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A gyógyszerész ábrázolúsa a szépirndalomhan Ill. 

Romeo és Júlia. A kaviár 

Dr Stáicr Gb1 

l\z clsö két rész utún l 1] [2]. 1nely a gyógyszerész 
a!akjúnak a vilúgiroclalon1ban. tnajcl a 111agyar szépiroda
lon1ban tö11é11ö 1negjclcnítését dolgozta fel. 1nost olyan 
fajsúlyos történetekkel folytatjuk. 111clyekbcn 1nérgek a 
föszereplök. r\ 111érgek expedíúlúsút ugyan az idl\k folya-
111ún rendeletekkel egyre inkább korlútok közé szoritottúk 
és a 19. század közepe Óla kiadúsukat szigorodó nyilvún
tanúshoz kötötték. Dc hú! 111i is ragadhatnú 1ncg az írói,: 
f~1ntúziújú1 jobban. rnint a n1Crcg l3 J. an1ivcl gyors fonlu
latot lehet a csclck1nénybcn c!öidi:zni és anli naiv Llkép
zclés szerint a patikúban szún1olatlanul található \'agy· a 
patikusn•'il n1indig kézn . .: úll [4 J. 

:Jléreg és /úts;.a111u!reg 

IVillia111 Sliakc.\'fH:'U/"I.! (.1564-1616) Ron1eo és Júlia ci
inü drún1úja tragikus \'éget Cr ·- ez persze közis1nen. 
Bennünket n1ost az érdekel. hogy e klasszikus 1nüb1..:n a 
gyógyszerészet tnilycn szerepet kap. ;-\ g)'Ógyszerész 
ugyan a drá1núban csak inellékszereplö, dc tÖr\·énybe üt
közö cselekedete döntöcn hozzújúru! ahhoz. hogy a törté
net tragikusan végződjék. 

;-\ színdarab szerint, az itúliai \\.:ronúban élő Capu!el 
~s P.·lo111ague ne1nesi f~uni!ia 1núr hosszú gcnerúcilik úu.1 
ellcnségi:s \'iszonyban ú!l egyn1ússal: ta!ú!koz:1saik inin
den ok nélkül rendszerint ósszeszúlalkozássa\, kardpúr
bajjal végzi.kinek. :\111ikor egy estén Ron1eo i\lontaguc 
felfegyverzett barátaihoz csatlakozik. hogy Capu!cték 
partijút 1ncgint kissé 1negza\'arjúk. talú!kozik Júliúval és 
izzó szerelc1nrc lobban irúnta. 1\ szépséges leúny·zó scn1 
n1~1rad érzéketlen. rögtön tüzbcborul és ept.xh·e !úngol. .'\z 
okos és éppoly hallgatag Lőrinc franciskúnus barút húzi 
cskÜ\'Ö !cbonyolítúsúl javasolja. _;\111 az úllandú véres el
lenségeskedés a két csalúd tagjai között útjúban ú!l a két 
liatal bo!dogsúga kibontakozúsúnak. .'\1nikor a derék 
Roinco a Capulctek ú\tal kiprovokúlt púrbajban Tybaltot 
halálosan n1cgscbcsí1i. a 111cnyasszonyút(ll túvoli. 40 k1n
rc lévő lvlantovúba kell vonulnia. Júliának is kijut: a nlit 
setn sejtő szülök sürgösen férjhez aka1júk öt adni ~1z ehí
kclö Púris grófhoz. a herceg rokonúhoz. 

Lörinc barútnak 111cntü ötlete tún1ad. /\zt tanúcsolja. 
hogy Júlia az esküvője cllitti éjszakán igyék olyan, a ko
lostor gyógyszcrtúrúból szúrn1azó italt. an1cly tctszha!tittú 
teszi. Ébredése után aztún Ron1co n1ajd !'vlantD\'Úba szök
teti. Hallgassuk. init inond ~rröl Shakespeare, I„.os::1ohí11.1·i 

Dc::.1·/i fordít~isúban. 

.. Fogd ez üvegcsét s bugyha úgyba fekszel. 
Púrolt italjút idd ki hirtelen: 
Alinos. hideg JH.~d\· nyargal út a?onnal 
Véred csat\irnúin: \'er(icred 
Tern10szet-adtu lüktetése n1cgszün: 
!-ki s li.!lcgzt'! nen1 rnundja n1úr. hugy éb~: 
Orc<idon-szúdun ha1nvaduz a riizsn. 
Szen1cdnck ablaka is becsukúdik. 

:\kúr hab! zúrnú ki ;1 \'erlifényt. 
:.lindcn tagod dYcsztYc si1nasúgú1 
(iiircsi'is-feszes !esz. hüs. n1int a h~d:"dé: 
S kiiksön-inczéhL:n a n1crcdt ha!úlnak 
Fekszel tc így ncgy\'i.:nk0t óra husszat. 
:.-!ajd n1int üdít() :i!rnnhól i(_i]ébredsz. 
! !út hPgyha reggel jii a viikgénycd 
Felkölleni. ha!ciit gyanún! he\'ersz ott. 
i\ztún a111int szpk{1s ez \'Úrusunkban 
'.\yitoll kuptirsún. ünnepi ruh:"idban 
ki\·isznek :tz lisrégi kriptahtl!tba. 
:\h\i! (':1pulet-l\si:id nyuglisznak 
Ki')zbi:n. 1nil;(11' r11úr-111úr (icsúdni készülsz. 
~·legtudja ti:n·link Ru1neu. k\·t:lböl 
Es itt ti:ren1: azt:'u1 n1ajd (í n1cg én 
\'igy;'uzuk d~ri.:d0scd s azne1p 0jjel 
]{u1ni:o :.Lrntu\·;'tl1:1 szlikti.:t i.:L" 

E!l\szür nlindc11 a lt:r\· SZl.'rint h;dad. :\ tl.'tszhah1tt Jú
lia-Hófi:hl:rkét nagy jaj\·cszékclés kiizbcn a csalúdi sir
bo!tba tc111e1ik. Szcn:ncsét!enségrc azonban. a stra1égiúrúl 
11L'tll sikerült a i\:lantovúban tÚ\'D! !é\'i.Í Ro1neot idL·jébcn 
inf'onnúln!. i\111ik(1r 111egtudja, hogy jl.'gyesc inegha!t. rel
dú!tsúgúban azonnal valarnilycn patikai 1nércggcl vall1 
{ingyilkossúg jut az eszébe. 

.. \!úris i:szen1bi.: jut -.:gy p:itikúrus 
!tten bkun . és lútt;1111 is 111inap. 
Vúsull ruh;'1ba. zord. husa szi.:1nülddei 
Ciyúgyt\ivi:kct szi:di:n. R(1ppant So\·úny \'(l!l. 
. .\ nagy nyl1111(lr CSO!Hig lerúgta (iL 
!{uzzant bultjúba 1i:k11ósh0ka )(1gu11. 
!\.iti.inii.iu ;dígútor. !lirz halaknak 
Rút hiiri: 0s a pok<lin kiti.!v.: 
Cri:.' hlidünk0k kl1ldus li111-lun1a. 
Ti\n bi_igr0k. hólyag(lk. d(lhos n1agl1k. 
Zsineg\·égL'k. russz. rózsaszín ka!úc:-kcü;. 
Sz0!rak\·a. hz1gy ii.ibbct n1u1assanak. 
Ezt a siralrnat lút\·a igy tünödti.:111: 
.. !-fa \·alakinck tnércg kellene. 
\!it ;'1rusi1ani in.:n habl. 
Ez a bitang biz(lnnya! adna néki.'' 

i\n1ikor a Jlr...'!n éppen biza\01ngc1jcsztü patikút ~s a iu
lajdunos(it Ro1nco 1ncgtalúlja. egy· gyorsan és biztosan ha
tó inl:regért negyven aranyat íg('.r. /\ patikúros c!öszür ;1 

vún 1nlidon, ki.itcless~gszcrücn clzúrkózik a inéreg kíadú
sútól és 11H:gc1nlíti a szer cxpcdiúlásával júrli kuckázatut. 
f)chút a pénz beszél. így végül n1égiscsak ;'1tadja a halülus 
purt, söt hasznülatí utasítást is 111ond. 

..i'S! \l',).F.us Van ily.:n n10rgern. de \-l;1ntu\·:·ib:tn 1ün·Cn\· 

1 !a!ú!r ~z:ih aiTa. aki :"trusítja. · 
1-:1J:,1t'.t1 F0!sz a h;il:'tltól hút. te senunihá1.i. 
T..: :!ikuzntt'.' :\z :in:udon az d1ség. 
in~ég. sany:irgfts sír Li a szen1edblil. 
~<yu1111.>L gy;d:1í·:ll !óg le hútadnn. 
E;· a \·iL'tg --; türvényl' nern banittid. 
Dús~:'! c:os._·in tesz !Örvény e vilúgon. 
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Szegd rneg 1ch:1t. ne kgy szegl·ny. fogadd el. 
1•,\'!JK:\JU1:-> Szcgénys0ge1n hajlik nJ<..:g. nt:n\ gerincein. 
F.00.!J:(J Szcg0nységed \·csz..:111 n1eg. 111..·n1 gcrínccd. 
l':\111\.„\H.o-; Hút szúrd 1.: pPn ak:inni folyadékba. 
S hiirpinbd ki 0;.; khebz húr oly erós. 
\!int hú;.;z cnihl'.r. \·0gcz \·clcd azonnal." 

Ro1neu a \'eronai sírbultba siet. ott elöször 1nl:g vCgcz 
Vt:tCly1úrsúval Púrissal. akinek !L'Stl:! a kripllÍba rek1.:ti. 
Ezut{in 1ncgissza a in0rget es 1neghal. J(l:söbb. a progra1n~ 

nak 1negft:lekit:n. iinúdotl Júllúja f'e\('.bred, !útja. hogy 
Ro1111.:u halou. n1ire szi.:rcln1est: tóré\·e\ 1negöli n1agút. :\ 
két rokonsúg hallva a halúlhírt. végre kibékül egyn1ússal. 
:\ szoinorú történet a herceg su1nn1úza1{1val ér \·éget. 

.. \len 1nég rcgl:J.;h-.· ;.;ini..:"t:ll arr;i szú 
\Jil Si:t:!l\'..;(h;\! Jú!Í~l S l\P!\lCP.„ 

\(lde. nii az igi..:n sz,i111urú ti.inl:nct ina is aktuú!is 
szakinal tanulsc'1g~i'.' Elúször az. hogy a 1nl:reg haszn<i!hal 
is. n1eg :'lncil1n:1s is iehet. f:s 11en1 utub(\ sorban: /iu egy 
l'l'S:ft'Sl·'.!.:t'S .'J..\'iÍgrs:,'/'fiÍ/' 11c111 ror~io /ic ponr11sa11 o rúri·t;_ 

11.\\'kt•f l;s 1\_'11(/c!t'ri:kt'!. ;111rcnciú/is \'i'S::l;~1·rje!c111 íl ~y1íg.i·

s:tTfii::r1111s(ign1 

('siky (ic1g-.·~r ( l 0-12·10()1) csiksoinlyú1 dr[unaírli hú-
1\i111 feh·onú:->us hn!H'izatút parc'1dl:s szerepusz1úsban c!ö
sz(ir l 802. 111,·ircius 2-l-én ad!úk e!ö a Ncinzeti Színhúz
h:.in. B<-ir!angi :\chi!ll's hajóskapitúny szerepét {)/uí::.i !:.'de 
jútszulta. Pt1n1szkay Tivad;1r gyógyszerl:s1. szeri:pében 
ll:::l'tiri (1:1·11/0 \\dt !úthatl1. 111.;jl:t Czilit l!:::1·úrinJ. i\lasz!a
ghy gy('1gyszcrl:sz-segédet f'áf1h;11yi f](~·la a!akíH.itta. t\ da
rahl\l ! tJ/5. 1nújus 29-én Sc1\_'gi tús::.hi ri..:1H.li..:zl:sl:bi..:n a Jó

zsef „\ u i la Szính:iz felújította. Poroszkay1 Bodn 1gi (1~1·11/u. 

Ci!ikl:t .\fargiflai . .(~; jútsztHla. :\ n1ü!tl\·ar11ti szeri..:pébcn 
J (1ir/i .·igir. n1ús a!akíiúsokban S::crt:nt·si l'r1Íi L·s A.'a/1í F'lii~ 
riii111 lúthc1tta a ktlzi)nsl:g. 

„\ bl!\\:zctli képbl!n Poruszkay TÍ\'adar gyl1gyszi:r0sz 
egy \'t:ndégl(lb,.;n l:ppl'!l l3on1ba Li!i 1nü!o\·an1ö1 pn')b{tl,ia 
c!c-;úhí1<1ni. . .. e1Tc a k<dandra vu!t neke111 szliksl:ge111. 
111,·:ris úgy pezc;i:g a \'l:rc1n. 111int a hiteles si:idlitz-por" 
inondja éppen. :'\111iblíl rögtlin vi!úgosan lútszik. hugy 
c!liszi')ris ill tl:ny!i.:g cgy \·inigli patikus ú!I clöltiink. to
\·úbhú a ke!lc111i:tlc11 ízli gyúg)'S!.t.:rr.:ki:l pc1.sg(ípurban cé!
s1.1..·rl'1 hl!\enni. i\!cgtudjuk. hogy J\1n.1s~~kay nlis. 111ind
a111-.·1lctt ne1n szerl!IÍ. ha Tivi h<'icsínak szt\!itjúk. tnen az 
öregíti (a dar:1bban 111l:g csak ~l~l l:\·i.;:s). K.idcrül az is. hogy 
·1·i\ <tdar incgsziiklitt a ll.:!esl:gl:töl. rl:szbt.'.n hogy kin1u!as
s~~ 111agút. 1n<'1srl:s1t. inert Budapi:st \'Únisa pú!yúzatot hlr~ 
delelt egy úju11nan nyi1andú gyúgyszenúrra L·s ezt próhúl
ja rncgszerczni. :\pesti út tehút a111ol.yan apró kiruccanús. 
1ni:rt Puros1.kay !'-ikindún patikus. tíz 0\'C húzas és a 11.:le
,.;l:gc derék ass1ony. akihez hü szcrt.'.tnL'. 111arad11i. Erri..: 
tll\lS\ t;dúlk(1zik <1 \·n11zú Li!i\·cL ~!ki k>vagll1\·esszövel 
1.:s;1pLud l:s ,.;zivarolik { ~ ). Egyhangú ottlio11i e!e1ébl.il. ahol 
piluLtl-.cu -:sinúl a p:itiL:'iban. H1ost úgy érl.Í, kiszabadulhat. 

:\z llrliklis húzi konyha hi.:lyct! vala111i pikúns. izgató. csí
pós ízü l:!n1ényt keres. olyat 1nin1 a kaviór. és últnait aszi
\'i.ll'Ozl1 111ük)\·arnöbi..:n véli inegtalúlni. Szegény Tivadar
nak rct1en1(i sivúr volt az l:leti;, hanni11cnl:gy évesen nő
sült. dc addig is csak pilulúkat csinúlt; a patikút akkor 
1nin1 diplun1[1s ctnber. anyúsútól örökölte. ;\ patikúrius 
1negszólítús1 ncn1 szereti. 111en ö gy·ógyszcrész. 

:\ \'Ígj<ill:ki bonytH..!a!o1n kifejlődésének részk:ll.'.it nen1 
túrgyaljuk. csupún a szakn1ai \'Oli<Hkozúsokat foglaljuk 
tissze. :\ k!assz!kus szabúlyuk szerint 111cgérkezik Cili. a 
11.:!esl:g, \laszlaghy gyógyszcré::>zseg~d kísérctébt.':n. Cili 
fé!1i ügye!()gyolt pú1jút: .... olyan élhctctlt:n „ .húron1ig 
sen1 tud uh·asni nélkü!i.:111". Szegény g,yógyszcrész clö~ 
ször ht')rig úzik. késöbb sorozatos l'élrel:rtésck révén kiúb
r<indul a kaviúrhld és inúr ni.:111 vúgyakozik ut:1na. :\ kavi
:'ir-ügy tl!húr russzul :-;ül cl. inen csakne111 ch'Ü!asztjúk fc

lc::>l:gl:t\il. i\·!ajdnl!lll oda!l!SZ a patika 0.-; az új gyógyszer
túri L'ngcdély is. Pedig Ti\'adar rnég azt is be\·allja. hogy 
évi ,ili\ cdc!rnl:h(í! -;zcrénycn incgl:L Tuv•ibbú. hogy L'.g)'
,..;::cr \'\ill hüntet\'c. inert ra_i1akap1úk. a1nikor ru1nlutt csu
k<1111:\ilil<1j<ll <°irul!. E1.t pl'rsze kapúsbúl a segl:djére tolja. 
ininde11ese1re a dulgot sikL'.r(U! clsi111i1ania. 

Kl'\/',hen Lduúrd. az egyik 111atrl1z or\·ossúgot kér. 
!\1roszkay tc'irL·újúból inur!int \'l'SZ c!ö. „Szcri:ncsérl.'. 1na
ga1n111al ht1zta1n .cltó] elalszik és én incntve \'agyok 
... l!g)' jó pa1ikúrius soha ne1n szökik 111.:g a beteg elö! 
.„i...'nnyi Cppi...'n elég lesz .„nyissa ki a szújút .„l\:los1 nycl
.ic le - ugy-.· jú .. 1„ .'\ púcicns sze111c lecsukódik. ízzad, 1najd 
e!abzik .. „ .. ~n1it.:k a ccthalnak dupl<t p(lrcilll kcllctl volna 
ht.'.adni „ .„. !gy szabadul ki sznrongatDtt helyzetéből Cs 
111úr csak egyet!..:n vúgya rnarad. hazautazni é:-; bczúrkózni 
laburatúriun1~'tba. l\lég segl:djc, !'daszlaghy is sb.:1nbcfurdul 
\'t.:!e és kcsLtyüt dob neki. t\:li több. 1úlcún. két 111ázas csu
p(lrhan hozza a p[irbajfegyvi:rekct: „Ciyógyszi:részhcz 1né!-
1(1 fl!gy\'crek. :\z egyik szi!kéb-.·n bicarbona sodac. a 1núsik
ban ciúnkúli -- húsz gran11n di!uú!\'a ké1szúz gran1111 desztil
lúlt \'izben - 1nisce, da signa1ura1n -· vú!assz és igyúl." 

:\ thirah \·l:gl:n 1ncgtörtl:nik a nagy i)sszebéküll:s. 1najd 
<t gy,·1gyszcrés1. úrt·i1-:érvl:11yli l<ln<'icso! ad~! húzasulandó if~ 
jaknak: .. Suha se jö,i,iön l:tvúgyatok kaviúrra". 

\!i a 1a11uls1lg'.1 „\ darab nyuinún a !'ic1tal1.)k bizunyúra 
111-.·gftigadjúk. hogy 11e1n bocsútktlznak IC!i:!ótlcn kalan
d(lLb•L :\ buhlizai s1.cr1:ójének ineg az ~t foJllllS. hogy rnin
dig kgycn kl:z11Cl llll\r!in rneg ciúnkú!i. cst.'.tlcg deszti!lúlt 
\'!Z. Ebbl!!l \-an a dra11irHurgiai feszü!tsl:g. 

!HOll:\LO.\l 

l S11i1"· ú.: :\ gylig:-~zcré.'.". inid:tlmi ;'1br:'tzo!;'1sa llU\\:ll:ü:ban é:' rcgé-
11yd;l1cn. Ciy\•gyszcr0~ZL'l, .Jo. )'lú 1199ú). 2. S1<ífer G.: ,\ gyógy:;z..:1·-
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