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Shakespeare:  Romeo és Júlia 

 

Negyedik felvonás, I. szín,  

Kosztolányi Dezső fordítása 
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„… Fogd ez üvegcsét s hogyha ágyba fekszel, 

Párolt italját idd ki hirtelen: 

Álmos, hideg nedv nyargal át azonnal 

Véred csatornáin: verőered 

Természet-adta lüktetése megszűn: 

Hő s lélegzet nem mondja már, hogy élsz, 

Orcádon-szádon hamvadoz a rózsa, 

Szemednek ablaka is becsukódik, 

Akár halál zárná ki a verőfényt. 

Minden tagod elvesztve símaságát 

Görcsös-feszes lesz, hűs, mint a halálé: 

S kölcsön-mezében a meredt halálnak 

Fekszel te így negyvenkét óra hosszat, 

Majd mint üdítő álomból fölébredsz…”  

Negyedik 

felvonás, 

I. szín,  

?? 

„Jajjaj nekem – nem eshetik meg itt, hogy 

Későbben érzek fel, büdös szagok közt, 

Sikolyt hallok, mitől az agy megőrül, 

Mint amikor mandragórát szakítnak?” 

hioszcin (szkopolamin) 
Mandragora officinarum 

Negyedik 

felvonás, 

III. szín,  
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hioszcin (szkopolamin) 

hatás: agy és központi idegrendszer 

feldobottság, gátlásoktól való megszabadulás 

nagyobb dózis: hallucinációk, az elme összezavarodása, 

álomtalan és emlékezet nélküli alvás 

hatásmechanizmus: antikolinergikus 

acetilkolin helyére kötődik 

szédülés, izomgörcsök, hányinger 

csökkentése, tengeribetegség és 

más gyógyszerek mellékhatásai ellen 

menstruációs fájdalmak enyhítése 

(Buscopan, Feminax) 
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Shakespeare:  Hamlet, dán királyfi 

 

Első felvonás, V. szín,  

Arany János fordítása 

„… Amint kertemben alvám 

- Ez volt szokásom minden délután -, 

Meglopta bátyád ezt a biztos órát, 

Üvegben átkos csalmatok levével, 

S fülhézagomba önté e nedű 

Bélpoklos csöppeit, melyek hatása 

A vérnek oly halálos ellene, 

Hogy gyorsan átfut, mint a kéneső, 

A testbe minden ösvényt és kaput, 

S mint tejbe csöppent oltó a tejet, 

Megoltja, összerántja hirtelen 

A híg, az ép vért: …”  

bolondító beléndek 
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bolondító beléndek (Hyoscyamus niger) 

hioszcin (szkopolamin) 
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Ricin 
„Egyszerre undok ótvar kérgezé, 

Csömörletes héjjal, Lázár gyanánt; 

Szép síma testemet.”  

mérgező: orálisan, belélegezve, 

bőrön át, injekcióban 

légzési nehézségek, vérnyomás-

csökkenés, szaturáció csökkenése, 

bőr sápadása 

hányás, hasmenés 

nincs ellenanyag 

potenciális vegyi fegyver 
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ricinus (Ricinus 

communis) 

magokból: 

ricinusolaj 

(oleum ricini) 
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méreg  halálos dózis  

botulinotoxin  0,0002 mg  

polónium-210  0,001 mg  

ricin  0,01 mg  

szarin  1 mg  

hioszcin 15 mg 

sztrichnin  50 mg  

kálium-cianid  50 mg  

arzén(III)-oxid  250 mg  

MÉRGEZŐ ANYAGOK 

„Mi ez itt? Ember vagy hal? Halott vagy eleven? Hal: 

bűzlik, mint a hal; mint a nem egészen friss szárított 

tőkehal. Furcsa egy hal!”  

Shakespeare:  A vihar 

Negyedik felvonás, III. szín,  

Trimetilaminúria: 

recesszíven öröklődő génhiba (teljes 

gyakoriság kb. 1 %) 

a 3-as számú flavintartalmú 

monooxigenáz enzim (FMO3) 

működészavara 
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Thomas Mann: A varázshegy 

Szőllősy Klára fordítása 

„...úgy áll a dolog, hogy minden anyag egyaránt rejt életet és 

halált, mindegyik orvosság és méreg egyben, gyógyszertan 

és toxikológia tehát egy és ugyanaz...” 

Thomas Mann: A varázshegy 
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100.000 lakosra jutó TBC-fertőzöttek száma 

„– Bizony, az idő! – mondta Joachim, és többször egymás 

után bólintott egyenesen maga elé, unokabátyja őszinte 

felháborodására nem is hederítve. – Ahogy ezek itt 

bánnak ez ember idejével, ha te azt tudnád! Három hét 

annyi nekik, mint egy nap. Majd meglátod. Majd 

kitanulod – mondta, és hozzátette: – Az ember fogalmai 

megváltoznak idefenn.” 

„Bizony, magas hegyek ezek mind. De hát mi magunk is 

már iszonyú magasan vagyunk, ne felejtsd el. 

Ezerhatszáz méter a tenger színe fölött. Itt már nem 

érvényesülnek annyira a környező csúcsok.” 
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 TBC: lassú betegség („consumption”) 

 Mycobacterium tuberculosis: lassú osztódás 

 hosszú kezelés 

 Varázshegy időrend:  három hét    hét év 

BETEGSÉGTUDAT… 

KÍVÜLÁLLÁS… 

IDŐ… 

„– Ami az orvosi kezelést illeti – jegyezte meg –, azzal 

nem élek, de hát benne foglaltatik a napi ellátás árában, 

nem kívánhatom, hogy levonják, hogy is vonhatnák le? A 

fertőtlenítésnél alaposan megnyomták a tollat, mert tíz 

frank ára H2CO-t nem használhattak el, hogy kifüstöljék 

az amerikai lányt. De mindent összevéve azt kell 

mondanom, inkább jutányos, mint drága, ha azt nézzük, 

hogy mennyit nyújtanak. - így hát villásreggeli előtt 

lementek az „Igazgatóság"-ra, hogy kiegyenlítsék a 

számlát.” 
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 Orvosi kezelések: súlyos ellentét az elvi és a 

gazdasági lehetőségek között 

 Kezelés száz éve: magashegyi szanatóriumok, 

nyugalom, tiszta levegő, bőséges táplálkozás 

 Varázshegy: minden szereplő jómódú 

 Varázshegy: sok leírás étkezésekről 

NINCS INGYEN EBÉD… 

„– Kifüstölték? Remek. – fecsegte kissé 

összefüggéstelenül, mialatt megmosta, megtörülte a 

kezét. – Igen, metilaldehid, azt a legszívósabb baktérium 

sem bírja ki. H2CO, de a szaga orrfacsaró, nem? A szigorú 

tisztaság persze alapvető feltétel...” 

                                 Felfedezés: 1882. március 24 

Heinrich Hermann Robert Koch (1843-1910), 1905: Nobel-díj 
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 Higiéniás körülmények 

 Betegek elkülönítése 

 Honnan kaptad? 

 Kinek adod tovább? 

FERTŐZŐ VAGY… 

 lassú baktériumosztódás  

hosszú tenyésztési idő 

 Köpet  nyál 

„–Amellett még köpetem is van – tette hozzá hanyag s 

egyben heves vállvonogatással, ami rosszul illett hozzá, s 

azzal megmutatott unokabátyjának valamit, amit 

ulszterkabátja feléje néző zsebéből félig kihúzott, és 

mindjárt megint visszadugott: egy fémzáras, lapos, ívelt 

alakú, kék üvegkulacsot. – Ezt a legtöbben hordjuk 

idefenn – magyarázta.” 

köpet: sputum 

http://www.tbonline.info/media/uploads/images/sputum01.jpg
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„– ... Milyen szag van itt tulajdonképpen? 

– Oxigén – felelte Behrens. – Az oxigént érzi a levegőben. A 

szobazivatar mellékterméke, tetszik tudni... No, most nyissa ki a 

szemét! – mondta. – Kezdődik a boszorkányság. 

Hans Castorp buzgón engedelmeskedett. 

Fogantyú átkapcsolása hallatszott. Motor indult meg, hangja 

dühösen bőgve felszaladt, de újabb kapcsolással lefékezték, 

egyenletességre kényszerítették. A padló ütemesen remegett. A 

hosszúkás, függőleges piros lámpácska csendes fenyegetéssel 

nézett át a falról. Valahol villám sistergett. És a sötétségből lassan, 

teljesen, mint megvilágosodó ablak, kibukkant az ernyő halvány 

négyszöge, Behrens tanácsos előtte lovagolt suszterszékén, combját 

szétterpesztve, öklét combjára támasztva, tömpe orrával egészen 

közel hajolva az üveglaphoz, amely belátást nyújtott az emberi 

szervezet belsejébe.” 

Christian Friedrich 

Schönbein (1799-1868)  

όζειν  (’ozein’) 

οζω (‘ozó’) 

ÓZON 

= szaglik 
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„Tudja-e, hogy a felvétel néha foltokat mutat, amelyekről 

azt hiszik, hogy kavernák, holott csak árnyékok, ezzel 

szemben ott, ahol csakugyan van valami, a felvételen 

akárhányszor nem látszik semmi? Madonna, a felvétel! 

Volt itt egy fiatal numizmatikus, láza volt, s mivel láza 

volt, tisztán látták a kavernákat a röntgenfelvételén. 

Állítólag még hallották is! Tébére kezelték, és ebbe 

belehalt. A boncolás kimutatta, hogy valami kokkuszok 

okozták a halálát.” 
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„Igen, a derék, türelmes, fejlett jogérzékű, szolgálatra és fegyelemre 

beállított Joachim pártütővé lett, fellázadt a „Gaffky-skála" ellen; ez volt a 

neve annak a vizsgálati módszernek, mellyel odalenn a laboratóriumban, 

vagy ahogy általában mondták: a „laborban", megállapították és jelölték, 

hogy egy-egy páciens milyen mértékben van bacilusokkal megáldva: [...] 

– Megelégeltem, nem hagyom magam tovább az orromnál fogva vezetni – 

jelentette ki fennhangon, és vérhullám öntötte el napbarnított, sötét 

bronzszínű arcát. – Két hete kettes Gaffkym volt, bagatell, a legszebb 

kilátások, ma pedig kilenc, valósággal hemzsegnek, a síkföldről szó se 

lehet. Az ördög sem okosodik ki belőle, hogy is áll ez a dolog, az ember 

belebolondul. Fenn a Schatzalpon fekszik egy beteg, egy görög paraszt, 

Árkádiából jött, egy ügynök küldte fel: reménytelen eset, gyorstüdővész, 

akármelyik nap bekövetkezhet az exitus... de a köpetében sohasem volt 

bacilus. A kövér belga századosnak ellenben, aki gyógyultan távozott, 

amikor én feljöttem, tízes Gaffkyja volt, csak úgy nyüzsögtek a 

sputumában a bacilusok, pedig csak egyetlen kis kavernája volt. Fütyülök 

a Gaffkyra! Nem csinálom tovább, hazamegyek, még ha belehalok is!” 
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Georg Theodor August Gaffky 

(1850–1918)  

 Félelem a beavatkozásoktól 

 Hosszú gyógyszeres kúra 

 Bizalom, bizalom, bizalom 

 Homeopátia vagy placebó-hatás? 

EGYÜTTMŰKÖDÉS A 

KEZELÉSSEL… 
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„– Fütyül! – válaszolta Hans Castorp. – Fütyült a hasával, ahogy elment mellettem, 

mivel magyarázod ezt?  

– Ennyi az egész? – nevetett Joachim megvetőn. – Nem a hasával fütyül, te szamár. 

Kleefeld kisasszony volt, Hermine Kleefeld. A pneumothoraxával fütyül.  

– Mijével? – érdeklődött Hans Castorp. Rendkívül izgatott volt, maga sem tudta, 

milyen irányban. Sírás és nevetés közt ingadozott, amikor hozzátette: – Nem 

kívánhatod, hogy megértsem az abrakadabrátokat.  

– Gyere már tovább! – sürgette Joachim. – Séta közben is elmagyarázhatom. 

Gyökeret vertél? A pneumothorax valamennyire sebészeti dolog, amint magad is 

kitalálhatod, ez egy műtét, amelyet gyakran végeznek idefenn. Behrensnek óriási 

gyakorlata van benne... Ha az egyik tüdő nagyon rossz állapotban van, tudod, a 

másik azonban egészséges vagy viszonylag egészséges, akkor a beteg tüdő 

működését egy időre kikapcsolják, nyugalomba helyezik, hogy kíméljék... Vagyis: 

itt fölvágják az embert, valahol itt oldalt, én persze nem tudom pontosan a helyet, de 

Behrensnek a kisujjában van az egész. És aztán gázt engednek az ember mellkasába, 

tudod, nitrogént, és így üzemen kívül helyezik az elsajtosodott tüdőlebenyt. A gáz 

persze nem tart sokáig, körülbelül kéthetenként meg kell újítani... az embert 

feltöltik, így képzeld el valahogyan.” 

A TBC KEMOTERÁPIÁJA 
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http://www.inorg.unideb.hu/LenteBlog/index_magyar.html 

„… Sleeping within my orchard, 

My custom always of the afternoon, 

Upon my secure hour thy uncle stole, 

With juice of cursed hebenon in a vial, 

And in the porches of my ears did pour 

The leperous distilment; whose effect 

Holds such an enmity with blood of man 

That swift as quicksilver it courses through 

The natural gates and alleys of the body, 

And with a sudden vigour doth posset 

And curd, like eager droppings into milk, 

The thin and wholesome blood: 

Henbane (stinking nightshade) 
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„Alack, alack, is it not like that I, 

So early waking, what with loathsome smells, 

And shrieks like mandrakes' torn out of the earth, 

That living mortals, hearing them, run mad:” 

hyoscine (scopolamine) 

mandrake (Mandragora officinarum) 


