
Értékelő, véleményező beszámoló az osztálytermi színházi előadásról 

 

 A Rómeó és Júlia című tragédia iskolai osztálytermi előadás formájú feldolgozásának 

lehettünk részesei a Hevesi Sándor Színház jóvoltából.  

 Az előadás több szempontból is különösen érdekes volt, hiszen az egész darabot 

három ember valósította meg, feltűnően kevés kellékkel. Volt egy Júlia, egy Rómeó és egy 

segédemberke, aki a hangokat kezelte, és a jelenetek közti díszletek átrendezését végezte. A 

másik szokatlan és számomra eddig nem ismert dolog az volt az előadásban, hogy a színészek 

minket, nézőket is bevontak a darabba, ezzel csökkentve a szereplők hiányának érzését, és 

növelve a kapott élményeket. 

 Mikor beléptünk az előadás helyszínére, az előadók kérésére nem az volt az első 

dolgunk, hogy helyet foglaljunk. Egy érdekes játékba kezdtünk, melynek lényege az volt, 

hogy a teremben folyamatos mozgással, lépegetéssel kitöltsük az üres területeket, a 

fennmaradó ”űrt”. Majd az érdekességet növelve, osztálytársaink közül ki kellett választanunk 

egy-egy személyt, aki a mi ,,bombánkká” vált, onnantól őt nem érinthettük meg a mozgás 

közben.  

 

 

 



Ezt követően egy ,,pajzsra” is szükségünk volt, melyet az előbb említett módszerrel 

mindenki kiszemelt magának. Az elhelyezkedés úgy nézett ki ekkor, hogy a pajzsnak a bomba 

és saját magunk között kellett állnia. Így játszadoztunk még egy darabig, majd helyet 

foglaltunk a ”színpad” előtt, kezdődött az előadás. A történet modern feldolgozását láthattuk, 

de ez semmilyen problémát nem vetett fel. A színészek tökéletes munkát végeztek, a már 

említett szereplő- és díszlet-hiány ellenére minden elénk tárult. A színdarab után még voltak 

csoportos feladatok, mely során a témában elmélyülve beszélgettünk. Csapatonként 

megvalósítottunk kétféle veronai ,,képeslapot”, egy elképzelt- és egy valódi Veronáról, 

interjút készítettünk a történetben szereplőkről, melynek eredményét közösen megvitattuk. 

 Nagyon élvezetesnek és érdekesnek bizonyult az egész program, jól éreztem magam, 

és szerintem ezzel így vannak az osztálytársaim is. Érdemes volt megismerni azt, hogy a 

nézők hogyan vesznek részt az előadásban, hogyan tudósíthatják véleményüket a színészekkel 

együtt. 
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