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1. Bevezetés 

 

Tar Sándor annak ellenére, hogy az irodalmi körök elismerték, nem vett részt az 

irodalmi életben. Neve kevéssé ismert széles körben, az irodalmárok csak az elmúlt 

pár évben fedezték fel újra és kezdtek el vele komolyabban foglalkozni. Gyárban 

dolgozott egész életében, műveinek hősei is ebből a rétegből kerülnek ki. A 

szegénységet szociografikus módon ábrázolja, és éppen ezért a kritika leginkább a 

realizmushoz köti. Ügynökmúltja miatt pályája derekán megbélyegzés éri, melynek 

hatására megtörik. Tragédiája korai halálhoz vezet. 

Noha művei már a kortársakban is elismerést váltottak ki, a vele foglalkozó 

szakirodalom nem tekinthető terjedelmesnek. Hiába a több kötetnyi elbeszélés és a 

regénypróbálkozások, a III/III-as ügy olyan kényes területet érint, mely után a 

kritikairodalom jobbnak látja a hallgatást, és bizonyos távolságot tartva, jóval kisebb 

lendülettel figyeli tovább munkásságát. Sok olyan szempont felvethető még 

írásművészetével kapcsolatban, melyek további kutatásokat indíthatnak meg. A 

rendszerváltás irodalmának egy olyan jelentős írójáról beszélünk, aki 

elbeszéléseiben egészen új módon ábrázolja szereplőit, akik saját élettörténetük 

mellett az új rendszer élhetőségéről (sok esetben inkább élhetetlenségéről) is 

tanúskodnak. 

Dolgozatom témája a bűnregényként aposztrofált Szürke galamb, mely 

különösen megosztja a véleményeket. Sokan befejezetlennek és kevésbé sikerültnek 

tartják, és megkérdőjelezik a krimi irodalomhoz való kötődését. Mások a krimi 

műfaján belül igyekeznek egyes alműfaji kategóriákba sorolni, de itt is markánsan 

eltérő véleményeket kapunk. Célom az, hogy a regénnyel foglalkozó szakirodalom 

ismertette műfaji kategóriák mellett a posztmodern irodalomhoz való kötődést 

hangsúlyozva az antikrimi felől közelítsem meg a Szürke galambot, és megfelelő 

érvekkel alátámasztva ennek az álláspontnak is helyet szorítsak az értelmezések 

sorában. 

A regény konkrét tárgyalása előtt fontos, hogy magáról Tar Sándorról is szót 

ejtsünk. Életének meghatározó aspektusai (szegénység, gyári munka, 

ügynökbotrány) egyértelmű módon megjelennek műveinek tematikájában. Irodalmi 

alulképzettsége miatt folyamatosan kisebbségi érzéssel küszködött, ennek állítanak 

tükröt a folyamatosan jelen lévő, saját kisszerűségükre és kiüresedésükre reflektáló 
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szereplői. A Szürke galamb előtt még szükségesnek tartom az azt megelőző 

elbeszéléseket érinteni. A regény több szereplőjének archetípusa ugyanis korábbi 

művek alakjait idézi. Az addig szinte kizárólagosan rövid műfajban dolgozó Tar a 

Szürke galambban szembesül a hosszabb elbeszélés minden problematikájával, 

melyet megoldani teljesen nem sikerül neki. A töredezett történetszövés és a krimi 

műfajához posztmodern módon való közelítés hozza létre a végleges 

szövegegységet, és többek között ez ad okot a szubjektív megítélésre.  

Ahhoz, hogy kompetens megállapításokat tegyek, szükségesnek tartom először 

is röviden áttekinteni a krimi műfajának alapvonásait, végigmenni azokon a 

tematikai-alműfaji csoportokon, melyek szóba jöhetnek a Szürke galamb 

meghatározásakor. A klasszikus krimi alapvonásainak bemutatásához szinte 

bármelyik közismert történetet fel lehet használni. További műfajok esetében 

azonban már szűkül a forrásművek kerete, egyre zártabb és specifikusabb 

történetekkel találkozhatunk. Így kerül majd szó a kemény krimiről és az 

antikrimiről is. Végül ezekből merítve kell a bűnregényről, mint a kiadó által 

elsődlegesen meghatározott műfaji kategóriáról beszélni. 
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2. Kritikus szemmel – Tar Sándor és a Szürke galamb a kortársak szemével 

 

2.1. Tar Sándor 

Tar Sándor bemutatását elsősorban nem a klasszikus értelemben vett születési és 

képzettségi adatok felsorolásával érdemes kezdeni, ezek ugyanis dolgozatom 

szempontjából nem lennének célravezetők. Ahhoz, hogy hiteles képet kapjunk róla, 

rendelkezésünkre állnak különböző interjúk, melyek bár részben az ügynökbotrány 

kirobbanása után láttak napvilágot, rengeteget elárulnak személyéről. 

Az Eső folyóirat 2005-ös számában megjelent interjúban
1
 Jenei Gyula kérdezte 

Tart gyermekkoráról, irodalmi élettel való kapcsolatáról, és társadalmi 

érintettségéről. A beszélgetés érdekessége, hogy még Tar pályája kezdetén, a ’90-

esek évek elején készült, amikor is nyugodtan lehetett tisztán a név mögött megbújó 

író emberre koncentrálni. Tar Sándor nem vett részt az irodalmi életben, 

munkásként élt, ezt ismerte, ebben érezte biztonságban magát. „Az író írjon, ez az ő 

társadalmi szerepe, nem az önmutogatás, ezt megteszi úgyis az írásaiban”
2
- 

nyilatkozza Tar, melyből kitűnik, hogy erőltetettnek érzi az írókra rótt kötelező 

közszerepléseket. Képzetlenségéből adódóan eleve nem tartja magát alkalmasnak a 

megnyilatkozásra, az irodalmi élet elitje túlságosan távol helyezkedik el az ő 

hétköznapi egyszerűségétől. „Egyszerűen nincs időm, hogy belesodródjak az 

irodalmi élet nyüzsgésébe, de szándék sem igen, egy kicsit idegen nekem az a 

világ”
3
 – Tar szerint a fővárosközpontú irodalmi életben ugyanazok a 

presztízsszempontok vannak jelen, mint bárhol máshol, nem mindig a tehetség juttat 

valakit följebb a ranglétrán. Irodalmi képzettségét autodidakta módon szerezte, 

olvasás révén képezte magát, ám ez sem volt elég ahhoz, hogy úgy érezze, megállja 

a helyét irodalmi pályán. Folyamatosan az irodalmi élettől kívülállónak érezte 

magát, kisebbségrendűsége számos elbeszélésében visszaköszön. Alakjai között 

számos, magát semminek tekintő emberrel találkozunk (pl. a Szürke galamb Molnár 

hadnagya is elkeseredett, lecsúszott, önmagával kibékülni nem tudó férfi). Élete 

végéig munkásnak tartotta magát, az írás csak szabadidős melléktevékenység volt, 

                                                   
1
 Jenei Gyula: „Nekünk már nem lesz forradalmunk… dologgá, tárggyá váltunk”. Levélinterjú Tar 

Sándorral. Eső. Irodalmi lap, VIII. évf. (2005/4) 67-74. 
2
 i.m. 67. 

3
 i.m. 68. 
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elvágyódás a hétköznapok világából: „én technikusnak készültem, és gyári 

munkások között éltem, és én még ma is munkásnak érzem magam inkább, mint 

írónak”
4 – vallja be az író. 

Tar ugyanabban a szegénységben nőtt fel, melyben szereplői élnek, hitelességét 

saját emlékei és tapasztalatai biztosítják műveinek, melyről egyszer így nyilatkozik: 

„Abba a világba születtem, amelyről írok, azok közé az emberek közé, akik 

benépesítik történeteimet, általuk létezem és ők is általam vannak az én 

birodalmamban.”
5
 A pénztelenség gyermekkorától kezdve végigkísérte, és később 

sem sikerült kikerülnie a mélyszegénységből. „Úgy gondoltam, lenni kell egy másik 

életnek is […] ma már tudom, másik élet nincs”
6
 – fogalmazza meg. A műszaki 

pálya választása kizárólag anyagi szempontból történt, de azzal sem sikerült előrébb 

jutnia. Lakótelep, albérlet, egész napos gyári munka – a kézzel tapintható 

szegénység. 

Ez a környezet egyedül az irodalom szempontjából nevezhető inspirálónak. A 

Mozgó Világ pályázatára beküldött munkájával hívta fel magára a figyelmet 1976-

ban, ám első elbeszéléskötetéig 1981-ig várni kellett.
7
 A 6714-es személlyel kezdett, 

majd egy hosszabb szünet után 1989-ben folytatta írói karrierjét, amely a ’90-es 

években teljesedett ki, szinte évente újabb művel jelentkezett. Az elbeszélésekben 

kötetről kötetre ugyanaz a nincstelenség jelenik meg, egyre szélesebb skáláját adva a 

lecsúszottságnak. Mindig előkerül valami tematikus egységet hozó újdonság, a 

gyárban dolgozó emberi típusok mellett egyre sötétebbek lesznek a kötetek (Miért jó 

a póknak?, 1989), előkerül az elmebetegség és az alkoholizmus (Nóra jön, 2000) is. 

A Mi utcánk (1995) az eddigi alakokat egy időben és térben lezárt közegbe helyezi, 

és ezzel még inkább hangsúlyozza a rendszerváltás utáni kiüresedés állapotát. A 

megrekedtségre az egyetlen gyógyszer az alkohol, ahogy a novellafüzérben papírra 

is veti: „van abban valami megnyugtató, ha az embert egy halom ital veszi körül. 

Olyan az, mint a család melege…”
8
 

                                                   
4
 Beszélgetés Tar Sándor íróval a Tilos Rádióban. TILOS rádió, Türelmi zóna, 2002. 03. 19-i adása. 

Sinkó Zoltán, Élő Marcell, Ruzsin Annamária, Bencsik Gyula, 

http://www.tarsandor.hu/pdf/tar_sandor_08.pdf (letöltés időpontja: 2011.03.15.) 
5
 Írásról és életről (forrás: Tar Sándor hagyatéka, kézirat), 

http://www.tarsandor.hu/pdf/tar_sandor_12.pdf (letöltés időpontja: 2011.03.15.) 
6
 uo. 

7
 Hazafi Zsolt – Tihanyi Péter: Lassú teher. Exkluzív interjú Tar Sándor íróval. Hetek országos 

közéleti hetilap http://www.hetek.hu/interju/200004/lassu_teher (letöltés időpontja: 2010.06.02.) 
8
 Tar Sándor: A mi utcánk.  Budapest, Magvető Kiadó, 1995. 101.  o. 

http://www.tarsandor.hu/pdf/tar_sandor_08.pdf
http://www.tarsandor.hu/pdf/tar_sandor_12.pdf
http://www.hetek.hu/interju/200004/lassu_teher
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Mind a történetben, mind Tar Sándor életében a rendszerváltás különös 

jelentőséget kap. Nem igazán találni olyan elbeszélést, melyben valamilyen 

formában ne találnánk erre utaló nyomokat. 1989 előtt viszonylag kevés írásmű 

született, munkái nagy részét az után írta. Mivel ő is a történeteinek alapul szolgáló 

munkás réteg között élt, első kézből szerezhetett tapasztalatot a rendszerváltás 

következményeiről. Tar Sándor elbeszélései alapján tudjuk, hogy ’89 előtt voltak 

gyárak, voltak munkahelyek, az emberek dolgozhattak, előteremthették a családjuk 

vagy maguk megélhetéséhez szükséges anyagiakat. Azonban az új rendszerrel 

gyárak sora szűnt meg, munkahelyek ezrei tűntek el, emberek kerültek a megélhetés 

szélére. Tar Sándor alakjai mind olyan emberek, akik ’89 előtt voltak valakik, ám 

munkahelyük megszűnésével saját identitásukat is elvesztették. Családok hullottak 

szét, épülőfélben lévő házak maradtak örökre félkészen, férfiak zöme lett 

alkoholista. A munkahely egy olyan biztos pontot jelentett valamennyi áldozat 

számára, amit saját kapcsolataikban nem találhattak meg. A gyárban betöltött 

pozíció adta meg az életben betöltött rangot is, mindent erre építettek fel. Az emberi 

és közösségi kapcsolatok csak nagyon ritka esetben voltak függetlenek ettől, éppen 

ezért nem tudtak kapaszkodóul szolgálni a megtörtént veszteség után sem. Egy 

olyan létállapotban rekedtek az emberek, ami az új rendszerben már nem volt élhető, 

és amiből kilépni sem tudtak már. 

Tar Sándor fiatal felnőtt kora óta lakótelepen élt egészen élete végéig 

(„Tizennyolc évig laktam albérletben, huszonhét különböző helyen. Tavaly óta 

lakástulajdonos vagyok, melynek utolsó részletét hetvenkét éves koromban fogom 

befizetni.”
9
), a lakótelepi kultúra egyik visszatérő témájává vált műveinek. A Szürke 

galamb kezdő fejezete egy család életébe enged bepillantást, akik egy házgyár egyik 

lakásában élnek. Már a második oldalon megjelenik a zsúfoltság, lakáscsere kellene, 

a két gyerek egy szobában lakik. A légkör feszült, mindenki ideges, de nem lehet 

menekülni a kis térből. Különböző városszociológiai tanulmányok foglalkoznak a 

lakótelepek életvitelével, Gelencsér Gábor egyik értekezésében
10

 a 

Panelkapcsolatok (1982) című Tarr Béla film alapján mutatja be ezeknek a tipikus 

lakásoknak a demoralizáló hatását. A lakótelep az ő olvasatában „a kiüresedés 

                                                   
9
 Tar Sándor: Válaszok – kérdésekre (forrás: Tar Sándor hagyatéka, kézirat), 

http://www.tarsandor.hu/pdf/tar_sandor_11.pdf (letöltés ideje: 2011.03.15.) 
10

 Gelencsér Gábor: Panelkapcsolatok. A lakótelep-motívum a magyar filmben. In: szerk.: N. Kovács 

Tímea: Lakótelepek. A modernitás laboratóriumai. Budapest, Kijárat Kiadó, 2008. 142-160. 

http://www.tarsandor.hu/pdf/tar_sandor_11.pdf
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pszichológiai folyamatának foglalata, a létvesztés metaforája”.
11

 A lakótelepek belső 

szerkezete az egyformaság csapdájába zárva (alacsony belmagassággal, szűkös 

szobákkal, labirintusszerű folyosókkal) az emberben felébreszti a kitörés vágyát és a 

fájdalmat aktuális léthelyzete miatt. Ezeknek az érzéseknek az elfojtása 

konfliktusokhoz, súrlódásokhoz, végül kiüresedéshez, kapcsolatok elhidegüléséhez, 

életuntsághoz vezet. Ennek tipikus és sokféle példáját adja a Szürke galamb 

megannyi jelenete. Ezekből kiutat egyedül a rendjéből kibillentett városban 

általánosan eluralkodó bűn adhat, amely ideiglenesen legitimálja a bűntettet. 

A szegénység Tarnál a realizmus sajátos beszédmódjában érhető tetten. Azt, 

hogy az egyén hogyan viszonyul a valósághoz, nagyon naturalisztikus formában írja 

le. Tar szereplői mind kiüresedett emberek, akik tisztában vannak saját 

helyzetükkel, de kilépni képtelenek a megszokott közegből. Ami igazán érdekessé 

teszi az elbeszéléseket, az a sajátos narráció: E/3 személyben az elbeszélő úgy tárja 

az olvasók elé a történetet, hogy közben láthatatlan marad. A végletekig pontos 

leírást ad az eseményekről, belülről láttatja azokat, ugyanakkor kívül marad, nem 

válik a történetek szereplőjévé. Mintha egy szociografikus munkáját kísérnénk 

végig, akinek az elkészült anyagában kizárólag a megszólaltatott alanyok szavai 

köszönnének vissza, megrendítő mélységgel és pontossággal. 

A realizmusnak több olyan nagy képviselője említhető, akik valamilyen 

formában köthetők Tarhoz. A klasszikus, nem egy összehasonlításra alapot adó 

nagymester Móricz Zsigmond, akit a hagyomány egyértelműen realista íróként 

aposztrofál. Szilágyi Zsófia kettejük összehasonlításakor
12

 a realizmus megannyi 

pontját kiemeli: szociografikusság, a szenvedésre és a szegénységre történő 

odafigyelés mindkét író sajátossága. Kettejük közti különbség elsősorban abban 

található, hogy míg Móriczot a paraszti magatartásforma követésének óhaja tette 

íróvá, addig Tart pont, hogy ebből a közegből való menekülési kísérlet. Az 

„odatartozás”
13

 és „kívülállóság”
14

 nehezen fenntartható egyensúlya formálja minkét 

író szövegeit, sajátságos elbeszélői pozíciójuk a szociografikussággal teszi határossá 

az elbeszéléseket. „Tar megszüntetve őrzi – tartalomban és formába – a móriczi 

                                                   
11

 Gelencsér, i.m. 154. 
12

 Szilágyi Zsófia: Nem ugyanannyi (Tar Sándor és Móricz Zsigmond). Ex Symposion. 2006/57 

http://www.exsymposion.hu/cikk/1371/0 (letöltés ideje:2011.02.22.) 
13

 uo. 
14

 uo. 

http://www.exsymposion.hu/cikk/1371/0
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hagyományt”
15

 – írja a szerzőről. Annak ellenére, hogy egyértelműen Móricz 

szolgálhat Tar előzményéül, úgy véli, hogy sokkal ésszerűbb Tar felől vizsgálni 

Móriczot, ugyanis így a nagy előd művei új színt kaphatnak, életre kelhetnek. 

Tarnál szinte minden esetben találkozhatunk a megnyomorított emberrel, akit a 

rendszerváltás taszított a mélybe. Azzal, hogy a rendszer ilyen módon meghatározza 

a benne élők életét, Németh Lászlónál is megjelenik. Akár politikai (Égető Eszter), 

akár közösségi rendszerekről (A gyász) beszélünk, a kérdés mindkét esetben fennáll: 

a társadalmi közeg vagy az emberek saját belső világa az, ami a lecsúszást 

eredményezi? Tarnál is folyamatosan megjelenik a probléma, de ott a rendszerváltás 

tűnik az elsődleges kiváltó oknak, és ennek a következménye a kiutat nem találó 

belső összeomlás. 

Illyés Gyulának a Puszták népe, Cseres Tibornak pedig a Hideg napok című 

művei azok, melyek további asszociációra adhatnak alapot. Mindkét mű erősen 

szociografikus jellegű. A Puszták népében Illyés fikcionalizált tárgyiasságot 

használ, amikor a peremhelyzetben lévő népréteget emeli elbeszélésének témájává. 

Igyekszik úgy ábrázolni, hogy egyszerre láttassa az alakokat belülről, és tudjon ő 

maga kívül maradni (Tarnál is ezt tapasztaljuk). A Hideg napokban oknyomozói 

igénnyel találkozunk, a szöveget tömör szerkesztésmód és a stilizáció hiánya 

(kerülése) jellemzi, és akárcsak Tarnál, megjelenik a humor. 

A realizmus mellett van egy másik irodalmi műfaj is, mely Tar Sándor 

írásművészetéhez köthető: a minimalizmus a 20. század második felének egyik 

irányzata, amely először a posztmodern poétikán belül, majd attól függetlenül is 

megjelent az irodalmi palettán. A hétköznapi ember hétköznapi problémái azok, 

amelyek a minimalista írót érdeklik, aki látszólag tökéletes módon átemel bizonyos 

léthelyzeteket a hétköznapokból. A műfaj leginkább Amerikához köthető, egyik 

legjelesebb képviselője Rajmond Carver, ami több kötetnyi elbeszéléssel példázza a 

minimalizmust. Témáikat mindketten hasonló közegből merítették: alkohol, 

problematikus férfi-nő kapcsolat, evés, erőszak, betegség (elmebetegség) és 

alkoholizmus. Jellemző a narrációra, hogy nem a szerző beszél, hanem a szereplők 

és közvetlen környezetük viszonya az, ami megfogalmazza az állításokat. A 

szereplők helyzetét tekintve a minimalizmusra jellemző érzéstelenített én típusa 

jelenik meg Tar alakjaiban: valamilyen esemény hatására (vagy anélkül) 

                                                   
15

 uo. 
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összezsugorodnak a szereplők interakciós funkciói. Az ember világra adott válasza a 

passzivitás és tehetetlenség. A személyek alkohollal érzéstelenítik önmagukat, hogy 

ne is emlékezzenek arra, mit akartak az életükből kitörölni.
16

 A történetek nincsenek 

lezárva, és sokszor csattanót találunk azok végén. Tárgyilagos, tömör stílusban, 

inkább a helyzetábrázolásra helyezve a hangsúlyt bontakoznak ki a történetek, az 

olvasó sok esetben válik illetéktelen szemlélőjévé a hétköznapokból ismerős 

szituációknak. 

 Életének fordulópontjaira visszatérve, az 1999-es III/III-as botrány kirobbanása 

nem csak irodalmi pályáját törte ketté, hanem emberileg is mélybe taszította. Mivel 

akkor már ismert közéleti szereplő volt, nagy sajtóvisszhangot kapott a dolog, több 

interjúban is faggatták, de az irodalmi tevékenységen túl ez is hangsúlyos kérdéssé 

vált. A Hetek hasábjain megjelent interjúban
17

 Tarnak Kenedi Jánoshoz, a besúgott 

félhez való kapcsolatáról is olvashatunk, mely Tar szavai alapján sokkal kevésbé 

tűnik súlyosnak. Ám az Újnautilus három részes írásában
18

 erős kritika éri ezt a 

magatartás, Simon Ádám igyekszik a másik oldalról megvilágítva helyére billenteni 

a helyzetet. Állásfoglalás nélkül Nagy Gabriella interjújának
19

 végén van Tarnak 

egy olyan megjegyzése, mely némiképp lezárhatja a dolgot: „Valamit vesztett a 

vonzerejéből, mióta kipattant, mert nekem az irodalom és ez az ügy együtt 

jelentkezett, mindig együtt van. Ha nem írom meg azt a nyomorult szociográfiát az 

NDK-sokról, és nem nyerem meg az első díjat, akkor nem kerülök ebbe a helyzetbe. 

Nem lettek volna Kenedi meg az ismerősök, nem kerültem volna be a szamizdatba, 

és a kutya sem törődött volna velem. Most meg egy tömeg kénytelen engem 

hallgatni, hogy vartyogom ezeket a szörnyűségeket…”.
20 

Ez után megjelent kötetei már erőtlenebbek voltak, és bizonyos fokú 

sértődöttséget mutattak. Kevés új elbeszélés született, több volt a válogatásra épülő 

kötet. Alkoholizmusba menekült, lelkiismeretével nem tudott elszámolni – erről az 

                                                   
16

 Tiszai Balázs:„Hozzáállás kérdése”. A beat-regény és a juppi minimalizmus lehetséges 

kapcsolódási pontjai. Szakdolgozat, Pécs, 2010. 17-27. 
17

 Hazafi Zsolt – Tihanyi Péter: Lassú teher. Exkluzív interjú Tar Sándor íróval. Hetek országos 

közéleti hetilap http://www.hetek.hu/interju/200004/lassu_teher (letöltés ideje: 2010.06.02.); 

http://www.hetek.hu/interju/200004/lassu_teher_0 (letöltés ideje: 2010.06.02.) 
18

 Simon Ádám: Tar Sándor: Az áruló – Ügynökügyek irodalmi szintéren 1-3. Újnautilus. Irodalmi 

és kulturális portál  http://www.ujnautilus.info/?q=node/855, 

http://www.ujnautilus.info/?q=node/858, http://www.ujnautilus.info/?q=node/880 (letöltés időpontja: 

2010.12.06.) 
19

 Nagy Gabriella: Név nem fontos, Beszélgetés Tar Sándorral, Pulán a (Nem) Mindennapi 

irodalmunk sorozat keretében., Litera – az irodalmi portál http://www.litera.hu/hirek/nev-nem-fontos 

(letöltés időpontja: 2010.06.02.) 
20

 Nagy Gabriella, i.m. 

http://www.hetek.hu/interju/200004/lassu_teher
http://www.hetek.hu/interju/200004/lassu_teher_0
http://www.ujnautilus.info/?q=node/855
http://www.ujnautilus.info/?q=node/858
http://www.ujnautilus.info/?q=node/880
http://www.litera.hu/hirek/nev-nem-fontos


11 

 

időszakról így nyilatkozott a Tilos Rádióban: „az, hogy rongy ember vagyok, az 

állandóan a szemem előtt volt, és emiatt is szoktam rá a rendszeres ivászatra, egyre 

gyakrabban és egyre intenzívebben”.
21

 A lelki összeroppanás rányomta a bélyegét 

Tar munkásságára, gyorsan kicsúszott lába alól a talaj, néhány évvel később 

bekövetkező halála tudott egyedül megnyugvást hozni számára, de végleg ez sem 

zárta le az ügynök-botrány körüli diskurzust. 

 

2.2. A Szürke galamb recepciója 

Tar többi elbeszéléséhez hasonlóan a Szürke galamb sem tud függetlenedni az előző 

fejezetben tárgyalt eseményektől. Az ügynöki múlt, mely az őt ért terhek közül 

kétségtelenül az egyik legnehezebb, közvetlen módon nem jelenik meg a regényben, 

ám olyan rendőri szervezettel találkozunk, amely módszereiben (pl. vallatás) 

hasonlóságot mutat az ügynökrendszer módszereivel. Emellett a több interjúban is 

említett kihallgatás részletei (Dzerdzsinszkij
22

 arcképe a falon
23

) szövegszinten is 

megjelennek.
24

 Az elbeszélést dominánsan meghatározza a bűn, mely nyomasztó 

hangulatával akár a bűntudat megjelenési formájaként is értelmezhető. 

Tar Sándor bűnregénye több szempontból is kilóg korábbi művei közül. A 

korábbi rövid elbeszélésekhez képest 1996-ban egy regénnyel találkozunk, váltás 

történik. Az eddigi kisebb terjedelmű történetekhez képest a regény, azon belül is a 

krimi műfajával történő próbálkozás látszólag újabb arcát igyekszik bemutatni az 

írónak, azonban (mint később lesz is róla szó) ez kevésbé sikeres műfaji 

szempontból, hisz a szociografikus jelleg itt is uralja az elbeszélésmódot.  

Fogadtatása eltérő, kritikusok saját benyomásaikra támaszkodva igyekeznek 

valamilyen helyet kijelölni az eddigi életműben a Szürke galamb számára, ám ez 

nem megy könnyen. Az egyik legjelentősebb vita a Beszélő egyik irodalmi 

kvartettje,
25

 amely elismert kritikusok segítségével számba veszi a regény érdemeit 

és hiányosságait, ezzel igyekezve helyet kijelölni számára a Tar-életműben és a 

magyar irodalmi életben. A központi kérdés magának a regénynek a krimi-jellege, 

                                                   
21

 Tilos Rádióban elhangzott beszélgetés, i.m. 
22

 Felix Edmundovics Dzserzsinszkij (1877-1926) lengyel származású bolsevik forradalmár, 

államférfi, később a szovjet politikai rendőrség vezetője 
23

 Tar Sándor: Szürke galamb. Budapest, Magvető, 2005. 40. 
24

 Hazafi Zsolt – Tihanyi Péter i.m. 
25

 Angyalosi Gergely: Irodalmi Kvartett. Tar Sándor Szürke galamb című regényéről beszélget 

Angyalosi Gergely, Bán Zoltán András, Beck András és Radnóti Sándor. In: Beszélő (1996/6) 88-93. 
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azaz sikerült-e Tarnak krimit alkotnia. A válaszok megoszlanak, Angyalosi Gergely 

egyértelműen pozitívan nyilatkozik róla, a műfaj szabályainak véleménye szerint 

eleget tesznek a cselekmény bizonyos mozzanatai (Molnár és Malvin szerelme, 

gyilkosságok, nyomozás). Beck András alapvetően a bűnregény jellegét emeli ki a 

regénynek: „az egész város, kvázi az egész ország, meg talán az egész világ egy 

nagy bűntanya, és az említett reflektor bárhová fordul, mindig valamilyen bűnre vet 

fényt”
26

. Véleménye szerint a metafizikai bűn az, amely uralja az elbeszélést, erre 

fűzhető fel a regény egész cselekménye, amely nem más, mint egy „bűnlajstrom”. 

Bán Zoltán András a krimi és a bűnregény műfajok között igyekszik állást foglalni, 

nem tud egyértelműen egyik értelmezésnek sem igazat adni, ennek ellenére jól 

sikerültnek tartja a regényt. Ezzel szemben Radnóti Sándor úgy véli, hogy a magyar 

keretek nem elegendőek egy krimi megírásához, Tar esetében pedig eleve 

problematikusnak véli a nagyforma használatát. A szociografikus írásmód itt is 

ugyanúgy megjelenik, és túlságosan erőteljesen érvényesül ahhoz, hogy más 

műfajnak (mondjuk a kriminek) teret adjon. A beszélgetés lezáratlan, vitaindító 

jellegű csak, a későbbi kritikák és vélemények mind ezután születtek.  

Györffy Miklós fél évvel később írásában
27

 igyekszik pozitívan megítélni a 

regényt, műfai szempontból közelít felé. „A Szürke galamb olyan duplafenekű 

krimi, amely eleget is akar tenni a műfaj követelményeinek, meg parodizálni is 

akarja őket.”
28

 A krimi valamennyi cselekményszálát igyekszik a tanulmányíró 

megragadni (ezzel látszólag sikerül neki rendszerbe foglalni az amúgy kaotikusan 

epizodikus részeket), ezzel bizonyítva a regény krimi-jellegét, majd a humor és a 

túlzások kiemelésével (melyek leginkább a hétköznapi élethelyzetek ábrázolását 

érintik) cáfolni is azt, tehát a paródia felé elvinni az értelmezést. Kritikusként ő 

maga kevésbé sikerültnek ítéli Tar regénypróbálkozását. 

Hegedüs Anita
29

 a misztikum felé viszi el az értelmezést, mely a regényt 

kevésbé krimiségében, mint inkább mögöttes mondanivalójában igyekszik 

megragadni. Tény, hogy bizonyos körülmények (vasárnap, vér) hordoznak olyan 

szakrális közeget, mely alapjául szolgálhatna egy ilyen értelmezésnek, és a bűn 

                                                   
26

 uo. 90. 
27

 Györffy Miklós: Az író rabló-pandúrt játszik. Tar Sándor: Szürke Galamb.. In: Jelenkor. Pécs 

(1996/10) 920-922. 
28

 uo. 921. 
29

 Hegedűs Anita: Krimielemek és misztikus motívumok Tar Sándor Szürke galambjában. 

Újnautilus. Irodalmi és közéleti portál, http://ujnautilus.info/?q=node/690 (letöltés ideje: 

2010.12.07.) 

http://ujnautilus.info/?q=node/690
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erőteljes jelenléte is efelé viszi a szöveget. Mégsem bizonyultak ezek olyan 

erejűnek, hogy elsődlegesen erre lehessen felépíteni a regény elemzését. 

Kevésbé jól sikerültnek tartják azonban más, az irodalmi diskurzusban aktívan 

részt vevő kritikusok és irodalmárok. Szilágyi Zsófiának megjelent egy interjúja 

Márton Lászlóval, melyben Tar Sándorról beszélgetnek.
30

 Itt a műfaji 

meghatározással szemben a terjedelmi jellemzők lesznek azok, melyek negatív 

irányba viszik el a megítélést, a rövidebb elbeszélések meggyőző világa szétfolyni 

látszik regény terjedelemben. 

Az Alföld 2007-es számában Dömötör Edit az olvasás aktusa felől közelít a 

regény felé.
31

 A Beszélőben megjelent kerekasztal-beszélgetéséből kiindulva a 

bűnregény kategóriájában igyekszik értelmezni a művet, azonban annak műfaji 

sajátosságai hamar kikezdik a krimi műfaját. Az igazi áldozat a műben maga az 

olvasó, akit a szöveg a belső nézőpont, illetve a sajátságos beszédmódok révén 

észrevétlenül, de folyamatosan félrevezet. Azáltal, hogy a beszélők között nincsen 

semmiféle hierarchikus megkülönböztetés, egyenrangú választási lehetőségek 

vannak felkínálva az olvasónak, aki így újra és újra döntéshelyzetbe kerül. 

Nincsenek élesen egymással szemben álló felek, sem egy olyan eredetként felfogott 

történet, amely köré lehetne fűzni a szálakat. A nyomozás kezdeti tárgya elmozdul, 

nem arra kapunk választ a regény végén, amire szeretnénk. Az egységes nézőpont 

megteremtése az olvasókra vár. 

Gerold László Váltászavar című rövid írásában sokkal inkább benyomásainak ad 

hangot, mint bármi másnak. „Nem a bűnről, mint kollektív létállapotról szól a 

Szürke galamb, hanem műfajsablonokkal dolgozó krimi a »bűnregény«”
32

. Felveti 

annak a lehetőségét, hogy a fikció, mint Tar írásművészetéből eddig nagymértékben 

hiányzó elem, azért került most bele az író eszköztárába, hogy a magyar 

bűnszervezetekről és a rendőrségről hiteles képet adhasson. Ennek pedig az egyik 

legkézenfekvőbb formája a krimi, ahol a bűn és a bűnüldözés testet ölthet. 

Egyértelmű nemtetszését fejezi ki a regénnyel kapcsolatban, és minden egyéb 

értelmezést elvet. Krimiként aposztrofálja a Szürke galambot, pejoratív felhanggal. 

                                                   
30

 Szilágyi Zsófia: Tökéletesen átlátszatlan. Szilágyi Zsófia beszélgetése MÁRTON Lászlóval. In: Ex 

Symposion. (2006/57) 1-12. http://www.exsymposion.hu/lapszam/35 (letöltés ideje: 2010.12.07.) 
31

 Dömötör Edit: Nyomozás és olvashatóság. Tar Sándor: Szürke galamb. In: Alföld (2007/VII.) 70-

85. 
32

 Gerold László: Váltászavar. In: Alföld. 48. évf. (1997/11.) 

http://epa.oszk.hu/00000/00002/00023/gerold.html (letöltés ideje: 2010.12.07.) 

http://www.exsymposion.hu/lapszam/35
http://epa.oszk.hu/00000/00002/00023/gerold.html
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A hazai kritikusaink mellett érdemes megemlíteni néhány rövid reflexiót az 

1999-es Frankfurti Könyvvásárról, ahol Tar Sándor Szürke galamb és A mi utcánk 

című regénye is bemutatásra került. A rövid megjegyzések
33

 nem foglalnak állást 

egyik irányban sem, csupán érdeklődéssel konstatálják egy író saját országának 

elmaradott vidékéről, a peremhelyzeten élőkről szóló történeteit. Stefan Lutz és 

Michael Winter is a jó és rossz, világ és alvilág keveredéséről számolnak be, egy 

rendszerváltás utáni szétcsúszásról. Werner Jung ezzel szemben foglal állást, 

negatívan ítéli meg a regényt. „A tág perspektívájú regénykezdésben az olvasó 

mintha Camus Pestisének folytatását vélné felfedezni, de ez a hangulat már néhány 

oldal után elvész. A regény cselekménye hamar egyszerű krimivé halványodik.”
34 

Nem bűnregény az, amit kézhez kap az olvasó, nem elégíti ki előzetes elvárásokat. 

Ezután Tar Sándor már nem ismeretlen a német irodalmi diskurzus számára sem. 

A Szürke galamb kritikai megítélése tehát nem egyértelmű. A felmerült 

vitapontok tulajdonképpen mind ugyanazt a problémát hangsúlyozzák: krimi vagy 

nem krimi a mű, illetve a krimi melyik műfajához is köthető igazán? Ahhoz, hogy 

ezekre választ kapjunk, szükségszerű ténylegesen a műfaji felvetésekre 

koncentrálni, megvizsgálni azt, hogy mely krimi műfajok azok, melyekkel 

definiálható a regény. 

                                                   
33

 Megrázóan egyszerűen – pontos költőiséggel (Tar Sándor két német könyvének kritikai 

fogadtatása). In: Élet és Irodalom (1999/43.) http://www.tarsandor.hu/pdf/irasok/ts075.pdf (letöltés 

ideje: 2010.12.07.) 
34

 uo. 

http://www.tarsandor.hu/pdf/irasok/ts075.pdf
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3. A Szürke galamb mint anti-detektívtörténet 

 

3.1. A krimi elméletének alapjai 

A krimi irodalmának részletesebb tárgyalása külön dolgozatot is megérne, azonban 

ahhoz, hogy a Szürke galambot műfajilag meghatározzuk, elég csupán néhány 

fontosabb pontot, illetve mérföldkövet megemlíteni. 

A krimiről mint műfajról Edgar Allen Poe óta szokás beszélni, aki Dupin-

novelláival alapozta meg a detektívtörténeteket.
35

 A műfaj sokáig a tömegirodalom 

és a szépirodalom között mozogva kereste magának pozícióját, de kizárólagosan 

még ma sem sajátja egyik oldalnak sem. A többi műfajhoz hasonlóan ugyanúgy 

találunk itt is ponyvát és irodalmi körök által remeknek titulált darabokat a kiadott 

művek sorában. Kétségtelen, hogy a századelőn hazánkban is virágzásnak indult 

krimi irodalom legtöbb írójának neve ma ismeretlen, és hogy az olcsó, magas 

példányszámú füzetek elsősorban az egyszerűbb rétegekbe tartozókhoz jutottak el.
36

 

Varga Bálint teszi fel a kérdést egyik tanulmányában
37

: létezik-e egyáltalán 

magyar krimi? A válasz nem túl pozitív: „Születtek magyar szerzőktől bűnügyi 

regények, nem túl izgalmasak, nem túl jók, de legalább a miénk”
38

. A detektívek 

személye csak később alakul ki, 1910-ig a történetekben felbukkanásuk nem 

adekvát, az író nem tud mit kezdeni velük. Az első nevek ma már ismeretlenek, 

Nagy Ignác Magyar Titok című 12 kötetes krimi-füzete (1844-45) vagy Kuthy Lajos 

Hazai rejtelmek című gótikus regénye (1846-47) nem képezi szerves részét a hazai 

krimi irodalomnak. Jellemző ezekre, hogy „a bűn nem demokratikus, vagyis 

mindenkié, hanem legtöbbször a legalsóbb néprétegek hitbizománya (csak néhány 

esetben a legfelsőbbé), az áldozat pedig legalábbis nemesi származású, de gyakran 

főrendi”
39

. Ennek megváltozása 1848-ban történik, amikor Szemere Bertalan 

felállítja az első országos rendőri osztályt, innentől a bűn nyilvánossága 

demokratizálódik, és megszületik a bűnügyi újságírás, mely megadja a magyar 

szociográfiai irodalom és oknyomozó újságírás alapjait. 

                                                   
35

 Benyovszky Krisztián: Bevezetés a krimi olvasásába. Parazita Könyvek 2, Dunaszerdahely, Lilium 

Aurum, 2007. 36-37. 
36

 Keszthelyi Tibor (szerk.): A krimi.  Pro és Kontra, Budapest, Gondolat, 1985, 13. 
37

 Varga Bálint: Nyomozás az első magyar krimi után – tényvázlat, In: Lepipálva: Tanulmányok a 

krimiről, szerk.: Benyovszky Krisztián, H. Nagy Péter, Lilium Aurum, 2009 
38

 Varga Bálint i.m. 49. 
39

 Varga Bálint i.m. 59. 
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A magyar krimi további alakulásáról Bán Zoltán András ír
40

, aki szerint a krimi 

műfaja nem rendelkezik nagy tradícióval. A magyar szocializmus alatt nem lehetett 

krimit írni, ugyanis a társadalom nem volt elég nyílt sem ennek előkészítéséhez, sem 

a befogadásához. Előzményként Rejtő Jenőt nevezi meg, aki sajátságos humorával 

inkább a paródia felől közelítette meg a műfajt, és a múlt század második feléig 

betiltott szerzőként tartották számon. A rendszerváltás közeledtével érezhető 

változás, Tandori Dezső az első számottevő író, aki említhető. Nat Roid álnéven 

1980-tól kezdve 11 kötetes krimi-sorozatot produkált, melyek bonyolult 

cselekményükkel már a posztmodern hagyományából táplálkoztak. A következő 

szerzőként magát Tar Sándort említi Bán, a Szürke galambbal ugyanis remek 

példáját látja annak, hogy a krimiirodalom felélesztéséhez egyetlen út a valósághoz 

való visszatérés. A 20. század végétől kezdve egyre több krimi jelenik meg, elég 

csak Kondor Vilmos sorozatát (Budapest Noir, Bűnös Budapest, A budapesti kém, 

Budapest Romokban), Baráth Katalin Fekete Zongoráját vagy Csabai László 

Szinbád, a detektív című regényét említenünk, melyek mindegyike tematikáját 

tekintve a múlt század eseményeihez nyúl vissza. 

A klasszikus krimi mindig egy bűntény leírását foglalja magába, amely sokkal 

inkább egy rejtvény, mint egy tényeken alapuló száraz jelentés. A hangsúly nem a 

bűnözők ellen vívott harc vagy a bűntény kegyetlen, véres bemutatásán van, és a 

társadalomrajzi, illetve lélektani aspektusok megjelenése sem jellemző. A történet 

vázát a minden apró mozzanatra kiterjedő intellektuális jelfejtés
41

 adja. A bűntény 

felderítésében különböző típusú detektívek segítik az olvasót, akik a legtöbb esetben 

magándetektívek (Sherlock Holmes, Hercule Poirot, Marlowe), néha csupán amatőr 

nyomolvasók (Dupin), és nagy ritkán kerülnek csak ki a rendőrség berkeiből 

(Molnár hadnagy, Maigret). Mindentudás jellemzi őket, és a bűntényt logikai vázra 

építve fel mintegy matematikai egyenlet levezetéseként oldják meg az esetet. A 

detektívek mellett segédjeik is részt vesznek a nyomozásban (Dupin esetében 

névtelen, Poirotnak Hastings kapitány, Scherlock Holmesnak pedig dr. Wattson 

segít), bár kevesebb információval rendelkeznek, mint főnökeik, és leginkább a 

kérdező szerepét töltik be. A rejtély megoldásához sokkal inkább ész kell, mint erő, 

és sok esetben azt mutatja a tendencia, hogy minél hihetetlenebb a történet, annál 
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egyszerűbb a megoldása. A gyilkosság nyomait a rendőrök csak felületesen 

vizsgálják, és félreértelmezi, a történetekben a detektíveknek jut az a hálás szerep, 

hogy meglássák, ami igazán lényeges, és ami a rejtély megoldásához vezeti őket. Az 

elbeszélések végén mindig nagy, magyarázó monológokból derül ki, hogy ki követte 

el valójában a gyilkosságot, és hogy hogyan is zajlott le tulajdonképpen a bűntény.
42

 

Ennek egyik – a tárgyalandó téma szempontjából – lényeges alpontja a kemény 

(más szóval a hard-boiled) krimi. A műfaj Dashiell Hamett (1894–1961) nevéhez 

fűződik, aki a 20. század első felében számos regénnyel támasztotta alá a krimi új 

irányvonalának szükségszerűségét, de Raymond Chandler (1888–1959) is jeles 

képviselőként említhető, illetve a magyar Kondor Vilmos. A klasszikus krimikkel 

szemben az írók célja valóságszerűbben ábrázolni a nyomozás menetét, melyek az 

elbeszélői stílusban, a cselekmény és a szereplők jellegében, illetve a valósághoz 

való viszonyulásban mutatkoznak meg. Ennek eredményeképp sokkal durvább és 

véresebb gyilkosságokat és jeleneteket olvashatunk, emellett az alvilág nyelvezete is 

állandó formai elemmé válik. Chandler Hamett krimijéről így nyilatkozik: „elérte, 

hogy a detektívregényt élvezet írni, az nem pusztán értelmetlen jelek és nyomok 

mechanikus felsorolása”.
43

 Jellemző a szervezett bűnözésnek és a politikai 

hatalomnak, illetve az alvilágnak és a rendőrség intézményének az összefonódása. A 

rendőrség bizonyos tagjai a kemény krimikben már nem feltétlenül az igazság 

szolgái, némely esetben éppen az ő soraikból kerül ki maga a gyilkos is. Az 

elbeszélésmódot tömörség, tárgyilagosság jellemzi, az írók életszerűségre 

törekednek, nem ritka az E/1. személyű narráció sem (melyben maga a detektív 

beszél).
44

 

A magándetektív (Hamett esetében Sam Spade, Chandlernél Marlowe, Kondor 

Vilmosnál Gordon Zsigmond) egy magányos kopó, aki saját erkölcsi normái szerint 

él, mind az alvilággal, mind a rendőrséggel szemben áll. Érzelmileg kiégett, 

azonban a bűncselekmény felderítésében kitartó és szívós. A detektívek körül 

mindig felbukkan egy nő is, aki vagy segítőként, vagy áldozatként, de bonyolítja az 

ügyet, és kapcsolatba kerül a nyomozóval. Mivel az ilyen regényekben nem hosszú 

logikai következtetések eredményeképp, hanem nyomozás közben, gyakran 
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véletleneknek köszönhetően derül fény az eseményekre, sokkal akciódúsabbak a 

történetek, gyakran találkozhatunk erőszakkal is.
45

 

A következő műfaj a bűnregény, ami már a regény borítójáról visszaköszön. A 

klasszikus krimivel ellentétben a gyilkosságot jelen idejű elbeszélés formájában 

ismerjük meg, a figyelem a tettesre irányul. Az olvasást nehezítő körülményként 

jelentkezik a megtévesztés és a ködösítés, váratlan fordulatok és meglepetések 

jellemzőek. A bűnüldözés helyett sokkal hangsúlyosabb lesz a bűn elkövetése és 

annak leleplezése, a gyilkosság elő- és utótörténete kerül inkább bemutatásra. A bűn 

mibenléte és fogalmának körüljárása felerősíti a lélektaniságot. James M. Cain Jim 

Thompson vagy Patricia Highsmith tekinthetők a műfaj klasszikusainak.
46

 

Az eddig röviden bemutatott műfajok mellett az anti-detektívtörténetekről is szót 

kell ejteni, ugyanis ez az a műfaj, amelynek sajátosságai leginkább megfelelnek a 

Szürke galambnak. Az antikrimi a posztmodern irodalom tipikus képviselője. A 

posztmodern irodalom a hagyománnyal szemben áll, de oly módon teszi ezt, hogy 

annak teljes anyagát kritikusan kezeli és használja fel, dialógust folytat a tradíció 

egészével.
47

 A krimi a hagyományhoz olyan módon kapcsolódik, hogy annak 

ideológiáit, politikai-történelmi kliséit, szorongásait és vágyait megtestesíti, 

posztmodern kontextusba helyezve újrafogalmazza.
48

 A klasszikus krimihez szokott 

elvárási horizontunkat felülírja, azáltal, hogy megválaszolatlan kérdéseket tesz fel, 

illetve lezáratlanul hagy bizonyos kérdéseket, feszültséget teremt, melyet a történet 

végén sem old fel.
49

 A klasszikus krimi által képviselt rendkoncepció itt felbomlik, a 

metafizikus rend összeomlik, és egy egészen új formai rend képződik.
50

 Az anti-

detektívtörténetek szereplői irreálisak, az író tudatosan derealizálja őket, mert míg a 

hagyományos krimikben a valóságtól való eltávolodás szükségszerű, addig itt 

teljesen szándékos.
51

 A detektív szerepköre és jelleme is megváltozik. Az eddigi 

sztereotípiák (gyilkos a megtestesült Gonosz, detektív a Jó) elmosódnak, a detektív 

kívülállása megszűnik, ő maga is hordoz bizonyos tulajdonságokat, melyek a 

bűnöző sajátjai. A klasszikus krimiben elfoglalt pozíciók összeolvadnak, a rabló és a 
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pandúr egymás titkos tükörképei lesznek.
52

 Ezt Bényei a chiazmussal
53

 írja le, amely 

akkor lép életbe, ha a detektív által képviselt rend megrendül, a jó és a rossz közötti 

éles határvonal megszűnik. A detektív nem minden esetben racionális, logikus 

okfejtés eredményeképp jut el a megfejtéshez, sokszor a véletlen segíti 

megoldáshoz,
54

 ugyanis olyanfajta jeltelítettség jellemzi a nyomozást, hogy sokszor 

lehetetlen megtalálni a helyes szálat (sok nyom tévútra visz, ha túl közelről olvassa a 

detektív a nyomokat, végtelen megoldás kínálkozik).
55

 A bűnöző sok esetben mint 

alkotó művész jelenik meg, a detektív csak a kritikusi szerepet töltheti be. A bűnöző 

felforgatja a rendet, mely felértékelődik teremtő tevékenysége által (a bűntett 

leleplezése csak másodrangú lehet). Ezáltal egyik fél sem a klasszikus krimi előírt 

szerepei szerint tevékenykedik: a bűnöző egy mélyebb valóság képviselőjévé, 

művésszé válik, a detektív pedig nem tud tökéletes munkát végezni.
56

 

Ennek egyik kiemelkedő példája Lengyel Péter Macskaköve (1989). A 

regényben a detektívregény, a szociografikus regény és az esszéregény különböző 

beszédmódjai lépnek párbeszédbe egymással, a tudományos beszédmód és az 

archaikus ponyva regiszterei keverednek. Az író folyamatosan elvonja a 

figyelmünket a cselekményről, nem közvetlenül a bűntény feltárása lesz a jelentős, 

hanem maga az írás. Több szálon fut a cselekmény, egyik sem válik uralkodóvá. 

Szörényi László szerint
57

 ez amellett, hogy bűnügyi regény, történelmi körkép, 

önéletrajzi vallomás és kortörténeti festés is. A detektív főhős egy jogállam 

normáival küzd az alvilág ellen.  

Az anti-detektívtörténet kapcsán Bényei felveti a paródia és az irónia funkcióját 

is a klasszikus krimivel való kapcsolat mibenlétének megfogalmazása közben. 

Umberto Eco A rózsa neve című regény alapján vázolja fel a relációt. Amennyiben 

az antikrimiket paródiaként fogjuk fel, figyelembe kell vennünk, hogy önmaga is a 

krimi kontextusát alkotja, így önreflexív tevékenységet végez. A klasszikus krimi 

fogásait kiszínezve vagy eltúlozva beemeli saját szövegébe, ami a metafizikai tét 

miatt megnemesül (A rózsa nevét nem tekintjük paródiának). Azzal, hogy kikezdi a 

műfaj konvencióit, kilép a krimi keretei közül, de mivel annak elemeit be is emeli 
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saját szövetébe, más sem tud lenni.
58

 Az irónia már a klasszikus krimikben 

megtalálható, azonban ezekre az antikrimi újabb iróniát halmoz, ezáltal az olvasói 

elvárásokat kijátssza. Olyan további inverziók, fordulatok és megfordítások 

kerülnek a történetekbe, melyek az addigi biztonságos helyzetéből kibillentik az 

olvasót (a valóságról eddig biztosnak vélt tudás bizonytalanná válik). A lezárás sem 

oldja fel ezt a bizonytalanságot, egy zárlat nem képes minden feszültséget 

feloldani,
59

 mely alapján az anti-detektívtörténetek műfaját Spanos így határozza 

meg: „az a paradigmatikus irodalmi archetípus, […] amelynek formai célkitűzése, 

hogy felidézze a nyomozás és/vagy pszichoanalízis vágyát, csak azért, hogy aztán 

határozottan meghiúsítva ezt azáltal, hogy nem hajlandó megoldást adni a bűntettre 

(vagy megtalálni a neurózis okát)”.
60

 Az antikrimik nyitott struktúrát adnak, azaz 

több megoldás között nem kapjuk meg a végleges lezárását a történetnek.
61

 

Szilasi István Szentek hárfája című krimije szintén szót érdemel a Szürke 

galamb tanulmányozása kapcsán, ugyanis ez a regény is sajátságosan viszonyul az 

őt befogadó műfaj kereteihez. Intellektuális krimi a pontos műfaji megnevezés, mely 

egy 1920-as években megtörtént gyilkosság eseményét beszéli el, az első 

világháborútól a rendszerváltásig tartó időszakot felölelő rekonstrukciós 

folyamatban, Makovicza Bálint elbeszélésében. Az elbeszélésmód kikezdi az 

olvasói elvárásokat, folyamatosan felülírja azokat. A krimi mellett a kortárs 

történelmi regény hagyományaira is támaszkodik a mű, azonban a „minden 

befogadói biztonságérzetet megszüntető játék a szöveg olyan szintjeiről kiindulva 

szervezi a történetek átörökítésének folyamatát, amelyek mögé már nem igen láthat 

az olvasó”
62

. Ez a „nyomozás leküzdhetetlen vágya, illetve e vágy artikulációja, ami 

a történetmondás mindent elsöprő lendületében mutatkozik meg”
63

. Ahogy később a 

Szürke galambban is látható lesz, itt is problematikussá válik az értelmezés azáltal, 

hogy a mű nem követi a műfajának megfelelő narrációs és stilizációs technikákat. 

Az olvasó itt is kénytelen felülírni megszokott befogadói sémáit, és a regény diktálta 

tempó és mód szerint követni a cselekményt. 
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3.2. Szürke galamb mint antikrimi 

Az eddigiek alapján azt egész biztosan ki lehet jelenteni, hogy műfajilag egy 

konkrét kategóriába belehelyezni a Szürke galambot nehézkes és problémás. Hiába 

kapunk az alcímben „instant műfajcsomagot”, az eddigi kutatások azt bizonyítják, 

hogy az, ami kioldódik belőle, nem egy homogén anyag. Ahhoz, hogy önálló 

véleményt fogalmazzak meg, szükségesnek tartok két olyan kritikai álláspontot 

bemutatni, melyek segíthetnek a regény pontosabb műfaji definiálásában. 

Benyovszky Krisztián több művében is foglalkozik krimi irodalommal, a Szürke 

galamb vizsgálatakor is elsősorban ebből a műfajból indul ki.
64

 A regény borítója 

már kézbevételkor sejtelmes és nyomasztó hangulatot sugall, melyet a hátoldalon 

elhelyezett fülszövegek csak fokozni tudnak. Az alcím (bűnregény) megerősíti 

gyanúnkat, hogy krimivel állunk szembe, és az első pár oldal brutális felütése után a 

bűn előtag sötét jelentését is érzékelni kezdjük. A regény eleve ambivalenciára épül: 

a kegyetlen vérengzés mellett folyamatosan jelen van a morbid humor is, mely 

megítélés szempontjából megnehezíti a befogadók helyzetét. Tar a rá jellemző 

szabad-függő beszéd használatával hol a szereplőkkel való azonosulás, hol a tőlük 

való eltávolodás eszközét alkalmazza, mely az amúgy is mozaikszerű 

elbeszélésmódot még nehezebben befogadhatóvá teszi. Az egész regényben a bűn 

az, ami eluralkodik a városban, ezzel lehetővé téve a metafizikai értelmezést. 

Benyovszky szerint azonban egy másik krimi műfaj, a kemény krimi a meghatározó. 

Molnár karakterében egyértelműen ráismerhetünk az amerikai krimik tipikus 

nyomozóira, magándetektíveire, és a bűnügyi történetek sötét, hideg világa is tisztán 

érzékelhető. A műfaj egyik jellemzője, hogy a nyomolvasó a hosszas logikai 

számvetés helyett testi erejét is beveti a bűntény megoldására – Molnár személyében 

azonban már túlzással él Tar, a vizelés közbeni megvilágosodás átbillenti a paródia 

felé a regényt. Nyelvi szinten azonban sikerült eleget tenni a kemény krimi 

kereteinek: a félelmet maximálisan érzékelhetővé teszi az olvasók számára. 

Bánki Éva
65

 szintén efelől a műfaj felől értelmezi a regényt. A kemény kriminek 

Magyarországon nagyon nehezen alakult ki a hagyománya. A krimi műfaja eleve 

problematikusnak mutatkozott hosszú évtizedekig, a magyar irodalmi recepció nem 
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tartja méltónak a főleg cselekményességre épülő elbeszéléseket a szépirodalomi 

kontextusra. A műfaj a már szintén röviden tárgyalt realizmussal is párhuzamba 

állítható, Móricz ugyanis drámai sűrítettségével, illetve kihagyásos szerkezeivel 

emlékeztet a kemény krimire (mely a minimalizmussal is hasonlóságot mutat). 

Magyar krimik főleg a szocializmus alatt születtek, amikor a múlt bűnei erőteljesen 

áthatották a mindennapokat, a bizonytalanság, sötétség megfelelő környezetet 

biztosított a bűnügyi regények megírásához. Tar a műfaj minden korábbi tabujával 

felszámol, hisz a hajléktalanok mellett a legkülönfélébb gyilkosságokat vonultatja 

fel, olyan családon belüli kapcsolatokat ábrázol, melyeket eddig a legnagyobb 

elfojtással illet kezelni. A rendszerváltás egyértelműen megjelenik a Szürke 

galambban: a rendszer felbomlása után „tétlenség, bűn, szorongás, tanácstalanság, 

halál […] és éhség”
66

 maradt. 

Bánki Éva szerint annak ellenére, hogy a bűnügyi regények mindig több műfajt 

ötvöznek magukban, a Szürke galamb esetében nem erről van szó. „A két 

detektívregény-típus mintha csak egy szociografikus ihletésű társadalmi regény 

köntöse lenne”,
67

 s társadalmi ábrázolás mellett metafizikus elemeket is találunk. 

Nem teljesen kemény krimi, de metafizikai krimi sem egészen. Mindkét műfaj 

elemei megjelennek, de egyik sem válik döntően uralkodóvá. Bizonyos túlzásoknak 

és halmozásoknak eredményeképp pedig a műfaj morbid iróniával is kiegészül, ami 

egy harmadik értelmezési lehetőséget is felkínál (paródia). 

Objektív megítélés eddig még nem született a regénnyel kapcsolatban. 

Műfajilag, tematikailag, formailag lehet kötni különböző stílusokhoz, művekhez, 

korpuszokhoz, azonban nincs egy olyan koherens vélemény, ami meghatározó 

lenne. Ahhoz, hogy kifejtsem álláspontomat, szükségesnek tartom röviden 

rendszerezni a szálakat, szereplőket, kapcsolatokat. 

Tar az első pár oldalban erős felütéssel kezd, amellyel igen magas elvárásokat 

támaszt maga felé. Néhány tíz oldalban annyi vér elfolyik, amely még a krimi 

határait is súrolja. Minden előjel nélkül bizonyos emberek (mindenfajta rendszer 

nélkül) vérezni kezdenek: orrukból, fülükből, gyomrukból tör fel a vér 

megállíthatatlanul, percek alatt elvéreznek az áldozatok. A kór járványként terjed, 

eredete és gyógymódja ismeretlen, egyedül tünetei ismertek. Ennek következtében 

pánikhangulat uralkodik el a városban, felszabadulnak az elfojtott indulatok, többen 
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a káoszra hivatkozva úgy érzik, itt az ideje megoldani a régóta húzódó 

konfliktusokat – a vérzékenység mellett gyilkosságok, ön- és bérgyilkosságok 

történnek. Az átlagemberek mellett a profik is elérkezettnek látják az időt az 

öldöklésre: Nyúlszájú kegyetlenül és rendszerezetten, Bátyó pedig megrendelésre 

csökkenti a város lakosságát. 

Ez az a káosz, amivel a rendőrség szembesül. Borbán ezredes, Csiszár őrnagy, 

Sólyom, Malvin és Molnár – tipikus karakterek, akik a bűnüldözés mellett saját 

konfliktusaikkal is küzdenek nap mint nap. A nyomok és az esetek 

összefüggéstelenül és nagy számban érkeznek, nehezen sikerül rájuk megoldást 

találni. Molnár nyomoz, Borbánt megöli Csiszár, egymást keresztezik a szálak. 

Eközben találkozunk egy Néger becenevű roma fiúval, aki nagy szegénységben 

él, sajátságos erkölcsi helyzetben. Enikő a 13 éves szerelme, aki a szépség és a 

tisztaság megtestesítője. Néger felfedezi a galambokat, belekeveredik maga is az 

ügybe, végül Molnár és Malvin fogadják örökbe. 

A történet lezárásaként Molnár rájön, hogy a Nyúlszájú Csiszár őrnagy, aki az 

Apostolok kommandós alakulatban együtt szolgált vele a rendszerváltás előtt. A 

Galambos ember galambjai terjesztik a járványt egy félresikerült kísérletből 

kifolyólag, de gazdájuk meghal. Molnár és Malvin szerelemesek lesznek. És pont 

kerül az ügy végére. 

A történet már így is zavaros. Rengeteg szereplőt hoz be Tar a történetbe, de 

egyiket sem emeli ki, vagy helyezi a többi fölé. Epizódokkal dolgozik, kisebb 

térközzel elválasztva különböző történeteket mesél el, sorba szövi a szálakat. A 

biztos keret a város, amin belül történnek a bűnesetek. A jó és a rossz keveredik, 

nincsen semmi élesen elhatárolva egymástól, sem a szereplők, sem a szervek, sem a 

történetek nem állíthatók szembe egymással. Az olvasó nehezen tud állást foglalni, 

elveszik a szálak között. 

Amit egész biztosan állíthatunk, az az, hogy krimivel van dolgunk a Szürke 

galamb esetében. Gyilkosság történik, nyomozás indul (nyomozóval), üldözések és 

akciók váltják egymást, végül a detektív előállít egy gyilkost, és boldog véget ér a 

történet. A klasszikus krimi műfaja szinte azonnal elvethető, mert a nyomozó nem 

ésszel jut megoldásra, és a történet nem minden szála kerül elvarrásra. 

A kemény krimi műfaját a két fejezetkezdő tanulmány javasolja, és részben 

igazat kell nekik adnom. Az ott felsorakoztatott érvek mind helytállóak. A sötét 

hangulat, a nyomozó habitusa (melyről később lesz még szó), illetve a brutális, 
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véres gyilkosságok mind egybevágnak a krimi műfajoknál tárgyalt műfaji 

sajátosságokkal. A gyilkos valóban a rendőrség soraiból kerül ki. Csiszár az 

Apostoloknál szerzett tapasztalataival, és a rendőrségnél első kézből értesült 

információknak köszönhetően könnyedén ki tudja iktatni ellenségeit az élők sorából, 

melyhez a járvány okozta káosz biztosítja a gyanakvás nélküli környezetet. Azonban 

Borbán ezredes megölésével túllő a célon (felhívja magára mint Nyúlszájúra a 

figyelmet), eltér az eredeti tervtől, és ennek köszönheti majd végül lelepleződését 

(minden krimiben van egy olyan pont, ahol a gyilkos valamit elront, és lebukik). És 

valóban a rendőri és az alvilági szervezetek összecsapásának lehetünk tanúi. 

Azonban én sokkal erőteljesebbnek érzem az antikrimi műfaját, ugyanis ennek 

majd minden sajátossága lefedi a Szürke galambot. A posztmodern irodalom 

hagyományhoz való viszonya itt is megjelenik, Tar anti-detektívtörténetében 

táplálkozik a klasszikus krimiből, de túl is mutat rajta. 

Ezen állításom bizonyításául először a nyomozó személyiségét kell bemutatnom. 

Molnár hadnagy (vagy főhadnagy) már rangja tekintetében sem teljesen komolyan 

vehető figura. Rengeteg tulajdonságában megegyezik a kemény krimi műfajának 

egyik legendás detektív alakjával, Raymond Chandler Marlowe-jával
68

. (Ezzel 

tulajdonképpen a két műfaj detektívalakja közti különbségek is felvázolhatóak, 

habár kevésbé éles határvonal mentén, mint mondjuk egy klasszikus krimi 

elbeszélés detektívje esetében.) Mindkét detektív agglegény, független életvitelt 

folytatnak, ellenben nem aszexuálisak (klasszikus krimi nyomozóihoz képest). 

Határozottak és lényegre törőek, irányító típusúak. Kerülik az érzelmeket, erős 

iróniával (humorral) közelednek az emberek felé, nem szeretik a társaságot. 

Alkoholt rendszeresen fogyasztanak. Nőkkel való kapcsolatuk alakalmi, 

határozottak és kemények, egyértelműen ők dominálnak a kapcsolatban. Vannak 

érintkezési pontjaik az alvilággal, sajátos módszerekkel dolgoznak, nem vetik meg 

az erőszakot. Azonban amíg Marlowe egy kifinomult stílusú magánnyomozó, aki 

szemben áll a rendőri szervekkel is, addig Molnár része ennek. Marlowe-t jóval 

rendezettebb életet él. Az ő megítélése annyiból nehezebb, hogy Chandler E/1. 

személyben, a detektív szemszögéből ábrázolja az eseményeket, így nem kapunk 

róla hiteles és folyamatos külső leírást, szubjektívvé válik megítélése. 
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Molnárt ezzel szemben már első találkozáskor
69

 megismerjük, a szabad-függő 

beszéd által egyszerre halljuk gondolatait és kapunk róla hiteles leírást. Nála sokkal 

erőteljesebben érvényesül a rendetlenség („mindig elégedett nyúlt el rendetlen és 

büdös lakásának valamelyik rendetlen bútordarabján, ágyon, fotelben, asztalon, 

vagy épp a szőnyegpadlón”, 49.) – külső ápolatlansága belső összeomlását, 

szétesettségét tükrözi. Az ő esetében sokkal kidolgozottabb és konkrétabb az 

alvilággal folytatott kapcsolat (annak ellenére, hogy rendőr): fia, Molnár Gyurika 

egy alvilági nagy ember prostituáltjától született, akit az anyja magával vitt, és a 

hadnagy hiába próbálta peres úton visszaszerezni, belebukott. Kényszerpihenőre 

ítélte a vezetőség, azonban a városban történt tömeges bűnesetek miatt rá is szükség 

van – értékessé válnak alvilági kapcsolatai. 

A nőkkel való kapcsolata sokkal kevésbé patetikus, mint Marlowe esetében. 

Malvinnal kollégák, a nő minden egyes alkalommal elmarasztalóan nyilatkozik a 

férfiról, látszólag nincs köztük semmi vonzalom. Azonban egy véletlen összehozza 

őket Molnár lakásán, és a két egymást taszító ember először testi kapcsolatba kerül 

egymással, majd a történet folyamán egymásra találnak, inkább kényszerből, mint 

romantikus szerelemből („Az őrmesternek akkor az volt a véleménye, hogy egy 

huszonnyolcas biciklibelsővel hamarabb össze tudna melegedni, mint ezzel az 

emberrel, […] aztán meglepődve tapasztalta, hogy a férfi már csak szorítja, szorítja, 

vállgödrébe fúrva a fejét […] akkor jött rá, hogy ez az ember magányos, de nagyon. 

[…] és valami szánalmat, egyben hálát is érzett, […] hogy milyen örömet okozott  

neki azzal, hogy a maga bumfordi módján annyi idő után Malvin őrmesterből ismét 

nővé változtatta.”, 103.) Előző kapcsolatából van egy gyermeke, de sem őt, sem a 

gyermeke anyját nem sikerült megtartania, Malvinnal most egy újabb lehetőséget 

kapott a boldogságra. 

Jellemző, hogy a bűnöző és a detektív közti kapcsolat különleges, egyik fél sem 

sztereotipizálható jóként vagy rosszként. Molnárhoz hasonlóan Csiszár is rendőr, 

tehát elméletileg a rendet védi, és az igazságot szolgálja. Azonban múltja 

kommandós szervezethet (Apostolok) is köti, és gyilkosként ő maga előre 

megtervezett program szerint öldökölni kezd. Van valami művészi abban, ahogy 

nappal rendőrként (Jó), éjszaka pedig gyilkosként (Rossz) tevékenykedik. Kettős 

életet él, van a felszín, és ami mögötte húzódik. 
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Ez a megosztottság jellemzi magát a várost is. A tragédiasorozat előtt a városban 

mindenki békésen élt, nem voltak kiemelkedő gyilkosságok. Azonban a járvánnyal 

betört a bűn is a városba, és mindenkiből előtörnek az elfojtott érzelmek, indulatok 

(felszín, és ami mögötte van). A bűn az, ami átfogja és strukturálja a regényt. A bűn, 

ami a krimiben eleve adott, jelen helyzetben áttevődik egy mélyebb szintre, ahol 

már nem valami egyedi magyarázattal kerülünk szembe, mint egy gyilkosság, 

hanem annál mélyebbel és kevésbé körvonalazhatóval. A féltékenység, a gyűlölet, a 

bosszú az, ami hajtja előre a gyilkosságok elkövetőit (ezzel a metafizikai krimi 

lehetőségét is megengedve). A bűn természetes velejárója az embernek, az egész 

városban jelen van, mindenkiben munkál. A jó csak fogalmi szinten jelenik meg, a 

regény borítóján is olvasható: „A pokol pedig a földön van, és életnek hívják.”. Tar 

ezzel elveti a Biblia tanította dogmát, miszerint Isten mindenkit jónak teremtett („És 

látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt.”
70

). 
71

Minden krimiben a bűn 

az, ami a rendet megszakítja, ami gondot okoz, itt azonban a bűn az, ami megoldja a 

problémás helyzetek nagy részét. 

Az antikrimire jellemző a szorongás, az adott kor társadalmi és politikai 

ideológiáinak megjelenése. A panelkörnyezet, illetve a mélyszegénység (Bátyó 

birodalma a pincében, a város alatt) mind olyan tipikusan magyar és a 

rendszerváltás utáni időszakra jellemző sajátosságok, melyek megfelelnek a műfaj 

állította kritériumnak. A kis tér, zsúfoltság, fénytelenség mind-mind olyan 

elfojtásokhoz vezetnek, melyek a regényben vázolt módon tudnak csak igazán 

felszínre kerülni. Tar természetesen erős túlzásokkal él, és alapvetően fikcióra 

támaszkodik a történetszövésnél, a lélektani példák azonban létezőek. Olyan mély 

családi konfliktusok jelennek meg, melyek elborzasztják az olvasót – és akkor meg 

is érkeztünk a szociografikus ábrázolásmódhoz. Azok a szálak, melyeket a krimi 

felől nézve feleslegesnek ítélünk, a társadalomról pontosabb leírást adnak. A Tarnál 

már megismert szereplő-típusok (például Néger alakja és a Te következel72
 Fecskéje) 

feltűnnek, a rendszerváltás nyomorította ember alakja újra előkerül. Ezek az 

epizódok adják a regény töredezettségét, és szakítják meg folyamatosan annak 
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krimiként való értelmezését. Vannak bizonyos szálak, melyek nem vezetnek sehová, 

csupán egy-egy gyilkosság erejéig feltűnnek (Váró úr kilöki kövér feleségét az 

erkélyen, 98-99.), funkciójuk sokkal inkább a társadalomban eluralkodó bűn 

ábrázolása, mintsem a krimi fő cselekményszálának (mely a Szürke galamb esetében 

eleve elvetendő) továbbvitele. 

A családi és emberi kapcsolatok problematikussága éppen az említett, Tarnál 

visszatérő sajátos téma miatt, bizonyos részek esetében a kriminél fontosabbá válik. 

Ebben a tekintetben inkább nevezhető a regény szociografikus kriminek
73

. Nem tud 

Tar elszakadni a megszokott ábrázolási közegtől, még a krimi műfaja esetében is 

szükségesnek tartja ezeknek az embereknek a szerepeltetését. Felmerülhet itt a 

kérdés, hogy a bűn maga, mint genetikailag belénk kódolt tulajdonság mennyiben 

felelős azért, hogy ezek az emberek perifériára kerültek. Mi volt előbb: a lecsúszás 

(mely okozta később a bűnös lelkület kialakulását) vagy a bűn (mely miatt 

képtelenek az alakok kilépni reménytelen helyzetükből)? És akkor már a 

rendszerváltást is, mint egyik okozó tényezőt meg lehet jelölni a bűn egyik 

forrásaként. Ezeknek a kérdéseknek tárgyalása azonban nem célja dolgozatomnak, 

de amennyiben a regényt bűnregényként aposztrofáljuk, ezekre a kérdésekre is 

igyekeznünk kellene választ adni. 

Még mindig találni az antikrimi műfaji sajátosságai között olyat, melyet a 

regénnyel párhuzamba lehet állítani. A humor, illetve paródia a posztmodern 

krimikben egyre gyakrabban előfordulnak. A krimi fejezeténél már korábban szót 

ejtettem erről, A rózsa neve című regény volt akkor a példa a krimi-paródiára. 

Tarnál nem kell görcsösen keresnünk a humor forrásait, Molnár őrnagy 

folyamatosan ironizál, mellyel kollégáit idegesíti („ma reggel kiesett egy nő a Sárga 

Templom tornyának ablakán. Szegény, szaladt ki Molnár száján, megütötte 

magát?”, 51.). A gyilkosságok és halálesetek brutalitását is már sokszor túlzásnak 

érezzük, mely döbbenet helyett már inkább elbizonytalanítja az olvasót abban, hogy 

komolyan is kell-e vennie a regényt. 

Tar Sándor erős felütéssel kezd, egyre több és több szálat indít el, végül egy 

egyszerű lezárással pontot tesz a regény végére. A hagyományos krimihez 

hozzászokott befogadó közönségben az újabb és újabb váratlan események fokozzák 
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a feszültséget, melyet a klasszikus krimi műfajok szerzői kioltanak azzal, hogy 

elvarrják a szálakat. A Szürke galamb esetében azonban több gyilkossal (Csiszár-

Nyúlszájú, Galambos ember, Bátyó, és a spontán gyilkos átlagemberek) 

találkozunk, melyek közül egyedül Csiszár lepleződik meg, a többi szálon elindított 

események függőben maradnak. A felgyülemlett feszültség folyamatosan nő, végül 

szorongássá alakul, nem tud csillapodni. Ez a jellemzően posztmodern megoldás a 

hagyományos krimik mindentudó nyomozóit visszafokozza hétköznapi detektívvé, 

akiknél a testi erő és a véletlen is ugyanannyira szükséges a rejtély megoldásához, 

mint páratlan szellemi képességeik. Illetve a valóság felé közelíti a cselekménysort, 

ahol szintén ritkán kapunk minden kérdésre megfelelő választ. 
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4. Összegzés 

Tar Sándor Szürke galamb című regénye műfajilag biztosan egyik kategóriába sem 

illeszthető bele. A krimihez való kötődése szinte cáfolhatatlan, azonban bizonyos 

részei a regénynek más műfajt is megengednek. 

Tar szociografikus elbeszélésmódja védjegyévé vált, eddigi művei mind a 

peremterületen élőkről, a rendszerváltás áldozatairól szóltak. Rövid történetei 

megfelelőek voltak egy-egy élethelyzet, ember- vagy kapcsolat-típus bemutatására. 

Azonban a Szürke galambnál regénnyel találkozunk, ami terjedelmében sokszorosa 

az eddigi műveknek. Ez problémát okoz neki, a cselekménynek hiába vannak 

állandó, biztos pontjai (nyomozás, szereplők, járvány), töredezett, epizodikus marad 

az elbeszélés.  Ezt fokozzák a társadalmi ábrázolásra hangsúlyt fektető részek is. 

Stílusában pedig a realista, illetve a későbbi minimalista regényekkel is 

hasonlóságot mutat – mind tömörségében, mind az ábrázolni kívánt réteg 

tekintetében. 

A krimi műfaján belül bűnregénynek tekinthetjük, hisz a bűn alapvetően 

meghatározza a város társadalmát, a benne élők cselekedeteit. A sötét, sejtelmes 

hangulattal, a durva jelenetekkel és a választott szervek kiválasztásával könnyen 

kemény kriminek nevezhetnénk, azonban ez a műfaj hazánkban még csak kezdeti 

stádiumban van, az amerikai képviselők elbeszélései szabta keret pedig túl szűk a 

regény értelmezéséhez. 

Az antikriminek azonban valamennyi tulajdonsága megtalálható a regényben. A 

több szálon futó cselekmény, a lezáratlanság fenntartotta izgalom, a detektívek 

egészen speciális, bűnözőkkel részben harmonizáló karaktere, a túlzások paródiába 

átforduló használata vagy az olvasó elbizonytalanítása mind a műfaj mellett szólnak.  

Természetesen nem lehet egy, minden mást kizáró kategóriát megállapítani. A 

műfajok közti átjárás lehetséges. A posztmodern pedig eleve nem szereti magát 

keretek közé szorítani. A hagyományra támaszkodva újraírja, újraértelmezi 

önmagát, és ezáltal kiszélesíti saját korlátait. Tar Sándor ezen regényét sokan 

támadták, hisz látszólag nem sikerült neki a krimi műfaját megvalósítania. Azonban 

az antikrimi felől nézve a Szürke galambot felfedezhetjük, hogy egy kötöttnek vélt 

műfaj mellett az író saját tematikáját és elbeszélésmódját is bele tudja építeni a 

műbe, úgy, hogy a magyar társadalomról mély és hiteles leírást ad. 
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Az utóbbi években Tar Sándor életművét egyre többen kezdték el vizsgálni, 

szépen lassan jelennek meg a tanulmányok, értelmezések. Egy monográfia is 

készülőben van. A Szürke galambbal mélyrehatóan eddig kevesen foglalkoztak. 

Azonban az elmúlt évek tapasztalata pozitív reménnyel kecsegtet. Mivel a regény 

megítélése még az életművön belül sem egységes, bízom abban, hogy a jövőben 

további kutatások segítenek a mű még alaposabb körvonalazásában. 
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