
Rómeó és Júlia - kicsit másképp 

 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is elénk tártak egy fantasztikus előadást a 

zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház tehetséges színészei. 

Idén a világszinten ismert és népszerű Rómeó és Júliát adták elő egy kis csavarral. 

Maga a darab története változatlan maradt, azonban a történéseket áthelyezték a 21. századi 

Veronába. A mű megtekintése előtt játékos feladatokkal hangolódtunk rá a darabra. Először 

egy rendkívül mókás játékot játszottunk, melynek az volt a lényege, hogy a teremben szét 

kellett szóródni és körbe-körbe sétálni, közben kiválasztottunk magunknak egy embert, aki a 

bombánk lett és egy pajzsot ellene, amit szintén egy társunk jelentett. A bombát el kellett 

kerülni úgy, hogy az, akit pajzsnak választottunk, köztünk és a bombát jelentő barátunk között 

álljon.  

Ezután kicsit beszélgettünk a történetről, a szereplőkről, a végkimenetelről, és hogy 

vajon kik tehettek a fiatalok tragédiájáról.  Miután ezt a témát kellően kiveséztük, rátértünk 

egy újabb izgalmas feladatra. Három nagy csoportot kellett alkotni úgy, hogy mindegyik 

csoportban bent legyen az egyik színész. Ezek után mindhárom csoport kapott egy kis időt, 

hogy megbeszéljük a feladatot, és nekünk tetsző módón teljesítsük. A feladat maga az volt, 

hogy képzeljünk el, hogy milyen lehet az ideális Verona a maga békés, szépséges módján, 

majd azt, hogy milyen lehet a mű alapján, vagyis a harcok és gyűlölködés közepette, és ezeket 

az elképzelt jeleneteket egy élő képeslap formájában mutassuk be a másik két csoportnak. 

Elképesztően érdekes és szórakoztató volt látni, hogy az egyes csoportok hogyan oldották 

meg, és milyen történéseket sűrítettek bele a „képeslapjukba”. 

Ezek után kezdődhetett is az előadás. Mivel a színházból csak három színész jött, így 

Rómeón és Júlián kívül a többi szereplő csak névlegesen jelent meg, ugyanis látni nem 

láthattuk őket. Már az elején nagyon kíváncsi voltam, hogy ezt hogy oldják meg, de 

véleményem szerint rendkívül kreatívak és ötletesek voltak. Egy remek, kereteihez képest 

színvonalas előadást tekinthettünk meg. 

A színdarab után volt egy körülbelül tizenöt perces szünet, hogy mind a színészek, 

mind mi egy kicsit összekapjuk magunkat, és már kezdődhetett is az előadás utáni 



beszélgetés. Először közösen megbeszéltük a darab mozzanatait. Elmondhattuk a 

véleményünket a végkifejlethez vezető történésekről, és jól megtárgyaltuk a drámát.  

 

Az ez utáni feladatunk szintén csoportokra bontva történt. Minden egyes csapat kapott 

egy filctollat és egy nagy lapot, melyre rá voltak írva a tragédia egyes szereplői. Minden lapon 

más szereplő/szereplők állt/álltak. Az volt a dolga a csapatoknak, hogy írják le címszavakban, 

hogy a papírjukon szereplő veronai polgárok hogyan tehettek a fiatal szerelmesek tragikus 

sorsáról. Véleményem szerint minden egyes kis csoport megfelelően elvégezte a feladatot, 

ugyanis rendkívül érdekes és értelmes válaszok születtek. Rendkívül érdekfeszítő volt 

hallgatni, hogy a többiek hogyan látják a művet, és mennyire másképp gondolnak egy-egy 

olyan dolgot, amit saját meglátásomat alapul véve evidensnek gondoltam.  

Ezután egy élő szobrot alkottunk, mely egy felhívás volt a veronai polgároknak arra, 

hogy békét kell kötniük, majd csináltunk egy csoportképet, hogy ez a mai nap meg legyen 

örökítve a későbbi időkre is. 

Személy szerint én nagyon éveztem ezt az előadást. Már amikor megtudtam, hogy 

lehetőségünk nyílik megtekinteni, rettenetesen izgatott voltam, ugyanis nagy rajongója 

vagyok Shakespeare-nek és munkásságának.  



A Rómeó és Júlia az egyik kedvenc művem tőle, már temérdekszer olvastam, illetve a 

történet ihlette filmeket is mind láttam, melyeket szintén nagyon szeretek. Mindent összevetve 

az előadás fantasztikus volt, és sokat tanulhattunk belőle. 
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