
„Formáját sosem éri el teljesen, mégsem merevedik meg soha. 
Az akadémikusok sosem vették holt kezeik közé. Még csörgedezik, 
túlságosan sokoldalú, hogy hagyja magát könnyedén osztályozni." 

(Raymond ChandLer: Gele-
gentliche Notizen...)1 

„ Érti, ezt Ron? - kérdezte 
Dejan. - Mintha bábjáté-
kot néznénk, és a legré-
mesebb dolgok történnek, 
és közben a gyerekkori biz-
tonság lenne az egész... 

ugyanaz, mint régen a mesék. Hihetetlen és egyedül-hihető. Ilyesmit mond 
Drága az én foglalkozásomról; s ezt mind meg is akarja írni, csak a nyolc madár-
tól sosem lesz rá ideje, s mire lesz, rég elfelejti már, a mesék átalakulnak..." 
(Tandori Dezső: Bízd a halálra)2 

A magyar irodalomkritika - néhány kivételt leszámítva - elmulasztotta a 
Lehetőségét annak, hogy valóban értő kortársa Legyen Tandori Dezső 
(messze nem kísérleti jeLLegű, noha kísérletező kedvről árulkodó) próza-
kezdeményeinek, minek következtében a Nat Roid-regénysorozat(?), cikLus(?), 
foLytatásos regényfüzér(?) nem kapta meg eddig - újra azt írom, néhány 
kivéteLtőL eLtekintve - a méLtó érteLmezést. MagyarázattaL tartozom: nem 
regénykísérLetekrőL van szó, egyfeLőL azért, mert hoL a „magas" és a „popu -
Láris" irodaLom közé heLyezett deketívtörténetek közreadása inkább egy 
műfaji Lehetőség kihasznáLásáróL áruLkodik, mint egy - a küLső jeLLemzőket 
tekintve - radikáLis újításróL tanúskodó prózai váLtozat megtervezésérőL, 
hoL a detektív- és/vagy bűnügyi regényként3 számon tartott műfaj vissza-
írásáróL a „magas" irodaLomra; másfeLőL a sorozatban (egyszerűsítettem) 
közreadott kötetek oLyannyira feLtárják forrásvidéküket, „eLőszövegeiket", 
tájékozódásuk irányait, mintha vaLaminek eLsősorban vagy csupán foLyta-
tásai voLnának, vaLamiLyen rendbe beiLLeszkednének, vagy LegföLjebb törté-
netformáLásukkaL térnének eL az oLvasók áLtaL kedveLt regényaLakzatoktóL. 
EmeLLett a kísérLet feLtéteLezése tartaLmaz vaLami szűkítést, (neo)avant-
gárdhoz hasonLítást, esetLeg vaLami kezdetLegességbőL kiemeLkedőt, próbáL-
kozásnak minősíthető, többeséLyes cseLekvést. Azt azonban eLőre vetítve 
kijeLenthetem, hogy a Nat Roid-sorozat nem gyökeres szakítás a (magyar) 
detektívregényekkeL és e regényfeLfogásokkaL, már csak azért sem, miveL 

1) Ugyan Hankiss János4 a magyar irodaLomkritikában viszonyLag 
korán, az európai kutatásokhoz képest azonban kissé megkésetten vaLóban 
kísérLetet tett arra, hogy részint eLméLeti szándékkaL közeLítsen ehhez 
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az alakzathoz, részint felvázolja történetét, jóllehet szinte parttalanra 
tágítva szinte minden művet idesorol, amelyben feltárandó „bűn'-esetek 
fordulnak elő. Így inkább összezilálja és elbizonytalanítja az érdeklődőt, 
mint eligazítja; 

2) A legújabb időkig a magyar kutatás nem tudott lényeges 89 
eredményekkel hozzájárulni a már meglehetősen széleskörű nem-
zetközi kutatásokhoz5, talán azért, mert a „színvonalas" detektívregény 
Magyarországon többnyire „importból" származott, s az olyan szerzők 
idesorolható művei, mint Jókaiéi vagy Mikszáthé (vagy Móriczé) inkább 
eltérnek a kortárs angol változattól, mint hasonlítanak hozzá. (Jólle-
het egy Dickens-Jókai, V. Hugo-Jókai konfrontálás messze nem J j 
értelmetlen, ám nem bizonyos, hogy ez elsősorban a „detektívre- tt á 
gényi" sajátosságok alapján történhet meg.) | 2 

3) Részösszegzésül: Nat Roid nem vagy nagyon kevéssé rea- e// 
gálhatott magyar előzményekre, a hivatkozott irodalmi, bölcseleti, S 
képzőművészeti anyagban a magam részéről még harmadszori átné - s 

zés után sem voltam képes fölfedezni magyar szerzőket, műveket; Z 
így amikor Nat Roid első regényével jelentkezett, kevés kivételtől o 
eltekintve nem tudta mozgásba hozni a kritikusi reflexeket (Kraszna- r 
horkai László!)6, de a megcélzott olvasók tanácstalansága sem volt n 
kisebb. Egy időben az antikváriumokban meglehetősen nagy számban k 
lehetett még a frissen kiadott köteteket is megvásárolni. a 

A kollázsszerű címlapok ugyan akár az olvasást is segíthették s 
volna, egyszerre utalva a groteszkre, amely a szövegek modernség- a 

felfogásában is jelen van, mega a „hard boil" (kemény) irányzat 
meghonosításának akarására: egyben a szövegben lelhető idézés-
módra, annak jelzésére, hogy az elbeszélő úgy tesz, mintha „hozott 
anyag"-ból dolgozna, csakhogy címlap és szöveg összelátása máig 
nem történt meg, miként (néhány kivételtől eltekintve) alaposabb elemzés 
sem vetett számot azzal: miért fordult Tandori Dezső érdeklődése egy 
látszatra tőle idegen(?) prózai epika felé (a Nat Roid-évtized aztán cáfolta 
ezt az utólagos feltételezést, éppen azáltal, hogy valami lényegi kimondását 
tette lehetővé, sok valami lényegi felismerésének tudatosításával); s arról 
sem találtam túlságosan sok anyagot: miféle „eklektika, miféle műfajok 
közt lebegtetés, miféle (esetleges) parodisztikus-elidegenítő stratégia 
mozgatja az időnként eltűnő elbeszélőt? S miért szakít Nat Roid a detek-
t ív - és/vagy bűnügyi regények írott és íratlan szabályaival, a tettes(ek) és 
a „nyomozó"-k, detektívek sztereotípiáival, konvencióival, elfogadott és 
kedvelt típusaival7, hogy a hivatalosságtól némileg távolabb elhelyezkedő 
(velük nem mindig baráti, de nem is ellenséges, csak részben partner) bűn-
felderítők kis csapatát működtesse veszélyesnél veszélyesebb helyzetekben: 



az ötbőL három haL meg, többnyire ostoba véLetLenek következtében, a 
sorozatban. S még mindig csupán az eddigi kutatássaL(?) szembenézve, 
vajon nem feLtűnő-e, hogy hamar LétesüL a madárnyomozó hivataL (D'OrLéans, 

s itt most ne a „viLágirodaLmi" név- és aLakmintákat keressük, inkább 
90 más Tandori-feLügyeLőket, Ron SadLe-t, D'Oré-t, D'Array-t), ameLyhez 

- bármiLy megLepő - azonnaL befutnak a panaszok, s így az már 
nem megLepő, hogy e panasz kivizsgáLásávaL induL meg a történet. A tör-
ténetbe aztán a nyomozást, a feLderítést eLősegítendő madárfeLügyeLő(k) 
is bekapcsoLódnak, s az ember- meg madár-sorsok, éLetek párhuzamossága, 
összekapcsoLódása nem pusztán rétegzi, „egyedivé" teszi az eseménysort, 
hanem a Létezés küLönféLe Lehetőségeit, ha úgy tetszik, a LétböLcseLet 
küLönféLe érteLmezési stratégiáit egyenjogúsítja a detektívregények 
akcionizmusávaL, cseLekvésnek a bűnözők LeLepLezésén túL a madárfeLügye-
Letet is eLfogadtatva. 

A Nat Roid-regényeket azonban nem eLsősorban a tematikában új-
szerűnek mondható, epizodikusnak tetsző, vaLójában az eseménysort (mint 
írtam) eLindító, heLyenként erőteLjesen formáLó, másutt kontrasztanyagként 
bemutatott és a Tandori-„Legendában" visszatérően emLegetett résztörté-
nések teszik a szorosabb érteLemben vett műfaj forduLatát sürgető tényezők 
egyik LegjeLesebb darabjaivá. TaLán - jóLLehet érdekes a kiadás évszámaira 
is egy piLLantást vetnünk - nem is annyira az önrefLexió, figyeLmetLenséget 
nem tűrő, az „íróság" és történetaLakítás mikéntjére kérdező eLbeszéLői 
magatartás az, ameLy szünteLenüL kizökkent a csupán igen gazdag, heLyen-
ként (szándékoLtan, provokatív módon) túLságosan gazdag cseLekményes-
ségbőL, hanem a küLönnemű, más-más hangnemet igényLő, időnként a 
szerepLői hozzááLLásokbóL és kommentárokbóL kibukkanó, „metaregényi" 
megnyiLatkozások hoL egymást föLerősítő, hoL - nem csekéLy iróniávaL eLő -
adottan - egymást gyengítő összejátszása, egymásra rétegzése: a nyomozás 
érdekében a küLönböző áLLáspontok egymássaL szembesítése, jeLek, jeLöLők, 
jeLentettek, jeLöLtek karnevaLisztikus kavaLkádja. Még a megnevezések egy-
másra utaLása is inkább összekuszáLni Látszik a viszonyokat, a madárfajták 
tudományos és „köz"-neve is küLönféLe asszociációkat hoz játékba, az uta-
Lások a Létezés és a Létezők rendkívüL váLtozatos terüLeteinek a közLések 
révén történő rokonításávaL jeLeskednek, s ezáLtaL a Létezés meg a Létezők 
együttesét, küLönféLe szegmenseit az egységesnek és a széttagoLódottnak 
egyként eLgondoLt „viLág" egymássaL összefüggő, egymást érteLmezni és 
dezinformáLni azonos erőveL képes eLemeiként segítenek meghatározni. 
Ebben az igyekezetben jut szerephez a nyomoLvasás, mint a detektív-
és/vagy bűnügyi regényeknek eLengedhetetLen követeLménye. Csakhogy a 
nyomoLvasás (természetesen?) nem csak szó szerint értendő, iLLetőLeg szó 
szerint is értendő, ám a tárgyi „bizonyítékok" nem egyszer éppen az eLLen-



kezőjét tanúsítják, mint amire szánják: a tárgy önmagában semleges 
értéket és értelmet hordoz, ugyanannak a tárgynak így többféle értékelési 
és értelmezési lehetőségét vetik föl az értékelők, olykor egymással ellent-
mondót, olykor meghatározott magatartási/világnézeti ideákkal 
együtt jelenítve meg (ezek fel/ráírások, idézetekkel való szembesí- 91 
tések, el/megnevezések, konvencionális jelölések stb. révén közve-
títődnek). S ezen keresztül növesztik meg a (nyom)olvasás jelentőségét. 
Hiszen ez a nyomolvasás a Nat Roid-regényekben nem csupán a kereszt-
rejtvényfejtés hasonlóságára épül, nemcsak az üres kockák utasítás révén 
történő beírása, fogalom-megfeleltetése, a rejtély/rejtvény megfej-
tése mozgatja a világot világosabban látni óhajtók akcióit (beszél- J j 
getéseit). Munkájuk legnagyobbrészt hermeneutikai jellegű, a tárgyak tt á 
ilyen módon szövegként értelmeződnek, hiszen a tárgyakhoz fűzhető | 0 
cselekmények (a fegyverek, a műalkotások, egyéb, árulkodó és leple - e // 
ző tárgyak) nem egyszer könyvből kinyerhető „ötletek", tanulságok, SÍ 
„bölcsességek", utasításként/eligazításként felfogott mondatok, s 

mondattöredékek, kulcsszavak révén kínálják föl magukat az érté- Z 
kelésre/értelmezésre, mely sosem bizonyul szigorú formába tömö- o 
ríthetőnek, minden esetben körüljárást igényel. Ennek során egyetlen r 
tévút sem fölösleges, hiszen minden apró törekvés: megközelítés, a n 
jelentések sokféleségéről meggyőződés. Ilyenmódon nem létezik az k 
értelmezésben üresjárat, tévedés, még inkább tévesztés; alakvál- a 
toztatás és színjátszás igen, noha nem vagy nagyon ritkán a nyom- s 
olvasók részéről. Az írásban lefektetett „világ"-szemléletek alapvető a 

jellegzetességének az állandó alakulás tetszik, nemcsak a nyomozó 
minősíti a nyomot (a tárgyat), a tárgy és a róla formált értelmezés 
nem kevésbé járul hozzá az értelmezők (át)változásaihoz: s ennek 
legfőbb jele a szövegekhez fűződő viszonyban jelölhető meg. Ahogyan 
a szöveghez nyúlnak a nyomozók, a szereplők, amiként egy verset, vers-
részletet, bölcseleti passzust visszamondanak, keresik a felejtett sort, 
mondatot, szót, amiként „torzítják", a maguk helyzetére alkalmazzák (eset-
leg önkéntelenül, a felejtés és emlékezés szeszélyének kitéve), mind-mind 
a szövegbe, „világ"-ba(?) belépés problematikusságát jelzik, egyben a 
szöveg változékonyságát, nem pusztán értelmezésnek alávetettségét, 
hanem értelmező és szöveg kölcsönös függését azonos módon tudatosítják: 
ebbe kellene nyomozónak, szereplőnek belépni, hogy magatartását, életstra-
tégiáját hitelesíteni tudja. A Nat Roid-regényekben „központi" szerephez 
jutó bűn nem egyszer onnan eredeztethető, hogy egy-egy önmagát „több"-re 
hivatottnak érző életstratégiájával maga alá akarja gyűrni a „nyom"-ot, a 
tárgyat, az olvasmányt, a szövegben, a másik személyben megtestesülő 
„univerzumot" (amelynek közvetítése, megformáltsága a mű cselekményén 



és a „vaLódi" cseLekményt eLepLezni kívánó akciókon keresztüL járja be a 
tévesztés és feLtáruLás stációit). A hibás heLyzetértékeLés/érteLmezés nem 
feLtétLenüL a „jó szó" (erre még idézetek révén vissza térek), hanem egy viszony-

rendszer pontatLan ismeretébőL származik, eLLenben a pontos ismeret 
92 a Legritkább esetben egyetLen nyomozóé, teLjesítmények, nézetek 

összeszikráztatásábóL, oLykor szókratészi rávezetésekbőL adódik 
(adódhat). S most az ígért idézetek a föLjebbi „tézis"-t aLátámasztandó a 
Valamivel több című regénybőL(?)8: 

„Akinek egy veréb a barátja, eLőbb utóbb gondoLni fog arra is, hogy 
ő meg ennek a verébnek a barátja, és nem számít, hogy ez itt nem egészen 
jó szó. 

Az, akinéL ez a veréb így Lakik, eLőbb-utóbb besétáL egy tágasabb 
füves terüLetre, és azt gondolja: hát így sétáLnak; és nem számít, hogy ez 
sem a heLyes kifejezés." 

KözeLebb Lépve a műfajhoz és a műfajbóL származtatható eLbeszéLői 
diLemmákhoz, egy terjedeLmesebb idézet az Egy regény hány halott?9 Című 
regénybőL. Az idézet záró mondatát másutt, más összefüggésekben Leírtam 
már, s nem kizáróLag a passzus teLjes beiktatása miatt véLem fontosnak e 
heLyen a közLést, hanem éppen az írás/közvetítés sosem egyeséLyűségére 
beszédes (írásos) péLdát hozandó. Sőt, ezen túL, a küLönneműnek eLkönyveLt 
Létezők/Létezés kompLementaritásának szemLéLtetésére is aLkaLmas. Ennek 
során feLszámoLódik a merev küLönneműség, nem pusztán az eLbeszéLő 
nem váLtozó hanghordozása miatt, hanem azért, mert a saját (viLág) meg 
az idegen (viLág, a másik író regényviLága) egymástóL eLtérő szövegiségüket 
őrizve (péLdáuL a neveket iLLetőLeg) új minőséggé váLtoznak, immár össze-
férceLtségükben, barkácsoLtságukban aLapjává Lehetnek annak a textusnak, 
ameLy szintén ki van téve az idézésnek, a szegmentáLásnak, mindenféLe 
szövegközi cseLekvésnek. A szöveg új heLye egyben kapcsoLat a régi heLLyeL, 
s a foLyamatosan új heLyre soroLódás teremti meg a szöveg emLékezetét, 
ameLy egyben végteLennek tűnő szövegLáncoLatot aLkot. Természetesen 
annak „tudat"-ában, hogy e LáncoLat nem minden tagja, szegmense, „koráb-
bi heLye" van egyszerre jeLen a feL/megidézés során, hanem - ismét - tág 
tér nyíLik a nyomoLvasás szeméLyessége, egyediséget prezentáLó törekvése 
tekintetében. Az idézett szövegnek az az eLőzménye, hogy a madárfészek 
szétszedése és összerakása, újrarendezése időigényes; mikor történjék? 

„Hogyan taLáLjuk eL az időpontot, hogy ne tojjon tovább... se a 
szétszedés miatt, se azért, mert megvan a fészke?..." A továbbiakban egé-
szen közeL Léphetünk részint a „metaregényi" passzusok regényben eLfogLaLt 
heLyének megpiLLantásához, részint saját (viLág) és a másik (ameLyben 
azért jut heLy az én, az eLbeszéLő másikjának is) összeérését Láttató fordu-
Latokhoz. „ Ez is regény Lenne, de ezért már azt se váLLaLom, hogy a regényt 



írom, csak azt váLLaLom a javamra ítéLni akaró vonaLbíróvaL szemben, hogy 
én egy nagyon-nagyon rossz író vagyok, és én vagyok PhiLip MarLowe, 
Terry barátja, de benne Lakozom, bennem van PhiLip MarLowe és e Terry is, 
és én tudom, hogy a Terry Lennox »nem hibás«, most, hogy végre 
megértettem, miért csaLódott a Terry Lennox nevű barátjában annyira 93 
a PhiLip MarLowe, most rögtön eLkezdem megérteni is, hogy ez nem 
Lehet soha másképp; és azon töprengek, hogy ha egyszer írok, ha egyszer 
ehhez oLyan gépem van, ameLyik a kettőzésseL néha hadiLábon áLL, az 
»annyit«< heLyett »anyit«< üt péLdáuL Le, nem Lehetne-e, hogy radírozni 
ne keLLjen, az »anyi«< szót »anyányi«<-vaL heLyettesíteni..."10 

ELső feLinduLásunkban akár önéLetrajzi részLetként aposztro- J j 
fáLhatnánk a passzust, minden szegmens bizonyító anyagként sze- tt á 
repeLhetne, csakhogy a címLapon megjeLöLt három szerző közüL csak | 0 
az egyik nevezi meg „közvetLenüL" a feLtéteLezett önéLetrajz címa- e / 
dóját (Tandori), a társszerzők anagrammák, egyesek szerint aLak- SÍ 
mások, mindenesetre más betűszerkezetteL rendeLkező írófigurák(?): s 

Nat Roid-Tradoni, akiknek nyiLvánvaLóan nemcsak a betűsor össze- Z 
keveredése teszi Lehetővé az érteLmezői eLhatároLást (Nat Roid nem R 
Lehet, LegaLábbis az eddigi időszakig, verseskötet, értekezői, esszé- r 
kötet szerzője, a címLap szerint szerző, igaz, mindketten, Nat Roid n 
és Tradoni, Lehetnek versbe komponáLt nevek! Inkább, mint a k 
Tandori-hang/betűsor), hanem az eLbeszéLői funkciók megosztását a 
tekintve indokoLhatóvá váLik az eLhatároLás. ILyenmódon az önma- s 
gaság és eLrejtése ugyanannak a tényezőnek színe és visszája, hiszen a 

a rejtett önmagaság éppen a rejtés szándékávaL heLyezi az eLőtérbe 
a küLönbözést, ameLy mégsem teLjesen küLönbözés, esetLeg csak 
betűváLtozat sora, viszont ezáLtaL a betű, a Leírt hangsor közvetíté-
séveL formáLódó jeLentés. A mondás viszonyLagosan egyszerű dekó-
doLhatóságávaL szemben a nyeLvi médium közvetítését egy másik, technikai 
(jeLLegű) médium teszi, inkább: teheti esetLegessé. Nem azért, mert a 20. 
század viviLizatorikus modernségében heLyét kereső Létező szenved az esz-
közök uraLma aLatt, hanem azért, mert a közvetítettség szoLgáLatában áLLó 
írógép feLLázadhat aLkotója-hasznáLója eLLen, függetLenedhet tőLe, és részt 
kérhet és kaphat a jeLentés rejtésében önáLLósuLva, az aLkotó/hasznáLó 
parancsait megtagadva a jeLentésképzésben/sugaLmazásban. Már KosztoLányi 
céLzott az írógép „Lázadó" potenciáLjára11, a szó- és betűtévesztés már 
nem fogLaLható be az antik böLcsességbe, miszerint tévedni emberi doLog 
(voLna). Az írógép, a mediátor eszerint szintén rendeLkezik - feLhataLma-
zássaL vagy anéLküL - azzaL a képességgeL, hogy a megszokott-eLfogadott 
szóhasznáLat eLLenében ne tévesztésnek tüntesse föL „akcióját". Mi mást 
tehetne az efféLékkeL szemben kiszoLgáLtatott aLkotó/hasznáLó, mint 



(közhellyel élve) a szükségből erényt kovácsol, és nem a tervezett, hanem 
az írógép által jelölt úton halad tovább? Ezzel egyidőben idézett passzusunk 
a Tandori-költészetre nyit, az önértelmezés csak többszörös áttétellel 

fogadható el olvasási utasításnak. Miközben Henri Rousseau-t 
94 „ünnep Lő és haszonvers"-et publikál12 (abban a kötetben, amelyben 

Chandler neve elég sűrűn bukkan föl, éppen az Elkéstél, Terry című 
regényt emlegetve, vagy efféle verssorokban: „és bent úgy - ültünk -
kalapunkban, mint / Raymond Chandler, mint... Dashiel Hammett... Philip 
Marlowe": a detektívregény szerzője és figurája összehozva az általános 
alanyként fungáló beszélővel), megjeleníti az életmű egymásra utaló köte-
teit, az élet és a mű egymásutánja egyszerre élet- és műtörténet, amelyből 
nem kitérésként, dramaturgiailag szólva megakasztó tényezőként, kísérle-
tezésként, hanem a verskötetekkel többé-kevésbé egylényegű prózai válto-
zatokként írhatók le Nat Roid könyvei. Másképpen szólva: a detektívregény 
természetszerűleg a Tandori-változat esetében sem tagadja meg önnön 
történetét, „külső formá"-ját, noha a mesterdetektív és segédje/beszélge-
tőtársa helyett egyetlen profival és négy amatőrrel dolgozik, ám a kegyet-
len, olykor horrorba illő szituációkat tekintve mindvégig versenyképes ma-
rad. Újra hangsúlyoznám, hogy a hermeneutikai elszántság (szinte a 
hermeneutikai körbe belépés/beléptetés?) árnyalja a történéseket, a nyom-
olvasás allegorizáló jelentéslehetőségével dúsítva föl az amúgy is dús cse-
lekményt (ezzel egyben a cselekmény abszolutizálásának esélyét ásva alá). 
A Nat Roid-regényeknek a verseskötetek mellé (nem annyira emelése, mint 
inkább) helyezése nem feltétlenül az ön (felül?, alul?) értékelés gesztusát 
hívja elő, hanem a világlátásban erősen reprezentált egzisztenciára kérdezés 
hangsúlyát, hangsúlyváltásait. A Nat Roid-regények verses mottói, vers-
betétei nem járulékos díszek, hanem lényegi narratív elemek, amelyek 
olykor a cselekmény ellenében képesek színre hozni, ami valójában a tör-
ténések során kaphat részletesebb kifejtést. Ennek a kifejtésnek (ismétlem) 
velejárója a versrészletek, versszakok széttagolódása, szétolvasása, félre-
olvasása, eltorzítása, ki/felhasználása, átformálása, akár egy kollázst (vö. 
a regény borítóival) imitáló szövegbe illesztése. Éppen ezért lényeges, 
miként helyezi el a Tandori-vers a Nat Roid-regényt az életmű szöveguni-
verzumában, azaz a versbeszélő miként érzi a magáénak a prózaelbeszélő 
„beszédtetteit": „szívesen ajánlanék Joy Adamsonnak egy verset, / hanem 
egy egész sor dolgot meg lehet találni nálam a prózai könyvekben / meg 
az Egy talált tárgy megtisztítása, az A mennyezet és a padló, a Még / így 
sem,13 az A feltételes megálló és a Celsius című kötetben, művészeti / és 
filozófiai idézeteket a Nat Roid könyvekben, és a Sár és víz és játék, / meg 
majd az Egynyári vakjátszma is bőven tartalmaz minden effélét, ez a / 
trilógia..." 



Mindezt elismerve, hangsúlyozva térek vissza a Nat Roid képviselte műfaji 
emlékezethez, amely meglehetősen látványosan dokumentálódik a sűrű 
hivatkozásokban, állandó utalásokkal a detektív/bűnügyi regényekre, ame-
lyek az éppen folyó nyomozásokhoz hasonló esettanulmányokkal 
szolgálhatnak. Kétféle reagálás lehetséges: az egyikben a Chandler- 95 
és más hivatkozások, megidézések az analógiás történéseket juttat-
ják a szereplők eszébe, illetőleg maguk, a szereplők emlékeztetnek a 
Chandler-figurákra. A másik esetben óvás hangzik el: félrevezető lehet, ha 
a detektív/bűnügyi regények (sémái) szerint járnak el, az írott szöveghez 
vagy annak sugalmazásához ragaszkodás eltérít a csupán hasonló 
esetek reálisnak tetsző értékelésétől, kimódolttá és erőszakolttá J j 
teszi az értékelést. Minek következtében tudatosítandó: írás és föl- tt á 
derítés nem feltétlenül harmonizál egymással. Az írásból sok minden | 0 
kiolvasható, de az olvasótól függ, mit olvas ki. Emellett nem minden e / 
író képes olyan szöveg megszerkesztésére, amelyből bármi is kiolvas- S 
ható lenne. „Játszva a szavakkal, ahogy Quinn is egész ügyesen írt s 

már ezt-azt a négy évvel ezelőtti dolgokról - feleli Stix. - 0 a mű- Z 
vész, nem én. Híres lett általa. De hogy semmit se derített ki való- o 
jában, az rohadt szentség. Ahogy elnézem, most szeretné, ha... r 
kikaparnánk neki a gesztenyét. Mert ő négy év alatt nem nőtt meg n 
érzékeiben... ami a tárgykört illeti. A sablonjai pedig..." (Lábjegyzet k 
helyett két megjegyzés: 1) Itt és másutt a három ponttal megsza- a 
kított szöveg mintegy a beszédtempót, az elakadást, a hatásszüne- s 
tet, a váratlan lélegzetvételt, a gondolat szökkenését, nekikészülését a 

kísérli meg érzékeltetni. Mintegy „lekottázza" a kimondott szavak 
„dallamát", megjeleníti a maga módján a hanglejtést, iparkodik 
megőrizni a hangzás többletét, amellett, hogy az írás többlete se 
szenvedjen kárt. Ilyen módon a közvetítés kettőssége növelné az 
előadás hatékonyságát. 2) Az alábbiakban a Quinnek nevezett szereplő 
nem tágít írás és akció egybevetésétől. S minthogy a konkrét esetet 
regénybe író alak inkább a mimetikus felfogást képviseli, kombinációs 
képessége minimális, aligha lehet belőle [sikeres] nyomolvasó. Legfeljebb 
a feltárult nyomok leírója, ilyen módon közönségsikert talán biztosító 
regényre telik, ez azonban kevésnek bizonyul akkor, amikor az írásból, a 
tervezett elbeszélésből, a nyomok szuverén olvasásából kellene „valóságot", 
azaz irodalmat teremteni. Ebből következtethető, hogy a detektív/bűnügyi 
regény használhatja ugyan a sémákat - a sablont - , de főleg annak érdeké-
ben, hogy onnan ellépjen, s a sémákat, a sablont új szövegösszefüggések 
közé, a korábbi eltérő esetek értelmezésének hálójába helyezze. Egy efféle 
negatív „ars poeticá"-ból túlságosan messzire aligha volna helyes követ-
keztetni, ám mellőzése sem teljesen indokolt. Az idézendő részleteknek 



egyfeLőL a regényírás mikéntjét érintő tézisek köLcsönöznek némi jeLentő-
séget, másfeLőL az, hogy áLtaLuk tovább bonyoLítható a cseLekmény, ha 
másképpen nem, az írás Labirintusában vaLó téveLygés sugaLmazásávaL.) 

„ -E jha ! - füttyent Quinn, aki mintha kezdené magát jobban érezni 
96 megint. 

De ez is Lehet Látszat, errőL áruLkodik az aggodaLmas arca. Megrágja 
az egyik ujját. Vakarja a füLét. Quinn Stockbridge, aki minden könyvében 
főszerepLő is, nehezen viseLi, hogy most a szerepek tisztázatLanok. Sőt!.. ." 
(A könnyebben oLvashatóság kedvéért, újfent Lábjegyzet heLyett a „fő"-
szövegben foLytatom a gondoLatmenetet. Megkockáztatom, hogy eLbeszéLői 
önrefLexió könnyen Léphet át az önparódia terüLetére. Ugyanis a 
detektív/bűnügyi regény „főszerepLője", én-eLbeszéLője szembekerüLhet 
tisztázatLan viszonyokkaL, ám a Leginkább azért, mert rá vár a viszonyok 
[regényi] tisztázása. Eképpen a viszonyok csak LegfeLjebb a regény végéig 
Lehetnek tisztázatLanok. A főszerepLő eLőbb sejt, oLvassa a nyomokat, 
Lassan-Lassan összerakja a nyomok érteLmezését/értékeLését, majd vár a 
tisztázássaL, míg következtetései, „igazság"-föLismerése nem Lesznek „vitat-
hatatLanok". Mindehhez gyors reakcióképesség tartozik, a regényírásban 
az epizódok oLyan egymásra haLmozása, ameLy az oLvasó megtévesztésére, 
a mindentudásra törekvő eLbeszéLő játéka... az oLvasóvaL meg a szerepLőkkeL. 
Ám oLvassuk tovább az idevonatkozó, két irányba törő fejtegetéseket, 
ameLyek az írás és nyomoLvasás egymásra rétegzésébőL adódnak:) 

„Te egy hagyományosan jó bűnügyi regényíró vagy, és nincs közöd 
ehhez a cseLekményhez. [. . .] Csak már a négy évveL ezeLőtti doLgok regé-
nyesítéséveL [...] nagyon beLejött a csaLádtörténetesdibe." (A szóhasznáLat 
ismét áruLkodó: a csaLádtörténetesdi degradáL, a hagyományosan jó bűnügyi 
regényíró produktuma. Ez azonban nem eLegendő „ehhez a cseLekményhez", 
azaz a jeLen, nem sabLonos történethez. A megcéLzott műfaj természet-
szerűLeg az oLvasókra tekintetteL igénybe veszi az ismétLés/ismétLődés 
kíná Lta eLőnyöket, fogózókat, de nem mondhat Le arróL az eLőfeLtéteLezésrőL, 
hogy a hagyományosan jó részint nem azonos a csupán „jó"-vaL, részint 
megakasztja a műfaj áLLandó újra-éLtetését, a más esetek hasonLó igényű 
„regényesítését". A regényesítés ismét kevesebb a regényírásnáL. Ennek 
fényében másképp oLvasható az aLábbi (ironizáLó?) kijeLentés: „Bűnügyi 
regényeket írni péLdáuL könnyebb, mint rendőrnek Lenni". S hogy miféLe 
aLakzatra vonatkoztatható, arra a következő Lapon LeLhető mondat taLán 
feLeL: „A négy évveL ezeLőtti rejtéLyrőL könyvet írtáL, tévésorozatot írtáL, 
egy kaLap pénzt kerestéL." Akár a sorozat föLött kimondott ítéLetként is föL 
Lehetne fogni ezt az eLismerésnek nem méLtányoLható mondatot. A kom-
mersz benyomuLása az „irodaLomba" artikuLáLódik e mondásban. Ugyanakkor 
a maguk módján a Nat Roid-regények is sorozatot aLkotnak. Az eLbeszéLői 



(ön)irónia feltételezése ilyeténképpen nem teljesen indokolatlan. Kiegé-
szítésül máshonnan az állandó szereplő, Joe megjegyzése: „Nem szeretem 
a túl kerek családregényeket". 

A regényírás eszerint nem az utánzás műveletére emlékeztet, 
nem illeszt egymás mellé két „világot", a történtekét meg a képze- 97 
letét, nem egyszerűen az összeszerkesztés segítségével formálódik 
a történésekre visszautaló cselekmény. Ellenben az „igazi", a „valódi" újabb 
megközelítése még esélyeket kínálhat. A civilizatórikus modernség „als 
ob" (mintha) akcionizmusát tudomásul véve meg lehet (kell?) építeni azt 
az ellenvilágot, amely az új, de legalábbis a hagyományos jótól 
eltérő írás, műfaj, történetszövés, beszámoló, híradás, „regény" J j 
segítségével alternatívát kínál a félreértelmezett szerzőfunkció, tt á 
e szerzőfunkció regényi realizálódása, valamint az előadásmód meg- | 0 
szokott - konstrukciós létrehozása ügyében. A civilizatórikus modern- e / 
séghez csupán alkalmazkodó mű(vészet)-felfogás más életminőséget S 
népszerűsít, fogadtat el, mint aminek a Nat Roid-regények nyomol- s 

vasói az elkötelezettjei. Távolabbról szemléli az elbeszélő - immár a 
nem a századfordulós látszat-lét, Schein und Sein antinómiákra R 

o 
építő - az antinómiák és ambiguitások összekuszálta létezést; a r 
kivonulás akarását szembesíti a szükségszerűséggel álcázott maga- n 
tartással, ezért örvend Tradoni, hogy „Nat Roid az ősztől megint k 
könyvön dolgozik", de ez növeli meg a súlyát annak, ami egy rész- a 
legesen idézett Goethe-citátumot tesz mérlegre. Hadd utaljak arra, s 
hogy a vitapozícióban nem Goethe mondatának lehetséges igazsága a 

lesz problémává, ezt jelzi, hogy mintegy „kivonatát" adja a mon-
datnak. Goethe egyetemessége a létezők és a létezés szimbolikussága 
felé nyit: minden múlandó, halandó csupán hasonlat (jelkép); s a 
Vergangliche tartalmazza a Vergangenheitot (a múltat); mindaz, 
ami Faust eföldi és földöntúli történetében lejátszódott, jelképessé emel-
kedik a „közbenjáró" segítségével, ezért lehet történéssé, megtörténtté, a 
Leírhatatlan. Nat Roid-Tradoni-(Tandori?) más pozícióból a jelenkorra össz-
pontosít, hogy az als ob-bal, a minthával szemben, az olyan, mint-től 
eltérően körvonalazhassa (elbeszélői) álláspontját: 

„Semmi hasonlat nem vezet sehová. Goethe mondta: minden hason-
lat. És manapság ez - az áttételek technikai korában - nagyon igaz, 
persze. Szintetizátorok szólaltatnak meg »mintegy« zeneszerszámhangokat, 
utánzatokat... számítógépekben van ott... mintegy ez és az... Mégis, a 
hason Latok sehova se vezetnek. Talán éppen ezért kell mindenből valami 
igazi, legalább egy-két ilyen »tényleg az« kell, a »minden hasonlat« között; 
ezeknek a hasonlat-számoknak, imitációknak a világában... és ők, Csucsu, 
Tili, Szpéró, Samu és a többiek azok voltak, azok... igazi valamik és valakik." 



(Vö. még: „És nem minden »hasonLat«, bár Ld. Goethe. Mit is mondjak?" 
[Vagy majdnem az. Budapest 1995, 23.]) 

Ha Nat Roid működésére figyeLmesebben tekintünk, a detektív/bűnü-
gyi regények szerzőjét a madárfeLügyeLők történetét is krónikás 

98 igyekezetteL feLtáró aLkotónak nevezhetjük, oLyannak, akinek számára 
a Dejan Tradics és a D'OrLeans Nyomozóiroda munkatársai áLtaL kép-

viseLt magatartás üdvözLésre méLtónak tűnik, az aLs ob-baL szemben „azok" 
viLágát képviseLve, törekedve e képviseLetre. ALigha járnánk eL heLyesen, 
ha kizáróLag a kontrasztivitás egyszerűsítő képLeteire figyeLnénk a bűnü-
gyi-versus(?) madárregény aLakzatot szem eLőtt tartva: az eLmozduLás a 
„hagyományosan jó" bűnügyi regénytőL egyben a bűnügyi regény kLiséinek, 
sémáinak újragondoLását hozza magávaL, a műfaj történetének fázisait 
oLyképpen eLgondoLva, hogy a piLLanatnyiLag végsőre, ChandLer regényeire 
történjék a perdöntően fontos hivatkozások tetemesen nagyobb hányada. 
A hivatkozás sosem formáLis, nem a majd posztmodernnek eLgondoLható 
szövegköziség sugaLLatára történik, oLykor éppen annak eLLenére: az eLbe-
széLő, akár az érteLmező, önmagához kíván eLjutni, önmagát kívánja jobban 
Látni, azaz az eLbeszéLés, az eLbeszéLhetőség diLemmáivaL óhajtana szem-
besüLni. Ehhez szükséges megteremteni a szembesíthetőség feLtéteLeit, 
részint kijeLöLni a műfaji/műnemi kereteket, ameLyeken beLüL Létrejöhet a 
produktív konfrontáció. Eszerint a detektív/bűnügyi regény fázisainak föL-
mérése voLna a feLadat, a szerepLők iLyen igyekezetére reagáLó más szerepLők 
reakcióinak föLjegyzése, miszerint a jó , a kudarcos, a hagyományosan jó 
kategóriába soroLható történetváLtozatokon töprengés. Részint annak a 
regénytípusnak bevonása a történések közé, ameLy hasonLó információkkaL 
tud szoLgáLni, mint a megidézett fiLozófiai, irodaLmi művészeti szövegek, 
művészeti akciók, netán performanszok, részint a detektív/bűnügyi regény 
e váLtozatának a magas irodaLom/művészet aLkotásai meLLé soroLása. Részint 
regénytörténés és a hivatkozott regények történéseinek összeoLvashatósága 
juttatható jeLentékeny szerephez, az oLvasmányok nyomán gondoLkodó 
nyomoLvasó szövegként fogja vagy foghatja föL mindazt, ami eL van rejtve, 
ami feLtárásra vár, aminek megismerését céLjáuL tűzi ki. Így szövegérteL-
mezése, a nyomoLvasás (azaz a nyomozás), a LeLepLezés rokonuL egymássaL 
a cseLekmény során. S aki ezt a rokonuLást, rokoníthatóságot föLismeri, 
képes Lesz arra, hogy eLjusson a megcéLzott heLyre, Lássa, mi történt, érteL-
mes és refLektáLt rekonstrukcióig vezesse a cseLekményt. A pusztán „hagyo-
mányosan jó" regénnyeL azonosuLás tévútra irányíthat, hiszen csupán 
ismétLi azt, ami nem hasonLóképpen történt meg; a kLisék és sémák eLső-
sorban arra jók, hogy tudatosuLjon, mitőL keLL eLLépni. Ebbe a körbe vonandó 
a tagadás mozduLata: a minden hasonLat ugyan megnyugtató (viLág)ma-
gyarázattaL szoLgáLhatna, az érteLmezés nehézségeitőL, a megnevezéstőL 



ment föL. Viszont az éLet egészét átható (noha a zene meg áttéteLesen 
az irodaLom kerüL át a mintha, mintegy tartományába) hasonLatra összpon-
tosítás az igaz jeLentését torzítja eL, fordítja a mintegy-igaz feLé, imitációvá 
(de)formáLja, ami az voLt (és nem oLyan, mint). A detektív/bűnügyi 
regények Nat Roid-váLtozatában ennek az aznak Lényegisége a ma- 99 
dártörténetek, epizódok segítségéveL figyeLmeztet az igazi vaLamik 
és vaLakik eseteinek, Létezésének tanúságtéteLére,14 hogy azzá váLjék, akit 
Ricoeur L'homme capabLe-nak, hozzáértő, rátermett embernek nevez. 
JóLLehet, mint arróL voLt szó, a regényekben a nyomozást végző szeméLyek 
között csak egyetLen „profi" akad, a rátermettség, a hozzáértés 
nem korLátozódik a feLderítésre, jóvaL inkább a feLderítés meLLett a r e i j F 

magánéLeti szférába soroLt „azok"-kaL törődés, a küLönféLe éLetszeg- tt á 
mensek produktív eLrendezése köLcsönözheti a rátermettség, a hoz- | 0 
záértés hitét. Az önismerethez eLjutás igénye egyben az oLvasmányok e / 
érteLmezésének finomodását ösztönzi. Ricoeur beszéL egyheLyütt jé 
arróL, hogy az önismeretben formáLódó önmagaság egy sokat próbáLt s 

éLet gyümöLcse (Lehet), miként Szókratész mondja Védőbeszédében. a 
MiveL egy sokat próbáLt éLet nagyrészt minden saLaktóL megtisztuLt o 
éLet, meLyet kuLtúránk közvetít mind a történeti, mind a fiktív eLbe- r 
széLések megtisztító effektusai áLtaL.15 ILyenmódon az oLvasmányra n 
figyeLés, a jeLentős böLcseLők, művészek, írók szövegei ugyan a k 
nyomoLvasást segítik, de ezen keresztüL figyeLmeztetnek: a Létezés Lva 
nem pusztán egy aLakzat révén nyeri eL formáját, a Lehetőségek s 
többszöröséveL keLL, érdemes eLjátszani ahhoz, hogy a kitűzött céLt b a 

megközeLíthessük. Joe LopiccoLóróL hangzik eL egyheLyütt: „TaLán 
az oLvasásróL jutott az eszébe, hogy vaLami más doLga is van." 
Az irodaLom, az írói név a LegküLönféLébb viszonyLatokban kerüLt 
eLő, hogy - nyeLvközi - szójáték formájában: „...maga, fiam, Lányomat 
most Sumer St. Mom áLnéven nem veszi feLeségüL." (ALább: Sumér Szent 
Móm.) Másutt hivatkozási aLap az író és a műve: „...véget fog érni vaLami 
úgy, hogy ChandLernek tényLeg igaza van, ha azt a sok igazi szörnyűséget 
beLeírta voLna a könyveibe, amit vaLójában tudott... és Nat RoidnáL meghaLt 
már Dejan Tradics, meghaLt... nem is emLékszem, utána-e, eLőtte-e... azt 
hiszem, Dejan után haLt, Toyota... meghaLt az 0 Nagy Madara, az 0 Szpérója, 
Dejané, meghaLt Dejan Tradics után." 

Nat Roid oLyan váLasztott név, ameLy rejti a regények koLofonjában 
Lévő nevet. Az, mégsem az, de nem hasonLat(képpen). Hanem úgy, hogy 
műfaji nyitásként vezet be egy ismerten ismeretLen, ismeretLenüL ismerős 
(regény)viLágba. AmeLy szintén sok mindent eLrejt. A műfajhoz kevésbé 
iLLő madártörténetek az eLső megközeLítésben akár funkciótLannak tűnhet-
nének (persze akkor, ha Nat Roid megeLégedne hagyományosan jó bűnügyi 



regényekkel), valójában ezeknek a történeteknek nagyjában-egészsében 
úgy tárgya a bűn, hogy annak jelentése valójában az erkölcsi törvények 
áthágásával azonosítható. Minek következtében olyan 19. századi regé-

nyekhez közelít, amelyek a Poe-tól „ihletett" gyilkossági-krimina-
100 lisztikai körbe tartozó eseménysorról nem mondanak le, sőt, éppen 

azért választják regénytárgyul, mert ekképpen szembesíthetik a 
másik világgal, nem idillivel, csak épp azzal, amely távoli vágyképként 
derenghet föl a realista kor olvasójának. Mindezzel nem Nat Roid esetleges 
19. századisága volna feltételezhető, hanem bűnfelfogásának „történeti-
sége", messzire terjedő rokonsága. A 20. századiságot viszont nem a vá-
lasztott rokonságok helyenként igen látványos néven nevezése jelenti, 
hanem a műfaji emlékezet olyanfajta őrzése, amely a műfaj átstrukturáló-
dásához vezeti az elbeszélőt. A mindentudó elbeszélő alkalmazásáról 
lemond Nat Roid, az elbeszélővel nem egy szereplő azonos tudással ren-
delkezik, de legalábbis törekszik arra, hogy megszerezze ezt a tudást. 
A nyomolvasás feladata minden esetben a szereplőké, az elbeszélő a be-
szédet „hangszereli", kevésbé kommentálja, inkább a hangnemi modulációra 
figyel. Az információk a szereplőktől származnak, állandó értékelési-értel-
mezési munkájuk során egy történés többféle változatára nyílik rálátás, 
így a bűnügy motívumainak összetettsége tetszik ki, látszólag bonyolult, 
mégis, az elbeszélés nyelvét könnyen elviselő lélektaniságra következte-
téssel. A tét: a helyes megfogalmazás, leírás, ennek következtében a nyom-
olvasás eredménye lehet a helyzet sokoldalú tisztázása, illetőleg ehhez a 
tisztázódáshoz vezető nyomok újrarendezése (mely természetesen értel-
mezői feladatként lesz igen nyomatékossá). Nat Roid nem teremt tévedhe-
tetlen nyomolvasót, tévedhetetlen elbeszélőt. Nyomozói sem nem detek-
tívek, sem nem „anti-detektívek" (még a profi Derger sem!). Hanem esendő 
személyek, akik szeretnének eligazodni, „hiú vágyuk"-ban bizonyosságra 
szert tenni egy kaotikus világban, bűnök, az erkölcsi normák áthágása, 
összekuszálódott családi viszonyok, meglepő, helyenként sokkoló művé-
szetértelmezések, madarak, szeretetlenségek között keresve a számukra 
megfelelő létezést. Szinte mindegyik Nat Roid-regény nyitányában valamely 
szokatlan jelenség (céloztam már rá, például egy madár eltűnése) hívja 
munkára nyomolvasóinkat; a jelentéktelennek tetsző esemény azonban 
hamar összekapcsolódik a detektív/bűnügyi regények indító motívumával, 
a szokatlan jelenséghez egy gyilkosság (egy halott) párosul, melyet -
emígy a Nat Roid-regények „logikája" - újabb gyilkosságok követnek. 
Pontosabban szólva, egyre-másra fedeznek föl olyan halottakat, akik vala-
mely módon egymással feltehetőleg, többnyire rendhagyó módon kapcso-
latban voltak. A látszólagos eseménytelenségből, jelentéktelen esetből 
eseménysorozat lesz, amelynek előzményét, okait, lefolyását szeretnék 



a nyomolvasók megismerni: értelmezvén mindazt, ami fölmerült, fölme-
rülhet, megtörtént vagy megtörténhetett volna. A detektívregény „külső 
formá"-ja, elsősorban a rejtélyek fokozatos feltárulása (miután fokozatosan 
szétzilálódtak a viszonyok, áttekinthetetlenné lettek a történések) 
látszólag egy ok-okozati folyamat szerint szerveződik. Csakhogy 101 
nem pusztán az olvasás és/vagy a műértelmezés - önmagában -
kölcsönöz többletet a történetnek, melynek jellemzője azt események túl-
halmozódása, a rémségek és képtelenségek képtelenségig fokozása. Inkább 
az, hogy a nyomolvasás művelete nem pusztán a detektívre valló tevé-
kenység mellőzhetetlen részeként formálja az eseménymenetet, ehhez 
az „irodalmi", „képolvasási" hermeneutika járul, nem egy esetben J j 
ez utóbbi fontosabbnak tetszik, mint az előbbi. A játék a mottókban t á 
ajánlott szövegekkel, Epiktétosztól Rivarolig, aforizmától versig, | 0 
Kierkegaard-tól Pascalig, egyben az irodalomértés próbája elé állítja e / 
a szereplőket: miként képesek az olvasásra, mennyire foglyai egy S 
mimetikus olvasásnak, netán „allegorikusan" olvasnak-e, tartanak- s 

e akciójukban távolságot az általuk forgatott szövegtől, a szöve- Na 
gértelmezés számukra létértelmezés-e, cselekvés és szöveg egymásra Ro 
olvasásából miféle következtetéseket tudnak, akarnak levonni? Ezzel r 
párhuzamosan: a Nat Roid-sorozat darabjai korántsem regények n 
a regényről, illetőleg irodalom az irodalomról. Ha így fognánk föl a k 
regényekből olykor (nem kis csúfondárossággal) kibeszélő elbeszélő lva 
intencióit, leszűkítenénk azt a sokrétegű jelentést, amely a soro- Iz-
zatnak tulajdonítható. Amiről nem volt szó, és amely talán Chandler a 

olvasásának is (legalábbis részben) köszönhető volna. Ugyanakkor 
nem oly látványosan bukik ki, mint Chandlernél: s ez nem más, 
mint - jobb híján írom így - a társadalomkritika. Magam sem 
hiszem, hogy a 20. századi magyar vagy közép-európai társadalom 
közvetlenül, a művekből kibeszélve részesül meglehetősen szigorú bírálat-
ban, azt azonban állítom, hogy a modernség okozta újfajta viszonyok 
méretnek meg s találtatnak igen könnyűnek, s bár a madárfelügyelet 
„dramaturgiája" ezt esetleg sugallhatná, mégsem egy (megint jobb híján 
írom így) „romantikus antikapitalista", rousseau-i vagy tolsztojánus néző-
pontból tekintenek a nyomolvasók az elbeszélő társaságában tekintélyes 
családok, előkelőségek, köztiszteletben álló személyiségek frusztráltságára, 
látszatéletére, felületességére, agresszivitására, hatalomvágyára, sikerhaj-
hászásukra - és nem utolsósorban arra, miként sajátítják ki maguknak azt, 
ami értéknek számít a társadalomban. Hasonlóképpen lesz a kritika tárgya 
a művészetben-lét megannyi antinómiája, mű, művészet és személyiség 
széttagolódása, még klasszikus szövegeknek is használati eszközként keze-
lése. Jóllehet mindez összefügg a bűn eluralkodásával a magukat modern 



szubjektumokként meghatároz(tat)ni kívánók gondoLkodásában (összefüg-
gésben a „veszéLyesen éLni" torzuLt eLveinek érvényesítéséveL), aLigha 
feLedhető: mégis mindez erősen merít a detektív/bűnügyi regény eszköz-

tárábóL. Noha nyeLviségében tág teret enged a szójátéknak, a stíLus-
102 rétegek összeérésének, egymást deformáLó igyekezetének, az oLva-

sásbóL adódó érteLmezési kérdéseknek, szeméLyiség és kuLtúra 
egymástóL távoLodásának, egy más szinten, éppen eLLenkezőLeg, az oLvas-
mányok révén történő önérteLmezésnek, önmegismerésnek. 

A Nat Roid-sorozat nem szokványos módon éL a cseLekményesítés, 
az események zsúfoLt eLőadása „dramaturgiá"-jávaL, ezt azonban eLLenpon-
tozza az, hogy a nyomoLvasók eLszántan oLvasnak, szöveget érteLmeznek. 
A másokéit és magukéit egyaránt.16 
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