
 

Iskolai színházi nevelési program 

A Tantermi deszka iskolai színházi nevelési program keretében megrendezett, 

kétszereplős előadás remekül bemutatta, hogy egy művet, jelen esetben a Rómeó és Júliát 

hányféleképpen lehet elmesélni, valamint előadni. Az előadás előtt esélyt kaptunk arra, hogy 

elképzeljük, milyen is lett volna, hogyha az események sorozata napjainkban történne, valamint 

a szerelmesek emlékére állított szobor „megalkotásával” közösen bevezettük a darabot.  

Ezután kezdetét vette az újra átgondolt, 21. században játszódó, modern Rómeó és Júlia. 

A darab az eredetihez hasonlóan a Capuleték által rendezett bállal kezdődik, valamint a 

szerelmesek arra való készülődését mutatta be párhuzamosan. A bálon, ez esetben a bulin, 

Rómeó és Júlia rájönnek, hogy a számukra kiszemelt emberek (azaz Rozália és Paris) mégsem 

hozzájuk valóak, ezért a bálon elkeveredve megtalálják egymást, és szerelembe esnek. Az első 

csók elcsattanása után pedig a híres erkély-jelenet következik, ahol Júlia bevallja, hogy nem 

Rómeóval, hanem csak a nevével van gondja a családok közötti viszály miatt, és ahol Rómeó 

felfedi magát szerelme előtt. Ezután pedig sorra játszódott le előttünk a többi, a véletlenek miatt 

létrejött esemény az eredeti történethez hasonlóan; és habár a mű komolyságát apró kis 

poénokkal oldották, még így is sikerült az eredetihez hűen előadni és ezáltal valamelyest 

könnyebben megértetni velünk a történetet.  

 



 

Az előadás után ismét gondolkodásba fogtunk, és pár közös játékkal próbáltuk a 

történetet máshogy megközelíteni; volt, hogy Veronába látogattunk, és együtt bemutattuk, hogy 

az oda érkező turisták vagy külföldön élő emberek hogyan látják a várost, és ezt egy „képeslap” 

formájában megörökítettük, valamint ezzel ellentétben az ott élők hogyan látják a kívülről 

szépnek tűnhető, de valójában veszélyes és barátságtalannak mondható Veronát. Ez után 

kutatók szerepébe bújva megvizsgáltuk, hogy a műben nagyon keveset vagy egyáltalán nem 

szereplő személyek, mint Rómeó és Júlia barátai, a szolgák és a család tagjai mennyit 

befolyásolhatták volna a történet végkimenetelén.  

Az én véleményem szerint nagyon jó volt a feldolgozás, mivel megmutatta, hogy egy 

ilyen komoly darabot is lehet könnyeden előadni egy fiatalabb nézőközönségnek úgy, hogy az 

értelmét és a mondanivalóját mégsem veszti el a történet. Szintén érdekes volt számomra az a 

másfajta felfogás, hogy a mai kor viszonyaihoz hűen hogyan alakulna a mű, valamint az 

elgondolás a tanulság leszűrése után, hogy igazából ez a történet nem csak a 21. században, 

hanem bármikor megállná a helyét, hiszen ez a fajta tragédia bárkivel megtörténhetett volna; 

valószínűleg ezért is olyan kortalan és halhatatlan ez a mű. 
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