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Shakespeare tragédiája 
 

 

„Nem véletlen, hogy Shakespeare 
tragédiája a mai napig oly népszerű a 

fiatalok körében. Hiszen Rómeó és 
Júlia története az ő történetük... De 

hányféleképpen lehet elmesélni ezt a 
történetet? A válasz: számtalan módon... 
A mi receptünk: két színész, egy 

játékmester, egy tanterem és egy csapat 
diák!” – olvasható a darab ajánlójaként a 

színház honlapján. 
 

 
 
És a recept bevált. Hiszen minden megvolt: a két színész, a 
játékmester, a tanterem és egy csapat diák, azaz mi, a 9.b osztály. 
A előadás jó alkalom volt arra, hogy közösen megvitassuk a 
történetmesélés különböző módjait, egy színpadi mű kapcsán 
felvetődő dramaturgiai megoldások lehetőségeit, összehasonlítva 
az eddigi olvasmány-, film- vagy korábbi színházi élményeinkkel. 
A Tantermi Deszka előadásának megtekintése jó ötletnek 
bizonyult. Nem csak a történetet és a mű szereplőit ismertük meg 
részletesen, hanem a hangulat is remek volt. Sokat nevettünk és 
szórakoztunk….  
Már rögtön a legelején számomra ismerős arcok tűntek fel: Madák 
Zsuzsanna és Barsi Márton. Mivel rendszeres látogatója vagyok 
szüleimmel a Hevesi Sándor Színház előadásainak, így Nagy Péter 
János sem volt ismeretlen. 
  

A bemelegítő játékban az egész társaság feloldódott, csak ezután 
kezdődött el az előadás.  
 
A színdarabot egy 2016-os újragondolásnak aposztrofálnám. A 
dramaturgiai megoldásokat nagyon díjaztam, mint például a 
hiányzó szereplők pótlását. (Mivel sok mindenbe bevontak minket 
is, kiderült számomra, hogy egy igazi színésztehetség rejtőzik 
Tubiban, alias Tuboly Andrásban.) Ezen kívül a zenei aláfestés, a 
színészek kedvessége, humora még jobban fokozták a hangulatot. 
A két főszereplő jól hozta Romeo és Júlia alakját, de - személyes 
véleményem szerint - Tasnádi István: Közellenség című drámában 
jobban megtalálták az összhangot. 
 
A szünetben megbeszéltük a színdarabot, és mindenki elmondta a 
véleményét. Rosszat nem hallottam, így arra a következtetésre 
jutottam, hogy a többiek is élvezték.  

 

http://www.hevesisandorszinhaz.hu/eloadasok/tantermi-deszka/58/romeo_es_julia
http://www.hevesisandorszinhaz.hu/eloadasok/tantermi-deszka/58/romeo_es_julia
http://www.hevesisandorszinhaz.hu/eloadasok/nagyszinpad/899/tasnadi_istvan_kozellenseg
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 A második felvonásban egy interaktív 
játékban, beszélgetésben találtuk magunkat. 
Először veronai képeslapok képeit kellett 
megjelenítenünk, ami – jó fantáziánknak 
köszönhetően – sikerült is a csoportomnak. 
Kedvencem a „Verona az álomban és a 
valóságban” című képeslap volt, azon belül a 
tömegverekedést találtam a legviccesebbnek! 
A következő játékban „mantovai kutatók” 
indultak Veronába, hogy minél több ember 
szempontjából ismerhessék meg a történetet. 

Nekünk a herceggel kapcsolatos kérdéseket 
kellett megfejtenünk. Sok ötletes megoldás 
született. 
Summázva a történteket, minden remekül 
sikerült! A szereplők nyitottak és kedvesek, a 
játék tanító célzatú és vicces, a hangulat pedig 

egyszerűen fergeteges volt! És nem utolsó 
sorban Shakespeare drámáját is jobban 
megismertük, megértettük. 
Köszönöm a lehetőséget, hogy új élményekkel 
gazdagodhattam. Remélem, jövőre is lesz 
Tantermi Deszka!  
 
 
 
 

Karsay Anna (11.b) 
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