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Összefoglaló
A „Kriminovellák, zsarusztorik és egyéb történetek” az ötvenes évek második és a hetvenes évek első fele közötti időszakba röpítik vissza a kedves olvasót: a Teleki téri bódék
környékén, ködös hajnalokon bolyongó nepperek, orgazdák, valamint füstös kocsmák, illetve kétes hírű lebujok világába. Egy olyan korszakba, ahol a bűnüldözők és a bűnözők
egyfajta különös szimbiózisban éltek.
A történetek pozitív és negatív hősei – zsaruk, valamint vagányok – kevés kivétellel már
nincsenek az élők soraiban. Itt rögtön, az elején kiemelést érdemel a könyvben szereplők
közül a pozitív oldalról Bárdy Tibor ny. r. ezredes, a negatív oldalról pedig „Repülős Gizi”
(eredeti neve: Kosztor Sándorné Bodnár Gizella), akik túl a nyolcvanon, illetve a kilencvenen a legjobb egészségnek örvendenek. A Jóisten tartsa meg mindkettőjüket!
A „Kriminovellák” szerzője, dr. Dobos János, 1953 augusztusában, 18 évesen lett rendőr (38
esztendőt szolgált). Az egykori „Kékfény” ünnepelt sztárjáról, akit kriminalistaként, főiskolai oktatóként, valamint szakíróként egyaránt jegyeznek, túlzás nélkül állítható, hogy már
életében legenda volt.
A szerző történetei egy letűnt világ alakjait keltik életre: „Vejszmikit”, a Szimpla Eszpreszszó őrét, a soha „rajta nem kapott” orgazdát; Vörös Lacit, a nepperek császárát; „Húszkilóst”,
az aranyszívű prostituáltat; vagy „Medzit”, a „felsőemeleti feszítőt”, a betörőkirályt…
A novellákban fel-felbukkannak az egykori öreg zsaruk, köztük néhány olyan, aki már a
második világháború előtt a Magyar Királyi Államrendőrség jelvényét viselte: Horváth
Károly, Kecskés Zoltán, Koppány úr, Tárnok István, dr. Zilahi János, illetve Ádám Zsigmond. A „fiatalabbak” közül Mág Bertalan, Mattyasovszky Jenő, Róvni György, Schlett István, a „Főnök” és Vaszli, a „Zsiráf”… (A lista nem teljes, tessék elolvasni a könyvet.)
A történetek egy része, napjainkban már nem létező vendéglátóhelyeken játszódik. Elősejlik a múlt homályából a Fehér Ökör Vendéglő, a Három Huszár Étterem, az Ilkovics Népbüfé, a „Kotró” (a Kéményseprő Vendéglő), a Lídó, a Lordok Háza és a Búsuló Juhász: ez
utóbbi, köszöni szépen, még megvan.
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A „Kriminovellák” tulajdonképpen két – a szerző tollából származó – novelláskötet egybeszerkesztett, lábjegyzetekkel, fényképekkel, valamint egyéb részekkel kiegészített változata. Az első rész a „Kocsmák, vagányok, zsaruk” címet viseli, a második rész címe a „Gyilkos
betörők”. Mindkét kötet eredetileg 1991-ben jelent meg.
A novelláskötet – túl azon, hogy hallatlanul érdekfeszítő, izgalmas és valódi történetekkel
szórakoztatja a tisztelt olvasót – a szerzőnek, pályatársainak és néhány méltatlanul elfelejtett, régi „dekásnak” (detektívnek) állít emléket. A könyv egyben egy olyan – az ötvenes
évek második felétől a hetvenes évek első feléig tartó – kor apacsromantikájának a mementója, ahol a bűnüldöző és a bűnöző, a zsaru és a zsivány egyfajta „játszma” részeseként, kölcsönösen tisztelték egymást (természetesen ezt a tiszteletet mindkét oldalon ki
kellett érdemelni), és nem ellenségként, hanem ellenfélként tekintettek egymásra…
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