
Kálai Sándor: Fejezetek a fran cia  
bűnügyi irodalom történetéből

A lehető legmorálisabb regénytípus, hiszen ajó

előbb vagy utóbb győzedelmeskedik.1

íme, egy filológiai mottó egy filológiai hagyományhoz egyáltalán nem illeszkedő 
könyvhöz. Azért illik ide mégis, mert egy, a francia bűnügyi irodalom történetéhez 
kapcsolódó munka esetében mégiscsak érdemes felvetni azt a kérdést, kik, mikor, 
milyen körülmények között foglalkoztak a műfaj és annak speciális francia varián
sainak kutatásával. Természetesen, erre a kérdésre adhatnánk mindjárt egy, az iro
dalmi intézményrendszer működésével összefüggésben álló magyarázatot: a jelenség 
Franciaországban önmagában fontos. Francia nyelvterületen évente tizennégy díjat 
osztanak ki bűnügyi irodalom kategóriában; a franciaországi könyvesboltokban
-  ahol az élményboltok kialakulása garantálta az üzlettípus érintetlen fennmaradá
sát -  külön bűnüggyel kapcsolatos részlegek, szintek léteznek; a műfajra könyvfor
mátum specializálódott; más mediális kontextusban: az allocine.fr portál francia 
bűnügyi filmsorozat kategóriában kilencven -  jelenleg futó -  címet regisztrál. Recen
zensként viszont meglepett az, hogy a bűnügyi regény műfajtörténetében klasszi
kusként hivatkozott műveket Kolozsváron például honnan, milyen gyűjteményeknek 
köszönhetően vehettem kézbe. Két személyi hagyatékban lelhetők fel ezek a kötetek, 
mindkét figura a kommunizmus periódusának híres és rendszerkritikus irodalom
tudósa: az egyik Adrián Marino, a másik Dán Culcer. Az idézet forrása a Boileau- 
Narcejac szerzőpáros által írott Le román policier című kötet Dán Culcer ex librisével 
ellátott kéziratos bejegyzése. E két hagyatékban megvan a Kálai Sándor által hivat
kozott szakirodalom 1989 előtt kiadott összes címe. A későbbiek -  egy-két szórvá
nyos kivételtől eltekintve -  Kolozsváron nem olvashatók. A példa azért fontos, mivel 
igencsak rávilágít a témával való foglalkozás kontextusaira. A műfaj irodalomszocio
lógiai szempontból érzékelhető kiválósága ellenére az ezzel való foglalkozás Közép- 
Kelet-Európában rendhagyó. Vagy még inkább: az irodalomszociológiával és rész
területeivel való foglalkozás hagyománya áldozatul esett a kommunizmus tudomány
szemléletét illető univerzális kritikának. A téma szisztematikus kutatása még akkor 
is kuriózum, ha igaz az, amit a Kálai Sándor-kötet fülszövege retorikai fogasként 
kiemel: „Kalap, ballonkabát és az elmaradhatatlan pipa. Ki ne ismerné a Párizs utcáit 
rovó Maigret felügyelő alakját a tévésorozatokból, vagy a régi Albatrosz-sorozat lapjai
ról?" És folytatja azzal, hogy a krimi iránti magyarországi érdeklődés ellenére a fran
cia műfajvariánsokra nem figyel a magyar recepció.

1 Dán Culcer kéziratos bejegyzése: B o il e a u -N a r c e ja c , Le román policier, Petite Bibliothéque Payot, 
Paris, 1964. Kolozsvári Egyetemi Könyvtár, BDC 399-es jelzetű kötet.
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Ebben a kutatástörténeti kontextusban lehet különösen érdekes a kötet felépítése: 
a könyv -  címének megfelelően -  a francia bűnügyi regény történetének fejezeteit 
rekonstruálja -  pontosabban annak három fejezetét. Kálai ezt a történetet lineáris és 
fejlődéstörténeti modell szerint írja meg: a kezdeteket, a klasszikussá válás fázisát és 
a kortárs krimi két képviselőjének életművét elemzi. Ahhoz azonban, hogy e történet 
felvázolására sort keríthessen, be kell járnia azt az utat, amelyet a magyar irodalom
tudományban szocializálódott olvasónak bejárnia szükséges ahhoz, hogy a bűnügyi 
regény francia irodalomtörténetét érteni tudja: meg kell tennie a klasszikus fran
cia irodalomszociológiát, a tömegkultúra francia kutatástörténetét vázoló kitérőt. 
Emiatt érzem úgy, hogy a kötet első két alfejezete (A médiakultúraként értett tömeg- 
kultúra [13-34.], illetve A francia bűnügyi regény története [34-52.]) a legfontosabbak: 
megteremtik annak a lehetőségét, hogy a népszerű francia zsánerműfajok (ún. mauvais 
genres/rossz műfajok) más reprezentánsainak a kutatása már ezekre a kiindulópon
tokra alapozva történhessen. Aminek akár olyan hozadéka is lehet, hogy a francia 
krimi -  mondjuk az északihoz hasonlóan -  komoly kiadáspolitikai háttérrel meg
jelenik a magyar könyvpiacon.2

A kötet e kiemelt fejezetei a tömegkultúra fogalmának bevezetését célozzák meg, 
illetve a tömegkultúra médiakultúraként való meghatározását. Az elemzés szem
pontja történeti összefüggésben veti fel annak a szociokulturális változásnak a kér
dését, melynek köszönhetően a 19. század elejére kialakul a fikcionális műfajok fő 
tapasztalatszerzési forrásként való értelmezése, mely a populáris irodalom megszüle
tését idézi elő. A populáris jelző francia és európai ideológiai és tudományos kon
textusainak elemzése után ju t el a fejezet a médiakultúra értelmezéséhez, melyben 
a szerző Marc Lits-re, a francia (helyesebben belga) médianarratológia klasszikusára 
támaszkodik. Lits szempontrendszerének bevezetése a sorozatszerűség és hibrid va
riációkban való létezés princípiumát teszi az így értett tömegkultúra központi elemé
vé. Az elemzésekben négy nagy kutatási paradigma kerül egymás mellé: a frankfurti 
iskola hagyománya (1), a literacy-kutatás hagyományát megalapozó brit munkásosz
tály-kutatás (Richard Hoggart) (2), a bourdieu-i művészet- és ízlésszociológia (3), 
valamint a francia kultúrtörténet (4), mely a nyomtatott könyv médiumához kap
csolódó írás- és olvasásszokásokat vizsgálja. E négy irányzat által kijelölt tér teszi 
lehetővé, hogy a társadalmi rétegződés és az azzal összefüggő kulturális termelés 
a médiumtörténet tanulságaival egészüljön ki. Ezt a szemléletmódot Kálai Marc Lits 
szavaira kihegyezve foglalja össze: „A médiatanulmányok elsődleges (és ideális) fel
adata tehát a multimediális elbeszélések közötti kapcsolathálók, a médiaelbeszélések 
fogyasztásának vizsgálata lehetne, vagy másképpen, Lits-et idézve, a »médiatermékek 
szocio-narrato-etnológiája«." (33.) A bevezető fejezet második egysége a francia bűn

2 Thierry Jonquet Mygale című regényét 2011-ben, a Pedro Álmodó var-féle megfilmesítés hatására adta ki 
magyarul a Cartaphilus kiadó. A másik Kálai Sándor által elemzett példa Jean-Patrick Manchette, 
akinek egyetlen regénye sem jelent meg magyar fordításban. A kortárs francia piacon eladási listavezető 
Michel Bussi szintén nem olvasható magyarul, az izgalmas imázsépítésű Fred Vargastől mindössze 
két kötetet fordítottak le. A történeti bűnügyi regény klasszikus szerzője, Jean-Fran^ois Parot művei 
sincsenek meg magyar fordításban.
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ügyi regény alakulástörténetét rekonstruálja három szempont szerint: (1) műfajgene- 
tika; (2) műfajtörténet (legfontosabb szerzők és iskolák); (3) műfajon belüli altípu
sok. A műfajgenetika visszatér a tömegkultúra/médiakultúra kapcsán már elemzett 
problémához: a folytatásos regény és bűnügyi regény viszonyához, melyet -  többek 
között -  egy térhasználattal kapcsolatos stratégiai különbséggel old fel: „A folytatá
sos regény a labirintusszerű nagyváros regénye, ehhez képest a klasszikus detektív- 
regény szűkebb terekben játszódik, ennek példája a zárt szoba rejtélye." (40.) Ezek az 
oppozíciók abban a kontextusban lehetnek különösen izgalmasak, ahogyan a bűn
ügyi tévésorozattá váló bűnügyi regény az elmúlt évtizedben éppen a városi terek 
instabilitásának, rétegzettségének, kulturális adottságainak reprezentációit dolgozta 
ki. Akár alternatív, lehetséges valóságszerkezetek és urbanizációs stratégiák felmu
tatásával is (gondoljunk itt a 2013-ban lezárt Fringe című sorozat azon megoldására, 
mellyel megmutatták annak a New Yorknak a jövőjét, melynek látványát továbbra 
is az ikertornyok dominálják). Fontos hely illeti meg „a hagyományos rejtélymeg
oldó és a noir típusú szövegek viszonyát". Ez a tipikusan francia elit bűnügyi iroda
lom két példában konkretizálódik: Georges Simenon Maigret-sorozatában, illetve 
a Gallimard 1945-ben elindított Série Nőire kollekciójában. Simenon Maigret-tör- 
téneteivel ugyanis két fontos műfaji változás történik meg: (1) „a klasszikus nyomozó 
transzcendens pozícióban található, míg Maigret és a magánnyomozók egy egyre 
nyitottabbá váló szöveguniverzumban mozognak" (49.); (2) „a legfontosabb változás 
azonban az, hogy a klasszikus bűnügyi elbeszélés tétje, a nyomozás itt kudarcot vall." 
(50.) Ezek a kijelentések azért is fontos komponensei a kötetnek, mert magyarázatot 
adhatnak egy olyan adaptáció létrejöttére és számos értékes komponensére, melyet 
a magyar közönség fenntartással fogadott: Tarr Béla A londoni férfijának  elkészülé
sére gondolok itt (2007, Georges Simenon 1934-ben megjelent L ’homme de Londres 
című regénye alapján).

A három nagyfejezetben Fortuné du Boisgobey, Emilé Zola, Octave Mirbeau, 
Georges Simenon, majd két kortárs szerző, Jean-Pierre Manchette és Thierryjonquet 
regényeinek elemzéseit olvashatjuk. Ezeknek az elemzéseknek az előnyét abban lá
tom, hogy a szerző itt már lemond a történeti műfajrekonstrukcióról és többféle szö
vegértelmezési módszertan eljárásai szerint dolgozik. A két köztes történeti fázist 
dokumentáló fejezet Zola, illetve Simenon idejének irodalmi mezőjét rekonstruálja, 
s abban mutatja fel az elemzett szerzők által elfoglalt helyet. Második lépésben 
azonban a köteteket tematikus szempontok szerint olvassa: a központi kérdés a nyo
mozás, nyomolvasás paradigmája, mely az adott életműbeli központi kérdés szerint 
módosul. És végső soron mindig visszatér a médium szerinti variancia problémájá
hoz. Zola esetében például a bűntény a napihír kontextusához kapcsolódik, s innen 
erednek a szereplők és funkciók cseréjén, átrendezésén alapuló elbeszélői megoldá
sok. Octave Mirbeau Egy szobalány naplója című regényének értelmezése pedig arra 
jó, hogy egy nem kimondottan bűnügyi regényben láthatóvá váljon a bűnügyi történet
alakításból ismerős szereplőrendszer, nyomolvasó stratégia.3 Georges Simenonnál

3 A nyomolvasást Carlo Ginzburg ismeretelméleti modellként határozza meg és tágabb kontextusban
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az egy adott bűntényben való nyomozás megkettőződik az esemény sajtóvisszhangja 
miatt: a nyomozó és az újságíró párhuzamos, sőt rivalizáló nyomozást folytat egy
mással. A fejezet ezen a nyomon haladva szépen vált át egy harmadik szakma identi
táskérdései irányába: az orvosokéba. Ennek a kategóriának a nyomozás ökonómiá
jában betöltött helye definiálja a Maigret-féle nyomozói protokoll központi értékét: 
az őszinteséget. Mely -  Simenonnál legalábbis -  a korpulens testalkattal párosul. 
A zárófejezetben elemzett kortárs krimik a műfaj amerikanizálódását, vagy legalábbis 
a társadalmi konfliktusokat expliciten ábrázoló, ún. hard-boiled típusú krimi műfaji 
hagyományának kialakulását illusztrálják. Illetve felvetnek egy irodalomszociológiai 
szempontból is fontos kérdést: a terrorizmus témájának regénybeli megjelenése me
tafora az irodalmi mező alakulásaira. A műfaji hagyományok alakításának tudatos 
végiggondolása egyfajta mezőn belüli, az újak, a kívülről érkezők által szervezett 
terrorakcióként is értelmezhető.

Ha már amúgy is megengedtem magamnak a recenzióírás kontextusát illető me
redek kitérőt az elején, zárásként szintén egy kitérő szempontot vetnék fel. Izgalmas 
lenne végiggondolni, hogy a kortárs televíziós sorozatkultúra, mely az elmúlt évtized 
egyik -  ha nem is teljesen váratlan, de mindenképpen -  meglepő médiajelensége, 
hogyan írható le e tipológia és szempontrendszer szerint. Mi történik Jean-Pierre 
Manchette-tel, ha a Homeland (2011-) kontextusában olvassuk vagy Thierry Jonquet- 
val, ha minden idők -  a statisztikák szerint legalábbis -  legjobb sorozatát, a I he Wire-t 
(2002-2008) kapcsoljuk hozzá? Az elbeszélői stratégiák, a nyomkövetési paradig
mák, a műfaji kánonok tudatos végiggondolása a vizuális sorozattermelésben is ha
sonlóképpen vagy legalábbis elgondolkodtató párhuzamokkal zajlik. És hogy a mot
tóként felvetett idézethez visszatérjünk, közös tendencia, hogy a győzedelmeskedés 
egyre inkább az utóbbot célozza meg, s a jó t ritkán és nehezen lehet felismerni.

A kötet elemzései igencsak izgalmas példákra, életművekre hívják fel a figyelmet. 
Amit viszont sajnálni lehet, hogy a fejezetek a Lits felkínálta szempontok közül fő
ként a narratO ' előtagra koncentrálnak. Viszonylag keveset tudunk meg, vagy eseten
ként sejtésszerű benyomásaink támadnak a francia „polar’-olvasás etnológiájáról. 
Látszik a köteten, hogy Kálai Sándort a szerző és a könyv érdekli igazán.

(Debreceni Egyetemi, Debrecen, 2012.)

értelmezi. LásdCarlo G i n z b u r g , Nyomok, bizonyítékok, mikro történelem, szerk. K . H o r v á t h  Zsolt, 
Kijárat, Budapest, 2010, különösen; 13—55.


