mé dia tör té nész elõtt
ál ló fel ada tok egy elõ re jó val sze ré nyeb bek. Ez az írás, ta lán nem is egé szen szán -
dék ta la nul, ku ta tá si prog ram ként is ol vas ha tó: a ma gyar bûn ügyi re gény – és, tá gab -
ban, a ma gyar po pu lá ris kul tú ra – tör té ne te fel tá rá sá nak és meg írá sá nak szük sé ges -
sé gé rõl szól.

JEGY ZE TEK
1. Ez az ál lí tás azt is imp li kál ja, hogy az iro da lom tör té ne ti vizs gá ló dá sok ho ri zont ján ott van nak az úgy ne ve -
zett po pu lá ris mû faj ok is – azon ban tud juk, hogy ez so ká ig nem volt így, s ma gyar iro da lom tör té net-írást te -
kint ve még min dig nincs így. Ez a kér dés is ré szét ké pe zi az in téz mé nye sü lés re vo nat ko zó vizs gá lat nak, s né -
hány szó ere jé ig ki is kell majd tér ni rá a ké sõb bi ek ben. Itt in kább csak je lez ném, hogy míg a kri mi e té ren vi -
szony lag sze ren csés hely zet ben van (s ez bi zo nyo san össze füg gés ben áll hat az zal is, hogy a fi a ta labb iro da -
lom tör té né szek és mé dia tör té né szek nem csak hogy fo gyasz ta nak po pu lá ris kul tu rá lis ter mé ke ket, ha nem – az
elõ zõ ge ne rá ci ók gya kor la tá val szem ben, akik ta lán ol vas tak kri mi ket, de ti tok ban – ezen ter mé ke ket elem zés
tár gyá vá is te szik), ad dig a ma gyar szen ti men tá lis re gény tör té ne té rõl szin te sem mit sem tu dunk. S hogy az
elõb bi, ge ne rá ci ók ra vo nat ko zó ál lí tás túl zot tan el len té te le zõ lo gi ká ját né mi leg fi no mít suk, hi vat koz zunk az
eu ró pai hí rû komparatista, Hankiss Já nos ki vá ló és sok szem pont ból egye dül ál ló kis köny vé re: A de tek tív re -16
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