
A detektívregény, krimi, puzzle-story vagy mistery-story a 19-20. században 
vált külön, önálló műfajjá, ám előzményei sokkal messzebbre tekinthetnek 
vissza. A világirodalom első detektívje egy kínai bíró volt, Ti Zsen-csie 
(i.sz. 630-700.), akiről 
számos történetet jegyez-
tek föl. A kínai igazság-
szolgáltalás szerkezetére 
enged következtetni , 
hogy a hős bírói minősé-
gében szegődik a jogilag 
nem tiszta ügyek nyomá-
ba, és egyszerre több bű-
nesettel is foglakozik. De már a kínaiak előtt is léteztek történettöredékek 
az araboknál, perzsáknál, törököknél, szanszkritoknál. Az Ezeregyéjszaka 
meséi is tartalmaztak hasonló szövegeket, de ide lehet számítani Arkhimédész 
fölfedezését is, hiszen Szirakúza királya annak kiderítésével bízta meg, vajon 
nem lopták-e meg aranyművesei a rendelkezésükre bocsátott anyagot. 
Ez esetben a leleményesség tudományos felfedezéshez vezetett, ami nem 
ritka eset a kriminalisztika történetében. 

Mindemellett utalnunk kell az európai kultúrtörténet két klasszikus 
mítoszára, Káin és Ábel, illetve Oidipusz történetére. Az utóbbi história 
jóformán a detektívtörténet valamennyi modern jellegzetességét magán 
hordja, míg az előbbiből hiányzik a hermeneutikai mozzanat: Isten minden 
bűnt lát. Talán nem véletlen, hogy mindkét történetben - mely meghatározó 
a napnyugati gondolkodás és identitás számára - a bűn áll középponti 
szerepben. 

Az európai szépirodalom az első klasszikus krimi megszületése előtt 
sem volt híján rejtélyes történeteknek, hiszen a rejtélyes történetek mindig 
széles olvasóközönségre számíthathattak. Meg lehet említeni ezen művek 
között Aiszóposz meséit, Apuleius Aranyszamarát, sőt Shakespeare drámáit 
is. Utóbbiakra Chesterton is hivatkozik: „sok detektívtörténet olyannyira 
teli szenzációs bűntettekkel, mint akár Shakespeare egy drámája'1. Voltaire 
Zadig című regénye is tartalmaz hasonló elemeket, s ide sorolható még 
Beaumarchais Sevillai borbélya, William Goodwin Caleb Williemse, de akár azt 
is ki lehet jelenteni, hogy jóformán minden ezidőtájt íródott regényben 
találhatók rejtvényelemek. Nem kivétel ez alól Balzac sem, akinek két 
könyvében is, A rejtélyben és a Maitre Corneliusban is jelentős szerephez jut 
a nyomolvasás. 

De Dickens volt az első olyan író, aki kifejezetten a nyomozásról és a 
detektívekről írt. S rá is fért az akkori angol nyomozókra a népszerűsítés, 
hiszen a Scotland Yard2 korántsem tekinthetett vissza olyan múltra, mint 

Deczki Sarolta 37 

R E J T É L Y E S 
I R O D A L O M 



francia elődje, a Sureté. Az angol közvélemény a rendőrség intézményében 
a polgári szabadságjogok veszélyeztetését látta, ezért inkább tűrték a 
gonosztevők garázdálkodásait. Először 1750-ben lépett föl Henry Fielding3 

az egyre növekvő törvénytelenség ellen. Mivel irodája a Bow Streeten 
38 volt, ezért emberei a „Bow Street Runners" néven vonultak be a 

kriminalisztika és Dickens történeteibe. De igazi hőse a Scotland Yard 
embere volt, Field felügyelő, akit az első jelentős angol bűnügyi regényben, 
az 1850-ben íródott Black House-ban Bucket néven szerepeltet. A felügyelő 
jó barátságban állt az íróval, s mindkettőre jellemző volt, hogy nem csak a 
bűnnel, hanem annak okaival is foglalkoztak: a viktoriánus Anglia nyomor-
tanyáival. Nyomozójának a következő ars poeticát adja Dickens a szájába: 
„A gyanút gondos összehasonlítás és következtetés után a valódi tettesre 
kell irányítani, a valódi tettestől kell megtudni, hová lett, és mit csinált, 
hogy elkerülje a felfedeztetést. Ha megfogták, és bíróság elé állították, ez 
elég. [...] Ez az eleven alakokkal játszott sakkjáték [kiemelés tőlem, D. S.] 
csak kevés néző előtt zajlik le, és nem jegyeztetik fel semmiféle krónikában. 
Mégis, a játék izgalma örökké éber figyelemben tartja a játékost"4. Az ő 
nevéhez fűződik a detektív megnevezés elterjedése is. 

A bűnüldözés professzionalizálódásával a tudományos módszerek is 
egyre jelentősebb szerepet töltöttek be a nyomozásban. A fejlődés kezdeti 
lépései a tettes vagy áldozat azonosításának nehézségei körül bontakoztak 
ki. Georges Simenon még említi egy regényében az antropometriai módszert5, 
a bertillonage-t, mely különböző testméreteket vett figyelembe, de ezt 
néhány fatális tévedés után fölváltotta a sokkal biztosabb és egyszerűbb 
ujjlenyomat-vétel. Ennek is vannak irodalmi vonatkozásai: Mark Twain az 
Életem a Missisipin című regényében már fölfedezte ennek jelentőségét.6 

A tudományok fejlődése mind a kriminalisztikai módszerekben, mind 
szemléletében jelentős változásokat hozott. A 19. század vége felé egyre 
inkább eluralkodó pozitivista beállítódás következménye az ész korlátlan 
megismerőképességébe, hatalmába vetett hit volt. A tudományos módszer a 
nyomozásban tehát a dedukció lett, az a meggyőződés, hogy a tiszta ráció 
segítségével ki lehet deríteni a bűnügyeket. Ez részben kapcsolatban van 
azzal is, hogy Anglia ekkoriban óriási gyarmatbirodalommal rendelkezik, s 
rendíthetetlenül hittek abban, hogy a világot pusztán az ész és a szervezés 
segítségével uralni lehet. Ezenkívül gazdag ország volt, ahol a detektívregény 
igen hamar jó l jövedelmező üzletággá változott. E korban íródtak továbbá 
azok a visszaemlékezések is, melyek szintén fontos állomásai a műfajnak: 
Vidocq párizsi rendőrfelügyelő önéletrajza (akit Balzac is megörökített 
regényeiben); Gross műve: A vizsgálóbíró kézikönyve 1892-ből, s hasonlók. 
Ekkorra a bűnüldözés és módszerei kezdtek a köztudatban is gyökeret verni, 
de az igazi áttörés a sajtónak köszönhető. 



Az újságok, napilapok megjelenésével jutottak először a nyilvánosság 
tudomására szenzációs bűntettek, bűnperek, melyekkel az újságírók az 
olvasók érdeklődését próbálták fölkelteni. A sajtóban megjelenő bűnügyi 
témájú cikkek, cikksorozatok technikája hasonló a detektívtörténe-
tekéhez, ami „tehát úgy is felfogható, mint epikus zsurnalisztika [...] 39 
A mese formai jegyeivel ellátott cikksorozat"7. Ez aztán nagyban hoz-
zájárult a műfaj későbbi felhígulásához is; az olcsón kapható füzetek és az 
újságok hasábjain folytatásokban megjelenő történetek ritkán érték el a 
„klasszikusok" színvonalát. (Viszont némi megélhetőségi lehetőséget nyújtot-
tak azoknak az íróknak, akiknek egyéb művei kevesebb pénzt hoztak.) 

Maga a „detektívregény atyja", Edgar Allan Poe is újságokban FF 
közölte történeteit. Túlzás nélkül állítható, hogy iskolát teremtett, á 
az utána következő szerzők már kizárólag az ő módszerét utánozták. 0 
Pedig mindössze öt novelláról van szó: A Morgue utcai kettős gyilkos- ° 
ságról, a Marie Roget rejtelmes esetéről, Az ellopott levélről, Az arany- -
bogárról és a Te vagy a gyilkosl-ról. Ezekben csaknem készen meg- S 
találhatóak a későbbi történetek strukturális összetevői: maga a SS 
detektív személye, aki többnyire különc, amatőr, lepipálja a rendőr- t 
séget, és tökéletesen tisztában van képességeivel; segítőtárs; a RR 
tökéletesen elzárt helyszín; az eszközök szokatlansága; illetve, hogy é 
a bűnös mindig az, akire az olvasó a legkevésbé sem számítana. f 
Dupin annyiban is méltán nevezhető a nyomozó prototítusának, hogy d 
már benne is jelen van a szakmai féltékenység, a „kollégák" teljesít- Él-
ményeinek lebecsülése; nem tartotta valami sokra a párizsi rendőr-
séget, s fejét, Vidocqot. 

Ezeken kívül Poe egy olyan nagy jelentőségű tényezővel is 
számolt, amiről a ponyvaszerzők rendre megfeledkeztek: az emberrel 
s pszichikai alkatával. Nyomozója, Dupin játszik, s tisztában van a 
játék szabályaival, sőt, különleges tehetsége révén ő alkotja meg ezeket. 
Az ellopott levélben a következőket jelenti ki: „A rendőrfőnök és fogdmegjei 
rendszerint azon buknak el, hogy - először is - nem azonosítják magukat 
azzal, akivel összeakadtak; másodszor pedig, hogy nem mérlegelték kellő-
képpen (vagy sehogy seml) annak lelki adottságait.'8 A nyomozónak föl kell 
derítenie ellenfele módszerét, s bele kell élnie magát az ő észjárásába. 
A rendőrség ebben a történetben sémák szerint nyomozott, s ez alighanem 
be is vált volna, ha a bűnös történetesen nem éppen művész, s ezenkívül 
„elvtelen lángész" lett volna. Csakhogy ők éppen azon „realista gyenge el-
méj űség" alapján dolgoztak, mely úgy véli, hogy ami el van rejtve, az nincs 
a helyén9, Dupin azonban megpróbált azonosulni a miniszter gondolkodás-
módjával. A titok mindig is szem előtt volt: ott, ahol nem keresték: 
„Az igazság nincs mindig a kút fenekén. Sőt, ami a fontosabb dolgokat 



illeti, én azt vallom, hogy mindig a felszínen lebegnek. [...] A szükségtelen 
elmélyedés megzavarja és gyengíti a gondolatainkat...'10 

Fanciaországban Gaborieau lépett Poe nyomdokaiba, de tolla alatt 
alapos átformálódáson ment keresztül a műfaj. Megnövekedett a ter-

40 jedelem, több száz oldalas regényeket írt, s ennek megfelelően más 
szálak is helyet kaptak történeteiben. Írói módszerére még jobban 

rányomta bélyegét a francia romantika; hősei végletes jellemek, akik fatális 
módon kerülnek bele a legszélsőségesebb helyzetekbe. Ennyiben közeli 
rokonságot tart a romantikus kalandregénnyel s ennek egyik legismertebb 
képviselőjével, Dumas-val. Ez a rokonság korántsem véletlen, sőt maga a 
detektívregény is a kalandregény egy sajátos fajtája. Hiszen éppen a roman-
tika korában növekedett meg az igény a rejtélyes, kalandos irodalom iránt, 
amit az is jó l jelez, hogy maga Poe is az ilyen történeteivel vált híressé. 
Az irodalomban egyre nagyobb szerepet kapott a titok, mint a cselekmény 
szervező elve, ahogyan ezt már Dickensnél is meg lehetett figyelni11. 
Schklovskij még azt is megjegyzi, hogy „A titokzatosságot a kalandregénybe 
vagy a kalandos történetbe rendszerint a cselekmény feszültségének fokozása 
végett vezetik be, hogy az értelmezés kétértelműségét tegye lehetővé"12. 
Mind a romantikus kalandregény, mind specifikus alfaja, a detektívregény 
sajátossága, hogy több értelmezési lehetőséget is fölkínál egyszerre, ezzel 
tartja fönn az olvasóban a feszültséget. A nyomolvasás folyamatában a fél-
reértelmezésnek, másként értelmezésnek is döntő szerepe van. Tipikus az is, 
hogy egy gyilkosságról nem derül ki rögtön, hogy valóban bűn történt, 
balesetre vagy öngyilkosságra gyanakszanak - s nem ritkán maga a tettes 
teremt olyan körülményeket, melyek egy ilyen félreértést tesznek lehetővé. 
Senki sem gyanakszik, míg valaki - legtöbbször a detektív - olyan bizonyí-
tékok birtokába nem jut, melyek kétségtelenné teszik a bűnt, s ezzel veszi 
kezdetét a nyomozás. Ekkor is egy sajátos megelőzöttségről van szó, már az 
eset identifikáló értelmezése során is érvényesül az elleplező tendencia. 
A nyomozás során szintén bőven akad alkalom a nyomok félreértelmezésére. 
Éppen ezért áll a krimi középpontjában egy titok, hiszen Schklovskij szerint 
éppen azért ez a szervező elv, hogy „lehetővé tegye a félreértelmezést"13. 
Az egész cselekmény a rejtély, illetve megoldási kísérletei körül szerveződik, 
s az izgalom növelése végett van szükség tévutakra. Ezekre az ad alkalmat, 
hogy egy nyomot többféleképpen lehet olvasni, s a regény logikájában szük-
ségszerű, hogy a detektív először hamis értelmezést adjon neki. Vagy ő, 
vagy pedig segítőtársa, „dr. Watson". 

A detektívregényből azonban idővel kikoptak a kalandregény kellékei, 
s cselekménye egy bűntett leleplezésévé tisztult. Hogy miért éppen bűntett 
állt az olvasóközönség érdeklődésének fókuszában? Ennek okai közt szerepel 
az is, hogy a bűn elkövetésével maga a világrend mozdul ki helyéről, ebben 



az értelemben rokonítja Keszthelyi a középkori misztériumokkal: „ . . .a detek-
tívtörténet korunk passiójátéka a tömegkultúra közegében. [...] Kezdetben 
van a bűntett, a gyilkosság, amely kizökkenti a világot sarkaiból[...] a bűn-
beesés megszünteti a rend paradicsomi állapotát. [...] A nyomozó di-
adala a tettes leleplezése, az ördög nevének kimondása, ami a Rossz 41 
megsemmisülését vonja maga után. A káosz felett diadalmaskodik a 
Rend, helyreáll a paradicsomi nyugalom állapota'14. Capek szerint „az igazsá-
gosság ösztöne", „valami nagy és szigorú rend sejtelme" vezérli a detektívet. 

Az is szembetűnő, hogy a klasszikus detektívregény cselekményének 
fókuszában többnyire egy gyilkosság áll. Ez is az előbbi igényre vezet-
hető vissza: az emberölés a a legsúlyosabb bűn, s nem mellesleg a 
legnagyobb érdeklődésre tarthat számot, hiszen zsurnaliszta szempont-
ból ez a legnagyobb szenzáció. Ugyanakkor a téma csaknem a végte-
lenségig variálható, hiszen az indítóokok száma gyakorlatilag végtelen. 
Nem így egy közönséges lopásnál, melynek oka többnyire egyértelmű. 
Viszont a gyilkosság az olvasót mégsem érinti mélyen érzelmileg, őt 
a nyomozás érdekli, az elme elvont játéka. Ezzel ellentétben áll Capek 
véleménye: „a meggyilkolt ember meggyalázott és kirabolt templom'15. 

Az amerikai kontinensen is megjelentek az első kezdeménye-
zések, habár Poe történeteinek színvonalát még sokáig nem tudták 
elérni. Említésre méltó közülük Anna Katherine Green, akinek műveiben 
már fölfedezhető Miss Marple elődje, de a műfaj további történetében 
egy brit, Conan Doyle munkássága jelentett mérföldkövet. Sherlock 
Holmes a brit és a detektív. Éppúgy nemzeti hős, mint az angol 
történelem valóságos alakjai. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, 
hogy a Baker Street 221/b. nevezetes turistalátványossággá vált, s 
hogy több „életrajzi" könyv is megjelent róla. Holott szerzője, Sir 
Arthur Conan Doyle nem az ő alakjával akart bevonulni a történelembe. 
Történelmi regényekkel, versekkel próbálkozott, polgári foglakozása 
orvos volt. Az első Sherlock-story 1887-ben jelent meg, s innentől kezdve 
az olvasók nem hagyták meghalni sem a nyomozót, követelték a folytatást, 
s Az utolsó eset című novella hatására koszorút is kapott a gyászoló közön-
ségtől. Habár maga kitalált alak, mégis tudni lehet, hogy Doyle kikről 
mintázta. Egyértelmű elődje volt Dupin, akitől a logikus következtetést, a 
szilárd dedukciót tanulta. A másik nagy detektívelőd Gaborieau Lecoq-ja 
volt, aki a helyszíni szemlék alapján képes volt csaknem mindent megállapí-
tani a tettesről. A harmadik minta pedig egy valóságos alak volt: egy Edin-
burgh-i professzor, dr. Joseph Bell sebésztanár, aki mellett Doyle asszisztensi 
teendőket látott el. Bell diagnosztikai képességei rendkívüliek voltak, első 
látásra tudta betegéről, honnan érkezett, és miért. Ez az a tulajdonság, 
amivel Sherlock is mindig elképesztette dr. Watsont, és ez szinte történeteinek 

pedig 



védjegyévé is vált. Schklovskij megjegyzi, hogy tizenkét novellában a látogató 
ruhájának az ujja vált árulkodóvá számára (s ezt azzal magyarázza, hogy 
egymás után jelentek meg a storyk, s az író már nem emlékezett pontosan)16. 

Sherlock ugyanakkor meglehetősen műveletlen figura. A természet-
42 tudományok területén eléggé jártas, de leginkább azon diszciplínák-

ban, melyek munkájához szükségesek. Ujjai mindig savfoltosak voltak 
vegyészi kísérleteitől, arról viszont nem tudott, hogy a Föld a Nap körül 
keringene, a humán tudományokról pedig pláne semmit. 

Az eszményi mesterdetektív többnyire műkedvelő, s nem ritkán vannak 
konfliktusai a hivatalos bűnüldöző szervekkel. Amatőr, de nem dilettáns. 
Ez ismét az angol közvéleményre vezethető vissza: sokkal inkább kedvelték 
azt, aki nem hivatalos minőségben nyomoz, hanem lehetőleg jó házból és 
társaságból való, művelt laikusként, akit elsősorban az ügy szellemi része 
foglalkoztat, és intellektuális kihívást lát minden egyes bűntényben. Proto-
típusa Scherlock Holmes, aki kandallója mellett ülve oldja meg eseteit. Aho-
gyan Leacock parodizálja: „Nem annyira a bűn maga vonzza az olvasót, 
mint inkább a bűneset felgöngyölítése, a rejtély megfejtése, a hallgatag és 
zseniális nagy Detektív szuperagyvelejének csodálatos működése. A Nagy 
Detektív legfeljebb egyszer szólal meg hetenként. Ritkán eszik. Nesztelenül 
mászkál négykézláb a fűben, és nyomokat keres. Este meg órák hosszat 
üldögél fejjel lefelé kényelmes karosszékében, és türelmesen kovácsolja 
kérlelhetetlen erejű vaslogikája eltéphetetlen láncát." 17 

Az elmaradhatatlan segítő elsőrendű feladata pedig olyan hipotézi-
seket felállítani, melyek utólag tévesnek bizonyulnak - vagyis ezúttal is 
kulcsszerepe van a félreértelmezésnek. De sok esetben ő a detektív krónikása, 
ő meséli el az egész történetet. Afféle Sancho Panza. Dramaturgiai szerepe 
pedig az, hogy a vele folytatott párbeszédekből értesülhet az olvasó a 
detektív elképzeléseiről is. Az a dolga, hogy tudassa velünk „fejezetről feje-
zetre, hogy mit gondol a detektív. A szerző ennek érdekében kénytelen 
watsonizálni vagy monologizálni: az egyik a másiknak csak párbeszédesebb 
formája, és a párbeszéd mindig olvasmányosabb"18. Ezenkívül Schklovskij 
szerint Watson félreértéseivel nyújt alkalmat a nagy detektívnek a korrigálásra. 
Ugyanakkor megfelelő kontrasztként is szerepel, hogy a detektív zsenialitása 
még inkább kidomborodjon. 0 valami olyasféle szerepet tölt be a krimiben, 
mint Szókratész beszélgetőtársai a platóni dialógusokban: bólogatni és 
igazat adni a mesternek. Aki alkalmanként maga is kénytelen hibákat 
elkövetni - csak hogy a szerkezet ép maradjon. Föl kell mutatni, hogy a 
nyomokat többféleképpen is lehet értelmezni. A detektívregény elvárásokat 
keresztez, rácáfol az előzetes várakozásokra. A feszültséget mindvégig az 
tartja fent benne, hogy mindig más történik, s mindig más a megoldás, 
mint amit az olvasó kikövetkeztetett. 



Sherlocknak számtalan utánzója akadt, s már „életében" megjelentek 
az első paródiák. Ezek közül Leacock írásai a legszellemesebbek, A rejtély 
titka és a Hogy kell detektívregényt írni19 címűek. A Nagy Detektív nem más, 
mint maga Sherlock Holmes, a Bamba Pacák pedig természetesen dr. 
Watson. Leacock éppen a történetek sztreotip elemeit fugurázza ki. 43 

A klasszikus detektívtörténet első nagy korszaka körülbelül a 
19. század utolsó és a 20. század első két évtizede, ekkor vált uralkodóvá 
a regényforma is. Ezen kor egyik legjelentősebb szerzője angolszász 
területen Doyle mellett Gilbert Keith Chesterton. Hőse - elődeitől eltérően 
- egy együgyűnek tűnő katolikus pap, Brown atya, aki úgyszólván 
„hivatalból" üldözi a bűnt. Ennek megfelelően nem is vallomást 
csikar ki a vétkesekből, hanem gyónást. Egyszerre űzi mindkét 
mesterségét, de a legfontosabbnak a bűnös lélek megmentését 
tartja. Ez a humanisztikus motívum többnyire hiányzik a detek-
tívregényekből, melyekben a tettes csak mint egyfajta elvont logikai 
X jelenik meg. Brown atya sem egyedül nyomoz, segítőtársa 
Flambeau, aki mielőtt „jó útra tért volna" - a pap hatására - az 
egyik legügyesebb bűnöző volt. Ez a motívum bármennyire is roman -
tikusnak tűnik, valóságon alapul: Párizs első rendőrkapitánya, 
Vidocq, mielőtt pályát változtatott volna, évekig ült börtönben. 
Ott volt alkalma kiismerni a „hivatásosok" módszereit, így aztán 
meggyőződésévé is vált, hogy „a bűnt csak bűnöző tudja üldözni", 
s embereit is e körből válogatta20. Brown atya tehát a bűnüldözést 
is egyházi szolgálata részének tekinti, s szakrális jelentéssel ruházza 
föl. Nála a hermeneutikai motívum hangsúlyozottan egy kitüntetett 
mindentudó értelmezői horizontból jelenik meg. 

Szintén ez idő tájt írta Karel Capek is bűnügyi novelláit, melyek 
a Betörők, bírák bűvészek és társaik című kötetben jelentek meg. 
A detektív nála nem afféle öntelt, különc figura, hanem a prágai rendőrség 
egy-egy kisember hivatalnoka. Módszerei sem káprázatos elmemutatványok, 
hanem a józan ész és a rendőrségi rutin szerint dolgozik. Leglátványosabban 
a Gandara báró halála című történetben szakít a Dupin-féle módszerekkel. 
A nyomozó, Mensik úr eljárása egyszerű: „én éppen olyan primitív vagyok, 
mint a gyilkos; ami nekem eszembe jut, az éppen olyan mindennapi, egyszerű 
és buta dolog, mint az ő indítékai, terve és tette. [...]ha rablásról van szó, 
akkor azt valami szakember csinálta, ha meg gyilkosságról, akkor családtag 
vagy rokon." A felügyelő „nem gondolkodott, mert elvből elvetette a gon-
dolkodást. 'A gyilkos se gondolkodik', szokta mondani, 'annak vagy eszébe 
jut valami, vagy nem'".21 A bűntett sem szenzációs, hanem közönséges, min-
dennapi. Habár társa, Mejzlík nyomozó mindenáron rejtélyt szeretne benne 
látni, romantikus, izgalmas bűnesetként értelmezi a gyikosságot, Mensiknek 



azonban - saját bevallása szerint - nincs fantáziája az ilyesmihez, számára 
a bűn prózai - s ennyiben Brown atya rokona. 

A 20. század második évtizede volt a detektívregény hőskora, amit 
leginkább lehet Agatha Christie nevével lehet fémjelezni. Chesterton 

44 vezetésével megalakult a Nyomozó Klub, afféle céh, mely a minőséget 
hivatott szavatolni. Ami azt jelenti, hogy: 

- A detektívek nem élnek vissza a józan ésszel és a logikával 
- Nem folyamodik az író intuícióhoz, véletlenhez, deus ex machi nához 
- Nem titkolnak el lényeges bizonyítékokat az olvasó előtt 
- Nem folyamodnak a rém- és kalandregények szokásos kellékeihez: 
összeesküvésekhez, hipnózishoz, csapóajtókhoz, őrültekhez, tudo-
mány előtt ismeretlen mérgekhez stb. 
- Tiszteletben tartják a helyesírás szabályait...22 

Ebbe az illusztris társaságba tartozott többek között Agatha Christie, 
Dorothy Sayers, Philip Macdonald, A. A. Milne, Erle S. Gardner, Van Dine23. 
Ekkor jelentek meg az első „káték", szabályzatok. Formai változások is történ-
tek, pl. figyelmeztették az olvasót, hogy most már elegendő ténnyel rendel-
kezik a rejtvény megoldásához; a detektív igazolására fiktív kriminológiai 
szakértőktől idéztek; intimitásokat közöltek róla stb. 

Agatha Christie első könyve, A titokzatos stylesi ügy 1920-ban jelent 
meg. Hőse, Hercule Poirot a hagyományok szerint szintén csupán híres 
„szürke agysejtjeit" dolgoztatja, s elődeihez hasonlóan ő is öntelt és különc 
figura. Különlegessége viszont, hogy nem brit. (A szigetország mindennel 
szemben, ami kontinentális, sznob távolságtartást tanúsít a detektívregények-
ben is. A külföldi legfeljebb csak bűnöző, besúgó vagy hasonló alantas sze-
repet betöltő figura lehetett.) Sajátos atmoszférájának alapja az angol 
kisvárosi környezet s itt élő „ jó társaságbeli" emberek - közéjük tartozik 
persze a gyilkos is. Szereplői inkább funkciók, egy típust jelenítenek meg; 
ez nála sokkal hangsúlyosabb, mint más szerzőknél. Az ő figurái csupán 
annyi individulitással rendelkeznek, mint egy sakktábla bábui - szerepük 
sem több. Stílusa azonban jellegzetesen egyéni, sajátos humora és iróniája 
van, ami kifejezetten ritkaság a krimiírók között. Szinte védjegyeként lehet 
számon tartani a „nursery rhytme"-et, azt, hogy egy primitív rigmus gyilkos-
ságok ómenjeként szerepel. 

A. A. Milne neve Micimackó történeteiről ismerős. A korabeli 
olvasóközönség is nagyon meglepődött, mikor a Punch jól ismert humoristája 
egy detective storyval rukkolt elő, A vörös ház rejtélyével. A legtöbbet akarta 
kihozni a műfaj lehetőségeiből: „úgy érzem, hogy a Lelkes Ember szemével 
nézve ez majdnem a tökéletes detektívregény"24. 

Ekkor már angolszász mintára Magyarországon is megjelentek, s rövid 
időn belül elterjedtek az ilyen történetek. Többnyire persze angol mintára, 



hiszen kevés esély lett volna arra, hogy egy itthoni környezetben játszódó 
krimi népszerűvé váljon. Rejtő Jenő is álnéven publikált, s hozzá hasonlóan 
még Moly Tamás, Havas Zsigmond, Tersánszky Józsi Jenő és még sokan 
mások. Különösen híressé a magyar származású Orczy Emma vált Pim-
pernel-történeteivel. S mint ahogyan külföldön Leacock tollából 45 
származtak a legjobb paródiák, Budapesten is volt erre hivatott tehet-
ség: Karinthy Frigyes. 

A bűn ugyanakkor megjelenik más kontextusban is az irodalomban: 
példának okáért Móricz Zsigmond Tiszazugi méregkeverők című novellájában, 
csakhogy itt nem a rejtvényfejtés a fontos, hanem azon körülmények 
ábrázolása, melyek bűnhöz vezettek. Hasonló tendenciák jelentkeznek 
Krúdy Gyula A tiszaeszlári Solymosi Eszter című dokumentumregényé-
ben. Ez is megtörtént esetet dolgoz föl társadalomkritikai célzattal. 
Hőse Eötvös Károly országgyűlési képviselő és a vérvád gyanújába 
kevert zsidók védőügyvédje. Az eset kriminalisztikai szempontból is 
rendkívül jelentős: fontos áttörést hozott a törvényszéki orvostan 
elterj edésében és fejlődésében. A Tiszában talált holttestet ugyanis 
két olyan orvos vizsgálta meg először, akik nem értettek hozzá, s 
helytelenül állapították meg személyazonosságát - vagyis egy olyan 
félreértelmezésről van szó, melynek ezúttal nem dramaturgiai szerepe 
van, hanem több szempontból is nagyon komoly tétje. Miután azonban 
a per szerte az Osztrák-Magyar Monarchiában szélsőséges antiszemita 
indulatokat váltott ki, országos üggyé vált, ezért a legtekintélyesebb 
osztrák igazságügyi orvosszakértőket kérték föl véleményezésre. 
Hofmann professzor pedig, aki a döntő vizsgálatot elvégezte, minden 
gyanú alól tisztázta a vádlottakat. S ezzel arra is fölhívta a figyelmet, 
hogy törvényszéki ügyekben csak különlegesen képzett orvosok 
alkothatnak véleményt25. 

Feltétlenül meg kell említeni még Szerb Antal nevét is, s A Pendragon-
legenda című regényét. Ez is tipikusan angol környezetben játszódik, de 
éppannyira tekinthető a műfaj paródiájának, mint detektívregénynek, vagy 
kultúrhistográfiai értekezésnek. A klasszikus kalandregény minden elemét 
fölhasználja, sőt, mintegy a ponyva paródiájaként még tobzódik is az effajta 
motívumokban. 

A húszas évektől kezdve a klasszikus detektívtörténet radikálisan 
átalakult. Amerikában a nyomozót már kevésbé a logika, mint inkább a 
revolvere vezeti, mint Dashiell Hammett Máltai sólymában Sam Spade-et, 
Raymond Chandler Marlowe-ját. Angliában is megváltoztak a műfaj szabá-
lyai. A puzzle story klasszikus elemei nem variálhatóak a végtelenségig, a 
szabályok megváltoztatása pedig magát a műfajt is megváltoztatja. A nyo-
mozás, a rejtvényfejtés papírmasé figurákkal egy idő után unalmassá vált, 



másrészt voltak a változásnak történeti-társadalmi okai is. „1920 és 1930 
között [...] a világ még arrról álmodozott, hogy a dolgok csupán értelmünk 
segítségével megoldhatók. Aztán jött Hitler és az atombomba..."26 A modern 

bűnügyi regény realizmusra törekszik és valóságosabb emberábrá-
46 zolásra. A társadalomrajzzal pedig már a klasszikus detektívregények 

egyik szerzője, Dorothy Sayers is megpróbálkozott - kevés sikerrel. 
Ezzel szemben a modern regények valóságosabban akarták tükrözni a szoci-
ális és erkölcsi viszonyokat, illetve mélyebb pszichológiai elemzésre 
törekedtek. Témánk szempontjából már csak kevés szerző maradt; Edgar 
Wallace s társai nem alkottak maradandó műveket. Az újabbak közül Ellery 
Queen, Erle Stanley Gardner, Georges Simenon nevét érdemes még említeni. 
Utóbbi szintén azok közé tartozott, akik szépirodalmi igénnyel írtak, 
messze meghaladva valóság- és emberábrázolásban a sematikus helyzeteket 
és figurákat. 

Az ő nyomdokait követi Friedrich Dürrenmatt Az ígéret című regényé-
ben, mely antidetektívregénynek is tekinthető. A zürichi rendőrség volt 
parancsnoka, aki a történetet elmesélte az írónak, szélhámossággal vádolj a 
a mystery storykat, szerinte tündérmesékbe illő államfenntartó hazugság, 
hogy a gonosztevők mindig elnyerik büntetésüket. „ . . .a logikával csak 
részben lehet hozzáférkőzni a valósághoz. [...]ám a zavaró körülmények, 
amelyek meghiúsítják számításainkat, oly gyakoriak, hogy a legtöbb esetben 
csak a vadászszerencse meg a véletlen hozza meg a sikert."27 Ezen a véletlenen 
siklik ki a regény nyomozójának karrierje is. Habár mindenki ellenére ő 
követte a helyes nyomot, mégsem adatott meg neki, hogy leleplezhesse 
a tettest. Dupin módszerét követve analitikusan oldotta meg a rejtélyt, csak 
éppen a kiszámíthatatlant, az esetlegest nem kalkulálta bele számításaiba. 

Capek és Dürrenmatt történetei cáfolatai annak, hogy puszta logikával 
uralni lehetne a valóságot. Érdemes hosszabban is idézni mindkettejük állás-
pontját: „...úgy tesznek, mintha sakkoznának, itt a gonosztevő, ott az ál-
dozat, emitt a cinkos, amott az orgazda; a detektívnek csak a játékszabályokat 
kell ismernie, és lejátszhatja a partit, már ki is ütötte a bűnöst, győzött az 
igazság. [...] Valamilyen esemény már csak azért sem mehet végbe számtani 
feladvány módjára, mivel sohasem ismerjük valamennyi szükséges tényezőt, 
hanem csak néhányat, keveset, többnyire a mellékes jelentőségűeket. 
Az esetlegesnek, kiszámíthatalannak, felmérhetetlennek túl nagy a szerepe."28 

Capek novellájában pedig így vélekedik Mates vizsgálóbíró: „...hogy kinek 
hiszek? A véletlennek barátom; azoknak az önkéntelen, ösztönös vagy hogy 
is mondjam, ellenőrizhetetlen megnyilvánulásoknak, tetteknek, szavaknak, 
amelyekkel az ember imitt-amott elárulja magát. Mindent meg lehet rendezni, 
mindent meg lehet hamisítani, minden lehet színlelés vagy szándékosság, 
csak a véletlen nem; a véletlent az első tekintetre felismeri az ember."29 



A véletlent azonban mégis lehet bizonyos mértékben, ha nem is 
lehet uralni, de kalkulálni, kísérletezni lehet vele - erre tett kísérletet Capek 
több novellájában is. Az egyikben, a Rouss professzor kísérletében az asszo-
ciációs módszer vezet célhoz. A titok úgy tárul föl, mint az elfojtott 
tudattartalmak a pszichoanalízis segítségével. A kettő között analógia 47 
nem véletlen: mindkettő szándéktalan, leplezni kívánt nyomokból 
próbálja meg kiolvasni az igazságot. Hasonló a módszere dr. Mejzliknek is 
A költő című történetben. A szemtanú, bár némiképp alkoholos befolyásolt-
ságban, de rögzítette egy gázolás körülményeit egy versben. Csakhogy a 
költemény semmi konkrét információt nem tartalmaz, csak spontán 
asszociációkat, ezért ezekből kell megfejteni az esetet. A detektívnek FF 
csupán meg kellett fejteni a szürrealista, és minden látszólagos logika á 
nélküli képeket, és összevetnie őket a bűneset körülményeivel. 0 

A klasszikus krimiben a detektív alapvető meggyőződése és 7 
reménye, hogy az igazság van és elérhető. Nem mindenki számára, de -
vannak kitüntetett személyek, akik képesek a közelébe férkőzni. Sőt, z 
például Chestertonnál a nyomozás és a vallomás divinatorikus motívumokat SS 
viselt: egybefonódott a gyónás és a vallomás, s az igazság föltárása t 
egyszerre történt az égi s a földi igazságszolgáltatás égisze alatt. Ez azt : R 
a meggyőződést implikálja, hogy létezik valahol valami, valaki, aki/ami é 
szeme előtt semmi sem marad rejtve, csakhogy ekkor az igazság még f 
csak valamilyen preszimbolikus egzisztenciával bír - a gyónásnak, vallo- 3 
másnak, nyomozásnak kell bevonnia a törvény rendjébe. Nem csupán ° 
ismerni kell tehát a bűnt, de ki kell nyilvánítani, föl kell tárni lépésről-
lépésre - ez a processzus állítja vissza a megbolygatott világrendet. 

S a detektívregényben éppen ez a remény fejeződik ki: rend 
van a világban. Vagy ha nem is, de legalább van rá magyarázat, a 
törvénysértés lelepleződik és bevonható a szimbolikus rendbe. Brecht 
szerint kiszámíthatatlan és katasztrófákkal teli világban élünk, sőt „életta-
pasztalataink katasztrófa formájában történnek", „az egzisztencia ismeretlen 
faktoroktól függ'20, a történések nem uralhatók, esetlegesek. De kell lennie 
magyarázatnak, megokolásnak, világossságnak - ha csak mindig a katasztrófa 
után is. Hasonló motívumokra mutatott rá Chesterton is: „egy katonai tábor-
ban élünk, háborús állapotban egy kaotikus világgal, és a tettes, a káosz 
gyermeke, nem más, mint áruló saját falainkon'31. A gyilkos, a tettes tehát 
nem csupán egy bűncselekményt követ el, de magát a világ ésszerűségébe 
vetett hitet sérti meg. A rendet újra kell alkotni. Ennek dramaturgiai moz-
zanata az, amikor a detektív a regény végén az összes életben maradt 
szerepl őt összegyűjti a könyvtárszobában, és lépésről lépésre felfedi az 
igazságot. Ez egyszersmind egy legitimációs gesztus is, mellyel eloszlatja a 
félreértelmezéseket, és helyreállítja a világ megsértett rendjét. 
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