
 

Élményeim a Csak Rómeó és Júlia… című előadáson 

  

Egyik szerdai tanítási napon színészek érkeztek hozzánk, a könyvtári olvasóterembe. 

Az előadás miatt elmaradt a 3., 4., és 5. óránk, aminek mi diákok örültünk, a tanáraink 

viszont már kevésbé. A olvasóterem előtt várakoztunk, és némi idő elteltével megérkeztek a 

vendégek is. Ezzel kezdetét vette az  iskolai színházi előadás. 

William Shakespeare-től a Rómeo és Júlia nevű színdarabot néztük meg. Először 

felvezetésként megkért minket a két színművész, hogy különböző helyzeteket próbáljunk 

meg alakítani. Kihívásos alapon történt ez, igaz először még nem túl nagy jelentkezéssel. 

Nem bánták azt sem, mikor szerelmespárnak két fiú jelentkezett, a közönség meglepően 

nézte, hogy mi lesz ebből.  

Ezután jött a mai nap főeseménye. Otthonos hangulatban láthattuk színpadi 

alakításban a művet. Nem sok kelléket használtak hozzá, de szerintem lehetett érteni a 

történetet. Történtek olyan kis meglepetések a darab játszása során, mikor megkértek 

szúrópróbaszerűen közülünk válogatva egy-két embert, hogy kapcsolódjon be az előadásba. 

Olvasó tevékenységet folytattak, az egyik fiú a pap szerepét töltötte be, a lány a dada 

szerepébe helyezkedhetett bele.  

 



 

Az előadás lezárultát követően szünetet kaptunk a folytatáshoz. Visszatérve a 

terembe csoportokra bontottak bennünket. Hárman érkeztek a színházból, egy fiatalabb fiú-

és egy lány, akik alakították a történet két főhősét, a harmadik személy pedig kezelte a 

hangokat, és ha szükséges volt, segített a kellékrendezésben. Én a kedves, mosolygós lány 

csoportjába tartoztam. Egy képeslap elejét próbáltuk eljátszani, és utána azt, hogy hogyan 

nézhet ki valójában Verona. Köztünk voltak olyanok, akik a székre felállva várvédőket 

alakítottak, a tenger is szimbolikus volt. Valójában pedig egy pofonjelenttel szerettük volna 

bemutatni a többieknek, hogy milyen is e település. 

A másnapi vegyes óránkon Csaba bácsival irodalom- és nyelvtanórán megbeszéltük 

az előző napon történteket. Mindenki egyhangúlag pozitív volt, mindnyájunknak tetszett az 

előadás. A külön feladatokat pedig viccesnek találtuk, igaz, néha féltünk tőlük, elsősorban 

pl. legelején a kihívásnál, vagy amikor egyesek a történetben találták magukat. 

Összeségében örültünk, hogy részt vehettünk az előadáson, és nem bántuk meg, hogy nem 

lettek megtartva az érintett tanórák.   
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