
„Az orosz irodalmat pedig, természetesen, olvastam. Jó irodalom, nem rosszabb, 
mint az angol vagy a francia. Csakhogy az irodalom játékszer, egy normális 
országban nem játszhat fontos szerepet. [...] A fontos dolgokkal kell fog L al-
kozni, nem pedig érzelgős 
meséket irogatni."1 szól 
Grigorij Cshartisvili - a 
találó Borisz Akunyin ál-
néven2 alkotó, grúziai 
születésű iroda Lomtörté-
nész és Japán-kutató -
Török csel című háborús 
detektivregényének go-
nosztevője a mű utolsó 
olda Lain. Közel sem elkép-
zelhetetlen, hogy a korunk 
sokat emlegetett iroda-
lomellenes tendenciáira, 
illetve az írói sze rep iro-
nikus megkérdője Lezésére 
egyaránt vonatkoztatható 
megj egyzést a szerző de-
tektívsorozatának kezdeti 
sikertelensége felett érzett 
csalódása ihlette. Az idézett rész tényleges iróniáját azonban egy évvel a 
Török csel 1999-es megjelenését követő események szolgáltatták: Akunyin a 
sorozat ötödik részével, a Különleges megbízatásokkal ugyanis váratlanul hatal-
mas népszerűségre tett szert, melynek hatására korábbi művei - így a széria 
második része, a Török csel is - milliós eladásokat produkáltak. 

A kezdeti névtelenség jótékony homályába burkolózott Cshartisvili 
a hirtelen siker hatására végérvényesen Akunyinná, Oroszország világszerte 
ismert bestseller-írójává változott3: Eraszt Fandorin nyomozó, az „orosz 
Sherlock Holmes" 19. század második felében játszódó kalandjait bemutató 
- és mindmáig legsikeresebb, jelenleg tizenharmadik részénél tartó4 -
detektívsorozata mellett két másik - magyar nyelven egyenlőre elérhetetlen 
- krimiszériába is kezdett, miközben regényeiből több film és televíziós 
sorozat, valamint színpadi adaptáció is készült. Akunyin sikere alaposan 
felforgatta a posztszovjet irodalmi életet, mely - köszönhetően elsősorban 
olyan íróknak, mint Viktor Pelevin, Vlagyimir Szorokin, vagy a realista 
próza hagyományait folytató Ljudmila Ulickaja - addig sem volt éppen es-
eménytelennek nevezhető. Ahogyan az lenni szokott, művei felett azonnal 
összecsaptak a kritikusok, időnként meglehetősen szélsőséges interpretá-
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ciókat kitermelve. Legtöbb elemzője a színvonalas orosz krimi megteremtő-
jeként üdvözölte Akunyint, detektívregényeinek esszenciáját pedig a 
klasszikus orosz irodalommal történő izgalmas intertextuális párbeszédben 

vélték felfedezni. Egyes olvasói szerint azonban Akunyin művei 
62 minden komolyabb kreativitást nélkülöző - noha kétségtelenül az 

igényesebb fajtába sorolható - ponyvaregények, melyek népszerű-
sítéséhez a szerző aprópénzre váltja az orosz irodalom örökségét. 

Bármennyire népszerű is tehát Akunyin „hétköznapi" olvasóinak 
körében, szakmai megítélése közel sem ennyire egységes. Noha ennek oka 
elsősorban prózájának alapvetően paradox-jellegéből fakad, műveinek 
ellentmondásos kritikai fogadtatása azt is jó l mutatja, hogy az orosz iroda-
lomtörténet viszonya a krimi műfajához közel sem egyértelmű. Így az 
akunyini detektívregény sajátosságainak megértéséhez érdemes először 
megvizsgálnunk a krimi 19. századi orosz, illetve a későbbi szovjet iroda-
lomban betöltött sajátos szerepét. Ezt követően pedig érdemes röviden 
kitérünk a posztszovjet korszak krimi-irodalmára, melynek 1998-ban Akunyin 
is részévé vált Fandorin-sorozatának első, Azazel című regényével. 

Némileg csalódnunk kell azonban, ha a Fandorin-történetek népsze-
rűségéből arra engedünk következtetni, hogy a krimi alapjaiban orosz 
műfaj - abban a formában legalábbis semmiképpen sem az, ahogyan a 
krimi a 19. században megszületett. Orosz vonatkozású nyomok után kutat-
va a detektívtörténet első klasszikusai között ugyanis nem találunk olyan 
művet, mely alapján a krimit közvetlenül az orosz irodalomhoz kapcsol-
hatnánk. A klasszikus detektívtörténet szerkezeti és tartalmi szabályait 
meghatározó alapműveket elsősorban olyan brit-amerikai szerzők nevéhez 
szokás kötni, mint a műfajt három Dupin-történetével megteremtő Edgar 
Allen Poe, vagy minden idők legismertebb nyomozóját, Sherlock Holmest 
megalkotó, a krimi mai napig tartó népszerűségében hatalmas szerepet 
betöltő Arthur Conan Doyle. 

Mindez persze nem jelenti azt, hogy a detektívtörténet ne tölthetett 
volna be már a kezdetektől fogva hangsúlyos szerepet az orosz irodalomban: 
az orosz kultúra azonban ahelyett, hogy az angolszász előkép mintájára 
kitermelte volna a detektívregény hazai megfelelőit, már nem sokkal a 
krimi megjelenését követően saját képére formálta a műfajt. Ha voltak is 
voltak is a korai kriminek elszánt követői, úgy az orosz irodalom legnagyobb 
korszakában műveik nem váltak részévé az irodalmi kánonnak. Doszto-
jevszkij bizonyos regényei, A Karamazov testvérek vagy a Bűn és bűnhődés 
- melyet Thomas Mann minden idők legnagyobb krimijének nevezett5 -
ugyan felvonultatják a detektívirodalom klasszikus sajátosságait, de közben 
alá is rendelik azokat a realista próza műfaji követelményeinek. Doszto-
jevszkij említett művei kétségtelenül olvashatóak detektívregényként is, 



de jelentőségüket elsősorban nem a bennük felbukkanó krimi-elemekből 
nyerik: noha mindkét mű alapszituációja egy gyilkosság (melynek elkövetője 
A Karamazov testvérekben sokáig még ismeretlenül is marad), a regények 
szervező elvét mégsem a kiinduló rejtély leleplezése, a nyomozás 
intellektuális játékának előrehaladása, hanem - szemben a klasszikus 63 
krimi amorális jellegével - a bűn lélektani vizsgálata szolgáltatja. 
Dosztojevszkij művei mellett érdemes még megemlítenünk Csehov Svéd 
gyufa című elbeszélését, mely a detektívregények jó l bevált kliséit parodi-
zálja: a nyomozók egy jelentéktelen nyomhoz (a címben szereplő gyufához) 
való ragaszkodása végül azt az eredményt hozza, hogy a kiinduló 
bűntett meg sem történt6. Láthatjuk tehát, hogy a krimi megszü Le- m FF 
tésének időszakából elsősorban olyan orosz irodalmi alkotások s á 
maradtak meg a köztudatban, melyek ha fel is vonultatták a műfaj t 0 
egyes jellegzetességeit, összességében nem nevezhetőek klasszikus 3 ° 
detektívregényeknek. s T 

A forradalom utáni Oroszország irodalmában még tovább m o r i 

bonyolódott a krimi helyzete, mely Nyugaton - elsősorban Agatha r t 
Christie műveinek köszönhetően - éppen aranykorát élte. A műfaj 3 = 
eredeti formájában történő megjelenése a Szovjetunióban7 teljesen 1 1 
ellehetetlenült: a detektívregények fiktív világát a valóságtól mindig jé s 
érezhetően elválasztó klasszikus krimi elégtelennek bizonyult a tár- = a 
sadalmi és művészeti szféra elválaszthatatlanságát megcélzó szo- m 
cialista realizmus számára, valamint hamar a bűnös nyugati indivi- i 
dualizmus mintapéldájává vált. A kommunizmus korszaka azonban a 
kitermelte saját esztétikai elveihez igazított detektívregényeit: § 
leginkább világháborús krimiket, KGB ügynökök és rendőrök kaland- s 

jait bemutató kémtörténeteket8, melyek már csak nyomokban emlé-
keztettek a műfaj első képviselőire. A klasszikus krimi alapszituá-
ciója, vagyis a rendet védelmező nyomozó, illetve a világ megszokott 
berendezkedését megbontó bűnöző párharca a kor szemléletének megfe Le-
lően hamar a kommunizmus és a kapitalizmus küzdelmének allegóriájává 
vált. Noha a Sztálin halálát követő időszakban némileg enyhült a nyugati 
krimi-irodalommal szembeni ellenszenv9, a klasszikus angolszász detektív-
történetekkel egyenértékű orosz krimi megjelenésére csak a Szovjetunió -
és vele együtt a marxi-lenini esztétika - lezárultával nyílt lehetőség. 

A Szovjetunió felbomlását követő évek több szempontból is kedvező 
feltételeket biztosítottak a detektívtörténeteknek. Az irodalom ideológiai 
terheltségének csökkenése mellett a társadalmi paradigmaváltást követő 
talajvesztettséggel, illetve az ebből fakadó bizonytalansággal küszködő 
olvasóknak a krimitörténetek hasznos alternatívákat nyújtottak az erőszakos 
világgal szembeni túléléshez. A '90-es évek legelején az addig többnyire 



tiltólistán szereplő nyugati tömegirodalom elárasztotta a megújult orosz 
könyvpiacot alacsony színvonalú romantikus regényeivel, valamint fantasy 
és krimitörténeteivel. Az orosz szerzők hamar megérezték a krimi népsze-

rűségében rejlő lehetőségeket, így hamarosan - nyugati mintára -
64 megjelentek a lektűrirodalom hazai képviselői is. A posztszovjet 

krimi sokszínűségét jó l mutatja, hogy sikeres szerzői közül egyesek 
nem pusztán az irodalmi fikció szintjén, hanem a mindennapi életben is 
foglalkoztak a bűnüldözéssel (úgy mint Daniel Koretsky, vagy Alexandra 
Marinina, a kortárs orosz krimi egyik legnépszerűbb írója), valamint több 
női író (Marinina mellett Daria Dontsova, valamint Marina Serova) is sike-
ressé vált ebben az eredendően maszkulin műfajban10. Az orosz krimi 
minden változatossága ellenére azonban a megjelent detektívregények 
jelentős százaléka továbbra is kimerült a műfaj alapvető kliséinek egymásra 
halmozásában, többnyire olcsó maffia-történetek tömkelegével ellátva az 
igényes detektívregényekre kiéhezett orosz olvasóközönséget. Miközben 
tehát az esztétikaelméletben egyre nagyobb teret kapott a populáris 
művészet pozitív recepciója, addig az orosz krimik többsége mintha 
szándékoltan Adorno legélesebb kritikáit igyekeztek volna igazolni, minden 
eszközzel küzdve az ellen, hogy olvasójukat komolyabb szellemi kihívások 
elé állítsák. 

Akunyin detektívregényeivel ezt a hiányt igyekszik orvosolni, Fan-
dorin-sorozata visszatérés a krimi 19. századi eredetéhez, vagyis a színvo-
na L as, intellektuális feladványoktól sem megriadó populáris detektív-
történetekhez, melyek - ahogyan azt a fenteikben láthattuk - mindeddig 
kimaradtak az orosz irodalomból. A szerző látszólag tehát nem tesz mást, 
mint a klasszikus nyugati detektívregények tradícióját hűen követve 
megteremti azok orosz párdarabjait. Akunyin Fandorin-sorozatának minden 
egyes darabja a krimi meglehetősen változatos műfajának egy-egy 
ágazatában íródott: találkozhatunk háborús kémregénnyel (Török csel), 
politikai színezetű detektívtörténettel (Az államtanácsos), de még egy 
dickensi társadalomrajzban kibontakozó nyomozással (Halál szeretője) is. 
Ennek megfelelően Akunyin detektívregényei a klasszikus krimi jó l bejáratott 
sémáiból épülnek fel: kiindulópontj uk mindig egy központi rejtély, a 
regényszüzsé pedig ennek következetes megoldása köré szerveződik. Rendre 
visszaköszönnek a detektívtörténetek olyan kliséi, mint a hivatalos igazságszol-
gáltatás kudarca, vagy a mindig győzedelmeskedő nyomozó toposza. 

Az „elveszett orosz krimi" megalkotása azonban gyakran a már 
meglévő detektívregények átírását, a műfaj konvencionális elemeinek 
dekonstrukcióját jelenti. Időnként úgy tűnhet, hogy Akunyin művei nem 
a klasszikus detektívregények szellemének megfelelő történetek, hanem a 
műfaj kliséit ironikusan felhasználó anti-detektívregények11. Akunyin krimihez 



fűződő viszonya tehát közel sem egységes, és nagy valószínűséggel az 
okozza műveinek ellentmondásos megítélését: egyszerre orvosolja az orosz 
irodalom egy nagy hiányosságát, illetve alakítja át - klasszikus elődeihez 
hasonlóan - a megszokott krimiformulákat. Az „újat írás-újraírás" 
paradox kettőssége folyamatosan végigkíséri Akunyin detektív- 65 
sorozatát: míg egyes köteteiben (például az Agatha Christie stílusát 
hűen megidéző Leviathanban) a klasszikus krimi szabályainak való megfe-
le Lés, addig másokban a krimi alapvető jellegzetességeinek háttérbe 
szorulása és áthágása (Az államtanácsos) dominál. Tovább fokozza műveinek 
ellentmondásosságát, hogy az említett említett dualizmus legtöbb-
ször az egyes részeken belül is megfigyelhető. m j j 

Akunyin detektívregényei egyszerre polemizálnak a populáris s á 
krimi-irodalom, illetve a nagy orosz klasszikusok alkotásaival - így | 0 
amennyiben valamilyen nemzeti sajátosságot kívánunk számon a / 
kérni az akunyini krimin, úgy detektívregényeinek az orosz irodalmi s T 
örökséggel parafrazeáló jellege feltétlenül annak minősül. Azok a f i . 
kritikusok, akik ebből kifolyólag megkérdőjelezik Fandorin-soroza- r t 
tának újító jellegét, nagyrészt az abszolút eredetiség romantikus e = 
toposzát kérik számon egy olyan írón, akinek prózája alapvetően 1 1 
posztmodern alapzaton, vagyis a már meglévő szövegkorpuszokkal jé s 
való folyamatos játékon nyugszik. Érdemes megfigyelnünk, hogy 3 a 
ez a kettősség már a minden krimi alapjául szolgáló nyomozó, I 
vagyis a sorozat egyes részeit összekötő Eraszt Fandorin alakjában i 
is megmutatkozik. A detektív-szerep végtelen funkcionalitását a 
ellensúlyozni hivatott külső individuális karakterjegyek - jelen om 

esetben az ősz halánték és a dadogás - mellett Akunyin nyomozója s 

ismert krimik detektívjeinek, illetve klasszikus orosz művek hőseinek 
metszéspontjában áll. Fandorin rengeteg hasonlóságot mutat a 
műfaj klasszikusainak analitikus nyomozóival - elsősorban természetesen 
Sherlock Holmesszal12 - és a modern kémregények James Bond-típusú hő-
seivel, de ellentmondásos jellemében Dosztojevszkij Miskin hercegét, 
vagy Lermontov Pecsorinját is felfedezhetjük. Fandorin mellett gyakran 
egyes mellékszereplők is emlékeztetnek jó l ismert művekre: Akunyin Azazel 
című regényének karakterei például sok hasonlóságot mutatnak Doszto-
jevszkij Félkegyelműjének ismert alakjaival. Egyes szöveghelyek stílusa is 
ismert irodalmi műveket idéz fel: az említett Azazel például rögtön egy 
bulgakovi képpel indul, az Akhilleusz halála című rész szinte teljes második 
fejezete - mely szokatlan módon a gyilkos perspektívájából ismétli meg 
az addigi történéseket - pedig Homérosz Iliászának parafrázisa. A Fandorin-
sorozatban felfedezhető gazdag utalásrendszernek köszönhetően a nyomo-
zás allegóriájaként is értelmezhető olvasás, a regény narratívájában 



felbukkanó jelek megfejtése így újabb horizonttal, az idegen szöveghelyek 
nyomainak keresésével bővül. 

Hasonlóan izgalmasan alakul a klasszikus krimi rögzült szabályaival 
való játék, ugyanis Akunyin Fandorin-sorozata csak látszólag követi 

66 teljes hűséggel a műfaj konvencionális előírásait. Jó példa erre, 
ahogyan a hagyományos detektívregény egyik jó l ismert sajátossága, 

vagyis a kezdetben természetfelettinek vélt rejtély racionális megoldása 
Akunyin detektívregényeiben paradox módon gyakran Fandorin irracionális 
szerencséjének köszönhető: a nyomozó minden különösebb kockázat nélkül 
mehet bele halálos fogadásokba (Akhilleusz halála, A halál szerelmese), 
ugyanis képtelen veszíteni, mely megmagyarázhatatlan tulajdonságra 
ironikus módon soha nem érkezik komolyabb reflexió a logika jéghideg 
módszertanával operáló detektív részéről13. Hasonló gesztussal él Az állam-
tanácsos című mű is, ahol a klasszikus krimi megszokott befejezése, vagyis 
az áruló kilétének teátrális felfedése váratlanul kudarcba fullad - az egész 
regényben mindvégig háttérbe szoruló Fandorin helyett végül maga a 
lelep Lezett összeesküvő rekonstruálja a korábbi történések menetét. 

Akunyin azonban nem pusztán az eddig említett krimi-toposzokkal 
folytat ironikus játékot, hanem gyakran a detektívregény megszokott szer-
kezeti struktúráját is megbontja. A klasszikus detektívregények egysíkú, 
többnyire a követhetőség elvét szem előtt tartó elbeszélésmódját időnként 
narratívák sokasága váltja fel, jelentősen megnehezítve a befogadási 
folyamatot. A hagyományos, külső nézőpontú narrációt egyes szereplők 
beszámolóival folyamatosan keverő Leviathan esetében az olvasás kompli-
kációja a szöveg tipográfiájában is megjelenik: egy japán szereplő tradicio-
nális, fentről lefelé haladó japán írásmódot idéző levelei például csak a 
könyvet elforgatva válnak olvashatóvá. A perspektívák polifonikussága 
figyelhető meg A halál szerelmese című részben is, ahol gyakran az álnevek 
mögé rejtőző elbeszélők beazonosítása, nem pedig a központi gyilkosság-
sorozat megoldásának követése válik az olvasó elsődleges kihívásává. 
Akunyin A koronázás című regénye már első oldalain megbontja a detek-
tívtörténetek lineáris időbeliségét: az eseményeket egy komornyik szem-
szögéből láttató naplóregény a történet lezárásával, vagyis Fandorin látszó-
lagos halálának előrevetítésével kezdődik14. A regényen végigvonuló 
nyomozás ennek köszönhetően ismételten megkettőződik: a kiinduló 
bűncse Lekmény (I I . Miklós unokaöccsének elrablása) előrehaladó megoldásá-
val párhuzamosan egy, a regény kronologikusságát tekintve ellentétes 
irányú olvasat is szerveződik. 

A klasszikus krimi hagyományaihoz fűződő kapcsolat mellett érdemes 
hosszabban kitérnünk arra, ahogyan Akunyin detektívregényei a törté ne-
lemhez viszonyulnak: nem véletlen ugyanis, hogy a Fandorin-történetek 



mind az 1917-es forradalmat megelőző korszakban játszódnak, gyakran a 
cári Oroszország egy nevezetes eseménye - például az orosz-török háború 
befejező szakasza (Török csel), vagy éppen I I . Miklós hatalomra kerülése 
(A koronázás) - köré szerveződve. Akunyin krimiregényei ezzel lát-
szólag belehelyezkednek egy olyan idealizáló folyamatba, mely a 67 
Szovjetunió széthullását követően kezdődött meg Oroszországban, 
mikor a kommunizmus utópiájára való várakozást felváltotta a forradalom 
előtti Oroszország irányába táplált nosztalgia. Ebből kifolyóan Akunyint 
több kritikusa is az orosz monarchia magasztalásával vádolta, míg mások 
éppen ellenkezőjét vetették szemére, különösen A koronázás című 
regénye kapcsán, mely I I . Miklóst gyenge uralkodónak ábrázolja. m FF 

Az ellentmondásos olvasatok elsősorban Akunyin regényeinek s á 
a történelem irányába mutatott nyitott, de egyszerre ironikusan l u t 2 0 

távolságtartó, a posztmodern hagyományfelfogást idéző attitűdjének 3 / 
félreértéséből fakadnak. Az akunyini krimi történelemszemléletének s T 
hitelességét firtató kritikák az esetek többségében eltekintenek m o r i 

attól, hogy a szerző alapvetően megkérdőjelezi a történelmi hűség r t 
lehetségességét: jó l mutatják ezt a Török csel egyes fejezeteit 3 = 
bevezető cikkek, melyek az orosz-török háborúról teljesen más képet 1 1 
adnak, mint a fiktív krimitörténet. Az egyes történelmi tények meg- jé s 
maradnak elfogadott formájukban, de Akunyin jelentősen átalakítja 3 « 
hátterüket, sajátosan beleírva a 19. századot fiktív regényvilágba: m 
Fandorin például egymagában felelőse lesz az oszmán-török háború i 
kimenetelének (Török csel), de közvetett módon a Hodinka-mezei a 
tragédiának is (A koronázás). Ebből a szempontból Akunyin talán f 
legmerészebb húzása A különleges megbízatásokban található s 

A dekorátor című kisregény, melyben Hasfelmetsző Jackről még orosz 
származása is kiderül. Érdemes továbbá az akunyini krimit annak 
politikai tartalma felől értelmező - és többnyire meglehetősen leegysze-
rűsítő - olvasatokkal szemben megjegyeznünk, hogy a szerző elsősorban a 
19. századi Oroszország irodalmához, nem pedig annak történelméhez tér 
vissza. A Fandorin-történetek időbeli horizontja szimbolikusnak is mond-
ható, hiszen Akunyin egy olyan irodalomtörténeti korszakba írja vissza 
regényeit, melyben nem csak az orosz próza legnagyobb alkotásai, hanem 
az orosz krimi hiánya is megszületett. 

Akunyin lehetetlen küldetése, vagyis a 19. századi orosz krimi jelen-
kori megalkotása azonban rendkívül izgalmas hermeneutikai szituációt 
eredményez. Még ha Akunyin prózájának egyes jellegzetességei - a korabeli 
irodalom nyelvezetének imitációja, illetve a valódinak tűnő újságcikkek 
szerepeltetése - létre is hozhatnák egy 19. századi krimi tökéletes szimu-
lákrumát, az olvasó akkor sem lenne képes regényeinek „korabeli" befogadója 



lenni. Lehetetlen ugyanis átugrani azt a másfél évszázadot, mely az aku-
nyini krimik világát napjainktól elválasztja - különösen, mikor Akunyin 
regényei olyan témákat feszegetnek, melyek napjainkban is központi 

kérdéseknek számítanak15. Paradox módon az olvasó így mindig 
68 tájékozottabb lesz, mint a mindentudó detektív: hiába győzedel-

meskedik Fandorin újra és újra a monarchiát veszélyeztető gonosz-
tevőkön, ezeket az eredményeket folytonosan felülírják az olvasó történelmi 
ismeretei. Fandorin bizonyos ellenfelei ugyanis éppen azoktól az esemé-
nyektől igyekeztek megóvni Oroszországot, melyek végül a cári monarchia 
végét jelentették: „A társadalom lassan és kelletlenül egy icipicivel jobbá, 
egy icipicivel élhetőbbé válik. De ehhez évszázadok kellenek. A forradalom 
azonban visszavet Rettegett Iván korába."16 szól Az államtanácsos legfőbb 
gonosztevője, aki mintha csak az Azazelben felbukkanó titkos szervezet 
vezetőjének szavait ismételné meg: „Hát nem látja, hogy a mi tizenki-
lencedik századunk közepétől kezdve a világ egyszerre csak jobb, okosabb, 
szebb lett? Valódi békés 
forradalom zajlik. És erre 
feltétlenül szükség van, 
különben az igazságtalan 
társadalmi berendezkedés 
egy másféle, véres forra-
dalomhoz vezet, amely 
több évszázadra vissza-
veti az emberiséget."17 

A krimi jó l elkülöníthető 
karakterei, vagyis a ren-
det őrző nyomozó, illetve 
az azt megbontó gonosz 
pozíciói Akunyin krimi-
regényeiben időnként fel-
cserélődnek. Ahogyan azt 
Fandorin is megjegyzi 
Az államtanácsosban: „Ez 
Oroszország örökös baja 
[ . . . ] Hogy minden össze-
keveredik benne. A jó t 
gazemberek és bolondok 
védik, a rosszat pedig 
mártírok és hősök szol-
gálják."18 

1 Akunyin, Borisz: Török csel (Ford.: Bagi Ibolya, Európa 
Könyvkiadó, 2003, p. 232) 

2 Cshartisvili - eleinte szaktudományos renoméjának 
megóvására felvett, de később leleplezett - szépírói álneve 
rövidített formájában a híres orosz anarchista, Bakunyin 
nevét idézi fel, valamint japánul ellenséget, gonosz embert 
(aku-nin) is jelent. 

3 A szerző irodalmi tevékenységének radikális felosztását 
legjobban talán Temetői történetek (Ford. Bagi Ibolya, 
Sarnyai Csaba, Európa Könyvkiadó, 2008) című műve 
tükrözi, melyben az esszéket Cshartisvili, az elbeszéléseket 
(köztük egy rövid Fandorin-történetet) Akunyin jegyzi. 

4 Az Európa Kiadó gondozásában megjelenő magyar fordítás 
jelenleg a sorozat kilencedik köteténél tart. 

5 Thomas Mann: „Dosztojevszkij - módjával" Idézi: Rejtélyes 
rend: A krimi, a metafizika és a posztmodern, Akadémiai 
Kiadó, 2000, p. 29) 

6 Ebből a szempontból érdekes, hogy a Sirályban Akunyin 
egy klasszikus detektívregény alapjait véli felfedezni, mikor 
átírja, illetve folytatja Csehov drámáját. Akunyin verzió-
jában - a krimi „locked room misery" alműfaját megidézve 
- Trepljov gyilkosság áldozata lesz, ennek felderítése pedig 
nyolc, egymástól teljesen eltérő befejezést eredményez. 
(Akunyin, Borisz: Sirály In.: Orosz népi posta - Mai orosz 
drámák, Ford.: Molnár Angelika, Európa Könyvkiadó, 2005) 

7 Talán nem véletlen, hogy a detektívtörténetekkel foglalkozó 
szakirodalom a Szovjetunió korszakából inkább a kor 
uralkodó esztétikai paradigmáján kívül helyezkedő Nabokov 
műveiben fellelhető krimi-elemekre koncentrál. Ahogyan 
azonban jó l ismert, Nabokov szintén nem a kanonizált 
detektívregények szellemében alkotott: az orosz posztmo-
dern egyik első képviselőjeként a krimi bevett szabályainak 
dekonstruálásával írta regényeit. 



Az összegyűjtött nyomok alapján az akunyini krimi sikerének rejtélye 
már korántsem tűnik megfejthetetlennek. Láthattuk, hogy Akunyin kísérlete 
a klasszikus krimi orosz megfelelőjének megteremtésére egyben a műfaj 
kliséit ironikusan átíró gesztussal is párosul. Megfigyelhettük, hogy 
detektívregényei folyamatosan számolnak befogadójuk történelmi 69 
és irodalmi előismereteivel, mégis mindazok hiányában is tökéletesen 
olvashatóak maradnak. A paradoxon jelen esetben azonban nem csak a 
kiindulásul szolgáló probléma, hanem maga a megoldás is. Ez pedig nem 
más, mint az „irodalmi anarchista" következetessége a posztmodern 
alapvető eklektikusságához, vagyis az egymást kizáró művészeti 
szférák sajátos formában történő egyesítéséhez. Akunyin népszerű- m FF 
ségének titka nagyrészt annak is köszönhető, hogy prózája - szem- s á 
ben napjaink posztmodern irodalmának botrányhőseivel - nem válik t 0 
szélsőségekre hajlamos esztétikai provokációvá, benne - a tömeg- 3 ° 
iroda Lom klasszikus detektívregényeit és az orosz magaskultúra s T 
klasszikusait egyaránt megidézve - a posztmodern játékos iróniájára mori 

helyeződik a hangsúly. Az olvasó pedig - rendelkezzék bármilyen r t 
elvárásokkal és ismeretekkel - mindvégig aktív szereplője lehet az men: 
akunyini krimi feladványainak, melyben - Eraszt Fandorinhoz hason- | l 
lóan - mindig csak nyerni fog. ő f 

n á 
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O: 

8 Legnépszerűbbek Julian Szemjonov könyvei voltak, melyek egy Stirlitz fedőnevű szovjet g 
titkos ügynök kalandjait mutatták be, és melyekből - egyes feltételezések szerint a o 
KGB megbízásából - A tavasz 17 pillanata címmel televíziós sorozat is készült 

9 A '60-as évek végére már Agatha Christie műveinek orosz fordításai is megjelenhettek, | 
'79 és '86 között pedig Igor Maslennikov rendezésében sikeres filmsorozat is készült s 

Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes-történeteiből. 
10 Lásd: Komarova, Olga: Crime does Pay: Popularity of Contemporary Russian Detective 

Stories (Online: http://www.ub.uit.no/munin/bitstream/10037/640/17article.pdf) 
11 A terminust Bényei Tamás már említett, kiváló monográfiájából kölcsönöztem. 
12 Akunyin Fandorin-sorozatának tizenegyedik kötetében egy rövid novellában meg is történik 

a nagy találkozás Fandorin és brit előképe között. 
13 „Amit a gonosz erőről mondott, valószínűtlenül hangzik. Én azonban elég hosszú ideje élek 

a földön ahhoz, hogy tudjam, olykor valószínűtlen dolgok is előfordulnak. Ezt még tisztázni 
kell..." Akunyin, Borisz: A halál szerelmese (Ford.: Szabó Mária, Európa Könyvkiadó, 2009, p. 125) 

14 A jelenet kísértetiesen hasonlít arra, ahogyan Arthur Conan Doyle végzett (még ha csak 
időlegesen is) főhősével Az utolsó eset című történetben. Akunyin ráadásul provokatív módon 
a regény alcímével (Az utolsó regény(roman)) a Fandorin-sorozat lezárulásának érzetét kelti fel 
olvasójában, aki csak a mű utolsó oldalain döbben rá, hogy tudatos megtévesztésnek lett ál-
dozata: az alcím ugyanis egy angol komornyik nyelvtanilag hibás kijelentése I I . Miklósról, 
az utolsó Romanovról. 

15 Ilyen a homoszexualitás nyílt ábrázolása A koronázásban, vagy a fiatal korosztály sérülékenysége, 
gyakran öngyilkosságig fajuló devianciája A halál szerelmesében. 

16 Akunyin, Borisz: Az államtanácsos (Ford.: Szabó Mária, Európa Könyvkiadó, 2008, p. 129) 
17 Akunyin, Borisz: Azazel (Ford.: Szabó Mária, Európa Könyvkiadó, 2002, pp. 231-232) 
18 Akunyin, Borisz: Az államtanácsos (Ford.: Szabó Mária, Európa Könyvkiadó, 2008, p. 204) 

http://www.ub.uit.no/munin/bitstream/10037/640/17article.pdf



