
köz ke le tû vik to ri á nus el kép ze lés sze -
rint a nagy vá ro si bû nö zés a vá ros tes tét
pusz tí tó be teg ség, a rend õr ség és a de -
tek tív mun ká ja pe dig a di ag nó zis fel ál -

lí tá sa, ami nem más, mint az el sõ lé pés a vá ros –
el sõ sor ban Lon don – gyógy ulá sa fe lé ve ze tõ úton.
Az or vos lás tes ti és mo rá lis al fa ja i ra az egyik Sher -
lock Holmes -el be szé lés, A hal dok ló de tek tív is ref -
lek tál, mely ben a nyo mo zó ak tu á lis el len fe le, a ke -
le ti be teg sé gek re spe ci a li zá ló dott Culverton Smith
meg is jegy zi, mennyi re ha son la tos a ket te jük
mun ká ja: ami Holmes szá má ra a go nosz te võ, az
Culvertonnak a mik ro ba, és kí sér le ti edé nyei a vi -
lág leg ször nyûbb tet te i nek el kö ve tõ it tart ják fog -
ság ban.1 Azon ban ahogy az ur bá nus bû nö zés ki -
ala ku lá sá nak el sõ nap ja i ban az or vo sok fi gyel mét
még leg in kább a ma már sok kal ki sebb ag go dal mat
oko zó an gol kór, tí fusz és him lõ kö töt ték le, idõ -
köz ben a bû nö zés el len har co ló „or vo sok” mun ká -
ja is je len tõs mér ték ben meg vál to zott. A met ro po -
li szok ki ala ku lá sá nak el sõ nap ja i ban a vá ro si bû -
nö zés for rá sa it két na gyobb cso port ra oszt hat juk:
a rom lás rész ben bel sõ fe nye ge tett ség ként je lent
meg, az az a bûn el kö ve tõk az et ni kai szem pont ból
töb bé-ke vés bé ho mo gén vá ros la kói kö zül ke rül -
tek ki, más részt azt lát hat juk, hogy a „fer tõ zés” kí -
vül rõl – pél dá ul a gyar ma tok ról ke rül be a vá ros -
ba, Auszt rá li á ból vissza tért ül tet vé nye sek, ko ráb -
ban ki to lon colt bû nö zõk, Ame ri ká ból ér ke zett
mor mo nok köz ve tí té sé vel, ami ugyan csak meg -
erõ sí ti a ko ráb ban gyar ma ti ül tet vé nyes Culverton
Smith ál tal fel ál lí tott (és iro ni kus mó don meg tes -
te sí tett) pár hu za mot: az Ang li á ban és a kon ti nen -
sen meg szo kott be teg sé gek mel lett a bi ro da lom 2014/3
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ter jesz ke dé sé vel együtt új kór ok je len tek meg a vá ros ban is – mind tes ti, mind pe dig
er köl csi for má ban.

A 20. szá zad má so dik fe lé tõl is mét egy re in kább szem ta núi le he tünk a nö vek võ
kül sõ fe nye ge tett ség nek, ám ek kor már nem az egy ko ri gyar ma tok ról be hur colt ve -
szé lyes ele mek ad nak iga zi okot ag go da lomra, ha nem az a tény, hogy Lon don há bo -
rús cse lek mé nyek és ter ro ris ta ak ci ók cél pont já vá vált. A vá rost érin tõ vál to zá sok
kö vet kez mé nyei a de tek tív mun ká já ban is vissza tük rö zõd nek, ahogy az idõ elõ re ha -
lad tá val más ter mé sze tû bûn té nyek kel és bû nö zõk kel kell fel ven nie a küz del met. Je -
len ta nul mány ban ezért azt vizs gá lom, ho gyan je le nik meg Lon don, a bû nö sen be -
teg vá ros Sir Arthur Conan Doyle ere de ti Sher lock Holmes -tör té ne te i ben, ame lyek
egy részt a nagy vá ro si bû nö zés rõl hírt adó és azt mû faj ala kí tó té nye zõ vé vál toz ta tó
el be szé lés tí pus alap ját ké pe zik, más részt pe dig je len tõs sze re pük volt a Lon don ról,
akár mint fik tív, akár mint va lós met ro po lisz ról ki ala kult kép for má lá sá ban. Ta nul -
má nyom fó ku szá ban az ere de ti tör té ne tek mel lett az egyik leg fris sebb te le ví zi ós fel -
dol go zás áll, a BBC 2010-ben in dult és je len leg is fu tó Sher lock cí mû so ro za ta,
amely nek ki lenc ed dig el ké szült ré szé bõl ha tot már Ma gya ror szá gon is be mu tat tak.
Mi e lõtt azon ban meg vizs gál nánk Sher loc kot és a Sher loc kot, ér de mes egy pil lan tást
vet nünk Lon don to váb bi rep re zen tá ci ó i ra, hogy a ké sõb bi ek ben meg lát has suk,
mennyi ben ho zott új sze rû lá tás mó dot – ha ho zott – a BBC leg fris sebb so ro za ta.2

Sher lock Holmes vik to ri á nus Lon don ját alig ha kell be mu tat ni bár ki nek is: en nek
oka rész ben az, hogy Conan Doyle tör té ne tei a fil mes adap tá ci ók kal együtt vagy akár
azok tól el te kint ve is még min dig rend kí vül nép sze rû ek, és a szer zõ ví zi ó ja a 19. szá -
za di met ro po lisz ról a mai na pig élén kén él az ol va só kö zön ség kép ze le té ben. Az ál -
ta lunk is mert Sher lock Holmes -i Lon don azon ban egy olyan nagy vá ros ké pét mu tat -
ja be, amely ilyen for má ban so sem lé te zett, mint ahogy né hány, a de tek tív vel össze -
kap cso ló dó ikonikus kel lék vagy el kép ze lés sem – ilyen pél dá ul a le gen dás és gyak -
ran idé zett „Elementary, my dear Watson!” az az „Alap ve tõ, ked ves Watson!” ki té tel
is, amely so sem ké pez te ré szét a Conan Doyle-kánonnak, csak a ké sõb bi ek ben ta padt
hoz zá a Holmesról ki ala kult kép hez.3 Lon don a nyu ga ti iro da lom egyik leg nép sze -
rûbb hely szí ne, így a vá ros imázsát is nagy mér ték ben for mál ták ezek a szö ve gek: az
ant ro po ló gus Adam Reed a vá ros sze mé lyi sé gé nek ilye tén nyo ma it ku tat ta, ami kor
is egy csa pat nyi lel kes vá ros la kó val ér te ke zett Lon don ról, akik az ér dek lõ dõk szá má -
ra te ma ti kus tú rá kat szer vez nek a vá ros ban. Reed ar ra a kö vet kez te tés re ju tott, hogy
Lon don sze mé lyi sé gét je len tõ sen be fo lyá sol ta és for mál ta az iro da lom, és az em lí tett
ön je lölt ide gen ve ze tõk tú rá ik so rán szin tén nagy mér ték ben tá masz kod nak a vá ros
iro dal mi rep re zen tá ci ó i ra. Az úti köny vek he lyett a vá ros be mu ta tá sa kor a Lon don
ál tal ih le tett iro da lom hoz for dul tak, és meg gyõ zõ dé sük sze rint a re gé nyek kí nál ják
az egyik leg jobb esz közt ar ra, hogy élet re kelt sék a vá rost.4 Lon don iro dal mi tör té ne -
te és je len lé te az iro da lom ban oly mér ték ben át hat ja a vá rost, hogy az ide lá to ga tók
pél dá ul szá mos kü lön bö zõ te ma ti kus tú ra kö zül vá laszt hat nak, ame lyek so rán a
Shakes peare, Dickens, Woolf vagy akár Ge or ge Bernard Shaw mû ve i ben fon tos sze -
re pet ka pó hely szí ne ket jár hat ják be.5 Ér de kes meg fi gyel ni, hogy egy részt a fik ci ós
mû vek ben meg je le nõ Lon don je len tõs mér ték ben von zóbb nak vagy leg alább is iz gal -
ma sabb nak tû nik, mint a vol ta kép pe ni vá ros, más részt pe dig – eb ben az eset ben leg -
alább is – a lá to ga tók szá má ra sok kal va ló dibb nak vagy el ér he tõbb nek is tû nik, mint
az úti köny vek ben be mu ta tott – ha nem is fik tív, de egy adott idõ pil la nat ban meg ál -
lí tott és szin tén ön ké nyes mó don sze lek tált – Lon don. Ez a ten den cia az tán a
szimulákrum-logika alap ján vissza hat hat – és Sher lock Holmes ese té ben két ség te le -
nül vissza is hat – a vá ros ra, ami kor az ma ga is meg pró bál iga zod ni az iro da lom ban
meg al ko tott kép hez. Sher lock Holmes ter mé sze te sen a vá ros egyik leg hí re sebb és
leg ked vel tebb fik tív la ko sa, és az õ pél dá ja il luszt rál ja ta lán a leg lát vá nyo sab ban a54
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fik ció va ló ság gá vá lá sát, a baudrillard-i szimulákrum mû kö dé sét. Ahogy tör té ne te i -
ben Conan Doyle meg ra gad ta sa ját ko rá nak Lon don ját, úgy Lon don ma meg pró bál
Sher lock Holmes ott ho ná vá vál ni: szem ta núi le he tünk an nak, ahogy a vá ros haj lan -
dó al kal maz kod ni az iro da lom hoz pél dá ul ab ban, ahogy a Ba ker Street Museum
meg kap ta a Ba ker Street 221B cí met a ház szám ok új ra osz tá sa kor, ho lott ere de ti leg a
237–241. szá mok alatt he lyez ke dett el az épü let.

A Sher lock sok te kin tet ben ref lek tál a „Lon don mint Sher lock Holmes Lon don já -
nak szimulákruma” to posz ra, ezt azon ban a töb bi vi zu á lis adap tá ci ó tól el té rõ, ere de -
tibb mó don te szi. A BBC so ro za ta nem úgy neoviktoriánus, hogy élet hû en re konst -
ru ál ja a ké sõ-vik to ri á nus Lon dont – vagy an nak szimulákrum-változatát –, ha nem
úgy, hogy na gyon is mai Holmes -fi gu rát te remt, il let ve hang sú lyo zot tan kor társ Lon -
dont áb rá zol, amely ben egy va la mi ma rad vál to zat lan: Holmes és az ál ta la is mert és
fel ügyelt vá ro si tér vi szo nya, il let ve a de tek tív „új don sá ga” eb ben a vá ro si tér ben. S
mind ezt úgy hajt ja vég re a so ro zat, hogy a mai, „poszt mo dern” Lon don fi zi kai vo ná -
sa i tól füg get le nül már min dig is Holmes Lon don ja ként, a Holmes -Lon don
szimulákrumaként je le ní tõ dik meg. Jól szem lél te ti ezt pél dá ul a má so dik évad utol -
só epi zód ja és en nek fo gad ta tá sa. Az epi zód ban a de tek tív fõ el len sé ge, Jim Moriarty
egy nagy sza bá sú mé dia kam pány ke re te in be lül be mocs kol ja Holmes ne vét és két sé -
get éb reszt a nagy kö zön ség ben afe lõl, va jon Sher lock Holmes mun kás sá ga vé gig
olyan tisz ta és au ten ti kus volt-e, mint ami lyen nek ad dig lát szott. A vá das ko dá sok
ha tá sá ra Holmes vé gül meg ren de zi a sa ját ha lá lát, ez zel a nyil vá nos ság sze mé ben
iga zol va Moriarty vád ja it. Míg ezek a vá dak leg na gyobb részt az or szá gos saj tó ban je -
len nek meg, az epi zód so rán vé gig lát hat juk egy más faj ta nyil vá nos ság vagy kom mu -
ni ká ci ós rend szer pél dá it is: a graffitiket, ame lye ket a de tek tív nek szó ló üze ne tek -
ként ér tel mez he tünk. Az epi zód ak ko ra ha tás sal volt az egyéb ként is rend kí vül el kö -
te le zett Sher lock-ra jon gó tá bor ra, hogy ha ma ro san ge ril la kam pány kez dõ dött, amely -
nek so rán pla ká to kat és mat ri cá kat ra gasz tot tak ki nyil vá nos he lyek re, mos dók tól
kezd ve egye te mi campusokig, ame lye ken pél dá ul az „I believe in Sher lock Holmes”
(„Hi szek Sher lock Holmesban”) és „Moriarty was real” („Moriarty va ló sá gos volt”)
fel irat ok áll tak.6 A #BelieveinSherlock (#HiggySherlockban) kam pány nem kor lá to -
zó dott ki zá ró lag Lon don ra, ugyan ak kor rö vid idõ alatt sok olyan em bert moz ga tott
meg, akik lel kes kö ve tõi vol tak a so ro zat nak. Ugyan úgy, mint a Ba ker Street 221B
cím át ru há zá sa kor, itt is an nak le he tünk ta núi, hogy a fik tív és va ló sá gos he lyek
össze ol vad nak: a #BelieveinSherlock kam pány gyors si ke re és pusz ta lé te is új fent
bi zo nyít ja, hogy Lon don erõ tel jes, ám fik tív áb rá zo lá sát so kan va ló sá go sabb nak ér -
zé ke lik, mint a vol ta kép pe ni vá rost, és ez a tény olyan erõ vel bír, ami ké pes a vá ros
fi zi kai ar cu la tá nak meg vál toz ta tá sá ra is.

Amennyi ben el fo gad juk, hogy Lon don nak van sze mé lyi sé ge, úgy az az óko ri ere -
de tû me ta fo ra is új ra ér tel me zõd het, amely a vá rost fi zi kai és abszt rakt ér te lem ben is
em be ri test hez ha son lít ja. Richard Sennett Flesh and Stone: The Body and the City in
Wes tern Civilisation cí mû kö te té ben fej ti ki ezt az el kép ze lést, amely ben azt lát hat juk,
hogy a test mû kö dé sé nek meg ér té se már Athén ban is szo ro san össze kap cso ló dott a
vá ros meg ér té sé nek mû kö dé sé vel.7 A vá ros gya rap szik, ha nyat lik és úgy pusz tul, aho -
gyan a test is ha nyat lik. Úgy tû nik, hogy a vá ros nak meg van a sa ját éle te, s ez nem
csu pán az ott élõ em be rek te vé keny sé gé nek össze adó dá sát je len ti, ha nem a vá ros
önál ló lény ként fel fo gott éle tét is.8 E sze rint a meg lá tás sze rint te hát Lon don nak tes -
te, lel ke és sa ját éle te van, ame lyet tu da tos po li ti kai vagy vá ros ar cu lat-for má ló erõk
nem min den eset ben és csak rész ben ké pe sek be fo lyá sol ni vagy irá nyí ta ni. Ez a né -
zet egy be vág a már ko ráb ban em lí tett vik to ri á nus el mé let tel a nagy vá ro si bû nö zést il -
le tõ en: ami kor bûn tény tör té nik, az an nak a je le, hogy a vá ros meg be te ge dett, és or -
vos ra van szük sé ge. E mö gött a né zet mö gött ter mé sze te sen – leg alább is rész ben – a
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vik to ri á nus kor ban vég be me nõ tu do má nyos és tár sa da lom el mé le ti dis kur zu so kat
sejt het jük, ame lyek nem csu pán az or vos tu do mányt és a hoz zá kap cso ló dó te rü le te -
ket érin tet ték, ha nem utat nyi tot tak egy olyan új tu do mány szá má ra, amely a vá ro si
bû nö zést tet te meg sa ját tár gyá nak – ez pe dig a kri mi no ló gia volt. A tör té ne lem so rán
elõ ször le het sé ges sé vált, hogy tu do má nyos mód sze re ket ves se nek be a rend õr sé gi
mun ká ban és a bû nö zök vizs gá la tá ban. En nek a tö rek vés nek volt sa já tos le nyo ma ta a
kriminálpatológia, amely Lombroso és má sok nyo mán úgy vél te, kül sõ tes ti je gyek
alap ján le het sé ges meg ál la pí ta ni a bû nö zõi ten den ci á kat, amellyel vol ta kép pen ki -
mond ták, hogy a bûn cse lek mé nyek a bû nö zõ ben és a vá ros ban mun kál ko dó be teg ség
ered mé nyei. A kriminálpatológia, amel lett, hogy a bûn ül dö zõ szer vek mun ká ját se gí -
tet te, azt is le he tõ vé tet te, hogy a tu do mány se gít sé gé vel egy új faj ta narratívába ren -
dez zük azo kat az ese mé nye ket, ame lyek ko ráb ban csu pán rend kí vül fel ka va ró té nyek
so rá nak tûn tek.9 Ilyen kö rül mé nyek kö zött nem meg le põ az sem, hogy a pol gá ri fog -
lal ko zá sá ra néz ve or vos Conan Doyle el be szé lé se i ben a ma gán de tek tív ka rak te re az
or vos alak já ból nõt te ki ma gát, sõt a szer zõ el sõ ter vei alap ján Watson és Holmes egy -
azon sze mély lett vol na: egy or vos, aki nyo moz; a nyo mo zó és or vos szárny se géd je
csak a ké sõb bi ek ben vált két kü lön ka rak ter ré.10

Ha meg néz zük, ho gyan je le nik meg Lon don elõ ször a Holmes -ká non ban, azt lát -
hat juk, hogy A bí bor vö rös dol go zó szo bá ban, amely az el sõ a Sher lock Holmes -tör té -
ne tek so rá ban, a ka to na ság tól le sze re lõ Watson mint „the great wilderness of Lon -
don,” il let ve „the great cesspool of Lon don”-ként11 em le ge ti a vá rost – az az va don -
nak, il let ve ha tal mas emész tõ gö dör nek ti tu lál ja, amely fe lé a Bi ro da lom min den lé -
hû tõ je (õt ma gát is be le ért ve) el ke rül he tet le nül gra vi tál. Ér de mes meg fi gyel ni
Watson szó vá lasz tá sát, hi szen a „wilderness” szó há bo rí tat lan (vagy el ha gya tott)
dzsun gelt, va dont je lent, ami az or vo si metaforikával össze kap cso lód va ar ra utal,
hogy a nagy vá ros-dzsun gel me ta fo ra ko ránt sem ár tat lan kép zõd mény volt, ha nem a
ké sõ vik to ri á nus de ge ne rá ci ós szo ron gá sok egyik kulcs me ta fo rá ja, ame lyet Bram
Stoker Draculájában vagy H. G. Wells fan tasz ti kus re gé nye i ben is meg ta lá lunk. A vá -
ros mint emész tõ gö dör me ta fo rá ja kü lö nö sen azért ér de kes, mert a civilizatorikus cé -
lú bi ro dal mi „ki su gár zás” vagy „ki ára dás” el len té tét su gall ja: a met ro po lisz af fé le
klo á ka, ahol a bi ro da lom sa lak anya ga gyû lik össze. Az emész tõ gö dör te nyé sze te
(„kul tú rá ja”) ugyan ak kor – már csak ve szé lyes sé ge mi att is – tu do má nyos vizs gá ló -
dás tár gya ként kí nál ko zik. Mind ezek után pe dig ma gá tól ér te tõ dõ, hogy az össze -
gyûlt em ber anyag vizs gá la ta tu dóst kí vánt, és – ahogy Watson rá mu tat – Sher lock
Holmes a leg meg fe le lõbb sze mély a fel adat ra, ugyan is igen csak vál to za tos tu dás sal
ren del ke zik kü lön bö zõ te rü le te ken, mint a bo ta ni ka, geo ló gia, ké mia, ana tó mia és a
bûn té nyek rõl be szá mo ló szen zá ció haj hász iro da lom.

Watson le írá sa alap ján azon ban úgy tû nik, hogy a dok tor ön ma gát is a vá ros ban
össze gyû lõ em be ri hul la dék kö zé so rol ja, és va la mi lyen mér ték ben ta lán iga za is
van, hi szen õ ma ga is csu pán cél ta la nul sod ró dik Lon don ba. Mi u tán hosszas be teg -
ség után al kal mat lan nak bi zo nyult a to váb bi szol gá lat ra és le sze relt a had se reg bõl,
rá adá sul sem mi fé le csa lá di vagy szak mai kö te lék nem vonz za egy konk rét hely re,
ter mé sze tes nek tûn het, hogy õ is a hoz zá ha son ló an cél ta la nul sod ró dó ele mek tar -
tá lya fe lé gra vi tál jon. Ter mé sze te sen Sher lock Holmes is ha son ló okok ból él Lon don -
ban: ha bár ná la nem hi á nyoz nak tel jes mér ték ben a csa lá di kö te lé kek, Holmes kü -
lönc sé gé nek és szo kat lan szel le mi ka pa ci tá sá nak kö szön he tõ en egy szo ro sab ban
össze tar tó, ki sebb kö zös ség ben min den kép pen ki ta szí tott nak szá mí ta na. A met ro po -
lisz ano ni mi tá sa azon ban le he tõ sé get ad szá má ra, hogy in teg rá lód jon – már
amennyi re ez szük sé ges vagy egy ál ta lán le het sé ges –, il let ve hogy anya gi és szak mai
ér te lem ben is hasz no sít sa azo kat a kész sé ge it, ame lyek más hol ép pen ség gel kí vül ál -
ló vá ten nék.56
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Amennyi ben a bû nö zést a vá ros be teg sé ge ként ér tel mez zük, ak kor az ese tet el lá -
tó or vos nak rend kí vü li jár tas sá got kell mu tat nia a be teg fi zi o ló gi á já ban és pa to ló gi -
á já ban. A bí bor vö rös dol go zó szo ba cí mû tör té net ben Watson ar ról szá mol be, hogy
Holmes va ló ban jól is me ri a met ro po liszt: „egy pil lan tás sal meg tud ja kü lön böz tet ni
a ta laj faj tá kat. Sé ták után gyak ran mu tat ta meg a nad rág já ra fröccsent sár fol to kat, és
ezek szí ne és ál la ga alap ján meg mond ta, hogy azok Lon don mely ré sze in ra gad tak a
ru há za tá ra.”12 A tör té net ben to váb bi uta lá so kat is ta lá lunk ar ra, hogy Lon don (be teg)
test ként kép zõ dik meg eb ben a vi lág ban: Watson meg em lít egy la kást, amely „egy
Lon don-kül vá ros ütõ eré nek kö ze lé ben”13 ta lál ha tó. Holmes tu dá sa ma gá tól ér te tõ dõ
mó don hasz nos nak bi zo nyul a de tek tív mun ka so rán, ahogy a nyo mo zó egyéb ter mé -
sze tû is me re tei is: „min den je len és múlt  szá zad be li bûn tényt is mer,”14 az az tud ja,
hogy néz ki a be teg és mi lyen be teg sé gek re haj la mos, így min den szük sé ges esz köz
ren del ke zé sé re áll a si ke res di ag nó zis fel ál lí tá sá hoz. A Sher lock eb ben is kö ve ti az
ere de tit: min den egyes epi zód ar ról ta nús ko dik, hogy a nyo mo zó meg döb ben tõ rész -
le tes ség gel is me ri Lon dont, csak ép pen en nek a tu dás nak a „medialitása” vál to zott
meg. A so ro zat ké pi vi lá ga nagy ban hoz zá se gí ti a né zõt ah hoz, hogy be te kin tést
nyer jen Sher lock ví zi ó já ba: az el sõ rész ben ta núi le he tünk an nak, hogy a de tek tív
szin te em be ri GPS-ként lát ja át a vá ros to pog rá fi á ját, de ké sõbb is szá mos al ka lom -
mal meg gyõ zõd he tünk ró la, hogy mennyi re tisz tá ban van a ter mé sze tes és épí tett
kör nye zet sa já tos sá ga i val. Holmes és Lon don kap cso la tá nak in tim mi vol ta azon ban
ak kor vá lik iga zán nyil ván va ló vá, ami kor a har ma dik évad el sõ epi zód já ban be te kin -
tést nyer he tünk Sher lock el me pa lo tá já ba – az az a so ro zat a né zõ sze me elé ve tí ti azt
a gon do lat fo lya ma tot, amely nek so rán a nyo mo zó az ars memoria klasszi kus ha gyo -
má nyát fel ele ve nít ve fel idéz és fel dol goz bi zo nyos in for má ci ó kat, ame lyek re a nyo -
mo zás adott pont ján szük sé ge van. Sher lock Holmes el me pa lo tá ja pe dig, vagy leg -
alább is an nak egy szeg men se a lon do ni met ró.15 Mind eb bõl azt a kö vet kez te tést von -
hat juk le, hogy a de tek tív internalizálta a vá rost, bi zo nyos for má ban sa ját ma ga ki -
ter jesz té sé nek és ki ve tü lé sé nek te kin ti és ek ként éli meg Lon dont, ez az egye di hely -
zet pe dig egye di po zí ci ót te remt a szá má ra.16 Ugyan eb ben a rész ben ta núi le he tünk
an nak, ahogy Sher lock oly mér ték ben tisz tá ban van a vá ros mû kö dé sé nek sa já tos sá -
ga i val (az az Lon don tes té nek fi zi o ló gi á já val), hogy egyes sze mé lyek te vé keny sé ge
alap ján kö vet kez te té se ket tud le von ni ar ról, va jon az adott pil la nat ban fe nye ge ti-e
Lon dont va la mi lyen ve szély – ahogy bi zo nyos tes ti szer vek mû kö dé si rend el le nes -
sé gei bi zo nyos tes ti ve szé lyek re hív ják fel a fi gyel met.

Ezen a pon ton ér de mes meg vizs gál nunk, hogy a Sher lock Holmes -tör té ne tek
alap ján mi lyen be teg ség ben szen ved a vá ros: Watson ko ráb bi emész tõ gö dör-ana ló gi -
á ját szem elõtt tart va azt lát hat juk, hogy nem is olyan egy sze rû ezt meg ha tá roz ni. Eb -
ben a ve szé lyes anya gok kal te li tar tály ban min den össze te võ ben ott lap pang a le he -
tõ ség, hogy fel bo rít sa az elegy tö ré keny ve gyi egyen sú lyát, az az csak a vá ros pil la -
nat nyi at mosz fé rá ján, il let ve a kö rül mé nyek adott ál lá sán mú lik, hogy egy-egy lon -
do ni la kos bûn el kö ve tõ vé vá lik-e vagy épp el len ke zõ leg: se gít a bûn té nyek meg ol dá -
sá ban. Holmes Ba ker Street Irregulars ne vû cso port ja (a so ro zat ban Sher lock haj lék -
ta lan-há ló za ta) épp er re a je len ség re pél da: a nyo mo zó ál tal al kal ma zott ut ca gye re -
kek te kint he tõ ek po ten ci á lis bûn el kö ve tõk nek (kü lö nö sen a rend fenn tar tó erõk
szem pont já ból), ami kor azon ban Holmes igény be ve szi a se gít sé gü ket nyo mo zá sai
so rán, épp a rend fenn tar tást se gí tik. De ta lán épp ma ga Holmes a leg ve sze del me sebb
elem eb ben a ke ve rék ben, ki vé te les szel le mi ké pes sé gei és ru gal mas er köl csi nor mái
ugyan is (ön)pusztító ten den ci ák kal pá ro sul nak, ame lyek ala po san fel bo rí ta nák Lon -
don er köl csi, kri mi na lisz ti kai és or vo si egyen sú lyát, ha Holmes nem ma rad na a tör -
vény ol da lán. Azon ban nem csu pán bri li áns el mé je te szi õt a tö ké le tes sze méllyé a
nagy vá ros (nem csak) er köl csi kór sá ga i val, a body politic, a po li ti kai ér te lem ben fel -
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fo gott kö zös sé gi test meg be te ge dé se i vel foly ta tott harc ban, ha nem az is, hogy bi zo -
nyos mér ték ben õ is be teg. De presszi ó ját, amely a je len tõs szel le mi ki hí vá sok kal
nem ke cseg te tõ idõ szak ok ban tör rá, ópi um fo gyasz tás sal (a so ro zat ban he ro in nal)
eny hí ti, il le gá lis és sa ját tes tét rom bo ló te vé keny ség be bo csát ko zik. Mind ezek alap -
ján ar ra a kö vet kez te tés re jut ha tunk, hogy ta lán ez a dok tor épp azért olyan si ke res
a tár sa dal mi be teg sé gek di ag nosz ti zá lá sá ban, mert õ ma ga is be teg, ahogy ezt Fre ud
is pon to san lát ta a pszi cho a na lí zis vo nat ko zá sá ban.

Amennyi ben a vá rost mint tes tet ol vas suk, azt lát juk, hogy a nagy vá ros ok ban al -
kal ma zott biz ton ság tech ni kai esz kö zök ha son la to sak az orvosdiagnosztika vív má -
nya i hoz: alig ha van már olyan test rész (avagy vá ros rész), ame lyet ne vizs gál hat nánk
vagy fi gyel het nénk meg egy al kal mas esz köz zel. Amennyi re hasz nos azon ban ez a
fej le mény, ugyan olyan ko moly eti kai kér dé se ket is vet fel: bár a be teg jo gi és or vos -
eti kai dis kur zu sok, il let ve a be teg jo go kat érin tõ tör vé nyek egy re na gyobb fi gyel met
for dí ta nak ar ra, hogy a pá ci en sek tá jé ko zot tan já rul ja nak hoz zá min den õket érin tõ
vizs gá lat hoz és ke ze lés hez, a gya kor lat ban vál to zat la nul ta núi le he tünk an nak, hogy
a di ag nosz ti ka és gyó gyí tás min den na pi dis kur zu sá ba be ke rü lõ, vol ta kép pen ki szol -
gál ta tott hely zet ben lé võ be teg szá má ra a be le egye zés hez szük sé ges tá jé ko zott ság
meg szer zé se szá mos ne héz ség be üt kö zik a költ ség ha té kony ság ra tö rek võ, bü rok ra ti -
kus el já rás rend mi att,17 és a be teg úgy ér zé ke li, az áll leg in kább ér de ké ben, ha a ke -
ze lés ide jé re föl ad ja tes te fö löt ti au to nó mi á ját. En nek a hoz zá ál lás nak le he tünk ta -
núi a vá ro si meg fi gye lõ rend sze rek gya kor la ti al kal ma zá sa so rán is: a köz te re ken, tö -
meg köz le ke dé si esz kö zö kön és szin te min den nyil vá nos he lyen el he lye zett zárt lán -
cú meg fi gye lõ rend sze rek ugyan a nagy kö zön ség biz ton sá gát szol gál ják, ugyan ak kor
az or vo si el já rás rend hez ha son ló an szá mos lé nye gi, tár sa dal mi, jo gi, po li ti kai és tár -
sa dal mi koc ká zat tal jár nak. Amennyi ben az ilyen mó don vé let len sze rû en meg fi gyelt
egyén hely ze tét vizs gál juk, szá mos prob lé ma ve tõ dik fel, ame lyek kö zül a leg sú lyo -
sabb ta lán az, hogy a meg fi gye lés és adat gyûj tés ered mé nye kép pen eset leg té ves ada -
tok vagy alap ta lan vá dak ke rül het nek az egyén rõl szó ló, ma ra dan dó di gi tá lis fel jegy -
zé sek so rá ba és a meg fi gyelt sze mély nek nincs mód ja szem be száll ni ezek kel a vá -
dak kal.18 Amennyi ben ezek tõl a koc ká za tok tól el is te kin tünk, ak kor is be kell lát -
nunk, hogy a (nemzet)biztonsági cé lú meg fi gye lé si tech ni kák az or vos lás gya kor la -
tá hoz ha son ló an ki szol gál ta tott hely zet be ta szít ják az egyént, aki ön kén te le nül lesz
a meg fi gye lés ala nya és pusz tán a nyil vá nos te rek lá to ga tá sá val hoz zá já rul pri vát
szfé rá ja le szû kí té sé hez, il let ve meg szû né sé hez.

Ezek az ál lan dó meg fi gye lés alatt tar tott nyil vá nos (és idõn ként ha son ló an szem -
mel tar tott pri vát) te rek lesz nek a Sher lock hely szí nei: a so ro zat sza kí tott a Conan
Doyle-adaptációk nagy ré sze ál tal kö ve tett ha gyo mánnyal, és a de tek tív leg újabb ka -
land ja it a 2010-es évek Lon don já ba he lyez te át.19 A Sher lock met ro po li sza töb bé már
nem a Bi ro da lom köz pont ja, már nem a nyu ga ti kul tú ra és po li ti ka leg fon to sabb vá -
ro sa (mint a szá zad for du lón), és Lon don né pes sé ge sem nõ már, de to vább ra is di na -
mi kus, moz gás ban és vál to zás ban lé võ met ro po lisz, és töb bé-ke vés bé Watson me ta -
fo rá ja is ér vé nyes nek tû nik: a le kö tet len ele mek to vább ra is er re fe lé sod ród nak,
ugyan ak kor ez az em ber cso port a sok más össze te võ (pél dá ul po ten ci á lis bû nö zõk)
mel lett me ne kül te ket és be ván dor ló kat is ma gá ba fog lal, akik már nem ki zá ró lag ko -
ráb bi gyar ma ti te rü le tek rõl ér kez nek, te hát a met ro po lisz he te ro gé nebb – és in sta bi -
labb – elegy, mint ko ráb ban bár mi kor. 

A meg vál to zott geo po li ti kai kö rül mé nyek kap csán ér de mes új me ta fo rát be ve zet -
nünk Lon don ol va sá sá ra. Ezt a ké pet Sher lock báty ja, Mycroft em lí ti elõ ször, aki sze -
rint mind a de tek tív, mind Watson más képp néz nek a vá ros ra, mint az át lag lon do -
ni la ko sok: õk nem csu pán há zak, au tók és bol tok so rát lát ják el su han ni a ta xi ab la -
ka elõtt, ha nem ma gát a harc te ret.20 Mycroft eme ész re vé tel ét lát szik iga zol ni a so ro -58
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zat ké pi vi lá ga is: a leg el sõ epi zód ugyan is egy há bo rús je le net tel in dul, amely rõl a
ké sõb bi ek ben ki de rül, hogy csu pán Watson rém ál ma volt, ame lyet Af ga nisz tán ban
szer zett él mé nyei idéz tek elõ. Amíg azon ban az el be szé lés nem ér tel me zi szá munk -
ra a lá tot ta kat, a harc ké pei meg döb ben tõ ek és fel ka va ró ak le het nek – ha son la to san
a so ro zat ban elõ for du ló bûn té nyek hez, ame lyek fel ka va ró és meg rá zó ese mé nyek so -
ro za tá nak tûn nek ad dig a pon tig, amíg a de tek tív nem ér tel me zi és narratívába nem
ren de zi szá munk ra a lá tot ta kat. Ha bár Lon don már a vik to ri á nus idõk ben is a bû nö -
zõk és a rend fenn tar tók kö zöt ti ál lan dó há bo rú szín te re volt, ez a küz de lem a vá ros -
sal együtt nõtt, s köz ben meg vál to zott. A szo ro san vett bû nö zé sen, szer ve zett bû nö -
zé sen, az et ni kai vagy a tár sa dal mi fe szült sé gek bõl táp lál ko zó za var gá so kon kí vül a
leg je len tõ sebb fe nye ge tés, amellyel ma a met ro po li szok nak szem be kell néz ni ük, a
ter ro riz mus. Lon don szem pont já ból a for du ló pon tot a 2005. jú li us 7-i tá ma dá sok je -
len tet ték.21

Ezek az ese mé nyek ar ra mu tat nak, hogy el kezd tek el mo sód ni a ha tár vo na lak a
kül sõ és bel sõ fe nye ge tett ség kö zött: rész ben a met ro po lisz he te ro gén össze té te-
l ének, rész ben pe dig a tech ni ka vív má nya i nak kö szön he tõ en, ame lyek re a ké sõb bi -
ek ben rész le te seb ben is ki té rek, egy re ne he zebb meg ha tá roz ni, pon to san mi is bi zo -
nyul hat fe nye ge tés nek. Ha bár Sher lock Holmes leg in kább olyan ügyek kel fog lal ko -
zik, ame lyek so rán egy konk rét sze mély va la mely má sik konk rét egyén ká rá ra el kö -
ve tett bûn tet te it vizs gál ja, egy re gya ko ribb, hogy szer ve zett bû nö zés sel il let ve ter ro -
riz mus sal kap cso la tos ese te ket de rít sen fel, ez a ten den cia pe dig egy re fo ko zó dik a
so ro zat elõ re ha lad tá val. Az el sõ és má so dik évad ban Holmes szem be száll Jim
Moriartyval, aki ugyan egye di bûn ese tek meg ter ve zé sé re és ki vi te le zé sé re sza ko so -
dott, azon ban mind ezt egy nem zet kö zi bû nö zõi há ló zat ve ze tõ je ként te szi. Holmes
már ek kor be le ke ve re dik egy ter ro riz mus el le nes ak ci ó ba, ez a szál azon ban a har ma -
dik évad ban vá lik iga zán hang sú lyos sá. A The Empty Hearse cí mû epi zód ban a de -
tek tív fel ada ta an nak meg aka dá lyo zá sa, hogy egy rob ba nó anyag ok kal meg ra kott, el -
té rí tett met ró ko csi ne re pít se a le ve gõ be a Par la men tet, Guy Fawkes 1605-ös me rény -
le tét (és a V mint vér bosszú cí mû fil met) idéz ve – még hoz zá épp azon az éj sza kán,
ami kor a kor mány egy ter ro riz mus el le nes tör vény rõl ké szül sza vaz ni. Ez az epi zód
a tör té nel mi ese mé nye ken kí vül a 2005-ös me rény let re is ref lek tál, hi szen a fe nye -
ge tés eb ben az eset ben is be lül rõl ér ke zik: a rob ban tást egy Lon don ban ope rá ló ter -
ro ris ta sejt ter vez te meg, a ki vi te le zés ért pe dig épp egy par la men ti kép vi se lõ, Lord
Moran fe lelt vol na. A so ro zat eme gesz tu sa új fent ar ról a szo ron gás ról ta nús ko dik,
ami egy re in kább úr rá lesz a met ro po li szon: a fe nye ge tés azok tól ér ke zik, akik nek
fel ada tuk len ne ezt a fe nye ge tést el há rí ta ni.22 Ez az MI5 – Tit kos szol gá lat sorozattal
létesíthetõ párhuzam re le van ci á já ra utal, hi szen a ter ror ve szély, az új tí pu sú há bo rú
épp azt je len ti, hogy a sû rûn la kott vá ro si köz pon tok vál tak el sõd le ges harc tér ré, és
eb bõl a szem pont ból – a met ro po lisz meg je le ní té sé nek szem pont já ból – is na gyon
fon tos, hogy a Sher lock ban sok kal hang sú lyo sabb a po li ti ka, mint a Conan Doyle-
történetekben. A so ro zat ban Mycroft alak ja – sok szor ma gát Sher loc kot is meg döb -
bent ve – mind vé gig ott van a hát tér ben, és min dig az az ér zé sünk – sok kal in kább és
sok kal meg gyõ zõbb mó don, mint az ere de ti tör té ne tek ese té ben –, hogy az egyes
bûn ügyek szá lai na gyon mély re – vagy na gyon ma gas ra – ve zet nek, az or szá gos és
nem zet kö zi po li ti kai és gaz da sá gi ha ta lom meg fog ha tat lan vi lá gá ba. Ugyan ezért a
so ro zat idõn ként azt az ér ze tet kel ti, hogy Mycroft já ték mes ter ként moz gat ja nem
csu pán a brit po li ti kai élet alak ja it, ha nem ma gát az öccsét is, és a Sher lock ál tal
meg ol dott ügyek (kü lö nös kép pen Moriarty há ló za tá nak fel osz la tá sa és a Charles
Augustus Magnussennel tör té nõ le szá mo lás) né mi ki elé gü let len ség-ér ze tet hagy nak
a né zõ ben, hi szen ahe lyett, hogy a narratíva meg nyug ta tó an le zá rul na, egy re újabb
tör té net szá lak le he tõ sé ge mu tat ko zik meg. Emel lett pe dig Mycroft min de nek fe lett
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ál ló alak ja ké pes fe lül ír ni a már le zárt nak te kin tett narratívákat: az em lí tett epi zód -
ban biz tos ha lál lal vég zõ dõ kül de tés re in dít ja Sher loc kot, hi szen öccse ta núk elõtt
vég zett Magnussennel és lát szó lag ez út tal még õ sem tud ja el ren dez ni, hogy a nyo -
mo zó nak ne kell jen szem be néz nie tet tei kö vet kez mé nyé vel. Sher lock szám ûze té se
azon ban pon to san négy per cig tart, mi kor is Moriarty vissza tér te ar ra kény sze ri
Mycroftot, hogy a na gyobb ve szély el há rí tá sa ér de ké ben új ra ér tel mez ze test vé re ked -
vé ért az igaz ság szol gál ta tást és ha za ren del je Sher loc kot.

A Sher lock per sze nem az el sõ olyan so ro zat, amely ref lek tál a ter ro riz mus fe nye -
ge té sé re, il let ve az ez zel kap cso la tos szo ron gá sok ra, hi szen az el múlt évek so rán egy -
re több olyan brit pro duk ció je le ní tet te meg eze ket a nagy vá ro si fé lel me ket.23 Ez a te -
he tet len ség ér zet leg alább is rész ben azok nak az új tech no ló gi ák nak kö szön he tõ,
ame lyek a nagy vá ro si bû nö zés és a mo dern de tek tív meg je le né se óta buk kan tak fel.
Ter mé sze te sen ezek az újí tá sok a de tek tív szá má ra is hasz no sít ha tó ak: Sher lock
Holmes nem csu pán a St. Bart’s kór ház jól fel sze relt la bo ra tó ri u mát hasz nál ja, ha -
nem szá mos tech ni kai esz közt is, pél dá ul a leg újabb Apple lap to pot vagy iPhone-t.
Ugyan ak kor azon ban le gye nek bár mi lyen hasz no sak is ezek az esz kö zök a nyo mo zó
vagy akár a min den na pi vá ros la kó szá má ra, ugyan úgy könnye dén el le nük is le het
for dí ta ni õket, ez pe dig fel ve ti a ma nap ság egyik leg vi ta tot tabb prob lé mát, a privacy,
az az ma gán élet hez va ló jog24 kér dé sét, amely a 19. szá zad kö ze pe óta el vá laszt ha tat -
la nul össze kap cso ló dik a de tek tív tör té net ki ala ku lá sá val. Az el tûnt võ le gény cí mû el -
be szé lés ben Holmes ma ga is ar ról fan tá zi ál, mi lyen len ne, ha az ab la kon ki re pül ve
föl emel het nék a há zak te te jét és meg les het nék az ott élõk pri vát pil la na ta it. Ér ve lé -
sé nek alap ja tud ni il lik, hogy a leg min den na pibb élet ben is kü lö nö sebb dol gok tör -
tén nek, mint ame lyek akár az em be rek leg va dabb el kép ze lé se i ben is elõ for dul nak –
ezen tör té né sek mel lett pe dig a fik ció ha gyo má nya i val és elõ re lát ha tó kö vet kez mé -
nye i vel együtt is unal mas nak tûn ne.25 Eb ben a fan tá zi á ban ugyan ak kor azt is lát hat -
juk, hogy a de tek tív ku ta tó te kin te te elõtt nincs pri vát szfé ra, amely re a Sher lock igen
lát vá nyos mó don ref lek tál: a né zõk is ké pet kap hat nak ar ról, ho gyan ér zé ke li
Holmes a vi lá got, ami kor egy-egy új em ber rel tör té nõ ta lál ko zás kor „le ol vas sa” és
cím kék so ka sá gá val lát ja el az il le tõt. Ha son ló pél dá val ta lál koz ha tunk a The Sign of
Three epi zód ban is, ami kor Sher lock elõbb ér te sül egy, a Watson-családot érin tõ
meg le he tõ sen pri vát hír rõl (Watson fe le sé gé nek ter hes sé gé rõl), mint ma guk az érin -
tet tek. A pri vát szfé rá ba va ló be fu ra ko dás, vagy an nak akár tel jes meg szû né se lát ha -
tó az MI-5 – Tit kos szol gá lat cí mû so ro zat ban, ahol az ügy nö kök fo lya ma tos fel ada ta
a rend szer ál tal gya nús nak ítélt egyé nek meg fi gye lé se, míg más fe lõl az õ „pri vát” lé -
te zé sük tel jes mér ték ben fel ol dó dik ha mis iden ti tá sok ren ge te gé ben. Míg ez egy ké -
mek rõl szó ló so ro zat ban ter mé sze tes nek hat, a Sher lock ban ta lán már kis sé ijesz -
tõbb, hogy Jim Moriarty gond nél kül hoz zá fér mind fi zi kai, mind abszt rakt ma gán -
tu laj don hoz, ma ni pu lál ja a mé di át, elekt ro ni kus há ló za to kat, in téz mé nye ket, vég sõ
fegy ver ként pe dig egy olyan – ké sõbb ugyan nem lé te zõ nek bi zo nyu ló – szá mí tó gé -
pes kó dot em le get, amellyel a vi lá gon gya kor la ti lag bár mi lyen rend szer hez hoz zá fé -
ré se nyíl na. Ha bár az em lí tett so ro za tok ban ezek az esz kö zök még leg in kább csu pán
a bû nö zõk és a rend fenn tar tó szer vek szá má ra el ér he tõ ek, a Sher lock azt az új fej le -
ményt dra ma ti zál ja, hogy a Google Street View, Google Glasses és ha son ló elekt ro ni -
kus esz kö zök se gít sé gé vel ha ma ro san bár ki meg fi gye lõ vé – vagy meg fi gyelt té – vál -
hat a sa ját ott ho ná ból és ott ho ná ban. 

A pri vát szfé ra vé del me, il let ve meg ha tá ro zá sá nak bo nyo lult sá ga a Sher lock
mind há rom évad zá ró epi zód já ban köz pon ti kér dés sé vá lik. Az el sõ évad vé gén Jim
Moriarty fér kõ zik be vé let len sze rû en ki vá lasz tott egyé nek éle té be, hogy bûn tet te i vel
ma gá ra von ja Sher lock fi gyel mét. A má so dik évad zá ró epi zód já ban a de tek tív éle tét
„hackeli meg” ugyan ilyen mó don, és a ko ráb ban Holmes báty já ból ki csi kart in for má -60
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ci ó kat vá lo ga tott ha zug sá gok kal ele gyít ve mé dia had já ra tot in dít a de tek tív le já ra tá -
sá ra. A har ma dik évad utol só epi zód já ban, amely a His Last Vow cí met vi se li, már
sok kal ki ter jed tebb ma gán szfé ra el le ni tá ma dás sal ál lunk szem ben, amely ben egy
Charles Augustus Magnussen ne vû, kül föl di szár ma zá sú mé dia cé zár pri vát – és sok -
szor komp ro mit tá ló – in for má ci ó kat hal moz fel min den ki rõl, aki va la mi lyen ok nál
fog va a fi gyel me elõ te ré be ke rül.26 Magnussen iga zi ve szé lye pa ra dox mó don ab ban
rej lik, hogy sa ját be val lá sa sze rint sem ren del ke zik va la mi fé le ör dö gi terv vel, nem
akar el ér ni sem mit: ami kor va la ki az út já ba ke rül, fel hasz nál ja az el le ne össze gyûj -
tött in for má ci ó kat, mind ez azon ban ki szá mít ha tat lan és kont rol lál ha tat lan, hi szen
vi sel ke dé se nem mu tat min tá za tot, amely nek alap ján elõ re meg jó sol ha tó ak len né -
nek a tet tei. Magnussen egész te vé keny sé ge ezen a meg fog ha tat lan sá gon alap szik: az
össze gyûj tött ada to kat sem fi zi kai vagy elekt ro ni kus for má tum ban tá rol ja, ha nem sa -
ját em lé ke ze té ben, és ezek fel hasz ná lá sá hoz sincs szük sé ge fi zi kai bi zo nyí té kok ra:
elég va la mit ki nyom tat nia az ál ta la bir to kolt saj tó ter mé kek ben, és ez zel tönk re is te -
het bár kit. Ez az epi zód, amel lett, hogy fel hív ja a fi gyel met a mé dia in for má ció ke ze -
lé si tech ni ká i nak és a mé dia fo gyasz tók fel dol go zá si szo ká sa i nak buk ta tó i ra, egy ben
a Rupert Murdoch mé dia cé zár ral kap cso la tos 2011-ben ki rob bant bot rány ra is ref -
lek tál. Murdoch, aki töb bek kö zött a News of the World cí mû bul vár lap tu laj do no sa
volt, meg fi gye lé si bot rány ba ke ve re dett: ki de rült, hogy a Murdoch mé dia bi ro dal má -
ba tar to zó ki ad vány ok mun ka tár sai te le fo no kat hall gat tak le, rend õrö ket vesz te get -
tek meg és más, eti ka i lag meg kér dõ je lez he tõ mód sze re ket ve tet tek be mun ká juk so -
rán. A „Murdochgate” bot rány, il let ve az azt kö ve tõ, szin tén nagy vissz han got ka pott
vizs gá la tok és tár gya lá sok fel hív ták a fi gyel met a pri vát szfé ra már ko ráb ban em lí tett
sé rü lé keny sé gé re, il let ve ar ra, hogy a kér dés – bár eb ben a konk rét eset ben bün te tõ -
jo gi fe le lõs sé get is vont ma ga után – nem csu pán kri mi no ló gi ai kon tex tus ban fon tos.

Mind a „Murdochgate”, mind pe dig a His Last Vow epi zód a meg fi gye lés kü lön -
bö zõ for má i ra kon cent rál, en nél fog va pe dig ér de mes el gon dol ko dunk azon, mi vál -
to zott meg a de tek tív mun ká já ban és le he tõ sé ge i ben a meg fi gye lé si tech ni kák vál to -
zá sá val. A már ko ráb ban idé zett Az el tûnt võ le gény cí mû el be szé lés ben Holmes új -
fent ta nú jel ét ad ja meg fi gye lé si meg szál lott sá gá nak, és épp ez a nyug ta la ní tó, min -
dent lá tó te kin tet az, ami a de tek tí vet naggyá te szi: a ha gyo má nyos meg fi gye lé si
mód sze rei és ré misz tõ en nagy in for má ció-tá ro lá si ka pa ci tá sa se gít sé gé vel sok kal ha -
té ko nyab ban tud dol goz ni, mint akár ko rá nak leg fel ké szül tebb szak em be rei is.
Ugyan ak kor a Sher lock ko rá ban ren del kez zék bár mi lyen hát bor zon ga tó ké pes sé gek -
kel is a de tek tív, a tech no ló gi á val nem ve he ti fel a ver senyt. Így a so ro zat ban ahe -
lyett, hogy Holmes meg pró bál ná még is le gyõz ni a tech no ló gi át, a ver sen gés he lyett
in kább ar ra for dít ja az ere jét, hogy sa ját ké pes sé ge it a le he tõ leg job ban ki egé szít se a
ren del ke zé sé re ál ló esz kö zök kel. Szá mos pél dát lát ha tunk ar ra, hogy a de tek tív nem
tud dol go kat (a Nagy játsz má ban alap ve tõ csil la gá sza ti is me re tei hi á nyoz nak, a The
Sign of Three cí mû rész ben el fe lej ti az epi zód kö zép pont já ban ál ló bûn tény ter ve zett
ál do za tá nak szo ba szá mát), ami ben azon ban kí sér te ti es ké pes sé ge meg je le nik, az az,
hogy rend szert tud te rem te ni az in for má ció hal maz ban, avagy meg lát ja a már meg lé -
võ rend szert. A rend szer te rem tés re szá mos pél dát lát ha tunk, ami kor Sher lock már
em lí tett el me pa lo tá ja ke rül szó ba, amely ben a meg fi gyelt in for má ci ó kat konk rét he -
lyek hez ren de li hoz zá – az az, ha a The Empty Hearse epi zód ból in du lunk ki, amely -
ben az el me pa lo tát a lon do ni met ró je le ní ti meg, ak kor azt lát hat juk, hogy Sher lock
a vá ros ra ír ja rá a meg fi gye lé se it. A má sik op ció, ami kor a nyo mo zó meg lát ja a rend -
szert ab ban, ami a töb bi meg fi gye lõ szá má ra vé let len sze rû nek vagy ka o ti kus nak tûn -
het: er re az es he tõ ség re szá mos pél dát lát ha tunk azok ban a je le ne tek ben, ami kor
Sher lock Lon don ban köz le ke dik. A fo lya ma to san vál to zó vá ros tér ké pe min den idõ -
pil la nat ban nap ra kész ál la pot ban van a nyo mo zó fe jé ben, mint ha fe lül rõl te kin te ne
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Lon don tér ké pé re (ha son la to san pél dá ul a mû hol das kép al ko tó rend sze rek hez). Ez a
panoptikus te kin tet rend kí vül hasz nos nak bi zo nyul gya nú sí tot tak ül dö zé se kor (mint
pél dá ul A ró zsa szín ta nul mány ban), il let ve ami kor egy má sod per cet sem vesz te get -
het, hogy meg ment se az el ra bolt Watsont (The Empty Hearse). A so ro zat te le ví zi ó ban
le ve tí tett el sõ epi zód já ba ugyan nem ke rült be le, de A ró zsa szín ta nul mány pilot ver -
zi ó ja tar tal maz egy na gyon so kat mon dó je le ne tet, ami kor is Sher lock egy bûn je let
ke res ve brixtoni ház te tõk rõl le te kint ve fé sü li át a kör nyé ket. Az ál ta la el fog lalt po zí -
ció ha son la tos a foucault-i Panopticon meg fi gye lõ jé nek po zí ci ó já hoz: a nyo mo zó egy
ki emelt he lyen, ám a meg fi gyel tek te kin te te elõl rejt ve te kint le a meg fi gye lés tár gyá -
ra, a (bû nös) vá ros ra.

Ezek a meg fi gye lé si tech ni kák ugyan ak kor nem csu pán a pri vát szfé rát ér tel me -
zik új ra, ha nem – mi vel alap ve tõ cél juk a köz-, il let ve nem zet biz ton ság fenn tar tá sa
– azt is, aho gyan a bûn té nyek rõl és bûn cse lek mé nyek rõl gon dol ko dunk. Akár a zárt -
lán cú rend sze re ket, akár az online adat gyûj tést vesszük ala pul, ezen tech ni kák cél -
ja, hogy ki szûr jék a po ten ci á li san kri mi ná lis ele me ket, meg aka dá lyoz zák a ter ve zett
bûn cse lek mé nye ket, il let ve ezek be kö vet ke zé se után bi zo nyí té ko kat szol gál tas sa nak.
Mi vel azon ban a meg fi gye lõ rend sze rek nem csu pán kri mi ná lis te vé keny sé ge ket rög -
zí te nek, ha nem min den, a rend szer meg fi gye lõ te ré be be ke rü lõ egyén te vé keny sé ge -
it, a rend szer dis kur zu sá ban min den egyén po ten ci á lis bûn el kö ve tõ vé, min den tett
po ten ci á lis bûn cse lek mény rész éve vá lik. Aho gyan te hát az or vo si dis kur zus alá ren -
delt, gyer me ki po zí ci ó ba ta szít ja a be te ge ket, a meg fi gye lõ rend sze rek szin tén alá ren -
delt, po ten ci á lis kri mi ná lis elem mé nyil vá nít ják az egyént, aki így sok szo ro san ki -
szol gál ta tot tá vá lik az õt áb rá zo ló fel vé te lek és a te vé keny sé gé rõl ta nús ko dó egyéb
fel jegy zé sek ér tel me zõi szá má ra. En nek le he tünk ta núi Moriarty lejáratókampánya
so rán is: a Sher lock ko ráb bi te vé keny sé gé rõl szó ló fel jegy zé sek, le gye nek azok az or -
szá gos mé dia cik kei, Watson blogbejegyzései vagy a Moriarty em be rei ál tal ké szí tett
fel vé te lek, új ér tel me zést kap nak; ahogy a nagy kö zön ség ko ráb ban Sher lock zse ni a -
li tá sá nak bi zo nyí té ka ként ol vas ta õket, úgy most bûn jel lé vál tak, ame lyek mind azt
bi zo nyít ják, Sher lock Holmes, a nagy de tek tív – és Jim Moriarty, az el ve te mült go -
nosz te võ – csu pán fik ció.

Ha ezen a pon ton vissza té rünk a te kin tet kér dé sé hez, amely Sher lock ese té ben a
foucault-i Panopticon meg fi gye lõ jét idé zi, azt lát hat juk, hogy a szá má ra min den és
min den ki po ten ci á li san kri mi ná lis elem, és en nek ered mé nye az is, hogy a nyo mo -
zó vá lo ga tás nél kül szív ja ma gá ba az in for má ci ót, mi vel elõ re nem lát ha tó, hogy mi
vá lik fon tos sá az ese mé nyek ké sõb bi ala ku lá sa so rán. Míg azon ban Sher lock pa ra no -
i ás meg fi gye lé si kény sze re, ez ál tal pe dig a te kin te te elé ke rü lõ egyé nek kri mi na li zá -
lá sa csu pán a de tek tív min den ko ri moz gás te ré re kor lá to zó dik, a las san már szin ten
min de nütt je len lé võ nagy vá ro si meg fi gye lõ rend sze rek paranoid te kin te tei gya kor la -
ti lag min den kit po ten ci á lis bûn el kö ve tõ ként bé lye gez nek meg. Ezek alap ján pe dig
ar ra a kö vet kez te tés re jut ha tunk, hogy Sir Arthur Conan Doyle Sher lock Holmesa
nem csu pán ab ban a te kin tet ben elõz te meg a ko rát, hogy élen járt a tech ni kai ered -
mé nyek fel hasz ná lá sá ban egy, ak kor még alig lé te zõ szak má ban, ha nem ab ban a te -
kin tet ben is, hogy lá tás mód já val egy olyan vi lág ké pet vil lan tott fel, amely a 19. szá -
zad ban még sem mi képp nem lé te zett. Lon don szá mos te kin tet ben meg vál to zott az -
óta, hogy Holmes be lé pett ab ba a bí bor vö rös dol go zó szo bá ba – az egyik leg ér de ke -
sebb és egy ben leg ré misz tõbb vál to zás két ség kí vül az, hogy a vá ros fel nõtt a de tek -
tív hez: ma gá é vá tet te azt a pa to ló gi á san gya nak vó, in for má ció éhes lá tás mó dot, ame -
lyet a de tek tív tõl már meg szok hat tunk. 

62

2014/3



JEGY ZE TEK
1. Sir Arthur Conan Doyle: The Dying Detective. In: Uõ: Sher lock Holmes. The Complete Stories. Wordsworth
Editions, Lon don, 2006. 1176.
2. Lon don iro dal mi meg je le né sé vel szá mos kö tet fog lal ko zik, mint pél dá ul Julian Wolfreys Writing Lon don cí -
mû kö te tei: Writing Lon don Vol. 1: The Trace of the Urban Text from Blake to Dickens; Vol. 2: Materiality, mem-
ory, Spectrality. Vol. 3: Inventions of the City. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 1998, 2004 és 2007, il let ve
ugyan csak tõ le ol vas ha tó a Dickens’s Lon don cí mû kö tet is (Edin burgh University Press, Edin burgh, 2012).
Lon don iro dal mi meg je le né se i nek té má ja Peter Ackroyd Lon don – The Biography cí mû mun ká já ban is (Anchor
Books, New York, 2003), il let ve ugyan er rõl ol vas ha tunk még pél dá ul Nicholas Freeman: Conceiving the City:
Lon don, Literature and Art 1870-1914 (Ox ford University Press, Ox ford, 2007) cí mû kö te té ben is.
3. Az idé zett mon dat olyan mér ték ben forrt össze a de tek tív alak já val, hogy a leg fris sebb, Sher lock Holmes
alak ját fel vo nul ta tó ame ri kai te le ví zi ós so ro zat az Elementary cí met kap ta. A CBS csa tor na 2012-ben in dult
so ro za ta Ma gya ror szá gon Sher lock és Watson cí men fut.
4. Adam Reed: City of Details: Interpreting the Personality of Lon don. The Jo ur nal of the Royal Anthropological
Institute 2002. 1. sz. 127–141.
5. Uo. 133.
6. Az nem tel je sen vi lá gos, hogy a BBC az epi zód el ké szí té sén kí vül ját szott-e még va la mi lyen sze re pet a kam -
pány be in dí tá sá ban vagy ez tel jes mér ték ben a ra jon gók mun ká ja volt, ugyan ak kor a promóciós anya gok (post-
it jegy zet la pok, gra fi kák, pla ká tok) a né zõk mun kái vol tak.
7. Richard Sennett: Flesh and Stone: The Body and the City in Wes tern Civilisation. Norton, New York, 1984.
8. Reed: i.m. 127.
9. Ronald R. Thomas: Detective Fiction and the Rise of Forensic Science. Camb rid ge University Press, Camb -
rid ge, 2004.
10. A Sher lock Holmes tör té ne tek ben szá mos uta lást ta lá lunk az or vos tu do mány ra: Dr. John Watson ma ga is
or vos per sze, emel lett Conan Doyle Sher lock Holmes ka rak te rét egy Jospeh Bell ne vû or vos ról min táz ta, akit
a szer zõ or vo si ta nul má nyai so rán is mert meg az Edin burghi Egye te men.
11. Sir Arthur Conan Doyle: A Study in Scarlet. In: Sher lock Holmes. The Complete Stories. Wordsworth
Editions, Lon don, 2006. 14. A Sir Arthur Conan Doyle ere de ti Sher lock Holmes tör té ne te i bõl szár ma zó idé ze -
te ket vé gig sa ját for dí tá som ban köz löm, ugyan is a ma gyar for dí tás ban szá mos fon tos uta lás el sik kad, mint pél -
dá ul az imént idé zett „emész tõ gö dör” ha son lat is.
12. Uo. 20.
13. Uo. 29.
14. Uo. 21.
15. Jeremy Lovering: The Empty Hearse. BBC One, 2014. ja nu ár 1.
16. Ké pi vi lá gát, Lon don-áb rá zo lá sá nak vi zu á lis stí lu sát te kint ve a Sher lock leg fon to sabb elõ ké pe nem va la -
mely kri mi so ro zat, fõ kép pen nem a Conan Doyle-történetek va la mely ko ráb bi adap tá ci ó ja, ha nem az an gol tit -
kos szol gá lat mû kö dé sét be mu ta tó Spooks (ma gya rul MI5 – Tit kos szol gá lat), amely a vá ros szö ve té be kí sér tet -
ként be le ve szõ hír szer zõk te kin te tén és tech no ló gia – zárt lán cú ka me rák, le hall ga tó esz kö zök, online te vé -
keny sé get mo ni to ro zó prog ra mok és szá mos más esz köz se gít sé gé vel – em ber te len, pro té zis-jel le gû te kin te tén
ke resz tül je le ní ti meg a met ro po liszt. A so ro zat vi lá gá nak em ber te len sé gét az is jól jel zi, hogy in du lá sa után
igen ha mar az zal tett szert ké tes hír név re, hogy a meg szo kott nál jó val gyak rab ban ik tat ta ki sze rep lõ it, akik al -
kat rész mód já ra azon nal pó tol ha tó ak vol tak.
17. Lásd Peter H. Shuck: Rethinking Informed Consent. The Yale Law Jo ur nal 1994. 4. sz. 899–959.
18. La u ra K. Donohue: Anglo-American Privacy and Surveillance. The Jo ur nal of Criminal Law and
Criminology 2006. 3. sz. 1059–1208. itt: 1191-92.
19. Bár a Sher lock lá tás mód ja nem gya ko ri az adap tá ci ók so rá ban, ugyan ak kor nem is tel je sen új: né hány ko -
ráb bi film vál to zat, amely Holmes ka rak te ré vel ope rált, pél dá ul a II vi lág há bo rú ide jé re he lyez te a cse lek ményt
(ilyen az 1942-es Sher lock Holmes és a ter ror hang ja), vagy a hu sza dik szá zad ele jé re (mint a 2000-es években
ké szült Sher lock Holmes és a se lyem ha ris nya ese te).
20. Sher lock: Complete Series One & Two. Lon don, 2 entertain Video Ltd, 2012.
21. A me rény let so rán a reg ge li csúcs for ga lom ban több bom ba rob bant tö meg köz le ke dé si esz kö zö kön. Ez a tá -
ma dás drá mai mó don je lez te Lon don sé rü lé keny sé gét, hi szen a robbantássorozat bel föl di ter ro riz mus ered mé -
nye volt – még úgy is, hogy a 2001. szep tem ber 11-i New York-i ter ror tá ma dás után nem csu pán az Egye sült
Ál la mok, ha nem szá mos má sik or szág gal együtt az Egye sült Ki rály ság is ki emelt fi gyel met for dí tott a ter ro riz -
mus el le ni vé de ke zés re, amely nek egyik ered mé nye a 2001-ben el fo ga dott „ATCSA,” a ter ror le há rí tás ról, bû -
nö zés rõl és nem zet biz ton ság ról szó ló tör vény. (Donohue: i.m. 1180.)
22. Ugyan ak kor az sem hagy ha tó fi gyel men kí vül, hogy a so ro zat ed dig évad jai so rán fel vo nul ta tott két
„fõgonosz,” James Moriarty és Charles Augustus Magnussen mind ket ten kül föl di ek: Moriarty ír, Magnussen
pe dig kö ze lebb rõl meg nem ha tá ro zott nem ze ti sé gû, de hang sú lyo zot tan ide gen.
23. A Sher lock leg utób bi epi zód ja i ban tár gyalt té mák meg je len tek pél dá ul a már em lí tett, 2002–2011 kö zött
fu tó MI5 – Tit kos szol gá lat cí mû BBC so ro zat ban is, amely nem zet biz ton sá gi prob lé má kat dol go zott fel. A so -
ro zat sza kí tott a kém mû faj James Bond-történetekben meg ala po zott tra dí ci ó já val, és nem di csõ í tet te az ügy -
nö kök mun ká ját, ehe lyett igye ke zett meg mu tat ni Lon don és az Egye sült Ki rály ság esen dõ sé gét és ki szol gál ta -
tott sá gát. En nek egyik leg lát vá nyo sabb pél dá ja az „I Spy Apocalypse” cí mû epi zód, amely nek so rán a tit kos -
szol gá lat fõ ha di szál lás ára be zárt ügy nö kök kény te le nek szin te te he tet le nül vé gig néz ni, ahogy egy szennye zett
bom ba vé gig pusz tít Lon do non, és a ki rá lyi csa lád, va la mint ve ze tõ po li ti ku sok ha lá lát okoz za. Bár a ké sõb bi -
ek ben ki de rül, hogy mind ez csu pán egy szi mu lá ci ós gya kor lat volt, az eset fel hív ta a fi gyel met ar ra, hogy egy
ha son ló tá ma dás ese tén a tit kos szol gá lat – és egy ben az or szág – mennyi re ki szol gál ta tott hely zet ben van.
Az ur bá nus szo ron gás ref lek tá lá sa azon ban nem kor lá to zó dik a bûn ügyi té mák kal fog lal ko zó mû so rok ra:
ugyan ezt a fé lel met és pa ra no i át ta lál juk meg a Doctor Who (2005) és a Torchwood – Az ûrlényvadászok (2006)

63

2014/3



cí mû science fiction so ro za tok ban is, ame lyek ben földönkívüliek gyak ran tá mad nak Lon don ra vagy Cardiffra,
em be ri se gít ség gel vagy anél kül. A két so ro zat, kü lö nö sen pe dig a Ki vagy, do ki? ugyan ak kor szem be száll az -
zal a mû fa ji szte re o tí pi á val, amely az ûr bõl ér ke zõ ide ge ne ket áb rá zol ja ve szé lyes elem ként, ugyan is a so ro -
zat ban szá mos al ka lom mal ta núi le he tünk an nak, hogy az em be rek sok kal na gyobb fe nye ge tést je len te nek a
földönkívülieknél. Mind azo nál tal nem hagy hat juk fi gyel men kí vül azt a tény, hogy a két so ro zat vol ta kép pen
az ide ge nek tõl va ló fé le lem re ala poz, az „ide gen” szót a le he tõ leg tá gab ban ér tel mez ve.
24. Raymond Wacks: Privacy. A Very Short Introduction. Ox ford University Press, Ox ford, 2010. 1.
25. Sir Arthur Conan Doyle: A Case of Identity. In: Uõ: Sher lock Holmes. The Complete Stories. Wordsworth
Editions, Lon don, 2006. 469.
26. Nick Hurran: His Last Vow. BBC One, 2014. ja nu ár 12.

64

2014/3




