
David Fincher új filmjének premierjét bizonyára milliók várják szerte a 
világon. Vagy azért, mert az amerikai filmrendező alkotásainak lelkes rajon-
gói, vagy pedig azért, mert olvasták Stieg Larsson Millennium-trilógiáját, 
s a 2009 februárjában 
bemutatott svéd -dán-
német kooprodukcióban 
készült, Niels Arden Op-
lev által rendezett thril-
ler, mely az első kötetet 
adaptálta mozgóképre 
nem teljesen elégítette 
ki filméhségüket. A film 
kapott hideget-meleget, 
de a milliós eladásokat 
produkáló trilógia - mely 
közül kritikánk tárgya az 
első olyan termék, mely 
e-book formátumban át-
lépte az egymilliós határt az Amazon Kindle eladásait tekintve - rajongói 
minden bizonnyal kíváncsiak lesznek az A kategóriás szuperprodukcióra, 
no meg a folytatásaira is. A trilógia megjelölést persze illik fenntartásokkal 
kezelni, hiszen a 2004-ben, még első kötetének kiadása előtt elhalálozott 
svéd újságíró eredetileg tízre tervezte főhős-párosának szereplésével íródó 
könyveinek számát. 

A skandináv krimik népszerűsége hazánkba is begyűrűzött, s ezt 
sokféleképpen lehet magyarázni. A műfaj eleve hatalmas olvasótáborral 
rendelkezett itthon,1 ugyanakkor a hazai olvasóközönség számára egzoti-
kumként, idegenként megjelenő svéd, norvég, izlandi, dán (Mankell, Fossum, 
Nesb0, Indriőason, Bladel) történelmi-társadalmi tablók még azt is feled-
tették, hogy az esetek többségében nem is klasszikusan vett detektívtör-
téneteket, netán antimetafizikus változatait kapják kézhez a szövegnyo-
mozók, s a megoldások legtöbbször légből kapottak (deus ex machina), 
vagy könnyen kitalálhatók. A legújabb felmérések szerint a világ legbol-
dogabb emberei a skandináv államokban élnek (Dánia, Svédország, Norvé-
gia), ám a krimik alapján a depresszió, az elfojtás, a gyilkosság, a korrupció 
ott is a mindennapok része, amin még a felőlünk csodált gazdagság, 
működő adminisztráció, szociális biztonság sem tud felülemelkedni, sőt. 
Mindez az erőszakban tobzódó, szociálisan hiperérzékeny, pontos leírásokat 
előnyben részesítő regények olvasóit elámítja, rajongóvá teszi - tegyük 
hozzá: most már a nyereségorientált kereskedelem fogyasztóivá is avan-
zsálja. 
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Stieg Larsson: A tetovált lány 



Stieg Larsson politikai újságíró első regénye ügyes, ugyanakkor 
baromi unalmas, túlírt, didaktikus dolgozat. A mintegy 600 oldalra betördelt 
olvasmányból szakmai szempontból legalább a fele kihúzható lenne, ugyan-

akkor a krimi műfajába csomagolt, ekként árult műnek talán éppen 
56 a mellékes dolgoknál való elidőzése adja karakterét, amit az olvasók 

olyannyira respektálnak. 
A 2000-es évek elején (2002-2003) egy év időtartamot felölelő 

történetnek egy korrupciós botrány adja a (szöveg)keretét, bár gyakorlatilag 
nagyon vékony szállal kapcsolódik a közrefoglaltakhoz, igazából a tematikai 
sokszínűséget, a sokrétűséget igazolhatja. A fő csapásirány egy milliárdos 
családi konszern tagjainak 20. századi krónikáját szcenírozná, egy feltéte-
lezett gyilkosság kapcsán. A dúsgazdag, nagyhatalmú Vanger család feje 
megbízást ad egy gazdasági(!) oknyomozó újságírónak, Carl Mikael Blom-
kvistnek, hogy nyomozza ki negyven éve elveszett unokahúga eltűnésének 
pontos körülményeit, lehetséges okait, gyilkosát. A család múltjában kuta-
kodó sajtómunkás segítségéül szegődik egy fiatal nő, Lisbeth Salander, s 
ügyködésük eredményeképpen felfejtik a kínos, erőszakban gazdag évtizedes 
események menetét. Mindezek után a keretül szolgáló visszaélési ügyben 
is igazságot szolgáltatnak a korábban elítélt újságírónak és a társadalom-
nak. A könyvben harmadik főszereplőként a Millennium nevű folyóirat is 
megjelenik (innen a trilógia elnevezése), mint az egyéni és társadalmi 
visszaélések ellen küzdő ballib élharcosok orgánuma. 

A regény, ha úgy tetszik, egy Astrid Lindgren-hommage, hiszen a 
negyvenegynéhány éves, elvált, lánygyermekét nem igazán nevelő, alkalmi 
szeretőket tartó, elvakultan a munkájának élő Blomkvist már az Első feje-
zetben Kalle Blomkvistként „lepleződik le", aki a szerzőnő Az ifjú mester-
detektív című regényéből lehet ismerős, míg Lisbeth egy helyen - az írónő 
lányáról mintázott - Harisnyás Pippi alakját eleveníti fel. Larsson tiszte-
letadása, szereplő-átvétele nemes gesztus, ugyanakkor több mint ironikus, 
hiszen az ártalmatlan mesehősök ezúttal szadisták, erőszaktevők, gyilkosok 
hálójában találják magukat. (Larsson egyéb olvasmányélményeit is beépíti 
regényébe: szereplői, különösen Blomkvist, lépten-nyomon krimiket olvas-
nak szabadidejükben - erősítve a műfaji elhelyezést.) 

Az újságíró alakjánál és szerepénél sokkal nagyobb hangsúly helyező-
dik Lisbethre, még ha éppen ő a legsúlytalanabb, legabszurdabb, legképte-
lenebb figurája is az elbeszélésnek. Ezt már az angol, s innen a magyar 
cím is megerősíti, amely eleve rá fókuszál, míg az eredeti cím - „Férfiak, 
akik gyűlölik a nőket" - inkább a társadalomkritikára mutat. (A lány alakja, 
„titokzatossága" majd a következő két kötetben oldódik fel, kap részlet-
gazdagabb bemutatást, múltjával együtt.) Salander „képtelensége" persze 
nagyon is képes, a japán-amerikai képregényfigurák, szuperhőseinek skandináv 



vadhajtása ő. (Ne feledjük, hogy Harisnyás Pippi egy jellemzés szerint tíz-
szer olyan erős, mint Superman!) Huszonnégy éves, de tizenötnek látszik, 
150 cm magas, rövid, kócos, fekete hajú, piercingelt, hátán egy lapockától 
fenékig érő sárkánytetoválás, de egyéb testtájait is több apróbb te-
toválás díszíti, erősen sminkeli magát, amolyan goth stílusban. 57 
Szociopata, aki az általános sulit sem végezte el, értelmi fogyaté-
kosnak titulálják, akit gyámság alá helyeztek, szexualitását tekintve nem 
érdeklik a kategóriák, de mondjuk rá: biszex.2 Apjáról semmit nem tudunk, 
valószínűleg Alzheimer-kóros anyja a regényben meghal, s van egy nővére 
is. Mindezek mellett Svédország legjobb hackere, számítógépes adat-
halász, aki bárkinek feltöri a gépét - morális gátjai nincsenek e téren. 
Minden sérelmet megtorol, akár rajta, akár hozzá közelálló figurán 
esett, különös tekintettel a nőkön elkövetett erőszakot nem tolerálja. 
A világon, a társadalmon kívül (és ezek felett) áll. Míg Blomkvist 
többé-kevésbé a hagyományos úton-módon nyomoz, vesz revansot, 
ő a háttérben taktikázva nyomorítja meg ellenségeit, egyenlíti ki a 
számlát. Manga-lány ő, ha első pillantásra nem is tűnik föl, deviáns 
szuperhős, aki előtt nem maradnak titkok, aki az áldozati bárány 
szerepkörét mutató külsejét meghazudtolva, képes álruhát ölteni, s 
a mindent egybekötő világhálón található nyomok, adatok alapján 
élet és halál urává válni. Ezek fényében nem várható el, hogy komo -
lyan vegyük ezt a krimit, annak krimi mivoltával együtt, ami legjobb 
esetben is csak bűnügyi történetbe csomagolt társadalomkritika, s 
azt mutatja meg, hogy a valóságban mennyire nem lehet igazságot 
szolgáltatni a másokat nyomorba döntő hatalmasságok felett. 

Annyi bizonyos, hogy Larsson peremműfajok (a svéd sci-fi 
társaság elnöke is volt) iránt való elkötelezettsége nem esetleges, 
de politikai-szociális igazságszolgáltatása ambiciózusabb a szépírói 
tehetsége mellett, habár elbeszélői furfangok, csavarok, azaz az olvasók 
széles táborát netán nagyobb energia-befektetésre ösztönző, s ezzel eltán-
torítható elemek nincsenek a regényben. 

Értékelendő az az erőfeszítés, mely a bűnügyi történetet kerített a 
társadalombírálat köré, de azért a szándék, a motiváció egyértelmű: Lisbeth 
sorozatos kiszólása a nőket gyűlölő férfiak ellen, a Millennium folyóirat 
tervezett „női" száma, az egyik Vanger, Cecilia házasságának felbomlásának 
okai, de az esetleges, és teljesen felesleges fejezetek felett álló négy rész 
mottója is árulkodó: 

„ Svédországban a nők tizennyolc százaléka életében legalább egyszer 
ki volt már téve egy férfi erőszakos fenyegetőzésének." 
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„Svédországban a nők negyvenhat százaléka válik áldozatául férfi 
által elkövetett erőszakos bűncselekménynek." 

„ Svédországban a nők tizenhárom százaléka életében legalább egyszer 
5 8 volt már saját szexuális kapcsolatain kívüli súlyos nemi erőszak áldozata." 

„ Svédországban a szexuális erőszaknak kitett nők kilencven százaléka 
soha nem tett feljelentést a rendőrségen." 

Az igazán didaktikus részek közül Lisbeth gyámja általi megerőszakolásakor 
a legnyilvánvalóbb, hogy ezeknél a részeknél a szépíró tovaillan, s az 
újsági ró tolla rója a sorokat: „Lisbeth inkább nem csinált semmit. [. . .] 
A kezdeti szexuális túlkapás - a jogi definíció szerint: egy kialakult hatalmi 
pozícióval visszaélő személy nem kívánt szexuális megnyilvánulása, amelyet 
az érintett fél megalázásként, megfélemlítésként vagy zaklatásként él 
meg, s melyért elméletileg akár kétéves szabadságvesztést is kiszabhattak 
volna Bjurmanra - néhány rövid másodpercig tartott. De ennyi idő pont 
elég volt a határ visszavonhatatlan átlépéséhez." Ugyanilyen alaposan 
idézett jogi formula a gyámságot definiálja, s svédországi alkalmazását a 
221. oldaltól. 

Ne feledjük azonban, hogy bár hangsúlyos társadalmi bűnesetek 
elleni - talán - mozgósító erejű manifesztumaként is olvasható Larsson 
regénye, azért nem kizárólag a nők elleni erőszak skandináviai történetének 
áttekintésére szorítkozik, még ha a lelepleződő sorozatgyilkosok elsősorban 
a nőket tették is áldozatukká. Nem lőve le a poént annyi elmondható: a 
regényben férfiak is válnak erőszakos cselekedetek elszenvedőivé, s emlé-
keztetnék az idézetben lejegyzett „hatalmi pozíció"-ra. 

A náci mozgalmak szakértőjének tartott Larsson nem állta meg, s 
ha csak érintőlegesen is, de bevonta a nemzetszocializmus vonalát a regé-
nyébe, hiszen a nők mellett a bevándorlók sem ússzák meg a fajtiszta 
retorika és retorzió hatásait. A Vanger család egy részének a svéd náci 
pártokhoz való tartozása azonban ismét csak ürügy - regénytechnikailag: 
nyom, abból is félrevezető. 

Végezetül talán a legérdekesebb elemét említeném meg ennek a 
terjedelmes, tablószerű, az 500 oldal alatti szövegeket nem is könyvnek 
tekintő fogyasztói réteg kiszolgálására - hullámzó teljesítménnyel - megírt 
könyvnek, mely egyáltalán nem okoz maradandó olvasmányélményt, s nem 
ösztönöz a másik két kötet kézbevételére (hacsak nem egy nyári szabad-
ságon nem tudunk mit kezdeni magunkkal, vagy hosszú vonat-, buszút 
teszi egyhangúvá közlekedésünket a nagyvilágban, netán ingázunk a mun-
kahely és otthonunk között). 



Bár mindegyik detektív, nyomozó, jelkereső a múlt jelenig tartó 
szálait bogozza, lenyomatait vizslatja, hogy rekonstruálja, illetve megal-
kossa a lehetséges történeteket, amelyek által morális szempontból ismét 
egyensúly keletkezhet a világban... nem mindegy milyen módszerrel 
teszi mindezt a vizsgálódást. Miss Marple és Poirot nyitva tartotta 59 
a szemét és kedélyesen csevegett, illetve mások csevegését hall-
gatta. Holmes archívumot tartott fenn és kizárta a lehetőségeket, maradt 
a valószínűség, sorolhatnánk. Nyomolvasóink kutyagolnak, könyvekből tá-
jékozódnak, kikérdeznek, netán hullákat boncolnak, s a „DNS nem hazudik!". 
Blomkvist elsősorban fényképeket nézeget, Salander pedig az inter-
neten vagy az illető saját személyi számítógépében keresgél (Larsson H FF" 
kissé elveti a sulykot, amikor többször is részletesen leírja egyes n á 
„nélkülözhetetlen" notebookok pontos nevét, alkalmazásainak terü- á 0 
leteit - a PP [product placement] tipikus esete szerintem). Érthető 
persze a technológia igénybevétele, egyrészt az eset és nyomozás é i 
közti a negyven éves időtávlat csak ilyen közvetítőn (fotó) tesz l z 
lehetővé rekonstrukciót (elég erőltetetten egyébként: egy-két jó l B P 
dokumentálható eseményt kellett hozzá teremteni [családi találkozó I r 
és felborult tartálykocsi], hogy indokolható legyen a tengernyi fény- t á 
kép létrej ötte). Ugyanakkor Salander számára, ami nincs a neten, 8 d 
az gyakorlatilag nem létezik - ilyenkor persze neki is irány a könyv- a i 
tár, az archívum. A múltbeli esemény köré szőtt történet tehát (jórészt) n a 
képi narráció megalkotása útján/révén jön (ismét) létre: egyes fény- Í J J 
képek egymásra referálnak, egymásra mutatnak, más fényképészekhez, rgeszt 
más perspektívákra utalnak, s gyakorlatilag ezen nézőpontok körjáté- = k 

kának kombinálásából jön rá a megoldásra Blomkvist. A vizuá Lis mate- l 

rializáció a technikai konstrukció segítségével tudott áthagyomá-
nyozódni a jövőt jelentő mába, s fedte fel az igazságot az azt nem 
ismerő többség előtt. A tárgyiasult múlt, miközben a múlt tárgyává „nemesül", 
értő és faggató szemek előtt válik jövőt meghatározó jelenné. Mindez egy 
valóság-effekt (nézőponti és technológiai) redukciója révén valósulhat meg. 
(Itt és most nem mondanám föl a nyomolvasó történész, archeológus, olvasó, 
detektív stb. allegorikus jelelméleti kapcsolódását.) Az érdekesség a technológia 
közvetítő - médiális - használata, egyáltalán: jelenléte. Bár rezeg a léc, hogy 
mindezt a fényképeket negyven éve birtoklók nem vették észre, inherens 
mentségükre éppen a technokrata kultúra vizuá Lis észlelésre mindinkább 
berendezkedett klienseinek nagyobb hatásfokú figyelme szolgálhat. 

A képi szcenírozás és a hálózati digitális technológia általi kommuni-
káció ilyesfajta előtérbe állítása szinte kiáltott a vászon után, s nem 
véletLen, hogy ennek (rész)eredmény(esség)éről már meggyőződhetett 
az erre kíváncsi/fogékony műélvező közönség. 
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1 Ennek történeti-társadalmi vonatkozásairól lásd: Varga Bálint, Magándetektívek Budapest, 
Agave Könyvek, 2005. 

2 A nyomozópáros szexualitásának jelenléte és a „megszokottól" való eltérése az új krimi-
irodalomban nem újdonság: Jonathan Kellerman regényeiben Alex Delawer, gyerekpszi-
chológus, igazságügyi szakértő segítőtársa Milo Sturgis, aki meleg rendőr; John Connolly 
Charlie „ Bird" Parker nevű főszereplőjének segítői, Angel és Louis szintén melegek. 
(Ld. Varga Bálint) 




