
raktere külön stúdiumot érdemelne),
nincs kétsége afelõl, hogy esküje a
magyar állami folytonosság megteste-
sítõjéhez, a koronához köti. A Szent
Korona ebben a képletben a klasszi-
kus kalandregények áhított kincsé-
nek szerepét tölti be, amely egyfajta
„varázserõvel” (esetünkben: legitimi-
tással) ruházza fel birtoklóit – min-
dent összevetve, az alaphelyzet kí-
sértetiesen emlékeztet Az elveszett
frigyláda fosztogatóira. A hajsza tétje
azonban mégiscsak túlmutat az
Indiana Jones-szituáción: azáltal,
hogy az író ezt a szakrális történelmi
szimbólumot állítja a bonyodalom

középpontjába és a „Kondor-márka”
hullámain beemeli a tömegkultúra
vonatkoztatási rendszerébe, többet
tesz a Szent Korona-kultusz érdeké-
ben, mint a nemzeti ezotéria meg-
annyi terméke – függetlenül attól,
hogy ez szerzõi szándékában állt-e
vagy sem. És valami azt súgja, hogy 
a korona valóban kalandregények
lapjaira kívánkozó történetével talál-
kozunk még késõbb, ahogyan Wert-
heimer Miklóssal is – egy másik Kon-
dor-regényben, amely szerencsénkre
ugyanaz, mindig ugyanaz. 

Papp Attila Zsolt
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JEGYZETEK
1. „A hétköznapi embert szeretem, aki véletlenül követ el bûnt” – Interjú Kondor Vilmos íróval.
http://www.helikon.ro/index.php?m_r=3314
2. kondorvilmos.kinja.com

AZ ELMÉLYÜLTEN OLVASÓ GYERMEK
REJTÉLYES ESETE

„– Kinek van telefonja?
Tizenketten jelentkeztek.
– S a telefonbirtokosok közül ki ren-

delkezik a legértelmesebb szülõkkel?
– Én! – kiáltott kis Kedd.”
Ezzel a beszélgetéssel indul Erik

Kästner közismert regényében, az
Emil és a detektívekben az önjelölt
berlini detektívek gyûlése. Az idézet
ugyanakkor rávilágít a gyermek-de-
tektív sajátos, függõ helyzetére is, ar-
ra, hogy mozgástere idõnként korlá-
tozott, cselekvési lehetõségei pedig
attól függenek, mennyire bizonyul-
nak „értelmesnek” a szülõk. 

A könyvforgalmazók szerint ismét
népszerû a detektívregény, a krimi, a
klasszikusokat újrafordítják, a zsen-
géket, töredékeket kiadják és újra kiad-

ják, új szereposztásban filmre viszik,
de a régit is vetítik még. Miss Marple,
Poirot, Maigret és Philip Marlowe
mellett Lisbeth Salander és más új,
hivatásos vagy magánnyomozók ke-
verednek kalandokba és oldanak meg
csavarosabbnál csavarosabb bûn-
ügyeket. Krimit immár nem csak a
felnõttek, hanem a gyerekek is olvas-
nak. Ámbár rejtélyekkel, titkokkal
már a legfiatalabb olvasóknak (sõt
azoknak is, akiknek még felolvasnak)
szánt könyvekben találkozunk, az
immár stabil olvasónak számító 8–12
éves korosztály a jobb híján „gyer-
mekkrimi” mûfaji jelöléssel megne-
vezhetõ könyvek célközönsége. Gyer-
mekkrimi minden olyan történet,
amelyben valamilyen rejtélyes bûn-

Sir Steve Stevenson: Agatha nyomoz. A fáraó rejtélye. Manó Könyvek, Bp., 2013; Sir Steve Stevenson:
Agatha nyomoz. A rejtélyes bengáliai eset. Manó Könyvek, Bp., 2013; Irene Adler: Sherlock, Lupin és
én: A fekete dáma. Manó Könyvek, Bp., 2013; Irene Adler: Sherlock, Lupin és én: Utolsó felvonás az
Operában. Manó Könyvek, Bp., 2013.



ügyet (általában nem gyilkosságot,
hanem lopást, rablást) kell a gyer-
mekszereplõknek felderíteniük, még-
hozzá többnyire felnõtt segítség nél-
kül, esetleg a felnõttek kijátszásával. 

Ez a legszembetûnõbb különbség
a mûfajt megalapozó Kästner klasszi-
kusa és a modern, mai gyermek-
krimik között: mintha eltûntek volna
az odafigyelõ, a gyerek holtartózkodá-
sáról tudni akaró szülõk. Kis Kedd
azért kapja a meglehetõsen unalmas,
bár rendkívül fontos telefonszolgála-
tos-szerepet, mert „értelmes” szülei
vannak, akik hajlandóak segíteni a
gyereküknek, hagyják õt a nagy ügy
érdekében naphosszat a telefonon
lógni, és amikor belealszik a szolgá-
latba, ölben viszik ágyba. A magyar
nyelven olvasható, gazdag gyermek-
krimi kínálatból kiválasztott két re-
génysorozatban, függetlenül attól,
hogy a jelenben vagy a tizenkilence-
dik században játszódnak a történe-
tek, a szülõk nem, vagy csak áttételes
formában vannak jelen, a nyomozó
hõsöknek így megnõ az akcióköre,
ugyanakkor kiszolgáltatottabbakká,
sebezhetõbbekké is válnak. Még vala-
mi jellemzõ erre a két sorozatra: 
a „lányszempont” következetes hasz-
nálata, miközben a zseniális kötögetõ,
és az emberi természet negatívumai-
ról minden egzisztencialista filozófus-
nál sötétebben gondolkodó Miss
Marple mellett elég kevés nõnemû
detektív, nyomozó és rendõr mozog 
a klasszikus krimiirodalomban. No-
ha a médiaszociológiai kutatások azt
mutatták, hogy a lányok inkább elfo-
gadják a „fiús tartalmakat”, fiú hõsök
kalandjait, mint a fiúk, akik a lehetõ
legritkább esetben azonosulnak nõ-
nemû hõssel (ezt nevezik „lányfak-
tornak”), azt is tényként kezelik,
hogy a kislányok többet olvasnak,
mint a fiúk. Ebben a megközelítés-
ben jó, hogy ezek a huszonegyedik
századi gyermekkrimik, mellõzve a
„lányfaktort”, elébe mennek a poten-
ciális olvasók sajátos igényeinek.

Az olasz krimi ugyan Umberto
Ecótól és a Polip Corrado Cattanijától
eltekintve messze nem olyan ismert,
mint az angol és amerikai klassziku-
sok, vagy az elmúlt évtizedben rendkí-
vül népszerûvé vált skandináv krimi,
az elmúlt évben megjelent, gyerekek-
nek szánt krimik közül most mégis ép-
pen két olasz sorozatot emelnék ki. 

A Manó Könyvek Kiadó 8–10 éve-
seknek ajánlott Agatha nyomoz címû
sorozata egyelõre két, A fáraó rejtélye
és A rejtélyes bengáliai eset címû 
kötetben ismertet meg az agyafúrt és
talpraesett Agatha Mistery kalandjai-
val. A Sir Steve Stevenson szerzõi
néven publikáló Mario Pasqualotto
sorozata olaszul a tizenötödik (éppen
Erdélyben játszódó, és mit ád Isten?
Drakula titka címet viselõ) kötetnél
tart. Hõsnõje (a szülõk detektívre-
gény-ismereteire kacsintva) a csava-
ros eszû és fényképmemóriájú Aga-
tha, aki krimiírónak készül, méghoz-
zá rendkívül tudatosan, üres óráiban
gondosan jegyzeteli például a Hitch-
cock-filmeket. S hogy ne csupán 
elméletben készüljön késõbbi karri-
erjére, alkalmanként segít kétbalkezes,
szétszórt unokabátyjának, Larrynek,
aki a Sólyomszem Detektív Iskola di-
ákjaként a „balfék hivatásos nyomo-
zó” prototípusát alakítja az õt intelli-
gencia dolgában messze lekörözõ
amatõr Agatha mellett. Agatha nem
Miss Marple, hanem inkább Sher-
lock Holmes kiskorú és nõi hason-
mása, erre utal az ikonikus (és a
könyv minden lapján visszatérõ)
kockás kalap, és Watson, a különle-
gesen éles szaglóérzékenységû macs-
ka jelenléte, amely azonban eddig
nem játszott igazán jelentõs szerepet
a cselekmény alakulásában. A két-
balkezes, kütyüfüggõ unokatestvér
pedig a Baker Palace tetején lakik. 
A Mistery unokatestvérek Larry egy-
egy újabb vizsgafeladatát megoldan-
dó gyakorlatilag bármikor útra tud-
nak kelni a világ bármely távoli pont-
ja felé, nem korlátozza õket sem116
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anyagi helyzet, sem szülõi hatalom,
és a kérdéses célországban mindig
találnak egy-egy kellõképpen segítõ-
kész és bolondos távoli nagynénit,
nagybácsit. A segítõk közé tartozik
még a visszavonult bokszbajnok, Mr.
Kent, Agatha komornyikja, aki a
szükséges adminisztratív tennivaló-
kat intézi és engedelmesen követi 
a lány utasításait. Szülei soha nin-
csenek jelen, vagy 4000 méter ma-
gasságban kutatnak valamit az An-
dokban, vagy a megújuló energiafor-
rásokat tanulmányozzák Indiában.
Lányuk tizenkettedik születésnapjá-
ról viszont nem feledkeznek meg, 
erre az alkalomra Agatha egy ritka,
bénító mérget tartalmazó kaktuszfaj-
tát kap, amelyet aztán remekül lehet
hasznosítani, amikor az események
alakulása megkívánja, hogy a lány
mozgásképtelenné tegyen egy nála
jelentõsen nagyobb termetû embert.
Míg az elsõ kötetben egy régészeti
feltáráson titokzatos körülmények
közt eltûnt agyagtáblát találnak meg
(méghozzá a tábori jégszekrényben),
a másodikban egy híres és roppant
értékes gyöngyöt, valamint annak el-
rabolt õrét kell megtalálniuk, és nem
utolsósorban megmenteniük egy
igazságtalanul megvádolt színész be-
csületét, és összebékíteniük egy apát
a fiával. Noha a történetek számos
eleme „angolos” (Agatha például ha-
tározottan ért a teafélékhez és egy
klasszikus angol kastélyban lakik,
Larry pedig London utcáin csetlik-
botlik), és ezekkel minduntalan
visszautalnak a gyermekolvasó által
bizonyára nem ismert „klasszikus”,
Arthur Conan Doyle- vagy Agatha
Christie-féle krimikre, addig a gye-
rekszereplõk szófordulatai és Larry
elektronikai eszköztára már a „digitá-
lis bennszülöttnek” számító olvasó
háttértudását mozgósítja. Larry pél-
dául imádja a számítógépes játéko-
kat, interneten keresztül kapja az
utasításokat az iskolából, egy EyeNet
nevû szerkezet segítségével kommu-

nikál a külvilággal, és természetesen
sehová sem mennek USB kábel, illet-
ve okostelefon nélkül. (Az EyeNet-et
Larry barátai régi típusú, hatalmas
mobiltelefonnak nézik.)

Nemcsak a fordulatos történet ol-
vasóbarát, hanem a könyv kivitelezé-
se is az, szellõs a tördelés, szerepet
kapnak a helyenként akár kétoldalas,
képregényszerû illusztrációk, a rugal-
mas, vidám sárga színû (az olasz ki-
adás tervét használó) borító pedig el-
lenáll az iskolatáskába való gyömöszö-
lés feltételezhetõ következményeinek

A borítón látható korfa szerint a
tíz év felettieknek ajánlott Sherlock,
Lupin és én szerzõje ismét egy olasz
író, az Irene Adler név mögött meg-
húzódó Alessandro Gatti. Ugyancsak
a Manó Könyvek Kiadó jelentette
meg a sorozat A fekete dáma és az
Utolsó felvonás az Operában címû 
elsõ két kötetét. 

Gyermekkrimit olvasunk tovább-
ra is, de sûrûbb, sokrétûbb a cselek-
mény. A titok megfejtésének logikai
rejtvénye mellett a célolvasó gyerek-
nek a múltat is olvasnia kell, hiszen
ezúttal a tizenkilencedik század má-
sodik felében játszódik a cselek-
mény, így az olvasó egy mára legfel-
jebb kosztümös filmekbõl ismert idõ-
szak öltözködési, viselkedési szabá-
lyaival, tárgyhasználatával, idõ- és tér-
képzetével is megismerkedik. Agatha
és Larry Mistery nyilván a Google
Maps meg néhány cseles applikáció
segítségével öt perc alatt kiderítenék,
ki lakik a véletlenül megtalált párizsi
címen, Irene-nek viszont el kell utaz-
nia Saint Malóból Párizsba (termé-
szetesen felnõtt kísérettel), és a hely-
színen kell tájékozódnia, ami mini-
mum két napjába kerül.

Míg korábban csupán agyafúrt lo-
pásokkal kellett megbirkóznia a kis
detektíveknek, itt mindjárt a legele-
jén õk, a gyerekek találják meg a part-
ra sodort hullát, és a nyomozás során
mindvégig fennáll a veszélye annak,
hogy az ismeretlen gyilkos tud nyo-
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mozó tevékenységükrõl és elteszi
õket láb alól. 

A leglényegesebb különbség a nyo-
mozófigurák helyzetébõl adódik.
Alessandro Gatti regényei egymás mel-
lé helyezik a legendás detektív, Sher-
lock Holmes, szerelme, a késõbbi ka-
landornõ, Irene Adler és Maurice Le-
blanc híres tolvajának, Arsène Lupin-
nek gyermekkori (kiskamasz) alakját.
Sherlock, Lupin és Irene már messze
nem olyan magabiztosak, mint Agatha,
a rejtély, amelynek megfejtésébe fog-
nak, önnön sebezhetõségüket is felfe-
di. A szülõkkel való viszony itt is érzé-
keny téma (kamaszkorból fakadó élet-
kori adottság), mindhárom gyerek csa-
ládban betöltött helyzete problemati-
kus. A sovány, érzékeny Sherlock
kénytelen a gondoskodó szerepét ját-
szani, meglehetõsen könnyed életvite-
lû, napi rendszerességgel bridzspar-
tikra járó anyja helyett felügyeli a ház-
tartást, sõt olykor neki kell megfõznie a
vacsorát, és tûrnie kell bátyja ironikus
megjegyzéseit. A gazdag és elkényezte-
tett, de magányos Irene még nem tud-
ja, hogy örökbe fogadott gyermek, ra-
jongva szereti állandóan távol levõ ap-
ját, és rendkívül kritikusan nézi a sze-
rinte unatkozó és önzõ anyját. Az akro-
batikus képességekkel és életrevaló hu-
morérzékkel megáldott Lupin félárva,
egy kétes hírû cirkuszi akrobata gyer-
meke. A nyomozás során olyan infor-
mációkat tudnak meg, amelyek szemé-
lyesen érintik õket is, az elsõ regény-
ben Sherlock anyja és barátnõi követik
el a gyilkosságot, a másodikban Lupin-
nek kell tisztáznia apját a vád alól. 

A regények egyes szám elsõ szemé-
lyû elbeszélõje Irene, az õ szempontjá-
ból ismerjük meg az eseményeket, így
válhat egy adott ponton az éppen fo-
lyamatban levõ nyomozásnál fonto-
sabbá az a kérdés, hogy vajon melyik
fiú és honnan tudta meg elõször, hogy
melyik is Irene szobájának ablaka, és
így lehet egy túl szûk cipõ pillanatnyi-
lag fontosabb, mint a gonosztevõkkel
való találkozás. Ugyanakkor Irene-nek

lányként minduntalan szembesülnie
kell különféle, csak lányokra vonatko-
zó illemszabályokkal, bizonyos helyze-
tekben meg kell küzdenie azért, hogy
egyenjogú tagja legyen az önjelölt de-
tektívcsapatnak, és kímélet címen ne
maradjon ki a kalandokból. 

A kötet borítóját és a belsõ borítót
korabeli (tizenkilencedik századi) rek-
lámok, illusztrációk, újságcikk részle-
tek díszítik, az akkori nyomdatechni-
kát, betûtípust imitálva. Megtaláljuk itt
Irene apjának névjegykártyáját, Lupin
apjának, a titokzatos Théophraste-nak
artista attrakcióját hirdetõ plakátot, 
a regényben említett „cseppet sem mû-
vészi”, hanem lepukkant Mûvész hotel
rajzos reklámplakátját („chambres
confortables et modernes”), Fekete Dá-
ma nevû kártyacsomagot, sõt a Sher-
lock Holmes késõbbi védjegyének szá-
mító kockás fejfedõt és nagyítót forgal-
mazó cégek plakátjait is. 

Gyermekirodalmat hagyományo-
san a docere et delectare, tanítás és
szórakoztatás kettõségében szokás ér-
tékelni. Nos, tanulni bõven van mit a
gyermekkrimibõl is, csak a fentebb
említett regényekbõl számos informá-
ciót szippanthat magába az olvasó a ré-
gészettõl az indiai nemzeti parkokon és
a bridzsjáték szabályain át a tizenki-
lencedik század végi öltözködési és ét-
kezési szokásokig. Az igazi erényüket
abban látom, hogy a logikus gondolko-
dást igénylõ, megfejtésre váró titok és a
gyermekszereplõ által átélt kaland
könnyen átélhetõvé teszi az önfeledt,
boldog olvasást. A mûfaji sajátosságok
ismertetésével a gyermekkrimi krimiol-
vasót nevel. Olyan olvasót, aki figyel a
szövegre, mert tudja, hogy bármikor ta-
lálkozhat egy elejtett utalással, aki fi-
gyel az összefüggésekre, mert hama-
rabb akarja megoldani a rejtélyt, mint a
nyomozó, aki figyel a szereplõkre, mert
tudja, hogy az emberi indíték milyen
fontos lehet mind a bûn elkövetésében
mind a nyomozás alakulásában. Vagyis
figyelmes olvasót nevel. Jó olvasót.

Vallasek Júlia118
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