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Szájli Krisztina

Edogawa Ranpo és a japán detektívregény

A detektívtörtének kialakulása

Mikor a detektívregény műfajának kialakulásáról beszélünk, legelőször minden 
bizonnyal, Edgar Alan Poe és Sir Arthur Conan Doyle neve jut eszünkbe. Ja-
pánban is az ő műveik kerültek először az irodalmi olvasóközönség elé mint egy 
addig ismeretlen műfaj első képviselői. Ez az újdonságnak számító regényforma, 
amely tantei shōsetsu (探偵小説) néven vált ismertté a szigetországban, gyors 
hódítását nagyban köszönheti Edogawa Ranpónak (江戸川乱歩), akit a japán 
detektívregény atyjaként tisztelnek.

Ranpo egész életére és munkásságára óriási hatást gyakorolt a nyugati iro-
dalom. Átvette a nyugati bűnügyi történetek szabályrendszerét, és ezt megfű-
szerezte sajátos japán filozófiával, lélektannal. Korai műveiben a bizonyítékok 
megfelelő elemzése, a megfejtésre irányuló logikai következtetések vezetnek el 
a rejtély felderítéséhez. Noha kisebb mértékben már e korból származó novellái 
is betekintést engednek a bűnözőkarakterek lelki állapotába és a tett elköveté-
séhez vezető indítékaikba, későbbi regényeiben több szerephez jut a lélektan és 
a bűnre csábító motivációk elemzése. Ez magával a detektívtörténet fejlődésével 
is egybevág, hiszen a kezdeti tiszta logikán és következtetésen alapuló E. A. Poe-i, 
kizárólag a rejtély megoldására koncentráló történeteket szépen lassan felváltotta 
az inkább a tettes motivációját elemző, a detektív életével foglalkozó és a korabeli 
életet bemutató, úgynevezett társadalmi detektívregény. Ranpo inkább az előző 
stílusban alkotott, csak későbbi munkáiban jelentek meg burkoltan a társadal-
mi problémák, az inkább a tettes pszichológiáját előtérbe helyező történetek, és 
jutottak még nagyobb szerephez az ero guro1 elemek is.

A nyugati detektívregény

Detektívregényről mint műfajról csak a XIX. század közepétől beszélhetünk, ami-
kor Edgar Alan Poe megalkotta C. August Dupin figuráját, a zseniális elmét, aki 
az emberek viselkedéséből, gesztusaiból páratlan leleményességgel következtette 

1  “Erotic and grotesque”, l. a 13. lábjegyzetet. 
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ki gondolataikat, szándékaikat. Habár ő még nem úgynevezett magánnyomozó, 
vagy tanácsadó detektív, mégis időről időre segítségét kérte a hivatalos közeg. 
Az ő karakterének szinte szakasztott mása a későbbi Sherlock Holmes, aki ha-
sonló zsenialitással oldotta meg ügyeit; egy-egy lábnyomból, dohány hamujából, 
felöltőből vagy kalapból, de még egy sétapálcából is egész jellemrajzot olvasott 
ki annak tulajdonosáról, csakúgy, mint Dupin. 

Poe már a műfaj szinte minden főbb jellegzetességét bevezette öt rövid novellá-
jában, amelyek közül csupán hármat tartanak szigorúan véve detektívregénynek. 
Ezek a Morgue utcai kettős gyilkosság, a Maire Roget rejtelmes esete és az Ello-
pott levél, amelyekben egyaránt a különc Dupin nyomoz a rejtély felderítéséért. 
A másik kettő, Az aranybogár és a Te vagy a gyilkos sokak számára nem felel 
meg a detektívregény szigorúan vett szabályainak, ennek ellenére ezek is kulcs-
fontosságú szerepet játszottak a műfaj kialakulásában. 

Ezen alapokra épített Sir Arthur Conan Doyle, amikor megalkotta a különc 
mesterdetektívet, Sherlok Holmest, aki Dupinra jellemző ügyességgel, briliáns 
eszmefuttatással oldja meg a bűneseteket, ugyanakkor részben örökölte Dupin 
antiszociális és kissé narcisztikus viselkedését, saját képességeiben való feltétel 
nélküli hitét, mindezt mintegy ötven évvel Poe A Morgue utcai kettős gyilkossága 
után. Sherlock Holmes kalandjai páratlan sikernek örvendtek az első megjelent 
novellától, az 1887-es Botrány Csehországbantól kezdve, egészen az 1927-ben 
megjelent gyűjtemény, a Sherlock Holmes esetnaplójáig bezárólag. Ugyan Doyle 
többször is meg akart szabadulni a kitűnő detektívtől, mivel úgy vélte: „Jobb 
dolgoktól veszi el az időmet.”2 Először a Moriarty professzorral való csatározás 
végeredményeként taszította le őt és a szuperbűnözőt egy vízesés mélyére, má-
sodszor (az előbbi kalandból megmenekítvén) nyugdíjba küldte a detektívet, 
hogy hobbijának, a méhészkedésnek hódoljon, de a közönség mindkét esetben 
visszakövetelte az elmés nyomozót, így még három novelláskötetet és egy re-
gényt harcolt ki Doyle-tól. 

A rajongók persze ennyivel sem elégedtek meg, sorra jelentek meg más írók 
tollából Sherlock Holmes újabbnál újabb kalandjai, még a francia Maurice Leb-
lanc is összeereszti őt híres tolvajával, Arsène Lupinnel. Sőt több író, köztük 
Ronald A. Knox is részletekbe menően tanulmányozta a holmesi történeteket 
annak érdekében, hogy minél több részletre fényt derítsenek a nyomozó életéből, 
az eddig tisztázatlan kérdésekre választ kapjanak (például miért nem nősült meg 
soha Holmes). Ez a megszállottság a detektív iránt a mai napig megfigyelhető, 

2  Keszthelyi Tibor: A detektívtörténet anatómiája, Szombathely, Magvető Könyvkiadó, 1979, 47.
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vegyük csak példaként a Guy Ritchie rendezésében készült Sherlock Holmes3 
kasszasikert vagy az angol BBC 1-en futó Sherlock4 sorozatot, ahol a történetet 
napjainkba ültették át.

Nemcsak zseniális magándetektívekről születtek bűnügyi regények, hanem 
hús-vér, átlagos képességekkel bíró nyomozókról is. Gilbert Keith Chesterton 
főhőse például egy lelkipásztor, Brown atya, aki a bűnösöket akarja megmen-
teni. Agatha Christie Jane Marple-je egy éles eszű vénkisasszony, Erle Stanley 
Gardner realista detektívtörténeteiben pedig Perry Mason védőügyvéd a tár-
gyalóteremben oldja meg a rejtélyeket. A „keménykötésű detektívregény” meg-
alkotójaként tisztelt Raymond Chandler már a két világháború között alkotott, 
amikor a műfajt megpróbálták inkább a szépirodalom felé terelni, és az addigi 
„rejtélyregénytől” eltávolítani. A realisztikus ábrázolás, a valóságos, hétköznapi 
karakterek megjelenítésének mestere volt, történeteinek állandó szereplője Philip 
Marlowe nyomozó, aki minden tekintetben átlagos detektív, nem egy mesébe 
illő zseniális főhős, aki első ránézésre megoldja az ügyeket.

Akkoriban alakult ki az a mai napig szinte eldöntetlen vita különböző irodal-
márok körében, hogy ezek a detektívregények vajon beletartozhatnak-e a klasz-
szikus értelemben vett szépirodalom körébe. Ugyanis sokan nem tartották, nem 
tartják elég színvonalasnak ezeket a bűnügyi kalandokat, és kifogásolják ezen 
ponyva létjogosultságát az szépirodalomban. Ha azonban figyelembe vesszük, 
hogy olyan neves írók, mint például Dosztojevszkij vagy Alexandre Dumas is 
alkalmazták világhírű alkotásaikban a detektívregény kellékeit, nem tagadhatjuk, 
hogy ennek a műfajnak helye van a szépirodalomban.

A detektívregény Japánban

Amikor Európában és Amerikában már nagyban arról vitáztak, hogy a krimi 
befogadható-e a szépirodalom elismert műfajai közé, addig Japánban még csak 
akkor kerültek az emberek kezébe az első japánra fordított Edgar Alan Poe- 
és Doyle-novellák. Mégis, amilyen későn hódította meg a szigetország nagy-

3  Guy Ritchie, a Robert Downey Jr. és Jude Law főszereplésével 2009-ben bemutatott Sherlock Holmes 
és a 2011-ben vetített folytatás, a Sherlock Holmes 2. Árnyjáték című hollywoodi kasszasikerében 
újra felélesztette Conan Doyle híres detektívjét.

4  Steven Moffat és Mark Gatiss együttműködéséből született a modern korunkba átültetett „Sher-
lock” története, amelyben az eddigi filmadaptációkkal szemben Conan Doyle eredeti történeteit 
teljes egészében újraértelmezve, napjaink Sherlock Holmesát és Dr. Watsonját mutatják be. Nem 
meglepő a sorozat sikere, hiszen mindkét rendezőt, a szintén óriási sikerű angol Dr. Who, magyarul 
Ki vagy doki? című tv-sorozat epizódjainak íróiként már jól ismerhetjük. 
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közönségét a detektívtörténet, olyan gyorsan áradt szét az irodalom vénáiba, és 
az újságok és napilapok oldalainak egyik uralkodó műfajává vált. De mi az oka 
ennek a hihetetlen ütemű adaptációnak? 

Japán határainak erőszakos megnyitásával és az azt követő egyenlőtlen szer-
ződések megkötésével a nyugati civilizáció országai közel félgyarmati sorba 
kényszerítették a Felkelő Nap Országát, amely ebből a helyzetből igyekezett minél 
előbb szabadulni. Erre a nyugati kultúra és tudomány átvételében látták a legfőbb 
gyógyírt. Ha az ország elsajátítja mindazt a tudást, amellyel a fejlettebb nyugati 
hatalmak rendelkeznek a gazdaság, az ipar, az infrastruktúra, az orvostudomány, 
a jogrendszer, az oktatás és egyéb tudományágak területén; sőt magáévá teszi, kul-
túrájába ülteti mindazokat a nyugati civilizációra jellemző sajátságokat, amelyek 
a felvilágosult társadalom fontos ismérvei, akkor ezek a hatalmak előbb-utóbb 
kénytelenek lesznek elismerni Japánt egyenrangú félként. Így indult meg az or-
szág nyugati kultúra mintájára történő átformálása. Megszületett a német mintán 
alapuló alkotmány, német mintára átalakult az orvostudomány, francia példát 
követve pedig megújították a jogrendszert, sőt az irodalom műfaja is hasonló 
változások elé nézett. 

Tsubouchi Shōyō (坪内逍遥) több értekezésében is felhívta a figyelmet a japán 
írásrendszer bonyolultságára, szükségszerűnek érezte annak megújítását. Erre 
tett javaslatai szerint túlságosan nehéz elsajátítani a mindennapokban hasz-
nálatos több mint kétezer kínai írásjegyet, ezért egyszerűsíteni kell az írást, és 
ehhez logikusan az európai írásrendszereket kell alapul venni. Ezzel egy időben 
a japán irodalmi műfajok megreformálását – valójában a nyugati műfajok egy 
az egyben történő átvételét – szorgalmazta; kritizálta a saját hazájában született 
művek színvonalát. Nehezményezte, hogy a Japánban honos prózai műfajok 
közül egyik sem felel meg az európai elbeszélő stílusoknak, szerkezeteknek, 
ezért a fordítóknak, íróknak sok nehézséget okoz ezek átültetése a hazai iroda-
lomba. Egy másik író és jeles kritikus, Hirabayashi Hatsunosuke (平林初之輔) 
szerint a detektívregény műfajának kibontakozásához bizonyos kulturális és jogi 
feltételeknek kell teljesülniük. Ilyenek az adott országban a bizonyítékokra tá-
maszkodó bírósági eljárások,5 a nyomozásban használt tudományos módszerek 
alkalmazása, a törvények által szabályozott jogállamiság, valamint a tudományos 

5  A régi japán jogrendszer és bírósági eljárások szerint csak az a bűnöző ítélhető el bűnéért, aki 
bevallja bűnösségét, ezért sok esetben akár kínzással is kicsikarhatták az elöljárók a vallomást 
a vádlottból. Így sokszor a brutális kínzások hatására ártatlan emberek is vallomást tettek. Gyakran 
voltak elfogultak a nyomozást vezető megbízottak is. Ha tudomásukra is jutott, hogy hibáztak, 
és nem a megfelelő embert tartóztatták le, mégis inkább megkínozták és elítéltették a kiszemelt 
áldozatot, minthogy tévedésüket elismerjék, és töretlen karrierjük csorbát szenvedjen.
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műveltség, az analitikus és módszeres gondolkodásmód kialakulása.6 A japán 
írók tollából származó bűnügyi regényeknek meg kellett felelniük a nyugati 
társaik által felállított színvonalnak, ezért is érte olyan sok bírálat az első ilyen 
irányú kezdeményezéseket. 

Ezért nem volt egyszerű dolguk a műfaj első fordítóinak, hiszen egy teljesen 
új stílust kellett megismertetniük az olvasókkal, így kezdetben a régi bírósági 
történeteket – amelyeknek nagy mestere volt Ihara Saikaku (井原西鶴) – pró-
bálták ötvözni a modern nyomozás módszereivel.

Ihara Saikaku és a detektívtörténet előzményei az Edo-korban

Az Edo-kor egyik legjelentősebb írója Ihara Saikaku, akit olyan realista ábrázo-
lású műveiről ismerhetünk, mint az Egy szerelmes férfi élete vagy az Öt szerelmes 
asszony, számos korabeli bírósági témájú történetet7 is papírra vetett, amelyek 
a detektívregény egyfajta elődjének tekinthetők. Ezekben ugyan nem a tudo-
mányos nyomozás folyamata, a fizikai bizonyítékok összegyűjtése és ez alapján 
az igazi tettes kézre kerítése játszott fő szerepet, hanem a bíróság, a bíró tekintélyét 
és csalhatatlan ítélőképességét ünnepelte az elbeszélés. Tudnunk kell, hogy ebben 
a korban nagyon erőteljesen csapott le a cenzúra a nemkívánatos irományokra. 
A sóguni igazságszolgáltatás bármifajta megkérdőjelezésével kapcsolatos, an-
nak esetleges hibáit kiemelő elbeszéléseket, kritikákat azonnal betiltották. Ihara 
történetei azért nem vonták magukra a cenzorok haragját, mert épp a bíróságok 
tévedhetetlenségét és felsőbbrendűségét hirdették. Ezzel ellentétben mindazok 
a művek, amelyek ennek a rendszernek a hibáit és kijátszhatóságát helyezték elő-
térbe, válogatás nélkül tilalom alá kerültek. Ezekben az esetekben a szerző sokszor 
a hatóság tudta nélkül, titokban kézzel másolt formában terjesztette műveit.

Másik népszerű műfaj, amely közeli rokonságot mutat a detektívregényekkel, 
a Meiji-kor elején igen népszerű dokufu,8 vagyis gyilkos nőkről szóló történet. 
Ezek valódi gyilkosságok eseményeit elmesélő, szenzációs újságcikksorozatok-
ként kezdték meg pályafutásukat, majd kinőve a zsurnalizmus műfajából, önálló 
szerzeményekként hódították meg az olvasóközönséget. Ezekre a gyökerekre 
épített Kuroiwa Ruikō (黒岩涙香), amikor az első detektívtörténeteket anya-
nyelvére fordította.

6  Hirabayashi Hasunosuke szavait Mark Silver idézi (Silver, Mark: Purloined letters: Cultural 
borrowing and Japanese crime literature, 1868–1937, USA, University of Hawaii Press, 2008, 3.)

7  Ihara Saikaku, Honchō Ōin hiji (Bírósági történetek a cseresznyefák árnyékában; 1689). 
8  Méregkeverő asszonyok, gyilkos nők, akik valami démoni gonoszság miatt ölik meg a társadalom 

megbecsült férfi tagjait. 
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Kuroiwa Ruikō és a fordítás kezdetei

Mikor Kuroiwa először arra vállalkozott, hogy lefordítja angol, francia és ameri-
kai kollégái műveit, több, nem csak nyelvi, de kulturális akadállyal is meg kellett 
birkóznia. A bűnügyi regények alapvetően nem voltak ismeretlenek a japán 
közönség számára, ám a nyugati törvények teljes mértékben különböztek a szi-
getország hagyományos jogrendszerétől. Így a fordítónak minden fordításban 
pótolnia kellett ezeket a hiányosságokat, és hosszú magyarázatokon keresztül 
kellett tájékoztatnia az olvasókat a külföldi jogszabályokról és szokásokról, hogy 
érthető maradjon a történet. Kuroiwa tisztában volt ezekkel a kulturális különb-
ségekből adódó nehézségekkel, ezért fordításaiban elsősorban az érthetőségre 
és nem a szöveghűségre törekedett. Sőt, mivel akkoriban e tudomány még nem 
forrott ki teljesen, ezért inkább csak az adott történet átültetéséről beszélhetünk 
az ő esetében. Kuroiwát így inkább írónak tekinthetjük, hiszen fordításai sok-
szor csupán az eredeti mű összefoglalásai, néhol saját meglátásaival kiegészítve. 
Ezekben japánra változtatta a szereplők neveit, az események helyszínét, mind-
ezzel teljesen új légkört teremtve a műnek, amely így sokkal közelebb állt a hazai 
olvasókhoz. Ilyen módszerekkel kitűnően áthidalta a kulturális különbségeket, 
és a hazai közönség számára könnyen fogyaszthatóvá tette a detektívregényeket 
mint nyugati szórakoztató irodalmat.

Kuroiwa változataiban – a nyugati detektívregénnyel szemben – rendszeresen 
megjelent a társadalomkritika is, amely természetesen csak az ő beillesztéseiben 
szerepelt. Az író ezekben az esetekben a jogrendszer hibáira, kijátszhatóságára és 
korrumpálhatóságára hívta fel az olvasó figyelmét. A halálbüntetések csökken-
tése mellett is kiállt, mert a már nyugati mintára megreformált, de még mindig 
kifogásolhatóan működő bírósági eljárásokon sokszor ítéltek ártatlan embereket 
halálra „kisebb bűnökért” is, márpedig ezekben az esetekben már nem lehetett 
visszavonni az ítéletet. Így, e büntetések visszaszorítása, vagyis csak súlyos ese-
tekben való alkalmazása mellett szállt síkra fordításaival.

Habár Kuroiwa rengeteget tett a detektívregény és ezzel a nyugati irodalmi 
műfajok elterjedéséért, mégis csak fordításokat, adaptációkat készített, és nem 
saját ötleteit vetette papírra. Inkább csak az eredeti történeteket formálta át 
saját szájíze szerint. E tevékenysége megerősíti Hirabayashi Hatsunosuke felte-
vését,9 amely szerint a japánok igen elmaradottnak tartották saját országukat, 

9  „Az ok, amiért a detektívregény nem fejlődött ki Japánban, […] hogy a japán civilizáció tudomá-
nyos szinten gyermeteg és fejlődésben visszamaradott” (“The reason the detective novel hasn’t 
developed in Japan, is [...] that Japanese civilization is scientifically infantile and primitive.”) 
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és ezért igyekeztek görcsösen átvenni a nyugati szokásokat, köztük az irodalmi 
stílusokat is, amit a rengeteg fordítás megjelenése, de az önálló munkák hiánya 
mutat. Az akkoriban, de még jóval Kuroiwa Ruikō fordításai után megjelent ja-
pán szerzemények is még mindig másodrendűnek számítottak a külföldiekkel 
szemben. 

Edogawa Ranpo (江戸川乱歩) és a nyugati hatások,
a kulturális átvétel

Ranpo az 1923-ban a népszerű Shin seinen (Új Ifjúság 新青年) című magazin-
ban megjelenő Nisen dōka (A két szenes pénzérme 二銭銅貨) címet viselő no-
vellájával szerezte meg magának az első elismeréseket, és indította be ezzel írói 
karrierjét. A kedvező kritikák után rendszeresen jelentek meg rövid történetei 
a magazinban. Két évvel később, az 1925-ben megjelent D-zaka no satsujin jiken 
(A „D” utcai gyilkosság esete Ｄ坂の殺人事件) című novellájában mutatkozik be 
először Ranpo zseniális mesterdetektívje Akechi Kogorō, aki Doyle Sherlock 
Holmesának japán hasonmása, a történet hangulata pedig leginkább Edgar Alan 
Poe A Morgue utcai kettős gyilkosságához hasonlítható. Talán éppen az az oka 
annak, hogy ilyen nagy érdeklődéssel olvasták Ranpo műveit, hogy stílusa több 
tekintetben is megegyezik a nyugati detektívregényekkel. Akechi Kogorō Ranpo 
számos későbbi novellájának visszatérő hőse, aki csakúgy, mint Holmes, páratlan 
intelligenciával rendelkezik, rajong a különböző rejtélyek megoldásáért, sokszor 
besegít a rendőrségnek, és nem utolsósorban az álcázás mestere.

Poe művei iránti rajongását nem is mutathatja más jobban, minthogy az ere-
detileg Hirai Tarō néven született szerző az Edogawa Ranpo írói álnevet válasz-
totta, ami nem más, mint Edgar Allan Poe nevének egyfajta japanizált változata. 
Akechi és Holmes karakterének hasonlósága pedig egyértelműen mutatja, milyen 
nagy tisztelője volt az író Doyle-nak. Mindkét nyomozó kiváló ismeretanyaggal 
rendelkezik a bűnügyi tudományokat és történeteket illetően, megjelenésük 
bizalomkeltő, kitűnően meg tudják téveszteni ellenfelüket különböző álruhák 
segítségével, pillanatok alatt átlátják a bűntény szövevényes szálait, és azono-
sítják a tettest. Azonos jellemző az is, hogy különböző fiatalokból álló csoport 
segítségét veszik igénybe a tettesek megfigyeléséhez, valamint közelharcban is 
messze túlszárnyalják ellenfeleiket.

Silver, i. m., 4. (saját fordításom) Mark Silver eredetileg Hirabayashi Hatsunosuke egyik tanul-
mányából idéz: Hirabayashi Hatsunosuke, Nihon no kindaiteki tantei shōsetsu, (Shin seinen, 
6. kötet, 5. szám, 1925. április), 158.
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Ranpo, Poe és Doyle művein kívül, többek között G. K. Chesterton és George 
Simenon történeteit is nagy számban olvasta, valamint behatóan tanulmányozta 
J. A. Symonds, Walt Whitman, valamint Murayama Kaita életét és munkásságát. 
Sok egyéb példaképe között ők voltak, akik inspirálták az író egyes műveit, és jó 
néhány tanulmányának témájául szolgáltak. Chesterton munkáit többször említi 
Kakushikata no torikku10 (Az álcázás trükkjei 隠し方のトリック) című esszéjében, 
J. A. Symonds életéről több mint ötvenoldalas tanulmányt jelentetett meg J. A. Shi-
monzu no hisōkana jōnetsu11 (J. A. Symonds különös szenvedélye Ｊ・Ａ・シモンズの
ひそうかな情熱) címmel. Murayama pedig Kaita „Ni shōnenzu”12 (Kaita „Két fiatal 
fiú képe” 槐多「二少年図」) című értekezésének központi alakja. További példaké-
pei között tartja számon az író Hamao Shirō bűnügyi regényírót, aki mint jogász, 
a köztudatban és a tárgyalóteremben bűnként elítélt homoszexualitás pszicho-
patológiájával kapcsolatban, ezen megítélés ellen érvelt. Ranpo másik mestere és 
barátja, Iwata Junichi, aki a Japánban és külföldön megjelent, a homoszexualitás 
témájával foglalkozó irodalmi művek összegyűjtésének szentelte élete nagy részét. 
Ennek a gyűjteménynek a létrejöttében maga Ranpo is fontos szerepet vállalt.

Ranpo írói karrierje kezdetén rengeteg novellát vetett papírra, szinte minden 
hónapban megjelent tőle egy-egy rövid történet. Ezekkel a novellákkal alapozta 
meg későbbi népszerűségét. Nemcsak a detektívregényeiről volt azonban híres, 
hanem az úgynevezett ero guro nansensu (エロ・グロ・ノンセンス)13 stílusú tör-
téneteivel is nagy sikert ért el. Persze sok művében a kettő keveredik, így nem 
lehet olyan éles határvonalat húzni közéjük, a bűnügyi témáiba sokszor beleolvad 
az erotikus és a groteszk jelleg. Már a D-zaka no satsujin jikenben14 is fellelhetjük 
ezt az ero guro motívumot, amely a szadomazo játék közben megfulladt áldozat 
képében jelenik meg. További híres novelláiban, mint a Ningenisu15 (Az ember-
szék 人間椅子), ez a karosszékben rejtőzködő perverz ember alakjában tűnik 
fel. Ez a férfi egy rejtekhelyet alakít ki egy óriási zárt bőrfotel belsejében, ahol 
abban leli örömét, hogy a hölgyek mit sem tudván az ő búvóhelyéről, beleülnek 
a székbe, vagyis az ő ölébe. A Yaneura no sanposha16 (A padlást járó szörnyeteg 

10  Edogawa Ranpo, „Kakushikata no torikku”, = Edogawa Ranpo zuihitsuzen, 307–314.
11  Edogawa Ranpo, „J. A. Shimonzu no hisōkana jōnetsu”, = Edogawa Ranpo zuihitsuzen 60–112.
12  Edogawa Ranpo, „Kaita „Ni shōnenzu”, = Edogawa Ranpo zuihitsuzen, 119–125.
13  Ero guro nansensu: Japánban az 1920-as, 1930-as években kialakult sajátos japán stílusirányzat 

és kultúra, amely erotikus elemeket ötvöz groteszk motívumokkal, és mindezt egy nonszensz 
környezetbe, irreális körülmények közé helyezi.

14  Edogawa Ranpo, „D-zaka no satsujin djiken”, = Edogawa Ranpo kessakusen, 59–95.
15  Edogawa Ranpo, „Ningenisu”, = Edogawa Ranpo kessakusen, 217–241.
16  Edogawa Ranpo, „Yaneura no sanposha”, = Edogawa Ranpo kessakusen, 147–215; Edogawa 

Ranpo, The Stalker in the Attic, In: The Edogawa Rampo Reader, 47–80.
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屋根裏の散歩者) történetében, viszont egy fiatal férfi szokatlan álöltözetek iránti 
szenvedélyével ismertet meg minket az író. Ez utóbbi viszont a detektívregény 
kategóriájába is beletartozik, hiszen a fiatalember a folytonos extrém izgalom 
keresése következtében gyilkosságra adja a fejét, amelyet a már jól ismert Akechi 
Kogorō briliáns következtetéseivel azonnal leleplez. 

A számos novellán kívül néhány regény hosszúságú történettel is büszkél-
kedhet az író, amelyek mind a detektívregény jellegzetességeit viselik magukon. 
Ilyenek például az Issun bōshi (A törpe 一寸法師), a Kurotokage (A fekete gyík 
黒蜥蜴), és a Kotō no oni (A magányos sziget démona 孤島の鬼). Az első két 
történet főhőse Akechi Kogorō, aki már egy elismert magánnyomozó, aki-
nek segítségét több alkalommal szívesen fogadja a tokiói rendőrség, ahogyan 
Sherlock Holmes páratlan tudását a Scotland Yard. A harmadik regény, habár 
gyilkossági esettel és nyomozással kezdődik, egy másfajta világba kalauzol el 
minket, amelyben cirkuszi akrobaták és egy torz emberektől hemzsegő szigeten 
uralkodó őrült tudós egyaránt megtalálhatók. A történet eseményei a főhős 
menyasszonyának halálával és a tettes utáni nyomozással kezdődnek. Itt a fő-
szereplő és annak jó barátja a rendőrségi nyomozás mellett egy magánjellegű 
kutatásba kezdenek. Ez Ranpo egyetlen olyan műve, ahol az egyik főszereplő 
nyíltan homoszexuális.

Az ero guro stílusban íródott történetei karrierjének előrehaladtával egyre 
brutálisabbá váltak, és születtek olyan művei is, amelyek igen felkavaró részle-
tességgel számolnak be perverz hajlamú gonosztevők pszichológiájáról. Pálya-
futása egész ideje alatt sokszor foglalkozott a bűnügyi pszichológiával, olvasott 
Freudtól, Jungtól és Ferenczi Sándortól is különböző tanulmányokat, és ezeket 
mind felhasználta karaktereinek megalkotásában.

Ranpo nemcsak számtalan detektívregény és novella írójaként szerzett magá-
nak hírnevet a japán irodalom színterén, hanem mint kitűnő elemző, kritikus 
rengeteg tanulmányt írt mind a külföldi bűnügyi történetekről és alkotóikról, 
mind a hazai művekről és íróikról. Tanulmányait megjelenésük után többször is 
kiadták különböző tanulmánykötetekben. Legutóbb ezen esszék közül néhány 
angolul is megjelent Seth Jacobowitz fordításában The Edogawa Ranpo Reader 
cím alatt. Az író jó pár novelláját fordították már le angol nyelvre, köztük először 
még a szerző életében a Japanese Tales of Mystery & Imagination kötetben, majd 
a fent említett gyűjteményben is szerepelnek novellái. Később szintén megjelent 
The Black Lizard and Beast in the Shadows címen Ranpo két műve, a Kurotoka-
ge és az Injū, a Kurodahan Press gondozásában. A kelet-ázsiai irodalmi művek 
fordításával és kiadásával foglalkozó kiadó, legújabb projektje keretében, most 
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jelentette meg az író nyomozójának Akechi Kogorōnak leghíresebb ellenfelével 
vívott harcáról szóló történetét The Fiend with Twenty Faces cím alatt. 

Ranpo művei egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek külföldön, a számos 
fordítás megjelenése is ezt jelzi. A világ több országában is töretlen lelkesedéssel 
olvassák e különleges író páratlan stílusú elbeszéléseit. Edogawa Ranpo és élet-
műve mindezek fényében jóval nagyobb figyelmet érdemel, és kétségtelen, hogy 
a kitűnő írót a japán detektívregény atyjaként kell elismernünk. 
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