
Rómeó és Júlia tragikus története 

 

Rómeó és Júlia a világirodalom egyik legismertebb drámája. Shakespeare azon műve, 

amely kihagyhatatlan, és tragikus szerelmi története mindenki számára példává vált.  

A mű elején a Capulet és a Montague család szolgái veszekednek az utcán, amellyel az 

olvasó már az első oldaltól belecsöppen az ősi vitába. Azt nem tudjuk meg, hogy miért tört ki 

a háborúskodás, de azt igen, hogy senki számára nem tesz jót. Kihat még a megmaradt jó 

dolgokra is, mint például a szerelemre. Rómeó és Júlia ezt próbálta megtörni a románcukkal, 

de az ő kapcsolatuk is el volt már ítélve, hiszen Rómeó egy Montague, Júlia pedig Capulet 

egyetlen lánya, akit mellesleg máshoz akarnak adni. Épp ezért tervezték ezt a nagy bált. Be  

szerették volna mutatni Júliának jövendőbeli férjét, aki szintén hercegi származású volt. Ám a 

szülők nem számítottak rá, hogy lányuk másba szeret bele. A két ifjú csalódottsága a 

szerelemről könnyen elszállt, és legyőzhetetlenné váltak attól a pillanattól, hogy meglátták 

egymást. A mulatság végeztével Rómeó fellopózott Júliához, ahol kezdetét vette a híres erkély-

jelenet. A fiatalok meg akarták pecsételni szerelmüket, így abban egyeztek meg, hogy titokban 

összeházasodnak. Rómeó megkérte Lőrinc barátot, hogy adja őket össze, de ez a nap elindított 

egy olyan lavinát, amit nem tudtak már megakadályozni. Tybalt, Júlia unokaöccse beleköt a 

Montague család leszármazottjaiba, melynek eredményeképpen Tybalt megöli Mercutiot. 

Rómeó ezt látván kardot rántott, és ledöfte Tybaltot. Amint a herceg megtudta, azonnal döntést 

hozott, és száműzte Rómeót.  

 



A fiú az utolsó éjszakáját Júliával tölti. Szerelmük újabb akadályba ütközik, ugyanis 

minél hamarabb Parishoz akarják adni a lányt. Júlia tanácstalan, ezért Lőrinc baráthoz fordul, 

aki mérget ad neki, amelytől 48 óráig alszik. Úgy tervezték, hogy Rómeónak ír egy levelet a 

történtekről, és amikor felébred, akkor együtt meg tudnak szökni, de nem lehet szép a vég, így 

Rómeó legénye és a pestisjárvány is más irányba alakítják a történetet. Júlia halálhíre előbb 

érkezik meg szerelméhez, mint kellene. Rómeó vesz mérget, hogy Júlia után menjen a halálba. 

A kriptához érve Parissal összecsaptak, amelynek a végén a hősszerelmes Rómeó tért vissza 

győztesen. Odament Júliához, és őt átölelve bevette a mérget. A lány viszont felébredt, és látva 

halott szerelmét, leszúrta magát. A két szerelmes története ilyen tragikusan véget ért.   

Összegezve Rómeó és Júlia halála igazságtalan egy részben, hiszen a két család viszálya 

miatt haltak meg. A folytonos veszekedés és bujkálódás mindenképp tönkretette volna őket. 

Más részben a tragédia végén megtudjuk, hogy a nézeteltérések megszűnnek, szóval a haláluk 

nem volt olyan hiábavaló. Szerintem ez egy remek történet, mindenesetre én imádtam.  
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