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Rezümé 

 

A krimiirodalom nagy népszerűségnek örvend világszerte, és a szakirodalom a 

magyar krimiirodalom 21. századi boomját ünnepli. A krimi a populáris irodalom 

emblematikus és legtöbbet kutatott műfaja, mely képes a folyamatos megújulásra is, hiszen 

hosszú és változatos utat járt be Edgar Allan Poe első detektívtörténeteitől, gondoljunk 

például az angol rejtvényregényre, a rendőrkrimire, a bűnregényre vagy az amerikai 

kemény krimire. 

A magyar irodalomban áttörést jelentett Kondor Vilmos Budapest noir című 

regénye a történelmi bűnügyi regény műfajának meghonosításával. A dolgozat célja 

egyrészt e mű értelmezése a detektívtörténetek tradíciójának kontextusában, valamint a 

titok, az elhallgatás és a nyomozás motívumának középpontba állításával. Másrészt a 

munka a populáris irodalom tanításának lehetőségeit igyekszik felfedni a kortárs krimik és 

a műfaj klasszikusának számító Poe egyes novelláinak tanórai feldolgozásával.  

A dolgozat elméleti bevezetője részletesen áttekinti a bűnügyi irodalom 

legfontosabb történeti és elméleti aspektusait, majd ezt követi Kondor Vilmos regényének 

elemzése. A munka a foglalkozik továbbá a populáris irodalom oktatásával, a nyomozást 

előtérbe helyező oktatási módszerekkel és olvasásszociológiai kérdésekkel is, végül pedig 

konkrét javaslatokkal szolgál a detektívtörténetek tanítására vonatkozóan. 

Kulcsszavak: detektívtörténet, titok, nyomozás, Kondor Vilmos, Edgar Allan Poe, 

irodalomoktatás 
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Сажетак 

 

Криминалистичка књижевност је веома популарна широм света, а стручна 

литература слави бум мађарске криминалистичке књижевности у 21. веку. 

Криминалистички роман је емблематичан и највише истраживан жанр популарне 

књижевности, који је способан да се стално изнова обнавља. Наиме, прешао је дуг и 

веома разнолик пут од првих детективских прича Едгара Алана Поа, узмимо на 

пример енглеске загонетне приче, полицијске кримиће, криминалистичке романе или 

америчке „тврде кримиће“. 

У мађарској књижевности је продор направио роман Budapest noir 

(Будимпешта ноар) Вилмоша Кондора, којим се уврежио жанр историјског 

криминалистичког романа. Циљ рада је с једне стране тумачење овог дела у 

контексту традиције детективских прича, односно постављања у фокус мотива тајне, 

прећуткивања и истраге. С друге стране настојим да откријем могућности наставе 

популарне књижевности на тај начин да се на наставном часу истовремено обрађују 

савремени кримићи и поједине приповетке Поа који важи за класика овог жанра.  

Уводни део рада даје детаљан преглед најважнијих историјских и теоријских 

аспеката криминалистичке књижевности, потом следи анализа романа Вилмоша 

Кондора. Затим се бавим наставом популарне књижевности, наставним методама 

који у први план стављају истрагу, и питањима социологије читања, а на крају дајем 

конкретне предлоге за наставу везану за детективске приче. 

Кључне речи: детективске приче, тајна, истрага, Вилмош Кондор, Едгар Алан 

По, настава књижевности  
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Bevezető 

 

A krimi a populáris irodalom emblematikus és legtöbbet kutatott műfaja, mely hosszú és 

változatos utat járt be Edgar Allan Poe első detektívtörténeteitől, gondoljunk például az 

amerikai kemény krimire vagy az angol rejtvényregényre. 

A krimikkel érdemes, sőt kell is foglalkozni olyan módon, hogy ez eljusson a krimiolvasó 

vagy irodalomelméleti érdeklődésű közönséghez is. 

2005 óta foglalkoznak egyre komolyabban a detektívtörténetekkel fogyasztói és kritikusi 

oldalon egyaránt. Például konferenciák és irodalmi szemináriumok sora szól a kortárs magyar 

krimi témaválasztásának sajátosságairól. 

Gyakori, hogy egy írásos detektívtörténet alapján készül el egy film vagy egy sorozat, de 

vannak olyanok is, amelyek eleve audioviziuális formában jönnek létre. Népszerű sorozatok, 

amelyek az elmúlt évtizedben megjelentek például: Dr. Csont, Gyilkos elmék, Castle és A 

mentalista. 

Az irodalmi regényekből és elbeszélésekből készült filmeket érdemes bemutatni az órán. A 

tanulók kifejthetik véleményüket, hogy például a filmben szereplő személyek, mennyire 

hitelesek az adott könyvben lévő hősők jelemével, illetve a tanulók eldönthetik, hogy melyik 

változat volt számukra a jobb. A könyvnél és a filmnél egyaránt fontos a karakterábrázolás, a 

kapcsolódási pont, a cselekvés, a motívum és az összefüggés. 

A detektívtörténetek vizsgálata nemcsak arról szólhat, hogy mi az, ami a szerzőket motiválja, 

hanem arról is, milyen rugók mozgatják magukat a befogadókat a szerzők, a szövegek és a 

hősök mellett.  

Elmondható, hogy a krimik az olvasóknak egyfajta pluszt adnak, hogy kiszakadjanak a 

mindennapokból. Mindemellett a filmekben és krimiregényekben lehetőségük adódik arra, 

hogy a különböző szereplőkben pozítiv vagy éppen negatív oldalaikat is felfedezzék. 

Vizsgálódásom elsősorban a krimiirodalomra és irodalomoktatásra összpontosít. Kitérek az 

ifjúsági és a gyerekkrimik általános sajátosságaira, melyek fontos szerepet játszanak a 

krimiolvasás szokásainak a kialakításában. 

A dolgozatom célja mindezek mellett Kondor Vilmos Budapest noir című regényének 

értelmezése, valamint a titok, az elhallgatás, a nyomozás, a segítőtárs és a detektív 

motívumának bemutatása. 

Munkámban igyekszem felfedni a populáris irodalom tanításának lehetőségeit, továbbá 

foglalkozom a populáris irodalom oktatásával és az ehhez szükséges oktatási módszerekkel. 
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A populáris irodalom olvasásával egyértelműen fejleszthetőek az olvasás egyéb szintjei, tehát 

a kreatív és kritikai olvasás. A tananyagfejlesztésnél a legfontosabb célok, hogy egy 

szöveggel hosszútávon foglalkozzanak a diákok. 

Arató László meglátása az, hogy nem a klasszikusokat kell lecserélni, sőt nem a klasszikusok 

ellenében, hanem a nemzeti hagyomány érdekében szükséges az, hogy minél több ifjúsági és 

populáris irodalmat tanítsanak 

A dolgozat további részében Edgar Allan Poe egyes novelláinak tanórai feldolgozásával 

szeretném szemléltetni, hogyan alkalmazható a krimi mint műfaj a magyar nyelv és irodalom 

tantárgyon belül. 
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А krimi szakirodalmi áttekintése 

 

Varga Bálint Magándetektívek című könyvében a következőket állapítja meg a krimiről: a 

krimi olyan írás, amelyben a detektív logikus nyomozás során deríti ki, hogy ki követte el a   

bűntettet (Varga 2005). 

A krimi főképp megismerési kérdéseket feszeget: a detektív mennyire képes a világban 

tájékozódni, illetve bemutatja azt, hogy a detektív hogyan ismerte meg az eset körülményeit. 

A krimiknél a félelem, az izgalom, az elkerülendő rettenet inkább vonz, valamint szellemi 

kutatásra ingerel bennünket (Benyovszky‒H. Nagy 2009). 

„Egy krimi főként abban különbözik a más irodalmi művektől, hogy kötöttebb-

szabályozottabb a tematikája és a cselekmény-struktúrája. A krimik mintegy kötelezően a 

bűn-bűncselekmény-büntetés-bűnhődés négyeséről szólnak, és rendszerint éppen ebben a 

sorrendbenˮ (Miklós 2018, 17). 

A krimikben, melyek középpontjában a bűn és a bűnhődés áll, a leggyakoribb bűncselekmény 

a gyilkosság. Az igazságszolgáltatás, az igazságkeresés és a bűn jelen van más jelentős 

irodalmi művekben is. Például Shakespeare Rómeó és Júlia című drámájában a 

bűncselekmények oka  a szenvedély és a szerzésvágy. A gyilkosságokat Miklós Ágnes Katát 

idézve „nem szuperbűnözők követik el, hanem rossz ítélőképességű emberek, akiknél egyszer 

elszakad a cérnaˮ (Miklós 2018, 19). 

 

A detektívtörténet legfontosabb jellemzői 

 

A világtörténelem első krimitörténete Edgar Allan Poe A Morgue utcai kettős gyilkosság 

című, 1841-ben megjelent novellája volt. „A rejtélynek és annak logikai alapú megfejtése 

azóta izgatja az emberek fantáziáját, amióta léteznek bűncselekményekˮ (Miklós 2018, 46). 

Miklós Ágnes Kata „a krimi genezisének – csakúgy, mint előtte majdnem minden értelmező – 

Edgar Allan Poe A Morgue utcai kettős gyilkosság című novellájának 1841-es megjelenését 

tartja. Ezzel nemcsak maga a detektívtörténet született meg, hanem a klasszikus formája is, 

mely tulajdonképpen két különböző technika ötvözetével készült: egyrészt benne volt a 

realitás talaján álló, intellektuális detektívtörténet magva; másrészt pedig benne voltak az 

irracionalitás határmezsgyéjén mozgó, kalandos és melodramatikus elemek is” (Berényi 2011, 

167).  
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A nyomozó 

 

A detektívtörténetek központi alakja a nyomozó. Poe nyomozóját, Dupint összesen három 

novellájában szerepeltette. A legismertebb természetesen az első, az 1841-es A Morgue utcai 

kettős gyilkosság, „a legeslegelső olyan novella, amelyben a nyomozó magának a 

nyomozásnak a kedvéért nyomozˮ (Miklós 2018, 49‒50). 

A klasszikus detektívtörténetekben a detektív alakja is a rejtély része. A detektívek közül 

„sem Dupinról és Holmesról sem tudjuk meg igazán pontosan, milyen folyamat során tettek 

szert különleges nyomozói képeségeikreˮ (Miklós 2018, 69). Poe hőséről, Dupinról annyit 

tudunk, hogy egy gazdag család elszegényedett leszármazottja és nagyon szereti a könyveket.  

A következő jellemzést lehet Poe detektívjéről olvasni: „Igen kiváló, sőt nagy hírű család 

gyermeke volt ez a fiatalember, de különböző sorscsapások olyan nyomorúságba döntötték, 

hogy feladta a harcot, visszavonult a társadalmi élettől, és meg sem kísérelte elveszett 

vagyonát visszaszerezni. Hitelezői jóvoltából maradt egy kis pénzecskéje hajdani 

örökségéből, és ennek szűkös kamatából a legaprólékosabb beosztással eléldegélt. Lemondott 

minden felesleges kiadásról - csak egyetlen fényűzést engedett meg magának. Rajongott a 

könyvekért, és ezt a szenvedélyét Párizsban könnyen kielégíthette” (Poe 1981, 131). 

Megtudjuk még róla, hogy zárkozottan él, olvasott, művelt és szerelmes az éjszakába. 

Továbbá fontos információ, hogy Dupin amatőr detektív, aki csak akkor nyomoz, ha egy-egy 

bűnügyi eset felkelti valami miatt az érdeklődését. 

 „Szórakoztató nyomozás lesz” (Poe 1981, 144) ‒ mondja Dupin a barátjának a Morgue utcai 

kettős gyilkosságról szóló cikkek elolvasása után. 

Dupin számára magában a nyomozásban van a jutalom, s nem a dicsőség hanem a rejtély 

megfejtése és a cáfolhatatlan gondolatmenet izgatja. A nyomozónak „a bűncselekmény csak 

eszköz arra, hogy intellektusa végre a számára megfelelő »táplálékhoz« jussonˮ (Miklós 

2018, 52). 

„Dupin tárgyilagos kíméletlensége és kíváncsisága egy teljes krimiirodalmi irányzat 

nyomozóinak viselkedésmódját határozza meg: távolságtartást a bűncselekménnyel és annak 

áldozataival szemben, a pusztán logikára és a dedukcióra alapozott nyomozási stratégiát, és 

mindenekelőtt a megingathatatlan meggyőződést abban, hogy minden rejtély megfejthető, 

csak a megfelelő módon kell közelíteni hozzáˮ (Miklós 2018, 50‒51). Dupin logikai 

következtetései során oldotta meg az előtte álló rejtélyes nyomozásokat. 

Egy nyomozótól mindig azt várjuk el, hogy élesebb elméjű és tapasztaltabb legyen nálunk és 
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gyorsabban felismerje a rejtett összefüggéseket (Miklós 2018, 85). Fontos, hogy a detektívnek 

legyen egy sajátos észjárása, beszédmódja, viselkedése és kinézete is térjen el az átlagos 

szereplőkétől. „A Morgue utcai kettős gyilkosság brutális vérfürdője is azt a szerepet látja el, 

hogy még hangsúlyosabbá tegye Dupin hidegvérűségét, még hatásosabban mutathassa be a 

pusztán észre, logikára és következtetésekre alapozó nyomozói attitűdöt” (Miklós 2018, 80). 

Dupin gondolatmenetét kiválóan szemlélteti az alábbi részlet: 

„Képzeljük most magunkat újra a szobába, ahol a gyilkosságot elkövették. Mit keressünk ott 

először? Az utat és módot, ahogy a gyilkosok elmenekültek. Annyi bizonyos, hogy sem te, 

sem én nem hiszünk természetfeletti erőkben. (…) Titkos ajtó vagy más kijárat nem 

kerülhette volna el a figyelmüket. De én nem bíztam meg a rendőrök szemében, a magam 

szemével néztem a dolgok után. Titkos kijáratot én sem fedeztem fel. (…) Én valamivel 

gondosabban néztem utána a dolognak, mégpedig a mondott érvek alapján. (…) A gyilkos az 

ágy fejénél levő ablakon keresztül menekült el. Lehet, hogy távozása után az ablak önmagától 

csúszott vissza, ha ugyan nem szántszándékkal eresztették le kívülről, de annyi bizonyos, 

hogy a rugó zárta le s nem a szög, a rendőrség pedig, a rugó szerepét összetévesztve a 

szögével, minden további nyomozással felhagyott, mert feleslegesnek találta” (Poe 1981, 

148‒151). 

Poe a figyelem középpontjába a „detektív logikus okfejtését” állította (Benyovszky 2007, 38). 

„Dupin módszere a logikus okfejtésen alapul. Az üldözés, a bűnözők becserkészése, a rájuk 

gyakorolt lelki vagy fizikai ráhatás nem az ő asztala, s az igazságszolgáltatás jogi útvesztői 

sem érdeklik különösképpen” (Benyovszky 2007, 38). Emellett fontos még, hogy „Dupin 

sikeres módszerének másik titka az, hogy igyekszik magát beleképzelni a bűnöző helyzetébe, 

sőt megpróbál az ő agyával gondolkodni” (Benyovszky 2007, 40‒41). Dupin is, mint a többi 

Nagy Detektív az újságcikkek és tanúvallomások kiváló olvasójának bizonyul, akinek célja a 

nyomok mögött rejtőző történet újbóli elmesélése és feltárása. 

A Poe-novellák szerkezeti egységei magukba foglalják a következő motívumokat: a rendőrség 

csak felületesen olvassa a nyomokat, a Nagy Detektív lepipálja a rendőrséget kivételes 

képességeinek köszönhetően, Dupin nem osztja meg társával a legfontosabb információkat, 

csak utalás történik, és csak a történet végén derülhet fény az elkövetőre (Benyovszky 2007). 

A Morgue utcai kettős gyilkosság olyan vázlatot nyújtott a krimiszerző számára, amely 

egyszerű és az elemek logikus sorrendben követik egymást. A novellában a séma a 

következő: az első a detektív bemutatása, második a bűncselekmény leírása, harmadik a 

nyomozómunka, majd következik a megoldás. Edgar Allan Poe felhívja a figyelmet a Dupin 

gondolatmenetének, gondolkodásának sajátosságaira, azaz a detektív zsenialitására. Például a 
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következő módon jelenik meg a nyomozói zsenialítás: „Dupin a séta közben megfigyelt 

félszavakból, pillantásokból, gesztusokból következteti ki barátja gondolatmenetének haladási 

irányát és végül végpontjátˮ (Miklós 2018, 53).  

Mi, olvasók sose tudhatjuk, hogy egy krimiben pontosan hol rejtőzik az a bűnjel, amelyet a 

rejtély megfejtéséhez ismernünk kell. „Minél több krimit olvasunk, és minél jobban ismerjük 

a detektívtörténetek világát, annál kevésbé van szükségünk arra, hogy állandó megerősítést 

kapjunk a detektív különleges képességeirőlˮ (Miklós 2018, 54). 

 

A segítőtárs 

 

A detektívnek és az olvasónak általában szüksége van egy segítőtárs-narrátorra. „Az 

olvasónak szüksége van valakire, aki segít abban, hogy kevésbé érezze magát kényelmetlenül 

amiatt, mert képtelen követni a nyomozófigura ragyogó intellektusának bakugrásaitˮ (Miklós 

2018, 42). 

A segítőtársak azt a feladatot látják el, hogy mellettük minél jobban kitűnjön a detektív 

csodálatos gondolatmenete. 

A Nagy Detektív társa, a segéd, aki az eseményeknek az elbeszélője is. „Funkciója nem 

csupán az, hogy az eseményekről tényszerű, pontos, de élvezetes beszámolót nyújtson, hanem 

hogy feltegye a detektívnek az olvasót leginkább foglalkoztató kérdéseket, (...) s hogy 

megfogalmazza a felmerülő rejtélyek legnyilvánvalóbbnak tűnő, de épp ezért téves, vagy 

legalábbis sántító megoldásokatˮ (Benyovszky 2003, 69). A segéd is részt vesz a 

kihallgatásokon, tehát ismeri a tanúk beszámolóit, de ahhoz, hogy minden apró 

mozaikdarabka a helyére kerüljön, mégis a detektív leleplező elbeszélése kell. 

„A hülye barát-tal folytatott kommunikáció nem csak az olvasónak nyújt segítséget abban, 

hogy az eseményeket sorrendbe rakhassa, az összefüggések logikáját megkereshesse, vagy 

éppenséggel arra, hogy rádöbbenjen valamilyen, eddig jelentéktelennek ítélt apróság 

meghatározó szerepéreˮ (Miklós 2018, 99). Fontos, hogy a társak a dedukciós és az intuíciós 

folyamatokhoz is segítséget nyújtanak. Sherlock Holmes társa, Watson dedukciós 

gondolatmenetét hiányosságait használja ki (Miklós 2018). 

Ennek érzékeltetésére érdemes idézni egy részletet Connan Doyle A sátán kutyája című 

művéből: 

„‒ Attól tartok, kedves Watsonom, hogy a maga következtetéseinek többsége eredendően 

hibás. Amikor azt mondottam, hogy maga ösztönöz engem, őszintén szólva arra gondoltam, 

hogy sok esetben a maga tévedései nyomán jutottam el az igazsághozˮ (Doyle 2016, 6).  
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A legtöbb esetben, ha megfigyeljük a nyomozói társak módszereit, bűnüldőzési technikáját, 

akkor megfigyelhetjük, hogy az egyikük a dedukciós, míg a másikuk az intuíciós feladatokat 

látja el (Miklós 2018). A detektívpárosoknál vannak a női nyomozók, akik a megérzésekre 

hallgatnak és velük szemben állnak a deduktív férfi nyomozók. „Nyilván nem feledkezhetünk 

meg persze azokról a kettősökről sem, akiknél éppen fordított a leosztás: a női nyomozó a 

szkeptikus és a detektív, a férfi pedig az álmodozó és intuitív tag a párosbanˮ (Miklós 2018, 

103). Jelentős, hogy a nyolcvanas évek végén és a kilencvenes évek elején megnőtt az 

érdeklődés a kemény női nyomozófigurák iránt (Miklós 2018). 

A bűnügyi regények nőalakjai kezdetben „gyengék voltak és esendők, mostanra kemények 

lettek és önállóak. Mindez részben a női krimiszerzők előretörekvésének köszönhető, 

másrészt viszont a hetvenes években elkezdődött a női kemény krimi térhódítása, ezáltal 

megjelentek azok a női nyomozófigurák, akik (...) ésszel és szívvel is egyaránt részt vesznek a 

nyomozásbanˮ (Miklós 2018, 166).  Patricia Cornwell regényein keresztül megjelenik az 

érzékenység és az erősség, ami a női nyomozót jellemzi. Hőse „Kay Scarpetta nőként akar 

bizonyítani egy férfiak által uralt világbanˮ (Miklós 2018, 168). 

Például az X-akták (1993‒2002) című sorozatban Fox Mulder a megérzésre hallgató férfit 

jeleníti meg, míg társa Dana Scully a logikára alapozó nyomozót. „Az X-akták bizony hosszú 

távra kitaposta az utat mindazoknak a nyomozós sorozatoknak, amelyekben szkeptikus nők és 

megérzésre hallgató férfiak párosaival találkozhatunkˮ (Miklós 2018, 104). 

A detektívektől elvárjuk azt, hogy logikusan gondolkozzanak, de arra is igényt tartunk, hogy 

képesek legyenek a megérzéseikre hallgatni. „... minél tépelődőbb és bizonytalanabb a 

detektívfigura, annál több esély van arra, hogy az intuíció fontos szerepet kapjon egy rejtvény 

megfejtésébenˮ (Miklós 2018, 105). 

A segítő-narrátor alárendeli magát a detektívnek és kiszolgálja az igényeit, amelyet a 

következő idézet is tükröz: 

„Elámultam, hogy mit és mennyit olvasott - de különösképpen képzelőerejének vad láza és 

élénk frissesége hatott rám. Minthogy akkoriban meghatározott célú kutatást folytattam 

Párizsban, úgy véltem, hogy az ilyen ember társasága számomra felbecsülhetetlen kincset 

jelent. Ezt nem is titkoltam előtte. A vége az lett, hogy arra az időre, amelyet Párizsban 

szándékoztam eltölteni, összeköltözködtünk, és mert anyagiak dolgában valamivel jobban 

álltam, mint ő, beleegyezett, hogy én béreljek és rendezzek be egy lakást, amely megfelel 

mindkettőnk furcsán mélabús kedélyének” (Poe 1981, 131‒132). Tehát a narrátor kiszolgálja 

a detektívhős igényeit. 

A detektív szempontjából is fontos a segítő jelenléte, hiszen a krimiíró azért építi be a 
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segítőtársat a történetbe „hogy még jobban meggyőzhessen minket nyomozója 

zsenialitásárólˮ (Miklós 2018, 42). 

Az író, mint mindig, elmondhatja a történetét úgy is, hogy „ne alkalmazzon én-elbeszélőt ‒ 

egy semleges, kívülálló elbeszélő jó lehetőség arra, hogy az eseményeket mintegy 

madártávlatból szemléljükˮ (Miklós 2018, 67).  

A Morgue utcai kettős gyilkosság című novellában Edgar Allan Poe semmiféle segítséget nem 

nyújt ahhoz, hogy narrátoráról bármit is megtudhassunk. A teljes novella során négy-öt 

pontban összeszámolhatjuk azokat az információkat, amelyek kiderülnek Poe narrátoráról. 

„Az 18.. év tavaszát és nyarának egy részét Párizsban töltöttem el. (...) A Montmartre utca egy 

homályos könyvesboltjában ismerkedtünk meg; a véletlen, hogy mindketten ugyanazt a ritka 

és fontos művet kerestük, közeli kapcsolatot teremtett közöttünk ˮ  (Poe 1981, 131). Nem 

tudjuk meg pontosan, hogy melyik évről vagy évtizedről van szó, illetve azt sem, hogy melyik 

fontos  művet keresik (cím, szerző?). 

 „A vége az lett, hogy arra az időre, amelyet Párizsban szándékoztam eltölteni, 

összeköltözködtünk, és mert anyagiak dolgában valamivel jobban álltam, mint ő, 

beleegyezett, hogy én béreljek és rendezzek be egy lakást, amely megfelel mindkettőnk 

furcsán mélabús kedélyének. Találtam is egy időrágta, fura házikót, amely régóta lakatlan 

volt, bizonyos babonás hírverés következtében, amelyet mi nem firtattunk. A roskatag lak a 

Faubourg St. Germain egy félreeső, elhagyatott részén állottˮ (Poe 1981, 132). Megtudjuk, 

hogy Párizsban tartózkodik, és valamelyest Dupinnél jobb anyagi helyzetben van, és ő keres 

lakást kettejük számára.  

A Morgue utcai kettős gyilkosság című novella névtelen narrátora bemutatja Dupint nyomozás 

közben:  

„Viselkedése ilyenkor hűvös és teljesen személytelen volt, szeme üres, máskor oly árnyalt 

tenor hangja fülsértően magas, és ezt csak állításainak meggyőző tisztasága és szabatossága 

enyhítette. Ha ebben a hangulatában láttam, el-elgondolkoztam a »kettéhasadt lélek« régi 

elméletén, és azzal szórakoztam, hogy Dupint két embernek képzeltem el: egy alkotónak és 

egy elemzőnek.ˮ Tehát egyfajta kettősség jelenik meg Dupinnál (Poe 1981, 133). 

A társ sem érti, hogyan működik a detektív agya illetve, hogyan épül fel az összes apró 

mozaikdarabka, amely a rejtély megfejtéséhez vezet. „Ő az, akit mindent lát, de szinte semmit 

nem ért meg. Sajnos, éppen ezért a Bamba Pacákot mindenki lenézi ‒ természetesen a 

detektívfigura isˮ (Miklós 2018, 71). „A Bamba Pacákoknak szinte mindent elhiszünk, kivéve 

azt, hogy okosabbak lehetnének a detektívnélˮ (Miklós 2018, 73). 
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A detektívtörténet további fontos elemei 

 

A krimiműfajoknál meg kell említeni a szorongást, a félelmet, a sötét vagy homályos, és 

ismeretlen zajokkal teli cselekménytereket, rejtekfolyósokat, kastélyokat, a lakatlan házakat, a 

váratlanul bekövetkező erőszakos haláleseteket. A detektívtörténetekben ezek mind 

visszatérő, mondhatni kötelező elemek. 

A detektívtörténet világában minden jelentéssel bír. A személyek és a dolgok is egyaránt 

jelekké válnak, tehát hírértékük van. A rendet csak a detektívek látják át, ők azok „akik a 

mindig mindent és mindenkit olvasnak, az olvasásukból előtáruló jelentés pedig 

természetszerűleg a bűnösség leszˮ (Bényei 2000: 96). 

„A krimiolvasás okai épp összetettségük miatt izgalmasak: amiatt, hogy minden olvasó más 

és más, minden olvasónak más igényei vannakˮ (Miklós 2018: 19‒20). Vannak olyan 

olvasók, akiknek a rejtély a fontos, vannak, akiket a detektívhős személye hoz lázba, de 

vannak, akik a bűnről szeretnek olvasni. 

„A detektívtörténet az egyik legváltozatosabb, legrugalmasabb elbeszélőtípus. Annak ellenére 

‒ vagy épp ezért ‒, hogy az egyik legegyszerűbb, minden kultúrában könnyen értelmezhető 

sémára épül (bűncselekmény ‒ fokozatos felderítés ‒ a tettes néven nevezése) ˮ (Bánki 2014,  

5‒6).  

Jelentős, hogy a krimiknek van két, már-már mitikus alapszabályuk ilyen a detektív és a 

holttest, amelyek meglepően állandóak. 

A detektív a krimik kulcsfigurája, „a Nagy Detektív a ráció és a logika bajnoka, ő a 

módszeres rendteremtő, aki a tetthely, a gyanúsítottak és (hozzátehetjük) a holttest helyes 

olvasása útján jut el a megoldáshozˮ (Benyovszky 2007, 85). 

A detektív az a személy, aki különbséget tud tenni fontos és lényegtelen nyomok között.  

Bánki Évát idézve: „A detektív ‒ legyen személy szerint bármilyen extravagáns is ‒ mindig 

valamilyen közösen vallott értékrend alapján nevezi meg (vagy titkolja, leplezi el) a tettestˮ 

(Bánki 2014, 59). 

A detektív mellett a másik fontos elem a holttest. Holttest nélkül nincs a nyomozásnak tétje.  

A krimi igazi megfejtése a halott körül helyesen elrendezett történet lenne. A hulla 

felfedezése a krimikben mindig egy színpadias koreográfia alapján történik (Bánki 2014). 

A krimiírók általában megbecstelenített, lemeztelenített vagy darabokra szabdalt holttesteket 

jelenítenek meg regényeikben. 

A krimi ismétlődésen alapul. A detektívregény középpontjában a nyomozás bemutatása áll, 
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amelynek megvannak a visszatérő állomásai és fordulatai. 

A detektívtörténetek többségében visszafelé haladunk az időben tehát „az elbeszélés iránya a 

nyomozáséval azonosul, fokozatosan tárulnak fel előttünk az előzmények, s a teljes történet 

csak a végén áll összeˮ (Benyovszky 2007, 15).  

Benyovszky így vélekedik: „Ha olvasni kezdek egy detektívtörténetet, akkor nagyjából 

tudom, hogy mi vár rám. (...) Kíváncsi vagyok arra, hogy az ismerősség keretein belül a 

visszatérő, mondhatni kötelező elemek milyen újabb variációját fedezem majd fel, a 

történetben. A detektívtörténet-olvasás nyújtotta öröm jól ismert,kanonizált helyzetek, 

párbeszédek, fordulatok és ezekkel párosuló hangulatok újboli átélésén alapulˮ (Benyovszky 

2007, 80). 

Az ismerősség a rendszeresség benyomását kelti nemcsak a szövegek olvasása során, hanem a 

mindennapi életgyakorlataink szempontjából is pozitív tapasztalatot nyújt. 

A krimiíró, ha jó történetet akar írni, akkor ügyelnie kell az elrejtésre és a  megtévesztésre. Az 

írónak valamit el kell rejteni az olvasó elől, ugyanakkor el is kell árulni valami fontosat.  

Elmondhatjuk, hogy minden krimi egy alapsémára épül, azaz egy bűncselekmény 

elkövetésére és a tettes fokozatos leleplezésére. Minden apró mozzanat, kis részlet a 

gyilkosság elkövetésével és leleplezésével összefüggő szemiotikai funkciót kap. 

A krimivel kapcsolatban meg kell említeni a részletességet, hiszen minden apró részlet 

szükséges a megoldáshoz. „A detektívtörténet-olvasás annyiban emlékeztet a társasjátékokra 

és a kirakójátékokra, hogy a cél itt is a teljes kép kirakásához szükséges részletek 

összegyűjtése és helyes elrendezéseˮ (Benyovszky 2007, 119). Tehát egy krimi olvasásánál a 

legfontosabb dolog a kitartás és a türelem. 

A detektívregények fontos elemét képezik olyan nyomok, amelyek közelebb viszik a 

detektívet és az olvasót is a rejtély megoldásához. „ Az irányadó részletek vagy kulcs-nyomok 

nem gyújtanak rögtön világosságot az agyunkban. Szerepeltetésükkel a szerző próbára teszi 

az olvasó éberségét és megfigyelőkészségét is...” (Benyovszky 2007, 145). 

A tapasztalt krimiolvasó tudja, hogy a narrátor sokszor olyan nyomokat hangsúlyoz, amelyek 

később hamisnak bizonyulnak. Tehát sokszor a középpontba kerülő apró részlet több irányba 

is mutathat, sőt meg is téveszthet. 

 

A krimi műfajai 

 

Benyovszky Krisztián kifejti, hogy „a krimi műfajainak stabil helye van az irodalom 
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rendszerében, megvan a maguk sajátos funkciója, azaz jól körülhatárolható olvasói igényeket 

elégítenek kiˮ (Benyovszky 2007, 9‒10). 

A detektívregény kapcsán a következő műfaji típusokról kell említést tenni. Az első a titok-

regény, a második a  rejtély- vagy rejtvényközpontú detektívtörténet, a harmadik a 

bűnregény a negyedik pedig a kemény krimi. 

 

Titokregény 

 

A 19. század negyvenes éveitől kezdve azok a regények, melyekben megnőtt a titok és a 

rejtély cselekményképző szerepe azokat titokregényeknek nevezhetjük.  

Meg kell említeni Charles Dickens nevét, aki olyan művekkel járult hozzá a titokregény 

műfajának alakításához, mint a Kis Dorrit, a Kopár ház és a Közös barátunk.  Dickens 

regényeiben a titok a jellemfestés és a cselekményszövés eszközévé válik. „Általában a 

szereplők származásának, különös viselkedésének, egymás közötti viszonyainak, a vagyonuk 

és különböző tárgyaik eredetének titkáról van szóˮ ‒ írja Benyovszky Krisztián (Benyovszky 

2007, 29). 

A dickensi titokregény számottevő hányada a következő elbeszélői filozófia szerint íródik: az 

elbeszélő félrevezető kijelentéseket tesz, óvatosan adagolja az információkat, a történet 

bizonyos pontjain ködösít, gyanút ébreszt az olvasóban, majd a legvégén lerántja a titokról a 

fátylat (Benyovszky 2007). 

A titoknak vagy rejtélynek központi szerepe van mindenekelőtt a titokregény és a 

detektívtörténet különböző változataiban. 

Benyovszky a Jelek szerint című művében azt állítja, hogy „ezek a regények mindig két, 

eltérő státusszal bíró történetből állnak. Az első a gyilkosság, a második a nyomozás története. 

Az előbbi csupán mint rekonstruált múltbeli eseménysor jelenik meg, mégpedig a regény 

végénˮ (Benyovszky 2003, 88‒89). A második történet, a nyomozás, ami kiteszi a regény 

nagy részét, amely arra keresi a választ, hogy a bűntény miként ment végbe. 

A titokkal mindig együtt jár egy bizonyos fokú alakoskodás és színlelés. A titok munkára 

készteti az elmét, és izgalomba hozza az olvasót az irodalom esetében.  

A titokregényekben a rejtélyekre csupán a történet végén derülhet fény. „Különösen így van 

ez a gyilkosságok elkövetőivel, ráadásul a tettes olyanvalaki kell, hogy legyen, akire a 

legkevésbé sem gyanakodtunk, de aki mindvégig ott volt az orrunk előtt, aki nem csupán 

afféle epizódfigura, hanem több annálˮ (Benyovszky 2003, 94). Olyan valaki kell, aki a 

legkevésbé valószínű, hogy bűnös. 
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A rejtély- vagy rejtvényközpontú detektívtörténet 

 

A rejtély- vagy rejtvényközpontú megnevezés arra utal, hogy „a rejtélyes bűntény (általában 

valamilyen gyilkosság) ezekben a történetekben elsősorban a nyomozó és az olvasó 

találékonyságát próbára tevő rejtvényként, fejtörőként jelenik meg” (Benyovszky 2007, 

45‒46). 

Rejtély- vagy rejtvényközpontú detektívtörténetnek esetében említést lehet tenni a sakkra, a 

puzzle-ra, a keresztrejtvényre, melyek gyakran felbukkanak a rejtélyközpontú 

detektívregények viszonyítási pontjaként. A puzzle kirakása izgalommal ajándékozza meg az 

olvasót. A puzzle-nál minden megoldás újra lebontható és összerakható, tehát kirakása 

titokfejtést eredményez. A detektív is ahhoz, hogy eljusson az igazsághoz számos lehetséges 

variácót próbál felvázolni. 

A történetek főszereplője a kivételes jelfejtő képességekkel rendelkező Nagy Detektív, aki 

általában, ha nem is szükségszerűen, magándetektív (Sherlock Holmes...) vagy amatőr 

nyomolvasó (A. C. Dupin, Brown atya, Miss Marple...)ˮ (Benyovszky 2007, 46). 

A detektív számára a bűntény egy megoldásra váró rejtvény, s nem egy mindennapi 

feladvány.   

A klasszikus krimik többségében „a gyilkosság megoldandó feladvány, s a cselekmény döntő 

hányadát a Nagy Detektív hipotézisét lépésről lépésre igazoló nyomozás története teszi kiˮ 

(Benyovszky 2003, 127). 

A Nagy Detektív fegyvere a logikus következtetés és a megfigyelés. A klasszikus 

detektívtörténetekben a nyomozás történetét kísérhetjük figyelemmel, ami a gyilkosság 

történetének feltárásában érdekelt. A gyilkosság története csak a mű végén áll össze egésszé, a 

szerzők nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyilkos kiléte az utolsó pillanatig rejtve 

maradjon (Benyovszky 2007). 

„A rejtélyközpontú, klasszikus detektívtörténet nagy ismeretlenje a gyilkos, ő az, aki az utolsó 

pillanatig elfedésben van, akinek a kiléte bizonytalan, s ezért titokzatosˮ (Benyovszky 2003, 

71).  

A gyilkos körül forog minden, és ő az, aki miatt egyáltalán az egész történet létrejöhet. 

Minden apró részlet a gyilkos élettörténetének összefüggésében nyeri el a jelentőségét 

(Benyovszky 2007). 

A rejtvényregényben az elkövető beazonosításáról szól a gyilkosság megfejtése. „Bizony, 

ezekben a regényekben és novellákban a »ki a tettes?« kérdése a legfontosabb. Ez érdekli a 
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detektívet, a rendőrséget, a tanúkat és az áldozat rokonait, a bűncselekményről értesült 

érdeklődőket, de természetesen az olvasót is” (Miklós 2018, 90). 

 

Bűnregény 

  

Varga Bálint használja először a bűnregény fogalmát, „az 1930-as évek amerikai irodalmában 

feltűnő művek megnevezésére, amelyek nem magándetektívekről, nem rendőrökről szólnakˮ 

(Benyovszky 2007, 63), hanem a hétköznapi emberekről, akik valamilyen bűnt követnek el. 

A figyelem a nyomozó személyiségére és tetteire irányul, de hangsúlyt kap a rettegés és a 

félelem ábrázolása is. 

 „Az ide tartozó regények és filmek a detektívtörténet, a gengsztertörténet vagy a thriller 

kategóriájába sorolhatók, azaz: egy detektív nyomozásáról, alvilági harcokról vagy a félelem 

és a feszültség fokozására épülő akciódús történetekről van szóˮ (Benyovszky 2007, 67). 

A feszültség és a rémület alapja leginkább az izgatott várakozás és a baljós előjelek 

megjelenésével jön létre.  

A hősök érzelmi világát leginkább a szorongás és az elidegenedés határozza meg, és a 

nyomozás általában árnyékos vagy sötét helyen játszódik. 

Benyovszkyt idézve elmondható, hogy „ a klasszikus krimikben a gyilkosság története rejtve 

marad mindaddig, amíg az elbeszélés döntő hányadát kitevő nyomozás története fényt nem 

derít rá. A nyomozás a jelenben zajlik, s arra irányul, hogy feltárja a gyilkosság históriáját, 

ami a múlt része. (...) A bűnregények ezt a cselekményt-, idő- és nézőpontszerkezetet 

alakítják át oly módon, hogy a gyilkosságot jelen idejű elbeszélés formájában tárják elénk, a 

tettesre fókuszáló külső vagy belső nézőpontbólˮ (Benyovszky 2007, 71‒72). 

A nyomozásról nem kapunk aprólékos leírást, a megfejtés helyett inkább a megtévesztés és a 

ködösítés szempontjai állnak a középpontban. Tehát a bűnregényekben jelentős szerepet 

kapnak a sejtetés eljárásai például a gyilkosság  elő-és utótörténete. 

A bűnregények nem a hulla felfedezésével kezdődnek, a gyilkosságra legtöbbször a könyv 

végén kerül sor. 

 

Kemény krimi 

 

A detektívtörténet másik meghatározó változata, az úgynevezett kemény krimi. Dashiell 

Hammett nevéhez fűződik ez a műfaj. 

Hammett mellett Raymond Chandler volt az amerikai kemény krimi legtehetségesebb írója, 
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„akinél már nem a rejtélyesen elkövetett, zárt körű vagy zárt szobás gyilkossági ügyek 

szerepelnek, hanem a felső tízezer és az alvilág kisszerű, illetve jelentős társadalmi 

befolyással bíró gengsztereinek pénz és hatalom utáni vágya a bűnügyek fő mozgatójaˮ 

(Benyovszky 2003, 226).  

Ide tartozik minden olyan bűnügyi történet, amely megvalósítja az elbeszélés és a történet 

egyidejűségét. A kemény krimi szerzője már a kezdetektől fogva bemutatja a résztvevő 

személyeket. Itt a történet szereplői és a detektív sem sérthetetlen. „Tűzpárbajok, 

verekedések, üldözések, rablások, gyilkosságok kíméletlen és drasztikus világa ez; a 

nagyvárosok sötét, sivár, reménytelenül erkölcstelen alvilágaˮ (Benyovszky 2003, 90).  

A bűnügyi rejtély fokozatosan világosodik meg a detektív előtt, aki nemegyszer belebotlik a 

megoldásba vagy másoktól sikerül olyan információkat szereznie, amelyek világosságot 

nyújthatnak (Benyovszky 2007). 

 A kemény kriminél a nyomozás folyamata ölt akció-jelleget. Fontos, hogy a cselekmény 

folytonos menetét önértelmezések, elméleti töprengések és filozófiai előfeltevések szakítják 

meg.   

„A vidéki kastélyok, impozáns családi kúriák zsúfolt, labirintusszerű, rejtélyes belső terei és 

viszonylag behatárolt külső terei helyett egy s sötét tónusú, depresszív hangulatot árasztóˮ 

környezet válik jellemzővé (Benyovszky 2003, 112 ). A detektív mindig a megfelelő 

pillanatban cselekszik, s nem tétovázik hosszan.  

A kemény krimikben a „detektívek a bűn és az igazságszolgáltatás félútján álldogálnak; poros 

irodában fogadják a klienseiket, az íróasztal alsó fiókjában egy félig üres whiskysüveget 

tartanak, állandó pénzhiányban szenvednek, s nemigen válogathatják meg, kinek 

dolgozzanak” (Miklós 2009, 85) Miklós Ágnes Kata közéjük sorolja például Philip Marlowe-

t, aki a rendőrség háta mögött cselekszik, s nem tétovázik. 

Raymond Chandler hőse, Philip Marlowe, a legismertebb keménykrimihős: „elsősorban az 

igazság felderítése és az ártatlanok védelme az, ami nyomozásait irányítjaˮ (Miklós 2018, 

133). A kemény krimi detektívjének (Philip Marlowe) problémás kapcsolata van a 

rendőrséggel. A kemény krimi rendőrei számára a nyomozó nem segítség, „hanem minden 

lében kanál kerékkötő, esetleg éppenséggel a bűncselekmény gyanúsítottja vagy bűnsegédjeˮ 

(Miklós 2018, 132).  

 A hős a társadalom és a város közegében edződik, ott bizonyítja rátermettségét. A kemény 

krimik esetében nem az, a fő kérdés, hogy miként hajtották végre az elkövetők el a bűntettet, 

hanem sokkal inkább az, hogy a detektívet mi kényszerítette arra, hogy cselekedjen. Például a 

magándetektív miért üti bele az orrát olyan ügyekbe, amelyek nem rá tartoznak? 
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A detektívet a rendőrök bármikor lecsukhatják vagy leüthetik, hiszen a rendőrség az 

igazságszolgáltatás és a korrupció intézménye is lehet. A nyomozó alakja „a kemény 

krimikben úgy épül bele a történetbe, hogy szervesen közreműködik annak alakulásában. 

Nem egy befejezett bűntény helyszínére érkezik, hanem a döntései (...) mozdítják előre a 

cselekménytˮ (Miklós 2018, 134). 

 

Nyomozás az első magyar krimi után 

 

„Egy nyomozás általában mindig érdekes, akkor pedig különösen az, ha nyomozás tárgya 

állandóan kisiklik az ember kezéből. (...) Kérdéses, hogy létezik-e egyáltalán magyar krimi. 

Létezik-e a műfaj, amely lassan egy évszázada nálunk is jelen van, nem csak magyar nyelven, 

de magyar szerzők tollábólˮ (Benyovszky‒H. Nagy 2009, 49). Benyovszky úgy véli, hogy 

nyilván van magyar krimi, „olyan formában, mint a magyar narancs. Kicsi is, sárga is, 

savanyú is, de legalább a miénkˮ (Benyovszky‒H. Nagy 2009, 49). 

A krimi olyan országokban kezdett el gyorsan teret hódítani, ahol a bűn üldözésére hivatott 

szervek elfogadhatóan végezték munkájukat. Ilyen volt a párizsi, a franciaországi és az angliai 

rendőrség (Benyovszky‒H. Nagy 2009). 

Nagy Ignác Magyar titok című regényéhez fűződik az első magyar krimi fogalma, amely 

1844-45-ben jelent meg 12 füzetben, „ gyakorlatilag lexikonszerűen vette számba a korabeli 

Buda és Pest hétköznapi életét, természetesen külön hangsúlyt helyezve a bűnre, a bűnösökre, 

a bűnözőkre, az elesettekre és a nyomorultakraˮ (Benyovszky‒H. Nagy 2009, 55).   

A regény egy nyomozás története, ahol a főszereplő Bende megoldja a bűnténysorozatot. 

„Bende az utcán sétálgatva találkozik emberekkel, így vetődik egyik helyszínről a másikra. 

Amikor pedig nyomoz, akkor sem igazán logikáját, dedukciós képességét vagy az eszét 

használja, hanem hagyja hadd segítsen neki a véletlen szerencseˮ (Benyovszky‒H. Nagy 

2009, 57) A Magyar titok az első magyar krimi, Bende pedig az első magyar detektív. 

 

Kondor Vilmos Budapest noir című regénye 

 

 „A két világháború között Magyarországon játszódó igazi hard-boiled-elbeszélés 

tulajdonképpen 2008-ban született meg. Kondor Vilmos Budapest noirja kétszeresen is » 

történelmi krimi«: a 30-as évek második felében játszódik, és a gyilkosság ‒ a magyar krimik 

többségéhez hasonlóan ‒ a magyar történelem válaszútjaiban gyökerezikˮ (Benyovszky‒H. 
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Nagy 2009, 89). Kondor a regény nyitányával, tehát Gömbös temetésével és magával a 

bűntettel is ezt erősíti.   

A regényben „a korabeli Budapest elevenedik meg előttünk, olyan, mintha filmet látnánk, a 

legapróbb részletek is teljesen kidolgozottak, a kávéházak, a polgári és az alvilági élet tipikus 

figuráival” (FilmBaráth 2016).  

A főszereplő, Gordon Zsigmond „jókor van jó helyen: egy hard-boiled detektívregény 

hőseként nyomoz a fiatal lány gyilkosai után - azaz egy olyan műfaj jellegzetes figurájával 

találkozunk az első oldalakon, amely mind ez ideig hiányzott a magyar krimiirodalom 

történetéből (Bárány 2008). 

„A kemény krimik hősei ugyanis általában a bűnözők üldözésében tanúsított szívósságuknak, 

testi erőnlétüknek és az ügyes taktikázásnak köszönhetően jutnak valamilyen eredményre...ˮ‒ 

írja Benyovszky Krisztián a Jelek szerint című művében (Benyovszky 2003, 268). 

Gordon Zsigmond ízig-vérig az amerikai kemény krimik nyomozója: „egyik cigarettát szívja 

a másik után, vedeli a whiskyt (...), bátran használja az öklét, amikor a helyzet úgy kívánja ...” 

(Bárány 2008).  Tehát Gordon Zsigmond a bűn és az erény mezsgyéjén éli az életét, nem 

teljesen pozitív figura, szereti a bokszot, és nem veti meg az italt sem. Majd belekeveredik a 

gyilkossági ügybe, saját magától kezd nyomozni, és közben az ő élete is veszélyben forog, s 

végül a gyilkosság szálai a felsőbb körökhöz vezetik el Gordont.  

A Budapest noir című regény oldalain a nyomor, az érzelmi és társadalmi kiszolgáltatottság 

számtalan formájával találkozunk. A regény erényei közé sorolható például Gömbös Gyula 

groteszk temetési szertartásának leírása, a korabeli Budapest életének szórakoztató leírása, a 

jó ütemben haladó cselekmény, vagy az ironikus zárójelenet (Bárány 2008).  

„A magyarországi kemény krimi fénykora a bűnügyi regények átpolitizálásának idejére, a 

szocializmus évtizedeire esettˮ (Benyovszky‒H. Nagy 2009, 91). Mág Bertalan regényeiben a 

szocializmus felé haladó magyar társadalmat idézi meg. Az emberek életébe beleivódik a 

történelmi múlt. „A bűncselekmény felderítését többnyire nem a bűnözők agyafúrtsága, 

hanem a közelmúlt történelmébe való beágyazottsága teszi rejtélyesséˮ (Benyovszky‒H. 

Nagy 2009, 92). 

A krimikben kell, hogy legyen hitelesség és hihetőség, mert máskülönben nem tudnak hatást 

gyakorolni az olvasóikra. Ugyanakkor „az olvasónak, ha krimit vesz a kezébe, 

meglepetésekre és megfejtendő rejtélyekre van szüksége, nem pedig kiszámítható 

gyanúsítottakra így hát az ezek felvonultatására létrejött szocialista krimi a legolcsóbb 

fogásokat volt kénytelen alkalmazni a célközönség megnyerésére” (Miklós 2018, 184). 

Ilyenek például a gyerekek, a gusztustalan és korrupt rendőrök vagy a szimpatikus nyomozók. 
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„Az, ahogyan a magyar krimi alakult, nem az idővel és az olvasói igényekkel együtt változó, 

organikus folyamat jellemzőit mutatja: megtorpanások, hirtelen nekilendülések és zsákutcák 

szegélyezték az útját” (Miklós 2018, 184).  

Kondor Vilmos krimijei megteremtenek egy olyan hagyományt, ami eddig hiányzott a 

magyar irodalomból méghozzá a harmincas-ötvenes évek kemény krimijét. Kondor Budapest-

sorozatában „illúziókkal számol le, de nem a »világunk a létező világok legjobbika«, hanem a 

»valamikor régen minden jobb volt« hitével” (Miklós 2018, 184). Kondor Vilmos nem 

hagyja, hogy tájékozatlanok maradjunk. Szőllősy úr, a kávékereskedő retteg attól, hogy német 

üzleti társai megtudják zsidó származását, és hiába az utcák pörgős élete, „a lehetőségek 

végtelenek, ugyanakkor nyomasztóan egyformák, hiszen a vége mindig ugyanazˮ (Kondor 

2017, 22). Hiszen a gazdagok és a nyomorult szegények is mind ugyanott végzik, a 

hullaházban. Kondor megmutatja a nyomortelepet is, ami az Ecseri út mellett van: „Az Ecseri 

útnál leszállt a villamosról, vett egy mély levegőt, és megindult a saras földúton a házak közé, 

már ha házaknak lehetett hívni egyáltalán az egykori szükségkórház barakkjaiból átalakított 

építményeket. Ahogyan haladt egyre beljebb, a földút sártengerré változott. A 

barakképületekhez többen vályogból toldottak hozzá részeket, mások téglából emeltek 

melléképületet, így az egész telep egy kísérteties labirintushoz hasonlított. Egy idő után már 

nem tudta, utca-e az, amelyen csúszkál, vagy két épület közti átjáró. A levegőt fojtogató füst 

töltötte meg: többen ruhával, cipővel tüzeltek. Keveseknek tellett fára. A bűz ugyan elnyomta 

a nyomor szagát, de a látványát már nemˮ (Kondor 2017, 319). Kondornak a Budapest-

sorozat köteteiben egyre többet akarunk megtudni arról, ami taszító és egyben felzaklató is. 

Miklós Ágnes Katát idézve: „A magyar kemény krimihez azonban nem elegendő a környezet 

aprólékos ismerete, a műfaj hagyományainak megfelelő áldozatok, gyanúsítottak és 

bűncselekmények, a rendőrség tehetetlensége/korruptsága, még az a szinte kötelező jelenet 

sem elegendő, amiben a főszereplőt péppé verik a rosszfiúkˮ (Miklós 2018, 186). A 

detektívfigurára is nagy szükség van a kemény krimiknél, aki nem lehet rendőr, de nyomozó 

sem. Kondor Vilmos újságíró főhőse, Gordon Zsigmond „nem hisz az objektív igazságban, 

még az igazságszolgáltatást is a saját normái szerint kezeliˮ (Miklós 2018, 186).  

„A cikkek írása, az adatgyűjtés, és néha még a nyomozás során sem az igazság kiderítésének 

vágya hajtotta. Tudta jól, hogy ennél feleslegesebben nem is tölthetné az idejét. (...) Még ha ki 

is derítette az igazságot, mire megy vele? Nehezen vallotta be magának, de őt az ember, az 

adott ember sorsa érdekelteˮ (Kondor 2017, 69). Gordont vadászösztöne hajtja a 

nyomozásban. A Budapest noirban nemcsak a bűncselekmény és annak megfejtése érdekel 

bennünket, hanem a főhős sorsa is előtérbe kerül, s azért olvassuk tovább a regényt, mert 
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Gordon Zsigmond érdekel minket. 

A populáris irodalom műfajaiban, mint a klasszikus detektívtörténet, a kemény krimi és a 

kémtörténet esetében a cselekmény folytonos menetét önértelmezések, elméleti töprengések 

és filozófiai előfeltevések szakítják meg (Benyovszky 2003). 

A regényben a következőkre figyelhetünk fel: 

A Budapest noir befogadója az egyes fejezetek közti kitérőket és szerteágazó történeteket a 

második olvasásra már nem érzi annyira élesnek. Az elbeszélő az olvasót a tettes leleplezéséig 

és a bűntény megoldásáig csak lassú és jól átgondolt adagolás útján engedi közel. Az 

elbeszélő sejtető utalásokon teszi próbára az olvasó memoriáját és találékonyságát. Gordon 

Zsigmond a maga módján, továbbszövi az áldozat életének hiányzó epizódjait. 

A Budapest noir esetében az izgalmas bűncselekmény egybe fonódik az akkori Budapest 

történetével. Ebből a szempontból betekintést nyerünk a politikai játszmákba, a gazdag 

polgárok, a kávékereskedők, a kávéházak, a gátlástalan emberek világába. 

Gordon Zsigmond szorgos munkával gyűjti az adatokat és nagyon körültekintően dolgozik. 

Felkeresi az összes lehetséges gyanúsítottat, akiknek köze lehet a lány meggyilkolásához, sőt 

nem szégyenkezik azért sem, ha le kell fizetnie a gyanúsítottat, hogy elmondja az igazságot, 

hogy információhoz jusson. 

A fejezetekben egymást követik a kihallgatások, illetve megjelenik Gordonnak és a 

rendőrséggel folytatott párbeszéde is. „A narrátor nem engedi, hogy az olvasó bizonyos 

dolgokat elfelejtsen, folytonosan visszautal olyan adatokra és relációkra, amelyek azonkívül, 

hogy a rendszerező áttekintést szolgálják, nem egy esetben figyelemelterelő funkcióval 

bírnakˮ (Benyovszky 2003, 250). 

A regényben a történetmesélést megszakítások követik, s az előrehaladás irányát olykor 

pihentető kitérők térítik el. Jelentős, hogy az elbeszélők a különféle motívumokat és 

motívumköröket (katalógus, nyomozás) az olvasó emlékezetében fenntartják. 

A nyomozás cselekményszálán kívül fontos a rejtély, amit a Nagy Detektívnek meg kell 

oldani. A rejtély és a titokzatosság a személyek jellemrajzába van becsomagolva (Benyovszky 

2003). 

Az események feszültségét és izgalmát az adja, hogy Gordont mely nyomok vezetik el a 

tettesig, illetve hol találja meg azt az apró részletet, amely leleplezővé válik. 

 Gordon számára a legkeményebb diónak a halott lány életének a megfejtése bizonyul, „hogy 

miért lett egy tisztes polgári családból származó zsidó lányból prostituáltˮ (Kondor 2017, 45). 

A regényben nemcsak a bűntény megoldásán van a hangsúly, hanem az azzal összefüggésbe 

hozható személyek megismerésén is. A regény szereplői nemcsak rendőrök és detektívek, 
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hanem inkább egyszerű emberek, akik  pénzért, italért cserébe képesek elmondani az 

információt. 

Az előző mondatra jó példa a következő részlet a könyvből: „Az ötödik emeleten végigjárta a 

gangot, de nem látta Skublics nevét egyik ajtón sem. Végül bekopogtatott egy ablakon, amely 

mögül rántott leves szaga érződött. Egy fejkendős, nehezen meghatározható korú asszony 

húzta félre a függönyt. 

‒ Mit akar? ‒ kérdezte fogatlan szájjal. 

‒ Sklubicsot keresem ‒ felelte Gordon. 

‒ Keresheti, én nem tudom, ki az. 

‒ Állítólag itt lakik. 

‒ Nekem nem mondta senki ‒ rázta meg a fejét az asszony, és behúzta a függönyt. Gordon 

benyúlt a zsebébe, elővett egy kétpengőst, és azzal kocogtatta meg az ablak üvegét. 

‒ Mit akar? 

‒Ezt itt találtam a maga ablaka alatt ‒ mutatta a tenyerében a kétpengőst. Az asszony odanyúlt 

érte, de Gordon elkapta a kezét. 

‒ Milyen nevet mondott az úr? ‒ nézett rá az asszony. 

‒ Sklubics. 

‒ Ja! Az mindjárt másˮ (Kondor 2017, 52). 

 

A rendőrség és a nyomozó viszonya 

 

„A detektívtörténetek története során fontos és korszakváltó momentumként tarthatjuk 

számon azt a fordulatot, amelynek során a nyomozó és a rendőrség viszonya radikálisan 

megváltozikˮ (Miklós 2018, 131) 

Miklós Ágnes Kata a következőképpen vélekedik a nyomozó és a rendőrség hozzáállásáról: 

„A kemény krimik esetében a magánnyomozó az, aki érzelmileg is érintetté válik, 

testközelből követi az eseményeket, sőt gyakran maga is közreműködik azok alakításában, 

szemben a rendőrség arctalan és bürokratikus szervezetével, mely csak a törvény betűjének 

próbál megfelelniˮ (Miklós 2018, 131). Fontos, hogy a kemény krimik hősei a nyomozást 

nem csupán dicsőségnek tekintik, hanem legfőképpen pénzkereseti lehetőségnek. Ezáltal a 

nyomozó sokszor veszélyezteti az életét nemcsak a bűnözőkkel, hanem a rendőrséggel 

szemben is.  

A rendőrség és az újságírás kapcsán meg kell említeni Kondor Vilmos krimisorozatát. A 

leghíresebb első kötet, a Budapest noir egy sorozat része, a Bűnös Budapest-ciklus 



25 
 

legkorábban megjelent kötete.  

 „A Budapest noir-t olvasva, kiszakadva a regény sodrásából, gondolkodunk el azon, 

hogy milyen volt az emberek szemében az akkori rendőr vagy rendőrség. A két világháború 

között vagyunk, a Horthy-korszakban, amikor a ’30-as években bűn, bűnt követett 

Budapestenˮ (Nagy 2017, 374). Kondor így ír a könyvében erről: Gordon Zsigmond „Az Est 

bűnügyi zsurnalisztájaként sokkal jobban ismerte a halál ezer módját, mint szerette volna. 

Cselédek gyufát isznak, villamos elé vetik magukat, borbélymesterek darabolják fel 

szeretőjüket,elvált asszonyok vágják fel ereiket borotvával, iparossegédek vetik le magukat a 

Ferenc József hídról, féltékeny tisztviselők szurkálják agyon feleségüket böllérkéssel, 

üzletemberek lövik agyon riválisaikat revolverrel – a lehetőségek végtelenek, ugyanakkor 

nyomasztóan egyformák, hiszen a vége mindig ugyanaz” (Kondor 2017, 21‒22). 

Nagy Ivett határozottan állítja, hogy „akik már elolvasták Kondor egy művét, tudják, hogy 

krimisorozatainak érdekessége nem csak abban rejlik, hogy bűnügyeket próbál felderíteni, 

hanem, hogy részletekbe menően ábrázolja az 1930-as, 1940-es, 1950-es évek társadalmi 

viszonyait, a rendőrség és a sajtó munkáját, mindezt a főváros határain belülˮ (Nagy 2017, 

373). 

Az első kötetben az újságírók és a rendőrség kapcsolata úgy jelenik meg, hogy „a központi 

bűncselekmény egy utcalány halálra verése, de a történet ott válik igazán érdekessé, amikor 

kiderül, hogy ez a lány egy jómódú családból származik. És a regény elején már megtudjuk, 

hogy a rendőrfőnök fiókjában erről a leányról egy meztelen kép hever. A prostitúció 

világának ábrázolása alkalmas a korabeli társadalom minden rétegének felvillantására is. 

Lebilincselő, ahogy az összes regény főhőse, Gordon Zsigmond Az Est bűnügyi zsurnalisztája 

a gyilkos/gyilkosok után nyomoz. A nyomozását valaki mindig hátráltatni próbálja, és a 

rendőrség segítségét sem kérheti, mert sejti, hogy valami nem működik helyesen a rendőrség 

munkájában sem. Plasztikusan jelenik meg a korabeli sajtórendőrség kapcsolat, amelyről 

elmondható, hogy nem volt ellenségesˮ (Nagy 2017, 375).  

A Budapest noir című regényben 1936-ban vagyunk, „Gömbös Gyula halála után, amikor 

még a bűnügyi zsurnaliszták szerepe meghatározó volt a sajtó szempontjából; feladatuk a 

bűnügyek hiteles megírása volt. A viszonyuk a rendőrséggel olyannyira volt közvetlen, 

hogy kollégaként tekintettek egymásra. Minden zsurnalisztának megvolt a maga kapcsolata 

a rendőrség berkein belül, ahonnan az információt kapta, majd ez alapján hiteles cikket tudott 

írniˮ (Nagy 2017, 376). 

Az akkori és a mai rendőrség között nem vonhatunk párhuzamot, ahogy a zsurnaliszták 

esetében sem. Ma inkább ellentét figyelhető meg közöttük. „A mai sajtó feladata lenne a 



26 
 

valóságot úgy megírni, hogy semmilyen ferdítést ne közöljön. (…) A média egyszerűsít, és 

amit közvetít, az lesz az emberek szemében a való világ. A rendőrség, a sajtó és a társadalom 

háromszöge, viszonya, kapcsolata mindig egy »érzékeny« problémakör lesz, mivel a politika 

mind a három szereplőnél megjelenik, mint mozgatórugó. A társadalom kizárólag a sajtó és a 

média közvetítésein keresztül kaphat képet a rendőrök munkájáról ... ‒ mondja Nagy Ivett ˮ 

(Nagy 2017, 376‒377). 

A realisztikus esetekre, leírásokra törekszik a kortárs krimi. „A modern krimi, amennyiben 

valós valószerű környezetet, nyomozókat és nyomozásokat kísérel meg leírni, óhatatlanul is 

rendőrségi ügyeket fog tárgyalni. (...) A rendőrök főszerepbe helyezésének egyik oka az is, 

hogy ezáltal megnő a tárgyalható bűncselekmények és nyomozások mennyiségeˮ (Miklós 

2018, 139).  

Bármifajta gyilkossági nyomozás a rendőrség feladatkörébe tartozik.  Ezért van az, „hogy az 

igazságszolgáltatás intézményei és azok képviselői kerülnek főszerepbe a detektívregények 

legtöbbjébenˮ (Miklós 2018, 141). 

A detektívhősökre olykor jellemző az intuíció és dedukció közötti ingázás. A detektívhős 

„akármilyen határozottan fogalmazza meg, hogy pusztán csak a tényekre támaszkodhat egy 

nyomozás, a legtöbbször mégis intuitívan jut a helyes következtetésreˮ (Miklós 2018, 155). 

Kondor Vilmos nyomozóját mindenekellőtt az igazság érdekli, és annak érdekében képes 

minden lehetséges szabályt áthágni. Gordon Zsigmond a rendőrség segítsége nélkül kezd 

nyomozásba, mivel a rendőrség nem akar foglalkozni, a zsidó lány halálával. 

Gordon és  Gellért Vladimir, a detektívfelügyelő beszélgetéséből akarom szemléltetni Gordon 

Zsigmond érdeklődését az üggyel kapcsolatban:  

„‒ Tegnap este találtak egy halott lányt a Nagydiófa utcában ‒ mondta Gordon, és közben 

kitartóan fürkészte Gellért tekintetét, hátha meglát benne valamit. De nem. 

‒ Remek. Ott már régen találtunk halott örömlányt. 

‒ Honnét tudja, hogy örömlány volt? 

‒ A Nagydiófa utcában? A Klauzál tértől nem messze? Ha úri kisasszony lett volna, akkor 

tudnék róla, legyen nyugodt. De mivel nem tudok, csak örömlány lehetett. Miért engem 

kérdez? 

‒ Az V. főcsoporthoz tartozik. Maga ott a csoportvezető, ha emlékeim nem csalnak. 

‒ Először is: nem az én csoportom ügye, mert ha az lenne, tudnék róla. Másodszor: még ha az 

enyém is lenne, akkor sem foglalkoznék vele, mert ha nem látja, éppen a kormányfőt 

temetjük...ˮ (Kondor 2017, 33). 
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Idő és elbeszélés Kondor Vilmos Budapest noir című regényében  

 

„Kondor Vilmos története nagyszerűen ragadja meg a kor morális hangulatát, a bűnügyek sem 

lehetnek jobbak, mint a világ, amilyenné alakították az emberek. Képet kapunk a háború előtti 

Budapestről, az egykor szebb kort megélt város utcáiról, bárjairól, a helyi kis és nagyurak 

módszereiről, a prostitúció hatalmáról, a társadalom legfelsőbb rétegeiről, de a nyomor és a 

reményt vesztett világ is feltárul előttünk. Akár a politika és az üzleti élet összefonódása, 

mindez egy cinikus és sokat látott zsurnaliszta szemszögébőlˮ ‒ írja Molnár Gábor (Molnár 

2012).  

Kondor Vilmos és más kortárs szerzők már nem „találomra választanak hőst és helyszínt, 

hiszen már az első regényük megírásakor számolniuk kell azzal, hogyan és miként folytatható 

a történet. Minél modernebb korban játszódik és minél inkább valószerű világ leírására 

törekszik egy krimi, annál tudatosabb tervezést igényelˮ (Miklós 2018, 138). A szerzőnek az 

idő múlását is meg kell jeleníteni, így hát, „amennyiben egy kortárs szerző hosszú távra 

tervez, már nem eshet bele abba a hibába, hogy például már eleve túl idős főhősöket 

szerepeltessen a művébenˮ (Miklós 2018, 138). Tehát a kortárs szerzőknek már tudatosan kell 

gondolniuk arra, hogy szereplőik öregedni fognak az évek során. Kondor Vilmos Budapest 

noirjában egy középkorú detektívhőst, Gordon Zsigmond nyomozásait mutatja be, aki az 

igazságszolgáltatásra törekszik, emellett a társadalmi problémák és konfliktusok bemutatására 

is hangsúlyt fektet. 

Bánki Éva  A bűn nyelvét megtanulni című könyvében külön fejezetet szán Kondor Vilmos 

Budapest noirjának. Bánki szerint az teszi érdekessé e szerző krimijeit, hogy a történetet a 

múltba helyezi és szakít a jelenben zajló, hagyományos bűncselekmény ‒nyomozás‒ 

leleplezés folyamatával (Bánki 2014). 

Kondor Vilmos Budapest noir regénye történelmi krimi, amely betekintést nyújt az 

évtizedekkel ezelőtti Budapest életébe, ami egyszerre bűnös, mocskos és tündöklő is, és az 

1936-os évet jeleníti meg a szerző Gömbös Gyula miniszterelnök halálát, a Horthy-kort. 

A Horthy-kor társadalmi érintkezési szabályait áthatotta a művészet, s ezt a látásmódot 

Kondor is megjeleníti regényében. Megjelennek szimbolikus helyszínek, például a kávéházak, 

ökölvívócsarnokok vagy a Palota Szálló.  

A regényben a következőképpen olvashatunk a Palota Szállóról: 

„Gordon szótlanul bámulta a fényben úszó épületet a Hámori-tó partján. Azóta nem értette, 

mit keres itt ez a pompás műremek, amióta először meglátta, még 1931-ben. (...) Ilyen 
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kastélyokat ősi német családok birtokolnak, termeikben évszázadokkal ezelőtt királyok, 

lovagok és hercegnők társalogtak, a lábánál elterülő kis faluban pedig nemzedékek nőttek föl. 

Aztán kihaltak a királyok, és hercegek, jöttek a modern idők, és a kastélyokat szép lassan 

megrágta az idő. Ezt meg itt alig hat éve építették, eleve azzal a céllal, hogy hotel legyen. 

Ráadásul Mátyás korabeli stílusban. Gordon eltűnődve nézte az épületet ...ˮ (Kondor 2017, 

227). 

A korra jellemző felépített nagy épületek és jelentetek nem visznek közelebb ahhoz, hogy az 

áldozat motivációiról többet megtudjunk (Bánki 2014). Elmondható, hogy a regényben a 

történetmesélést megszakítások követik, s az előrehaladás irányát olykor pihentető kitérők 

teszik kacskaringóssá. 

Gordon Zsigmond, a detektív, aki amerikai magyar lapoknál dolgozott, majd visszatelepült 

Magyarországra. Gordon, az Est bűnügyi publicistája, s a regény minden jelenetének ő a 

főszereplője. Fő munkamódszere a kémkedés, a szóbeli faggatás, és az emberek, főként a 

bűnözők bizalmába férkőzése. „Nincs jelentet Gordon nélkül: Budapest az ő városa, a Fanny-

ügy az ő ügye ˮ (Bánki 2014, 68). A legtöbb jelenetet egy jelen nem lévő harmadik személy 

szemével látjuk, Kondor csak ritkán alkalmaz szabad függő beszédet (Bánki 2014). 

„A szépséges áldozat, Szőllősy Fanny, egy nagypolgári család sarja, aki a szüleivel szakítván 

előbb Laborans Józsi kurvája, majd parlamenti politikusok kéjnője lesz. Ám hiába tudunk 

meg Fanny életéről egyre többet, alakja mindvégig ellentmondásos marad. Hiszen többnyire 

csak kamasz lányok fejében fordul meg, hogy úgy álljanak bosszút a világon, hogy 

lefekszenek apjuk barátaival, a huszonéves nők viszont (főképp ha szerelmük gyermekével 

várandósak), erre talán ritkábban gondolnak ˮ (Bánki 2014, 68). 

Fanny lázad és bosszúvágy fűti apja iránt, aki tiltja saját lánya boldogságát a zsidó fiúval. 

Szőllősy úr és lánya közt feszültség van, az apa erős akarattal rendelkezik ugyanakkor  meg 

akar felelni nagy hatalmú politikus barátainak is. Szőllősy megtiltja lányának, hogy felvegye 

az izraelita hitet, mivel Magyarországon nem túl szerencsés zsidónak lenni. Szőllősy 

kikeresztelkedett zsidó volt, aki a németekkel üzletelt (kávékereskedő volt, aki belépett a 

német piacra). A hatalom és a jó hírnév többet ér az apának, mint a saját lánya. 

Szőllősy úr képes volt eladni magát a jó hírnévért: „Eladta magát az államtitkárnak ‒ mondta 

lassan Gordon. ‒ Úgy gondolta, inkább tartsa sakkban magát Bárczy (...) semminthogy 

kiderüljön, a lánya azért lett a felső köröket kiszolgáló kéjnő, mert egy zsidóhoz akart férjhez 

menniˮ (Kondor 2017,  296‒297). 

Gordon szemében Fanny egy ártatlan áldozat, akinek nem kellett volna meghalnia. Zsigmond 

egyszerűen igazságot és elégtételt akart szolgáltatni a halott lánynak, aki nem ezt a sorsot 
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érdemelte.  A regény végén mindenki megkapja a neki járó büntetést, Szőllősy úr 

szégyenében és bánatában öngyilkosságot követ el, s összes vagyonát egy anyaotthonra 

hagyja. 

Gordon tehát  a maga erkölcsi döntéseivel és tetteivel jobbá teszi a világunkat. 

 

Titok 

 

A detektívtörténet motívumai közül a legfontosabb a rejtvényfejtés és az igazságszolgáltatás. 

Benyovszky úgy véli, „hogy a detektívtörténet műfaji önazonosságát biztosító végső elemét 

valamilyen rejtélyes, titokzatos (bűn)eset képezi, ami a történet elején jelenik meg, majd a 

cselekmény előrehaladtával egy profi vagy amatőr nyomolvasó intellektuális 

tevékenységének köszönhetően sikeresen megoldódikˮ (Benyovszky 2003, 187‒188). 

„Mindaz, ami részben vagy teljesen ismeretlen a számunkra, amire vonatkozólag 

korlátozottak az ismereteink, könnyen válik rejtélyessé, titokzatossá. Viszonyulásunk a 

titokhoz kettős természetű: ami ismeretlen, az mindig vonz, ugyanakkor taszít is. Nem 

tudhatjuk, olyan dolog jut-e a tudomásunkra, amiért érdemes volt fáradoznunk, vagy olyan, 

amit jobb lett volna meg sem ismernünk. Megtudni valami lényeges dolgot a másikról, olyan 

radikális fordulatot hozhat, ami maradandó nyomokat hagy bennünkˮ ‒ állítja Benyovszky 

Krisztián (Benyovszky 2008, 16).  

Kondor Vilmos művének mind a tíz fejezetében olyan szereplőkkel találkozunk, akiknek 

valamilyen titkuk van, és akik elhallgatják Fanny, a zsidó lány gyilkosságáról szerzett 

információkat  Gordon elől. A szereplők bemutatásában és a történet felvezetésében a 

titkolózás egyaránt fontos szerepet kap. 

Erre jó példa Vörös Margó bemutatása: 

„Margó ekkor felé fordult, és ráemelte a tekintetét. Gordon állta a pillantását. A nő végül 

visszafordult az ablakhoz, és szemében csalódottság tükröződött, vagy inkább csak 

tapasztalat. Gordon nem tudta eldönteni, melyik, azt azonban igen, hogy nagyon óvatosan kell 

megválasztania a következő lépését. Valami nem stimmel a nővel. Utoljára Amerikában látott 

nőt gint inni, ott se sokat. Ez azonban nem számított. Az viszont már igen, hogy Margó a 

jelek szerint mindent tudott Juditról. Gordon végül elvetette minden ötletét, előredőlt a 

fotelban, és egész egyszerűen elmondta, amit a lányról megtudott. Margó végig az utcát 

figyelte, egyszer sem fordult meg” (Kondor 2017, 144). 

Elmondhatjuk, hogy a titkolózás a hallgatás, a felejtés és az elbeszélés összefonódását is 

magával hordozza. A titokzatosságnak sajátos titokébresztő kellékei is vannak, ilyen például: 
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a titkos járatok, a köd, a bezárt szobák, családi titkok és események. 

„A titkolózás, a titok birtoklása és a személyes titokhoz való jog az emberek viszonylag 

zavaratlan társadalmi együttélésének egyik fontos előfeltételét képezi. Nem mindig mutatjuk 

magunkat olyannak, mint amilyenek valójában vagyunk, vagy mint amilyeneknek képzeljük 

magunkat. Mennyi mindent hallgatunk el (szándékoltan vagy önkéntelenül) mások vagy akár 

magunk elől is azért, hogy esetleg kedvezőbb fénybe állítsuk magunkat, hogy valós énünk 

vagy élettörténetünk valamely eseménye, szakasza helyébe egy retusált képet, egy 

szerkesztett mesét állítsunk” (Benyovszky 2008, 18). 

Benyovszky úgy véli, hogy „a titokszöveg hatásossága szempontjából kulcsfontosságú a 

válaszok vagy megoldások helyes ütemezése. Ezek közlésére sokkal gyakrabban kerül sor a 

történet végén, mint az elején, ami a halogatás és bújtatás különböző praktikáinak az 

alkalmazását teszi szükségessé. A megoldás késleltetése várakozást ébreszt az olvasókban, s 

egyúttal táplálja a folyamatos továbbhaladás vágyát ” (Benyovszky 2008, 22). 

A narrátor igyekszik úgy alakítani a cselekmény szálait, hogy a szöveg olvasóját „a 

megoldásra való várakozás állapotába jutassa, illetve minél tovább fenntartsa benne ezt a 

beállítódást” (Benyovszky 2008, 22). 

Kétféle olvasói magatartást lehet előhívni: lehet úgy olvasni a regényt, hogy minden apró 

részletre odafigyelünk, hogy igyekszünk emlékezetben tartani az addig elolvasottakat vagy 

úgy olvasni, hogy a bevésés helyett a felejtésre építünk, az intenzív jelfejtés élvezete helyett 

inkább az önfeledt sodródást helyezzük előtérbe (Benyovszky 2008). 

„Az olvasói gyönyör az éppen aktuális titok narratív kibontásából származik, abból, hogy 

»megengedjük« a szerzőnek, hogy újra és újra elvarázsoljon, lebilincseljen és meghökkentsen 

bennünket ˮ ‒ írja Benyovszky Krisztián (Benyovszky 2008, 27). 

 

Elhallgatás 

 

„A hallgatás lehet titkolózás, a tudatlanság, a mérlegelés, a megvetés, a tiltakozás vagy a 

félelem jele (...) a hallgatást együttesen határozzák meg lélektani, társadalmi, etikai és vallási 

tényezők, ...ˮ (Benyovszky 2008, 58). 

Gyakran válnak az elhallgatások jelentőségteljessé és lényegessé a fölösnek látszó 

információk is. Különösen azokra a regényekre és elbeszélésekre érvényes, amelyekben 

először találkozunk a nyomozóval, segítőjével illetve a nyomozói munka helyszínéül szolgáló 

lakással (Miklós 2018). 

Az elbeszélői művekben megjelenő hallgatás két szempontból érdemel figyelmet. Egyrészt az 
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ábrázolás, másrészt az irodalmi kommunikáció szempontjából. 

„Az első esetben arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi került be a mű világába, s mi 

maradt ki belőle, mi vált a szerző által létrehozott fiktív univerzum alkotórészévé, s mi 

rekesztődött ki azon. Az elhallgatás vizsgálatának szintjét a narrátor(ok) és a szereplő(k) 

szólamában felfedezhető kihagyások jelentik, amik alapvetően befolyásolják az elbeszélő és a 

mintaolvasó, illetve a szereplők közötti kommunikációt. Itt a fő kérdés, hogy milyen 

kihatással van a cselekmény s tágabban az egész mű értelmezésére nézve, ha az elbeszélő 

vagy egy szereplő elhallgat valamit ‒ előlünk vagy egy másik szereplő elől. Ez a kérdés olyan 

prózapoétikai formáló elveket érint, mint a tömörítés, a sűrítés és az ütemezés ˮ (Benyovszky 

2008, 60). 

Az irodalmi szövegben az elhallgatást jelezheti például három pont, narrátori elhallgatás 

illetve szóelhagyás is. „A felsorolt kihagyásalakzatok különböző narratív funkciókat 

tölthetnek be. Szolgálhatják valaminek az elkerülését, az elbeszélő általuk késlelteti bizonyos 

események bekövetkezését vagy jelentésük tisztázását, jelezhetnek megtorpanást, de 

ugyanúgy válhatnak az elbizonytalanodás, elbizonytalanítás vagy a sejtetés eszközévé is ˮ 

(Benyovszky 2008, 61‒62). 

Kondor Vilmos Budapest noir című regényében az elhallgatást leginkább három pont jelzi. 

Az elhallgatást a következő kis részben  a megtorpanás és a magyarázkodás szemlélteti:  

„‒ Ahhoz magának nem is kell cselédkönyv, amire készül ‒ nézett rá Gordon. 

‒ A takarításhoz igenis kell! ‒ ellenkezett a lány. 

‒ Jól van fiam. Ahhoz kell. De ha rám hallgat, az ilyesféle takarításból nem sok jó sül ki. 

‒ Mire tetszik gondolni? 

‒ Hagyja csak, fiam. Nem megyek a rendőrségre. A lány térdre borult, elkapta Gordon bal 

kezét és csókolgatni kezdte. 

‒ Az isten áldja meg a méltóságos urat! A jóisten áldja meg! Tetszik tudni, hatan vagyunk 

testvérek, én vagyok a legidősebb, és...” (Kondor 2017, 54). 

A következő részletben a három pont, vagyis az elhallgatás a lekvárfőzés bekövetkezését 

eredményezi: 

„‒ Mibe keveredtél fiam: 

‒ Semmibe, amiből ne tudnék kimászni ‒ felelte Gordon. ‒ Tata, olyasmibe nyúltam, amiről 

nem tudom, hova vezet. Féltem Krisztinát, és magát is. Tudom, hogy nem hajlandó velünk 

jönni mert... 

‒ A lekvárjaim meg a befőzés ‒ szúrta közbe Mór” (Kondor 2017, 220‒221). 

Benyovszky Krisztiánt idézve elmondhatjuk, hogy „a hallgatással folytatott játék a titokkal 
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folytatott játék fontos összetevőjévé válhat mind a lírában, mind az epikában. Az epikai 

műfajok közül a regény az, amely a legjobb lehetőségeket kínálja ehhez a narratív játékhozˮ 

(Benyovszky 2008, 63). 

 

Titokzatos helyek 

 

A detektív számára a város nyomokkal teli tér, mely könnyen elrejti a bűnt és a bűnöst, ezért 

alaposan ismerni kell, s meg kell tanulni olvasni a jeletˮ (Benyovszky 2007, 28). 

A titokzatosságnak sajátos titokébresztő kellékei is vannak ilyen például: a titkos járatok, 

a titokzatos helyek, a köd, a bezárt szobák, családi titkok és események. 

A következőkben a titkos helyszínekre szeretnék jobban kitérni, melyek titokzatosságot és 

félelmet sugallnak. 

Egy hely nyilván attól válik titokzatossá, hogy titokzatossá nyilvánítják. „Ha az elbeszélő 

vagy valamelyik szereplő úgy beszél róla, mint titokzatos helyről (...). De ugyanúgy 

hozzájárulhatnak ehhez az adott helyeken lejátszódó események is, melyek valamilyen módon 

kapcsolódnak a rejtélyes és titokzatos szférájáhozˮ (Benyovszky 2008, 85). 

A titokzatosság és a rejtély a félelmetessel érintkezik. Akárcsak az erdő vagy a vadon 

esetében, amely az idegenség mellett a rejtélyességet is magában hordozza. Kondor művében 

is megjelenik az erdő, amiről a következőképpen olvashatunk: „Lassan elindult az úttalan 

úton, amely valójában nem volt más, mint egy szekérvágta, lópatanyomokkal tűzdelt csapás. 

Körülöttük fák meredtek a szürke ég felé, és az Opel nyögve, szuszogva küzdött a saras 

csapáson. Egy ideig csendben haladtak. Czövek minden idegszálával az útra koncentrált, a 

kormányra hajolva kerülgette a tócsákat, gödröket, faágakat. Hirtelen egy tisztásra értek. (...) 

A szürkületből közben sötét lett, fák hajoltak szorosan föléjük, bokrok ágai karcolták az autót. 

Gordon Krisztina felé fordult, de nem látta az arcát. Czövek egyszerre küzdött a kormánnyal, 

a fékkel, a kuplunggal és a sebességváltóval” (Kondor 2017, 242‒243). 

Meg kell említeni a várost is, amelyen keresztül igyekszem majd rávilágítani a titokzatos 

helyszínek szövegbeli működésének néhány összefüggésére. 

„A város területi elrendezése, az utcák, terek és épületek alkotta sajátos szerkezete, gazdasági 

és társadalmi meghatározottságai, a lakosság összetétele és hagyományai, történelmi és 

művészettörténeti szempontból fontos emlékhelyei, képzőművészeti, irodalmi, filmes és zenei 

reprezentációi együttesen járulnak hozzá egy sajátos városkép kialakításához, mely idővel 

akár szimbólummá is »nemesedhet«” (Benyovszky 2008, 86‒87). Elmondható, hogy nemcsak 

bizonyos városi terek válhatnak különböző események, értékek vagy eszmék jelképévé, 
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hanem olykor az egész város is szimbolizálódik.  

Kondor Vilmos regényében Budapest egy titokzatos városként jelenik meg. Budapestet és 

környékét Gordon Zsigmond szemszögéből ismerjük meg, aki nagyon ragaszkodik a 

városhoz. Gordon ragaszkodását a következő részlet is érzékelteti: „A házak ritkulni kezdtek 

Gordon megborzongott. Mindig kényelmetlenül érezte magát, ha elk kellett hagynia Pestet, 

még a külső kerületekben is bizonytalanul mozgott. Nem tudta megmondani, miért. Mintha 

egy másik világba került volna. Egy ismeretlen világba, amelynek csak sejtette a szabályait. 

Hacsak tehette, nem ment el Pestről. (...) Ahogy a házak kopottabbak, a leágazó utak pedig 

sárosabbak lettek, egyre kényelmetlenebbül érezte magát ” (Kondor 2017, 223). Pest az ő 

városa volt, itt biztonságban érezte magát és nem félt szembe szállni a város ügyeivel. 

 A város legfőként a titkok városa. A város lakosai közt a dúsgazdag politikustól, 

kávékereskedőtől a pénztelen emberig mindenki megtalálható itt. Az emberek nagy részét a 

pénz és a szerelem szenvedélye vonzza. Ugyanakkor megmutatkozik a sötét, homályos 

zugokkal teli házakban a múlt. A múltak legtöbbször zárt terekben például szobákban vagy 

lépcsőházakban játszódnak. 

 A műben a múlt nem semmisül meg, a „kiválasztott terek tartósítják az időt, a történelmet ...” 

(Benyovszky 2008, 94).  

Kondor fővárosában  titkos folyosók, utcák, szobák, házak jelölik a találkozási pontokat. Ilyen 

például a Nagydiófa utca, a Blaha Lujza tér, az Abbázia kávézó, az Ecseri út, a Nyugati 

pályaudvar, a Szőllősy ház. 

A kacskaringós utcák, a szűk és sötét átjárók, a kávéházak  arra késztetik az embereket, hogy 

lassítsanak és figyelmesebben nézzenek körül. 

 

Titokzatos szereplők   

 

Az elhallgatás és a titokzatos helyek mellett meg kell említeni a titokzatos szereplők jellemét 

is. 

Benyovszky Krisztián úgy véli, hogy „egy szereplő jelleme, viselkedése, tettei és beszéde 

egyaránt szolgáltathat okot arra, hogy titokzatos benyomást keltsen azokban, akik valamilyen 

módon kapcsolatba kerülnek vele. A titokzatosságot növelheti az ismeretlen származás és a 

rejtőző viselkedésforma is. Ha egy szereplő kiléte ismeretlen, könnyen válik titokzatossá. 

Ilyenkor a meg- vagy kiismerésére irányuló igyekezet nemegyszer nyomozásba torkollikˮ 

(Benyovszky 2008, 104). 

Kondor Vilmos Budapest noir című regényében azért válik titokzatossá a főszereplő, mert  
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hiányosak a rá vonatkozó adatok, és így  homály fedi életének egy-egy fontos szakaszát. 

Általában csak elvétve vannak utalások a főszereplő, Gordon Zsigmond életére és szokásaira. 

Gordon személyiségéről, gondolatairól csak másokkal való beszélgetéseiből tájékozódhatunk. 

A Nagy Detektívek egyik közös jellemzője a különcség, ez megmutatkozhat abban, hogy 

például nem szeretik a nappali fényt, s inkább csak éjszaka mennek ki az utcára. Poe hőse 

Dupin is kerüli a fényt ugyanakkor Kondor Vilmos nyomozója, Gordon Zsigmond is, jobban 

szeret este sétálni.  Gordonnak az este nyugalmat jelentett, ilyenkor kiszakadt a hétköznapi 

problémák alól: „ Szeretett sötétedés után az Andrássyn sétálni. Az este pedig különlegesnek 

számított, hiszen sehol egy lélek nem volt. Gallérját felhajtotta, úgy sétált a kihalt úton, a 

levelüket hullató fák alatt” (Kondor 2017, 34). 

A detektívek többsége a különböző szenvedélyek és szokások rabja. „Mindegyiküknek 

megvan a maga vesszőparipája, az ételek, italok és az öltözködés tekintetében ízlésük nem 

igazán változik az évek folyamán, vannak visszatérő gesztusaik és szófordulataik, amelyeket a 

megfelelő szituációkban rendre elsütnekˮ (Benyovszky 2007, 88). 

A detektív hősnél bizonyos ruhadarabok, tárgyak, testrészek is hozzájárulhatnak a nyomozó 

személyi azonosító jelévé. 

A szereplő neve, kinézete, öltözete, cselekedetei, szokásai tekinthetők titokzatosnak.  Az 

olvasó tehát végig gyűjtőmunkát végez: gyűjti azokat a tulajdonságokat, melyek a szereplőre 

vonatkoznak (Benyovszky 2008). 

Gordonnál a kalap, a külföldi cigaretta, a kabát, a whisky és a fekete kávé, ami létfontosságú 

elem. Jelentős, hogy Gordon feladatának tartja azt, hogy maga köré gyűjtse a gyanúsítottakat, 

és lépésről lépésre rekonstruálja a bűntényt. 

Ő az a személy, aki számára a történet végén összeáll a teljes kép, aki egyaránt látja az 

események kezdetét és végét. A nyomozásban segítséget nyújtó tanúktól származik a rejtély 

megfejtéséhez szükséges információk nagy része, melyet általában kihallgatások folyamán 

vagy pedig véletlen elszólások formájában árulnak el a detektívnek. 

 

A populáris irodalom oktatása 

 

„Az irodalom tanítása napjainkban számos kihívással küzd (...). Problémát jelent, hogy a 

gyermekeknek egyre növekvő anyagmennyiséget kell elsajátítaniuk az érettségiig, így a 

tanárnak rohannia kell a tananyaggal, s nincs lehetősége arra, hogy bevigye a szövegeket, az 

órákra, így téve élményalapúvá az oktatástˮ (Hegedűs 2014, 55). A diákok számára gondot 
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jelent az is, hogy a kötelező olvasmányok legtöbbje számukra unalmas és nehezen érthető. 

Előnnyel jár épp ezért, ha bevonjuk a kortárs populáris műveket az irodalomtanításba 

(Hegedűs 2014). 

 „... az iskolákban nem nyílik elegendő tér a populáris művek olvasására, az egyik legfőbb oka 

az az elképzelés, amely szerint a populáris művek csupán szórakoztatni akarnak, nélkülöznek 

minden fajta nevelői célzatot vagy funkciótˮ (Keserű 2014, 102). Meglátásom szerint minden 

valamire való olvasmány tanít az olvasójának valamit, de ezt sokszor rejtett módon teszi. A 

diszkriminációt is meg kell említeni, ami gyakran egész műfajokat érint: ilyen a krimi, a 

horror, vagy éppen a fantasy, amelyekből igen keveset találunk a kötelező illetve az ajánlott 

olvasmányok listáján. 

 

Mi is a probléma a kortárs irodalom tanításával? 

 

Az első válaszunk az időhiány, de adódnak gyakorlati gondok is, ilyen például, hogy a kortárs 

műveket sokkal nehezebben tudjuk kézbe adni, mivel a szöveggyűjtemények igen sokszor 

egyformák és konvencionálisak. 

Hídvéghi Zsuzsanna A mikor és hogyan? című írásában példákat hoz fel, hogy mikor, hol és 

hogyan kerülhetnek elő kortárs szerzők és szövegek a magyarórákon. 

 A következőket állítja: „Régóta ismert, hogy egy-egy alkotónál, témánál elővesszük azokat a 

verseket, esetleg novellákat, amelyek az adott műveket (...) parafrazeálják, esetleg 

parodizálják. Ez alkalmas összehasonlításra, az előbb említett fogalmak részletes 

illusztrálására, (...) megfigyelésére. Hogyan alkalmazza, miért érzi szükségesnek a költő, az 

író a régi formát, stílust, mi az új mondanivaló vagy éppen újra a régi” (Hídvéghi 2010, 

15‒16. oldal)? Érdemes nyelvtanból sok kortárs művet, szöveget elővennünk.   

A szóalkotásnál és a tulajdonnevek ismétlésénél érdemes Parti Nagy Lajos verseit 

felhasználni. Parti Nagy Lajos vagy Petri György versei „jó illusztrációi a szóteremtésnek, 

egyedi szóalkotásnak (tandorírtál, géppapírtál, kiskanálni, megdeterminál, hezitt állok, 

önkörforgalom, lelkiél stb.)” (Hídvéghi 2010, 18). 

A tanulóknál fontos a szókincs gazdagsága. Az idegen szavak, a jövevényszók vagy a 

nyelvrontás témájánál kiválló élményt nyújt Parti Nagy Lajos  A löncsölő kislány című 

alkotása. A legfontosabb, hogy a diákokkal különféle szövegértési és szógyűjtési feladatokat 

oldjunk meg. 

A gyerekek először azokkal a művekkel találkoznak, amelyek tőlük mind időben mind 

felfogásban a lehető legtávolabb állnak. A diákok csak ritkán vagy csak felsőbb 
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évfolyamokban találkoznak, őket könnyebben és jobban megszólítani tudó művekkel. „Ennek 

a problémának a feloldását jelentheti az, hogyha az oktatásba beemeljük a kortárs irodalmi 

műveket, párhuzamba állítva őket az időtlen klasszikusokkalˮ (Hegedűs 2014, 61). A másik 

nagy probléma, hogy a tanár sokszor el sem jut a kortárs irodalomig. Kukorelly Endre 

megjegyzi, hogy az iskolák szinte csak irodalomtörténetet tanítanak „Szinte minden 

vonatkozásban az aktuálissal találkozol, kivéve az irodalom. Irodalmat tanulva a bölcsészkar 

befejezéséig megúszhatod napjaid irodalmát. Irodalmat tanulva irodalomtörténetet tanulszˮ 

(Kukorelly). 

 

A populáris művek tanítása a közoktatásban 

 

 Kukorelly a Lil(la) legyező című írásában elénk tárja, hogy az irodalomoktatás a legfontosabb 

feladatát épp, az olvasásra való rászoktatást és az  örömöt nem végzi el. Szerinte a régi 

szövegek nehézsége jelenti a gyermekek számára a legnagyobb problémát. A populárisabb 

műveket könnyebb befogadni, hiszen azok kielégítik a befogadók azonulásvágyát, hősigényét, 

sőt növelik a motivációt és érdekessé teszik az adott órát.   

Olvasásával fejleszthetőek az olvasás egyéb szintjei, tehát a kreatív és kritikai olvasás. A 

tananyagfejlesztésnél a legfontosabb célok, hogy egy szöveggel hosszútávon foglalkozzanak a 

diákok, a megszerzett tapasztalataikat értékeljék és jegyezék le, illetve tudják alkalmazni az 

egymásra épülő feladatokat. 

Arató László, a Magyartanárok Egyesületének elnöke, arról nyilatkozot Szabó Fruzsina 

szerkesztőnőnek, hogy „olyan Nemzeti alaptanterv kellene, amely kevesebb – általánosan és 

egy meghatározott évfolyamon – kötelező elemet tartalmaz és kevésbé »listaszerű«. A 

magyartanár azt is hozzátette: nem jó, hogy az általános iskola felső tagozatában alig van 

helye a kortárs ifjúsági és a populáris irodalomnak, miközben a legtöbb diáknál hetedikben-

nyolcadikban dől el, hogy olvasóvá válik-eˮ (Arató 2018).  

 

Arató meglátása az, hogy nem  a klasszikusokat kell lecserélni, sőt nem a klasszikusok 

ellenében, hanem  a nemzeti hagyomány érdekében  szükséges az, hogy minél több ifjúsági és 

populáris irodalmat tanítsanak az általános iskolában. Általános iskolában az olvasóvá nevelés 

elsajátításának a célja sokkal fontosabb, mint a műveltségközvetítés. „Egyszerűen azért, mert 

mindenki - a bűnösen leszállított kötelező oktatási korhatár mellett is - tanul még legalább két 

évig, a többség pedig még négy évig irodalmat, tehát nem igaz, hogy a nyolcadik végére be 
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kell fejezni az anyagot, és csak az kerül a gyerekek fejébe, ami nyolcadikig szóba kerülˮ 

(Arató 2018). 

Az alaptantervnél észrevehetjük, hogy a felső tagozat ritkán ad helyet a populáris 

irodalomnak, a kortárs irodalomnak, pedig hetedikben-nyolcadikban sokaknál kialakul, hogy 

olvasok lesznek-e. A különböző olvasási felmérések azt mutatják, hogy sokan 5. és 8. osztály 

között szoknak le az olvasásról, s a leszokásban valószínű, hogy az irodalomtanítás is szerepet 

kap. A klasszikus irodalom mellett a diákoknak meg kell ismerkedni a populáris művekkel is, 

amelyeket a nemzeti kánon részének tartunk. Tehát felső tagozatban jöhetnének a szabadon 

vagy közösen választott olvasmányok. Arató László szükségesnek tartja, „hogy a hatodik-

hetedik évfolyamon a kötelező olvasmányoknál nagyobb szerepet játszanak a megegyezéssel 

kiválasztott közös olvasmányok és azok a kölcsönös olvasmányok, amelyeket egyes diákok 

ajánlanak más diákoknak, s amelyeket nem kell az osztály minden diákjának – határidőre – 

elolvasniaˮ (Arató 2013, 91).  

A szabad olvasmányválasztás „lehetővé teszi az olvasmányélmény elérését. Minél 

populárisabb műfajról van szó, annál több esély van arra, hogy az azt képviselő művek ne 

szentesüljenek az irodalmi kánon részévé, hanem megőrizhessék magukban az élvezetteli, 

kikapcsolódási célú olvasás lehetőségét. A krimi egyik különleges értékes tulajdonsága, hogy 

nem kötelező olvasmányˮ (Miklós 2018, 241). A populáris művek mivel nem kötelező 

olvasmányok, sokkal gyorsabban illetve könnyebben vesztik vagy nyerik el népszerűségüket 

(Miklós 2018, 242). 

Aratót idézve: „nem igaz, hogy ha valami populáris, akkor az vacak, (...). Nem lehet 

fölényesen kidobni ezeket a műveket. (...)  Iszonyú fontos, hogy negyedik és nyolcadik között 

regénytípusokat tanítsunk – például a Stanley, a szerencse fia című regényben idősíkváltások 

vannak, és milyen jó, ha egy diák már hetedikben-nyolcadikban tudja, hogy egy regénynek 

ilyen szerkezete is lehet, nem csak lineáris cselekmény- és idővezetés van ˮ (Arató 2018). 

E könyv azért érdemes a tanításra, mert kiváló bevezetést jelenthet a sajátos idősíkváltások 

befogadásához, illetve a könyvből készített filmadaptáció is nagyszerű lehetőséget kínál a 

film és a regény időkezelése közötti különbség bemutatásához (Arató 2013). 

Arató László nem azt mondja, hogy nem kell a magyar közoktatásban Jókait vagy Móriczot 

tanítani, hanem azt, hogy A kőszívű ember fiai nem a megfelelő eszköze az olvasás 

megszerettetésének. „Ez nem azt jelenti, hogy Jókait nem kell tanítani, hanem azt, hogy az 

általános iskolában inkább Jókai egyik zseniális novelláját kellene olvasni, miközben 

megemlítjük, hogy ennek a nagyszerű rövid szövegnek a szerzője írt több nagyszerű hosszú 

szöveget isˮ (Arató 2018). Középiskolában lehetne a nagy Jókai regényeket olvasni például 
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Az aranyembert vagy Az új földesurat. 

Jókai Mór A kőszívű ember fiai című regénye  nyelvezete és a mondatszerkezetek 

bonyolultsága miatt nem alkalmas az általános iskolában. Jókait nem kiiktatni kell, csak a 

helyét kellene megváltoztatni az oktatásban. Először is „meg kell tanítani úszni a gyerekeket, 

de nem egy tengeri vihar hullámai között kell kezdeni az oktatástˮ (Arató 2018). 

Arató határozott állítása, hogy általános iskolában szakítani kell a kronológikus 

irodalomtanítással, mivel ott sokkal fontosabb kritérium az olvasóvá nevelés. A 

középiskolában sem lenne rossz, ha megszűnne a kronológikus tanítás, és más 

tananyagkiválasztási elvek közül is lehetne válogatni. „Egy mű befogadhatósága azon a 

kontextuson is múlik, amelybe belehelyezzük. Lehet, hogy a Légy jó mindhalálig könnyebben 

befogadható beavatástörténetként, olyan más művek között tanítva, amelyek az 

elszigetelődésről, a felnőtté avatási traumáról, a szorongásról szólnak, ilyenkor ugyanis a 

művek bevilágítják egymástˮ ‒ állítja Arató László (Arató 2018). 

Célszerű lenne a klasszikus szépirodalom megismertetése mellett olyan olvasmányokat is 

beiktatni, „amelyek magát az olvasást szerettetik meg, az irodalmat spontán módon is 

élménnyé teszik a diákok számára. Ezt a legkönnyebben olyan művekkel lehet elérni, 

amelyek elolvasását a gyerekek önként vállalják, vagy amelyeket ők maguk választanak, 

ajánlanak. Az iskolán kívüli olvasmányok beemelése az irodalomórára az olvasóvá nevelés 

alapfeltétele. A populáris irodalom jellemző műfajai (pl. kalandregény, fantasztikus regény, 

horror, krimi, sci-fi) megfelelnek ezen életkori szakasz pszichikai igényeinek, hiszen az 

olvasás nem követel az olvasótól nagyobb szellemi munkát, koncentrációt és türelmet, hősei 

pedig egyértelműen képviselik azokat a tulajdonságokat, amelyekbe a gyerekek könnyen 

beleélhetik magukatˮ (Manxhuka 2016, 68). 

Általános és középiskolában is a kötelező olvasmányok sora már így is meglehetősen 

terjedelmes, de  érdemes még a tananyagba beemelni egy-egy populáris alkotást is, megtörve 

ezzel a kronologikus irodalomszemlélet uralmát. A populáris kultúra beillesztésével 

bevonhatjuk a tanulók szubkultúráját is a tanulás-tanítási folyamatba, megmutatva az 

összefüggéseket és különbségeket a populáris kultúra és a klasszikus művek között. A diákok 

érdeklődési köréhez közelebb álló populáris művek szövegén alkalmazott eljárások, 

technikák, módszerek közelebb visznek a nehezen befogadható alkotások megértéséhez is 

(Manxhuka 2016). 

Az irodalomtanításnak össze kell egyeztetni a tananyagnak szánt irodalmi műveket és a 

pedagógiai célokat. A közoktatásba mindenképpen a kortárs irodalmi anyagot a diákok 

fejlődési, életkori sajátosságaihoz kell igazítani. A kortárs irodalom oktatásba való 
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beemelésével a diák jobban megérti azt a világot illetve valóságot, amelyben él. A 

legfontosabb az, hogy a tanuló reflektáljon, gondolkodjon, és olvasson. 

 

Detektívtörténetek az irodalomórán 

 

Az irodalom elsősorban az aktuális problémák, az egyetemes, örök érvényű emberi kérdéseket 

és a kortársak megszólítását tűzi ki célul. „Az irodalom maga közlés, megszólítás, beszédtett, 

és nem csupán a direct társadalmi-történelmi tematizáltságú művek szövege az. A mű maga 

meghívás, lehetőség a kapcsolatteremtésre, belépésre a szövegvilágbaˮ (Szakács 2010, 5). 

A tanulóknak élményekre, kreatív gondolkodást építő olvasmányokra van szükségük, és 

természetesen olyan módszerekre, technikákra, melyek segítségével eligazodnak az irodalmi 

szövegvilágban (Szakács 2010). 

„Az irodalmi szövegekkel foglalkozó órákat kiegészíthetjük olyan filmrendező órákkal, 

melyek közelebb vihetnek az adott jelenségkör megértéséhezˮ (H. Nagy 2014, 35).  

A detektívtörténetek esetében például az alapséma megismerését és megértését, tehát a  

bűncselekményt a fokozatos felderítést és  a tettes néven nevezését lehet bemutatni. A tanulók 

játszva is elsajátíthatják a megértéshez szükséges előfeltevéseket. A film bonyolult szerkezetű 

alkotás, ezért érdemes a megtekintése közben jegyzetelni. A tanár segítségével táblaképet, 

elmetérképet, sőt portfóliót is készíthetnek a  diákok. A legfontosabb, hogy motiválva 

legyenek a tanulók és élvezzék az adott óra minden pillanatát. Érdemes az órán megvitatnunk 

a diákokkal az adott főhős élettörténetét, illetve, hogy összerakható-e a cselekmény minden 

apró részlete.  

Az irodalmi regényekből és elbeszélésekből készült filmeket érdemes bemutatni az órán. A 

tanulók kifejthetik véleményüket, hogy például a filmben szereplő személyek, mennyire 

hitelesek az adott könyvben lévő hősők jelemével, illetve a tanulók eldönthetik, hogy melyik 

változat volt számukra a jobb. 

A könyvnél és a filmnél egyaránt fontos a karakterábrázolás, a kapcsolódási pont, a cselekvés, 

a motívum és az összefüggés. A szerzők és rendezők kisebb darabokban illesztik egymás 

mellé az apróbb történetek darabjait. 

 „A film- és tévésorozat-gyártás persze nem hagyhatja ki azt a lehetőséget, hogy kiszolgálja az 

igényeinket. (...) A mozgókép megjelenése után igencsak keveset kellett várni arra, hogy a 

detektívek filmen is feltűnhesseneˮ (Miklós 2018, 191). Az elmúlt évtized során a televíziózás 

egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A Guinness Rekordok Könyve filmben Sherlock 
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Holmest tartja a leggyakrabban ábrázolt detektívnek ‒ több mint kétszáz film van a háta 

mögött (Miklós 2018). Holmes volt, aki „könyvbéli detektívből filmbéli detektívvé váltˮ 

(Miklós 2018, 192). Gyakori, hogy egy korábbi, írásos detektívtörténet alapján készül egy 

sorozat, de vannak olyanok is, amelyek eleve audioviziuális formában jönnek létre ‒ 

nagyrészt a jelen krimifogyasztási szokásoknak köszönhetően (Miklós 2018). Népszerű 

sorozatok, amelyek az elmúlt évtizedben megjelentek például: Dr. Csont, Gyilkos elmék, 

Castle és A mentalista. „A nézői szükségletek logikus módon sokkal inkább hatással vannak a 

tévékrimik további sorsára, mint az írott művekére, így a tévésorozatok vizsgálatával 

gyorsabban felmérhető az is, milyen új igények jelennek meg...ˮ (Miklós 2018, 194) Egy 

tévésorozat adott epizódjára érkező reakciók azonnal észlelhetők és számszerűsíthetők is, 

ezzel szemben a detektívtörténetek írói inkább késleltetett visszajelzésekre számíthatnak 

(Miklós 2018). 

„A tévésorozatokat vagy filmeket azonban (ebben áll a feladat nehézsége) úgy kell 

megtervezni és megvalósítani, hogy azok egyrészt ne okozzanak csalódást az adott detektív 

vagy szerző rajongói számára, másrészt pedig az új, a filmre vitt történetet eddig nem ismerő 

krimifogyasztók érdeklődését is felkeltsékˮ (Miklós 2018, 213). Ez nem könnyű munka, s a 

könyvekből megismert szereplőket nehéz filmre vinni, nehéz az olvasók kedvében járni. „A 

sorozat sikeréhez olyan tényezők is hozzájárultak, hogy a részek meglehetős hűséggel, 

legfeljebb csak apró változtatásokkal követték az eredeti regényeket. Nehéz eldönteni, mitől 

lesz igazán és tagadhatatlanul jó egy feldolgozás. A film vagy a sorozat sikeréhez sokkal 

fontosabb lehet, mennyire sikerül koherenssé tenni a feldolgozást, és mennyire lesz hihető a 

filmvásznon is mindaz, amit már olvasóként elhittünkˮ (Miklós 2018, 216‒217). A krimik 

értelmezésüket a közönség által nyerik el. „Egy sztori, akár írott, akár pedig audiovizuális 

formában jelenik meg, csak akkor keltheti fel az olvasók/nézők érdeklődését, ha egyrészt 

felismernek benne más, már megismert és megkedvelt sztorikat, másrészt pedig ha találnak 

benne valami eddig ismeretlentˮ ( Miklós 2018, 229).  

„Olvasás közben ugyanis nemcsak egy új szerzői világba lépünk be, nemcsak egy regényhős 

fejébe vagy egy számunkra szokatlan kalandba képzeljük bele magunkat, hanem egyúttal 

összefüggéseket is keresünk, árulkodó jelekre vadászunk: magunk is nyomozunk. 

Megpróbáljuk kitalálni a szerző szándékait, a főhős következő lépését, megfejteni a háttérben 

meghúzódó konfliktusokatˮ (Miklós 2018, 288). Törekszünk arra, hogy a továbbiakban 

megfejtsük a történet csavarodását illetve végződését. 

Krimiket azért olvasunk, hogy átéljük az izgalom és a  félelem érzését. Szeretnénk minél több 

adrenalinlöketet kapni, s ezt az érzést a szapora légzés és a gyors szívdobogás is 
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eredményezheti. „Szakértők szerint nem ritka, hogy az egyének azért néznek vagy éppen 

olvasnak  félelmetes történeteket, mert tudat alatt kíváncsiak arra, mennyi félelmet bírnak 

elviselni, és egyfajta elégedettségérzés tölti el őket, ha képesek elviselni a szorongástˮ (Póta 

2014).  

A krimik különös helyeket, helyzeteket, és személyiségeket mutatnak be az olvasóknak, 

egyúttal egyfajta utazásra invitálnak minket (Póta 2014).  

Elmondható, hogy a krimik egyfajta pluszt adnak, hogy kiszakadjunk a mindennapjainkból. 

Mindemellett a filmekben és krimiregényekben lehetőségünk adódik arra, hogy a különböző 

szereplőkben pozítiv vagy éppen negatív oldalainkat is felfedezzük és megismerjük.  

Császi Lajos szociológus szerint „ a krimi a társadalmi normák szabta rend megszerzéséről és 

büntetésen keresztüli helyreállításáról szóló erkölcsi példázat, morális tanmese, melyet a 

közönség társadalmi rend iránti igénye szült, tartott életben mostanáig, és feltételezhető, hogy 

ez a későbbiekben sem változikˮ (Benyovszky 2003, 38). „Az erőszakról szóló tévétörténetek 

informálnak jóról, és védenek a rossztól, miközben elvezetik a nézőket a normák 

megszerzésétől a normák helyreállításáig, a bizonyosság elvesztésétől a bizonyosság 

újramegtalálásáig, a bűnön való felháborodástól a büntetésben való megnyugvásig, a káosztól 

a rendigˮ (Császi 1999, 21‒41).  

Egyaránt a filmen és irodalomban megjelenő detektívtörténetkre igaz, hogy az emberek nem 

igazán szeretnek káoszban élni. Császi Lajos szerint a tévékrimik akárcsak a regények 

főhősei, olyan szociológiai típusoknak tekinthetők, akik a bűnnel és bűnüldözéssel szembeni 

harc magatartásmodelljeit reprezentálják (Benyovszky 2003, 39). 

 

Ifikrimik 

 

A bűnügyi regény és elbeszélés esetében a cselekmény feladványjelleggel bír, amely 

megoldásra vár. Meg kell említeni a kíváncsiság motiváló szerepét, ami megvan minden 

korosztály krimiolvasójában, a gyerekolvasókban talán még inkább. A krimik 

népszerűségének nagyban kedvez a gyerekkori kíváncsiság.  

„Egy érdekesen felvetett, izgalmasan bonyolított, s a mesteri késleltetés és eltérés után 

meglepően záruló rejtvénysorozat elegendő vonzerővel bír ahhoz, hogy a könyv lapjaihoz 

szegezzen fiatalt és öreget egyarántˮ (Benyovszky–H. Nagy 2009, 194). A krimiolvasás 

kialakításában fontos szerepet játszhatnak a találós kérdések vagy a különböző fejtörők 

megoldása során szerzett tapasztalatok (Benyovszky–H. Nagy 2009). 

Edgar Allan Poe-nak Az aranybogár című novellája igazi rejtvényfejtés. Az elbeszélésben a 
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kezdetben érthetetlen titkosírás jelentésére lépésről lépésre fény derül.  Poe novellájában 

szereplő kódolt üzenet felkelti a gyerekek érdeklődését, sőt megismerhetik a titkosírás 

logikáját.  

A kisiskolásoknak szóló detektívtörténetekben „jóval kevesebb gyilkosság fordul elő, a 

bűnügyi rejtélyt gyakrabban képezi lopás, csalás, hamisítás vagy műkincsrablás. Ha 

találkozunk is emberöléssel, az erőszakosság mozzanatai visszafogottan jutnak csak érvényreˮ 

(Benyovszky–H. Nagy 2009, 200). 

A gyermeki vagy ifjúsági detektívtörténetek változataiban nem egy magányos detektív 

szerepel, hanem legalább 3-4 tagból álló csapat, akik lehetnek egy bandának vagy titkos 

társaságnak a tagjai. Jó példa erre Erich Kästner Emil és a detektívek című könyve, ahol a 

tolvajt egy seregnyi utcagyerek segítségével fogja el a rendőrség. 

„Az olvasók korára való tekintettel a bűntények elkövetési módja logikai szempontból 

egyszerűbb a gyerekirodalmi változatokban, s ugyanez mondható el a történet végén adott 

magyarázatokról isˮ (Benyovszky–H. Nagy 2009, 200). Gyakori eset, hogy az elkövetők 

személye már a kezdetektől fogva ismert, tehát a bűnözők félrevezetésére és csapdába 

csalására összpontosul a gyermekek intellektuális erőfeszítése (Benyovszky–H. Nagy 2009). 

Jelentős szerep jut a gyermekkönyvekben a képi összetevőknek: az illusztrációkra, a borító 

kivitelezésére és a tipográfiai megoldásokra. 

„A krimi rejtélyközpontú változatai esetében különösen fontos ügyelni arra, hogy az 

illusztráció (...) ne mondjon többet annál, mint amennyit a meglepetésre építő titok-narratíva 

természete előirányozˮ (Benyovszky–H. Nagy 2009, 203). 

 

„... nem hagyható figyelmen kívül más képi médiumoknak, mindenekelőtt a számítógépes 

játékoknak, a képregényeknek és a filmadaptáióknak az olvasásra gyakorolt hatása semˮ 

(Benyovszky–H. Nagy 2009, 204). A krimiirodalom számos regénye és novellája megjelent 

képregényformában is például Sherlock Holmes történetei. 

Érdemes beszélni a mese és a krimi közti hasonlóságokról is. „Mindkét műfaj főhőseit az 

»igazságkeresés szenvedélye« hajtjaˮ (Benyovszky–H. Nagy 2009, 195). A hősöknek 

különböző próbatételeket kell kiállniuk, rejtélyeket kell megoldaniuk, s vissza kell szerezniük 

az elrabolt személyeket vagy tárgyakat. „A cselekményről mindkét esetben elmondható, hogy 

állandó, ismétlődő elemekből építkeznek, szabályok és konvenciók éltetik, ezért könnyen 

formalizálható. Az erőszakos események és a nyomukban járó szorongás és félelem mindkét 

műfaj esetében meghatározó motívumegyüttesnek számítˮ (Benyovszky–H. Nagy 2009, 

195‒196). 
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A gyerekek ahogy meséket szeretnek írni, úgy szívesen írnak rejtélyes szereplőkről 

történeteket is. „A gyerekek arról üzennek a saját maguk által kitalált történetekben, hogy 

milyen jellegű szereplőkben ismernek magukra, hogyan érzik magukat a világban, milyen 

belső félelmekkel, feszültségekkel küzdenek, mi okoz nekik nehézségetˮ (Vas 2014, 214). 

A mesék könnyen átírhatók detektívtörténetté példaként megemlíteném a Hófehérke és a hét 

törpe című mesét, melyet „Janna Carioli, számos gyermekek számára készült detektívtörténet 

szerzőjeˮ tette (Benyovszky–H. Nagy 2009, 198). 

Nála a hét törpe helyett hét férfi szerepel, akiknek sikerül kideríteni, hogy nem balesetről van 

szó, hanem gyilkossági kísérletről, melyet Hófehérke egyik rokona követett el. A végén nem 

királyfi, hanem egy helyi nemes csókja ébreszti fel Hófehérkét a tetszhalálból. 

A tanulók  kreatív írással és csoportmunka segítségével a régi meséket újra tudják gondolni, 

de fontos, hogy a történet magva és a főbb szereplők funkciói ne változzanak. 

Elmondhatjuk, hogy a detektívtörténetek képesek fejleszteni a szövegértési képességet, az 

olvasási készséget, a női és a férfi szerepek tisztázását és a külső és belső terekben való 

eligazodást is. A krimi fejleszti az olvasó koncentrációjának fejlesztését, az együttérzést a 

szenvedők iránt, ugyanakkor gondolkodásra és a képzelőerő fejlesztésére is ösztönöz. Nagyon 

hasznos lehet, ha az adott elbeszélést meséltetjük, mivel így a tanulók megtanulnak 

történeteket összerakni, és önbizalmat szereznek ahhoz is, hogy mások előtt megszólaljanak. 

Keszthelyi Tibor azt állítja, hogy „a detektívtörténet főalakja, a nyomozó, kivételes képességű 

ember, urbánus folklórhős, nagyvárosi hérosz. Hasonlatos a varázsmese hőséhez. Mindketten 

meglepő, soha nem látott, soha nem hallott, egyedülálló tetteket hajtanak végre, s ezek során 

olykor halálos veszedelembe sodródnak” (Keszthelyi 1985, 87). Különböző rejtélyekkel, 

titkokkal és gonosztevőkkel küzdenek meg. A detektívet, mint a varázsmese hősét is az 

igazságkeresés szenvedélye hajtja, s a legfontosabb küldetés a gyilkos vagy a gyanúsított 

személy leleplezése. „Mindkettő feladatának megoldásához olykor elmés gondolkodás, olykor 

fizikai bravúr szükséges. A fehér lovon érkező királyfinak három ravasz kérdésre kell 

furfangos választ adnia, vagy a hétfejű sárkánnyal kell megvívnia életre-halálra, hogy 

elnyerhesse a királykisasszony kezét. A mesterdetektív bravúros nyomozással jön a rejtély 

nyitjára, és előfordulhat, hogy a mindenre elszánt, sarokba szorított gonosztevőt fegyverrel 

kell ártalmatlanná tennie” (Keszthelyi 1985, 88).  

A mese és a detektívtörténet cselekménye egyaránt bővelkedik ismétlődő motívumokban. A 

mesében mindig a legkisebb királyfi jár szerencsével, s mindig „a harmadik feladat megoldása 

után nyeri el jutalmát. A detektívtörténet is tele van sztereotip fordulatokkal. Sherlock Holmes 

rendszerint levelezésből válogatja ki az érdekes eseteket.” (Keszthelyi 1985, 89.) 
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Mindkettőben jellemző a felismerés-leleplezés motívuma és jelentőséget kap az ütemezés is, 

tehát az események késleltetése.  

Elmondhatjuk, hogy a mese jelentős elemei és lényeges tulajdonságai megegyeznek a 

detektívtörténetével. A meséket átírhatjuk detektívtörténetekké, ha egyes epizódok vagy 

cselekmények vonulatát megváltoztatjuk, illetve ha új profilt adunk egyik-másik szereplőnek. 

 

 

Megváltozott olvasási szokások 

 

„A digitális kultúrának köszönhetően a mai a fiatalok egy egészen más környezetben nőnek 

fel, mint az őket oktató tanárok. (...) Ebben az új környezetben a műveltség maga is átalakulˮ 

(Hegedűs 2014, 57).  Nagyobb szerepet kap a vizuális kultúra, az információk elsajátítása 

helyett az információkeresés lesz a hangsúlyosabb. A diákok a könyvek helyett inkább 

digitális dokumentumokat olvasnak. Napjainkban a gyermekek leginkább a számítógépes 

írást, az interneten zajló kommunikációt alkalmazzák. A tanulók „másképp írnak és olvasnak, 

más céllal és más figyelmi sémákat követve. (...) A legfontosabb tehát az, hogy a diák 

megértse, miért hasznos számára az irodalom. (...) Meg kell tehát magyaráznunk, hogy az 

irodalom egy olyan tantárgy, amelynek a segítségével az összes többi tantárgy jobban 

elsajátítható. Hogy aki jól tud olvasni és értelmezni egy irodalmi szöveget, az bármilyen más 

szöveggel – egy matematikai feladvánnyal, egy szerződéssel, vagy egy használati utasítással – 

is jobban elboldogulˮ (Hegedűs 2014, 64‒65). Magyar órákon a tanuló az önismeretét, 

kommunikációs és problémamegoldó képességét és képzeletvilágának fejlesztését itt tudja a 

leginkább fejleszteni. 

 „Az irodalomtanítás működését metaszinten vizsgáló magyarországi tanulmányokban egyre 

jellegzetesebbek azok a gondolatalakzatok, amelyek az élmény fogalmát központi helyzetbe 

hozzákˮ (Bodrogi 2012, 23). ‒ közli Bodrogi Ferenc Máté. S ebben a metakeretben egyre 

nagyobb jelentőséget kap az időszerűség mellett a térszerűség is. Többek között azért válik 

lényegessé a térszerűség, „mert mindjobban reflektáljuk, hogy különböző mediális 

feltételrendszerben különbözőképpen valósulhat meg egy-egy esztétikai találkozás. A film, a 

televízió, az irodalom kultúrtechnikája más-más módon és közvetítettségben érinti meg a 

kommunikáló »testét«: egy élő szavalat verszenéje másképpen hatol fülünkbe, mint egy 

televíziós színházi premier felvétele, egy barokk képvers a korabeli dísznyomtatványban 

másképpen űz játékot szemünkkel, mint egy új regény számítógép-animációs hirdetéseˮ 
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(Bodrogi 2012, 23). 

A világ dolgai térszerűen képesek megérinteni érzékeinket, ezen túl mindennek, „aminek 

valamilyen jelentése lesz számunka, az az időbeliség párbeszédére lép velünk.ˮ (Bodrogi 

2012, 23.) A világ tehát fogalmi (szellemi, hermeneutikai) és nem-fogalmi (testi, performatív) 

tudást egyaránt hordoz, vagyis időbelileg és térbelileg egyaránt lélegzik (Bodrogi 2012). „A 

kortárs irodalomtanítás célja az kellene legyen, hogy a performanciát megtanítsuk élvezni, a 

hermeneutikát pedig alkalmazni, illetve e kettőt egyeztetni. Az e szempont mentén szerveződő 

folyamat kimenete az optimális esztétikai élmény lenne. (...) Az irodalmisággal találkozó diák 

kreativitásának első fázisa az optimális élmény kellene hogy legyen, amely elemi erővel érinti 

meg a »testét«, mely egy csapásra kiemeli őt életének mindennapiságából, inspirálva, 

provokálva, undorítva vagy felemelveˮ (Bodrogi 2012, 23‒26). 

A tanórán a kreatív effektusok például egy versszavalat átgondolt színrevitelében is 

megnyilvánulhatnak, de a diákok dolgozataiban vagy szóbeli feleleteiben is megjelenhetnek. 

Tehát a kreativitás ott van a hozzászólásokban, az érdeklődésben, s a művészi, színészi 

képességekben egyaránt. „Mindezt pedig tudatos hozzáállással lehet ösztönözni, motiválni az 

olvasás magyartanári ügynökeként: odafigyelni, készülni rá például, miként történik meg az 

adott szépirodalmi textus órai elhangzása; szembesíteni a szöveganyagot más mediális 

feldolgozásokkal, megzenésítéssel, illusztrációval…ˮ (Bodrogi 2012, 26) 

Az adott szöveget vagy verset nemcsak hangoztatni kell hanem drámapedagógiai értelemben 

mozgatni is. A diáknak nemcsak felfogni kell a tanultakat, hanem éreznie is saját bőrén. 

„Mindmáig az irodalmi anyag feldolgozása a magyartanári munka célterülete, holott annak 

órai megérkezését is középponti kommunikációs pontnak kellene tekintenünk, az általános- és 

a középiskolákban egyarántˮ (Bodrogi 2012, 26). 

Az irodalomtanítás célja, hogy fejlesztje a tanulóknál a kommunikációs készséget, az etikai 

nevelést, a személyiségfejlesztést, a nyelvi kompetenciák fejlesztését illetve az esztétikai 

érzéket. Fontos továbbá a folyamatos olvasás, az egymással való kommunikáció és az írott és 

szóbeli közlések értelmezése is. 

 

Az olvasás szintjei 

 

Ahhoz, hogy jó olvasóvá váljunk szükséges az olvasás fokozataival is megismerkednünk. 

Adamikné Jászó Anna Az olvasás múltja és jelene című könyvében megkülönbözteti a szó 

szerinti, értelmező (interpretáló), bíráló (kritikai) és alkotó (kreatív) olvasást. 

„A szó szerinti olvasás a szövegben lévő ismeretek leltározását jelenti, más néven: a 
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szövegben lévő információk megkeresése” (Adamikné 2006, 310). Ennél az olvasási 

fokozatnál mindenképpen rá kell kérdeznünk a fő gondolatokra, a részletekre, az ok-okozati 

viszonyokra és a szövegszerkezet egyéb felépítésére például az időrendre, a felsorolásra. 

„Az értelmező (interpretáló) olvasás a szövegben lévő rejtett, kikövetkeztethető gondolatok 

feltárását jelenti, más néven: a szövegben lévő rejtett tartalmak, bennfoglalások (implikációk) 

felfedezését. A lényeg mindig valamiféle hiány felfedezése és pótlása, s ez a művelet 

ambivalens gondolkodást kíván, ami a kisgyerek számára nehéz (gondoljunk arra, hogy a 

kisgyerek sokáig nem érti a vicceket, mindig „egyenesbe” értelmez, még tízegynéhány éves 

korában is)ˮ (Adamikné Jászó 2006, 311). 

A kritikai olvasásnál a vélemény alkotása fontos az olvasott szövegről. A következő 

kérdéseket tehetjük fel egy irodalmi alkotáshoz: „Megtörténhetett-e ez a történet a 

valóságban?, Hitelesek-e a szereplők?, Cselekedeteik megfelelők-e?, Valószerűk-e a 

párbeszédek?, Érdekes-e a cselekmény, mi érdekes benneˮ (Adamikné Jászó 2006, 320)? Egy 

ismeretterjesztő műhöz pedig a következőket alkalmazhatjuk: „Miért írta az író ezt a művet?, 

Ismeri-e jól a tárgyát?, Korszerű-e az anyaga?, Logikai vagy érzelmi a megközelítése ˮ 

(Adamikné Jászó 2006, 320)? 

Az utolsó olvasási fokozat az alkotó (kreatív) olvasás, amely „az olvasottak továbbgondolását, 

kiegészítését jelentiˮ (Adamikné Jászó 2006, 321). Tehát a képzelet fokozott használatát, a 

szöveg és az olvasó közti párbeszéd kialakulását eredményezi. 

 „Ahhoz, hogy helyesen értelmezzük a mai regényeket (...) szükségünk van bizonyos 

kompetenciákra. Ezek a technikák viszont nem csak az olvasás során lesznek hasznosak a 

számunkra, hanem a mindennapi életben isˮ (Hegedűs 2014, 73‒74).  

 

Az olvasás céljai 

 

A szöveg helyes értelmezése azt jelenti, hogy megtanuljuk rendszerezni a szövegből a fontos 

és kevésbé fontos információkat, illetve képesek vagyunk csak a szövegre koncentrálni. Azaz 

értelmezzük, nem pedig használjuk az előttünk lévő szöveget. Olvasási és szövegértési 

gyakorlatok segítségével sajátítják el a diákok ezeket a készségeket. Az olvasás legfőbb célja 

az, hogy az olvasó gyerek önismeretét elősegítse.  

Az elsődleges cél az kellene, hogy legyen, hogy megtanítsuk a tanulókat „gondolkodni 

önmagukról és a világról, és ehhez fel tudjanak használni különböző műalkotásokat is, és így 

később, amikor már önálló, felnőtt emberek lesznek, eljussanak maguktól az épp akkori 

életszakaszuknak megfelelő témával foglalkozó, akár klasszikus, akár kortárs szépirodalmi 
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művekhezˮ (Tóth 2016, 120). Ehhez pedig mindenképp ismerni kell az adott korosztálynak a 

sajátosságait és érdeklődéseit. „Szerencsére a diákok elsősorban nevetni, örülni szeretnek, a 

kortárs irodalomban pedig bőven találhatunk olyan műveket, amik nyelvükkel, stílusukkal és 

témájukkal megfelelnek ennek az igénynek (is)ˮ (Tóth 2016, 120). 

 Az irodalomoktatásnak a szépirodalmi szövegek mellet foglalkozni kellene a populáris 

regiszerhez tartozó művekkel is, mert a szövegértési és elemzési technikákat ezáltal sokkal 

gyorsabban el lehet sajátítani, és ha az olvasást és a tantárgyat megszeretik a tanulók, akkor 

szívesebben foglalkoznak a nehezebb olvasmányokkal is (Tóth 2016). Tehát az 

irodalomtanítás elsődleges célja az, hogy a tanuló értő olvasóvá váljon. 

 „Mindenképpen minőségalapú, értékorientált irodalomoktatásra van szükségünk. Jó lenne 

elérni, hogy a gyerekek képesek legyenek azonosulni művekkel, történetekkel, szereplőkkel, 

figurákkal, eseményekkel, hogy átéljék a katarzist, hogy belső igényükké váljon az olvasás, 

hogy kialakuljon bennük az önművelés és az autonómia képessége, az önálló, kreatív 

gondolkodásra való képességˮ ‒ állítja Horváth Tivadar (Horváth).  

Elmondhatjuk, hogy az élményközpontúságot tarjtuk az irodalomoktatás legfontosabb 

elemének.  
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Poe oktatása az iskolában 

 

ÓRATERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 

ÁLTALÁNOS ADATOK 

 

 
ISKOLA: 

HELYSÉG: 

OSZTÁLY: 

IDŐPONT: 

 

 

MÓDSZERTANI ADATOK 

TÉMAKÖR: A detektívtörténet születése 

MÓDSZERES EGYSÉG: Edgar Allan Poe A Morgue utcai kettős gyilkosság 

ÓRATÍPUS: új anyagot feldolgozó óra. 

 

OKTATÁSI FELADAT: 

 

➢ a krimi mint műfaj, 

➢ a detektívregény szereplői, 

➢ a nyomozó szerepe 

➢ A Morgue utcai kettős gyilkosság című novella elemzése. 

 

NEVELÉSI CÉL: 

 

• az olvasási készség és szövegértés fejlesztése, 

• az önálló gondolkodás és megfigyelőképesség fejlesztése, 

• az önálló véleményalkotás fejlesztése, 

• az érvelési készség fejlesztése. 

 

MUNKAFORMA: frontális munka, csoportmunka, pármunka, egyéni munka 

OKTATÁSI-NEVELÉSI MÓDSZER: tanári előadás, tanári kérdés, 

magyarázat, elemzés, megbeszélés, szemléltetés. 

TAN ÉS SEGÉDESZKÖZÖK: laptop,vetítő, könyv. 
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Könyvkiadó.  
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• Miklós Ágnes Kata. 2018. A nyolc fogaskerék esete. A detektívtörténetek 
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KORRELÁCIÓ: Irodalom, történelem. 

TANÁR: Nyírádi Klaudia 

 

AZ ÓRA SZERKEZETE 

 

 

 

 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 

 

 

➢ Motiváció 

 

➢ Célkitűzés 

 

 

 

II. FŐ RÉSZ 

 

➢ A krimi mint műfaj 

➢ A detektívregény szereplői 

➢ A nyomozó szerepe  

➢ A Morgue utcai kettős 

gyilkosság című novella 

elemzése  

III. BEFEJEZŐ RÉSZ 
➢ Összefoglalás (az óra anyagának 

összegzése) 

➢ Házi feladat kiosztása 
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Az óra menete 

 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 

 

Motiváció: 

 

A tanulóknak  képeket vetítek ki sorban: 

• Columbo 

• Sherlock Holmes 

• C. Auguste Dupin 

• Miss Marple 

 

A képek kivetítésével párhuzamosan kérdéseket teszek fel a 

diákoknak, amennyiben valamire nem tudják a választ, segítek, 

megpróbálom őket rávezetni. 

– Felismeritek-e a képen szereplő alakot? 

– Honnan ismeritek? 

– Milyen fajta sorozatokban/filmekben/könyvekben játszott, és 

milyen szerepet? 

– Láttátok is ezeket a sorozatokat/filmeket? Esetleg olvastatok-e 

róluk? 

– Esetleg ismertek-e még hasonló kategóriájú sorozatokat illetve 

könyveket?  

– Ha igen, akkor soroljatok fel néhányat! Ha a diákok nem 

tudnak mondani, akkor bemutatok néhányat (Például: Döglött 

akták, Gyilkos elmék, Dr. Csont, NCIS, Hász Róbert: Fábián 

Marcell pandúrdetektív tizenhárom napja stb.) 

– Mi ezeknek a műfaja? Krimi. 

 

Célkitűzés:  

Elsődleges célom az, hogy a tanulók megismerkedjenek a 

krimiirodalommal. Edgar Allan Poe A Morgue utcai kettős gyilkosság 

című novellájával igyekszem minél hatásosabban érzékeltetni, ezt a 

műfajt. 

 

II. FŐ RÉSZ 

 

Tanári elbeszélést tartok a műfajról. 

– A krimi elnevezés a latin crimen szóból származik, jelentése bűn. 

A középpontban mindig valamiféle bűn áll: gyilkosság, lopás. 

A főszereplő a detektív, aki a történet végén mindenre fényt derít, és 

összefoglalja a nyomozást, hogy mindenki megértse. 

A detektív mellett megjelenik a segéd, a tettes, és az áldozat. A 

detektívtörténetben a szereplők állandóak. 

Edgar Allan Poe volt a detektívtörténet műfajának egyik megalkotója, 

és  megteremtette  C. Auguste Dupin amatőr detektívet is. 

 

Még mielőtt rátérnénk a novellára, szemléltetem a diákokkal a könyv 

DIDAKTIKAI-

MÓDSZERTANI 

MEGJEGYZÉSEK 
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2. melléklet  
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fedőlapját, ezzel is  motiválva őket az olvasásra. 

– Szerintetek mi lehet a Morgue szó jelentése? (nincs 

válasz/találgatások) Elmondom a diákoknak, hogy a morgue szó 

hangzása hasonló a latin mors (halál) szóval, angolul pedig a morgue  

hullaházat jelent. 

Tehát maga a cím jelzi, a rejtélyt, a holttesteket, és  a gyilkosságot. 

A diákokkal részletekben fogom megismertetni a művet, s a feladatok 

segítségével feltárjuk a detektívnovella sajátosságát. 

Csoportmunka: 

A diákok csoportban elolvassák a novella első részletét, majd 

megoldják a hozzá tartozó kérdéseket és feladatokat! 

– Mi a szerepe a novella elé írt mottónak, mit sugall az 

olvasónak?   

Szellemi játékra hívja fel az olvasó figyelmét. Fontos, hogy a 

detektívtörténet alapját, a nyomozást állítja fókuszba, és biztosítja az 

olvasót, hogy nincs megoldhatatlan rejtély.  

– Gyűjtséték össze Dupin legjelemzőbb vonásait! 

Lehetséges megoldások: nagyhírű családból származó fiatalember, aki 

elvesztette vagyonát, Párizsban él a barátjával, rajong a könyvekért, 

különc, szerelmes az éjszakába, rendkívül olvasott, tehetséges, alkotó 

és elemző, a megfigyelés életszükséglete. 

– Mi lehet Dupin véleménye a világ megismerhetőségéről, 

milyen mértékben tarthatja rendezettnek vagy véletlenszerűnek 

a világot?  

Lehetséges válasz: Dupin módszere, gondolkodásmódja egyértelműen 

a világ megismerhetőségét, rendezettségét mutatja. A világ történései 

és a rejtélyek logikai úton, racionális módon megoldhatók, csak egy 

rendkívüli hősre van szükség.  Valójában mindennek oka és célja van 

ebben a világban. 

– Ki az elbeszélő? Dupin barátja. 

– Milyen szerepet játszik a cselekményben? Ő a barát, aki az 

eseményeket hitelesen közvetíti, tehát ő a megtestesítő 

narrátor. 

– Milyen viszonyban van a főhőssel? Barátok és csodálója a 

nyomozónak, akit példaképének is tekint. 

 

Pármunka: 

A következőkben a tanulók a novella második  részletét olvashatják. 

Most pármunkában fognak dolgozni. 

A nyomozásban fontos szerepet töltenek be a tanúvallomások.  

A figyelmes olvasás után a következő kérdésekre kell válaszolni: 

– A tanúvallomások alapján milyen következtetés(eke)t tudtok 

levonni? Egyéni következtetéseket. 

– Elegendő információt kaptatok-e ahhoz, hogy megoldjátok a 

rejtélyt? Nem tudunk az áldozatok múltjáról, nem tudjuk, mi 

lett az ékszerésszel, nem tudjuk pontosan, milyenek az 

ablakok, a hátsó front kívülről, stb. Tehát több szálon 

elindulhat a történet, az elbeszélőn múlik, hogyan gördíti 

tovább az eseményeket. 

magyarázat 

 

 

 

 

 

csoportmunka, 

megbeszélés 
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 – A nyomozó a detektívtörténetekben  az olvasó találékonyságát 

próbára tevő rejtvényként, fejtörőként jelenik meg. A nyomozó 

fegyvere a megfigyelés és a logikus okfejtés. 

A következő kérdésekben a nyomozó szerepére keresik a tanulók a 

válaszokat. 

– Milyen módszert alkalmaz Dupin a helyszín átvizsgálásakor? 

Pontos megfigyelést, összehasonlítást, következtetést, fantáziát 

azaz találékonyságot alkalmaz. 

– Mi Dupin sikeres módszerének a titka? Módszerének egyik 

titka a logikus okfejtés a másik titka pedig az, hogy igyekszik a 

bűnöző agyával gondolkodni. 

– Hogyan, miből azonosítja a gyilkost? Az anya ujjai közül egy 

vöröses hajcsomót bontott ki: nem emberi haj. 

– Jellemezzétek Dupin és a rendőrség viszonyát! A rendőrség 

munkája ösztönszerű, nem szisztematikus, nem elemző. A 

nyomozó fölényben van, mert módszeresen kutat és 

következtet.  

 

 Egyéni munka: 

A tanulók egyénileg írják le a Poe-novella legfontosabb motívumait! 

A válaszok lehetnek: a főhős különc,   a főhős lepipálja a rendőrséget, 

a bűntény rejtélyes, Dupin nem osztja meg társával a nyomozásnak 

minden információját és eredményét, pszichológiai okfejtés 

alkalmazása is megjelenik. 

 

 

III. BEFEJEZŐ RÉSZ 

– A mai órán tanultakat röviden összegezzük. 

Házi feladat: 

Találj ki eddigi olvasmány- és filmélményeid alapján egy detektív 

figurát! Adj neki nevet, írd le!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéni munka 

 

 

 

 

 

 

megbeszélés 

 

házi feladat 

kiosztása 
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1. melléklet  

 

 
Ábra 1. Colombo 

 

 

 
Ábra 2.Sherlock Holmes 
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Ábra 3. C. Auguste Dupin 

 

 

 

 
Ábra 4. Miss Marple 

 

 

2. melléklet  

 
Ábra 5. A Morgue utcai kettős gyilkosság című könyv 
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ÓRATERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 

ÁLTALÁNOS ADATOK 

 

 
ISKOLA: 

HELYSÉG: 

OSZTÁLY: 

IDŐPONT: 

 

 

MÓDSZERTANI ADATOK 

TÉMAKÖR: A rémtörténet 

MÓDSZERES EGYSÉG: Edgar Allan Poe Az áruló szív című elbeszélése 

ÓRATÍPUS: új anyagot feldolgozó óra. 

 

OKTATÁSI FELADAT: 

 

➢ Edgar Allan Poe bemutatása, 

➢ a rémtörténetek olvasása kapcsán felmerülő esztétikai kérdések, 

➢ Edgar Allan Poe Az áruló szív című művével való megismerkedés, 

➢ a mű feldolgozása képzőművészeti alkotásokon keresztül. 

 

 

NEVELÉSI CÉL: 

 

• a  szövegértés fejlesztése, 

• Az önálló gondolkodás és megfigyelőképesség fejlesztése, 

• az önálló véleményalkotás fejlesztése, 

• kreativitás fejlesztése. 

 

 

MUNKAFORMA: frontális munka, csoportmunka,  pármunka, egyéni munka 

OKTATÁSI-NEVELÉSI MÓDSZER: tanári előadás, tanári kérdés, 

magyarázat, megbeszélés, szemléltetés. 

TAN ÉS SEGÉDESZKÖZÖK: laptop, vetítő, tábla, nyomtatott lapok 

FELHASZNÁLT IRODALOM: 

 

• Benyovszky Krisztián. 2007. Bevezetés a krimi olvasásába. Dunaszerdahely: Lilium 

Aurum,. 
• Benyovszky Krisztián‒H. Nagy Péter. 2009. Lepipálva. Tanulmányok a krimiről. 

Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 
• Benyovszky Krisztián.  2013: Egy éjszaka a Poe-múzeumban. Az animált Áruló szív 

Internetes forrás:  
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http://uj.apertura.hu/2013/nyar/benyovszky-egy-ejszaka-a-poe-muzeumban-az-
animalt-arulo-sziv/ (Letöltve: 2018.07.24.) 

• Edgar A. Poe. 1981. Edgar Allan Poe válogatott művei. Budapest: Európa 

Könyvkiadó.  

Internetes forrás: http://mek.oszk.hu/03500/03575/html/ (Letöltve: 2018.07.23.) 

• Erdélyi Margit. 2014. Az irodalomoktatás új kihívásai. Budapest: Gondolat Kiadó.  

• Miklós Ágnes Kata. 2018. A nyolc fogaskerék esete. A detektívtörténetek 

mechanizmusai. Budapest: Napvilág Kiadó. 

 

 

KORRELÁCIÓ: Irodalom, képzőművészet. 

TANÁR: Nyírádi Klaudia 

 

AZ ÓRA SZERKEZETE 

 

 

 

 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 

 

 

➢ Motiváció 

 

➢ Célkitűzés 

 

 

 

II. FŐ RÉSZ 

 

➢ Edgar Allan Poe bemutatása 

➢ A rémtörténetek olvasása kapcsán 

felmerülő esztétikai kérdések 

➢ Edgar Allan Poe Az áruló szív című 

művével való megismerkedés 

➢ A mű feldolgozása képzőművészeti 

alkotásokon keresztül 

 

III. BEFEJEZŐ RÉSZ 
➢ Kreatív írás  

➢ Házi feladat kiosztása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uj.apertura.hu/2013/nyar/benyovszky-egy-ejszaka-a-poe-muzeumban-az-animalt-arulo-sziv/
http://uj.apertura.hu/2013/nyar/benyovszky-egy-ejszaka-a-poe-muzeumban-az-animalt-arulo-sziv/
http://mek.oszk.hu/03500/03575/html/
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Az óra menete 

 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 

 

Motiváció: 

‒ A laptop és a kivetítő segítségével mutatok a diákoknak Edgar Allan 

Poe-hoz kapcsolódó fontos tudnivalókat mint például, a hozzá fűződő 

híres elbeszéléseket és verseket, aláírását, arcképét és közben a 

következő kérdéseket intézem a tanulókhoz: 

 

Kihez kapcsolódhatnak ezek a tudnivalók? Mi jut eszetekbe, először 

ha azt a nevet halljátok, Edgar Allan Poe? Mi fűződik a nevéhez? 

 

 

Célkitűzés:  

A mai órán az amerikai költő, novellista Edgar Allan Poe életével és 

Az áruló szív című rémtörténettel fogunk foglalkozni. 

 

II. FŐ RÉSZ 

 

‒ Prezentáció formájában kivetítem Poe életét, munkásságát. Közben  

szétosztom a tanulók között a fénymásolt életrajzot, s a hozzá 

kapcsolódó feladatot. 

Táblai vázlat 

 5 szót kell kiemelni az előző szövegből Poe kapcsán, majd pókábrával 

ábrázoljuk a táblán! 

Például: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mielőtt rátérnék az elbeszélésre, röviden érintenem kell a 

rémtörténetek olvasása kapcsán felmerülő esztétikai kérdéseket. 

Tanári előadás: 

A rémtörténetek esztétikai vonatkozásainál, mindenekelőtt 

különbséget kell tennünk a rémtörténetek két fajtája között: az 

egyikben a rettegés valamilyen módon a természetfelettihez 

kapcsolódik, míg a másikban nem jelennek meg természetfeletti 

lények.  A feszültség létrehozásának számos módja van. Kimondottan 

szerencsés, ha az elbeszélő fokozatosan adagolja az információkat, és 

az érzelmi csúcspontot a történet végére időzíti. A rettegést keltő 

szövegek rettegést és feszültséget keltenek az olvasóban. Az olvasó 

átélheti a szereplő által megélt borzalmakat. A rettegés előtérbe 
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Prezentáció indítása: 
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állítását előidézheti egy  titokzatos ház, valamint egy bezárt szoba. 

‒ Rátérünk a novella olvasására és elemzésére.  

Olvassátok el egyénileg az alábbi elbeszélést! A feladatok ehhez 

fognak kapcsolódni. 

Pármunka: 

A diákok párban oldják meg a novellához tartozó kérdéseket! 

– Mi köré szerveződik az elbeszélés jelentésrétege? Az emberi 

lélek sötét oldala köre. 

– Ki a tettes? Maga az elbeszélő a tettes, ezt már a kezdetektől 

tudjuk. 

– Mit mesél el az elbeszélő? A gyilkosság lehetséges motivációit, 

elkövetésének körülményeit, a tett beismerését, a nyomok 

eltünésére irányuló igyekezetet meséli el, egyes szám első 

személyben. 

– Milyen Poe elbeszélésének világa? Egy meglehetősen zárt 

világ, amelynek bizonyos összefüggései az olvasó előtt 

homályban maradnak, és az olvasónak a szöveg 

uralhatatlanságával is kénytelen szembesülni. 

– Mi az elbeszélésnek a központi metaforája? A szem, valamint a 

tekintet. 

– Hogyan értelmezhető a gonosz szemet birtokló öreg alakja? 

Például értelmezhető apaként is, akinek a tekintete előtt az 

elbeszélő szorong, retteg vagy szégyenkezik. 

– A narrátor felől nézve a tekintet minek lehet a metaforája? A 

kiszolgáltatottságnak lehet a metaforája. (A tekintet elől nem 

tud elmenekülni a narrátor, illetve csak egyféle módon képes 

megszabadulni tőle, ha megöli az öreget). 

– Mire figyeltetek fel a novella elolvasásakor? Feltűnőek az 

ismétlések, amelyek nemcsak a szavak terén bukkanak fel. A 

narrátor időről időre megismétel bizonyos állításokat 

önmagával kapcsolatban. (Például azt, hogy nem őrült) 

 

Csoportmunka: 

Szerkesszetek a novellából diagramot! 

Az elbeszéléshez kapcsolódó képeket rakjátok a helyes sorrendbe, 

majd a képek alá írjatok két-két mondatot! 

 

‒ A vetítő segítségével képzőművészeti képeket vetítek ki, amelyek 

érzékeltetik Az áruló szív irodalmi értékeinek kreatív vizuális 

újrateremtését. A diákokkal közösen elemezzük a képeket. A tanulók a 

képekhez szabad asszociációkat fűzhetnek, ezzel is fejlesztik a 

beszédkészségüket, rögtönző technikájukat. 

 

III. BEFEJEZŐ RÉSZ  

Kreatív írásgyakorlat. A tanulók párban egy bűnügyi prózai szöveget 

írnak. A nézőpont szabadon választható (a tettes szemszögéből, a 

segéd szemszögéből illetve a detektív szemszögéből). A diákok 

felolvassák az elkészült szöveget. 

Házi feladat: 

Tervezzétek meg Az áruló szív című elbeszélés fedőlapját! 
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3. melléklet 

csoportmunka 

 

 

4. melléklet 

szemléltetés, 
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1. melléklet  
 

 

 
Ábra 6. Edgar Allan Poe 

 

 
Ábra 7. Edgar Allan Poe aláírása 

 

 

 
Ábra 8. A Morgue utcai kettős gyilkosság 
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Ábra 9. Az áruló szív 

 

 
Ábra 10. Poe híres verse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edgar Allan Poe 1809. január 19-én Bostonban született. Apai 

ágon ír, anyai ágon angol származású. Örök traumaként maradt 

meg az íróban anyja halála, akit két és fél éves korában veszített el 

tüdőbaj következtében. Ekkor Edgar gyakorlatilag elárvult, mivel 

apja már korábban elhagyta családját. Költeményeinek témája már 

ekkor a beteljesületlen szerelem és a halál feltárhatatlan 

misztikumai voltak. Az irodalom iránti vonzalom azonban családi 

viszályok okozójának bizonyult: nevelőapja ügyvédnek szánta, 

míg Poe a költői elhivatottságot vallotta magáénak. 

Edgar Allan Poe irodalmi tevékenysége több műfajra terjed ki. Írt 

novellákat, kritikákat, verseket és elbeszéléseket, melyeket 

krimikre, illetve rémtörténetekre lehet csoportosítani. Poe írásaival 

megalapozta a modernkor krimi-irodalmát. Az angol nyelvterület 

egyik irodalmi specialitása a detektívnovella, e műfaj atyjának Poe 

tekinthető. Nagy „találmánya” a mindentudó M. Dupin, a 

mesterdetektív, aki logikai gondolkodással közelíti meg a bűnügyi 

esetet, és mint egy rejtvényt fejti azt meg. 

Poe életének befejezését ugyanolyan homály fedi, mint amellyel 

legszebb elbeszélései is zárulnak. 
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1. Hol született Edgar Allan Poe? (Bostonban) 

 

2. Mi jellemzi gyerekkorát? (a boldogtalanság, a trauma, az árvaság) 

 
3. Költeményeinek témái                                                       (a beteljesületlen szerelem és 

a halál). 

(Írd be a helyes választ!) 

 

4. Kit teremtett meg Poe a novellái által? (M. Dupint, a mesterdetektívet) 

 
5. Milyen gondolkodás jellemző Dupinra? (logikai gondolkodás) 

 
6. Melyik műfajt alapozta meg Poe? (detektívnovellát) 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet  

 

 
Ábra 11. Diagram 
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Ábra 12. Összeütközés 

 
Ábra 13. Kiállítás 

 

 

 
Ábra 14. Tetőpont 

 

 
Ábra 15. Emelkedő akció 
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Ábra 16. Felbontás 

 
Ábra 17. Csökkenő akció 

 

 

 

 

 

4. melléklet  

 
Ábra 18. A gyilkos szándékot kivetítő árnyék ( Anette Jung 2005) 
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Ábra 19. Rájátszás Hitchcock Szédülésének animált bevezetőjére ( Anette Jung 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

ÓRATERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 

ÁLTALÁNOS ADATOK 

 

 
ISKOLA: 

HELYSÉG: 

OSZTÁLY: 

IDŐPONT: 

 

 

MÓDSZERTANI ADATOK 

TÉMAKÖR: A rejtvényközpontú detektívtörténet 

MÓDSZERES EGYSÉG: Edgar Allan Poe Az aranybogár című elbeszélése 

ÓRATÍPUS: új anyagot feldolgozó óra. 

 

OKTATÁSI FELADAT: 

 

➢ A rejtvényközpontú detektívtörténet, 

➢ Az első kripto-krimi szerzője: Edgar Allan Poe, 

➢ Edgar Allan Poe Az aranybogár című művével való megismerkedés. 

 

NEVELÉSI CÉL: 

 

• a  szövegértés fejlesztése, 

• az önálló gondolkodás fejlesztése, 

• a megfigyelőképesség fejlesztése 

• az önálló véleményalkotás fejlesztése, 

 

 

MUNKAFORMA: frontális munka, csoportmunka, egyéni munka 

OKTATÁSI-NEVELÉSI MÓDSZER: tanári előadás, tanári kérdés, 

magyarázat, megbeszélés, szemléltetés. 

TAN ÉS SEGÉDESZKÖZÖK: laptop, vetítő, tábla, nyomtatott lapok 

FELHASZNÁLT IRODALOM: 

 

• Az első kripto-krimi szerzője: Edgar Allan Poe 
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thriller_szerzo_edgar_allan_poe#more6738793 (Letöltve: 2018.07.27.) 
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Az óra menete 

 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 

 

Motiváció: 

Szoktatok-e rejtvényfejtő feladatokat oldani, ha igen melyek azok? 

Keresztrejtvény, sudoku, szókirakó... 

A diákok furfangos szókirakót kapnak, melyet egyénileg kell 

megoldani. A következő szavakat kell vízszintesen és függőlegesen  

kikeresni: tó, sünike, szeretet, kislány, kereszt. 

M S S B C F S F 

K Z P Á K U E I 

E E V L I G Ó S 

R R Ö K S Z T Ó 

E E J V L N Ü L 

S T B S Á R T N 

Z E S Ű N I K E 
T T I P Y Z S H 

 

Célkitűzés:  

Célom az, hogy a tanulók megismerkedjenek a rejtvényfejtés, a 

titkosírás és a jelfejtői-nyomozói képességekkel. Továbbá igyekszem a 

rejtély és a titkosírás izgalmait bemutatni Az aranybogár című 

elbeszélésen.  

 

II. FŐ RÉSZ 

 

A diákokkal röviden ismertetem a rejtvényközpontú detektívtörténet 

fontosságát. 

– Rejtély- vagy rejtvényközpontú detektívtörténet megnevezés arra 

utal, hogy a rejtélyes bűntény (általában valamilyen gyilkosság) 

ezekben a történetekben elsősorban a nyomozó és az olvasó 

találékonyságát próbára tevő rejtvényként, fejtörőként jelenik meg. A 

látványos akciójelenetek helyett a minden apró mozzanatra kiterjedő 

intellektuális jelfejtés izgalma tartja fogva az olvasót. 

A történetek főszereplője a kivételes jelfejtő képességekkel rendelkező 

Nagy Detektív. Az e műfajt képviselő regényekben és elbeszélésekben 

a nyomozás történetét kísérhetjük figyelemmel, ami a gyilkosság 

történetének feltárásában és újramesélésében érdekelt. 

A tanári előadás után a következő kérdést intézem a diákokhoz: 

– Mit jelent a kriptográfia? A kriptográfia=titkosírás. A 

kriptográfia adatok, üzenetek rejtjelezésével (kódolás) 

foglalkozó tudomány. 

– Mi a rejtjelzés alapvető feladata? Matematikai eszközökkel 

biztosítani azt, hogy stratégiai fontosságú adatok, üzleti 

információk, pénzügyi adatok, dokumentációk vagy 

személyiségi jogokat érintő adatok stb. csak az azok 

felhasználására kijelölt körben legyenek elérhetők. 

DIDAKTIKAI-

MÓDSZERTANI 

MEGJEGYZÉSEK 

 

 

 

 

 

 

 

nyomtatott lap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontális munka 

 

 

 

 

 

 

 

 

tanári kérdések, 

megbeszélés 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

– Elsősorban hol alkalmazzák a titkosságra való törekvést? Civil 

és katonai (titkos) ügynökségeknél, az ipari vagy egyéb 

kutatást is végző vállalatoknál, a személyes és visszaélésre is 

alkalmas adatokat kezelő cégeknél (bankoknál).  

 

– Prezentáció formájában képanyagot mutatok Edgar Allan Poe-ról, s 

közben elmondom, hogy a kódfejtés és a rejtélyeskedés milyen 

szerepet játszott életében. 

Tanári előadás: 

Poe-nak,  modern detektívtörténet első képviselőjének szenvedélye 

volt a természettudományos kísérletezgetés. Elemzés iránti érzéke 

megnyilvánult tanulmányaiban és költészetének technikájában is. 

A rejtjelezés talán legkorábbi és minden bizonnyal leghíresebb 

irodalmi megjelenése Edgar Allan Poe-nak köszönhető, aki Az 

aranybogár című novellájában örökítette meg a kódfejtés 

legalapvetőbb módszereit. Poe maga is amatőr kódfejtő volt.  Nyílt 

szöveg egy betűjét egy jelnek vagy számnak feleltette meg. A 

rejtélyeskedés nagyban hozzájárult Poe cikkeinek, műveinek a 

népszerűségéhez, valamint ahhoz is, hogy a szerzőt körülvegye a 

kódfejtő zsenik aurája. Poe új műfajt hozott létre, a rejtjelezést 

történetük középpontjába állító krimiszerzők tömegei követték. 

Irodalmi és krimi szerzőknek ugyanis hosszú sora kínál könyvében 

központi szerepet titkosírásoknak. Ilyen például Conan Doyle-tól (A 

táncoló emberkék esete) Agatha Christie-ig (Négy gyanúsított), 

Umberto Eco-ig (A Foucault-inga), Jules Verne-től (A kriptogram). 

 

Csoportmunka: 

Mielőtt rátérünk a Az aranybogár című elbeszélésre, fontos ismernünk 

a szavakat. Kérlek, alkossatok hármas csoportot, és próbáljátok az 

ismeretlen szavakat a szójegyzékben megfogalmazni!   

A segítségemmel megbeszéljük a helyes válaszokat. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A diákok hármas csoportokban elolvassák a novellát, majd megoldják 

a hozzá tartozó kérdéseket és feladatokat! 

– Mi Az aranybogár című novella története? A novella története 

egy kincskereső kaland. Tehát nem más, mint egy kincs 

nyomára vezető titkosírás izgalmas megfejtése 
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szemléltetés 
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szkarabeusz- Galacsinhajtó 

bogár, melynek alakját az 

egyiptomiak több mázsás 

emlékműveken megmintázták, 

illetve tömegesen készítettek 

szkarabeusz alakú amuletteket 

is. 

pergamen- Szőrtelenített 

állati bőrből készült 

fehérített, vékonyított, 

általában kétoldalas 

írásra alkalmas lap. 

Szójegyzék 
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– Ki a narrátor? William Legrand  társa az elbeszélő, aki E/1 

személyben beszél. 

– Milyen viszonyban van  a narrátor és a nyomozó? Barátok. 

– Jellemezzétek William Legrand urat!  

Lehetséges válaszok: elszegényedett családból származó,művelt, 

komor és  zárkózott ember, aki egy szigeten él, szórakozása a vadászat 

és a halászat, rendkívüli szellemi képességekkel rendelkezik. 

– Mi Legrand fegyvere? Az ő fegyvere a megfigyelés és a logikai 

következtetés. 

– A nyomozásban mi játszik központi szerepet? Központi 

szerepet játszik egy véletlenül megtalált pergamenlapra 

láthatatlan tintával írt rejtjelezett üzenet.   

– Mi utal a kincs helyére?  A kincs helyére egy faágra rögzített 

koponya utal, ez a koponya pedig kizárólag felülről, egy 

sziklapárkány egy bizonyos pontján ülve azonosítható. 

– Mi adja meg a kaland különlegességét? Különlegességét az 

adja, hogy a hajdani kalóz arannyal teli kincsesládája a történet 

közepe táján  megkerül, a novella második fele a főszereplő 

szigorú logikai következtetését mutatja be, amelynek révén a 

kincs lelőhelyét megállapította. 

– Mivel van tele a novella alaptörténete?  Teli van buktatokkal, 

következetlenségekkel. 

– Mit alkotnak és hordoznak a számok? A számok betűket 

alkotnak, melyek értelmet hordoznak. 

– Az elbeszélésben mi  az arany szimbolikus és érzelmi 

jelentése? Szimbolikus jelentése a bölcsesség és a tudás, és a 

legmagasabb szintű tudást szimbolizálja. Érzelmi jelentése 

pedig a jó ítélőképesség, önismeret. 

– Mi az író első dolga az olvasóval? Az, hogy munkába állítsa az 

olvasót,  majd lépésről lépésre szorgalmasan dolgoztatja a 

novella rejtélyének megfejtésén. Az olvasó részt vesz a rejtély, 

a probléma megfejtésében és megoldásában. 

 

Egyéni munka: 

Írd le az adott titkosírással a teljes nevedet és a kedvenc könyved 

címét! Jó szórakozást! 

 
 

https://screenshots.firefox.com/YBeRAu2IyorkOkaV/varazsbetu.hu 
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1. melléklet 
 

 
Ábra 20. Edgar Allan Poe 

 

 

 

 

Fejtsd meg  a Caesar-féle titkosírással írt  szöveget!  

 

Példa: OLŐFÜ = KINCS 

Nyílt ábécé:     

A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó Ö Ő P Q R S T U Ú Ü Ű V 

W X Y Z  

Rejtjel ábécé:   

D E É F G H I Í J K L M N O Ó Ö Ő P Q R S T U Ú Ü Ű V W X Y Z 

A Á B C  

 

 IŐ HÓÖHŐŰHÖ D ZEÜEÚÉD ÍIÓ TIŐCCHÓ 

=....................................... 

(Én elmentem a vásárba fél pénzzel) 

 

III. BEFEJEZŐ RÉSZ  

Házi feladat: 

Az otthoni feladatotok egy kis nyomozás lesz. A titkosírásról kell 

információt (képet, filmet, adatot) gyűjteni, majd bemutatni kis 

előadás formájában. Használjátok a lexikont, az internetet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

házi feladat 

kiosztása 
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Ábra 21. Poe 

 

 

 

 
Ábra 22. Poe- a horrorpróza és a modern költészet apja 

 

 

 

 
Ábra 23. Edgar Allan Poe: Az aranybogár 
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Kondor Vilmos Budapest noir című regényének az oktatása  

 

ÓRATERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 

ÁLTALÁNOS ADATOK 

 

 
ISKOLA: 

HELYSÉG: 

OSZTÁLY: 

IDŐPONT: 

 

 

MÓDSZERTANI ADATOK 

TÉMAKÖR: A magyar krimi 

MÓDSZERES EGYSÉG: Kondor Vilmos Budapest noir című művének feldolgozása  

ÓRATÍPUS: házi olvasmányt feldolgozó óra. 

 

OKTATÁSI FELADAT: 

 

➢ A krimi áttekintése, 

➢ A magyar krimi, 

➢ Kondor Vilmos életrajzának rövid ismertetése, 

➢ Kondor művének  értelmezése és elemzése. 

 

NEVELÉSI CÉL: 

 

• az olvasási készség és szövegértés fejlesztése, 

• az önálló gondolkodás és megfigyelőképesség fejlesztése, 

• az önálló véleményalkotás fejlesztése, 

• az érvelési készség fejlesztése. 

 

MUNKAFORMA: frontális munka, csoportmunka, pármunka, egyéni munka 

OKTATÁSI-NEVELÉSI MÓDSZER: tanári előadás, tanári kérdés, 

magyarázat, elemzés, megbeszélés, szemléltetés. 

TAN ÉS SEGÉDESZKÖZÖK: laptop,vetítő, könyv. 

FELHASZNÁLT IRODALOM: 
 

• A detektívtörténet jellemzői  

Internetes forrás: https://prezi.com/jgjrsvqrkeoc/a-detektivtortenet-jellemzoi/  

(Letöltve: 2018.07.23.) 

• Bánki Éva. 2014. A bűn nyelvét megtanulni. Tanulmányok a kemény krimiről. 

Budapest: Napkút Kiadó. 

• Benyovszky Krisztián. 2007. Bevezetés a krimi olvasásába. Dunaszerdahely: Lilium 

Aurum. 

• Benyovszky Krisztián‒H. Nagy Péter. 2009. Lepipálva. Tanulmányok a krimiről. 

https://prezi.com/jgjrsvqrkeoc/a-detektivtortenet-jellemzoi/
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Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 
• Kálai Sándor. Megjegyzések a krimi és a politika viszonyáról. 

Internetes forrás: http://real.mtak.hu/40769/1/kalai_politikai%20krimi.pdf 

(Letöltve: 2018.09.20.) 
• Kondor Vilmos. 2017. Budapest noir. Budapest: Libri Kiadó. 

• Miklós Ágnes Kata. 2018. A nyolc fogaskerék esete. A detektívtörténetek 

mechanizmusai. Budapest: Napvilág Kiadó. 

 

KORRELÁCIÓ: Irodalom, történelem, filmművészet. 

TANÁR: Nyírádi Klaudia 

 

AZ ÓRA SZERKEZETE 

 

 

 

 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 

 

 

➢ Motiváció 

 

➢ Célkitűzés 

 

 

 

II. FŐ RÉSZ 

 

➢ a krimi áttekintése, 

➢ a magyar krimi, 

➢ Kondor Vilmos életrajzának rövid 

ismertetése, 

➢ Kondor művének  értelmezése és 

elemzése. 

 

III. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

➢ Házi feladat kiosztása 
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Az óra menete 

 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 

 

Motiváció: 

– Mi jut eszetekbe a krimiről általánosságban, illetve a művészetet, 

irodalmat illetően? (Hálóábrát rajzolok a táblára a krimi középpontba 

helyezésével, a diákok felvetései nyomán.) 

– Mi kell a krimihez? (Kellékek felsorolása) 

Láthatjuk tehát, hogy sok mindenre asszociálhatunk például a 

nyomozásra, a titokra, a bűncselekményre, öltözetre, a tettes kilétére. 

‒ A tanultak alapján milyen magyar, illetve világirodalmi 

krimiszerzőket tudnátok mondani? (Agatha Christie, András Sándor, 

Baráth Katalin, Edgar Allan Poe, Kondor Vilmos, Tar Sándor) 

A mai órán Kondor Vilmos Budapest noir című regényét dolgozzuk 

fel. 

 

Célkitűzés:  

Elsődleges célom az, hogy a tanulók megismerkedjenek az első 

magyar történelmi krimivel, nevezetesen Kondor Vilmos Budapest 

noirjával. Az óra célja a regénnyel kapcsolatos elsődleges olvasói 

tapasztalatok, reflexiók feltárása, az olvasottakhoz való személyes 

kötődés, a belső motiváció megteremtésének segítése. 

 

II. FŐ RÉSZ 

Még mielőtt rátérnénk a regényre, szemléltetem a diákokkal a könyv 

fedőlapját és a szerzőt. 

 

Tanári elbeszélést tartok a magyar krimiről és Kondor munkásságáról. 

– A  krimi a legnépszerűbb, legjobban eladható műfaj, mégis a modern 

magyar krimi legnagyobb problémája az, hogy szűk lehetőségekkel 

kell számolnia. Egy krimi képtelen hatást gyakorolni az olvasóira, ha 

hiányzik a hitelessége és hihetősége. A magyar krimiirodalomban az 

évtizedes csendet Kondor törte meg pár éve. 

Kondor Vilmos 1954-ben született, és körülbelül tíz éve robbant be 

történelmi krimisorozatával a magyar irodalmi életbe. 

– A magyar irodalomban áttörést jelentett Kondor Vilmos Budapest 

noir című regénye a történelmi bűnügyi regény műfajának 

meghonosításával. 

Kondor történelmi regényei nem tekinthetők szorosan vett politikai 

krimiknek, de ügyelnek arra, hogy az egyes ügyek politikai vonzataira 

is fény derüljön. A ciklus első regénye, a Budapest noir rámutathat e 

történelmi krimik működésmódjára.  

A regény szerkezetét hangsúlyozottan a mindennapok egymásra 

következése szervezi, Gordon Zsigmond, aki ekkor Az Est bűnügyi 

újságírója, egyéb teendői között nyomozni kezd egy fiatal lány halála 

DIDAKTIKAI-

MÓDSZERTANI 

MEGJEGYZÉSEK 
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ügyében. Kondor regényének egyik, a kritika és a közönség által is 

gyakran emlegetett erőssége az az aprólékosság, amellyel megeleveníti 

a harmincas évek Budapestjét. A regény hátterében ugyanis  

végig ott van a rossz politikai választásoktól való félelem, az, hogy az 

ország a szélsőségek felé sodródik. 
 

A regény elemzése előtt, a diákokkal kerekasztal beszélgetést folytatok 

a könyv címéről, és a regény hatásáról. 

A következő kérdést teszem fel a diákoknak: 

– A címben a noir jelző, milyen hangulatot áraszt? A noir 

(fekete) jelző, nyomasztó, komor, sötét, és baljóslatú 

természetre utal. 
A következőkben az alábbi mondatokat kell egyénileg befejezni: 

– Amikor meghallottam, hogy olvasmány lesz Kondor Vilmos 

Budapest noir című könyve,................................. 

– Amikor elkezdtem olvasni a regényt,.................... 

– Amikor a könyv közepénél tartottam,................... 

– Amikor a történet végére értem,........................... 

 

Egyéni munka: 

A következő kérdéssorok a regény megalkotottságának néhány fontos 

jellemzőjét vizsgálják.  

A tanulók egyénileg válaszolnak a kiosztott kérdésekre! 

– Ki volt számodra a regény legrokonszenvesebb szereplője? 

Miért? 

– Ki volt számodra a regény legellenszenvesebb szereplője? 

Miért? 

– Melyik jelenetre emlékszel a legélesebben? Miért? 

Csoportmunka: 

A tanulók 4-5 fős csoportokban dolgoznak, eszerint szervezzük át a 

tanulási környezetet. Csoportonként legyen kéznél legalább egy 

példány a műből!  A feladat utasítása szerint végezzétek el az alábbi 

feladatsort! 

A regény tere 

– Milyen helyszíneken játszódik a regény?  

– Gyűjtsétek össze a színtereket a táblázat szempontjai szerint!  

  Milyen fontosabb 

események kötődnek 

a helyhez, illetve 

melyik regényhőshöz 

kapcsolódnak? 

Külső terek Budapest, Nagydiófa 

utca 

A halott örömlány 

megtalálása 

 Nagymező utca Itt verték meg 

Gordont 

 Pasaréti utca Itt lakik a Szőllősy 

család 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

megbeszélés 
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 Falk Miska utca Vörös Margó 

lakhelye 

 Ecseri út A nyomor telepe 

Belső terek Abbázia kávéház Gordon törzshelye 

 Vadászház Krisztina megosztja 

a fejleményeket 

Gordonnal  

 A gyárépület pincéje Pojva halála 

 Szerkesztőségi szoba Itt tudja meg 

Gordon, hogy 

Szőllősy úr 

öngyilkos lett 

 

– Mire alkalmas a regény térbeli sokszínűsége, tagoltsága?  

A város az utcáival és tereivel együtt nyomokkal teli tér, mely 

könnyen elrejti a bűnt és a bűnöst. Ugyanakkor a budapesti életmód 

változatos rajzát nyújtja. 

 

A regény ideje 

– Mennyi idő alatt játszódnak le a fejezetekben leírt események? 

Minden fejezet egy nap történéseit mondja el, de közben van 

késleltetés és kitérés. 

– Milyen összefüggésekre irányíthatja a figyelmet ennek a 

regénynek az időkezelése, időbelisége?   

Az elbeszélés módjainak többfélesége, valamint a történelmi idő ilyen 

jellegű jelenléte az egyéni és történelmi sors közötti összefüggésekről 

való gondolkodásra ösztönöz. Esetleg összefüggést kereshetünk a 

történelmi-társadalmi helyzet és a bűntény között. 

 

Pármunka: 

A regény szerkezete 

Vizsgáljátok meg a regény szerkezetét a kérdések, feladatok 

segítségével! 

– Állapítsátok meg a regény szerkezeti egységeit, adjatok címet a 

nagyobb egységeknek, indokoljátok döntéseteket! 

Cím Fejezetek 

Gömbös Gyula és a zsidó lány 

halála 

I‒II. 

Gordon nyomozása III‒V. 

A titok felderítése VI‒VIII. 

Igazságszolgáltatás XI‒X. 

 

Indoklás (egyéni vagy páros lehet): ………………………………….. 

 

– Milyen szöveggel kezdődik a regény? Egy részlettel kezdődik a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pármunka 
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Mirjam című női zsidó imakönyvből. 

– A zsidó imakönyv részlete mit jelenhet és hogyan kapcsolódhat 

a regény világához? 

„Óh légy irgalommal énhozzám, mert egyedül téged nevezhetlek 

atyámnak, mert nincs fölöttem apai oltalom ezen a földön. A te 

végzésed nélkül egyetlen felleg sem gyűlhetik össze az égnek boltján, a 

te végzésed nélkül egyetlen kis virágot sem téphet ki a szélvész ‒ ha te 

nem akarod, annak a védtelen kis fecskefészeknek az eresz alatt sem 

eshetik semmi bántódása, mitől is féljek, ha te énvelem vagy?ˮ (írta dr. 

Kiss Arnold. Budapest, 1904) 

Szőllőy Fanni beleszeretett egy zsidó fiúba, s a lány felakarta venni a 

zsidó vallást, amelyet Szőllősy úr nem támogatott. Az apa féltette 

családi helyzetét és vagyonát, mivel német politikusokkal üzletelt, s 

inkább kitagadta saját lányát. Elmondható, hogy Fanny apja helyett 

Istentől várja a segítséget, a támaszt és a megoldást problémáira.  

– Egyénileg fogalmazzátok meg egy-egy tömör mondatban a 

következőket a regény egészére vonatkozóan! 

 

Alaphelyzet: ............................................................................  

Probléma:................................................................................. 

Megoldás: ................................................................................ 

 

A következőkben a tanulók egyénileg oldják meg a kérdéseket. 

Egyéni munka: 

A következő kérdésekre kell válaszolni: 

– A legtöbb jelenetet kinek a szemével látjuk? Leginkább egy 

jelen nem lévő harmadik szemével látjuk. 

– Mi jellemzi a narrátort? (A narrátor folytonosan visszautal 

adatokra, tényekre, melyek a rendszerezést szolgálják, de nem 

egy esetben figyelemelterelő funkcióval is bírnak.) 

– Melyik századba helyezi Kondor a cselekményét? A szerző a 

20. század harmincas éveibe helyezi, tehát a húszas évek 

derekán játszódik a cselekmény. 

– Kondor Vilmos a legnagyobb pontossággal mutatja be 

........................................................................................... 

(a korabeli helyszíneket, eseményeket és a társadalmi hátteret.) 

– Írjatok példákat a korabeli helyszínekre! (kávéházak, 

ökölvívócsarnokok...) 

– A regényben milyen mondatokkal találkozunk? Mit 

ébresztenek az olvasóban? (Homályos értelmű,  sugalló, sejtető 

mondatokkal találkozunk, melyek kíváncsiságot ébresztenek a 

befogadóban. 

 Csoportmunka: 

A tanulókból kialakítok két csoportot. A  regény bevezető mondatát 

adom az egyik  csoportnak, a regény utolsó mondatát a másik 

csoportnak. A tanulók feladata, hogy a kapott mondatokból 

fogalmazzanak egy rövid történetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyéni munka, 
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1. melléklet 

 

 

Ábra 24. Kondor Vilmos 

 

 

Az elkészült munkákat az óra végén meghallgatjuk. 

 

 

 

III.     BEFEJEZŐ RÉSZ 

Házi feladat: 

Házi feladatként nézzétek meg Gárdos Éva rendezését a  Budapest 

noir című filmjét, és figyeljétek meg, ott  a karakterek ábrázolását 

(Gordon Zsigmondét, Krisztináét, Vörös Margóét...)! A következő 

órán a film és a regény kapcsolatáról fogunk beszélni.  

 

 

 

 

 

 

házi feladat 

kiosztása 
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Ábra 25. Kondor Vilmos Budapest noir 

 

 

Ábra 26. Budapest noir 
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ÓRATERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 

ÁLTALÁNOS ADATOK 

 

 
ISKOLA: 

HELYSÉG: 

OSZTÁLY: 

IDŐPONT: 

 

 

MÓDSZERTANI ADATOK 

 

TÉMAKÖR: A Budapest noir című könyv bemutatása filmkultúra segítségével 

MÓDSZERES EGYSÉG: Kondor Vilmos Budapest noir című regény és film alapján 

ÓRATÍPUS: házi olvasmányt feldolgozó óra. 

 

OKTATÁSI FELADAT: 

 

➢ a Budapest noir című regény szereplői, 

➢ krimi a filmvásznon, 

➢ a kameraállások megfigyelése filmeken keresztül. 

 

NEVELÉSI CÉL: 

• a kifejezőkészség fejlesztése, 

• a koncentráció fejlesztése, 

• az önálló gondolkodás és megfigyelőképesség fejlesztése, 

• az önálló véleményalkotás fejlesztése, 

• az érvelési készség fejlesztése. 

 

MUNKAFORMA: frontális munka, csoportmunka, pármunka, egyéni munka 

OKTATÁSI-NEVELÉSI MÓDSZER: tanári előadás, tanári kérdés, 

magyarázat, elemzés, megbeszélés, szemléltetés, kreatív írás. 

TAN ÉS SEGÉDESZKÖZÖK: laptop,vetítő, könyv. 

FELHASZNÁLT IRODALOM: 
 

• Bánki Éva. 2014. A bűn nyelvét megtanulni. Tanulmányok a kemény krimiről. 

Budapest: Napkút Kiadó. 

• Benyovszky Krisztián. 2003. A jelek szerint: A detektívtörténet és közép-európai 

emléknyomai. Pozsony: Kalligram. 

• Benyovszky Krisztián. 2008. Kriptománia. Pozsony: Kalligram. 

• Benyovszky Krisztián‒H. Nagy Péter. 2009. Lepipálva. Tanulmányok a krimiről. 

Dunaszerdahely: Lilium Aurum. 

• Erdélyi Margit. 2014. Az irodalomoktatás új kihívásai. Budapest: Gondolat Kiadó. 

• Kondor Vilmos. 2017. Budapest noir. Budapest: Libri Kiadó. 

• Miklós Ágnes Kata. 2018. A nyolc fogaskerék esete. A detektívtörténetek 

mechanizmusai. Budapest: Napvilág Kiadó. 
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KORRELÁCIÓ: Irodalom, történelem, filmművészet. 

TANÁR: Nyírádi Klaudia 

 

AZ ÓRA SZERKEZETE 

 

 

 

 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 

 

 

➢ Motiváció 

 

➢ Célkitűzés 

 

 

 

II. FŐ RÉSZ 

 

 

➢ a Budapest noir című regény szereplői, 

➢ krimi a filmvásznon, 

➢ a kameraállások megfigyelése filmeken 

keresztül. 

 

 

III. BEFEJEZŐ RÉSZ 
 

➢ Házi feladat kiosztása 
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Az óra menete 

 

I. BEVEZETŐ RÉSZ 

 

Motiváció: 

–  Gárdos Éva rendezésében levetítem a Budapest noir című regény 

alapján készült film előzetest. A tanulók véleményének meghallgatása. 

https://www.youtube.com/watch?v=dt9wyBnTPY0  

– A múlt órán házi feladatként feladott  Budapest noir című filmet 

közösen megbeszéljük a tanulókkal. 

Megvitatjuk a regény és könyv kapcsolatát, illetve a karakterek 

ábrázolását. 

Kérdésekkel terelgetem a diákokat a helyes válaszok irányába.  

A következő kérdések hangzanak el: 

– Tetszett-e nektek a Budapest noir című film? (igen/nem) 

– Miért tetszett, vagy miért nem tetszett? (tetszett, mert a...... 

illetve nem tetszett, mert..............) 

– A film visszaadja az 1930-as évek Budapestjét úgy, mint a 

regény? (Igen. Elmondhatjuk, hogy nem az a lényeg, hogy 

fény derüljön a gyilkos kilétére, hanem az, hogy bemutassa 

ezt a régi világot, amelyet feltehetőleg nem sokan ismernek 

már. Belelátunk a főváros akkori működésébe, a politikai 

életbe, a bordélyházak világába, ezáltal pedig egy kiváló 

korrajzot kapunk Budapestről.) 

– Hány igazi főszereplője van a Budapest noirnak? (kettő, 

Budapest és Gordon Zsigmond) 

– Mit jelent Gordonnak Budapest? (Budapest az ő városa 

volt, hacsak tehette nem ment el Pestről. Mindig 

kényelmetlenül érezte magát, ha távol van, tehát Pest neki 

biztonságot jelentett. 

– Gordon Zsigmond pozitív figura? (nem igazán, szereti a 

bokszot, az italt, a rendőrség beleegyezése nélkül nyomoz, 

olykor lefizeti vagy megfenyegeti az embereket az 

információ megszerzése érdekében.) 

– Milyen Vörös Margó és Krisztina karaktere? (Vörös 

Margónál a társasági élet, a testiség a rendetlenség 

uralkodik. Krisztina önálló, független, határozott 

személyiségű, felelősségteljes ember, akire mindig lehet 

számítani.) 

– Melyik szereplő jellemábrázolása tetszett? (egyéni válasz) 

– Tudtok-e esetleg novellákat, regényeket, melyek meg lettek 

filmesítve? (A kőszívű ember fiai, A Pál utcai fiúk, 

Sorstalanság...) 

 

Célkitűzés:  

Elsődleges célom az, hogy bemutassam, miként kapcsolható össze az 

DIDAKTIKAI-

MÓDSZERTANI 

MEGJEGYZÉSEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szemléltetés,  

megbeszélés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dt9wyBnTPY0
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irodalom és a film a tanítási órán. A film bevonása segít, hogy a 

diákok aktívan részt vegyenek a tanulási folyamatban.   

Továbbá igyekszem megvilágítani a regény szereplőinek 

gondolkodásmódját és személyiségüket.  

 

II. FŐ RÉSZ 

A laptop és a kivetítő segítségével a diákoknak Kondor Vilmos 

Budapest noir című regényéből készült filmből mutatok képeket. 

Pármunka: 

Készítsétek el az adott filmkockához a történet rövid, néhány soros 

összefoglalóját! 

 

Csoportmunka: 

Activityvel folytatjuk az órát. Tulajdonságkártyákat készítek, melyekre 

tulajdonságokat írok a könyvben levő szereplőket jellemzői alapján. 

 (pl. Krisztina-önálló, Mór-kedves, Gordon-kitartó...)  

Tulajdonságkártya 

önálló kedves 

kapzsi kitartó 

rendetlen őszinte 

 

Előadásmód kártyákat is csinálok, melyekre felírom azt a módot, 

ahogyan a csoport egyik tagjának elő kell adnia az adott tulajdonságot. 

(mutogatás, körülírás).  

Előadásmód kártya 

mutogatás körülírás 

 

Mindegyik csoportból valaki húz egy tulajdonságkártyát és egyet az 

előadásmódok közül. A feladat az lesz, hogy úgy prezentálja a kapott 

szót, hogy a csapattársai kitalálják azt. Egy perc leteltével a többi 

csoport is lehetőséget kap a találgatásra, ezáltal a rablásra is.  

Mikor az egyik csoportnak sikerül rájönnie a megfejtésre, meg kell 

mondania, ki rendelkezett az adott tulajdonsággal a Budapest noir 

című könyvben. 

 

Tanári előadás: 

A diákokat bevezetem a kameraállások világába. 

– Általában az irodalmi műben a narrátor olyan, mint a távcső, 

fényképező vagy kamera. A narrátor szerepe olyan, mint a filmben a 

kameráé. Az irodalmi műben az elbeszélő szemszögéből látjuk az 

eseményeket, a filmben pedig azt látjuk, amit a kamera mutat.   

Kameraállások: 

•  nagyközel / szuperplán = az emberi test kis részének vagy 

valamilyen izolált tárgy kiemelésére szolgál. (a képen egy kéz, 

szempár, egy cipő, egy kavics stb. látható csupán) 

• félközel / szekond plán = az alakok, tárgyak félig látszanak és 

a környezetükből is néhány elem. 

• kistávol / kistotál = az alakok, tárgyak egészében láthatók, a 
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képhatárt nem érintik. (de esetleg egyetlen alak betöltheti a 

képmezőt) 

• nagytávol / nagytotál = az alakok nagyon messze látszanak, 

kis pontként tűnnek föl a tájban, vagy csupán a táj panoramikus 

képét látjuk. 

 

Pármunka: 

 ‒ Nyomtatott lapot osztok ki a diákok között.  Összpontosítaniuk kell 

a kameraállásokra! Meg kell határozniuk, hogy a 4 kameraállás közül, 

melyek láthatóak a képeken. A feladat után megbeszéljük, az 

észrevételeket.  (Az első kép félközel/szekond plán, második kép 

kistávol/kistotál, harmadik kép nagytávol/nagytotál) 

A Budapest noirból, a Zodiákusból és a Viharszigetből rövid részletet 

vetítek.  

A diákoknak a kameraállások közül a félközelt/szekond plánt és a 

kistávolt/kistotált kell szemügyre venniük. 

https://www.youtube.com/watch?v=dt9wyBnTPY0 (Budapest noir) 

https://www.youtube.com/watch?v=VhwdFyjeBZU (Zodiákus) 

https://www.youtube.com/watch?v=d6AnK8bbfgY (Viharsziget) 

 

Egyéni munka: 

Kreatív írásgyakorlat: 

Képzeld el, hogy most írod krimi regényedet. A regény 300 oldal lesz. 

Éppen a 133. oldalnál tartasz. Írd le ez az oldalt! 

 

 

 

III.     BEFEJEZŐ RÉSZ 

Házi feladat: 

Reklám készítése a feladat. 

Mutasd be kedvenc krimi regényedet vagy filmedet! 

A feladatot lehet plakát formájában, műből/filmből kiemelt 

tárgyakkal, idézetekkel, riport készítésével reklámozni. (A diákok két 

napot kapnak a házi feladatra.) 
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https://www.youtube.com/watch?v=dt9wyBnTPY0
https://www.youtube.com/watch?v=VhwdFyjeBZU
https://www.youtube.com/watch?v=d6AnK8bbfgY
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1. melléklet 

 
 

Ábra 27. Gordon Zsigmond 

 

 

 

 

Ábra 28. Gordon és Vörös Margó 

 

 

 

 

 

Ábra 29. A holttest 
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Ábra 30. Gordon és Krisztina 

 

 

2. melléklet 

 

 

 

Ábra 31. Budapest noir 

 

 

 

 

Ábra 32. Budapest noir 
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Ábra 33. Gordon 
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Javaslatok a detektívtörténetek oktatására  
 

Az iskolákban a diákokban elsősorban az irodalom iránti fogékonyságot, olvasás iránti 

kedvet, a motivációt és a kommunikációs képességeket kell fejlesztenünk. 

Az irodalmi kánon és a kötelező olvasmányok kijelölése mellett fontosnak tartom azt, hogy a 

diákok megismerkedjenek számukra izgalmas, érdekes és a világukba könnyen beilleszthető 

művekkel. 

A bűnügyi történetek mindig is az irodalom részét képezték. Ennek ellenére a krimi, mint 

önálló irodalmi kategória csak a XIX. század közepe óta létezik. 

Az iskolákban nem nyílik elegendő tér a krimi, a fantasy, a horror vagy éppen a thriller 

olvasására. Ezekből keveset találunk a kötelező vagy az ajánlott olvasmányok listáján. 

A következőkben három Poe novellát (A Morgue utcai kettős gyilkosság, Az áruló szív, Az 

aranybogár) és Kondor Vilmos Budapest noir című regényét említem meg, melyek 

alkalmasak a krimi megismerésére, továbbá a szövegértés és a képzeleterő fejlesztésére is. 

A detektívregény viszonylag könnyen fogyasztható irodalom, amely lebilincseli és magával 

ragadja befogadóját. A fordulatokban gazdag írások intellektuális gondolkodásra késztetik az 

olvasót. A rejtély vagy titok megismerésének vágya folyamatosan fenntartja az érdeklődést, 

míg a fő cselekmény mellett színvonalas képi leírásokkal találkozhatunk. 

A krimi műfaj története 1841-ben kezdődött Edgar Allan Poe A Morgue utcai kettős 

gyilkosság című novellájával. E novella során a diákok megismerkedhetnek a detektívtörténet 

műfajának megalkotójával,  a krimivel mint műfajjal, a detektívtörténet alapjaival, a detektív 

személyiségével és nyomozási módszerével. 

A novella elemzése során Dupin, a nyomozó logikus okfejtését lehet a figyelem 

középpontjába állítani, illetve a krimi legfontosabb motívumaira is ki lehet térni például a 

detektív kivételes képességeire, a bűntényre, a segédre és a rendőrség munkájára.  

Poe Az áruló szív című novellája kiválló példa a rémtörténetek olvasására. 

Olvasóként közvetett módon átélhetjük a szereplő által megélt borzalmakat. Az elbeszélés 

mindenképpen az emberi lélek sötét oldala köré szerveződik, s a történet középpontjában egy 

gyilkosság áll. A diákokkal csoportmunka vagy pármunka segítségével megvitathatjuk a 

narrátor viselkedésére és beszédmódjára vonatkozó tüneteket. A tanulók az elbeszéléshez 

diagramot készíthetnek, illetve kreatív írásgyakorlat során egy rémtörténetet is írhatnak.  

Edgar Allan Poe Az aranybogár című novellájában a rejtvényközpontú detektívtörténettel és a 

titkosírás izgalmas megfejtésével ismerkedhetnek meg a diákok. 
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A diákok különböző furfangos szókirakót vagy keresztrejtvényt kapnak, melyet egyénileg 

vagy párban kell megoldani. Igyekszem elérni, hogy a tanulóknál megjelenjen a logikai 

játékosság, a kódfejtés öröme, a képzelőerő fokozása, a szókincs bővítése. 

A Poe novellák mellett érdemes foglalkozni az első magyar történelmi krimivel, erre jó példa 

Kondor Vilmos Budapest noir című regénye. 

Célom a regénnyel kapcsolatos elsődleges olvasói tapasztalatok feltárása, az önálló 

véleményalkotás és a szövegalkotás fejlesztése. 

A regény elemzése során kitérhetünk a cím vizsgálatára, a téma megjelölésére, az írói 

ábrázolás sajátosságaira, a tér és az idő szerepére, a szereplők jellemzésére, illetve a mű 

hatására. 

A diákok a Budapest noir című regény feldolgozásakor új élményt kapnak azáltal, hogy 

nemcsak könyvként, hanem filmként is találkoznak egy izgalmas történettel. A diákokkal 

megvitathatjuk az  irodalmi mű és a film kapcsolatát, illetve a különböző karakterek 

ábrázolását. A tanulók a regényből megismert szereplőket  jellemezhetik gesztusokkal, 

mimikával. A szereplők tulajdonságának  bemutatására jó játék az Activity, ugyanis itt a 

diákok elmutagathatják, és körülírhatják a Budapest noir című könyvben lévő szereplőket. 

Fontos, hogy a tanulók megismerjék a filmelemzés egyszerű módszereit például a 

kameraállást és -mozgást. Hiszen a filmes technikák ismerete elsősorban a filmművészetben 

való orientációt segítik, de párhuzamba állítható az irodalmi technikák értelmezésével is. 

 A regény kapcsán a tanulókat be lehet vezetni a kameraállások világába is. Hiszen az 

irodalmi műben a narrátor olyan, mint egy kamera. Legtöbbször a narrátor szerepe olyan, 

mint a filmben a kameráé. 

Azt szeretném elérni, hogy a diákok mindig nagy örömmel és nagy lelkesedéssel fogadják ezt 

a művet és kreatívan vegyenek részt a feldolgozó munkában. A téma feldolgozását lehet 

egyénileg, pármunkában, illetve csoportmunkában végezni. A feladatok megoldásánál a 

csoportmunka serkentőleg hat az osztály minden tagjára. Természetesen a regény 

feldolozásának sikeressége mindig az adott tanulócsoporttól függ.  

A pedagógus számára eltérő gondolkodású tanulókat együtt nevelni nagy kihívást jelent, 

azonban ha megtudja teremteni a kedvező tanulási feltételeket, és a csoportokat megfelelően 

összeállítja, akkor az együttes munka eredményessé válik.  
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Összefoglaló  

 

A dolgozatomban egy átfogó képet adok a detektívtörténetről, továbbá Kondor Vilmos 

Budapest noir című regényéről. 

A detektívtörténetek esetében az alapséma megismerését és megértését, a  bűncselekményt,  a 

fokozatos felderítést és a tettes néven nevezését lehet bemutatni.  

A krimi a bűntények felderítésével, valamint a detektívek, a bűnözők és a rendőrök világával 

foglalkozik. A műfaj lényeges elemei a bűntény, amelynek a gyilkosa a végkifejletig 

ismeretlen, a nyomozás, a tehetetlen rendőrség, a csavaros eszű mesterdetektív és a leleplezés. 

A detektívregényekben elsődleges a bűntény, ami az olvasó számára a rejtvényfejtéshez 

hasonló élményt szolgálja. A befogadó a rejtélyt a detektívvel együtt élheti meg és derítheti 

ki. 

Foglalkoztam az ifikrimikkel, mivel érdekeltek a gyerekkori és ifjúsági detektívtörténetek 

változatai. Továbbá érdekelt a populáris irodalom oktatása és az olvasásszociológiai 

szempontok is. Külön fejezetet szenteltem a populáris irodalom oktatására, érdekelt, hogy 

megnézzem, milyen problémákkal szembesülhet a tanár vagy a diák egy ilyen órán, illetve 

ezeknek a felmerülő gondoknak mi lehet a megoldása. 

A diákok számára gondot jelent az is, hogy a kötelező olvasmányok legtöbbje számukra 

unalmas és nehezen érthető. Ezért előnnyel jár, ha bevonjuk a kortárs populáris műveket az 

irodalomtanításba. Legfontossabb az, hogy a diák olvasson és gondolkodjon. 

A magyartanítás elsődleges célja az írás- és olvasási készség elsajátítása, de a pedagógusnak 

figyelni kell arra, hogy a diákok tudjanak következtetéseket levonni a hallott és olvasott 

szöveg alapján, legyenek önálló gondolataik és megjegyzéseik. 

A krimire vonatkozóan óraterveket készítettem, melyekkel motiválhatjuk és sikerre vihetjük a 

gyerekek tanulási folyamatát. Az óratervek feldolgozására Edgar Allan Poe három novelláját 

(A Morgue utcai kettős gyilkosság, Az áruló szív, Az aranybogár) és Kondor Vilmos Budapest 

noir című regényét használtam fel. 

Az óratervek megvalósításakor fontos, hogy a tanulók ne csak meghallgassák és elolvassák az 

új ismereteket, hanem szemmel láthatová is tegyük a számukra. Elmondható, hogy a 

szemléltetés nem csak hatékony, hanem ajánlatos oktatási módszer is. Az irodalomórán videó, 

film, festmények segítségével közölhetünk ismereteket, sőt lehetőség nyílik új 

információforrások megismerésére is. 

A célom a diákok aktivitásának kialakítása, ilyen péládul a figyelem, koncentráció, az 
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emlékezeti élénkség és a gondolkodás intenzitása. 

Érdemes minden tanórát motivációval kezdeni, ahol a tanulók ráhangolódnak az aznapi 

tanagyagra. A tanulók játszva is elsajátíthatják a megértéshez szükséges előfeltevéseket. A 

legfontosabb, hogy motiválva legyenek a tanulók és élvezzék az adott óra minden pillanatát. 

Mindent egybevetve elmondhatjuk, hogy a krimi korosztálytól függetlenül fejlesztheti az 

olvasási és szövegértési készséget, a képzeletet és a fantáziát, illetve a különböző szerepek 

tisztázását. Szintén hasznos lehet, ha meséltetjük a különböző detektívtörténeteket, mivel így 

megtanulnak a gyerekek történeteket összerakni, és önbizalmat szereznek ahhoz is, hogy 

megszólaljanak társaik előtt. 
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