
WILLIAM SHAKESPEARE
RÓMEÓ ÉS JÚLIA

HÁTTÉRANYAG ÉS TANÍTÁSI SEGÉDLET
PEDAGÓGUSOKNAK

Készítette GYESKÓ ÁGNES

Kedves Tanárnő és Tanár Úr!

Magyartanárként és osztályfőnökként is tudom, és aki próbálta, mind tudja, mekkora fáradság egy szín-
házlátogatást megszervezni és előkészíteni. Ki kell választani a korosztálynak megfelelő darabot és 
előadást, esetleg előre meg is kell nézni, hogy megfelelő-e a színvonala a produkciónak. Gondolkodni 
kell azon is, beilleszthető-e és hogyan a tananyagunkba, akár az irodalom, akár pl. az emberismeret és 
etika tananyagba, vagy akár az osztály közösséggé formálódásának folyamatába. Meg kell rendelni a 
jegyeket, a jegyek árát össze kell szedni, persze, el is kell menni a jegyekért, a szülőkkel egyeztetni, az 
utazást megszervezni, különösen akkor bonyolult ez a feladat, ha másik településre kell elmennünk. Ha 
későn érünk haza, egyeztetni a többi kollégával, hogy ne feleltessék a tanulókat és még más, itt fel nem 
sorolt teendők. Így nem meglepő, ha arra már kevés idő és energia jut, hogy előkészítsük az élményt, és 
hogy a látottakat feldolgozni segítő órákat találjunk ki.  Előadásainkhoz ezért készítünk olyan segéda-
nyagokat, amelyek megkönnyítik azoknak a pedagógusoknak a munkáját, akik diákjaikkal ellátogatnak 
hozzánk.Reméljük, hogy hasznosnak találják ezt a kezdeményezést, és szeretnénk, ha visszajelzéseket 
kaphatnánk Önöktől, hogyan váltak be a segédanyagok, sikerült-e az órákon kipróbálni, segítették-e a 
feldolgozást.

A RÓMEÓ ÉS JÚLIA
AZ ISKOLAI TANANYAGBAN
Mind az általános iskolai (7.-8. osztály), mind a középiskolai (9.-10. osztály) irodalom tananyag keretében 
tanítható, sőt kifejezetten ajánlott mű. A legismertebb Shakespeare dráma, amelynek cselekményét szin-
te mindenki ismeri, számos filmes feldolgozása létezik. A fiatal szerelmesek örökérvényű története o-
lyan irodalmi közhellyé vált, és olyan sok problémát vet föl a fiatalkorral, szerelmi érzésekkel és családi 
viszonyokkal kapcsolatban, hogy akkor is ajánlott megnézni színházban a művet, majd beszélgetni róla,  
ha egyébként közös olvasmányként más Shakespeare művet dolgozunk föl magyar órán. Kézenfekvően 
illeszthető tehát az irodalom és a dráma tananyagunkba, valamint az erkölcstan, illetve etika tananyagba 
is, és az osztályfőnöki órák probléma feldolgozó beszélgetéseihez, játékaihoz is adhat ötleteket.

A műben érintett néhány probléma: 

 - van-e „szerelem első látásra” ?
 - szerelem, vagy csupán a vágy fellángolása az, amit a két fiatal érez?
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 - a különböző korok hogyan gondolkodtak a szerelemről és a házasságról?
 - a jó házasság/tartós kapcsolat alapja a szerelem?
 - engedelmeskedni tartoznak-e a gyermekek szüleiknek?
 - mi az, amit elvárhat esetleg van-e olyasmi, amit megkövetelhet a szülő a gyerekétől?
 - hová tud fordulni egy kamasz a problémáival, ha a szüleire nem számíthat?

 - mit nevezünk családon belüli erőszaknak?
 - milyen fajtáit ismerjük a családon belüli erőszaknak?
 - mit tehet az áldozat az agresszorral szemben?
 - hogyan tudjuk befolyásolni a hirtelen indulatainkat?
 - mit lehet kezdeni az élet reménytelennek tűnő helyzeteivel?
 - összefügghet-e és hogyan egy család sorsa, élete a hatalomhoz, politikához való viszonyával? 
 - a hatalmi játszmák hogyan befolyásolhatják a magánéletünket?

RÁHANGOLÓDÓ FELADATOK
A BUDAÖRSI LATINOVITS SZÍNHÁZ
RÓMEÓ ÉS JÚLIA CÍMŰ ELŐADÁSÁHOZ
Munkaforma: csoportos vagy páros.

1. LISTÁZÁS
Gyűjtsetek olyan külső (nem a szerelmesek szándékaiban vagy jellemében rejlő) okokat, amik 
megakadályozhatják manapság, hogy két azonos helyen élő, szerelmes fiatal egymásé lehessen, 
és ha akar, összeházasodhasson! Olvassátok föl a többieknek a „listátokat”!

2.
Régebbi korokban még milyen más akadály merülhetett föl? Beszéljétek meg történelmi tudáso-
tokra támaszkodva ezt! 

3. JELENET
Képzeljetek el egy olyan helyzetet, amelyben a szülő valamire kényszeríti a kamasz gyerekét, amit 
az nem akar megtenni! Vázoljátok néhány mondattal a füzetetekbe a problémát, majd játsszátok el 
a többi csoportnak a jelenetet!

4. KUTATÁS 
Kiktől és hogyan kérhet és milyen segítségeket kaphat ma egy szüleinek kiszolgáltatott kamasz, 
illetve fiatal ember, ha családon belül nem fordulhat senkihez a problémáival? Nézzetek utána 
az interneten is, milyen szervezetek tudnak segíteni és hogyan! Gyűjtésetek és kutatásotok ered-
ményét tegyétek közzé!

LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK

1. és 2. A második feladatra csak akkor kerül sor, ha a műben lévő problémák a mai korunkról gondolkodva 
nem jutnak a diákok eszébe. Ha végképp kimaradna Rómeó és Júlia szerelmének akadálya, akkor a tanár-
nak kell kiegészíteni az elhangzottakat.

3. Nem baj, ha hasonlóak a jelenetek, a fontos az élményszerű megközelítés.
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4. Javaslom, hogy a 3. feladat jeleneteinek bemutatása után csinálják a 4. feladatot. Ezt akár házi feladat-
nak is adhatjuk, de fontos, hogy hangozzanak el az információk, beszéljék meg a gyerekek, hogyan lehet és 
kiktől segítséget kérni és kapni krízishelyzetben. Ha etika órán beszélgetünk a darabról és az előadásról, 
akkor a családon belüli erőszak problémájához kapcsolhatjuk. Erre konkrét példá(ka)t láthatnak majd az 
előadásban a diákok. Vissza is kell erre térni az értelmező órán, sőt a házi feladat részletes megbeszélését 
inkább halasszuk akkorra. A tanár készüljön esetleg szóróanyagokkal, honlapcímekkel (pl. NaNe, Család-
segítő Központ, bármilyen helyi egyházi vagy szociális segítő szervezet), ill. krízisvonalak telefonszámaival!

5. LEGYETEK DRÁMAÍRÓK ÉS RENDEZŐK!
Képzeljetek el egy bulit (álarcosbált, partit, házibulit, iskolai klubestet stb.), ahol csak álarcban sza-
bad megjelenni. A tánctéren egy fiú meglát egy lányt, és nagyon megtetszik neki. A lány néhány 
perc múlva már hagyja is magát megcsókolni. A fiatalok nem ittasak, színjózanok. Mi történhetett 
közöttük abban a néhány percben? Hogyan szólítja meg a fiú a lányt? Milyen szöveggel próbál 
megismerkedni vele? Hogyan tudja meghódítani, más szóval befűzni? És a lány vajon mit érezhet 
közben? 

a) Olvassátok el a csók-jelenet szövegét! Írjátok meg a néhány perces előzmény szövegét! 

b) Írjátok meg, mi következik ezek után közöttük, ha kiderül, hogy a lány nem találkozhat a fiúval, 
mert a szülők ezt tiltják. (Nem muszáj itt jelenetet írni, lehet elbeszélő jellegű a szövegetek. Választ-
hatjátok a napló és a levélformát is, melyben az egyik szereplő vall az esetről magának vagy egy 
barátjának.)

c) Írjatok ún. rendezői utasításokat mindkét szereplő itt leírt szövege mellé, melyben az érzelmeiket 
és az akcióikat ismertetitek, mintha a színészeket akarnátok instruálni, irányítani, hogyan játsszák 
el a jelenetet!

RÓMEÓ Hát figyelj! (megcsókolja)
  Így érthető volt?
JÚLIA  Jobban is, mint kéne.
RÓMEÓ S válaszolsz-e?
JÚLIA  Nem tudok. A számat 
  Imád lezárta. Állok, hallgatok.
RÓMEÓ Szépséges szent, csak nem bántottalak?
JÚLIA  Még nem tudom. Még nem döntöttem el.
RÓMEÓ Ha bántottalak, add vissza a bántást!
  Állj bosszút rajtam saját fegyveremmel! (újabb csók)
  Most jobb?
JÚLIA  A csókot, látom, érted!
RÓMEÓ Nem, hidd el, édes, csak most tudom, mi az.

6.
Olvassátok el az előadás megtekitése előtt Shakespeare: Rómeó és Júlia című tragédiáját vagy a 
mű rövid tartalmát a Lamb testvérek Shakespeare-mesék című könyvéből!

7.
Nézzétek meg az előadásról készített trailert a színház honlapján!
https://www.youtube.com/watch?v=MrFnlosOeS8
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LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK

5. Eloszthatjuk a csoportok között az a), b) és a c) feladatokat. Minden megoldás jó, csak törekedjenek a 
diákok minél részletezőbben elképzelni a jelenetet! Az eljátszást itt a csók miatt ne kezdeményezzük.
6. Fontos volna, hogy a történéseket minden tanuló ismerje, hogy ne a sztori kibogozásával foglalkozzanak, 
ne az kösse le a figyelmüket, hogy ki kinek a kije, és kibe szerelmes Rómeó a mű elején, és miért száműzik 
stb. stb. Sokkal jobban élvezhető az előadás, ha ezekkel tisztában vannak.

ÉRTELMEZŐ FELADATOK
A BUDAÖRSI LATINOVITS SZÍNHÁZ
RÓMEÓ ÉS JÚLIA CÍMŰ
ELŐADÁSÁHOZ
Célszerű mozaikelvű csoportmunkában csinálni a feladatokon belül a részfeladatokat, majd min-
det közzétenni szóban vagy tablót készítve a többieknek. Így külön-külön alkotnak a diákok és egy közös 
értelmezés jön létre az előadásról. A képes feladatot a kevésbé jó memóriájú diákok kaphatják. 

1. ELŐZETES ELVÁRÁSOK - TABLÓ
Miben felelt meg és miben tért el az előzetes elvárásaitoktól az előadás? T táblázat segítségével 
vagy pókhálóábrával vagy csupán listázásos módszerrel egy nagyobb lapra minden csoport írjon 
három-négy olyan dolgot, ami számukra meglepő, szokatlan, furcsa, rendhagyó volt. Vajon miért 
érezhettétek a megvalósítás ezen eljárásait szokatlannak? Beszéljétek meg a csoporton belül! 
(Próbáljatok attól elvonatkoztatni most, hogy tetszett-e az a bizonyos megoldás.) Tegyétek ki a falra 
munkáitokat és nézzétek meg a többiekét! Vannak-e egyezések?

LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK

Ebben a feladatban cask az a fontos, hogy felvetődjenek a problémák, és lássanak minél több ötletet 
egymástól a diákok, amivel majd dolgozni érdemes.

2. SZERELEM ELSŐ LÁTÁSRA
a) Létezik-e szerelem első látásra? Amit a darabbeli fiatalok éreznek, az véleményetek szerint 
szerelem vagy érzéki vágyakozás? Váljon kétfelé a csoport, fogalmazzatok meg két különböző 
álláspontot  erről egy-egy mondatban és írjátok le! Gyűjtsetek érveket az állításotok mellett a 
darabból! Ezután mondjátok el egymásnak érveiteket! Ügyeljetek arra, hogy mindenki meghall-
gassa a másikat a vitában! Sikerült-e meggyőzni valakit? 

b) Próbáljatok valamilyen közös álláspontra jutni a szerelmesek érzelmeit illetően a vita tanulságait 
felhasználva! Ha sikerült, alkossatok érzelemtérképet! A két szereplő képe közé és képe köré 
írjátok le az egymás iránti pozitív érzelmeiket piros, kételyeiket zöld, a külvilággal kapcsolatos 
félelmeiket fekete, saját magukkal kapcsolatos kétségeiket kék színnel! Használhatjátok a darab 
szövegét is az internetről. (Javasolt jelenetek: 1. rész 5. kép vége felé: találkozás a bálon, 7. kép: 
erkély-jelenet, 8. kép: Rómeó Lőrinc barátnak beszél a szerelméről, 2. rész 1. kép: Júlia nászéj-
szakát váró monológja.) A gyilkosság utáni állapotot most ne vizsgáljátok, mert az más probléma 
irányába viszi el az érzelmeiket. Tegyétek föl a falra a tablókat és nézzétek meg a többiekét!
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c) Egyéni feladat: írjatok ötsorost Rómeó nevében 
Júliához vagy fordítva, Júlia nevében Rómeóhoz, 
amely kifejezi az érzelmeiket! Ebben a feladatban 
nem kell a csoport véleményéhez alkalmazkodni.

Az ötsoros szabálya:
1. sor: a téma – 1 főnév
2. sor: jellemzés, leírás – 2 melléknév
3. sor: cselekvések – 3 ige vagy igenév
4. sor: személyes érzelmek, gondolatok – 4 
bármilyen szó
5. sor: a lényeg ismétlése, összefoglalása, az 1. 
sor szinonímája – 1 bármilyen szó

3. CSALÁDI VISZONYOK
Az érzelemtérképeken megjelenő kételyek is mutatják, hogy a családra egyik fiatal sem számíthat 
mint támogató közegre. Vizsgáljátok meg, milyen kapcsolat van Romeo és a szülei, Júlia és any-
ja ill. Júlia és apja között. Egy csoport egy viszonyt vizsgáljon, de egy viszonyt több csoport is 
leírhat. Rögzítsétek rövid mondatokban vagy szókapcsolatokban egy kisebb lapra a lényeget, és 
ragasszátok az érzelemtérkép tablójára Romeo és Júlia mellé a lapokat!

LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK

2. és 3. A tanárnak ügyelnie kell, hogy a viták során mindenki hallgassa meg a többieket, és lehetőleg 
minél több vélemény érvényesüljön az érzelemtérkép megalkotásakor. Ha tud, sokszorosítson képeket a 
szereplőkről, de ha ez nem oldható meg, akkor a szereplők nevének felírása vagy egy vázlatos lány- és 
fiúalak felrajzolása is megfelel a feladathoz. Segítsen akkor, ha a diákok félnének egymásnak ellentmondó 
érzelmeket megfogalmazni és fölírni a tablóra, hogy  ilyesmi lehetséges, sőt elég gyakori. Remélhetőleg 
kiderül, hogy a fiatalok kapcsolata olyan rövid életű, hogy nem derülhet ki, pontosan mit is éreznek, de ab-
ban a rövid időben elsöprően erős szenvedély ébred bennük, ez biztos, ami talán annak is köszönhető, hogy 
mindkettejük életében ez az első viszonzott szerelem, és annak is, hogy titkos és veszélyes a kapcsolat. 
Elég magányosak a saját családjukban. Rómeónak pl. nincs is jelenete a szüleivel. A barátaira számíthat, 
de azok nem veszik komolyan, Lőrinc barát pedig nem tud szerelmi tanácsokat adni. Júlia hasonlóképpen 
egyedül van, szüleire érzelmi szempontból nem számíthat, anyukája láthatóan nem tud a saját anyasze-
repével azonosulni, csak a dada szereti őt, aki viszont harsány és egyszerű lélek, nem értheti meg.

A 2. c) feladat kreatív, egyéni feladat, csak az olvassa fel, aki szeretné.
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4. JELLEMTÉRKÉP
Csoportonként egy-egy szereplő jellemtérképét alkossátok meg úgy, hogy a négy általatok leg-
fontosabbnak tartott tulajdonságát írjátok köré, és a tulajdonságok mellé két-két érvet a műből (a 
drámából, illetve az előadásból), amely igazolja azt.
RÓMEÓ, JÚLIA, CAPULET, CAPULETNÉ, LŐRINC BARÁT, DAJKA, BENVOLIO, MERCUTIO, TYBALT
Kiegészítő, szorgalmi feladat: Keressetek minden szereplőhöz egy, rá nagyon jellemző idézetet a 
dráma szövegéből!

LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK

Ha nincs elég csoport, azt javaslom, hogy a legkésőbb felsorolt szereplőt hagyjuk el és így tovább visszafelé. 
Capuletre mindenképp sort kell keríteni, hiszen  hatalmi ambícióinak eszközéül akarja a saját lányát fel-
használni, és ez vezet a tragédiához. Ügyeljen rá a tanár, hogy a jellemvonások, és ne a helyzet által kiváltott 
érzelmek és szándékok legyenek a lapon, pl. Capuletné nem felelősségteljes anya – ez jó állítás, de az, 
hogy szomorú Tybalt miatt – ez nem jó. Ha nagyon nem megy az eredeti szabályok szerint a feladat meg-
oldása, akkor a tanár dönthet úgy, hogy kibővíti a lehetőségeket a szándékok és érzelmek irányába. Hiszen 
pl. a két főszereplő minden lépését erősen meghatározza, hogy szerelmesek.
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5. LÁTVÁNYELEMEK ÉS JELENTÉSEIK
a) Létra
A képek segítségével állapítsátok meg, hányféle funkcióban szerepelt ez a tárgy az előadásban! 
Minden képről írjátok le, hogy abban a jelenetben mi a valódi és az esetleges  jelképes szerepe a 
létrának! Hogyan függenek össze ezek a funkciók?

b, Árnyék
Idézzétek föl az előadás három jelenetét, amelyben az árnyék fontos szerephez jut. 1. Mercutio 
monológja Maab királynőről, 2. Lőrinc barát és a dajka jelenete Rómeóval a gyilkosság után, 3. 
Júlia “halálát” észre veszi a dajkája majd az anyja és apja.
Írjátok le, mit is látunk, hol jelenik meg árnyék és milyen? Milyen jelentései vannak az árnyéknak 
ezekben a jelenetekben?

c, Jelmezek
Milyen ruhában van a két főszereplő a műben? Mit hangsúlyoz ruhájukkal, ruháikkal a rendező?  
Mi a különbség az előadás elején megjelenő Montague és Capulet háznép öltözéke között? Vajon 
miért  van ez a különbség, mit jelez? A Capulet szülőket ruháik alapján milyen társadalmi csoportba 
sorolnátok? Hogyan és miért változik meg Capulet ruhája? Mi történik a szolganép ruhájával és hol 
állnak ők az előadás legvégén? Mit jelképez a változás? (A herceggel egy másik csoport foglalkozik.)
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d) A herceg
Hol és hogyan (hogy néz ki) jelenik meg a herceg a mű elején? Hogyan beszél? Később a szolgák 
összecsapása során próbál közbelépni. Milyen uralkodó ő az események kezdetekor?
A gyilkosság után hol és hogyan jelenik meg a színen, és hogy beszél? Kije volt a meggyilkolt Mer-
cutio? Milyen ítéletet hoz?
A mű legvégén hol és hogyan jelenik meg? Milyen gesztusok és külső jelek mutatják a hatalmát? 
Tulajdonképpen mi történt a herceggel (és a két ellenséges családdal) a mű során a hatalom szem-
pontból?

e) Színpadi terek, díszlettelenség
Három jól elkülöníthető helyszín van a színpadon. Az alsó rész, a felső rész és a belső rész. Ezen kívül 
az előadás játékba hozza a nézőteret, sőt az állványzatot is. Hogyan használja ki az előadás a szin-
tezett teret? Melyik szereplő mikor hol jelenik meg és miért? Idézzetek föl néhány fontos jelenetet 
és értelmezzétek a terek és szintek szerepét!
 - a legelső jelenet - a két ház szolgái a színen, a szinteken
 - a herceg a mű elején és a mű utolsó jelenetében
 - az ún. erkélyjelenet
 - Lőrinc barát monológja (sötétben – ezt is értelmezzétek!)
 - az esküvő-jelenet
 - Júlia szobája, amikor tetszhalott és a kripta-jelenet egyazon belső térben

 f) Színek, kellékek, kihagyott esküvő
Mi a színek szerepe a díszletben?
Vajon miért nincsenek bútorok és miért van ilyen kevés kellék az előadásban?
Miért húzták ki az esküvő teljes szövegét? Elegendő-e szerintetek az esküvői jelenet ebben a 
formájában? Miért igen, miért nem? 

LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK

A létra: hatalmi jelkép és a két családot összekötő híd is egyben. Az események kezdetekor Veronában a 
Montague ház van jó hatalmi pozícióban. a szolgák elegánsabb ruhája és az utal erre, hogy a felső szinten 
mozognak. A Capulet-szolgák helyezik el a létrát, amelyen majd fel szeretne a család emelkedni. Júlia 
ezen ül, ő az egyik eszköz majd a felemelkedéshez, ezért mint ennek áldozata, ezen is “hal meg”, ez a 
végső nyughelye is.Ugyanakkor a szerelmesek (és így a két család) között kapcsolatot teremtő eszköz is, az 
erkélyjelenet fontos kelléke és a kriptában mindketten ezen halnak meg.
Az árnyék: többször láthatjuk az előadásban a szereplő árnyékát, mintha előrevetítené az ún. árnyékvilágot, 
a halálukat. Mercutio félelmetesen mindenki fölé magasodó, ördögi árnyéka Rómeó álmodozásait, ábránd-
jait tünteti fel úgy, mint veszélyes, kárhozatos hiedelmeket, a dajka és Lőrinc barát Rómeó fölé magasodó 
árnyéka mutatja, mennyire kiszolgáltatott ez a gyermekember a felnőtteknek. Júliát, amikor még csak 
álhalott árnyékként, önmaga árnyékaként látjuk, ez előrevetíti a véget is.
Jelmezek: a Capulet-ház színes, kicsit ízléstelen és a gazdagságot, csillogást túlhangsúlyozó öltözéke a 
feltörekvő, újgazdag társadalmi csoporthoz tartozást mutatja. Montague-ék visszafogottabb, elegánsabb 
öltözéke a már hatalomban lévőké, egyúttal előrevetíti a szomorú véget: az anya, aki meghal a darab végére, 
feketében van. Júlia és Rómeó jellegzetesen laza, “mai fiatal” ruhája, tornacipőjük, Rómeó sapija, Júlia lek-
város kenyere azt kommunikálja a nézővel, hogy őket a külsőségek nem érdeklik, természetesek, aranyo-
sak, inkább gyerekek még, mint felnőttek.
A herceg a mű elején szakállas, tweedzakós értelmiségi inkább, bizonytalanul és ügyetlenkedve beszél, 
amikor a verekedőket szét akarja választani, határozatlan, látszik, hogy nincs tekintélye. A gyilkosság után 
másik ruhában látjuk, döntése pártatlannak tűnik, hisz meghallgatja, mi történt, és ugyan rokona révén 
talán a Montague családhoz áll közelebb, mégis száműzi Romeot, mozgása és hanghordozása is tekintélyt 
teremtő. Az utolsó jelenetben a fönti szinten fesztelenül mozogva uralja az eseményeket. Megborotválkoz-
va, jó öltönyben, ellentmondást nem tűrően olvas majd tesz el egy magánlevelet, végül mindkét ház szolgái 
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felsorakoznak mögé, ő kerül ki győztesen a hatalmi játszmából.
A felső szint a hatalmon lévők helye a mű elején és végén, a verekedések, a gyilkosság nem tiszteletre 
méltó, megemelt dolog, ezért lenn kap helyet. Lőrinc barát mintha a túlvilágról, föntről beszél és a teljes 
sötétből. Rómeó szaladgál a nézőtéren, mintha az volna a kert. Szabadságérzete, érzelmeinek áradása 
miatt nem képes a játékra kijelölt térben maradni a szó szoros értelmében és metaforikusan sem. 
Az első csók a bálon és az esküvő is a későbbi kripta terében jelenik meg előre vetítve a szerelmesek sorsát.
A szín végig sterilen fehér, bútorok, tárgyak nincsenek, kellékek is alig. Ez a szereplők közti viszonyokra, 
a lelki történésekre irányítja a figyelmünket, ill. arra a kevés kellékre, ami van (az apa nadrágszíja, 
méregüvegecske, koszorú Júlia fején, egy szál rózsa, álarcok stb.). Ha színháztörténetet is tanulnak a 
diákok, megjegyezhető, hogy Shakespeare színházában sem volt díszlet és jelmez, csak néhány jelző tár-
gyat, illetve szókulisszát használtak.
Az esküvő szövege már szinte semmi újat  nem tesz hozzá a fiatalok egymás iránt érzett szerelméről való 
tudásunkhoz, ezért kihagyható jelenet.

6. REFLEKTÁLÓ FELADATOK
Válasszatok a feladatok közül!

a) Képzeljétek el, hogy egy nevelési tanácsadóban vagytok ma, ahová Júlia elszalad segítséget 
kérni a párválasztása egyes fázisaiban. Vagy egy felnőtt rokonnál vagy barátnál, akire Júlia 
számíthat, lehet ő egy tanára is. Alkossatok párokat és játsszátok el egymás között a jeleneteket! 
Egyikőtök vállalja a kiskorú Júlia, másik a tanácsadó szerepét! Helyzetek: 1. Júlia megtudja, hogy 
az ellenséges család egy tagjába szeretett bele (tételezzük fel, hogy még nem ígért házasságot), 
és nem tudja, mit tegyen. 2. Júlia megtudja, hogy kedvesét erővel eltávolítják a városból, így nem 
találkozhatnak többé, és nincs internet se ott, ahová megy. 3. Júliát hozzá akarják kényszeríteni 
egy jó partinak számító fiatalemberhez, apja érzelmi, anyagi és testi terror is bevet. 

b) Írjátok meg a dráma végét máshogyan! Válasszatok a lehetőségek közül: 1. onnan, hogy Rómeó 
megtudja, hogy száműzik 2. onnan, hogy Júlia megtudja, hogy férjhez akarják adni Parishoz 3. 
onnan, hogy Rómeó belép a kriptába, és meglátja Júlia tetemét 4. onnan, hogy Júlia felébred, és 
meglátja Rómeó tetemét. Írhattok tragikus véget cask másképpen, de írhattok  olyat is, amelyben 
a szerelmesek nem halnak meg. Lehet kevésbé fordulatos, életszerűbb is a mesétek. Lehet epi-
kus a választott szövegetek: elbeszélés, vagy az egyik szereplő naplója vagy levele.

c) Tervezzetek ehhez az előadáshoz olyan díszletelemeket, kellékeket és jelmezeket, amik nem 
írják felül az előadás darabértelmezését, mégis mások, mint amiket láttatok!

d) Tervezzetek olyan díszletet és/vagy jelmezt a Rómeó és Júlia című tragédiához, amit szívesen 
látnátok egy másfajta előadásban. Törekedjetek rá, hogy a tér kifejezze azt, amit gondoltok a mű 
világáról, a jelmezek pedig kifejezzék a szereplők belső énjét, esetleg törekvéseiket is.
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