HUDÁCSKÓ BRIGITTA

#SHERLOCKÉL
Paranoia, bûnüldözés és a privát szféra halála
a Sherlock címû sorozatban

A

közkeletû viktoriánus elképzelés szerint a nagyvárosi bûnözés a város testét
pusztító betegség, a rendõrség és a detektív munkája pedig a diagnózis felállítása, ami nem más, mint az elsõ lépés a város –
elsõsorban London – gyógyulása felé vezetõ úton.
Az orvoslás testi és morális alfajaira az egyik Sherlock Holmes-elbeszélés, A haldokló detektív is reflektál, melyben a nyomozó aktuális ellenfele, a keleti betegségekre specializálódott Culverton Smith
meg is jegyzi, mennyire hasonlatos a kettejük
munkája: ami Holmes számára a gonosztevõ, az
Culvertonnak a mikroba, és kísérleti edényei a világ legszörnyûbb tetteinek elkövetõit tartják fogságban.1 Azonban ahogy az urbánus bûnözés kialakulásának elsõ napjaiban az orvosok figyelmét
még leginkább a ma már sokkal kisebb aggodalmat
okozó angolkór, tífusz és himlõ kötötték le, idõközben a bûnözés ellen harcoló „orvosok” munkája is jelentõs mértékben megváltozott. A metropoliszok kialakulásának elsõ napjaiban a városi bûnözés forrásait két nagyobb csoportra oszthatjuk:
a romlás részben belsõ fenyegetettségként jelent
meg, azaz a bûnelkövetõk az etnikai szempontból
többé-kevésbé homogén város lakói közül kerültek ki, másrészt azt láthatjuk, hogy a „fertõzés” kívülrõl – például a gyarmatokról kerül be a városba, Ausztráliából visszatért ültetvényesek, korábban kitoloncolt bûnözõk, Amerikából érkezett
mormonok közvetítésével, ami ugyancsak megerõsíti a korábban gyarmati ültetvényes Culverton
Smith által felállított (és ironikus módon megtestesített) párhuzamot: az Angliában és a kontinensen megszokott betegségek mellett a birodalom
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terjeszkedésével együtt új kórok jelentek meg a városban is – mind testi, mind pedig
erkölcsi formában.
A 20. század második felétõl ismét egyre inkább szemtanúi lehetünk a növekvõ
külsõ fenyegetettségnek, ám ekkor már nem az egykori gyarmatokról behurcolt veszélyes elemek adnak igazi okot aggodalomra, hanem az a tény, hogy London háborús cselekmények és terrorista akciók célpontjává vált. A várost érintõ változások
következményei a detektív munkájában is visszatükrözõdnek, ahogy az idõ elõrehaladtával más természetû bûntényekkel és bûnözõkkel kell felvennie a küzdelmet. Jelen tanulmányban ezért azt vizsgálom, hogyan jelenik meg London, a bûnösen beteg város Sir Arthur Conan Doyle eredeti Sherlock Holmes-történeteiben, amelyek
egyrészt a nagyvárosi bûnözésrõl hírt adó és azt mûfajalakító tényezõvé változtató
elbeszéléstípus alapját képezik, másrészt pedig jelentõs szerepük volt a Londonról,
akár mint fiktív, akár mint valós metropoliszról kialakult kép formálásában. Tanulmányom fókuszában az eredeti történetek mellett az egyik legfrissebb televíziós feldolgozás áll, a BBC 2010-ben indult és jelenleg is futó Sherlock címû sorozata,
amelynek kilenc eddig elkészült részébõl hatot már Magyarországon is bemutattak.
Mielõtt azonban megvizsgálnánk Sherlockot és a Sherlockot, érdemes egy pillantást
vetnünk London további reprezentációira, hogy a késõbbiekben megláthassuk,
mennyiben hozott újszerû látásmódot – ha hozott – a BBC legfrissebb sorozata.2
Sherlock Holmes viktoriánus Londonját aligha kell bemutatni bárkinek is: ennek
oka részben az, hogy Conan Doyle történetei a filmes adaptációkkal együtt vagy akár
azoktól eltekintve is még mindig rendkívül népszerûek, és a szerzõ víziója a 19. századi metropoliszról a mai napig élénkén él az olvasóközönség képzeletében. Az általunk ismert Sherlock Holmes-i London azonban egy olyan nagyváros képét mutatja be, amely ilyen formában sosem létezett, mint ahogy néhány, a detektívvel összekapcsolódó ikonikus kellék vagy elképzelés sem – ilyen például a legendás és gyakran idézett „Elementary, my dear Watson!” azaz „Alapvetõ, kedves Watson!” kitétel
is, amely sosem képezte részét a Conan Doyle-kánonnak, csak a késõbbiekben tapadt
hozzá a Holmesról kialakult képhez.3 London a nyugati irodalom egyik legnépszerûbb helyszíne, így a város imázsát is nagy mértékben formálták ezek a szövegek: az
antropológus Adam Reed a város személyiségének ilyetén nyomait kutatta, amikor
is egy csapatnyi lelkes városlakóval értekezett Londonról, akik az érdeklõdõk számára tematikus túrákat szerveznek a városban. Reed arra a következtetésre jutott, hogy
London személyiségét jelentõsen befolyásolta és formálta az irodalom, és az említett
önjelölt idegenvezetõk túráik során szintén nagy mértékben támaszkodnak a város
irodalmi reprezentációira. Az útikönyvek helyett a város bemutatásakor a London
által ihletett irodalomhoz fordultak, és meggyõzõdésük szerint a regények kínálják
az egyik legjobb eszközt arra, hogy életre keltsék a várost.4 London irodalmi története és jelenléte az irodalomban oly mértékben áthatja a várost, hogy az ide látogatók
például számos különbözõ tematikus túra közül választhatnak, amelyek során a
Shakespeare, Dickens, Woolf vagy akár George Bernard Shaw mûveiben fontos szerepet kapó helyszíneket járhatják be.5 Érdekes megfigyelni, hogy egyrészt a fikciós
mûvekben megjelenõ London jelentõs mértékben vonzóbbnak vagy legalábbis izgalmasabbnak tûnik, mint a voltaképpeni város, másrészt pedig – ebben az esetben legalábbis – a látogatók számára sokkal valódibbnak vagy elérhetõbbnek is tûnik, mint
az útikönyvekben bemutatott – ha nem is fiktív, de egy adott idõpillanatban megállított és szintén önkényes módon szelektált – London. Ez a tendencia aztán a
szimulákrum-logika alapján visszahathat – és Sherlock Holmes esetében kétségtelenül vissza is hat – a városra, amikor az maga is megpróbál igazodni az irodalomban
megalkotott képhez. Sherlock Holmes természetesen a város egyik leghíresebb és
legkedveltebb fiktív lakosa, és az õ példája illusztrálja talán a leglátványosabban a

fikció valósággá válását, a baudrillard-i szimulákrum mûködését. Ahogy történeteiben Conan Doyle megragadta saját korának Londonját, úgy London ma megpróbál
Sherlock Holmes otthonává válni: szemtanúi lehetünk annak, ahogy a város hajlandó alkalmazkodni az irodalomhoz például abban, ahogy a Baker Street Museum
megkapta a Baker Street 221B címet a házszámok újraosztásakor, holott eredetileg a
237–241. számok alatt helyezkedett el az épület.
A Sherlock sok tekintetben reflektál a „London mint Sherlock Holmes Londonjának szimulákruma” toposzra, ezt azonban a többi vizuális adaptációtól eltérõ, eredetibb módon teszi. A BBC sorozata nem úgy neoviktoriánus, hogy élethûen rekonstruálja a késõ-viktoriánus Londont – vagy annak szimulákrum-változatát –, hanem
úgy, hogy nagyon is mai Holmes-figurát teremt, illetve hangsúlyozottan kortárs Londont ábrázol, amelyben egyvalami marad változatlan: Holmes és az általa ismert és
felügyelt városi tér viszonya, illetve a detektív „újdonsága” ebben a városi térben. S
mindezt úgy hajtja végre a sorozat, hogy a mai, „posztmodern” London fizikai vonásaitól függetlenül már mindig is Holmes Londonjaként, a Holmes-London
szimulákrumaként jelenítõdik meg. Jól szemlélteti ezt például a második évad utolsó epizódja és ennek fogadtatása. Az epizódban a detektív fõellensége, Jim Moriarty
egy nagyszabású médiakampány keretein belül bemocskolja Holmes nevét és kétséget ébreszt a nagyközönségben afelõl, vajon Sherlock Holmes munkássága végig
olyan tiszta és autentikus volt-e, mint amilyennek addig látszott. A vádaskodások
hatására Holmes végül megrendezi a saját halálát, ezzel a nyilvánosság szemében
igazolva Moriarty vádjait. Míg ezek a vádak legnagyobbrészt az országos sajtóban jelennek meg, az epizód során végig láthatjuk egy másfajta nyilvánosság vagy kommunikációs rendszer példáit is: a graffitiket, amelyeket a detektívnek szóló üzenetekként értelmezhetünk. Az epizód akkora hatással volt az egyébként is rendkívül elkötelezett Sherlock-rajongótáborra, hogy hamarosan gerillakampány kezdõdött, amelynek során plakátokat és matricákat ragasztottak ki nyilvános helyekre, mosdóktól
kezdve egyetemi campusokig, amelyeken például az „I believe in Sherlock Holmes”
(„Hiszek Sherlock Holmesban”) és „Moriarty was real” („Moriarty valóságos volt”)
feliratok álltak.6 A #BelieveinSherlock (#HiggySherlockban) kampány nem korlátozódott kizárólag Londonra, ugyanakkor rövid idõ alatt sok olyan embert mozgatott
meg, akik lelkes követõi voltak a sorozatnak. Ugyanúgy, mint a Baker Street 221B
cím átruházásakor, itt is annak lehetünk tanúi, hogy a fiktív és valóságos helyek
összeolvadnak: a #BelieveinSherlock kampány gyors sikere és puszta léte is újfent
bizonyítja, hogy London erõteljes, ám fiktív ábrázolását sokan valóságosabbnak érzékelik, mint a voltaképpeni várost, és ez a tény olyan erõvel bír, ami képes a város
fizikai arculatának megváltoztatására is.
Amennyiben elfogadjuk, hogy Londonnak van személyisége, úgy az az ókori eredetû metafora is újraértelmezõdhet, amely a várost fizikai és absztrakt értelemben is
emberi testhez hasonlítja. Richard Sennett Flesh and Stone: The Body and the City in
Western Civilisation címû kötetében fejti ki ezt az elképzelést, amelyben azt láthatjuk,
hogy a test mûködésének megértése már Athénban is szorosan összekapcsolódott a
város megértésének mûködésével.7 A város gyarapszik, hanyatlik és úgy pusztul, ahogyan a test is hanyatlik. Úgy tûnik, hogy a városnak megvan a saját élete, s ez nem
csupán az ott élõ emberek tevékenységének összeadódását jelenti, hanem a város
önálló lényként felfogott életét is.8 E szerint a meglátás szerint tehát Londonnak teste, lelke és saját élete van, amelyet tudatos politikai vagy városarculat-formáló erõk
nem minden esetben és csak részben képesek befolyásolni vagy irányítani. Ez a nézet egybevág a már korábban említett viktoriánus elmélettel a nagyvárosi bûnözést illetõen: amikor bûntény történik, az annak a jele, hogy a város megbetegedett, és orvosra van szüksége. E mögött a nézet mögött természetesen – legalábbis részben – a
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viktoriánus korban végbemenõ tudományos és társadalomelméleti diskurzusokat
sejthetjük, amelyek nem csupán az orvostudományt és a hozzá kapcsolódó területeket érintették, hanem utat nyitottak egy olyan új tudomány számára, amely a városi
bûnözést tette meg saját tárgyának – ez pedig a kriminológia volt. A történelem során
elõször lehetségessé vált, hogy tudományos módszereket vessenek be a rendõrségi
munkában és a bûnözök vizsgálatában. Ennek a törekvésnek volt sajátos lenyomata a
kriminálpatológia, amely Lombroso és mások nyomán úgy vélte, külsõ testi jegyek
alapján lehetséges megállapítani a bûnözõi tendenciákat, amellyel voltaképpen kimondták, hogy a bûncselekmények a bûnözõben és a városban munkálkodó betegség
eredményei. A kriminálpatológia, amellett, hogy a bûnüldözõ szervek munkáját segítette, azt is lehetõvé tette, hogy a tudomány segítségével egy újfajta narratívába rendezzük azokat az eseményeket, amelyek korábban csupán rendkívül felkavaró tények
sorának tûntek.9 Ilyen körülmények között nem meglepõ az sem, hogy a polgári foglalkozására nézve orvos Conan Doyle elbeszéléseiben a magándetektív karaktere az
orvos alakjából nõtte ki magát, sõt a szerzõ elsõ tervei alapján Watson és Holmes egyazon személy lett volna: egy orvos, aki nyomoz; a nyomozó és orvos szárnysegédje
csak a késõbbiekben vált két külön karakterré.10
Ha megnézzük, hogyan jelenik meg London elõször a Holmes-kánonban, azt láthatjuk, hogy A bíborvörös dolgozószobában, amely az elsõ a Sherlock Holmes-történetek sorában, a katonaságtól leszerelõ Watson mint „the great wilderness of London,” illetve „the great cesspool of London”-ként11 emlegeti a várost – azaz vadonnak, illetve hatalmas emésztõgödörnek titulálja, amely felé a Birodalom minden léhûtõje (õt magát is beleértve) elkerülhetetlenül gravitál. Érdemes megfigyelni
Watson szóválasztását, hiszen a „wilderness” szó háborítatlan (vagy elhagyatott)
dzsungelt, vadont jelent, ami az orvosi metaforikával összekapcsolódva arra utal,
hogy a nagyváros-dzsungel metafora korántsem ártatlan képzõdmény volt, hanem a
késõ viktoriánus degenerációs szorongások egyik kulcsmetaforája, amelyet Bram
Stoker Draculájában vagy H. G. Wells fantasztikus regényeiben is megtalálunk. A város mint emésztõgödör metaforája különösen azért érdekes, mert a civilizatorikus célú birodalmi „kisugárzás” vagy „kiáradás” ellentétét sugallja: a metropolisz afféle
kloáka, ahol a birodalom salakanyaga gyûlik össze. Az emésztõgödör tenyészete
(„kultúrája”) ugyanakkor – már csak veszélyessége miatt is – tudományos vizsgálódás tárgyaként kínálkozik. Mindezek után pedig magától értetõdõ, hogy az összegyûlt emberanyag vizsgálata tudóst kívánt, és – ahogy Watson rámutat – Sherlock
Holmes a legmegfelelõbb személy a feladatra, ugyanis igencsak változatos tudással
rendelkezik különbözõ területeken, mint a botanika, geológia, kémia, anatómia és a
bûntényekrõl beszámoló szenzációhajhász irodalom.
Watson leírása alapján azonban úgy tûnik, hogy a doktor önmagát is a városban
összegyûlõ emberi hulladék közé sorolja, és valamilyen mértékben talán igaza is
van, hiszen õ maga is csupán céltalanul sodródik Londonba. Miután hosszas betegség után alkalmatlannak bizonyult a további szolgálatra és leszerelt a hadseregbõl,
ráadásul semmiféle családi vagy szakmai kötelék nem vonzza egy konkrét helyre,
természetesnek tûnhet, hogy õ is a hozzá hasonlóan céltalanul sodródó elemek tartálya felé gravitáljon. Természetesen Sherlock Holmes is hasonló okokból él Londonban: habár nála nem hiányoznak teljes mértékben a családi kötelékek, Holmes különcségének és szokatlan szellemi kapacitásának köszönhetõen egy szorosabban
összetartó, kisebb közösségben mindenképpen kitaszítottnak számítana. A metropolisz anonimitása azonban lehetõséget ad számára, hogy integrálódjon – már
amennyire ez szükséges vagy egyáltalán lehetséges –, illetve hogy anyagi és szakmai
értelemben is hasznosítsa azokat a készségeit, amelyek máshol éppenséggel kívülállóvá tennék.

Amennyiben a bûnözést a város betegségeként értelmezzük, akkor az esetet ellátó orvosnak rendkívüli jártasságot kell mutatnia a beteg fiziológiájában és patológiájában. A bíborvörös dolgozószoba címû történetben Watson arról számol be, hogy
Holmes valóban jól ismeri a metropoliszt: „egy pillantással meg tudja különböztetni
a talajfajtákat. Séták után gyakran mutatta meg a nadrágjára fröccsent sárfoltokat, és
ezek színe és állaga alapján megmondta, hogy azok London mely részein ragadtak a
ruházatára.”12 A történetben további utalásokat is találunk arra, hogy London (beteg)
testként képzõdik meg ebben a világban: Watson megemlít egy lakást, amely „egy
London-külváros ütõerének közelében”13 található. Holmes tudása magától értetõdõ
módon hasznosnak bizonyul a detektívmunka során, ahogy a nyomozó egyéb természetû ismeretei is: „minden jelen és múlt századbeli bûntényt ismer,”14 azaz tudja,
hogy néz ki a beteg és milyen betegségekre hajlamos, így minden szükséges eszköz
rendelkezésére áll a sikeres diagnózis felállításához. A Sherlock ebben is követi az
eredetit: minden egyes epizód arról tanúskodik, hogy a nyomozó megdöbbentõ részletességgel ismeri Londont, csak éppen ennek a tudásnak a „medialitása” változott
meg. A sorozat képi világa nagyban hozzásegíti a nézõt ahhoz, hogy betekintést
nyerjen Sherlock víziójába: az elsõ részben tanúi lehetünk annak, hogy a detektív
szinte emberi GPS-ként látja át a város topográfiáját, de késõbb is számos alkalommal meggyõzõdhetünk róla, hogy mennyire tisztában van a természetes és épített
környezet sajátosságaival. Holmes és London kapcsolatának intim mivolta azonban
akkor válik igazán nyilvánvalóvá, amikor a harmadik évad elsõ epizódjában betekintést nyerhetünk Sherlock elmepalotájába – azaz a sorozat a nézõ szeme elé vetíti azt
a gondolatfolyamatot, amelynek során a nyomozó az ars memoria klasszikus hagyományát felelevenítve felidéz és feldolgoz bizonyos információkat, amelyekre a nyomozás adott pontján szüksége van. Sherlock Holmes elmepalotája pedig, vagy legalábbis annak egy szegmense a londoni metró.15 Mindebbõl azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a detektív internalizálta a várost, bizonyos formában saját maga kiterjesztésének és kivetülésének tekinti és ekként éli meg Londont, ez az egyedi helyzet pedig egyedi pozíciót teremt a számára.16 Ugyanebben a részben tanúi lehetünk
annak, ahogy Sherlock oly mértékben tisztában van a város mûködésének sajátosságaival (azaz London testének fiziológiájával), hogy egyes személyek tevékenysége
alapján következtetéseket tud levonni arról, vajon az adott pillanatban fenyegeti-e
Londont valamilyen veszély – ahogy bizonyos testi szervek mûködési rendellenességei bizonyos testi veszélyekre hívják fel a figyelmet.
Ezen a ponton érdemes megvizsgálnunk, hogy a Sherlock Holmes-történetek
alapján milyen betegségben szenved a város: Watson korábbi emésztõgödör-analógiáját szem elõtt tartva azt láthatjuk, hogy nem is olyan egyszerû ezt meghatározni. Ebben a veszélyes anyagokkal teli tartályban minden összetevõben ott lappang a lehetõség, hogy felborítsa az elegy törékeny vegyi egyensúlyát, azaz csak a város pillanatnyi atmoszféráján, illetve a körülmények adott állásán múlik, hogy egy-egy londoni lakos bûnelkövetõvé válik-e vagy épp ellenkezõleg: segít a bûntények megoldásában. Holmes Baker Street Irregulars nevû csoportja (a sorozatban Sherlock hajléktalan-hálózata) épp erre a jelenségre példa: a nyomozó által alkalmazott utcagyerekek tekinthetõek potenciális bûnelkövetõknek (különösen a rendfenntartó erõk
szempontjából), amikor azonban Holmes igénybe veszi a segítségüket nyomozásai
során, épp a rendfenntartást segítik. De talán épp maga Holmes a legveszedelmesebb
elem ebben a keverékben, kivételes szellemi képességei és rugalmas erkölcsi normái
ugyanis (ön)pusztító tendenciákkal párosulnak, amelyek alaposan felborítanák London erkölcsi, kriminalisztikai és orvosi egyensúlyát, ha Holmes nem maradna a törvény oldalán. Azonban nem csupán briliáns elméje teszi õt a tökéletes személlyé a
nagyváros (nemcsak) erkölcsi kórságaival, a body politic, a politikai értelemben fel-
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fogott közösségi test megbetegedéseivel folytatott harcban, hanem az is, hogy bizonyos mértékben õ is beteg. Depresszióját, amely a jelentõs szellemi kihívásokkal
nem kecsegtetõ idõszakokban tör rá, ópiumfogyasztással (a sorozatban heroinnal)
enyhíti, illegális és saját testét romboló tevékenységbe bocsátkozik. Mindezek alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy talán ez a doktor épp azért olyan sikeres
a társadalmi betegségek diagnosztizálásában, mert õ maga is beteg, ahogy ezt Freud
is pontosan látta a pszichoanalízis vonatkozásában.
Amennyiben a várost mint testet olvassuk, azt látjuk, hogy a nagyvárosokban alkalmazott biztonságtechnikai eszközök hasonlatosak az orvosdiagnosztika vívmányaihoz: aligha van már olyan testrész (avagy városrész), amelyet ne vizsgálhatnánk
vagy figyelhetnénk meg egy alkalmas eszközzel. Amennyire hasznos azonban ez a
fejlemény, ugyanolyan komoly etikai kérdéseket is vet fel: bár a betegjogi és orvosetikai diskurzusok, illetve a betegjogokat érintõ törvények egyre nagyobb figyelmet
fordítanak arra, hogy a páciensek tájékozottan járuljanak hozzá minden õket érintõ
vizsgálathoz és kezeléshez, a gyakorlatban változatlanul tanúi lehetünk annak, hogy
a diagnosztika és gyógyítás mindennapi diskurzusába bekerülõ, voltaképpen kiszolgáltatott helyzetben lévõ beteg számára a beleegyezéshez szükséges tájékozottság
megszerzése számos nehézségbe ütközik a költséghatékonyságra törekvõ, bürokratikus eljárásrend miatt,17 és a beteg úgy érzékeli, az áll leginkább érdekében, ha a kezelés idejére föladja teste fölötti autonómiáját. Ennek a hozzáállásnak lehetünk tanúi a városi megfigyelõrendszerek gyakorlati alkalmazása során is: a köztereken, tömegközlekedési eszközökön és szinte minden nyilvános helyen elhelyezett zártláncú megfigyelõrendszerek ugyan a nagyközönség biztonságát szolgálják, ugyanakkor
az orvosi eljárásrendhez hasonlóan számos lényegi, társadalmi, jogi, politikai és társadalmi kockázattal járnak. Amennyiben az ilyen módon véletlenszerûen megfigyelt
egyén helyzetét vizsgáljuk, számos probléma vetõdik fel, amelyek közül a legsúlyosabb talán az, hogy a megfigyelés és adatgyûjtés eredményeképpen esetleg téves adatok vagy alaptalan vádak kerülhetnek az egyénrõl szóló, maradandó digitális feljegyzések sorába és a megfigyelt személynek nincs módja szembeszállni ezekkel a vádakkal.18 Amennyiben ezektõl a kockázatoktól el is tekintünk, akkor is be kell látnunk, hogy a (nemzet)biztonsági célú megfigyelési technikák az orvoslás gyakorlatához hasonlóan kiszolgáltatott helyzetbe taszítják az egyént, aki önkéntelenül lesz
a megfigyelés alanya és pusztán a nyilvános terek látogatásával hozzájárul privát
szférája leszûkítéséhez, illetve megszûnéséhez.
Ezek az állandó megfigyelés alatt tartott nyilvános (és idõnként hasonlóan szemmel tartott privát) terek lesznek a Sherlock helyszínei: a sorozat szakított a Conan
Doyle-adaptációk nagy része által követett hagyománnyal, és a detektív legújabb kalandjait a 2010-es évek Londonjába helyezte át.19 A Sherlock metropolisza többé már
nem a Birodalom központja, már nem a nyugati kultúra és politika legfontosabb városa (mint a századfordulón), és London népessége sem nõ már, de továbbra is dinamikus, mozgásban és változásban lévõ metropolisz, és többé-kevésbé Watson metaforája is érvényesnek tûnik: a lekötetlen elemek továbbra is errefelé sodródnak,
ugyanakkor ez az embercsoport a sok más összetevõ (például potenciális bûnözõk)
mellett menekülteket és bevándorlókat is magába foglal, akik már nem kizárólag korábbi gyarmati területekrõl érkeznek, tehát a metropolisz heterogénebb – és instabilabb – elegy, mint korábban bármikor.
A megváltozott geopolitikai körülmények kapcsán érdemes új metaforát bevezetnünk London olvasására. Ezt a képet Sherlock bátyja, Mycroft említi elõször, aki szerint mind a detektív, mind Watson másképp néznek a városra, mint az átlag londoni lakosok: õk nem csupán házak, autók és boltok sorát látják elsuhanni a taxi ablaka elõtt, hanem magát a harcteret.20 Mycroft eme észrevételét látszik igazolni a soro-

zat képi világa is: a legelsõ epizód ugyanis egy háborús jelenettel indul, amelyrõl a
késõbbiekben kiderül, hogy csupán Watson rémálma volt, amelyet Afganisztánban
szerzett élményei idéztek elõ. Amíg azonban az elbeszélés nem értelmezi számunkra a látottakat, a harc képei megdöbbentõek és felkavaróak lehetnek – hasonlatosan
a sorozatban elõforduló bûntényekhez, amelyek felkavaró és megrázó események sorozatának tûnnek addig a pontig, amíg a detektív nem értelmezi és narratívába nem
rendezi számunkra a látottakat. Habár London már a viktoriánus idõkben is a bûnözõk és a rendfenntartók közötti állandó háború színtere volt, ez a küzdelem a várossal együtt nõtt, s közben megváltozott. A szorosan vett bûnözésen, szervezett bûnözésen, az etnikai vagy a társadalmi feszültségekbõl táplálkozó zavargásokon kívül a
legjelentõsebb fenyegetés, amellyel ma a metropoliszoknak szembe kell nézniük, a
terrorizmus. London szempontjából a fordulópontot a 2005. július 7-i támadások jelentették.21
Ezek az események arra mutatnak, hogy elkezdtek elmosódni a határvonalak a
külsõ és belsõ fenyegetettség között: részben a metropolisz heterogén összetételének, részben pedig a technika vívmányainak köszönhetõen, amelyekre a késõbbiekben részletesebben is kitérek, egyre nehezebb meghatározni, pontosan mi is bizonyulhat fenyegetésnek. Habár Sherlock Holmes leginkább olyan ügyekkel foglalkozik, amelyek során egy konkrét személy valamely másik konkrét egyén kárára elkövetett bûntetteit vizsgálja, egyre gyakoribb, hogy szervezett bûnözéssel illetve terrorizmussal kapcsolatos eseteket derítsen fel, ez a tendencia pedig egyre fokozódik a
sorozat elõrehaladtával. Az elsõ és második évadban Holmes szembeszáll Jim
Moriartyval, aki ugyan egyedi bûnesetek megtervezésére és kivitelezésére szakosodott, azonban mindezt egy nemzetközi bûnözõi hálózat vezetõjeként teszi. Holmes
már ekkor belekeveredik egy terrorizmusellenes akcióba, ez a szál azonban a harmadik évadban válik igazán hangsúlyossá. A The Empty Hearse címû epizódban a detektív feladata annak megakadályozása, hogy egy robbanóanyagokkal megrakott, eltérített metrókocsi ne repítse a levegõbe a Parlamentet, Guy Fawkes 1605-ös merényletét (és a V mint vérbosszú címû filmet) idézve – méghozzá épp azon az éjszakán,
amikor a kormány egy terrorizmusellenes törvényrõl készül szavazni. Ez az epizód
a történelmi eseményeken kívül a 2005-ös merényletre is reflektál, hiszen a fenyegetés ebben az esetben is belülrõl érkezik: a robbantást egy Londonban operáló terroristasejt tervezte meg, a kivitelezésért pedig épp egy parlamenti képviselõ, Lord
Moran felelt volna. A sorozat eme gesztusa újfent arról a szorongásról tanúskodik,
ami egyre inkább úrrá lesz a metropoliszon: a fenyegetés azoktól érkezik, akiknek
feladatuk lenne ezt a fenyegetést elhárítani.22 Ez az MI5 – Titkosszolgálat sorozattal
létesíthetõ párhuzam relevanciájára utal, hiszen a terrorveszély, az új típusú háború
épp azt jelenti, hogy a sûrûn lakott városi központok váltak elsõdleges harctérré, és
ebbõl a szempontból – a metropolisz megjelenítésének szempontjából – is nagyon
fontos, hogy a Sherlockban sokkal hangsúlyosabb a politika, mint a Conan Doyletörténetekben. A sorozatban Mycroft alakja – sokszor magát Sherlockot is megdöbbentve – mindvégig ott van a háttérben, és mindig az az érzésünk – sokkal inkább és
sokkal meggyõzõbb módon, mint az eredeti történetek esetében –, hogy az egyes
bûnügyek szálai nagyon mélyre – vagy nagyon magasra – vezetnek, az országos és
nemzetközi politikai és gazdasági hatalom megfoghatatlan világába. Ugyanezért a
sorozat idõnként azt az érzetet kelti, hogy Mycroft játékmesterként mozgatja nem
csupán a brit politikai élet alakjait, hanem magát az öccsét is, és a Sherlock által
megoldott ügyek (különösképpen Moriarty hálózatának feloszlatása és a Charles
Augustus Magnussennel történõ leszámolás) némi kielégületlenség-érzetet hagynak
a nézõben, hiszen ahelyett, hogy a narratíva megnyugtatóan lezárulna, egyre újabb
történetszálak lehetõsége mutatkozik meg. Emellett pedig Mycroft mindenek felett
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álló alakja képes felülírni a már lezártnak tekintett narratívákat: az említett epizódban biztos halállal végzõdõ küldetésre indítja Sherlockot, hiszen öccse tanúk elõtt
végzett Magnussennel és látszólag ezúttal még õ sem tudja elrendezni, hogy a nyomozónak ne kelljen szembenéznie tettei következményével. Sherlock számûzetése
azonban pontosan négy percig tart, mikor is Moriarty visszatérte arra kényszeri
Mycroftot, hogy a nagyobb veszély elhárítása érdekében újraértelmezze testvére kedvéért az igazságszolgáltatást és hazarendelje Sherlockot.
A Sherlock persze nem az elsõ olyan sorozat, amely reflektál a terrorizmus fenyegetésére, illetve az ezzel kapcsolatos szorongásokra, hiszen az elmúlt évek során egyre több olyan brit produkció jelenítette meg ezeket a nagyvárosi félelmeket.23 Ez a tehetetlenségérzet legalábbis részben azoknak az új technológiáknak köszönhetõ,
amelyek a nagyvárosi bûnözés és a modern detektív megjelenése óta bukkantak fel.
Természetesen ezek az újítások a detektív számára is hasznosíthatóak: Sherlock
Holmes nem csupán a St. Bart’s kórház jól felszerelt laboratóriumát használja, hanem számos technikai eszközt is, például a legújabb Apple laptopot vagy iPhone-t.
Ugyanakkor azonban legyenek bármilyen hasznosak is ezek az eszközök a nyomozó
vagy akár a mindennapi városlakó számára, ugyanúgy könnyedén ellenük is lehet
fordítani õket, ez pedig felveti a manapság egyik legvitatottabb problémát, a privacy,
azaz magánélethez való jog24 kérdését, amely a 19. század közepe óta elválaszthatatlanul összekapcsolódik a detektívtörténet kialakulásával. Az eltûnt võlegény címû elbeszélésben Holmes maga is arról fantáziál, milyen lenne, ha az ablakon kirepülve
fölemelhetnék a házak tetejét és megleshetnék az ott élõk privát pillanatait. Érvelésének alapja tudniillik, hogy a legmindennapibb életben is különösebb dolgok történnek, mint amelyek akár az emberek legvadabb elképzeléseiben is elõfordulnak –
ezen történések mellett pedig a fikció hagyományaival és elõrelátható következményeivel együtt is unalmasnak tûnne.25 Ebben a fantáziában ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a detektív kutató tekintete elõtt nincs privát szféra, amelyre a Sherlock igen
látványos módon reflektál: a nézõk is képet kaphatnak arról, hogyan érzékeli
Holmes a világot, amikor egy-egy új emberrel történõ találkozáskor „leolvassa” és
címkék sokaságával látja el az illetõt. Hasonló példával találkozhatunk a The Sign of
Three epizódban is, amikor Sherlock elõbb értesül egy, a Watson-családot érintõ
meglehetõsen privát hírrõl (Watson feleségének terhességérõl), mint maguk az érintettek. A privát szférába való befurakodás, vagy annak akár teljes megszûnése látható az MI-5 – Titkosszolgálat címû sorozatban, ahol az ügynökök folyamatos feladata
a rendszer által gyanúsnak ítélt egyének megfigyelése, míg másfelõl az õ „privát” létezésük teljes mértékben feloldódik hamis identitások rengetegében. Míg ez egy kémekrõl szóló sorozatban természetesnek hat, a Sherlockban talán már kissé ijesztõbb, hogy Jim Moriarty gond nélkül hozzáfér mind fizikai, mind absztrakt magántulajdonhoz, manipulálja a médiát, elektronikus hálózatokat, intézményeket, végsõ
fegyverként pedig egy olyan – késõbb ugyan nem létezõnek bizonyuló – számítógépes kódot emleget, amellyel a világon gyakorlatilag bármilyen rendszerhez hozzáférése nyílna. Habár az említett sorozatokban ezek az eszközök még leginkább csupán
a bûnözõk és a rendfenntartó szervek számára elérhetõek, a Sherlock azt az új fejleményt dramatizálja, hogy a Google Street View, Google Glasses és hasonló elektronikus eszközök segítségével hamarosan bárki megfigyelõvé – vagy megfigyeltté – válhat a saját otthonából és otthonában.
A privát szféra védelme, illetve meghatározásának bonyolultsága a Sherlock
mindhárom évadzáró epizódjában központi kérdéssé válik. Az elsõ évad végén Jim
Moriarty férkõzik be véletlenszerûen kiválasztott egyének életébe, hogy bûntetteivel
magára vonja Sherlock figyelmét. A második évad záró epizódjában a detektív életét
„hackeli meg” ugyanilyen módon, és a korábban Holmes bátyjából kicsikart informá-

ciókat válogatott hazugságokkal elegyítve médiahadjáratot indít a detektív lejáratására. A harmadik évad utolsó epizódjában, amely a His Last Vow címet viseli, már
sokkal kiterjedtebb magánszféra elleni támadással állunk szemben, amelyben egy
Charles Augustus Magnussen nevû, külföldi származású médiacézár privát – és sokszor kompromittáló – információkat halmoz fel mindenkirõl, aki valamilyen oknál
fogva a figyelme elõterébe kerül.26 Magnussen igazi veszélye paradox módon abban
rejlik, hogy saját bevallása szerint sem rendelkezik valamiféle ördögi tervvel, nem
akar elérni semmit: amikor valaki az útjába kerül, felhasználja az ellene összegyûjtött információkat, mindez azonban kiszámíthatatlan és kontrollálhatatlan, hiszen
viselkedése nem mutat mintázatot, amelynek alapján elõre megjósolhatóak lennének a tettei. Magnussen egész tevékenysége ezen a megfoghatatlanságon alapszik: az
összegyûjtött adatokat sem fizikai vagy elektronikus formátumban tárolja, hanem saját emlékezetében, és ezek felhasználásához sincs szüksége fizikai bizonyítékokra:
elég valamit kinyomtatnia az általa birtokolt sajtótermékekben, és ezzel tönkre is tehet bárkit. Ez az epizód, amellett, hogy felhívja a figyelmet a média információkezelési technikáinak és a médiafogyasztók feldolgozási szokásainak buktatóira, egyben
a Rupert Murdoch médiacézárral kapcsolatos 2011-ben kirobbant botrányra is reflektál. Murdoch, aki többek között a News of the World címû bulvárlap tulajdonosa
volt, megfigyelési botrányba keveredett: kiderült, hogy a Murdoch médiabirodalmába tartozó kiadványok munkatársai telefonokat hallgattak le, rendõröket vesztegettek meg és más, etikailag megkérdõjelezhetõ módszereket vetettek be munkájuk során. A „Murdochgate” botrány, illetve az azt követõ, szintén nagy visszhangot kapott
vizsgálatok és tárgyalások felhívták a figyelmet a privátszféra már korábban említett
sérülékenységére, illetve arra, hogy a kérdés – bár ebben a konkrét esetben büntetõjogi felelõsséget is vont maga után – nem csupán kriminológiai kontextusban fontos.
Mind a „Murdochgate”, mind pedig a His Last Vow epizód a megfigyelés különbözõ formáira koncentrál, ennél fogva pedig érdemes elgondolkodunk azon, mi változott meg a detektív munkájában és lehetõségeiben a megfigyelési technikák változásával. A már korábban idézett Az eltûnt võlegény címû elbeszélésben Holmes újfent tanújelét adja megfigyelési megszállottságának, és épp ez a nyugtalanító, mindent látó tekintet az, ami a detektívet naggyá teszi: a hagyományos megfigyelési
módszerei és rémisztõen nagy információ-tárolási kapacitása segítségével sokkal hatékonyabban tud dolgozni, mint akár korának legfelkészültebb szakemberei is.
Ugyanakkor a Sherlock korában rendelkezzék bármilyen hátborzongató képességekkel is a detektív, a technológiával nem veheti fel a versenyt. Így a sorozatban ahelyett, hogy Holmes megpróbálná mégis legyõzni a technológiát, a versengés helyett
inkább arra fordítja az erejét, hogy saját képességeit a lehetõ legjobban kiegészítse a
rendelkezésére álló eszközökkel. Számos példát láthatunk arra, hogy a detektív nem
tud dolgokat (a Nagy játszmában alapvetõ csillagászati ismeretei hiányoznak, a The
Sign of Three címû részben elfelejti az epizód középpontjában álló bûntény tervezett
áldozatának szobaszámát), amiben azonban kísérteties képessége megjelenik, az az,
hogy rendszert tud teremteni az információhalmazban, avagy meglátja a már meglévõ rendszert. A rendszerteremtésre számos példát láthatunk, amikor Sherlock már
említett elmepalotája kerül szóba, amelyben a megfigyelt információkat konkrét helyekhez rendeli hozzá – azaz, ha a The Empty Hearse epizódból indulunk ki, amelyben az elmepalotát a londoni metró jeleníti meg, akkor azt láthatjuk, hogy Sherlock
a városra írja rá a megfigyeléseit. A másik opció, amikor a nyomozó meglátja a rendszert abban, ami a többi megfigyelõ számára véletlenszerûnek vagy kaotikusnak tûnhet: erre az eshetõségre számos példát láthatunk azokban a jelenetekben, amikor
Sherlock Londonban közlekedik. A folyamatosan változó város térképe minden idõpillanatban naprakész állapotban van a nyomozó fejében, mintha felülrõl tekintene
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London térképére (hasonlatosan például a mûholdas képalkotó rendszerekhez). Ez a
panoptikus tekintet rendkívül hasznosnak bizonyul gyanúsítottak üldözésekor (mint
például A rózsaszín tanulmányban), illetve amikor egy másodpercet sem vesztegethet, hogy megmentse az elrabolt Watsont (The Empty Hearse). A sorozat televízióban
levetített elsõ epizódjába ugyan nem került bele, de A rózsaszín tanulmány pilot verziója tartalmaz egy nagyon sokatmondó jelenetet, amikor is Sherlock egy bûnjelet
keresve brixtoni háztetõkrõl letekintve fésüli át a környéket. Az általa elfoglalt pozíció hasonlatos a foucault-i Panopticon megfigyelõjének pozíciójához: a nyomozó egy
kiemelt helyen, ám a megfigyeltek tekintete elõl rejtve tekint le a megfigyelés tárgyára, a (bûnös) városra.
Ezek a megfigyelési technikák ugyanakkor nem csupán a privát szférát értelmezik újra, hanem – mivel alapvetõ céljuk a köz-, illetve nemzetbiztonság fenntartása
– azt is, ahogyan a bûntényekrõl és bûncselekményekrõl gondolkodunk. Akár a zártláncú rendszereket, akár az online adatgyûjtést vesszük alapul, ezen technikák célja, hogy kiszûrjék a potenciálisan kriminális elemeket, megakadályozzák a tervezett
bûncselekményeket, illetve ezek bekövetkezése után bizonyítékokat szolgáltassanak.
Mivel azonban a megfigyelõrendszerek nem csupán kriminális tevékenységeket rögzítenek, hanem minden, a rendszer megfigyelõterébe bekerülõ egyén tevékenységeit, a rendszer diskurzusában minden egyén potenciális bûnelkövetõvé, minden tett
potenciális bûncselekmény részéve válik. Ahogyan tehát az orvosi diskurzus alárendelt, gyermeki pozícióba taszítja a betegeket, a megfigyelõrendszerek szintén alárendelt, potenciális kriminális elemmé nyilvánítják az egyént, aki így sokszorosan kiszolgáltatottá válik az õt ábrázoló felvételek és a tevékenységérõl tanúskodó egyéb
feljegyzések értelmezõi számára. Ennek lehetünk tanúi Moriarty lejáratókampánya
során is: a Sherlock korábbi tevékenységérõl szóló feljegyzések, legyenek azok az országos média cikkei, Watson blogbejegyzései vagy a Moriarty emberei által készített
felvételek, új értelmezést kapnak; ahogy a nagyközönség korábban Sherlock zsenialitásának bizonyítékaként olvasta õket, úgy most bûnjellé váltak, amelyek mind azt
bizonyítják, Sherlock Holmes, a nagy detektív – és Jim Moriarty, az elvetemült gonosztevõ – csupán fikció.
Ha ezen a ponton visszatérünk a tekintet kérdéséhez, amely Sherlock esetében a
foucault-i Panopticon megfigyelõjét idézi, azt láthatjuk, hogy a számára minden és
mindenki potenciálisan kriminális elem, és ennek eredménye az is, hogy a nyomozó válogatás nélkül szívja magába az információt, mivel elõre nem látható, hogy mi
válik fontossá az események késõbbi alakulása során. Míg azonban Sherlock paranoiás megfigyelési kényszere, ezáltal pedig a tekintete elé kerülõ egyének kriminalizálása csupán a detektív mindenkori mozgásterére korlátozódik, a lassan már szinten
mindenütt jelenlévõ nagyvárosi megfigyelõrendszerek paranoid tekintetei gyakorlatilag mindenkit potenciális bûnelkövetõként bélyegeznek meg. Ezek alapján pedig
arra a következtetésre juthatunk, hogy Sir Arthur Conan Doyle Sherlock Holmesa
nem csupán abban a tekintetben elõzte meg a korát, hogy élen járt a technikai eredmények felhasználásában egy, akkor még alig létezõ szakmában, hanem abban a tekintetben is, hogy látásmódjával egy olyan világképet villantott fel, amely a 19. században még semmiképp nem létezett. London számos tekintetben megváltozott azóta, hogy Holmes belépett abba a bíborvörös dolgozószobába – az egyik legérdekesebb és egyben legrémisztõbb változás kétségkívül az, hogy a város felnõtt a detektívhez: magáévá tette azt a patológiásan gyanakvó, információéhes látásmódot, amelyet a detektívtõl már megszokhattunk.
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