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állam kormánya elfogadott egy törvényt, amely 
2030-ig nem engedélyezi a városoknak a cukor 
megadóztatását.

Amerikában négy haláleset közül egyért 
a szívbetegségek felelősek, öt emberből egy 
pedig a dohányzás miatt hal meg. A bűnadó 
egészségesebbé teheti az embereket. Mivel 
azonban a kárt, amelyet a dohányosok, nagy-
ivók és túlsúlyosok okoznak, legfőképpen 
saját magukban teszik, semmint embertársa-
ikban, a kormányoknak óvatosan kell mér-
legelniük, hogy milyen mértékben akarnak 
ebbe beleavatkozni. Továbbá, legyen szó 
bármiféle, a kicsapongásaink társadalmi ha-
tását illető költség-haszon elemzésről, nem 
árt figyelembe venni, hogy mindezek igenis 
az élvezetet szolgálják. Márpedig mi értelme 
van száz évig élni, ha le kell mondani az 
élvezetekről?

(The Economist)

Vanessa Thorpe

Mérgekkel átitatva

Agatha Christie méregkeverői az első világhá-
borúban körvonalazódtak

Agatha Christie kedvelte a mérgeket, legyen az 
akár egy pohár pezsgő némi ciánnal ízesítve, 
akár egy vidéki kúriában kínált halálos adag 
sztrichnin, vagy mint a Rejtély az Antillákon 
című regény középpontjában álló nadragu-
lyával kevert kozmetikum. Ténylegesen több 
mint harminc detektívregényében szerepelnek 
halálos mérgek.

Ennek a veszélyesen pontos tudásnak a forrá-
sát részletező dokumentumok, Agatha Christie 
első világháborús önkéntes igazolványa az író-
nőről és önkéntestársairól készült nemrégiben 
felfedezett csoportképpel együtt ezentúl egy 
állandó kiállításon láthatók, amely az I. világ-
háborút lezáró 1918. évi fegyverszünet ünnepe 
alkalmából nyílt 2018 novemberében.

A Brit Vöröskereszt új online archívumában 
az írónő neve mellett összesen 3400 órányi 
önkéntes tevékenység szerepel, amelyet szü-
lővárosában, a devoni Torquayban végzett. A 
munkaköreként „kezdő önkéntes nővér, a vá-
rosházán felállított ideiglenes kórházban 1914. 
október 14-től”, benne van továbbá, hogy 
később, a háború végéig tartó időszakban a kór-
ház gyógyszerellátó személyzetéhez tartozott.

Az önkéntes különítmény (VAD) nővéreként 
szolgálva ismerkedett meg azokkal a vegysze-
rekkel, amelyek gyilkos képzeletvilágát táplál-
ták több mint ötven éven át, miközben a világ 
legkelendőbb regényírójává tették. A koráb-
ban ismeretlen fénykép, amelyet egy főnővér 
leszármazottai adományoztak a jótékonysági 
szervezetnek 2018-ban, a kórház területén mu-
tatja a nővéreket. „Agatha Christie az önkén-
tes különítmény sok nővéréhez hasonlóan 
fiatal nőként jelentkezett, aki nem volt hoz-
zászokva a háború szörnyűségeihez – mondta 
Alasdair Brooks, a Vöröskereszt kulturális 
örökséget kezelő menedzsere. – Ha belegon-
dolunk, hogy milyen gyászos véget ért számos 
hőse, a sors iróniájának tekinthető, hogy volt 
idő, amikor saját maga is elájult a vér látvá-
nyára.” A torquay-i városháza kórházában 
feladatai közé tartozott a súlyos sebesültek 
ellátása, segédkezett az operációknál, és felta-
karított az amputációk után. „Én mostam le az 
összes vért – írta később – és magam tettem be 
a [leamputált végtagot] a kemencébe.”

Amikor a huszonnégy éves Agatha önkén-
tes szolgálatba lépett, jegyben járt első fér-
jével, Archie Christievel, aki már korábban 
csatlakozott a Királyi Repülő-hadtesthez, és 
Franciaországba repült. 1914 karácsonyára 
tervezték az esküvőjüket. Agathának jó né-
hány vizsgát le kellett tennie, hogy gyógysze-
rész-asszisztens legyen. Elméleti és gyakor-
lati kémiát kellett tanulnia, és a városban egy 
gyógyszerésztől vett órákat. Minden vényre írt 
gyógyszert kézzel készítettek, és elengedhetet-
len volt a helyes adag kimérése. Regényeiben 
gyakori jelenség vény nélküli szerek túlada-
golása vagy receptek összecserélése; számos 
galád méregkeverője pedig konyít valamit az 
orvosláshoz. „Az első világháború alatt Agatha 
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Christie és a több mint 90 000, idejét nem saj-
náló többi önkéntes jósága volt az az erő, amely 
a Vöröskereszt szilárd alapját adta – mondta 
Brooks. – Ha azonban Christie-t nem irányí-
tották volna át a kórházból a gyógyszertárba, 
nem tett volna szert ilyen alapos tudásra a 
mérgekkel kapcsolatban, amelyet lebilin-
cselő történeteiben is felhasznált.” Első 
regényében, A titokzatos stylesi esetben a 
gyilkos sztrichnint használ, amely hasonlóan 
az arzénhez, még orvosi használatban volt 
írói pályafutása kezdetén. „Először akkor me-
rült föl bennem egy bűnügyi regény írásának 
gondolata, amikor a kórház gyógyszertárában 
dolgoztam […] és akkori munkám kedvező 
lehetőséget kínált. […] Elkezdtem gondolkozni 
rajta, hogy milyen bűnügyi regényt írhatnék. 
Mivel mérgekkel voltam körülvéve, talán ter-
mészetes, hogy a mérgezéses halál tűnt a 
legkézenfekvőbb módszernek.” – emlékezett 
vissza az írónő. A cián – a szerző kedvence, ha 
mérgekről van szó – az 1940-es évek közepéig 
könnyen elérhető volt háztartási használatra 
szánt rovarirtó szerek formájában, és ezzel 
tették el láb alól a szereplőket A kristálytükör 
meghasadt, a Tíz kicsi néger és a Gyöngyöző 
cián című regényekben. Másutt regényeiben 
sárga jázmin, gyűszűvirág és bürök bevetésé-
vel érte el a „szükséges” hatást. Még irodalmi 
kísérleteket is folytatott olyan szokatlanabb 
vegyszerekkel, mint a tallium és a ricin.

Amikor kitört a második világháború, Agatha 
Christie ismét jelentkezett önkéntesnek. A 
University College London oktatókórházában 
képezte tovább magát, rendes munkaidőben dol-
gozott a gyógyszertárban, s eközben újabb gyil-
kos módszereket eszelt ki. Meglepő ugyanakkor, 
hogy az írónő később úgy nyilatkozott, hogy 
a gyógyszerészetnél jobban kedvelte a beteg-
ágyak melletti munkát: „Nem állíthatom, hogy 
éppannyira szerettem a gyógyszerkiadást, mint 
az ápolói munkát. A gyógyszertárosság érdekes 
volt egy ideig, de aztán egyhangúvá vált.”

Más híres írók, köztük Vera Brittain és EM 
Forster, szintén önkénteskedtek, tudjuk meg 
Brookstól. De ugyanolyan fontos, tette hozzá, 
hogy azon ismeretlen „hősök” munkája előtt 
is tisztelegjünk, akik segítettek. Munkájuk 

megünneplése céljából a jótékonysági szer-
vezet archívumának 56 000 darabját tette on-
line módon hozzáférhetővé, amelyek közül 
sokat most láthat először a nagyközönség.

(The Guardian)

John Butler1

Egy zen-buddhista szerzetes  
feleségének naplója

Tracy Franz: Sár és víz jegyében töltött év 
(My Year of Dirt and Water: Journal of a Zen 
Monk’s Wife in Japan, Stone Bridge Press, 
2018, 308 oldal) című könyvének recenziója

Ha huzamosabb ideig élünk egy idegen ország-
ban, elkerülhetetlen, hogy valamennyi ránk 
ragadjon szokásaiból és kultúrájából, bármeny-
nyire is ódzkodunk tőle. Másrészt bármennyire 
próbálunk is „idomulni” az új kultúrához, soha 
nem válunk részeivé. Brit köztisztviselőkről 
olvassuk Indiában és más helyeken, hogy 
„bennszülötté váltak”, több feleséget tar-
tottak, és indiai ruhákat hordtak, de ezzel 
a kifejezéssel nem az ottani emberek illetik 
őket; a valódi őslakosok számára mindig 
idegenek maradnak. Japánban mindig csak 
gaidzsinok lesznek; beszélhetik folyékonyan 
a nyelvet, olvashatják az irodalmat, hordhat-
nak alkalmanként kimonót, fogyaszthatják 
a helyi ételeket, és rendszeresen járhatnak 
kabuki színházba és szumómérkőzésekre, 
sőt akár még japán házastársuk is le-
het, mégis gaidzsinok maradnak. Amikor 
Japánban éltem, nem egy alkalommal mond-
ták japán barátaim, „Ne próbálkozz azzal, 
hogy japán legyél, maradj angol”, és így is 
tettem, megmaradva gaidzsinnak az utolsó 
napig, amely – mindenki elmondta – egé-
szen elfogadható a japánok számára, akik 

1 John Butler a kanadai University College of the 
North nyugalmazott bölcsészprofesszora.


