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Méregkeverők

D1: Stájer Géza
Mérgelc litániája
lv\ind szerete111. A titkos zűrzavarban
csendben susognak hozzá1n, rninl a sír.
Oly egyszerűen, gazdagon, ragyogva,
akár a gyén1ánt, a rubin s zaíír.
Az ópiu111 volt első ideálon1,
az Jlon1, az én altató arán1;
csílk rárn leheli és az enyén1, n1i drflga,
enyén1 lesz Kína, Tibet és Japán.
Lihegve nézten1 ódon patikában
az a/ropin rnegcsi!lanó levét.
Blis kedvesünk szen1ébe áln1okal lop,
s sötét szen1e JZ éjnél íeketébb.
Szerelen1 a tápláló s gyilkos arzént,
n1ert vézna arcunk töle giin1bölyü!,
és éltető rózsJs lehel!etére
az élet és a halíll leng körül.
Fejfájasztó hon1Jlyos délutánon
az antipyrin-hez esedezünk.
Egy perc s fejünk a sen1n1iségbe törpül.
és óriási lesz pici kezünk.
;\ koffein kon1oly, nyugodt barátunk,

n1é!ységek klitja, bölcsek itala.
A vcron<íl vén gyerrnekek dadája,
a n1orti'un1 az örük éjszaka.
zavart füstfellegében
kelell lázak iJtyola ren1eg.
1\z alkohol gyógyítja életünket,
ezt a fekélyes, óriils sebet.
1\ nikolin

Kosztolányi versét nagyon 111cgszerctte111, Inert ncn1
olvasta111 rnég olyan irodal111i alkotást, arnely ennyire
c1nberközelbe hozná a biztonsági zán·al védett. veszcdehnes, ölni is tudó, fehér porokat.* ivlég ha az idő a
költői alkotús születése óta el is repült, hiszen rna n1ár
ki csedczne az erkölcsileg 1negkopott antipirinhez és ki
ringattatná álon1ba 111agát a divatból ki111ent vcronállal.
\lalószínü rncgrnosolyogjúk azt is. aki 2003-ban a koffCint rnércgnek titulálja. Oly híres. 111odcrn cltnélcti
zsonglőrök után, rnint Aga/ha C'hristie, a 111érgczésckrö! nehéz újat tnondani [ 1]. \fagy niégse'? l-Iiszcn voltak a történelen1 során nagyobb 1nércgkcvcrök 1nint az
irónö képzeletének szülöttei. f\1ár clöttük nagyon sokan felhasználták a n1érgeket gyógyító célzat nélküL
vélt vagy valós ellenségeik elpusztítására [2]. anyagi
elönyökhöz jutáshoz. hírnév. társada\1ni és politikai célok elérésére stb. Ezekről fog szólni a jelen írás.
Azt. hot,1)' az ernbcrek sotját életük n1cgvéclésérc vat,1)'
politikai előnyök elérésére. családi körben és tágabb társaclahni kön1yczctben szabadon nyúltak a n1érgekhez, általában n1indenfé!c erkölcsi no1111a elfügadhatatlnnnak tekintette. /\z ilyen tetteket a közvéle1nény elítélte. dc a
111érgczésckct 1négis vakunilycn titokzatossúg vette kötiil.
n1e1t adott esetben senki scn1 tudta biztosan. n1cgtörténtek-e. f\zt scn1 lehet n1cgn1ondani, hogy ki hasznúlta elöször s'tját brutális céljai elérésére a tern1észctes kön1yezct
ú\tal nyújtolt n1érgcket. Talún a prehisztorikus korok en1bere, aki nyilúnak hegyét kente be n1érgezö anyaggal.
an1ikor vadúszni indult vagy az öt rnegtátnadó ellenséget
tette így rnozgúsképtclenné. /\ régi görögök phannakonnak nevezték a t,1) Ógyító anyagokat és n1érgekct, valószínülcg ebből szúnnazik a phannacy = g,YÓbl)'Szerészct és
a phannacology = gyógyszertan szó. Szintén, a cson1ó.
görcs jelölésén.! használt görög toxon és 1nelléknévi ror111(\ja a toxikon lehet a toxikológia tenninus kulcsszava.
inert a nyílhegyet scn1 lehetett kibontani, n1cgszabadítani
a rnércgtöl. ;\ rórnaiak a vírus szót használtúk a kígyó
rnérgének 1ncgnevczésére. dc ugyanígy a 111ocsár dögletes
kigözülgésénekjelölésérc is. és ezzel a n1érgezés koncepciójának jclcntésbövüléséhez hozz{Jjú111ltak.
1

1-!ogy integetnek, hívnak és üzennek,
ha bánatoktól bong a beteg éj:
,1z éjjeliszekrényünkün alusznak,
és hallga1<'1suk is zokog, zenél.
SírnJk, szelídek s szörnyű gyilkosok n1ind,
olyan kicsik és ni<~gis oly nagyok.
Oly n1ozclulat!anok. S fakó ölükben
egy túlvilági lángvihar ragyog.
lv\ind szereten1. Es ük is 1nind szeretnek.
l<on1or nevük irnába foglalon1.
Rettegve, félve rejtern el a titkuk,
n1int Jtknn1at és öriik hJnaton1.
Kosztolányi f)ezsó

* .i\ kö!tc1nCnyrc pr<~( eb: Erc'is lsn·á11 hh·ta 11:1 figycln1cn1ct.
1nclyért küszöncttc\ tartozorn.

Odiisszeu.•·;z
l-/on1éros:: Odüsszeia cín1ü 1nüvében leírja, 3250
évvel czelött Odüsszeusz hogyan utazott l"rójából
Epiroszba, hogy llosztól olyan n1érgct kapjon. arnivcl
bronztCjü nyílvesszöinek végét bekenve, halált tud
hozni ellenségeire. Úgy látszik azonban, kettejük etikai
nézete különbözött, n1ert Ilos:: a kérés teljesítését n1eg-
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tagadta. Erre Ocliiss::.eus::: a szon1széd királyhoz fordult

aki rablóknak és kalózoknak volt uralkodója, tőle aztán
n1eg is kapta a 1nérgct. Más példát e korból ne1n is111crünk, így nagyon kevés a bizonyíték, hogy a görögök
és rótnaiak 1nérgezett nyilakat használtak volna háborúzáskor. l(eleten azonban, ahol a toxikus anyagokat a
tennészetes környezet kínálta, gyakran nyúltak ilyen
eszközökhöz. így a Fekete-tenger 1nellett sok n1érgező

növény tenyészett. Úgy látszik, használták is ezeket.
így nen1 csoda, ha a pro1ninens szernélyiségek hivatalos étclkóstolókat alkal!naztak, inert féltek, hogy 111eg1nérgczik őket. Elsősorban clökclöségck, konnányzók,
parancsnokok rettegtek ettől. 01·iclius Metan1orphosis
cín1íí 111üvében. n1elyet i.e. 8-ban szá111üzetésbe kényszerítése előtt írt. c\111ondja. hogy a népesség hogyan
süllyedt az r\ranykor békéjéböl és gazdagságából anarchiúba és kifosztottságba. A vendégnek !Clnie kellett a
gazdútóL dc ugyanígy az apósnak a vejétől, inég a testvérek egyn1ús közt sern érezhették niagukat biztonságban. i\ fétj felesége halálára spekulált. a feleség n1eg a
fét~j halúlút vúrta: n1ostohök kotyvasztottak halálos
n1érgcket és fiúk lopva n1éregették apjuk arcút, n1úr
évekkel azok halúla előtt. Ilyen állapotok voltak jellen1zöek a klasszikus Görögorszúgra. R.ón1úra, Egyipton1ra és Pcrzsiára egyaránt.
Azok az eljárások. n1elyek a n1éreg beadására ldalakultak. n1eglehetösen bizarrak voltak. Plutarkhos: fe!jcgyezésc szerint eredeti keleti n1ódszcrnek szúrnított
anlikor a kés egyik oldal út 1nércggel bekenték. 1niclött a
vendégnek a húst szeletelték. aztún a 111érgezett húst a
Yendég kapta. a szárnyas intakt részét n1cg a házigazda.
1llédeia

A/é(./eiát. aki közvetlenül a trójai háború kitörése
c\ött élte virágkonit. a növényi niérgek és készítésük
clisn1ert szakértöjének tartották. Ö f-!élios::. leúnyunok{~a volt. nagynénje pedig f(irké. aki elbájolta és elcsábította C)lfiiss:eus:l. an1ikor utazása során Ithacából
·rrójába visszaúton 1negúllt nála. legénységét pedig nö\·ényi bájitalúval disznókkú vúltoztntta. f{irké újra fé1jhez 111enl Scythia kirúlyához. akit 111ércggcl eltett láb
alól és arnikor annak trónját örökölte. n1ég sokakat
111cg111érgczctt. akik szúndékai ellen tcttelc An1ikor rnár
igen sok ellensége volt. visszavonult arra a szigetre.
ahol Odiiss:c11s: végül is kiszabadult karmaiból. Itt
1núsik nagynénje 1-fckatl;. a kegyetlcnségéröl hírhedt
Perses !'elesége 1ncgtanította a halálos n1érgck készítéscnck titkaira. Ebben ügyesnek bizonyult. ő fedezte fel
az akonitint e célra. aztán 1nin<len rnéreg erejét kipróhú!ta olyn1ódon. hogy isn1eretlcn en1berek ételébe keverte~ legalábbis igy írtak róla. Az akonitin lett egyébként Ciörögorszúg leghíresebb en1bcrölö 1nérge.
:\IL;de;a n1egpróbúlta The:::eus:I is 1ncgölni akonitinncL
sőt késöbb hírhedtté vált kolchicinncl végzett kísérleteiről. Noha ennek küszvénycllcncs hatását isrncrték,
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rnégis inkább rossz híre te1jedt el. A colchicun1 növény
hazája Tirrénia, n1clynck lakóit híres n1éregkészítők
nek tartották, ahogyan Ais:khiilos: őket jellen1czte. Azt
rnondták róluk, hogy különbséget tudnak tenni a
kolhicin rövid és hosszú távú hatása között és ki is
haszná\ják ezeket az ismereteket.
Locusta

Az i.e. utolsó és az i.u. első évszázad folyarnán a ró111ai birodalo1nban igen elterjedtek a családi és politikai
okokból történő n1érgezések. E korszak fő rnéregkevcrö egyénisége volt Locusta, et,ry gall eredetü nö, aki
Agr;ppina. de különösen Néro uralkodása alatt fejtette
ki bünös tevékenységét. Ró1nában hirhcdt reputációja
volt. különösen a1nikor bebörtönözték és 1\Téro kiszabadította. Na nen1 önzetlenül, hanen1 azt várta tőle, hogy
segítsen eltenni láb alól Clautlius és A1essalina fiút.
Brila1111icus1. Locusla jó finna volt. elöször Agrippina
szolgálatába szegődött és azt kapta feladatul, hogy 1nérgczzc 111eg C!atuliust. és ezzel 1Véro, a fiú szabad utat
kapjon. 111ajd 1VL:ro alkahnazta, hogy 111érgezze 111eg
anyját. Agrippinát, dc ez se1n sikerült. Locusta levest
főzött és ebbe cse111pészte a 1nérget. végül sikerült
Brila1u1icust elpusztítania. Do111iti11s 1neg1nérgezte feleségét .Júliát. hot,Y)' annak vérfertőző kapcsolatából szárn1azó gyennekét eltegye láb alól. líaclriánus is n1egpróbúlta feleségét 1néreggcl 1ncgölni egyszcrücn csak azért.
111ert azt gondolta. hogy az túléli öt. Alarcus Aurcliusl
azzal vúdolták. hogy Cogadott testvérét, VCr11s:::I n1egn1érgeztc egy lakon1án. n1úsok. viszont úgy vélik, hogy
111érgezelt osztrigával valójában Fa11stina ölte 111eg őt.
i\larcHs Aurelius fiát. Con1111oclus császárt viszont felesége. J\farchl borban oldott 111éreggel tette cl láb alól.
n1inthogy azonban az áldozat a bortól erősen hányt.
összeesküvő társaival elöször azt hitték. túléli a n1erényletct. ezért végülis 111cgfojtották. f{e/iogabalus rótnai császár egy arany szelencében tartotta a Locusta által e!öúllított n1érget és ezt 111indig niagáva\ hordta. a1nikor úgy vélte. olyanok közé 1negy. akik életét fenyegetik. Nern ok nélkül félt. n1ert 222-bcn a pretoriánusok
incggy·ilkoltúk. Végül Locustát is elérte végzete. 111ert
Galba n1cgölte öt. Ezzel Locusta és a Caesarok sztorija. ez az alig elképzelhető aljas történet rnéltó véget ért.
/\ klasszikus éra és a középkor kezdetének elteltével. a politikai és csalúdi okokból történő n1érgczésck
korszaka szélesebb aspektust kapott. Eddig a növényi
mcrgek dominúltak. melyeket ctelben-italban adtak be
az áldozatoknak. niost azonban új tcchnikút vezettek
be és ez n1agába foglalta az ásványi anyagokat és az alka!tnazások új n1ódszereit is. A ! 6. században úgy tartottók. hogy a n1érgekct leghatásosabb füst vagy gőz
lünnújúban belélegeztctve a szervezetbe juttatni. /\zt
gondolták. hogy 1534-ben a fV1edici-családból szánnazó f'7/. Kele111en pápa hirtelen fellépő. végzetes betegségét az az arzén füst okozta. n1clyct a könnenetben egy
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kísérő föklyavivö fújt az offa alá. És 1599-ben a 27
éves Gabrie/le cl'Es!rée, IV~ Henrik szeretője is különös
véget ért akkor, amikor a francia király éppen el akart
válni feleségétől a Valois-házbeli Margittól, hogy öt
vegye nőül. Henrik egy Za1netri nevű olaszhoz küldte
a palotába, aki a metreszt egy üveg kitünö parfümmel
ajándékozta ineg. A nő n1ise alatt ezt szagolgatta, majd
egy órával később arca eltorzult és han1uszíniívé változott, összeesett és görcsökben fetrengve meghalt. Az
emberek úgy vélték, hogy a parfüm hidrogén-cianidot
tartalmazott, ami halálát okozta. Ezért a hatóság a holttest exhumálását rendelte el, de a jelentés azt állította,
hogy méregnek még nyomait sem lehetett felfedezni a
tetemben. Tíz évvel korábban egy bizonyos G. B. Porta egyik tanuln1ányában leírta, hogyan lehet alvó ernbcreket 1ncgn1érgezni úgy, hogy nyitott ólo111szelencét
tartunk az orruk alá, n1elyben össze1norzsolt
stra1noniun1, belladonna és ópiun1 büröklében áztatott
elegye fennentálódott néhány napig.
Borgiák

Amikor a B<Jl:gia-család Velencéböl Ró111ába költözött, új korszak kezdődött a politikai mérgezések történetében. Rodrigo B01gia bíboros hírhedtté lett erkölcstelen életéről, ám ez nem volt akadálya, hogy 1492-ben
VI. Sándor néven pápává válasszák. Törvénytelen fiával, Cesare-ral és lányával lukréciával költözött a fő
papi rezidenciába. Az előbbi faragatlan fickó volt.
egyébként pedig a pápai hadsereg parancsnoka és a hideg acélt többre becsülte a méregnél, de nem habozott
akkor sem, ha mérgezésre valamilyen alkalma adódott.
Lukrécia, korának híres szökehajú szépsége sen1 riadt
vissza törvényellenes cselekedetektől, miközben háro111 fé1jct fogyasztott cl. Annak ellenére, hogy ugyanolyan rossz terrnészetc volt, rnint a többi Borgiának,
nincs bizonyíték arra. hogy bármilyen családi n1érgezési ügybe keveredett volna. így érdc111en alul ábrázolják 111éregkcvcrőnek.
1503. augusztusában Castelli e/a Cornuta bíboros a
Róma melletti szőlőjében rendezett banketten VI. Sánclort és Cesare-t is vendégül látta. A következő napon
azután a két Borgia és több vendég rosszul lett. Lehet,
hogy tnaláriás fertőzést kaptak, de azt kezdték suttogni, hogy n1érgezett bort itattak velük. A hetvenkét éves
Sándor teljesen megfeketedett és felpuffadt testtel
n1eghalt, {un a huszonnyolc éves Cesare négy heti súlyos betegség után életben 111aradt. Mús szóbeszéd szerint talán rosszul fordították a tálakat és nen1 a kiszemelt személyek estek áldozatul.
A Borgiák Spanyolországból olyan szernélyeket
hoztak 111agukkal, akik speciális n1érgek is1neröi voltak
és ahhoz is értettek. hobryan kell ezeket olyan technikával beadni. hogy az ne keltsen gyanút. l(ülönösen az ásványi inérgek érdekelték őket, rnelyek arzént vagy higanyt tartahnaztak, de ezeket gyakran ko111binálták nö-
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vényi eredetűekkel vagy állati termékekkel, amelyekről
azt gondolták, hogy a hatást erősítik. Arab alkimistáktól, akikkel Spanyolországban találkoztak, eltanulták,
hogyan kell vizeletböl szánnazó foszfortartalmú tennékeket előállítani és hogyan kell állatokat növekvő
mennyiségü arzénnel etetni úgy, hogy azok szövetei és
exkréturnai en1ben1ek beadva halálosak legyenek.
Azt mondják, a meggyilkolt VI. Sándor is megérte
pénzét. Állítólag egy kis apartmanja volt és azt kérte,
hogy itt mindenki mondjon el bármilyen öt kellemetlenül érintő kritikát. E lakrész ajtaja nehezen nyílt, viszont n kilincsen, 111elyet erőteljesen kellett lenyo111ni,
egy apró kidudorodás 111egszúrta a látogató tenyerét,
aki aztán a következő napon tneghalt. Cesare, a fiú
111eg olyan gyürüt viselt. 111ely két oroszlánfejet forn1úzott, éles fogakkal. Így 1nindenki, aki őt 111eleg kézfogással üdvözölte. nern sokáig 111aradt az élök sorában.
Azt, hogy rnilyen 111érgező szubsztanciák rejtőztek a
kilincsben és a gyürüben. n1elyek ily gyors és halálos
hatást idéztek elő. nem lehet tudni.
A Borgiák leghírhedtebb 111érge a la cantarella volt,
egy cukorszerüi csaknen1 íztelen fehér por, 111elyet ételbe vagy borba lehetett keverni anélkül, hogy jelenlétét
elárulta volna. Ennek is léteztek variánsai. 111ivel néhányan akik ettek a Borgiák leveséből, 111ég azon az éjszak{m meghaltak, mások viszont hetekkel késöbb betegedtek 111eg, hajuk és foguk kihullott. A Borgia család
egy olasz asztrológus-ké111ikust alkahnazott, aki higannyal. arzénnel, foszforral. bürök.kel ( coniu111), sisakvirággal (aconitu1n)~ beléndekkel, tiszafával és 111ákkal
kísérletezett. Érdekes, hogy a1nikor Leonar,fo e/a f.-/nci
Cesare-nál dolgozott noteszába feljegyzést készített
egy úgynevezett fun10 1nortalc nevü, ellenséges ht~ók
elpusztítására szánt preparáturnról. Ez úgy készült,
hogy kénport, rcalgárt (arzén-szulfid ásvány). arzént.
varangyosbéka és tarantella-1nérget, vala1nint veszett
kutya nyálát so111ból készített lével pasztává bryúrták.
Il!adanze de Brinvillier.\' és Catlzerine Deslzayes
.1.\ 15-17. században Franciaország és Olaszország
tele volt 111éregkcverökkel és 111érgekkel végrehajtott
politikai gyilkosságokkal. Ezt a periódust találóan arzén-korszaknak nevezik. noha az arzén csak egyike

volt az akkor használt szereknek. A középkor e szakaszának jellegét jól példázza Brinvilliers 111árkinő és
Catherine Deshayes esete.
l 65 l-ben A1arie J\1acleleine cl':lubray huszonegy
évesen ferjhez ment Bri11vi!lie1:1· márkihoz [3]. Ez az ambiciózus nő nen1 tlírt vctálytársakat 111aga 111ellett. és ehhez fO fegyvernek a tnérgeket választotta. lvlegölte apját,
két bátyját és nővérét. Gátlástalanul, gyakran 111eglátogatta Párizsban a Hotel Dieu nevü intézményt, ahol látszólag a betegeknek vitt vigaszt és élehniszereket, valójában a szeretetotthon szánalo111ra tnéltó lakóin próbálta
ki a 111érgek hatásút. lv1egfi!,ryelte ezeket és tanultnúnyoz-
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ta a 1nérgek beadásának lcgn1cgfelelöbb 1nódozatait.
Férje, a 111árkL oly1nódon próbálta óvni saját életét, hogy
rendszeresen cllcnn1érget vett be, a111elyet Sai11te-Croix
lovag n1ellesleg i\1arie szeretője, a Borgia-iskola buzgó
tanítványa szállított neki. Ez a lovag azelőtt a Bastilleban raboskodott, ahová 1\1arie apjajutatta, és ott találkozott egy Exili nevezetlí olasz alkin1istával, aki korábban
a svéd Kris;::,tina királynő szolgálatában állt. Az olasz
n1éregkészítö Christo1;h/e Glasertöl tanulta tudotnányát.
Ez ne1n volt akárki, n1ert a ké111iáról kézikönyvet írt.
Emellett kitalált egy speciális folyékony mérget. aminek
„Glascr-előirat'' volt a neve és ~unit arzénböL szublitnátból és vízből desztillációval készített. 1najd ezt árulta saját patikájában is. ;'.\zt állította. hogy a szer hatékonyabb
cn1ctikun1. n1int az anti1non. Sai11t-Croix saját laboratóriun1úban lelte halálút. n1időn valan1ilycn illékony 111ércggel kísérletezett és azt belélegezte. r\111ikor n1cgtaláltúk. 1nár nen1 volt élet benne ..Á.111 a rendőrség ebben a
Jaboratóriun1ban rábukkant tnég olyan levelekre is, nielyckct Alnu.: Bri111·;//iers írt. és a 111árkinőnck cín1zett
cson1agocskúkra. 1nclyckben különféle 111érgek voltak.
Erre lecsaptak a nőre, 1-lollandiában elfogtúk. otthon bírósúg elé állították. elítélték. 1676-ban a Gréve-téren fCjét vették és testét n1egégették.
tvlostn1ár Franciaországban tenni kellett valatnit a
politikai n1érgezések elleni közvélen1ény lecsillapítására ...r/F Lc{jos bizoltsúgotjelölt ki, an1ely néhány intézkedést Coganatosított. Rendeletet hoztak. hogy a
gyógyszertáraknak tilos arzént. szubli1nátot és 1nás veszélyes anyagokat kiadniok. Csak azok kaphattak ilyet.
akik határozott célt jelöltek n1eg a felhasználást illető
en és ezt aláírásukkal n1egerősítették. Legtöbbször a
patkányirtús (inort aux rats) szerepelt célként, ezutún
ilyen fedönév alatt a tnérgek beszerzése rnégiscsak lehetséges volt. ezért aztán a rendelet a helyzeten ncn1
sokat változtatott.
E korszak n1úsik jellegzetes 1néregkcverő íigun\ja
C'atlzerine Dcslzayes. aki 1nús né\·en. La 1''(1isi11-ként vált
isrnertté. Ö sajút laboratóriu1not 111üködtetett. innen
szállította a n1érgeket előkelőségeknek. a 1nende1nondák szerint Bucki11glza111 hercegnek is. Deshcz\'es aszszony papokat. gyógyszerészeket és bábákat fügadott
rei és annak köszönhette sikerét. hogy toxikológiából.
tnágiából és pervertált vallásos nézetekből összezagyvúlt ideológiát te1jesztctt. Egyik szolgája a Gerard nevü
1ninorita barát és alkitnista szerint volt ennek az ..iskolának" egy szappana. a1nelyet ha sebrnosásra használtak. rnegölte a kiszcn1elt áldozatot. Deslzqres kén1ikusa
pedig olyan arzéntartaltnú kozn1etikun1okat készített,
a111elyek niegölték használójukat. Ezek a szerek tneglehetősen nagy népszerüségnek örvendtek elsősorban a
fiatalasszonyok körében. akik ncrnkívúnt gyenneküktől
vagy rncgunt IC1:jüktö! szerettek volna niegszabadulni.
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Az úgynevezett poudre de succession (sikerpor). Deshczres állítása szerint arzént. sisakvirágot (akonitin).

belladonna levelet 1neg ópiutnot tartahnazott és szintén
keresett tennéke volt ennek az üzen1nek.

Aqua Toffima
Olaszországban La Toffi111a asszony folytatta a
Borgia-tradiciókat. Ö olyan arzénes oldatot árusított,
amelyből 4-6 csepp már letálisan hatott. A készítmény
Aqua Toffana. Aquetta du Napoli vagy Szent Miklós
niannája néven híresült cl. Stílszcríien olyan kis fiolában hozták forgalo111ba. 1nelyen S::ent 1\'1ik/ós képe
díszlett. Elönyére. színtelen. íztelen és borra! elegyedő
folyadékot tartaln1azott: hatóanyaga valószínüleg
arzén(l!I)oxid lehetett. Eleinte az üzlet szépen virágzott. de a végén. 1709-ben T'offanút bünös, n1éregkeverö tevékenysége 1niatt kivégezték. Elixí1je azonban néhány évvel túlélte öt. rnert rnég továbbra is kapható
volt. Tr~{/ána egyik követője. Spara 1659-ben R.ón1ában hasonló készítrnényt hozott forgalo1nba, az
1\quetta di Perugia nevüL Ezt is szélcskörben istncrték.
\iégül azonban rossz vége lett a dolognak. nicrt 5)parat
és tizenkét társát felakasztottúk. n1ásik tizenkét cinkosát pedig nyilvánosan n1egkorbúcsolták.
Érdekes. hogy ..-\ngliában a féltékenységből vagy
politikai célból n1éreggel elkövetett gyilkosságok soha.sen1 jöttek oly niértékben divatba. n1int Franciaországban és Olaszországban. ·ralán azért. n1ert a 16. században l"flf. Henrik rendeletet hozott. hogy aki brutálisan
n1egn1érgez valakit. azt elevenen tneg kel! fözni. f-Iáron1 bíinös lelte így halálát. n1ajd a niódszer a törvénykönyvből 1547-ben törlésre került. l-Ielyettc cgyszcrücn felakasztották a niéreggel ülöket. kivéve. ha az aszszony fé1:jét vagy gycnnekét tette el láb alól. tncrt akkor a bünöst 111áglyán 1negégették. i\ törvény. nen1 vitás. a 1ncgfélen1lítést és elrettentést célozta.
!Vlindezckct talán érdetncs cln1csélni. an1ikor Kos:::tolányi lírai versét olvassuk. Paracelsus óta tudjuk.
hogy valan1cly anyag hatása a dózis nagyságútól lligg.
lehet gyógyszerként. de !ehet 111éregként is használni.
En1cllett a 1néregkeverök példája azt niutatja. hogy az
atropin inegcsil!anó leve a niúló úhnok rncllctt az örökkévalót is a kedves szernébe lophatja.
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