
Kalligram 2009-es kri mi-te ma ti ká jú
össze ál lí tá sá ban Hor váth Csa ba és
Szil ágyi Zsó fia A bûn kí vül rõl jön cím -
mel ér te kez tek el mé lyül ten a szo ci a lis -

ta kri mi rõl; be szél ge té sük ben a bûn je len té sét, a
bû nö sök tí pu sa it és az igaz ság szol gál ta tás bûn höz
va ló vi szo nyát elem zik. A szo ci a lis ta kri mi meg -
ha tá ro zá sa, ha ne vez het jük egy ál ta lán kü lön ál ló
mû faj nak – mond ja Hor váth Csa ba –, nem egy ér -
tel mû és problémamentes.1 De hogy a kér dés ne
ma rad jon meg vá la szo lat lan, a kö vet ke zõ mó don
jel lem zi a bûn ügyi iro da lom ezen vál fa ját: „…a
szo ci a lis ta kri mi az, amely ben va la mi lyen mó don
a szo ci a liz mus su gallt ér ték rend je megjelenik”.2

No ha az elõbb idé zett „de fi ní ció kí sér let” bi zo -
nyos te kin tet ben va ló ban al kal maz ha tó a szo ci a -
liz mus ban meg je lent mû vek re, je len tõs mér ték -
ben le szû kí ti az elem zé si szem pont ok le he tõ sé ge -
it, fõ leg, ha a szo ci a lis ta kri mi sor ból ki ló gó, el -
lent mon dá sos sze rep lõ i rõl van szó. A klasszi kus
kri mi ha gyo má nyai sze rint a de tek tív nek el kell
tér nie az át lag em be rek tõl; e ki vált sá gos po zí ci ót
rend kí vü li ké pes sé gei in do kol ják, és kü lönc vi sel -
ke dé se jel zi vagy iga zol ja. Ar ra a fel ve tés re, mi sze -
rint a po li ti kai be ren dez ke dés mi att a ma gyar szo -
ci a lis ta kri mi ben a de tek tív ki emel ke dé sé nek le -
he tõ sé ge i re csak vic ces pél dák szü let tek – lásd
Kán tor, a ku tya, vagy Lin da, a ka ra té zó rend õr nõ
–, Hor váth Csa ba így vá la szol: „Csak na gyon eny -
hén le het je lez ni, hogy õk nem olya nok, mint a
töb bi. De mint ha az len ne a szo ci a lis ta kri mi nagy
ba ja, hogy a be tö rõ, a csa ló és a gyil kos közt nincs
iga zán nagy kü lönb ség, min den ki de vi áns, aki
bûnt kö vet el.”318
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A Lin da vá rat lan si ke re
(amely nem zet kö zi si ker
volt) azt mu tat ja, hogy
a nyolc va nas évek 
Ma gya ror szá ga már 
be fo ga dó volt a nyu ga ti
min tá ra új ra írt 
sze rep lõk re.
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Ér tel me zé sem sze rint a fel ve tés bõl nem kö vet ke zik egy ér tel mû en a vá lasz, és
Szil ágyi Zsó fia a szo ci a lis ta kri mi vel kap cso lat ban mint ha épp azt a kér dést vet né
fel, hogy a krimihagyomány va jon mennyi re tud hû len ni ön ma gá hoz a szo ci a lis ta
kon tex tus ban, va gyis a fõ hõs mi lyen mér ték ben vál hat rend kí vü li in di vi duum má. A
vá lasz ez zel szem ben nem a kü lön ál lás mód ja i nak le he tõ sé ge i rõl ad szá mot, ha nem
le szû kí ti a kri mit a bûn höz va ló vi szo nyu lás szint jé re. Hor váth Csa bá nak iga za van,
amennyi ben az elem zés nem ter jed ki egyéb as pek tu sok ra, de a vá lasz ár nyal tabb le -
het, ha a szo ci a lis ta kri mik egyéb as pek tu sa it is fi gye lem be vesszük. Je len ta nul -
mány ban er re te szek kí sér le tet a Lin da-so ro zat ese té ben. Lin da fi gu rá ja és a so ro zat
– a nyolc va nas évek ké sõ szo ci a lis ta kul tú rá já nak ti pi kus ter mé ke, akár csak az Öt -
vös Csö pi-fil mek – át ü tõ si ker lett ha tá ron in nen és túl, leg alább is a szo ci a lis ta
blokk ban. Ki in du ló pon tom sze rint ez va ló szí nû leg nem tör tént vol na meg, ha Lin da
alak ja az adott kor szak el vá rá sa i nak meg fe le lõ en min den te kin tet ben a szo ci a lis ta
ide o ló gi ai hát tér be be le si mu ló fi gu rát je le ní tett vol na meg. A meg je le né se ide jén ide -
o ló gi ai vo nat ko zás ban több szem pont ból is kér dé ses so ro zat és fõ hõ se ma már két -
ség te le nül össze kap cso ló dik a tár sa da lom ké sõ szo ci a liz mus ról õr zött kol lek tív em -
lé ke ze té vel, ami nyil ván el vá laszt ha tat lan a tár gyi kul tú ra sa ját sá gos áb rá zo lá sá tól
is,4 ez az ér tel me zés (amely Lin da Babettáját és fa pa pu csát ikonikus je len tõ ség gel ru -
ház za fel) vi szont meg ne he zí ti az elem zés egyéb mód ja it. 

Ha fel idéz zük a so ro zat in du lá sá nak kö rül mé nye it, ta lán kö ze lebb ke rül he tünk
ah hoz, hogy a Lin dát egé szen más po zí ci ó ból szem lél jük. Ami kor Gát György, a Lin -
da-fil mek meg ál mo dó ja és meg te rem tõ je 1983-ban meg ke res te a Ma gyar Te le ví zi ót
az el sõ szi nop szis sal, ha bo zás nél kül el uta sí tot ták: „… karatefilm a szo ci a liz mus ban!
Hát mi lyen ka pi ta lis ta õrü let ez, fe lejt sem el ezt a hülyeséget”5 – em lék szik vissza a
pro du cer egy 2007-es in ter jú ban. Hosszas pró bál ko zás után vé gül Kal már And rás, az
MTV szó ra koz ta tó osz tá lyá nak fõ osz tály ve ze tõ je anya gi tá mo ga tást nyúj tott, de csak
há rom epi zód el ké szí té sé re. Köz tu dott, hogy a pilot epi zó dok olyan ha tal mas si kert
arat tak, hogy a Lin da 1989-ig on tot ta az újabb ré sze ket, össze sen ti zen he tet a hat év
alatt. A ka pi ta lis ta õrü let két ség kí vül na gyot rob bant, s mind a mai na pig a köz szol -
gá la ti te le ví zió mû sor re per to ár já nak meg ke rül he tet len szín folt ja. 

A vá rat lan si ker nyil ván nem ve zet he tõ vissza egyet len ok ra. Je len ta nul mány
Lin dát, a so ro zat rend õr nõ jét ál lít ja az elem zés kö zép pont já ba, bíz ván ab ban, hogy
a szo ci a liz mus ról al ko tott kol lek tív em lé ke zet és az el sõ ma gyar rend õr lány alak ja
kö zé nem te he tünk egy ér tel mû egyen lõ ség je let. Bár Gát György több nyi lat ko za tá ban
ar ra utal, hogy Lin dát Bruce Lee és Jackie Chan alap ján for mál ta meg, úgy vé lem,
hogy Lin da alak ja nem ke vé sé re le váns mó don ele mez he tõ a hard-boiled kri mi „nõ -
i e sí tett” vál to za ta szem pont já ból, va gyis a nõi hard-boiled de tek tív fi gu ra szem szö -
gé bõl. Ez az össze ve tés alá tá maszt ja fel ve té se met, mi sze rint Lin da, a ka ra té zó rend -
õr lány úgy vál ha tott ennyi re si ke res sé, hogy nyu ga ti ide ált im por tált Ke let-Eu ró pá -
ba, ami in kább ki emel te a szo ci a lis ta ide o ló gia pa nel jei kö zül, mint sem el mé lyí tet te
vol na szo ci a lis ta be ágya zott sá gát. Lin da alak ja a nõi hard-boiled de tek tí vek kis sé
gro teszk, még is fel is mer he tõ va ri á ci ó ja ként is ér tel mez he tõ. 

Ah hoz, hogy meg ért sük a nõi hard-boiled alak kü lönc sé ge it, va la mint a mû faj ha -
gyo má nyos ele me i nek ki moz dí tá sát, ér de mes rö vi den össze fog lal ni az ere de ti hard-
boiled kri mi fõ al ko tó ele me it. Az el sõ hard-boiled kri mi Ame ri ká ban szü le tett meg
az 1920-as évek ben Carroll John Daly tol lá ból (The False Burton Combs címû novel-
la, a Black Mask ma ga zin ban), de Ma gya ror szá gon – ahogy a vi lág töb bi ré szén is –
leg in kább Dashiel Hammett és Raymond Chandler vál tak is mert té, akik a har min cas
évek ben arat ták el sõ – ak kor még vi szony la gos – si ke re i ket Ame ri ká ban. Azon  túl,
hogy össze té veszt he tet le nül ame ri kai és nagy vá ro si mû faj, a hard-boiled kri mi egy
má sik fon tos sa já tos ság gal is bírt, ne ve ze te sen az zal, hogy nyo mo zó fõ hõ se ki zá ró -
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lag fér fi le he tett, a cse lek mény ki bon tá sa pe dig har mo ni ku san egy be fo nó dott a fér fi
iden ti tás ér vé nye sí té sé vel és a fér fi as ság kul tu rá lis kód ja i nak megerõsítésével,6

ahogy pél dá ul Frank Krutnik ír ja In a Lonely Street cí mû, a mû faj nak szen telt köny -
vé ben. A fér fi as je len lét a macsó nyelv hasz ná lat ban („tough talk”), a tes ti erõ szak
gya ko ri sá gá ban, a fér fi as kap cso la tok és kö te lé kek fa vo ri zá lá sá ban és a nõk rend kí -
vül se ma ti kus áb rá zo lá sá ban nyil vá nult meg: a nõi sze rep lõk vagy femme fatale tí -
pu sú fe nye ge tõ, ra ga do zó és manipulatív bûnözõk7 (akik több nyi re bün tet le nül meg -
ússzák, bár mit tesz nek is), vagy pusz tán ero ti kus tár gyak; ezt lát juk pél dá ul a mû faj
két ala pí tó klasszi ku sá ban, Chandler Hosszú álom és Hammett A mál tai só lyom cí -
mû re gé nye i ben, akár csak az ezek bõl ké szült film vál to za tok ban. No ha a nõk áb rá zo -
lá sa a hard-boiled szö ve gek több sé gé ben a ne vet sé ges sé gig se ma ti kus, a nõi vá lasz
na gyon ké sõn ér ke zett (a hard-boiled mû faj ma ga is – leg alább is Chandler – be val -
lot tan az el nõ i e se dett nek és pu hány nak tar tott klasszi kus brit vál to zat ra adott fér fi -
as vá lasz ként ha tá roz ta meg ön ma gát). Az an gol krimiszerzõ P. D. James 1972-ben ír -
ta meg az An Unsuitable Job for A Woman c. re gé nyét, mely nek fõ hõ se, Cordelia Gray
fi a tal, mind össze húsz éves lon do ni ma gán nyo mo zó nõ. A kri ti ku sok sze rint James
re gé nye nem azért volt je len tõs, mert meg for dí tot ta a hard-boiled kri mi min tá ját –
ezt egyéb ként nem is tet te –, ha nem azért, mert meg ala po zott egy új, fe mi nis tá nak is
ne vez he tõ lá tás mó dot a ké sõb bi szer zõk szá má ra. James re gé nye egy faj ta kí sér let is,
hi szen a mû fa ji sé mát meg szeg ve kö zép pont já ban a nõi sors, a nõi sze re pek és az
ezek meg vál toz tat ha tó sá gá ra va ló esély és tö rek vés áll; ezért fe dez het tek fel az elem -
zõk egy faj ta austeni vo na lat is a mû ben, hi szen Cordelia a nyo mo zás so rán foly ton
az zal szem be sül, hogy mi ne le gyen (de tek tív), és mi igen (fe le ség és anya).8 Er re ké -
sõbb még vissza té rek Lin da kap csán.

A ké sõb bi re gé nyek, me lyek nek fõ hõ sei nõi ma gán de tek tí vek, csak tíz év vel ké -
sõbb kezd tek meg je len ni, 1982 és 1987 kö zött, fõ leg az Egye sült Ál la mok ban. Az
ame ri kai Sa ra Paretsky és Sue Grafton, va la mint az Ang li á ban élõ, dél-af ri kai szü le -
té sû Gillian Slovo re gény so ro za tai vi lág hí rû ek let tek, bár Ma gya ror szá gon, ahol P. D.
James mind két Cordelia Gray-könyvét lefordították,9 csak az ez red for du lót kö ve tõ en
je lent meg Paretsky és Grafton né hány re gé nye. Paretsky V. I. Warshawskyja, Grafton
Kinsey Millhone-ja és Slovo Kate Baeierje csak nem egy idõ ben je len tek meg a szí -
nen, meg te remt ve a fér fi as po zí ci ót el fog la ló és fér fi as sze re pet ját szó, nem rit kán
fér fi as tu laj don sá gok kal is fel ru há zott nõi ma gán nyo mo zó alak ját. Ér de kes egy be -
esés, hogy a Lin da-so ro zat csak egy év vel kés te le az el sõ ame ri kai nõi hard-boiled
kri mi meg je le né sé nek dátumát;10 min den meg mo so lyog ta tó vo ná sa el le né re a ma -
gyar szo ci a lis ta rend õr lány sok szem pont ból leg alább annyi ra mo dern és for ra dal mi
volt, mint nyu ga ti tár sai. 

Kü lö nö sen an nak fé nyé ben ér de kes ez a for ra dal mi be lé põ, hogy – mint több ta -
nul mány is hang sú lyoz za – Ma gya ror szá gon a ha zai gyár tá sú kri mi mû fa ja épp azért
nem vál ha tott si ke res sé, mert nem volt ha gyo má nya az in di vi du a lis ta etikának.11 Ez
két ség te le nül így van, de két dol got nem hagy ha tunk fi gyel men kí vül. Az egyik fi -
gyel met ér dem lõ kö rül mény az, hogy a nõk az ide o ló gi ai hát tér tõl füg get le nül, a szo -
ci a lis ta rend szer ha mi san emancipatorikus re to ri ká já tól füg get le nül itt is nagy já ból
ugyan azok ba a kor lá tok ba üt köz tek, ame lyek el len a fe mi nis ta gon dol ko dás el sõ és
má so dik hul lá ma Nyu gat-Eu ró pá ban fel emel te sza vát. A kü lö nös ha son ló ság má sik
oka két ség kí vül a nyolc va nas évek ma gyar kul tú rá já ban és tár sa dal mi nor má i ban
vég be me nõ erõs nyu ga to so dás ban ke re sen dõ, fõ ként a fo gyasz tás és sza bad idõ el töl -
té se te rén. Elem zé sem nek nem le het cél ja a tár sa dal mi-fo gyasz tói vál to zá sok be mu -
ta tá sa, de a te le ví zi ó ból (nem utol só sor ban a nyolc va nas évek ben már si ker rel fu tó
ame ri kai és né met bûn ügyi so ro za tok ból) is mert nyu ga ti élet mód és tár gyi kör nye -
zet vagy a nyu ga ti uta zás ra vo nat ko zó kor lá to zá sok eny hü lé se nyil ván va ló an élet -20
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sze rûb bé, át él he tõ vé és meg is mer he tõ vé tet ték a Nyu ga tot. Ez a két mo tí vum szo ro -
san össze fo nó dik az egyes epi zó dok ban (ame lyek mód sze res ala pos ság gal jár ják vé -
gig a nyu ga ti ere de tû ként, egy szer re von zó ként és ve szé lyes ként be mu ta tott po pu lá -
ris kul tú ra szín te re it: éj sza kai mu la tók, az ala ku ló ban lé võ pop ze nei ipar, sze xu á lis
tu riz mus stb.), és összes sé gé ben ezek szol gál tat ják a ti zen hét rész új sze rû ség ének,
di na mi ká já nak alap ját is.

A hard-boiled kri mi nõi de tek tív je azért is le he tett fel for ga tó, mert a chandleri
vál to zat ban a nõk ál ta lá ban rom lot tak és er kölcs te le nek, a ’femme fatale’ alig kor sze -
rû sí tett vál to za tai. Julie Grossman a Rethinking the Femme Fatale in Film Noir cí mû
köny vé ben fog lal ko zik a ter mi no ló gi á val és an nak rugalmatlanságával.12 Bár elem zé -
sé nek kö zép pont já ban nem nõi de tek tí vek áll nak, úgy vé lem, hogy ja vas la ta, mi sze -
rint a ’femme fatale’ he lyett a ’femme moderne’ meg kö ze lí tés na gyobb te ret ad a nõi
sze re pek elem zé sé hez, min den kép pen meg fon to lan dó. Kü lö nö sen an nak fé nyé ben
ér de kes mind ez, hogy a so ro zat egyes ré sze i ben, pél dá ul az Erotic Show (1989) vagy
a Ha za já ró Lé lek (1989) cí mû epi zó dok ban Lin dá nak ki mon dot tan femme fatale ala -
kot kell el ját sza nia – más kér dés, hogy az ered mény rész ben Gör be Nó ra tes ti adott -
sá gai, rész ben szí né szi já té ká nak korlátai mi att gyak ran mó kás, és Lin da in kább a
vég zet asszo nyá nak ka ri ka tú rá ja, mint meg tes te sí tõ je. Er re egyéb ként ma ga a so ro zat
és a fõ sze rep lõ is ref lek tál már a 2. rész ben, A fo tó mo dell (1983) címû epi zód ban,
ahol Lin da le szö ge zi: „Ez zel a fa zon nal nem le he tek kur va!” Ha te hát az õsi mes ter -
ség re úgy mond al kal mat lan, ma rad a rend õr kö dés mint ön meg va ló sí tá si al ter na tí va.
Eb ben az eset ben vi szont, mi vel a nõi de tek tív nem le het a fér fi ak alá ren delt je, Lin -
dá nak nyu ga ti tár sa i hoz ha son ló an fõ ként nem a bûn té nyek kel kell meg küz de nie,
ha nem sa ját fér fi kol lé gá i val. Jól le het a so ro zat ban a fér fi ak (mind a rend õr kol lé gák,
mind a Lin dát ma gán élet ében kö rül ve võ ala kok) meg le he tõ sen tá vol áll nak a hard-
boiled kli sé ke mény, maszkulin ide ál tí pu sá tól, és in kább ko mi kus tí pu so kat tes te sí -
te nek meg (pél dá ul a Ba lázs Pé ter és Harsányi Gá bor ál tal ját szott két nyo mo zó, akik
szin te szü net nél kül esz nek), fér fi as sá gu kat ugyan ak kor – ha Lin dá ra több ok mi att
sem te kint het nek sze xu á lis tárgy ként – úgy pró bál ják bi zo nyí ta ni, hogy a nõ ket deg ra -
dál ják, al kal mat lan nak ti tu lál ják a nyo mo zói mun ká ra. Ami kor Lin da gya kor nok nak
áll Eõsze Gá bor nyo mo zócso port já hoz, ahol a rend õrök egy tõl egyig al kal mat lan nak
tûn nek bár mi lyen bûn tény meg ol dá sá ra, gyak ran van ré sze ne ga tív meg kü lön böz te -
tés ben, és az sem rit ka, hogy szexista meg jegy zé sek ke reszt tü zé ben ta lál ja ma gát. Az
Arany hal ban pél dá ul szán dé ko san el tit kol ják elõ le a gyil kos sá gi ügyet, és egy je len -
ték te len ese tet bíz nak rá; az Osz kár tud ja cí mû epi zód ban Eõsze e sza vak kal kül di
mun ká ba: „Ha baj ba ke rül, én le hú zom a bu gyi ját, és el fe ne ke lem”; a Stop lis an gya -
lok ban Handell Gyu la bo szor kány ként utal Lin dá ra, a Ha za já ró lé lek ben pe dig fõ nö -
ke a disz kó ba kül di, mond ván, ez egy „test hez ál ló fel adat”. Maureen T. Reddy
Sisters in Crime c. köny vé ben azon az ál lás pon ton van, hogy a nyo mo zói mun ká ra
va ló al kal mat lan ság vol ta kép pen a cse lek vés re és dön tés ho za tal ra va ló kép te len sé -
get je len ti, olyan ké pes sé gek hi á nyát te hát, ame lyek (és az e ké pes sé ge ket igény lõ
szim bo li kus po zí ci ók) az el té rõ ne ve lõ dé si min ták nak kö szön he tõ en el sõ sor ban a
fér fi ak hit bi zo má nyát képezik.13 Lin da ezt a prob lé mát egyet len ki je len tés sel a ma ga
ja vá ra for dít ja, ami kor a 3. rész ben (Osz kár tud ja) így szól a fõ nö ké hez: „Kü lön le ges
adott sá ga im van nak. Pél dá ul, hogy nõ va gyok!”

Az epi zó dok ta nú sá ga sze rint Lin da nõ ként va ló ban töb bet tud nyúj ta ni a rend -
õr ség nek, mint fér fi ként: gon dol junk csak azok ra a sze re pek re, ame lye ket ma gá ra
ölt ve be épül a gya nú sí tot tak kö zé, pél dá ul ba lett-tán cos ként, fel szol gá ló ként vagy
spor to ló ként. Hogy Lin da nõ, az két ség be von ha tat lan, a nyolc va nas évek nõ ide ál ját
fel idéz ve azon ban már ko ránt sem egy ér tel mû a szí nész vá lasz tás. Fi zi kai adott sá ga it
il le tõ en Lin da in kább aszexuális, il let ve gyer me ki; so ha nem elég gé fér fi as ah hoz,
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hogy szim bo li kus fér fi ként fo gad juk el (no ha pár kap cso la tá ban nyil ván va ló an õ a
do mi náns fél), de túl sá go san fi ús kül se je mi att nem fér be le a klasszi kus nõi sze re -
pek be sem, ami je len tõs kü lönb ség köz te és a nyu ga ti nõi nyo mo zók kö zött. Paretsky
nõi ma gán nyo mo zó ja, Warshawsky pél dá ul na gyon ön tu da tos a kül se jét il le tõ en,
sze ret és tud is öl töz köd ni, fej bõl fúj ja a ci põ- és ru ha már ká kat. Eh hez ké pest Lin da
ret te ne te sen so vány, szin te kis lá nyos kül se je, rö vid ha ja és szi kár al ka ta in kább át -
me net a két nem kö zött. Ru há za ta sem iga zán nõ i es: gon dol junk csak a sár ga esõ ka -
bát ra, a szí nes szok nyák ra, vagy a fe hér klum pá ra és zok ni ra; mind ez olyan egye dül -
ál ló és bi zarr kom bi ná ci ót al kot, me lyet va ló szí nû leg sen ki sem vi selt a nyolc va nas
évek ben, leg alább is Ma gya ror szá gon biz to san nem. 

A nõi test meg je le ní té sé nek ez a bi zony ta lan sá ga akár azt a di vat- és fo gyasz tói
tren det is szim bo li zál hat ja, amely Nyu ga ton már meg je lent. Az egyik rész ben, amely
egyéb ként az egyik leg iz gal ma sabb is (Tü zes ba bák, 1989), Lin da egy ki ra kat bá but
„ala kít”, és ez eset ben Lin da test al ka ta és ba ba sze rû ar ca na gyon is be le il lik az élet -
te len, so vány fi gu rák so rá ba. Úgy is fo gal maz ha tunk, hogy eb ben az epi zód ban Lin -
da tes te – eb ben a fetisisztikus, még is aszexuális kon tex tus ban – egy ér tel mû en be le -
he lye zõ dik egy a fo gyasz tói kul tú rá val asszo ci ált szim bo li kus po zí ci ó ba, s ez a pil la -
nat, amely ben Lin da tárggyá vál va meg tes te sí ti a fo gyasz tói kul tú ra egyik ikonikus
tár gyát, egy be esik Lin da po ten ci á lis ál do zat tá vá lá sá val is – a ki ra ka to kat gyúj to ga tó
tet tes af fé le pszi cho pa ta szo ci a lis ta utó véd har cos ként is ér tel mez he tõ. A ki ra kat bá -
bu vá vá ló Lin da alak já val ugyan ak kor a ter je dõ di vat tren det is a szó szo ros ér tel mé -
ben meg tes te sí ti: kor társ szép ség ide ál csak is kar csú és so vány alak ban ölt het tes tet,
sõt sok szor ki fe je zet ten a csont so vány ság a kí vá na tos – ír ja Jean Baudrillard14 a fo -
gyasz tói tár sa da lom ról írott elem zé sé ben, amely a di vat, az ero ti ka, a test fel sza ba -
dí tá sa és a fo gyasz tás kö zöt ti szo ros össze fo nó dás ról is ír.15 A so ro zat nak eb ben a ré -
szé ben Bu da pest bel vá ro si ut cái már lát vá nyos át ala ku lá son men tek ke resz tül (a Lin -
da egyéb ként mind vé gig mo dern, nyu ga ti tí pu sú, nyüzs gõ nagy vá ros ként je le ní ti
meg Bu da pes tet a je le ne te ket össze kö tõ kép so rok ban), a ki ra ka tok fény ár ban úsz nak,
az áru há zak di va tos ru hák kal ke cseg tet nek. A Tü zes ba bák cí mû epi zód te hát egy ér -
tel mû en kö zép pont ba ál lít ja a nyu ga ti min tá jú, test köz pon tú fo gyasz tást, amely el -
sõ sor ban a nõk re irá nyul, és amely a nyolc va nas évek ben már össze kap csol ja a nyu -
ga ti és a ke le ti blok kot. 

Maureen T. Reddy ta nul má nya szá mos kö zös vo nást fe dez fel a nõi hard-boiled
hõ sök kö zött. A de tek tí vek mind nagyvárosokban16 él nek, nem fél nek meg vé de ni
ma gu kat, s ek ként nincs szük sé gük erõs, õket meg men te ni igyek võ erõs férfiakra,17

és tel jes füg get len ség re tö re ked nek: „a nõi de tek tív fon to sabb nak te kin ti a mun ká ját,
mint a tár sa dal mi kapcsolatokat.18 A nagy vá ro si lét és az ön vé de lem szer ve sen össze -
kap cso ló dik a ke mény kri mi ben, bár Lin dát meg kü lön böz te ti az a tény, hogy nyu ga -
ti tár sa i val el len tét ben õ nem hord fegy vert. Taekwondo-tudása nem csak min den ve -
sze de lem tõl meg óv ja, de en nek a ne mes harc mû vé sze ti tu dás nak a bir to ká ban min -
den ki nél ügye sebb nek, si ke re sebb nek bi zo nyul (sok rész in dul a fõ cse lek mény tõl
füg get len ak ció je le net tel, amely ben Lin da harc kép te len né tesz egy-egy egész ga le rit).
Ez a kü lön le ges ké pes sé ge te szi le he tõ vé azt is, hogy egye dül kó bo rol jon Bu da pest
sö tét ut cá in, vagy ép pen a mo ped jén „szá gul doz zon”. A mo ped és a harc mû vé szet
szim bo li kus je len tés sel is bír nak, hi szen a hard-boiled hõ sök szá má ra oly fon tos sza -
bad sá got és füg get len sé get is je lent he tik eb be a tel je sen más kon tex tus ba im por tál -
va. E két att ri bú tum bir to ká ban Lin da nem csak sa ját moz gás te ré nek ha tá ra it bont ja
le, de a rend õr ség tõl is füg get le nít he ti ma gát, és sa ját er köl csi ér ték rend je sze rint
cselekedhet.19

Ko ráb ban már utal tam rá, hogy a nõi de tek tív a fér fi ak ban leg in kább sa ját füg get -
len sé gé nek, kar ri er jé nek aka dá lyát lát ja. A fér fi ak kal va ló sze rel mei és sze xu á lis kap -22
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cso lat ek ként el sõ sor ban ve szély for rást je lent, amely in kább gá tol ja, mint se gí ti a
nyo mo zást, rá adá sul fé lõ, hogy a szo kat lan fog lal ko zást lát va a fér fi ak kész te tést
érez nek a gyen géb bik nem megvédésére.20 A nyu ga ti hõs nõk nem is tö re ked nek tar -
tós sze rel mi kap cso la tok ra fér fi ak kal. No ha Lin da tar tós kap cso lat ban él Emõdi Ta -
más sal, s ek ként leg alább is e te kin tet ben erõ sen kü lön bö zik a ke mény kri mi nyo mo -
zó nõ i tõl, a kap cso lat (az örök je gyes ség) erõ sen iro ni kus jel le gû, és a leg ke vés bé sem
aka dá lyoz za meg Lin dát ab ban, hogy meg tes te sít se azt a faj ta in di vi du a lis ta tö rek -
vést, amely a ke mény kri mi nõi nyo mo zó i nak élet for má ja is. A so ro zat ban szám ta -
lan pél dát ta lá lunk a fér fi fel sõbb ren dû ség ide o ló gi á já nak ki kez dé sé re, va gyis a
szim bo li kus rend fel for ga tá sá ra. Több ször lát juk Emõdit, amint az es ti együtt lét hez
ké szü lõ dik, és ro man ti ku san ró zsá kat szór az ágy ra (A fo tó mo dell), mi köz ben Lin da
épp a rossz fi ú kat pü fö li az ut cán; A tizenyolc ka rá tos arany hal ban erõ szak kal fe nye -
ge ti meg võ le gény ét, ha az még egy szer az út já ba áll; a Stop lis an gya lok ban tel je sen
fe je te te jé re for dul a szim bo li kus vi szony, ami kor Lin da vé di meg Emõdit két tá ma -
dó tól. Ket tõ jük kap cso la ta csak Lin da szá má ra tû nik elõ nyös nek, hi szen õ a fi út
mind vé gig a sa ját cél ja i nak el éré sé hez hasz nál ja fel (il let ve ki), ami min dig a mun -
kát, a bûn tény meg ol dá sát je len ti. Mi vel Emõdi ta xi zik, leg in kább a so fõr sze re pét
kell be töl te nie, de elõ for dul, hogy asszisz ten si vagy fény ké pé szi fel ada to kat lát el.
Annyi bi zo nyos nak tû nik, hogy ér zel mi szük ség le te i nek ki elé gí té sé hez Lin dá nak
nincs szük sé ge a fér fi ak kal va ló kap cso lat ra. A Víz iszony cí mû epi zód ban Lin da
meg jegy zé sé re – „po ten ci á lis ál do zat nak” ne ve zi võ le gény ét – Emõdi így vá la szol:
„Hogy po tens-e, azt nem tu dom, de, hogy ál do zat, az biz tos. A te ál do za tod.” Egy má -
sik al ka lom mal Lin da Emõdi csa lád ala pí tá si tö rek vé se it há rít ja el egy ér tel mû en (A
ti zen nyolc ka rá tos arany hal), mi ál tal még kö ze lebb ke rül nyu ga ti kol lé ga nõ i hez, hi -
szen vi lá go san lát ja, hogy a nagy becs ben tar tott füg get len ség meg õr zé sé hez a fér fi-
nõ kap cso lat nak kí vül kell ma rad nia a tár sa da lom ál tal szen te sí tett kö te lé ken, amely
– mint Reddy ír ja – min dig is meg ha tá roz ta és el nyom ta a nõket.21

A hard-boiled de tek tív tör té ne tek ben bár mi, bár hol, bár ki vel meg tör tén het, nincs
biz ton ság, ami nek az is ré sze, hogy a rend õr ség is in kább in kom pe tens és kor rupt (ez
utób bi a klasszi kus de tek tív tör té net ben nem ját szik je len tõs sze re pet). A szo ci a lis ta
kri mi ben ter mé sze te sen szó sem le het rend õri kor rup ci ó ról – no ha lát juk, ami kor
Emõdi órák kal csen csel az ut cán, és Lin da tu do mást sem vesz ró la –, ami a so ro zat
erõ tel jes ide o ló gi ai korlátaira utal. Ugyan ak kor azon ban fon tos meg je gyez ni, hogy
no ha a hard-boiled ha gyo mánnyal el len tét ben a Lin da alap ve tõ en ko mi kus so ro zat,
ez a ko mi kum nem egy sze rû en a hard-boiled me ta fi zi kus nagy vá ro si angstjának fel -
ol dá sát je len ti, ha nem sza ti ri kus po ten ci ált is rejt ma gá ban: no ha a rend õr ség ter mé -
sze te sen nem kor rupt, még is in kább az ál la mi ap pa rá tus ki gú nyo lá sá val szem be sü -
lünk. Az ese tek több sé gé ben Lin da egy ál ta lán nem mû kö dik együtt kol lé gá i val, és
sa ját be lá tá sa sze rint cse lek szik. Meg gyõ zõ dé sem, hogy a tör té ne tek nek ez az ele me
vissza visz min ket a ki in du ló pont hoz, mely sze rint a Lin da „prob lé ma men tes” szo ci -
a lis ta kri mi ként va ló el köny ve lé se min den kép pen prob le ma ti kus, nem csak gender
szem pont ból, de a nyo mo zó és a szo ci a lis ta rend õr ség vi szo nyá nak szem szö gé bõl is.
A már több ször em le ge tett Kalligram-interjúban Szil ágyi Zsó fia épp ar ra utal, hogy
a klasszi kus kri mi ben a ma gán nyo mo zó – aki sok szor ama tõr – szük ség kép pen kí vül
kell hogy áll jon a rend õr ség kö te lé ke in. Ez a kri té ri um a szo ci a lis ta kri mi ben azért
nem volt meg old ha tó, mert „a szo ci a lis ta ma gyar rend õr sé get nem volt il len dõ, ta ná -
csos ne vet sé ges sé tenni”.22

Lin da ki csit em lé kez tet a ma gyar nép me sék bõl is mert A bí ró okos lá nya cí mû me -
se fõ hõ sé re, a lány ra, aki vitt is aján dé kot meg nem is, gya log is ment meg nem is.
Nagy já ból Lin da is így jel le mez he tõ a rend õr ség hez va ló vi szo nyá ban, hi szen ama -
tõr is meg nem is – gya kor nok ként ke rül a nyo mo zó cso port hoz –, együtt is mû kö dik

23
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meg nem is, hi szen rend sze rint fi gyel men kí vül hagy ja a pa ran cso kat, ve szély be is
so dor ja ép sé gét meg nem is – hi szen ke re si a ve szélyt, de meg tud ja ma gát vé de ni.
Eh hez ké pest a fõ nök ki vé te lé vel a rend õrök lagy ma tag, te het ség te len, pi po gya ka -
rak te rek, akik nek „több sé ge a kri mik bõl is táp lál ko zó szte re o tí pi ák kal el len tét ben
nem az ut cán, ha nem a rend õr õrs épü le té ben dolgozott…”23 – ír ja Hor váth Sán dor a
Ká dár gyer me ke i ben. A so ro zat rend õrei-nyo mo zói, ami kor nem az iro dá ban „dol -
goz nak”, vagy egy kis ven dég lõ ben esz nek, vagy sö röz nek. A hi va tá sos rend õrök al -
kal mat lan és ne vet sé ges ala kok ként va ló áb rá zo lá sa nyil ván va ló an az ide o ló gi ai és
áb rá zo lá si fe gye lem la zu lá sá ra en ged kö vet kez tet ni. 

Min den eset re, ha a rend õr ség már le he tett is ne vet ség tár gya, a bûn ül dö zés még
min dig ko moly ke re tek kö zött folyt. Min den kü lönc kö dé se és egyénieskedése el le né -
re Lin da ma ga is ugyan azo kat ül dö zi, mint az ál lam. A so ro zat ban – mint az Öt vös
Csö pi-fil mek ben – ezek a bû nö zõk el sõ sor ban kül föl di ek, leg in kább né me tek, ma -
gyar disszi den sek és gaz da gok, a bu dai vil lák vi lá gá ból. Az epi zó dok azt az ér zést
kel tik, hogy ezek nek az em be rek nek a le tar tóz ta tá sa kö zös meg elé ge dett sé get ered -
mé nyez a tár sa da lom ban, és – s ta lán ez a leg fon to sabb kü lönb ség a Lin da és a nõi
hard-boiled szö ve gek kö zött – a bûn tény meg ol dá sa, a bû nö sök le tar tóz ta tá sa itt va -
ló ban meg nyug ta tó vég ki fej le tet je lent, az egyen lõ ség és az igaz sá gos tár sa da lom il -
lú zi ó ja hely re áll, és to vább ra is fenn tart ha tó nak tû nik. 

Mind ez a so ro zat tér hasz ná la tá ban is tet ten ér he tõ. Hor váth Sán dor sze rint „a
tár sa dal mi te re ket a rend õri je len té sek […] a ká osz és a rend szem be ál lí tá sa ként mu -
tat ták be, ahol a hu li gá nok kal har col nak a tisz tes lakosok”.24 Va ló ban, a Lin da-epi zó -
dok mind egyi ke ve re ke dés sel kez dõ dik. Lin da sé tál gat az ut cán és rossz fi úk kal ta -
lál ko zik, akik vagy ki akar ják ra bol ni, vagy mo lesz tál ják. Mint ha Lin da je len lé te al -
kal mat ad na an nak a gon do lat nak a köz ve tí té sé re is, hogy a ha ta lom mit tart he lyes
tér hasz ná lat nak és mit nem. Mi u tán a tá ma dó kat ki ik tat ja, új ra hely re áll a rend és a
bé ke a la kos ság szá má ra. Ez az elem akár meg is in gat hat ja azt a fel te vést, hogy Lin -
da na gyon is más, mint a töb bi ek, elem zé sem azon ban nem ma gát a bûn höz va ló vi -
szonyt, ha nem a fõ hõs tár sa dal mi be ágya zott sá gát, a szo ci a lis ta és a pat ri ar chá lis
ide o ló gi á hoz va ló vi szo nyát tet te vizs gá lat tár gyá vá. 

A Lin da vá rat lan si ke re (amely nem zet kö zi si ker volt) azt mu tat ja, hogy a nyolc -
va nas évek Ma gya ror szá ga már be fo ga dó volt a nyu ga ti min tá ra új ra írt sze rep lõk re. A
nõi hard-boiled hõ sök sza bad ság ér ze te, in di vi du a lis ta szem lé le te, va la mint az el fo ga -
dott be ideg zõ dé sek kel szem be ni til ta ko zá suk bi zo nyos szem pont ból az oly hõn áhí -
tott Nyu ga tot hoz ta kö ze lebb. Rend ha gyó sze rep lõk már szü let het tek, a nyu ga ti min -
tá jú hard-boiled tör té ne tek re azon ban még sok évet kel lett vár ni. Lin da, bár örök re a
Ká dár-kor szak kul tu rá lis em lé ke ze té nek ki ik tat ha tat lan ré sze ma rad, so ha nem volt
egy ér tel mû en a szo ci a liz mus ter mé ke. A so ro zat ban – leg alább is a bûn ügyek kel kap -
cso la tos hely szí ne ken – meg je le nõ élet kö rül mé nyek és élet szín vo nal, Lin da min de -
nütt – töb bek közt Bu da pest ele gáns kör ze te i ben és nyu ga ti mi li õ i ben – meg mu tat ko -
zó ott ho nos sá ga, ma ga biz tos, (proto)feminista fel lé pé se és harc mû vé sze te az or szág
egy faj ta fu tu risz ti kus imázsát tes te sí tet te meg, amely ben egye dül ál ló mó don ke ve red -
tek a szo ci a lis ta kri mi (és er kölcs) kli séi és az ál la mi ide o ló gia ki kez dé se.

Lin da fil mek
1. sze zon (Pilot epi zó dok – 1983)

1. A sza tír
2. A fo tó mo dell
3. Osz kár tud ja

2. sze zon (1986)
1. A ti zen nyolc ka rá tos arany hal24
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2. Pavane egy infásnõ ha lá lá ra
3. Pi ros, mint a Kár min
4. Re be ka
5. A Pa nop ti kum
6. Soft ware
7. A Pop-po kol

3. sze zon (1989)
1. Víz iszony
2. Arany há rom szög
3. Stop lis an gya lok
4. Erotic Show
5. Tü zes ba bák
6. Ha za já ró lé lek
7. Ré gi ba rát
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