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A klasszikus detektívtörténet bizonyos szempontból tekinthető egyfajta modern népmesének, 

mivel a meglehetősen merev sémára épülő műfaj egyik állandó eleme a történet végén minden 

esetben bekövetkező igazságszolgáltatás. Az olvasó számíthat arra, hogy amellett, hogy 

megoldódik a rejtély, azaz kiderül, ki követte el a gyilkosságot, a bűnös meg is bűnhődik. Az 

olvasót a büntetés minden esetben megnyugvással tölti el, mert a klasszikus detektívtörténet 

nem kérdőjelezi meg a vétkes morális értékét. Ahogy a népmesében, itt is egyértelműen 

elhatárolódik egymástól a jó és a rossz, és a megkérdőjelezhetetlen morális értékek mentén 

kialakuló olvasói elvárást a szöveg beváltja: a rossz megbűnhődik, a jó pedig elnyeri jutalmát. 

Éppen ebben a tulajdonságában rejlik a detektívtörténet egyik vonzereje: Megunhatatlan 

élvezetet jelent számunkra a megnyugtató „látvány”, hogy bár felborulhat a világ morális 

rendje, az végül mégis mindig újra helyreáll. A klasszikus detektívtörténet ezáltal kiszolgálja 

elemi igazságérzetünket, intuitív morális ítéleteinket és nem késztet minket azok 

felülbírálására, megkérdőjelezésére. A történet végpontja valódi zárlat, mely nem hagy 

bennünk kérdéseket és kétségeket, hanem tökéletes megoldást nyújt a történet elején kialakult 

rendbontó eseményre.  

Ugyanakkor az erre a stabil sémára épülő detektívtörténetek mellett szinte a műfaj 

születésének pillanatában megjelentek azok a regények is, melyek kísérletezni kezdtek a 

műfajjal és a legkülönbözőbb módon feszegették annak határait. A detektívregény műfajának, 

mint tudjuk, nem a morális igazságszolgáltatás a központi eleme, hanem a racionális 

megismerés lehetőségében való hit megerősítése.1 Hogy mégis van egy erőteljes morális 

vonatkozása is, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a kísérletező detektívregények a 

műfajnak ezt az elemét is bonckés alá vették és felvetették azokat a lehetőségeket, melyek 

kimozdítják a regény szerkezetét a két pólusú karakterábrázolás fekete-fehér erkölcsi 

rendjéből és egy morális dilemma köré szervezik a cselekményt. Ezek közül egy korai, még 

                                            
1 Lásd erről BÉNYEI Tamás, Rejtélyes rend: a krimi, a metafizika és a posztmodern, Akadémia, Budapest, 2000. 



nagyon visszafogottan kísérletező detektívregénnyel, Agatha Christie Gyilkosság az Orient 

expresszen című regényének végkifejletével foglalkozom a jelen tanulmányban, amely még 

teljes mértékben klasszikus detektívtörténetnek tekinthető, hiszen nem viseli magán azokat a 

posztmodern jegyeket, melyek a detektív-sémát alapjaiban forgatják fel, ugyanakkor egy 

olyan zárlattal rendelkezik, mely éppen a morális ítélet szempontjából nem simul tökéletesen 

a klasszikus sémába. Az igazságszolgáltatásnak egy klasszikus, s így hosszú múltra 

visszatekintő kérdését veti fel, melyben egyúttal határozottan állást is foglal. 

Tanulmányomban a regény által felvetett morális kérdést járom körül. Első lépésben azzal 

foglalkozom, milyen kognitív képességek állnak a morális ítélkezés hátterében és mi ezek 

evolúciós eredete. Második lépésben a kétféle jog problémáját tárgyalom, ami véleményem 

szerint a regény zárlatában ábrázolt morális dilemma hátterében áll. Harmadrészt pedig azt a 

kérdést igyekszem megválaszolni, hogy miért fogadja el a legtöbb olvasó Agatha Christie 

történetének végkifejletét és többségünk miért nem fogadná el az eset ilyen megoldását, ha az 

nem fiktív, hanem valós történet lenne, azaz mennyiben különbözik morális ítéletünk 

fikcionális és valós kontextusban.  

 

 

A poétikai igazságszolgáltatás mint olvasói elvárás 

 

A poétikai igazságszolgáltatás fogalma eredetileg arra vonatkozott, hogyan jutalmazza illetve 

bünteti meg a szerző hőseit, azaz hogyan szerez érvényességet a cselekmény alakítása által a 

műben uralkodó erkölcsi világrendnek. A fogalom azonban messze nem alkalmazható olyan 

következetességgel az irodalmi szövegekre, ahogy azt az olvasó megkívánná, hiszen az 

irodalmi szövegek jelentős része éppen a világ igazságtalanságát és az erkölcsi rend 

érvényességének meghiúsulását mutatja be, sőt a tragédia cselekményszövését teljes 

egészében a bűn és büntetés mértékének aránytalansága irányítja. Azonban éppen ezeknek a 

műfajoknak a befogadástörténete mutatja különösen szembetűnően, milyen komoly 

erőfeszítéseket tesz az olvasó annak érdekében, hogy a poétikai igazságszolgáltatást 

beteljesülni lássa. Még a professzionális olvasók sem tudják függetleníteni magukat attól az 

elemi olvasói igénytől, hogy azoknak a szereplőknek, akiket a költő a cselekmény végén 

halállal vagy egyéb nehéz sorssal sújt, valamilyen bűnt tulajdonítsanak, és élettörténetükben 

megkeressék azt az eseményt, amely a büntetést igazolja. Számtalan értelmezés született 

például Oidipusz történetéről, melyben azt latolgatják a szerzők, vajon van-e valami bűne 



Oidipusz királynak, amiért bűnhődnie kell, és ha igen, mi az, vagy bűntelenül bűnhődik-e a 

történet végén.2  

A poétikai igazságszolgáltatás tehát sokkal következetesebben érhető tetten olvasói 

elvárásként, mint a szerzői konstrukció részeként. Ennek köszönhető, hogy az evolúciós 

érvelésű kognitív poétika újra felfedezte magának a fogalmat, immár egyértelműen az olvasó 

felől közelítve a jelenséghez. Eszerint a felfogás szerint a poétikai igazságszolgáltatás az 

értelmezés folyamatában jön létre, sőt az értelmezés irányultságát nagymértékben 

meghatározza. Befolyásolja azt, hogy az olvasó milyen módon tölti ki a szöveg üres illetve 

meghatározatlan helyeit és milyen oksági kapcsolatokat tulajdonít az események logikájában.3  

A poétikai igazságszolgáltatás mint olvasói elvárás az evolúciós szemléletű kognitív poétika 

szerint egy minden emberben meglévő pszichológiai képességben, az igazságérzetben 

gyökerezik. Az igazságérzet egy olyan irányultság az emberben, amely arra késztet minket, 

hogy embertársainkat és cselekvéseiket, valamint saját magunkat és saját cselekedeteinket 

erkölcsi értelemben megítéljük. Eldöntsük, hogy a másik embert jónak vagy rossznak, 

cselekedeteit helyesnek vagy helytelennek tartjuk. Ahogy a fogalom is utal rá – 

igazságérzetről és nem igazságtudatról van szó –, ez a pszichológiai képesség ösztönszerűen 

működik, nem szükséges, hogy az illető tudatában legyen azoknak az elveknek, amik alapján 

erkölcsi ítéletet hoz; sokkal inkább érzelmei befolyásolják ítéletében.4  

Pszichológiai kísérletek igazolták, hogy ez az elemi igazságérzet olyan erős az emberben, 

hogy sok esetben inkább bizonyos szempontból irracionálisnak tűnő döntést hoz annak 

érdekében, hogy elkerülje az igazságtalannak ítélt helyzetet. Ennek a pszichológiai 

irányultságnak a legkézenfekvőbb bizonyítékát az ultimátumjáték nevű pszichológiai kísérlet 

adja: a két résztvevő feladata, hogy 100 egységet elosszanak egymás között. Az egyik 

résztvevő az elosztó, a másik a válaszadó5; az elosztó javaslatot tesz arra, hogyan osszák fel 

az adott összeget, a válaszadó pedig eldöntheti, hogy ezt a felosztást elfogadja vagy elutasítja. 

Amennyiben elfogadja a javaslatot, mindketten megkapják az adott összeget, amennyiben 

elutasítja, egyikőjük sem kap semmit. A játékelmélet szerint a feladat megoldása az, hogy az 

elosztó a 99:1 arányú elosztásra tesz javaslatot, hiszen így maximalizálja a saját hasznát, 

                                            
2 Számtalan további példát hoz az igazságosság olvasói elvárását alátámasztandó Karl EIBL, Poetische 

Gerechtigkeit als Sinngenerator = Poetische Gerechtigkeit, szerk. Sebastian DONAT – Roger LÜDEKE et. al, 

DUP, Düsseldorf, 2012, 215-240. 
33 V.ö. EIBL, I. m., különösen 219. 
4 Ennek a felfogásnak a rövid történetéről lásd HORKAY Hörcher Ferenc, A költői igazságszolgáltatásról = 

Iustum Aequum Salutare 2 (2007), 43-55. 
5 A Magyar terminológiát Ambrus-Lakatos és tsai tanulmányából vettem át: AMBRUS-LAKATOS Loránd – 

MESZERICS Tamás, Az ultimátumjáték elemzéséhez = Közgazdasági Szemle, Június (2003), 505-518. 



ugyanakkor a válaszadó sem távozik üres kézzel, így a javaslatot tevő játékos számíthat arra, 

hogy a másik elfogadja a javaslatot. Ugyanakkor a kísérletek azt bizonyították, hogy az 

elosztás nem eszerint a matematikai logika szerint történik. Az elosztó gyakran tesz javaslatot 

az 50:50 arányú felosztásra, de az egyharmad-kétharmad elosztásnál egyenlőtlenebbet 

jellemzően nem javasol, mert ebben az esetben a válaszadó legtöbbször nem fogadja el a 

javaslatot. Mindezt annak ellenére, hogy a javaslat visszautasításával ő sem kap semmit. A 

kísérletet elemző tanulmányok amellett érvelnek, hogy ebben az esetben a játékosok 

döntéshozatalát nem gazdasági elvek irányítják, hanem a méltányossági norma; a játékosok 

közelebb állnak a „homo moralishoz”, mint a „homo oeconomicushoz”.6 

Az ilyen és ehhez hasonló7 pszichológiai kísérletek egyértelműen igazolják, hogy az ember 

pszichológiai „felszereltségének” alapvető részét képezi az igazságérzet. Az azonban, hogy 

honnan ered ez a mélyen gyökerező, ösztönszerű érzés az emberben, nem egy könnyen 

megválaszolható kérdés a pszichológia számára, hiszen nehéz megmagyarázni minden olyan 

viselkedésformát, amely az egyén érdekeivel nem harmonizál, esetenként kifejezetten 

szemben áll velük. Az evolúciós pszichológia mindazonáltal több, mára elfogadott elméletet 

állított fel arra vonatkozóan, honnan ered az altruizmus, az a magatartásforma, mikor „az 

egyik egyed a saját „kárára” segítséget nyújt egy másik egyednek”.8 Alapvetően három típusú 

elmélet létezik az altruizmus magyarázatára.9 Az első magyarázat szerint az altruizmus első 

sorban rokonok között figyelhető meg, és így a rokonszelekcióra vezethető vissza. Az egyén 

ebben az esetben nem a saját egyéni rátermettségét növeli azáltal, hogy egy másik embernek 

segítséget nyújt, illetve igazságos elosztásban részesíti, hanem a saját „kárára” a génjeit 

hordozó másik egyént támogatja, és ezen keresztül közvetett módon a saját génjeinek 

átöröklődéséhez járul hozzá. A második magyarázat szerint akkor vagyunk segítőkészek 

embertársainkkal, ha azt reméljük, hogy később viszonzásban részesül segítő magatartásunk 

(reciprok altruizmus). A harmadik magyarázat szerint az önzetlenség lehet egyéni érdek, 

hiszen az az egyén, aki saját hátrányára másokat megsegít, a közösség tiszteletében részesül, 

ami a későbbiekben előnyt jelenthet számára. Az egyik legismertebb ilyen elmélet a 

költségesjelzés elmélet (costly signaling), mely szerint az altruizmus egy olyan költséges 

cselekedet az egyén részéről, mellyel azt mutatja, hogy olyan jelentős erőforrásokkal 

                                            
6 Lásd a játék elemzéséről bővebben AMBRUS–LAKATOS–MESZERICS, I. m., különösen 505-506. 
7 Az ultimátumjáték egy módosított változata, amely még radikálisabb tézishez vezet, a diktátorjáték.  
8 BIRKÁS Béla, Önzetlenség, támogatás, nagylelkűség = A lélek eredete. Bevezetés az evolúciós pszichológiába, 

szerk. BERECZKEI Tamás – PAÁL Tünde, Gondolat, Budapest, 2010, 189-219., itt 189. 
9 A következő összefoglalás két szövegen alapszik: BERECZKEI Tamás, Az erény természete. Önzetlenség, 

együttműködés, nagylelkűség, Typotex, Budapest, 2009 és BIRKÁS, I. m.  



rendelkezik, hogy nagy költségű ráfordításokat is megengedhet magának. Ezzel a közösség 

számára a rátermettségét bizonyítja és ezáltal tiszteletet vív ki. Az utóbbi két magyarázat 

kifejezetten a kiscsoportos életformához köti az altruizmus eredetét, hiszen csak egy belátható 

számú és egymással rendszeresen kapcsolatban álló embercsoport esetében áll fenn annak a 

lehetősége, hogy segítő magatartásunk később viszonzásra lel. Mindezen magyarázatokat 

inkább kiegészíti, mintsem verseng velük az az elmélet, miszerint az altruista 

magatartásforma kialakulása a csoportszelekció kontextusában értelmezhető a 

legmeggyőzőbben. Azoknak a csoportoknak ugyanis, melyek az altruizimus elve alapján 

szerveződtek, nagyobb esélyük volt a túlélésre, mint az önzésen alapuló csoportoknak, így az 

altruista magatartásforma viszonylag gyorsan elterjedt.  

Ahhoz, hogy egy közösség jól működjön, szükség van tehát az altruista viselkedésmódra. 

Gyűjtögető-vadászó közösségekben ez leginkább az élelem megosztásában nyilvánult meg: ha 

az éppen sikeres vadász megosztja élelmét más családokkal, akkor számíthat arra, hogy 

legközelebb, mikor ő esetleg kevésbé sikeresen vadászik, viszonzásképpen kap a másik által 

szerzett zsákmányból. Ez a kölcsönös segítségnyújtás mindazonáltal csak akkor működik 

hosszú távon, ha a közösség nem engedi, hogy bizonyos személyek élősködjenek a többieken 

és a csalókat megbünteti. A büntetés végrehajtása azonban költséggel jár a büntető számára, 

hiszen számolnia kell a csaló későbbi bosszújával, a haszon ugyanakkor a közösségé és nem 

az övé. Ezért hívják a visszaélést és csalást büntető magatartásformát altruistic 

punishmentnek.10  

Mivel a történetmondás antropológiai univerzálé, azaz minden kultúrában egyaránt 

megtalálható magatartásforma – az emberek mindenütt mesélnek egymásnak történeteket és 

meghallgatják egymás elbeszéléseit –, nyilvánvalóan jelentős szerepet játszottak 

kialakulásában azok a pszichológiai képességeink, melyek az ember kognitív 

alapfelszereltségéhez hozzátartoznak.11 Akár evolúciós mellékterméknek tekintjük a 

történetmondást, akár adaptációnak, mindenképp azt a pszichológiai mechanizmust kell 

azonosítanunk, mely a történetmondás egyetemes kialakulásához vezetett, illetve azt lehetővé 

tette. Számos elmélet született arról, mely pszichológiai képesség állhat a történetmondás 

kialakulásának hátterében. A legvalószínűbb magyarázat, hogy nem lehet (és nem is kell) 

egyetlen ilyen pszichológiai mechanizmust azonosítani, hanem azoknak a pszichológiai 

                                            
10 Bizonyos elméletek szerint csak az altruistic punishment képes magyarázni az emberek közötti együttműködés 

egyébként evolúciós logikával nehezen felfogható jelenségét. Lásd Ernst FEHR – Simon GÄCHTER, Altruistic 

punishment in humans = Nature, 415., (2002), 137-140.  
11 Ezekről összefoglalóan lásd HORVÁTH Márta, Evolúciós és kognitív kultúratudomány. Bevezető = U.ő., A 

művészet eredete. Kultúra, evolúció, kogníció. Typotex, Budapest 2014, 9-26, különösen 21-24. 



képességeknek az összességét érdemes számba venni, melyek egymással kölcsönhatásban 

játszottak szerepet a történetmondás kialakulásában.  

Az egyik legmeggyőzőbb ilyen elmélet William Flesh evolúciós pszichológiai 

megalapozottságú irodalomelmélete, melyben Flesh az altruistic punishmentnek a 

történetmondás kialakulásában játszott központi szerepét hangsúlyozza, amelyhez 

kapcsolódóan egyúttal fontos szerepet tulajdonít az tudatelmélet (Theory of Mind) is.12 Flesh 

azt feltételezi, hogy az emberben kétféle morális rendszer alakult ki: az egyik értelmében az 

egyén tudatában van annak, hogy része egy erkölcsi közösségnek és be kell tartania annak 

normáit. Ebben a rendszerben ítéli meg saját bűnösségét vagy bűntelenségét. A másik 

rendszer értelmében az egyén képes felismerni azt, hogy egy embertársa része egy morális 

közösségnek, és ennek alapján ítélkezni az ő bűnösségéről. A bűnösség látványa ebben a 

rendszerben haragot vált ki az egyénből, ez a morális érzelem pedig arra ösztökéli, hogy 

megbüntesse a bűnöst. A büntetésre, ahogy korábban már említettem, a közösség 

fennmaradásának érdekében van szükség. Flesh szerint azért alakult ki az emberben a 

történetek megismerésének vágya, hogy lássa megbűnhődni a bűnöst, azaz az altruistic 

punishment pszichológiai alapmechanizmusa vezetett a történetmondás univerzális 

kialakulásához.  

Flesh ugyanakkor vitatkozik azzal az évezredes irodalomelméleti hagyománnyal, mely a 

történet megértését a szereplőkkel való azonosulás által képzeli el. Flesh számos érvet 

sorakoztat fel az ellen, hogy az olvasó azonosulna az ábrázolt hőssel. Szerinte az olvasót 

sokkal inkább az érdeklődő megfigyelés jellemzi, egyfajta monitorozása a szereplő 

cselekedeteinek. Mintegy “kívülről” figyeli a szereplőt13, ahogy embertársait figyeli a 

hétköznapi életében, mégpedig Flesh szerint kifejezetten abból a célból, hogy felismerje a 

közösségen élősködőket és megbüntesse a bűnöst. Az érdeklődő megfigyelés során az 

elmeteóriának (Theory of Mind) nevezett pszichológiai képességére támaszkodik, azaz arra a 

kognitív mechanizmusra, mely képessé tesz minket mások elmeállapotainak feltérképezésére, 

szándékainak felismerésére és jövőbeli cselekedeteinek bejóslására viselkedésük 

megfigyelése által.14  

                                            
12 William FLESH, Comeuppance. Costly Signaling, Altruistic Punishment, and Other Biological Components of 

Fiction, Harvard Univ. Press, London, Cambridge, 2007. 
13 A nézőpont kérdésköréről lásd Szabó Erzsébet tanulmányát: SZABÓ Erzsébet, A nézőpont kérdéskörének újabb 

narratológiai megközelítései: fókuszok, paraméterek és kognícióelméleti hozadékok = Nézőpont és jelentés, 

szerk. SZABÓ Erzsébet – VECSEY Zoltán, Szeged, Grimm, 2010, 210-248. 
14 Ezeknek a képességeknek a gyermekkori olvasásban betöltött szerepéről lásd Szilvássy Orsolyának az ebben a 

kötetben megjelent tanulmányát: SZILVÁSSY Orsolya, Émile, Emil és a detektívek. A gyerekkrimi és olvasója a 

kognitív gyermekirodalom-kritika tükrében.  



A kétféle jog problémája 

 

A kognitív poétika alapvetően azt az álláspontot képviseli, hogy olvasás során ugyanazok a 

kognitív mechanizmusok működnek az emberben, mint a hétköznapi életben, azaz nincs 

jelentős különbség a fikcionális és valós környezetben történő megismerési folyamatok 

között. A morális ítélet vonatkozásában mégis feltételez egy alapvető különbséget. Abból 

indul ki, hogy a mai ember két rend között őrlődik: az első sorban érzelmileg és morálisan 

irányított közeli kapcsolatok és az inkább racionálisan és telemediálisan irányított távoli 

kapcsolatok, másképp fogalmazva a kisebb közösségek és a személyes viszonyaiban már 

átláthatatlan méretű társadalom morális rendje között.15 A természet alapvetően a kiscsoportos 

(család, horda) viszonyokra szerelt fel bennünket pszichológiai képességekkel; ha ezen a 

kereten túlhaladunk, akkor olyan „művi” segédeszközökre van szükségünk, mint szerződések, 

telekommunikációs eszközök, vagy általánosan érvényes törvények. Ezek viszont olyan 

mértékben tipizálják a cselekvést annak érdekében, hogy a szabályok betarthatók és 

szankcionálhatók legyenek, hogy érzelmi viszonyulásunk már nem játszhat szerepet az 

ítélethozatalban.16  

Erre a kettősségre az irodalom kétféleképpen is választ ad. Egyrészt témává teszi ezt a 

konfliktust, hiszen számos irodalmi szövegben az ábrázolt morális dilemma éppen a kettős jog 

problémájára vezethető vissza. A tragédia műfaja különösen erőteljesen épít a kettős jogból 

fakadó konfliktus ábrázolására, a legismertebb példa ebben a tekintetben az Antigoné, ahol a 

főhősnő a polisz által előírt (társadalmi) törvény és az isteni (természeti) törvény között 

őrlődik.  

Másrészt épít arra a megbízható olvasói reakcióra, miszerint fikcionális szövegek olvasásakor 

az olvasó jellemzően érzelmi alapon reagál az ábrázolt eseményekre.17 Míg valós 

környezetben hajlunk arra, hogy morális ítéleteinkben jelentős szerepet biztosítsunk a 

racionális döntésnek, és ne fogalmazzunk meg morális ítéletet objektívnek gondolt mérlegelés 

nélkül, addig az irodalmi befogadásban erőteljesebb, majdhogynem kizárólagos szerepet kap 

az érzelmi reakció. Ennek több oka is lehet. Bruun Vaage úgy gondolja, hogy elsősorban az 

magyarázza az irodalmi befogadásnak ezt a jellemzőjét, hogy alapvetően szórakozás céljából 

olvasunk fikciót, a racionális értékelés viszont jelentős kognitív megterheléssel jár, amit 

                                            
15 Ezt az álláspontot képviseli EIBL, I. m., valamint Margrethe BRUUN VAAGE, On the repulsive rapist and the 

difference between morality in fiction and real life = The Oxford Handbook of Cognitive Literary Studies, szerk. 

Lisa ZUNSHINE, Oxford University Press, Oxford, 2015, 421‒439. 
16 V.ö. EIBL, I. m. 224-227. 
17 Ezt állítja BRUUN VAAGE, I. m., 433., hasonlóan EIBL, I. m. 



ebben a helyzetben inkább kerülünk.18 Ugyanakkor az is jelentős szerepet játszik az érzelmi 

reakció dominanciájában, hogy az irodalmi szöveg a cselekvő hőst mindig közelről mutatja 

be, akár a szereplő perspektívájából, akár a fiktív világon kívül álló elbeszélő perspektívájából 

ábrázolja a cselekedeteit. Azaz legtöbbször viszonylag részletes leírást ad az eseményekről, 

foglalkozik a cselekvő hős motivációival, érzelmeivel és gondolataival, ezáltal lehetővé téve 

az olvasó számára, hogy ne csak a társadalmi jogrendszer általános törvényei alapján tudjon 

ítélkezni, hanem mintegy „személyes ismeretséget”, empatikus hozzáállást alakíthasson ki a 

szereplőhöz, és érzelmileg viszonyuljon hozzá.19 Amennyiben a cselekvésnek nem csak a 

végeredményét látjuk, hanem bepillantást nyerünk a cselekvő motivációiba és érzelmeibe is, 

könnyebben megértjük és elfogadjuk akár az első pillantásra morálisan elítélhető tetteket is.  

 

 

Morális dilemma az Orient Expresszen  

 

Agatha Christie 1933-ban írt Gyilkosság az Orient Expresszen című detektívregénye egy ilyen 

típusú, a kettős jog problémáján alapuló morális dilemmát mutat be. Míg a klasszikus 

detektívregényben egyértelműen azonosítható a gyilkos és az áldozat, és a kettőjük viszonya 

nem kérdőjeleződik meg, addig ez a regény elbizonytalanítja a detektívregényben stabilan 

megtalálható és azonosítható funkciókat20, és egyrészt a történet szintjén összemossa a 

„gyilkos” és „áldozat” identitását, másrészt ezáltal azt a kérdést is felveti, hogyan határozható 

meg az, hogy mit jelent gyilkosnak vagy áldozatnak lenni, valamint van-e átjárás a két 

kategória között. A történet elején áldozatként feltűnő szereplőről még a nyomozás elején 

kiderül, hogy valójában gyilkos, így a detektívtörténet azzal a problémafelvetéssel zárul, hogy 

a gyilkos gyilkosai gyilkosnak, vagy az elmulasztott intézményes igazságszolgáltatás 

beteljesítőinek tekintendők-e, illetve hogy milyen jogi keretek között tekintendők gyilkosnak, 

és van-e olyan jogi keret, melyben felmenthetők.  

A regény végkifejletét alkotó morális dilemma az evolúciós logika felől közelítve a korábban 

említett kettős jog problémáját veti fel. A nyomozónak döntenie kell arról, hogy leleplezze-e a 

valódi gyilkosokat vagy a rendőrség elé inkább egy fiktív történetet tárjon, ezáltal büntetlenül 

                                            
18 BRUUN VAAGE, I. m., 433. 
19 Empirikus kutatások kimutatták, hogy minél részletesebben ábrázolja a szöveg a cselekvő hőst, annál nagyobb 

eséllyel vált ki szimpátiát az olvasóból és egyúttal annál pozitívabb lesz az olvasó morális ítélete. V.ö. Frank 

HAKEMULDER, The Moral Laboratory. Experiments examining the effects of reading literature on social 

perception and moral self-concept, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, 2000.  
20 A “funkció” kifejezést itt proppi értelemben használom.  



hagyva a gyilkosság elkövetőit. A dilemmát a két jogi keret összeütközése okozza: a 

társadalmi jog keretében értelmezve a tettesek egy kegyetlen bűntényt követtek el, melyet a 

racionális elvek alapján megalkotott intézményes jogrendszer keretein belül el kellene ítélni. 

Az evolúciósan korábbi keletű, morális érzelmeinket éppen ezért erőteljesebben meghatározó 

jogi keretben azonban, melynek feladata a kiscsoport illetve a család védelme, a két funkció, 

az áldozat és tettes szerepe felcserélődik, és az eredetileg áldozatnak tűnő személy kegyetlen 

gyilkosként lepleződik le, míg az őt kivégző tettesek legmélyebb (anyai, testvéri, baráti) 

érzelmeikben megsértett áldozatok. Így a szerző számíthatott arra, hogy ha a természeti 

(kiscsoportos) keretet helyezi előtérbe, és ennek logikája alapján legitimálja a történet 

végkifejletét, elnyeri az olvasó helyeslését. Morális ítéletünket fikcionális történetek 

olvasásakor erőteljesebben meghatározzák érzelmeink21, mint a társadalmilag elfogadott 

jogrendszer tisztelete, a nyomozó által választott megoldás így jobban illeszkedik az olvasói 

elvárásokhoz, mint a nyomozó által végül elvetett, ámbár a valóságot feltáró megoldás. 

A dilemma mindazonáltal nem tekinthető valódi dilemmának, mert a nyomozónak nem két 

olyan lehetőség közül kell választania, melyek mindegyike valamilyen szempontból rossz 

döntésnek bizonyul: A szerző egyértelműen leteszi a voksát a kiscsoport morális rendje 

mellett. Bár egyszer röviden kifejti, miben is áll a regényben felvillantott morális dilemma, 

mikor az ezredes szemszögéből értékeli az eseményeket: 

 

– Akkor a disznó csak azt kapta, amit megérdemelt, legalábbis szerintem. Bár jobban 

szerettem volna, ha annak rendje-módja szerint felakasztják. […] 

– Ezek szerint a törvényes rendet többre tartja, mint a személyes bosszút, Arbuthnot 

ezredes? 

– Nem lehet úgy élni, hogy az emberek vérbosszút esküsznek és összeszúrkálják egymást, 

mint a korzikaiak vagy a maffia tagjai – mondja az ezredes. – Az esküdtszék jó 

intézmény, bárki bármit mondjon is.22 

 

Ennek ellenére már a regény elején többször elhangzik különböző szereplők szájából, hogy 

„Voltaképpen akkor ez a gyilkosság örvendetes esemény” (108) vagy „Véleményem szerint 

ebben az esetben igazságot szolgáltattak [a gyilkosok] (208) és Agatha Christie több olyan 

                                            
21 A befogadói érzelmek irodalmát tekinti át cikkében SZABÓ Judit, Narráció és érzelmek. Válogatás az utóbbi 

évek elméleti terméséből = Helikon, Irodalomtudományi Szemle, szerk. HORVÁTH Márta – SZABÓ Erzsébet, 2., 

(2013), 247-256. 
22 Agatha CHRISTIE, Gyilkosság az Orient expresszen, Európa, Budapest, 1995, 120-121. A továbbiakban erre a 

kiadásra hivatkozom a szövegben feltüntetett oldalszámokkal.  



fogással is él, mely biztosítja a nyomozó döntésének olvasói elfogadását: egy ártatlan, és 

számos szereplő által hangsúlyozottan „angyali” kislány, egy gyönyörű fiatalasszony, aki 

Amerika egyik leghíresebb színésznőjének lánya és egy hazáját hősiesen védő, Viktória-

kereszttel kitűntetett ezredes az elsődleges áldozat, a tettes pedig azért maradhatott 

büntetlenül, mert az intézményes igazságszolgáltatás nem a racionálisan megalkotott 

szabályrendszer szerint működik, hanem korrupt és megbízhatatlan. Hogy a regény 

cselekménye nem a morális dilemma köré szerveződik, mégis az bizonyítja a legjobban, hogy 

a szerző nem erre építi a feszültséget és a meglepetést, ezt a két, a krimi befogadását 

leginkább jellemző olvasói érzelmet.23 A morális értékeket a regény különböző részeiben, 

többek között az idézett mondatokban, többször is tisztázza, ezek felől az olvasónak nem 

maradnak kétségei. A feszültséget mindvégig az a kérdés tartja fenn, vajon ki volt a gyilkos, 

és a nyomozó hogyan oldja meg a rejtélyt, a meglepetést pedig az az (akkor) eredeti megoldás 

szolgáltatja, hogy Agatha Christie a gyilkos személyét megsokszorozza, ami a rejtélyt még 

bonyolultabbá teszi, és a megoldását még nagyobb intellektuális bravúrként mutatja be. Az 

intellektuális játék mégis összefonódik a morális tanulsággal is, s ez jól mutatja, hogy Agatha 

Christie ezen regényében a morális ítéletnek a többi regényénél nagyobb szerep jut: minden 

egyes gyilkosról kiderül, hogy valamilyen szinten áldozata volt a korábbi bűnténynek, így ez 

a regény bár nagyon körültekintően és több oldalról megtámogatva, mégis a fogat fogért elve, 

azaz az ősibb jogrendszer mellett teszi le a voksot.  

                                            
23 Ezekről bővebben lásd Szabó Judit ebben a kötetben megjelent tanulmányát: SZABÓ Judit, Csavar a végén. 

Meglepetés és fordulat a Viharsziget című regény olvasásában.  


