
Doyle utá ni Holmes -iro da lom az uta lá -
sok és az idé ze tek iro dal ma, s mint
ilyen a kre a tív új ra hasz no sí tás el vén
ala pul. Ez pe dig a benn fen tes ség, az

ott ho nos ság és a cin kos ság jól esõ ér zé sé vel töl ti el
e szö ve gek va la mennyi re is „ér tõ” ol va só it, hi szen
min dig egy is mert vi lág ban jár nak, is me rõ sek a
ne vek, a hely szí nek, a hely ze tek, sõt bi zo nyos fo -
kig a for du la tok is, csak ép pen az ak tu á lis fel ál lás
vagy az ér vé nye sü lõ tör té net lo gi ka más egy ki csit.
Mint egy kár tya já ték ban: a la pok szá ma kor lá to -
zott, a be lõ lük fa ka dó kom bi ná ci ós le he tõ sé gek
azon ban szin te ki me rít he tet le nek. Annyi kü lönb -
ség azért van, hogy itt nin cse nek sza bá lyok, leg fel -
jebb bi zo nyos mo tí vu mok és meg ol dá sok gya ko ri -
sá gá ból ere dõ meg szo ká sok, me lyek bár mi kor fel -
rúg ha tó ak. Egy tá gu ló szö veg uni ver zum ez, mely
min den új mû vel ki tol ja ön ma ga ha tá ra it, s ez zel
vissza me nõ le ge sen át ren de zi ma ga mö gött a te re -
pet. Ez a ha gyo mány fo lya ma tos revitalizá-
ciójában ér de kelt „to lo ga tás” – sze ren csé re – nincs
te kin tet tel sem nyelv re, sem nem re, sem kor ra,
sem mé di um ra. 

Már a re cep ció ko rai sza ka szá ban kü lö nö sen
in ten zív volt az át já rás s eb bõl adó dó an az tán a
kap cso lat is szö veg és il luszt rá ció kö zött. Mond -
hat juk azt, hogy a Holmes -tör té ne tek ké pi rep re -
zen tá ci ó ja egy idõs a meg je le né sük kel, hi szen a
Strand Magazine-ben kö zölt foly ta tá sok Sidney
Paget ké szí tet te il luszt rá ci ói a szö ve gek kel együt -
te sen for mál ták a fõbb sze rep lõk rõl ki ala ku ló kol -
lek tív be fo ga dói kép ze te ket, és ha tás sal vol tak e
mû vek szá mos ké sõb bi ál ló- és moz gó ké pi adap tá -
ci ó já ra is. Nem egy kö zü lük a mai na pig könyv bo -44
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rí tó kon kö szön vissza; pél dá ul az is,
amely a reichenbachi víz esést öve zõ me -
re dek sza ka dék szé lén egy más sal bir kó -
zó Holmes-ot és Moriarty pro fesszort
mu tat ja (vö. Az utol só eset). A de tek tív
ka lap ja ép pen le pottyant a fe jé rõl a nagy
küz de lem ben, el szánt arc ki fe je zé se és
az, ahogy ke zé vel és lá bá val át kul csol ja a
„bû nö zõk Na pó le on ját” pe dig már sej tet -
ni en ge di, hogy ha ma ro san mind ket ten
kö ve tik majd az emblematikus ru ha da ra -
bot a mély be. Paget a ha lál ug rást meg elõ -
zõ, az elõz mé nyek re és kö vet kez mé nyek -
re csu pán uta ló „ter mé keny pil la na tot”
(Lessing) ra gad ta meg, azt, ami kor a két
azo nos ka li be rû hõs alak ja és sor sa tény -
le ge sen és jel ké pe sen is eggyé ol vad, s el -
dõl, hogy a „go nosz” csak a „jó” föl ál do -
zá sa árán pusz tít ha tó el. 

Ugyan ezt a je le ne tet lát juk Petr Kopl
2013-ban meg je lent kép re gé nyé nek, Az
utol só eset nek1 a bo rí tó ján is, csak ép pen
más be ál lí tás ban és az elõb bi tõl el ütõ stí -
lus ban. Itt Moriarty ma ga so dik Holmes
fö lé, s egy tõrt emel fe nye ge tõ en a ma -
gas ba, a de tek tív vi szont egy bal egye nest
ké szül be vin ni a szu per bû nö zõ erõl kö -
dés tõl és go nosz ság tól el tor zult ar cá ba.
Az élénk szí nek kel ki vi te le zett rajz fi gu -
rá i nak áb rá zo lás mód ja a ka ri ka tú rák ha -
gyo má nyát idé zi, ezért a je le net min den
vég ze tes tra gi ku ma el le né re sem men tes
né mi ko mi kum tól. El ha mar ko dott vol na
azon ban azt mon da ni, hogy pa ró di á ról
van szó, mint ahogy azt is, hogy a cseh
mû vész ké pi narratívája tel je sen men tes
vol na az iro ni kus pa ra frá zis ele me i tõl. 

Mi e lõtt még azon ban kö ze lebb rõl
szem ügy re ven nénk a mû vet, elõ re kell
bo csá ta ni, hogy az egy so ro zat, a Victoria
Re gi na ré sze, mely ben a Kopl ál tal ké szí -
tett Vik tó ria ko ra be li klasszi kus ka land -
re gé nyek, bûn ügyi tör té ne tek és hor ror
szto rik adap tá ci ói kap tak he lyet. Ezek
azon ban nem csak for má li san, az ere det
kö zös idõ in ter val lu ma okán tar toz nak
össze. Kopl azon igyek szik, hogy a so ro -
zat da rab jai kö zött más mó don, a fik ci ós

ha tá rok fo lya ma tos át há gá sá val – ván dor ló sze rep lõk kel, kü lön ál ló szü zsék egy más -
ba ol tá sá val, tá vo li cse lek mény szá lak vá rat lan ke resz te zé sé vel – is erõ sít se a kap cso -
la to kat. A cross-over kép re gé nyes vál to za tá val van te hát dol gunk, s Az utol só eset
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aláb bi elem zé sé ben is ezen össze füg gé sek fel tá rá sá ra fó ku szá lok majd. Ez azt je len -
ti, hogy ahol ezt a vizs gált mû szük sé ges sé te szi, szót ej tek a so ro zat töb bi da rab já -
ról is, de – el len áll va a kí sér tés nek – nem bo csát ko zom ezek rész le te sebb elem zé sé -
be. Ezen kí vül szót ej tek a szó ban for gó kép re gény né hány mûfajspecifikus vo ná sá -
ról és a cseh Holmes -re cep ció vo nat ko zó fej le mé nye i rõl is. 

Jól le het a ki ad vány egy Holmes -no vel la cí mét vi se li, va ló já ban két to váb bi (A
zsa ro lók ki rá lya, A la kat lan ház) össze szö vé sé vel jött lét re. A tör té ne te ket – mi ként
a so ro zat ba tar to zó töb bi kép re gényt is – pro ló gus és epi ló gus ke re te zi. Az elõb bi az
al ko tás kö rül mé nye it és az al ko tó, John Watson lel ki ál la po tát hi va tott meg vi lá gí ta ni,
az utób bi pe dig Holmes „tetsz ha lá lá nak” és hosszas buj ká lá sá nak va ló di moz ga tó ru -
gó it lep le zi le. Kopl te hát nem csak vi zu á lis át kó do lást hajt vég re, ha nem egyút tal át -
szer kesz tést, új ra kom po ná lást is. 

A vizs gált kép re gény ben kez det tõl fog va hang sú lyos a mû fa ji és mediális ön ref -
le xió. Kopl a tör té net iro dal mi sá ga he lyett an nak raj zolt mi vol tát ál lít ja az elõ tér be.
Watsont nem író ként, ha nem raj zo ló ként mu tat ja be; egy-két koc kán lát juk is, ahogy
az ál ta lunk ép pen ol va sott-né ze ge tett mun ká ját ké szí ti. Az utol só eset Ka to na Ta más
tol má cso lá sá ban a kö vet ke zõ mon dat tal in dul: „Ne héz szív vel fo gom meg a tol lat,
hogy be le kezd jek ba rá tom, Sher lock Holmes kü lön le ges ké pes sé ge i rõl szó ló vég sõ
be szá mo lóm ba.”2 Koplnál pe dig így: „Ne héz szív vel ra ga dom meg a rajz esz kö ze i met,
hogy mi nél pon to sab ban rög zít sem azt az utol só pár pil la na tot, amit drá ga ba rá tom -
mal, Sher lock Holmesszal töl töt tem.” (8.) Ko ráb bi ka land ja i kat is a fo lyó irat ban kö -
zölt „ké pes tör té ne tek” (21.) for má já ban örö kí ti meg. Egy al ka lom mal fel is hív ja ba -
rát ja fi gyel mét A sá tán ku tyá já ra (Kopl mun ká ja), Holmes azon ban ugyan úgy le né -
zõ en nyi lat ko zik ró luk, mint Doyle de tek tív je Watson – sze rin te – túl re gé nyes, te hát
nem elég gé tár gyi la gos eset be szá mo ló i ról. Út ban Reichenbach fe lé még is a ke zé ben
lát juk a cseh raj zo ló em lí tett kép re gé nyét, per sze az ol va sás köz ben tett meg jegy zé -
sei („Csu pa kép te len ség” 115.) egy ér tel mû vé te szik: vé le mé nye mit sem vál to zott az -

óta. Az iro ni kus ön ref le xió má sik for má ja
az, ami kor a szer zõ egy na pi lap ol da lát
idé zi be, az adek vát ti pog rá fi á val és ro vat -
struk tú rá val együtt, s alul egy nyolc pa -
nel bõl ál ló klasszi kus comic strip is ol vas -
ha tó (a so ro za tot Petr Kopl jegy zi), mely a
té ma ba na li tá sá val és a szer ke zet ön is mét -
lõ jel le gé vel tû nik ki. (108.) 

A cseh gra fi kus fõ ként a ke ret tör té net -
ben, de né hány koc ka ere jé ig a be ágya zott
és új ra szõtt tör té ne tek ben ugyan úgy egy
olyan ak va rell tech ni kát is al kal maz,
amely a szí nek és ár nya la tok össze fo lyá sá -
val te remt sa já tos, a kon tú ro kat kis sé fel ol -
dó, de nem meg szün te tõ fá tyo los össz ha -
tást. Ez kü lö nö sen meg ka pó han gu lat te -
rem tõ erõ vel bír a kö dös lon do ni mi li õk, a
gáz lám pás éj sza kai élet ké pek és a ma dár -
táv la tos vá ros pa no rá mák áb rá zo lá sá nál.
Az em lí tett tech ni ka s ez ál tal ma ga a kép -
re gény is mint verbális-ikonikus mé di um
ak kor ke rül új meg vi lá gí tás ba, ami kor tu -
do mást szer zünk Watson – ba rát ja vélt el -46
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vesz té se mi at ti – meg ren dült sé gé rõl: „A nyá jas ol va só ta lán meg bo csát ja ne kem
azok tól a könny csep pek tõl szár ma zó fol to kat, me lye ket az eset raj zo lá sa köz ben egy -
sze rû en nem tud tam vissza tar ta ni.” (13.) A szí nek folt sze rû ke ve re dé se in nen tõl fog -
va a raj zo ló zak la tott lel ki ál la po tá nak je lé vé mi nõ sül át, s amit tu da tos al ko tói el já -
rás nak gon dol tunk, azt vé let len „el raj zo lás nak”, te hát „hi bá nak” kel le ne fel fog nunk
(még hogy ha a könny csep pek lát ha tó lag túl sza bá lyo san is po tyog tak a pa pír lap ra).

A vi zu á lis nyo ma té ko sí tás né mi leg ha son ló ese té rõl van szó ak kor is, ami kor
Holmes elõ ször ej ti ki Watson elõtt Moriarty ne vét, s az egy vér tõl cse pe gõ fel irat -
ként je le nik meg a há ta mö gött, a fa lon. (45.) A meg vál to zott írás kép, a ri kí tó szín
és a rend ha gyó el he lye zés elõ re ve tí tõ funk ci ó val bír, mi vel már jó val az elõtt jel zi a
név vi se lõ jé nek jel le mét (hogy egy vé res ke zû go nosz te võ rõl van szó), hogy azt a
kér de zõ el árul ná és bõ veb ben ki fej te né. Watson ak kor hall ja elõ ször ezt a ne vet,
ezért szá má ra az egy sem le ges, min den kü lö nö sebb konnotációtól men tes ki fe je zés.
Az ere de ti nyom ta tott vál to zat ban sem mi sem árul ko dik ar ról, hogy itt egy, a ké sõb -
bi ese mé nyek, sõt az egész Holmes -ká non szem pont já ból is kulcs fon tos sá gú be je -
len tés hang zott el.

Kopl kép re gé nye jel zett mó don ír ja be le ma gát a Holmes -szö ve vény be, an nak
mind iro dal mi, mind vi zu á lis le ága zá sa i ba. Hol a ká non da rab jai kö zött tény le ge sen
is lé te zõ össze füg gé sek re hív ja fel a fi gyel met, hol pe dig más, a so ro zat szel le mé nek
meg fe le lõ en el sõ sor ban 19. szá za di szö veg vi lá go kat nyit egy be. Ezen a szin ten is fo -
lyik te hát a ha tá rok ki tá gí tá sa, s e meg le põ ta lál ko zá sok kal és ke resz te zõ dé sek kel
újabb foly ta tá sok csí rá it hin ti el. Kopl fon tos nak tart ja az intertextusok jel zé sét, ezért
egy részt az utó szó ban ma ga tár ja fel – hol töb bé, hol ke vés bé nyíl tan – a já ték ba ho -
zott el be szé lé se ket és re gé nye ket, más részt a kép koc kák tól jól el kü lö nü lõ sár ga kis
négy ze tek be fog lalt fel irat ok kal hív ja fel rá juk a fi gyel met. A Doyle-mûvek kö zül A
sá tán ku tyá já ra (38, 46, 117.), A sár ga arc ra (51, 63.), a Né gyek je lé re (60.) és Az ör -
dög lá bá ra (186.). Ez utób bi már A la kat lan ház be fe je zé sé ben buk kan fel, ami kor is
egy za va ro dott be szé dû, va la mi tõl lát ha tó lag hisz té ri ku san ret te gõ fér fi top pan be a
Ba ker Street-i la kás ba, majd mi e lõtt még el árul hat ná jö ve te le cél ját, élet te le nül ro -
gyik össze. A kli ens meg ér ke zé se a Holmes -tör té ne tek kö te le zõ nyi tó szek ven ci á ja, a
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be fe je zés te hát tu laj don kép pen egy új (akár kép re gé nyes) nyo mo zás tör té net ígé re tét
hor doz za; el var rat lan szál, mely már – a szó mind két ér tel mé ben – „át lóg” egy má -
sik vi lág ba, egy má sik tör té net be. 

A kor tár sak mû vei kö zül a Dracula az, ami há rom szor is szó ba ke rül; elõ ször exp -
li cit mó don, a for rás em lí té sé vel, a má sik két al ka lom mal azon ban csu pán egy-egy
név be rej tett uta lás ré vén. Mina Harker Watson pá ci en se ként buk kan fel a tör té net -
ben, aki fér je mi att ag gó dik, mert az rég óta nem adott hírt ma gá ról. A dok tor nyug -
tat ni pró bál ja õt, s biz tat ja, hogy fo gad ja el ba rát nõ je meg hí vá sát, mond ván, hogy „a
ten ge ri le ve gõ és az új ba rá tok bi zo nyo san jót fog nak ten ni” ne ki. (41.) Stoker re gé -
nyé bõl tud hat juk, mi lyen óri á sit té ved itt a de rék or vos. Pon to sí tás ként hoz zá kell
ten ni, hogy Kopl e he lyütt nem is a re gény re, ha nem an nak ál ta la ké szí tett kép re -
gény-adap tá ci ó já ra hi vat ko zik.3 A má so dik uta lás ah hoz a je le net hez kap cso ló dik,
amely ben Holmes a Daily Gazette 1884. má jus 7-i szá mát nyújt ja oda Watsonnak,
mi vel itt egy, a nyo mo zá suk szem pont já ból fon tos cikk je lent meg. Sze ren csénk re a
tár sát más is ér dek li a lap ból, s el ol vas sa azt a cik ket (s ez ál tal ben nün ket is be ava -
tot tak ká tesz), mely egy Ve resd ne vû er dé lyi fa lu hoz kö zel esõ vár kas tély ál lí tó la gos
össze om lá sá ról tu dó sít. A fan tasz ti kus ma gya rá za tok el lent mon dá sa it fel ol dan dó a
lap leg jobb mun ka tár sa Van Helsing dok tor vé le mé nyét is ki ké ri, aki ép pen Lon don -
ban tar tóz ko dik (az „Ele fánt em ber”-ként el hí re sült Joseph Merrick bon co lá sá ra ér ke -
zett), s sze mé lyes ta pasz ta la ta i ra tá masz kod va tud tár gyi la gos be szá mo lót ad ni a
rossz hí rû, ba bo nák övez te kas tély ról. A lap köz li a hí res vám pír va dász nak az épü -
let rõl ké szí tett gye re kes raj zát is. (109.) 

Ez a má so dik Dracula-utalás ter mé sze te sen már egy Ver ne-szö veg em lé két is
moz gó sít ja (Vár kas tély a Kár pá tok ban, 1892), újabb ko ra be li tör té net szál lal szí ne sít -
ve ez zel a vik to ri á nus comics-sorozat e da rab já nak amúgy sem fa kó epi kus szõt te sét.
Ez a „ke reszt öl tés” ko ránt sem ön ké nyes, s a két mû idõ be li kö zel sé gén kí vül te ma ti -
kus egye zé sek is az in do kolt sá ga mel lett szól nak. A nép sze rû fran cia író e ke vés bé
em le ge tett4 (rész ben ma gyar vo nat ko zá sú) mû ve ugyan is több pon ton is az öt év vel
ké sõb bi vámpír-opuszt elõ le ge zi meg. Az Er dély ben ját szó dó, rej té lyek kel te li cse -
lek mény kö zép pont já ban egy me re dek szik la csú cson épült el ha gya tott kas tély áll,
me lyet a ba bo nás he lyi la ko sok kép ze le te a leg kü lön fé lébb fan tasz ti kus lé nyek kel
(kí sér te tek, vám pí rok, far kas em be rek stb.) né pe sí tett be. Az épü let kü lönc tu laj do no -
sa, bi zo nyos bá ró Gortz Ru dolf hosszú évek óta el hagy ta ott ho nát, és mi vel sem mi -
lyen élet je let nem adott ma gá ról, az em be rek több sé ge holt nak hi szi. Per sze azért
van nak, akik ké tel ked nek eb ben – te gyük hoz zá: ok kal. Kopl elem zett mû vé ben
egyéb ként õ lép a ha lott Moriarty he lyé be! Ta lán nem le põ dik meg túl sá go san e so -
rok ol va só ja, ha el áru lom, hogy a cseh kép zõ mû vész en nek a re gény nek is el ké szí -
tet te a kép re gény-adap tá ci ó ját,5 s az ed dig is mer te tett fo gá sok után ta lán már azon
sem, hogy eb ben a fõ hõs ka land jai egy-egy epi zód ere jé ig ke resz te zõd nek Jonathan
Harker és Dracula gróf egyé ni sors tör té ne té vel is…

A har ma dik em lí tés pe dig Holmes ál lí tó la gos ha lá lá nak hí ré vel kap cso la tos. A
cikk ben töb bek kö zött azt ol vas suk, hogy „nem volt még egy ese mény (ta lán a De -
me ter ne vû ha jó rej té lyes pusz tu lá sán és kö zé tett ha jó nap ló ján kí vül), mely az
utób bi idõ ben job ban fel iz gat ta vol na ki rá lyi vá ro sunk la kó it”. (137.) Az ír szer zõ
klasszi kus mû vé bõl tud juk, hogy ez volt az a ha jó, ame lyen egy lá dá ban rej tõz ve
Dracula gróf el ju tott Ang li á ba. A két tör té net itt még nem ta lál ko zik ugyan, csak
egy ide jû sé-g ük hang sú lyo zó dik, a Holmes -ra jon gók azon ban tud ják, hogy a zse ni -
á lis de tek tív és az er dé lyi vér szí vó gróf össze üt kö zé sé re Loren D. Estleman re gé -
nyé ben már sor ke rült (Sher lock Holmes vs. Dracula, 1978). Mint ahogy azt is,
hogy Bram Stokert szo ros ba rát ság fûz te Conan Doyle-hoz, ami nem egy szer zõt
csá bí tott ar ra, hogy kri-miszereplõkként is össze hoz za õket. Graham Moore 2010-48
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ben meg je lent re gé nyé ben (The Sher loc ki an) együtt nyo moz nak egy több szö rös
gyil kos után, s a könyv vé gén nem csak az de rül ki, mi ért szán ja rá ma gát vé gül
Doyle, hogy fel tá massza nép sze rû hõ sét, ha nem az is, mi ért vál to zik meg a ka rak -
ter a nagy vissza té rést kö ve tõ en. 

Koplnak gond ja van ar ra is, hogy a tör té ne tet bi zo nyos ha zai iro dal mi ha gyo má -
nyok hoz kö ze lít se. A Watson ál tal ol va sott lap szám egy ke res ke del mi hir de tést is tar -
tal maz, mely Rossum tö ké le te sí tett „félmechanikus se gí tõ it”, az az ro bot ja it kí nál ja
el adás ra (Vö. Karel Čapek: R. U. R. cí mû szín da rab já val). Egy má sik hir de tés ben az
el hí zást se gí tõ Kopl-porról ol vas ha tunk, mely töb bek kö zött dr. Moreau ku ta tó mun -
ká já nak ered mé nye ként szü le tett meg. A szer zõi ön ref le xió és a Wells-al lú zió ki e gé -
szül még egy Čapek-utalással, az il luszt rált szö veg sar ká ban ugyan is ez ol vas ha tó:
„Sza la mand rá kon ki pró bál va”.6 (104.) Ha son ló el já rás hoz fo lya mo dott Neil Gaiman
a Sma ragd zöld ta nul mány cí mû Holmes -új ra írá sá ban, ami kor a fe je ze tek élé re ko ra -
be li iro dal mi uta lá sok kal „fel ja ví tott” fik tív rek lám szö ve get he lye zett el.7

Kopl a de tek tív és or vos ba rát ja kap cso la tát a Holmes -ká non szel le mi sé gé nek
meg fe le lõ en áb rá zol ja. Csak két olyan je le net van, ahol meg sza lad a ce ru zá ja, s a vik -
to ri á nus eti ket tet sér tõ, ezért ko mi kus nak ha tó ki je len té sek kel zök ken ti ki a tör té net -
be be le fe led ke zõ ol va sót. 

Az el sõ Holmes hí res, szál ló igé vé vált for du la tá hoz kap cso ló dik: Elementary, my
dear Watson. Mint ahogy azt már a kö zép ha la dó Holmes -ra jon gók is tud ják, az omi -
nó zus mon dat (így, eb ben a for má ban) so sem hagy ta el a Ba ker Street-i nyo mo zó aj -
kát, leg alább is Doyle mû ve i ben sem mi képp. Az utó tör té net egy ké sõb bi fej le mé nyé -
rõl van szó, mely a sok szo ri iro dal mi, rá di ós és fil mes hasz ná lat kö vet kez té ben emel -
ke dett, mint egy vissza me nõ le ge sen, a ka no ni kus ság rang já ra. A mon dat kacs ka rin -
gós ere det tör té ne té nél8 fon to sabb an nak funk ci ó ja és ál lan dó sult ér tel me: ál ta lá ban
a nagy de tek tív ma gya rá za tát hi va tott fel ve zet ni, mely az adott eset olyan össze füg -
gé se i re vi lá gít majd rá, ame lyek – ve le el len tét ben – ba rát ja szá má ra egy ál ta lán nem
ma gá tól ér te tõ dõ ek. Egy láng el me jo vi á lis, le eresz ke dõ meg nyi lat ko zá sa ez, mely
leg alább annyi ra nagy lel kû (mind járt se gí tek meg ér te ni), mint sér tõ (a do log a nap -
nál is vi lá go sabb). Ért he tõ te hát Kopl Watsonjának in du la tos re ak ci ó ja a mon dat
(„Vždyť je to tak prosté, Watsone”) el hang zá sát kö ve tõ en: „Vždycky, když řeknete
tuhle vetu, mám chut’ kopnout vásd do zadku.” (105.) Az az: Va la hány szor ki ej ti ezt
a mon da tot, ked vem tá mad fe nék be rúg ni Önt. 

A má sik ha tár sér tõ, meg bot rán koz ta tó mon dat Holmes szá já ból hang zik el. Ál -
lan dó cél táb lá ja a Holmes -pa ró di ák nak és a ko moly vagy ko moly ko dó ér tel me zé sek -
nek a két fér fi lap pan gó homoszexualitása. De tek tí vünk azok ra a rá gal ma zók ra gon -
dol va, akik a szo ros ba rát ság nál töb bet kép zel nek Watsonhoz fû zõ dõ kap cso la ta mö -
gé, ne mes egy sze rû ség gel annyit mond: „Seru na ně“ (184.) – Sza rok rá juk. 

Ér de mes hoz zá ten ni, hogy az ud va ri as sá gi for mu lák le bon tá sá hoz és ez ál tal egy
köz vet le nebb, fa mi li á ri sabb, a csip ke lõ dõ és nyer sebb ki fe je zé se ket is meg tû rõ pár -
be széd stí lus ki ala ku lá sá hoz nagy ban hoz zá já rult a Guy Ritchie ren dez te két
Holmes -film is. Itt már a tett le ges ség nem csak fe nye ge tés Watson ré szé rõl, ha nem
be vál tott ígé ret. Az an gol ren de zõ el sõ film jé ben a de tek tív kap ja az ütést, nem pe -
dig õ oszt ja, mint Kopl kép re gé nyé nek bo rí tó ján. 

Jól le het a két idé zet exp resszív stilisztikuma a pa ró dia vagy a sza tí ra nyel vi lég -
kör ének a be nyo má sát kelt he ti, eb ben az eset ben azon ban még sem er rõl van szó. Az
arc vo nás ok karikaturisztikus jel le ge, bi zo nyos je le ne tek (ül dö zés, ve re ke dés, le szá -
mo lás, le lep le zés) bur leszk be haj ló ko mi ku ma nem sza bad, hogy el fed je az adap tá -
ció alap ve tõ en akceptatív mi vol tát. Kopl ko mo lyan ve szi a bûn ügyi szü zsét és a ka -
riz ma ti kus de tek tív alak ját is. Nem hajt vég re olyan vál toz ta tá so kat, ame lyek rom -
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bol nák a nyom ol va sás lo gi kai struk tú rá ját vagy alá ás nák Holmes szak mai hi te lét. A
hely ze tek he lyen kén ti ko mi kus sá ga nem lé pi túl egy ak ció víg já ték ke re te it, sõt ta lán
in kább csak kö ze lít hoz zá juk. 

Az utol só eset vi zu á lis narratívája nem mond ha tó sem egy han gú nak, sem unal -
mas nak. A kép koc kák for má ja, nagy sá ga és szer ke ze ti el ren de zé se so ha sem ál la po -
dik meg egy bi zo nyos tí pus nál, ha nem fo lya ma to san, szin te ol dal ról ol dal ra mó do -
sul – akár csak a lá tó szög. Eb bõl ere dõ en az tán az ol da lak szer ke ze ti sé má ja fe let tébb
vál to za tos ké pet mu tat, ami a fo ko zott di na mi kus ság ha tá sát kel ti. A ket tõ tõl akár
nyolc pa ne lig ter je dõ struk tú ra mel lett ta lál ko zunk itt szö veg nél kü li (52–53.) vagy
mi ni má lis fel irat tal el lá tott (123, 134.) osz tat lan ol dal lal épp úgy, mint két ol da lon
szét te rü lõ áb rá val (164–165.). Ezek a meg ol dá sok azon ban rit ka ság szám ba men nek,
s elõ for du lá suk so ha sem ön cé lú an de ko ra tív, ha nem az adott cselekményszekvencia
ter mé sze té bõl kö vet ke zik.  

A nyel vi össze te võ na gyobb fo kú sza bá lyos sá got mu tat ugyan (a ha gyo má nyos
szó bu bo ré kok van nak túl súly ban), ám ko ránt sem kor lá to zó dik csu pán a pár be szé -
dek, hely zet le írá sok, za jok vagy a bel sõ fo lya ma tok és han gu la tok rög zí té sé re. Ahogy
már em lí tet tem, Kopl más, egé szé ben vagy rész le ge sen ver bá lis mû fa jo kat is be épít
a tör té net be (új ság hír, rek lám hir de tés, le vél rész let, kép re gény a kép re gény ben), me -
lyek min dig hor doz nak va la mi lyen több let je len tést is. Ilyen kor vál to zik a be tû nagy -
sá ga, tí pu sa s oly kor a szí ne is, de ez sem hat erõl te tet ten, és túl zott gya ko ri ság sem
jel lem zi eze ket a ti pog rá fi ai for du la to kat.  

A Victoria Re gi na so ro zat leg újabb da rab ja – Az utol só eset be fe je zé se kel tet te el -
vá rá sok kal szem ben – nem Az ör dög lá ba, ha nem a Bot rány Cse hor szág ban.9 Per sze
Kopl ezt is egy má sik nép sze rû Holmes -no vel la, még pe dig A pettyes pánt kí sé re té -
ben, az zal össze fon va kép re gé nye sí ti. Szük ség sze rû, hogy el ju tott a cím adó tör té net -
hez, in kább csak az le het meg le põ, hogy a cseh trón po li ti kai skandallumtól ret te gõ
vá ro má nyo sá nak ese té re, mely per sze sok kal in kább Irene Adler el sõ fel buk ka ná sa
mi att ör vend ki tün te tett fi gye lem nek, csak most ke rí tett sort. Hi szen en nek az elõ -
ször 1891-ben meg je lent el be szé lés nek kö szön he tõ, hogy a cseh krimikedvelõ ol va -
sók és rész ben az írók is egy ki csit min dig is a ma gu ké nak érez ték a Ba ker Street-i
nyo mo zó fi gu rá ját; min den est re sok kal in kább, mint mond juk a ma gya rok. Hadd
utal jak ez zel kap cso lat ban né hány iro da lom tör té ne ti össze füg gés re. 

A Holmes -tör té ne tek el sõ cseh for dí tá sai elég ko rán, már az 1900-as évtized kö -
ze pén meg je len tek,10 s érez tet ték ha tá su kat a be fo ga dó iro da lom ban is. A de tek tív bi -
zo nyos jel lem vo ná sai vagy mód sze rei már a cseh kri mi meg ala po zó i nak, az 1920-as
és ’30-as évek ben de bü tá ló Emil Vacheknek és Eduard Fikernek a hõ se i ben is vissza -
kö szön nek, ál ta lá ban iro ni kus, de so ha sem bán tó an szar kasz ti kus for má ban. A ké -
sõb bi fej le mé nyek kö zül elõ ször min den kép pen Jan Zábrana Vražda pro štestí (1962)
cí mû re gé nyé re11 kell utal ni, mely nek ma gán nyo mo zó ja, Tom Lomal (akit va ló já ban
Tomáš Lómalnak hív nak) úgy pró bál bi zal mat kel te ni a kli en sek ben, hogy iro dá já -
ban a fa lat és az aj tó kat an gol nyel vû fel irat ok kal és pla ká tok kal dí szí ti ki, a köny -
ves pol ca kri mi na lisz ti kai tár gyú an gol ki ad vány ok tól ros ka do zik, szé les író asz ta lán
pe dig olyan jel ké pes ér vé nyû tár gyak he ver nek (lát szó lag szer te len össze vissza ság -
ban, va ló já ban azon ban na gyon is át gon dol tan össze vá lo gat va), me lyek a szak mai
hoz zá ér té sét hi va tot tak su gal maz ni: mik ro szkóp, in jek ci ós fecs ken dõ és egy pi pa. A
be szé dé be – nyelv is me ret hí ján – an gol for du la to kat ke ve rõ cseh de tek tív ri pacs ko -
dá sa in kább õt ma gát, nem pe dig a rek vi zi tu mo kon ke resz tül meg idé zett vi lág hí rû
kol lé gá ját ál lít ja ko mi kus fény tö rés be. 

Kü lön em lí ten dõk azok a mû vek, me lyek nem meg idé zik a fi gu rát, ha nem foly tat -
ják an nak ka land ja it. Ilja Hurník 1971-ben Muzikální Sher lock (Mu zi ká lis Sher lock)50
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cím mel hu mo ros, fi nom iró ni á val át szõtt no vel lá kat tar tal ma zó kö te tet adott ki,12

mely ben ka ma toz tat ta ze ne szer zõi ta pasz ta la ta it. Ru dolf Čechura Případ v Čechách
(1993) cí mû no vel lá já ban13 (A cseh or szá gi eset) az im már haj lott ko rú, de szel le mi leg
még min dig friss de tek tív egy meg hí vás nak ele get té ve ba rát já val együtt Cse hor szág -
ba lá to gat, egész pon to san a hí res für dõ vá ros ká ba, Františkovy Lázněbe, ahol – mi -
ként az sejt he tõ – pi he nés he lyett egy ra fi nál tan ki vi te le zett gyil kos ság meg ol dá sá val
üdí ti fel ma gát. Petr Macek Golemův stín cí mû re gé nyé ben14 (A Gó lem ár nyé ka)
Watson úgy se gí ti ki lá bal ni ba rát ját az Irene Adler ha lá la okoz ta de presszi ó já ból, hogy
egy ba ná lis nak ígér ke zõ csa lá si ügy nyo mo zá sá ba von ja be õt, mely nek szá lai az tán –
mint ahogy a ne ves nyo mo zó pá ros út jai is – Prá gá ba ve zet nek. Itt pe dig olyan fi gu -
rák kal hoz za össze õket a sors, aki ket egy – ugyan csak a steampunk elõ fu tá ra ként szá -
mon tar tott – nép sze rû cseh szlo vák bûn ügyi film ko mé di á ból, az Adela ještě nevečeřela
(Adél még nem va cso rá zott)15 cí mû bõl is mer nek a ha zai ol va sók.  

Kopl kép re gé nyei te hát egy olyan lé te zõ ha zai tra dí ció foly ta tá sá nak te kint he tõk,
mely az ír szár ma zá sú an gol író mun ká it nem pusz ta után zás ra vagy meg sem mi sí tõ
pa ró di á ra, ha nem – fel fo gás mód juk ban, stí lu suk ban és meg cél zott esz té ti kai ha tá sa -
ik ban is – új sze rû mû vek lét re ho zá sá ra ins pi rá ló szö veg kor pusz nak te kin ti. A tör té -
ne tek egy más ba csú szá sa, a sze rep lõk egyik mû bõl a má sik ba, egyik mé di um ból
vagy jel rend szer bõl egy má sik ba va ló ván dor lá sa, az uta lá sok és idé ze tek ho ri zont -
nyi tó já té ka mint egy ki csi ben mo del lál ja azt a nyel vi és ké pi szemiózisok köl csön -
ha tá sá ból kö vet ke zõ di na mi kát, ami a kul tú ra s azon be lül kü lö nö sen a po pu lá ris
kul tú ra mû kö dés mód ját ál ta lá ban is jel lem zi.  

Sher lock Holmes cseh or szá gi nép sze rû ség ét va la me lyest mu tat ja az is, hogy a
brünni szék he lyû JOTA ki adó im már több, mint húsz té telt szám lá ló Holmes -so ro -
za tá nak da rab jai szin te tel je sen el fogy tak. A leg újabb kö te tek ugyan még hoz zá fér -
he tõk, a ré geb bi e ket és a kö zel múlt be li e ket – kü lö nö sen a kül föl di Holmes -apok ri fek
(no vel lák és re gé nyek) cseh for dí tá sa it – azon ban ma már an tik vá ri u mok ban is hi á -
ba ke re si az em ber. A sá tán ku tyá ja Kopl ké szí tet te kép re gény-fel dol go zá sá val, mely
2011-ben je lent meg, ugyan ez a hely zet; a könyv után ku ta tó min den le het sé ges le -
lõ he lyen ugyan ab ba a mon dat ba üt kö zik: vyprodáno – el kelt. És ez ta lán már je lez
va la mit. 
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