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és érvénye van minden messianizmussal és apokalipszizmussal szemben. Amit eszerint 
teszünk, az persze sose végletes (még kevésbé végleges), hanem a szó minden értel
mében viszonylagos lesz. Márpedig ez az, ami biztosítja, hogy ami minimális, éppen 
azért lehessen hatékony világunk fenyegető menetével szemben, mert minimális. Még 
úgy is, hogy a közös cselekvés számára is teret nyit. Feltéve persze, hogy a közös cse
lekvés megmarad viszonylagosnak. Mert ebben az esetben éppen a viszonylagosság 
képzi a hatékonyság sine qua non feltételét.

Vörös István

ANNAK, AKI NÉZ

Öngyilkosságra készülődöm, de 
még várom azt a szót, amit majd 
egy óra üt el, vagy egy kvarc
óra hirtelen hamis dallama fog

kibeszélni, várom az egyetértést, 
ami belülről érkezik, hetekig 
ülök lakásomban, félóránként 
fogat mosok, nézem a tévét,

vagy kikapcsolom és hallgatózok. 
Aki a sivatagban él és a 
nyugalmat gyakorolja, három

harctól szabadul meg: a hallástól, 
a beszédtől és a látástól. Száraz 
a szám, mint annak, aki néz.

A KÚTNÁL

„Ne felejtsd el Huzsajan 
vizének édes ízét.” Aznap 
éjjel ötvenhárom skorpiót 
öltünk meg. És reggel
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nem Ízlett a tevetej.
De addig még volt egy 
éjszaka, a hajcsár egyhú- 
ros hegedűn játszott.

O, tevék, rajongok értetek, 
s kedvesemet már a féltés 
gyötri. Ettük a zsíros

birkahúst. Négy éve nem 
érintettem nőt. Négy éve, 
hogy sóval kereskedem.

Papp Ágnes Klára

„GYILKOLNI KÖNNYŰ”,
AVAGY AZ AGATHA CHRISTIE-REGÉNYEK

TANULSÁGAI

Vajon mit szeretne inkább az olvasó: ha olyan jó lenne a krimi, hogy az utolsó percig 
nem jönne rá, ki a gyilkos, vagy ha az író eszén túljárva ő találná meg a rejtély kulcsát? 
Mit akarunk: meglepődni vagy nyomozni? Az igazság, azt hiszem, a kettő között van: 
arra vágyunk, hogy a rejtély bonyolult legyen ugyan, de (számunkra is) kibogozható. 
Ezért érezzük úgy, hogy vannak játékszabályok, amelyeket becsületes krimiíró nem 
szeghet meg. Ilyenkor persze megfeledkezünk arról, hogy ezek a szabályok változnak 
is. Agatha Christie-t Az Ac k r o y d  GYILKOSSÁG tette egy csapásra híressé többek közt 
éppen az általa keltett vitával: szabad-e ilyen eszközöket használni egy bűnügyi törté
netben? Ennél többet én se árulhatok el a történetről, hiszen lehetnek (de vajon van
nak-e?) olyan krimirajongók, akik nem olvasták a műfaj ezen klasszikusát. Elég az hoz
zá: Agatha Christie-nek az első számú és talán legsikeresebb eszköze a konvenciók 
megszegése. De mik is ezek a konvenciók?

A krimiírás játékszabályai
Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ kapjunk, lássuk előbb, milyen eszközökkel mani
pulálhat az író, ha e korlátokon belül akar maradni. Mindenekelőtt az alibivel és az 
elkövetés módjával: azért nem találunk rá a gyilkosra, mert ő az egyetlen, aki minden 
percével el tud számolni, aki egyszerűen nem tehette meg -  és mégis megtette. Épp 
ez benne a furfang. A másik eszköz az indíték elrejtése: X. ugyan elkövethette, de mi 
a csudáért követte volna el ezt a szörnyűséget -  aztán kiderül, hogy anyagi haszna


