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Agatha Orientje
REVICZKY KATALIN

z irodalom az elsõ jelentõs
krimiként Edgar Allan Poe 
A Morgue utcai kettõs gyilkos-

ság címû mûvét tartja nyilván, de
Arthur Conan Doyle 1887 elõtti írásai-
ban már Sherlock Holmes elõdei is
megjelennek. A cselekmény szálait
mesteri kézzel bonyolító, drámai fe-
szültségû, pszichológiai mélységû és
szépirodalmi igényû késõbbi krimik
részben G. K. Chesterton, Graham
Greene, Friedrich Dürrenmatt nevé-
hez fûzõdnek. Kiadást, olvasottságot
illetõen azonban több mint nyolcvan
regényével, száz nyelven és sokmil-
liós példányszámban vitathatatlanul
Agatha Christie a krimi királynõje.

Az elsõ világháborúban vöröske-
resztes nõvérként végzett gyógysze-
rész tanfolyammal kezdte a mérgek
beható tanulmányozását. Már elsõ re-
gényében (A hiányzó láncszem) meg-
döbbentõ pontossággal ecsetelte egy
méreggel történt fiktív haláleset kö-
rülményeit. Akkoriban sok belga me-
nekült került Torquaybe, egyikükrõl
mintázta Hercule Poirot valóban léte-
zõ rendõrnyomozót. Max Mallowan
régésszel kötött házassága figyelmét
Kelet felé irányította. Miss Jane
Marple is Agatha gyermekkorából fel-
ötlõ rokonok-ismerõsök jellemébõl al-
kotott kombinációként jelentkezett.
„Válassz magadnak egy archeológust,
így minél idõsebb leszel, annál érde-
kesebbnek fog találni.” Mallowan bi-
zonyára ösztönzõ humora mellett
Agatha kíváncsi volt Ninive, Aleppo,
Damaszkusz, Bagdad, Amman, Isz-
tambul õsi kultúráira. Érdekelte az

A 19. század második felében meg-
nõtt az érdeklõdés a Kelet iránt, 1872-
ben a Nemzetközi Vasúti Hálókocsi
Társaság még a belga királyt is meg-
nyerte fõrészvényesnek, kiépültek az
útvonalak. A kerekeken guruló luxus-
hotel személyzete extra képzést ka-
pott, konyhája igényes volt, ágynemû-
je a legfinomabb damaszt, asztalne-
mûje speciális porcelán és ezüst.
Mindebbõl következett a nem minden-
napi ár és nem mindennapi utazókö-
zönség: kezdetben mágnások, politi-
kusok, diplomaták, újságírók, keres-
kedõk, félvilági hölgyek, szerencselo-
vagok, elegáns csalók fordultak meg
rajta. A legnevesebb utasok között volt

A

egyiptológia, számtalan történelmi le-
írást olvasott Ehnatonés Ramszesz fá-
raókról. Magától értetõdõen kötötte
össze a régészetet a kriminológiával.
Tisztogatta a kiásott régészeti marad-
ványokat, fényképezte, kartotékolta
õket. Robert Barnard az A Talent to
Deceive címû munkájában így fogal-
maz: „Az archeológia az egyetlen,
amelyet egy Christie-regény igazán
komolyan vesz.” Maga Christie is így
látta: „A régészet nem más, mint
nyomkeresés, egy speciális miliõ egy-
szerû és nagyszerû kutatása, de fan-
tázia sem árt hozzá.”

Christie és az Orient! Amennyire
Poirot célba találó, Miss Marple-nak
pedig kombinatív készsége tévedhetet-
len, Christie személye mögött merõ-
ben más egyéniség húzódott meg.
Szemléletére – amely egy jól szituált
társasági hölgyé – lényegében a szár-
mazása és a szülõi barátok (Henry

James, Rudyard Kipling) nyomták rá a
bélyeget. Talán ezzel magyarázható a
kívánsága: utazni szeretett volna a vi-
lághírû Orient expresszen. A vágy elõ-
ször 1928-ban teljesült. A Közel-Kelet
tájairól, embereirõl szerzett élményei
olyan mûveibõl köszönnek vissza, mint
a Gyilkosság az Orient expresszen, Ha-
lál a Níluson, Gyilkosság Mezopotámiá-
ban, Randevú a halállal, Bagdadba jöt-
tek. „Legkedvesebb számomra az
Orient expressz, szeretem allegro con
fuoco, egyre gyorsuló tempóját, a rá-
zást és zakatolást a kerekeken, ahogy
Calais-t maga mögött hagyja. Egyre tá-
volodva átcsap egy kiegyensúlyozott
rallentandóba, ami egy tévedhetetlen
lentóban, ritmikus tempóban ér véget”
– írta. A vonatozás, mint haladás az is-
meretlen világ felé, felfedezõ és megfi-
gyelõ készségének optimálisan megfe-
lelt. A vonaton 1928-38 között férjével
is gyakran utazott.
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megizzasztja, mi több: lelkiismeretével
szembeállítja. Christie módszere itt az,
hogy amint valaki bûnösnek látszik, azt
a következõ pillanatban – bombabiztos
alibivel – már fel is menti.

Poirot azonban zseniális következ-
tetéseivel ismét célt ér. Az egyik sze-
rint mindenki látni vélt egy elsurranó
egyenruhás férfit. De vajon az alak
tényleg eltûnhetett a hómezõkön? A
másik szerint a tizenkét utas (akik a
meggyilkolt gyermek családjával mind
kapcsolatban álltak) egyetértésben,
egyforma súllyal gyilkos. És mivel
nincs a vonaton végrehajtó jogi szerv,
Poirot rábeszélhetõ az elsõ változat-
ra. A gyilkosságot végrehajtók ugyan-
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II. Frigyes, Danilo montenegrói nagy-
herceg, a Ranai maharadzsa hét fele-
ségével, Marlene Dietrich, Mata Hari,
az orosz balettet alapító Gyagilev és
Arábiai Lawrence. Az expressz az elsõ
világháború elõtti idõkben világhírnév-
re tett szert, a gyõztes hatalmak a há-
ború alatt a vesztes területeken való
keresztülhaladását betiltották.
Christie-nek Calais-tõl Isztambulig
3342 kilométert kellett megtenni, míg
Sirkeci isztambuli állomására érke-
zett. „Az átmenet Európából Ázsiába
észrevétlen volt. Az volt az érzésem,
itt nem létezik idõ. Az expressz tekin-
télyesen kocogott a Márvány-tenger
partján, majd irányt váltott, hogy fel-
másszon a hegyekbe. Idõközben az
utazóközönség is megváltozott. Ami-
kor egy pályaudvar következett, külö-
nös kinézetû emberek és különös éte-
lek tûntek föl.” Egyik kellemetlen él-
ményét 1931 karácsonya elõtt éppen

az a vonatút szolgáltatta. Ninivébõl
Párizsba menet, röviddel Isztambul
elõtt a járat elakadt a hóakadályban. A
tizenegy napos kényszerszünetet
Christie arra használta fel, hogy utas-
társairól jegyzeteket készített, kira-
gadva fõbb jellemzõiket, majd az ar-
cok mögé képzelte történeteit.

A regényt 1933-ban írta meg, Gyil-
kosság az Orient expresszen címmel.
A történet kezdetét Aleppóba helyez-
te, ahonnan Poirot éppen vissza akar
utazni Isztambulon át Európába. Eb-
ben az idõszakban mindig akad sza-
bad hálófülke a vonaton, most azon-
ban a kalauz kénytelen elutasítani a
kérését. A Hálókocsi Társaság tulaj-

donosa siet a segítségére. Poirot-nak
azonnal kerítenek fülkét a különös
összetételû társaság körében, amit
olasz kereskedelmi utazó, magyar
grófnõ, angol katonatiszt, kellemet-
len amerikai meg egy össze nem illõ
párocska alkot. A Balkánon erõs hó-
vihar dúl, a vonat ott vesztegel öt na-
pig. Közben rejtélyes gyilkosság tör-
ténik: egy utast tizenkét késszúrás-
sal megölnek, miközben fülkéje ajta-
ja belülrõl zárva volt. A gyilkos a nyo-
mozó tizenkét utazótársa közül az
egyik. A titkokat súlyosbítandó felsej-
lett egy valós tragédia: a Lindbergh-
bébi elrablása.

„Semmi nem olyan félelmetes és iz-
galmas, mint egy zárt helyiség. A többi
apró bûnesethez hasonlóan ez is privát
tragédiává terebélyesedik, ahol a szo-
kásos szituáció tesz valakit gyilkossá,
nem a rendkívüli” – állította Christie. A
tragédia kibogozása ezúttal Poirot-t is

is igazságot szolgáltattak. Megbosz-
szulták a fiktív Daisy Armstrongot. A
furcsa kereskedelmi utazó ugyanis a
baba gyilkosa. Poirot morális dilem-
máit félretéve tudatosan hagyja futni
a gyilkosokat, ez Christie igazságér-
zetének bizonysága.

Érdemes megállni egy pillanatra a
könyvbõl készült darab – a bécsi
Kammerspiele német nyelvû õsbemu-
tatója – mellett. Igazi szórakoztató
bulvár. Werner Sobotka rendezése
elegáns, Elisabeth Gressel forgószín-
pada ötletes. A figyelem a legapróbb
részletekre is kiterjed, a szivartól a
bajuszkötõig. Christie ma egy ikon.
Nevével eladható a nosztalgia, a „good
old britishness”. Ugyanakkor szóra-
koztató, a figurái közérthetõek. Ken
Ludwig szerint Christie írásai minta-
szerû krimik, amikbõl a komikum óha-
tatlanul sugárzik. Ahogy Poirot mon-
daná: „C’est tout, c’est fini!”
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