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Európai Szociális
Alap

Tanácsok, tudnivalók

Ez a tankönyv a Nemzeti alaptanterv 2020. évi átdolgozása során megalkotott 
dráma és színház tantárgy foglalkozásaihoz készült; használható az általános 
iskolák felső tagozatán, a hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumokban és a mű-
vészeti iskolai képzésekben egyaránt. A teljes tankönyv két, egymástól jól el-
különülő részből áll, többféle felhasználási lehetőséget és képzési irányt bizto-
sítva a feldolgozás során a 10−14 éves korosztály számára.

A kiadvány első felében drámajátékokból álló gyűjtemény található. Ez a válo-
gatás hatékonyan szolgálja a készségfejlesztést, a személyiségfejlesztést és a 
csoportépítést. A gyakorlatok célja továbbá, hogy a diákok közvetlen tapasztala-
tokra tegyenek szert az együttműködés és a dramatikus feldolgozás területén.

A tankönyv második része a színház világába vezeti be a tanulókat a
Rómeó és Júlia, valamint egy mai iskolában játszódó, ezzel párhuzamos történet 
segítségével. A cél nem csupán Shakespeare klasszikusának minél mélyebb 
megértése, hanem az érdeklődés felkeltése a színháztörténeti, színházelmé-
leti ismeretek iránt is. A történet kibontása a diákok kreatív közreműködésére
épít, ennek érdekében − a vizualitás mellett − kitüntetett szerephez jutnak
a korosztályhoz közel álló szövegtípusok: a telefonos cset, a naplóbejegyzés 
és a képregény.

A tankönyvi feladatok tematikus tagolását színek és ikonok jelzik. A könyv két 
része egymással párhuzamosan is használható: egyes játékok előkerülhetnek 
a színházi témakörök tanításánál, bizonyos színházi ismeretek pedig a dráma-
játékokhoz kapcsolódóan is.

Örömteli játékot és hasznos munkát!
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Yulee és O’More a színház előtt találkoznak, de ezzel az osztálytársak 
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a folytatásra. Ezt követően elkalandozunk kissé a történetben, hogy 
aztán eljussunk annak tetőpontjára is, és beavatást kapjunk a drámai 
feszültség műhelytitkaiba.  ............................................................................  155 
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Epilógus, melyben a Rómeó és Júlia alapján készült színházi 
előadásokkal, az elemzés szempontjaival ismerkedünk meg, 
valamint szó esik még bábokról, zenéről, táncról, filmről és 
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„Képzelni lehet - kezdd el. 
Se jelszó, se rejtjel, 
se másféle varázslat 
nem kell, hogy a lábad 
elvigyen Óperenciába. 
Szemeid színpadára 
hunyt szemmel tekints.
Te vagy a Van és te vagy a Nincs, 
meg az Itt és az Ott és a Tova. 
A lovas és a lova. 
Az úton a por. 
Ott poroszkálsz a porban valahol.”

Horgas Béla: Képzelni lehet

„A jelmezbálban az a legjobb, hogy az ember 
kibújhatik a saját bőréből, hogy más lehet,
tökéletesen más, mint aki a valóságban.
(...) Hogy az ember néhány óráig azt
játszhatja, hogy megváltozott,
elvarázsolták, idegen és ismeretlen
lett hirtelen.”

Szabó Magda: Álarcosbál - részlet
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Ez egy különleges tankönyv, amely segít neked a közös játékok örömének
átélésében, a beszéded, a mozgásod, önmagad és társaid megismerésében. 
Ez az önismeret és az önfejlesztés könyve. Arra ösztönöz, hogy szabadon szár-
nyaltasd a fantáziád, világosabban fogalmazd meg gondolataidat, és őszintén 
vállald érzelmeidet. A játékokon és gyakorlatokon keresztül megismerkedünk 
a dráma előadói formájával, a színházzal és annak hatáselemeivel. A gyakor-
latok segítségével kipróbálhatod magad különböző színházi mesterségekben. 

A könyvben szereplő fényképeken lévő fi atalok: 
Finta Iván, Gombkötő Sára, Gombkötő Kata, Ha-
dabás Bálint, Horák Panna, Horák Maja, Kovács 
Réka, Mihóky Zoltán, Mozsár Máté, Mozsár Nóra, 
Szász Péter, Szukics Gyula, Ulmann Gergely,
Ulmann Diána, Vándor Bálint, Vig Csenge, Zajácz 
Botond. Ők az Izgő-mozgó színpad tagjai (vezető: 
Almássy Bettina), akik már kipróbálták a felada-
tokat, így saját játékélményük és tapasztalatuk 
van. Gondolataikat és kommentjeiket a fotókon ol-
vashatod.

A piktogramok jelentése:
 Mozgásfejlesztő játék – ügyességed mellett szükséges a mozgásra 
 alkalmas tér és öltözék.
 Együttműködést fejlesztő játék - fontos a csoport együttműködése és 
 a bizalom. 
 Figyelemfejlesztő gyakorlat – itt a fi gyelmedet, a koncentrációdat 
 teheted próbára. 
 Beszédgyakorlat – beszédre késztető, a kifejezőkészséget fejlesztő 
 játékok.
 Helyzetgyakorlat – ide tartoznak a rögtönzéssel, színházi jelenet el-
 készítésével járó feladatok. 

Minden foglalkozás végén kreatív feladatokat találsz:

Ajánlás

Fantázia – fényképekkel kapcsolatban ajánlunk játékot. 

Tükör – segít önmagad jobb megismerésében. 

Nagyító – nézz utána a foglalkozáson elhangzottaknak! 
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Kerüljön fel egy szó a tábla vagy 
egy nagy papírlap közepére! Mi jut 
eszedbe róla? Mondjátok ki egy-
szerre! Jegyezd meg, majd sorban 
mondjátok ki a szavakat! Írjátok fel 
a központi szó köré, és a fogalmi-
lag egymáshoz tartozó szavakat 
kössétek össze egy-egy vonallal! Minden megoldás jó, az sem baj, ha többen 
ugyanarra gondoltatok. Beszéljétek meg a különböző gondolati elágazásokat!
Hívószavak lehetnek a következők: játék, színház, dráma, szerep, veszíteni, 
nyerni.

1. Játék és szerep

1. Gondolattérkép
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

A könyv segít önmagad és a színházi eszközök megismerésében. A szín-
padon mindenki másnak a szerepébe bújik. Milyen szerepeket játszunk
a mindennapokban és miért?

2. Köszönj máshogy!
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Kezdjetek el sétálni a térben, majd 
ha valakivel találkoztok, köszön-
jetek neki (Szia! Jó napot!, Halihó! 
stb.)! A következő találkozáskor 
máshogy köszönjetek: új szavak-
kal, új hangulatban. Mindig más 
legyen a viszonyod a többiekhez, 
és te is legyél mindig más! Próbálj 
meg minél többféle köszönést! Kipróbálhatsz olyan köszönéseket is, amelyeket 
magadtól sohasem mondanál.

Fantázia – fényképekkel kapcsolatban ajánlunk játékot. 

Tükör – segít önmagad jobb megismerésében. 

Nagyító – nézz utána a foglalkozáson elhangzottaknak! 
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3. Seriff
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Villámgyors,
pörgős játék.

Ez egy vadnyugati történet. Kör-
ben állunk, a játékvezető középen 
áll, ő a seriff. Ha a sheriff valaki-
re „rálő” (rámutat és azt mondja, 
hogy „Puff!”), akkor annak gyorsan 
le kell guggolnia. A két szomszédja 
párbajozik: ők egymás felé fordul-

nak, és amelyikük hamarabb lő („puff”), az lesz az új seriff. Gyors helyzetfel-
ismerésre és alkalmazkodásra tanít a játék, és akárcsak a színházban, itt is 
kipróbálhatsz több szerepet. Aki nyer, az lesz a seriff. 
A Seriff játékot kipróbálhatjátok kieséssel. Ekkor a seriff személye nem válto-
zik a játék végéig, s mindig az esik ki, aki később lő. A végén a két utolsó játékos 
párbajozik egymással. 

Mit fejez ki az arcod? Lehetséges, 
hogy nem csak egy arcot viselünk? 
Sétáljatok a teremben, miközben 
először a tanár mond hangulato-
kat! Ezeket próbáljátok meg kife-
jezni az arcotokkal (pl. vidám, szo-
morú, dühös, meglepett)! Ezek 
után próbáljatok meg önállóan 
különböző arckifejezéseket fel-

venni – vajon kitalálják a többiek, hogy éppen mit éreztek? 
A játék után beszéljétek meg, mennyire lehet leolvasni az érzel-
meket mások arcáról! Elképzelhető, hogy valaki mást mutat az 

arcán és mást gondol közben? Az arc mellett mit fejezett ki a test-
tartásotok, a járásotok? Jó, ha mindig kimutatjuk az érzelmeinket?

4. Arc – álarc 
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Ha figyeled
valaki arcát,

megtudhatod, mi
jár a fejében. Ha
viszont álarcot

visel… 
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3. Seriff
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

5. Névjegy 
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Készíts saját névjegykártyát egy 
papírlapra! Nem muszáj a hiva-
talos formát követni (név, lakcím, 
elérhetőségek), szóljon inkább ez
a kártya a te tulajdonságaidról! Írj, 
rajzolj rá minden olyat, ami csak
rád jellemző, amit te fontosnak tar-
tasz magadról (tulajdonságok; mit 
szeretsz csinálni; mi az, ami meg-
különböztet a többiektől)! Használ-
hatod a becenevedet, vagy olyan ne-
vet, amin szeretnéd, hogy a társaid 
szólítsanak. Játsszatok el olyan
helyzeteket, amikor a névjegykár-
tyákat át lehet adni!

4. Arc – álarc 
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Válaszd ki azt a képet, amelyik leginkább megragad! Kép-
zeld el, hogy ez egy színházi plakát! Mit gondolsz, miről 
szól az előadás?

Mit gondolsz, milyen képességeid fognak fejlődni a dráma-
foglalkozások során?

Keressetek különböző érzelmeket kifejező arcokat ebből 
a tankönyvből! Milyen belső gondolatot tudtok leolvasni az 
arcokról?

Dr. Asztalosné dr. Kredenc Ida
mérnök, informatikus

GÖD
Kerékgyártó u. 3. 
2132

Miss Cserép Virág
��v������z�

Bud��es�
C���e����� utc� 3. 
�123
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1. Zsebkendőrabló 
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Ehhez a játékhoz annyi zsebkendő-
re lesz szükségetek, ahányan ját-
szotok. Mindenki kap egy papír-
zsebkendőt. Széthajtva tűrjétek a 
hátsó zsebetekbe! (Ha nincs zse-
betek, akkor a nadrágotok vagy a 

szoknyátok derekába.) Fontos, hogy a kendő nagyobb része ki-
lógjon, látható legyen, ne takarja el a pulóveretek vagy az inge-
tek. Ha ez megtörtént, már ne érjetek a saját zsebkendőtökhöz!

Szóródjatok szét a teremben! A játékvezető tapsára indul a játék: 
az a cél, hogy minél több társatok kendőjét szerezzétek meg, mi-

közben a tieteket senki se tudja elvenni. Akitől ellopták a kendőt, az 
kiesik a játékból; az összegyűjtött zsebkendőket magánál tartva húzódjon ki a 
terem szélére, és onnan fi gyeljen tovább.
A játék akkor ér véget, ha már csak egy játékos marad. A nyertes az lesz, aki 
a legtöbb kendőt gyűjtötte össze, függetlenül attól, hogy mikor esett ki. Játsz-
hatjuk két, sőt három csoportban is, ilyenkor össze kell dolgozni; az a csapat 
nyer, akinek a játékosa legtovább marad bent.
A Zsebkendőrabló játékot kipróbálhatjátok ruhacsipeszekkel is!

2. Együt tműködés
a térben

Miért eredményesebb és miért vidámabb közösségben együtt dol-
gozni? A foglalkozás játékai elősegítik ennek megtapasztalását.

Egy igazi cica-
egér harc,

csak itt mindenki
egyszerre cica is, 

meg egér is.
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1. Zsebkendőrabló 
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Álljatok körbe, fogjátok meg egy-
más kezét! Képzeljétek, hogy egy 
lánc szemei vagytok, amit most 
egy láthatatlan erő összeguban-
col anélkül, hogy szétszakadna! 
10–15 másodperc alatt óvatosan – 
a kezek elengedése nélkül – teke-
redjetek össze, majd lehetőleg csak kicsivel több idő alatt állítsátok vissza az 
eredeti helyzetet! Ha sikerül, itt az újabb feladat: a csoportból ketten kiválnak, 
hátat fordítanak, amíg a lánc ismét összegubancolódik, s a kibogozás lesz a két 
játékos célja.

2. Csomó
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

3. Őrjáték 
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

A játék előtt ismerjetek meg egy 
történetet! 
Ti vagytok a városlakók. Mindany-
nyian tegyetek a terem egyik vé-
gébe egy-egy tárgyat, ami számo-
tokra a „kincset” jelenti! A terem 
másik vége a városlakók birtoka, 
innen indultok, és ide kell visszaérkeznetek. A játék vezetője 
az „őr”, aki a terem kincs felőli oldalán, háttal a városlakóknak 
– fel-alá sétálva – őrzi a kincseit. Ha meglát egy lopakodó városlakót, rög-
tön szoborrá változtatja. Ekkor a játékosnak le kell guggolnia, és mozdulatlan 
szoborrá kell válnia. Addig nem folytathatja útját, amíg egy társa a vállát meg 
nem érinti, feloldva ezzel a „varázst”. A játék addig tart, amíg mindenki vissza-
ér a kincsével együtt. Ha nem elég ügyesek a városiak, akkor előfordulhat, 
hogy egytől egyig szoborrá válnak, és az őr diadalmaskodik. A játék végén be-
széljétek meg, hogyan tudtátok tartani a szabályokat! Mennyire segített a csa-
pat a kővé változtatott társaknak?

Nagyon figyelnikell: ha kicsitmegmozdulsz,már észre-vesznek!

Meglepően élvezetes

egy emberi csomó

részének lenni,

de még inkább
kibogozódni.
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Most mindnyájan közösen lehettek 
egy kép szereplői. Szobrokat ké-
szítünk, méghozzá közösen, szo-
borcsoportokat alkotva. Az egyes 
szobrok egy adott helyszín lehetsé-
ges szereplői lesznek. Nehéz a dol-
gotok, mert arra is ügyelnetek kell, 

hogy a többiek mit formálnak meg és milyen helyszínen. Például ha tenger-
parti strandot ábrázoltok, nem szerencsés, ha a fagylaltárus a vízben áll, míg 
mások a homokban úsznak. Érdemes arra is fi gyelni, hogy milyen fi gurát for-
málnak meg a többiek, mert nem túl érdekes, ha csak napozó emberek vannak
a képen. 

Kezdjük a tengerparti stranddal! Az úszómester cápaveszélyt jelez… 

Próbáljatok ki további helyszíneket:
• pályaudvar
• új gyerek belép az osztályba
• fegyelmi tárgyalás
• vad törzs turistákra támad
• vad törzs vacsorázik
• óvodás csoport előadása a szülőknek
• éjfélkor a temetőben
• káosz az énekórán
• Black Friday harc az áruházban

4. Csoportképek, tablók
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Képzeld el, hogy a foglalkozás képeiből berendezel egy ki-
állítótermet! Mindegyik képhez találj ki egy vidám és egy 
szomorú címet!

Idézz fel magadban egy számodra emlékezetes pillanatot! 
Kik a szereplői? Milyen érzelmek fűznek a szereplőkhöz?

Gyermekkori képeidből készíts egy képzeletbeli tablót! 
Milyen szempontok alapján válogatnál?
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4. Csoportképek, tablók
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Alakítsatok kört, és normál hange-
rővel, egyenletes ritmusban szám-
láljatok egytől százig! Minden tize-
dik után álljatok meg levegőt venni! 
A légzésszünet rövid és csöndes 
legyen! 
A játékvezető tapsjelére indul a 
gyakorlat.

3. Ritmus
és figyelem

1.  Légzőgyakorlat
számsorral

       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Fontos szerepe van a mindennapokban a figyelemnek, az összpontosító 
képességnek. Mit gondolsz, milyen játékokkal fejlesztheted ezeket?

Álljatok körbe, majd mindenki for-
duljon balra, és kezdjetek el sétál-
ni! Séta közben törekedjetek arra, 
hogy minél hamarabb kialakuljon
egy közös ritmus, amelyre minden-
ki egyszerre tud lépni! Ha ez sike-
rült, kezdjetek el hangosan szá-
molni egytől tízig! A számolást többször ismételjétek meg, előbb együtt 
fennhangon, majd némán magatokban! Mikor már némán számoltok, tap-
soljatok az egyes számnál, a következő körben a kettes számnál, aztán
a hármas számnál és így tovább egészen tízig! 

2. Vándorló ritmus
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Képzeld el, hogy a foglalkozás képeiből berendezel egy ki-
állítótermet! Mindegyik képhez találj ki egy vidám és egy 
szomorú címet!

Idézz fel magadban egy számodra emlékezetes pillanatot! 
Kik a szereplői? Milyen érzelmek fűznek a szereplőkhöz?

Gyermekkori képeidből készíts egy képzeletbeli tablót! 
Milyen szempontok alapján válogatnál?
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3. Tapsfordító
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Amikor éppen

hozzám érne a taps,

a mellettem lévő 

megfordítja, de nincs 

idő bosszankodni,

mert mindjárt
jön a másik

oldalról.

Álljatok körbe! A játékvezető egyet 
tapsol, amit a baloldalon álló szom-
szédja folytat. Tőle a tapsot az ő 
baloldali szomszédja veszi át, és 
halad a sor egészen addig, amíg 
valaki két tapssal meg nem fordít-
ja a haladás irányát. Ettől kezdve a 

jobboldali szomszéd a következő tapsoló. Jobbra halad a taps addig, amíg két 
taps nem fordítja meg újra az irányt. Bárki bármikor megfordíthatja. Ha már 
begyakoroltátok a játékot, a hibázó csoporttag kiesik. A továbbadó taps időtar-
tama egy hosszú (tá), a megfordító tapsé két rövid (ti-ti) legyen! 
Játszhatjátok úgy, hogy egy körben ugyanaz a játékos csak egyszer fordíthatja 
meg a taps irányát, hogy ne alakuljon ki csiki-csuki. Nehezíti a játékot, ha rit-
mustartással játsszátok különböző tempójú zenére.

Alakítsatok kört és ereszkedjetek 
térdre! Úgy támaszkodjatok a két 
tenyeretekre, hogy a két kezetek 
között legyen a két szomszédotok 
két keze, a jobb oldali szomszédo-
tok bal keze, illetve a bal oldali tár-
satok jobb keze! A játék szabálya 

hasonlít az előzőre, de itt taps helyett a földre letett kezek egymás után egyet 
ütnek. Ha valaki gyors egymásutánban kettőt üt a földön, az irány visszafordul. 
Tehát a két ütés (ti-ti) megfordítja az irányt. Ha valaki hibázik: fölemeli a kezét, 
pedig nem ő került volna sorra, vagy túl sok idő telik el a következő dobbantás 
előtt, akkor kiesik a hibázó egyik keze. Ha egyvalaki mindkét kezével kiesett, 
indulhat az új forduló. Játszhatjátok ezt a játékot végig kiesősre, amíg csak ket-
ten maradnak. Próbáljátok meg hason fekve vagy a sarkotokon ülve is!

4. Tapsfordító a padlón
       (EGÉSZ OSZTÁLY)
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3. Tapsfordító
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

5.  Veszekedjünk
a számokkal!

       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Alakítsatok párokat! A párok játsz-
szanak el egy veszekedős jelene-
tet úgy, hogy szavak helyett csak 
számokat mondhatnak, mégpedig 
mindössze egytől húszig! A szá-
mok sorrendje fontos, de ha a jele-
net mondandója úgy kívánja, akkor 
több számot is lehet mondani egy-
más után. 

Például: 
– Egy kettő három??? 
– Nééégy? 
– Öt hat hét nyolc kilenc!!! 
– Tííííííz? Tizeneeeeeeegy?
(És így tovább egészen húszig.) 

Például: 
• Testvéred elvitte a telefontöltődet.
• Barátod fél órát késett, így már 

nem érdemes beülni a moziba.
• Ne telefonozz a vacsoránál, mert 

elveszem!

4. Tapsfordító a padlón
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Beszéljétek meg, hogy a képen látható gyerekek mit pró-
bálnak kifejezni, miközben a gyakorlatnak megfelelően 
számokkal veszekednek!

Mindig megértik, amit mondasz? Tudsz példát arra, ami-
kor egy nyelven beszélsz valakivel, mégsem érted meg, 
mit akar mondani?

Nézz bele egy idegen nyelvű film egy részletébe, vagy hang 
nélkül nézz meg egy jelenetet! Miből tudod kitalálni, miről 
beszélgetnek a szereplők?

Számokkal„beszélni” előszörteljesen értelmetlen-nek tűnt, de a gyakor-lat ennekellenkezőjétigazolta…
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1. Titkos karmester
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

4. Egyezzetek meg!

Nemcsak szavakban lehet együttműködni, hanem mozgásban is.
Ezt igazolják a következő játékok. Vigyázz a többiekre és a saját
testi épségedre!

Álljatok egymás mögé! Utánozzátok 
egy kijelölt társatok lassú mozgá-
sát úgy, hogy ne áruljátok el a te-
kintetetekkel, ki irányítja a moz-
gást! Ha megy az együttmozgás, 
akkor jöhet a feladat!

Egy játékos beáll a kör közepére, be-
csukja a szemét, a játékvezető pe-
dig kijelöli az új irányítót. Elkezdődik
a mozgás, közben a kitaláló kinyitja 
a szemét, s megpróbál rájönni arra, 
hogy ki lehet a titkos karmester. Jó, 
ha az irányító elkerüli a nagy és hir-
telen mozdulatokat, mert hamar le-
lepleződhet!
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3. Földrengés
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

1. Titkos karmester
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

2. Háttükör
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Egy társatok álljon háttal a csoport 
elé, s előbb lassú, majd később kis-
sé ritmikusabb mozgással végez-
zen mozdulatokat, amelyeket a töb-
biek pontosan követnek – fi gyelve 
az irányok és a megállítás-indítás 
mozdulatok pontosságára! Próbál-
játok meg különböző ritmusú zenékkel is ezt a játékot! 

Üljön le mindenki egy székre a te-
rem két oldalán, egymással szem-
ben! Egy játékosnak nem jut szék, 
ő lesz az irányító. Ha szükséges, a 
játékvezető is beáll, hogy páratlan 
legyen a létszám. A középen álló 
egy kis történetet kezd el, csak úgy, 
magától, de témát is lehet adni neki. A történetmondás közben bármikor ki-
mondhatja a varázsszót: „földrengés”, ami jel arra, hogy a két oldalon ülők el-
hagyják a széküket, és megpróbáljanak az ellenkező oldalon helyet keresni ma-
guknak. Természetesen a középen álló is igyekszik leülni, így amikor mindenki 
megtalálta a helyét, egyvalaki ismét állva marad. Ő lesz a következő mesélő. 
Folytathatja a már megkezdett történetet, de újat is kezdhet. Vigyázat, amikor 
megindul a két oldal egymás felé, tényleg számítani lehet egy kis földrengésre!
A játékot lehet más hívószavakkal is játszani. Próbáljátok meg úgy, hogy min-
den állatnévre, vagy minden országnévre helyet kell cserélni!

Vajon mi lehetmögöttem?Mindenki másis ezt csinálja?Remélem… 
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5. Sok jó ember
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Ehhez a játékhoz is szükségetek 
van valamilyen zenelejátszóra. Ké-
szítsetek elő annyi újságlapot, ahá-
nyan vagytok! Tegyétek le a lapo-
kat a teremben nagyjából egyenlő 
távolságra egymástól!
Ha meghalljátok a zenét, kezdjetek 

el a teremben összevissza, folyamatosan mozogni a zene ritmusára! Eközben 
csak arra ügyeljetek, hogy ne lépjetek rá az újságpapírra! De ha megáll a zene, 
azonnal lépjetek rá egyre! A zene indításával mindig újra kezdődik a mozgás, 
előtte azonban egy-egy papírlapot ki kell venni a játékból, így egyre kevesebb 
hely lesz az újságokon, egyre nehezebb lesz rajtuk maradni! Akinek nem sike-
rül rálépnie valamelyik papírra vagy véletlenül lelép róla, az kiesik. Lehet egy-
másnak segíteni azzal, hogy megtartjátok, felemelitek társatokat.

Sok jó ember kis helyen is elfér – 
állítja a közmondás. Most az lesz
a feladat, hogy minél kisebb helyen 
férjen el az egész osztály. Az előző 
feladat újságpapírjait használjuk 
fel. Nincs időhatár, nem a gyorsa-
ság a fontos, hanem az, hogy min-

denki elférjen a rendelkezésre álló helyen.
Előre kigondolhatjátok, megtervezhetitek, hogyan helyezked-

jetek el, kinek kit kell tartania ahhoz, hogy minél kisebb helyen 
elférjetek. Próbáljátok meg először feleannyi lappal, mint ahá-

nyan vagytok, majd egyesével csökkentsétek a lapok számát!

6. Közös teremtmény
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

4. Szigetek
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Valaki lábán
állok,de ki

csimpaszkodik
a hátamon?
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5. Sok jó ember
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Ha az előző játék sikerült, bizonyá-
ra képesek vagytok alakzatok, élő-
lények, tárgyak megteremtésére is.
Készítsetek magatokból közös te-
remtményeket, és mutassátok be 
tablóképek segítségével! 
Lássunk egy példát! Hozzatok létre közösen egy sárkányt, aminek 
annyi feje van, ahányan vagytok! Ha összeállt a sárkány, mozdul-
jon meg! Nézzen körül lomhán, és amikor meglátja az ellenségét, 

vegyen fel támadó
testtartást, készüljön 
a harcra! Megszólaltathat-
játok a sárkány hangját is, aho-
gyan ráförmed a szemben állóra, 
támadásba lendül és tüzet okád, 
vagy ahogyan kifárad a diadalmas 
viadal után, és hangosan mély 
álomba merül.
Találjatok ki más valóságos vagy 
elképzelt teremtményeket!

6. Közös teremtmény
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

4. Szigetek
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

A szívem
a fában,

de én csak
félig.

Mit és mire cserélnél le a foglalkozás képein, hogy új ér-
telmet kapjanak a fotók?

Mivel járultál hozzá a játékokban a közösség együttműkö-
déséhez?

Gondolkodtál már azon, mi szeretnél lenni felnőttkorod-
ban? Keress olyan szakmákat, foglalkozásokat, ahol fon-
tos szerepet kap az együttműködés!
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1. Mi jut eszembe? 
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

5. Fantázia
és történetalkotás

Találjatok ki érdekes, fordulatos történeteket!
Milyen képességeid fejlődését segíti elő a történetmesélés?

Üljetek körbe! Az első játékos, vagy 
a játékvezető tanár mond egy hívó-
szót – jegyezzétek meg azt a szót, 
ami először eszetekbe jutott róla 
(akár le is írhatjátok)! Körben ha-
ladva mondjátok el! Mindenki csak 
egy szót mondhat. Hívószavak le-
hetnek: mese, hős, próbatétel, 
erdő, kastély, király…

Az előző játékot folytatva úgy játsz-
szuk, hogy mindig az előző játékos 
által mondott szóhoz gondolunk 
egy újat – így láncot alkotnak az 
egymáshoz gondolt szavak.
Kezdőszó pl. NAP – Első játékos: 
„Nekem a NAP-ról a RAKÉTA jut 

eszembe. – Következő játékos: Nekem a RAKÉTÁRÓL a TŰZ jut eszembe, és 
így tovább…

2. Gondolatlánc
       (EGÉSZ OSZTÁLY)
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1. Mi jut eszembe? 
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

2. Gondolatlánc
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

4. Akcióindítás
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

3. Körmese
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Üljetek körbe! Közösen találjatok ki 
egy mesét úgy, hogy mindenki csak 
egy rövid mondatot tehet hozzá a 
történethez! A történetet úgy foly-
tassátok, hogy kapcsolódjon a ko-
rábbi mondatokhoz! Fontos sza-
bály, hogy, ami elhangzott, az igaz, 
tehát vegyétek fi gyelembe, amit társaitok mondtak! Az első 
játékos kezdheti az „Egyszer volt, hol nem volt…” bevezetővel. 
A Körmese játékot próbáljátok ki úgy is, hogy szavanként me-
séltek: mindenki csak egy-egy szót tehet hozzá a történethez.
A névelőt, pl.: „a vonatot”, és a névutót, pl. „ebéd után”
egybe mondhatjuk a főnévvel.

Mindenki üljön a terem egyik oldalá-
ra úgy, hogy jól lássátok a fennma-
radó játékteret!
Egy olyan jelenetet játszunk, amely-
nek mindenki a részese lehet. Az 
első két játékos bemegy a játéktér-
be, és elkezd valamilyen cselekvést 
az adott helyszínen. Ezután egyenként mindenki beáll – egy-egy újabb szerep-
lőt adva a helyzethez. Nagyon fontos, hogy odafi gyeljetek arra, ki milyen sze-
repet alakít, és mi történik az újabb és újabb jelenetekben, hiszen mindenki 
egyszerre játszik, és az új helyzetekre szerepének megfelelően kell reagálnia.
A helyszín lehet: pályaudvar, park, középkori vásár, strand, iskolaudvar stb.
Találj ki te is olyan helyszíneket és jeleneteket, amelyek közösen megjeleníthetők!

Mire rám
került a sor,a Hűvösvölgytőla Holdigkisvasutaztunk! 
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5. Egy mondat
       (KIS CSOPORT)

Alkossatok három-négy főből álló 
csoportokat! Ezek a csoportok egy 
helyszín egy jelenetének szerep-
lői lesznek. A csoport maga találja 
ki, hol játszódik a történet és mi a 
cselekmény. 
A fontos az, hogy az egész jelenet-

ben egyetlen mondat hangozhat el, egyetlenegyszer. Ezeket 
a mondatokat a játékvezetőnél lévő borítékból húzzátok ki! Ha 
megvan a mondatotok, találjátok ki, milyen helyzetben hangoz-
zék el!
A jelenetek játékideje körülbelül egy-egy perc legyen, a néma-
játék történései készítsék elő a megszólalásokat! Akkor érde-

mes kimondani a megadott szavakat, amikor a legnagyobb a feszültség.

Példamondatok: 
• Tudtam, hogy te voltál!
• Tudtam, hogy sikerül!
• Nekem elegem van!
• Végre megjöttél!
• Épp szólni akartam!
• Na, még egyszer!

A kitalálásánál
már csak

a megvalósítás

szórakoztatóbb!

Most melyik kép jellemez téged a legjobban a foglalkozás 
fotói közül?

A „Mi jut eszembe?” játékot használhatod tanulási mód-
szerként is, előzetes ismereteid összegyűjtésére! Próbáld 
ki! Mi minden jut eszedbe pl. Petőfi Sándorról?

Idézd fel magadban a könyvekből megismert kedvenc tör-
téneteidet! Szerinted mi a közös bennük?
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5. Egy mondat
       (KIS CSOPORT)

Most melyik kép jellemez téged a legjobban a foglalkozás 
fotói közül?

A „Mi jut eszembe?” játékot használhatod tanulási mód-
szerként is, előzetes ismereteid összegyűjtésére! Próbáld 
ki! Mi minden jut eszedbe pl. Petőfi Sándorról?

Idézd fel magadban a könyvekből megismert kedvenc tör-
téneteidet! Szerinted mi a közös bennük?

Ebben a bevezető játékban az a cél, 
hogy minél több párra/barátra ta-
láljunk.
A játékvezető arra kéri a résztve-
vőket, hogy keressenek párt a te-
remben, és ő lesz a „kézfogós” ba-
rátjuk.
A következő párkeresésnél „alulcsapós barátot” fo-
gunk keresni, akivel találkozás esetén összepacsi-
zunk középmagasságban.
A „felülcsapós baráttal” fent pacsizunk, mint a kézi-
labdások.
A „szupermen” baráttal magasba tartott karral, mintha repülnénk, az egyik 
öklünket érintjük össze.
Ha mindegyik kézfogáshoz megvan a párod, indulhat a játék!
A játékvezető elkiáltja magát, mond egy barátnevet, erre minden játékosnak 
meg kell találnia azt a barátját, és az adott kézfogással üdvözölnie kell a mási-
kat. Majd séta egészen addig, amíg egy másik barátot nem kell keresni.
A párok önként állnak össze, ugyanaz a páros csak egyféle barát legyen!

1. Barátvadászat
       (EGÉSZ CSOPORT)

Tudsz figyelni társaidra? Miként tud megegyezni a csapat,
hogyan születnek a döntések?
Kell-e vezető vagy irányító a csoportban?

6.  Közös célok
érdekében

Kihívás ennyifelé figyelni,de izgalmas.Jó próbatétel!
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2. Farkasszem
       (PÁROS JÁTÉK)

Maradnak a párok. Álljatok egy-
mással szembe, karnyújtásnyi tá-
volságra! Nézzetek egymás sze-
mébe, és lassan, szótlanul kezd-
jetek el sétálni! Vigyázzatok, folya-
matosan nézzétek a társatok sze-
mét! Ha lehet, egy pillanatra se 

veszítsétek el a partneretek tekintetét! Arra is fi gyeljetek, hogy a kettőtök
közötti távolság ne csökkenjen, és ne is nőjön! Egyenletesen gyorsítsátok
a tempót, egyre sietősebben járjatok, de mindvégig ügyeljetek arra, hogy ne üt-
közzetek másokkal! Ez nem könnyű, mivel nem nézhettek jobbra, balra, csak
a párotokat fi gyelhetitek.
Készüljetek fel, a játékvezető tapsára indul a játék!

Alakítsatok három csoportot! Ta-
láljatok ki egy-egy olyan isme-
rős helyzetet, amelyet állóképben
meg tudtok jeleníteni, majd úgy 
készítsétek el a képet, hogy a leg-
fontosabb szereplő helyét kihagy-
játok, például az esküvői képből 

hiányzik a vőlegény fi gurája! Ha elkészítettétek az állóképet, 
mutassátok be egymásnak! A többiek feladata, hogy kita-
lálják, ki hiányzik a képből. Amint beállt a hiányzó szereplő

(és jó helyre állt be), egy indító mondattal kezdje el a jelenetet,
a többiek pedig folytassák a játékot!

3. Ki hiányzik a képből?
       (KIS CSOPORT)

Nem könnyű
kitalálni, hogy
mit csinálnak.

De ha megfejtjük,
az sikerélmény.
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2. Farkasszem
       (PÁROS JÁTÉK)

3. Ki hiányzik a képből?
       (KIS CSOPORT)

4. Új isten születik
       (KIS CSOPORT)

5. Mítoszteremtés
       (KIS CSOPORT)

A már kialakított csoportok ma-
radjanak együtt ehhez a játék-
hoz is! Üljetek le kis körökben, és 
találjatok ki egy nem létező gö-
rög istent, akinek saját feladatai 
vannak az istenek világán belül!
Léteznek saját történetei és szer-
tartásai, amelyeket az emberek csak neki mutatnak be. Ha kigondoltátok az új 
istenséget, az osztálynak tartott kiselőadás keretében, ismeretterjesztő fi lm 
formájában vagy egy közismert tévéműsor (híradó stb.) stílusában mutassátok 
be a másik két csoportnak! 

A megismert három istenség életé-
ből dolgozzatok fel egy-egy fontos 
történetet! Mutassátok be a kita-
lált hősi történetet négy-öt állókép-
ben, mintha képregény lenne! Le-
gyen egy közületek, aki a képregény 
képeit összeköti mesével! Ő próbálja 
meg a szereplők szavait is elmondani, vagyis nemcsak elmesélni, de szinkroni-
zálni is a képeket! Például:
Mesélő: – Akkor azt mondta Tátiti, az Erdő Istene (elmélyíti a hangját) „Rendben 
van, visszaadom a gyermeketeket, de ezután ne gyertek a közelembe!” (újra a me-
sélő saját hangján) Az emberek szót fogadtak és a nagy fát ezentúl békén hagyták.”

Drama_es szinhaz_10_14_eveseknek_I_resz_nyomdai_leadott.indd   27Drama_es szinhaz_10_14_eveseknek_I_resz_nyomdai_leadott.indd   27 2022. 06. 02.   10:42:482022. 06. 02.   10:42:48



2828

6. Kitalált ünnep
       (KIS CSOPORT)

Beszéljétek meg, hogy melyik kita-
lált istennel kapcsolatban van ked-
vetek a továbbiakban játszani!
Készítsetek el egy neki szóló cso-
portonként megjeleníthető ünnepi 
eseményt, szertartást úgy, hogy:
• az egyik csoport megtervezi az 

áldozati cselekvéseket, mozdulatokat, amelyeket a szertartás 
résztvevői végeznek. Lehet közös ének, tánc is az eseményen;

• a másik csoport megírja a vezető (főpap) imáját, amelyet majd a 
szertartáson felolvas; 

• a harmadik társulat kitalál két rövid szöveget, az egyiket a szertartás elején, 
a másikat a végén mondja el! 

A szertartások során próbáljátok ki, hogyan tudjátok megteremteni a megfe-
lelő emelkedett hangulatot! Énekelhettek: kánonban, több szólamban, egyre 
hangosabban stb. 
Csoportonként mutassátok meg egymásnak a játékotokat! 
Ezután minden csoport jelenete kerüljön bele a szertartás egészébe, majd 
játsszátok el!

Milyen jó,

hogy a fantáziánk

határtalan!

Hangosítsd ki gondolatbuborékban az egyik képen szerep-
lő gyerek gondolatát! 

Sikerült a játékokban pontosan követned az előre megbe-
szélteket? Mennyire tudtál figyelni a többiekre?

Milyen történetekre emlékszel a magyar és a görög mito-
lógiából? Nézz utána a mítosz szónak a Kislexikonban!

Milyen jó,

hogy a fantáziánk
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6. Kitalált ünnep
       (KIS CSOPORT)

Hangosítsd ki gondolatbuborékban az egyik képen szerep-
lő gyerek gondolatát! 

Sikerült a játékokban pontosan követned az előre megbe-
szélteket? Mennyire tudtál figyelni a többiekre?

Milyen történetekre emlékszel a magyar és a görög mito-
lógiából? Nézz utána a mítosz szónak a Kislexikonban!

Sétáljatok a térben összevissza,
hajtsátok le a fejeteket, és nézze-
tek lefelé! Közben válasszátok ki 
az egyik osztálytársatokat maga-
tokban, de egyelőre ne nézzetek rá!
Ő lesz a „bombátok”, ezért játék 
közben törekedjetek majd arra, 
hogy minél távolabb legyetek tőle! 
„Vigyázz! Bombaveszély!” Ha ezeket a szavakat halljátok, 
emeljétek fel a fejeteket, nézzetek körül, keressétek meg őt, 
és próbáljatok a lehető legtávolabbra kerülni tőle! Vigyázzatok, 
mert neki is van egy bombája, ezért ő is változtatja a helyét! 
Ha viszont ezt halljátok: „Megszűnt a veszély, a bombát hatástalanították!”, akkor 
ismét sétáljatok tovább! A játék folytatásaként válasszatok magatoknak titok-
ban valakit, aki megvéd a bombától! Ő lesz a pajzsotok. Ha sikerül úgy mozog-
notok, hogy a bomba és köztetek van a pajzs, akkor védve vagytok a bombától. 
Mindenkinek folyamatosan mozognia kell, így próbáljátok ki a játékot!
Először csak a bombára fi gyeljetek! „Vigyázz! Bombaveszély!”– mondja
a játékvezető. Majd amikor azt mondja: „Segít a pajzs!”, akkor igyekezzetek úgy 
mozogni, hogy a kiválasztott pajzs meg tudjon védeni a bombától!

7. Kezdeményezés
és elfogadás

1. Bomba
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Mikor nehéz és mikor könnyű elfogadni mások ötletét, véleményét?
Figyeljünk egymásra, alkalmazkodjuk a többiekhez a játékokban,
jelenetekben!

Futunk,
mint esőben
a hangyák!
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2. Igen, és…
       (PÁROS JÁTÉK)

Egy közös tervet kell párban kita-
lálnotok! Mondatonként építsétek 
fel a tervet! A nyitómondat után 
minden megszólalásnak úgy kell 
kezdődnie, hogy: Igen, és…
A beszélgetés témája lehet: osz-
tálykirándulás, közös nyaralás, 
hétvégi program, utazás a Holdra. 

Például: 
• Menjünk a Velencei-tóhoz osztálykirándulásra!
• Igen, és biciklizzük körbe a tavat!
• Igen, és álljunk meg Gárdonyban és együnk palacsintát!
• Igen, és béreljünk ki egy csónakot és evezzünk!

Két szereplőnk van. Egyikük kezé-
ben hoz egy tárgyat, amit nem lá-
tunk, de úgy tartja, hogy érzékeljük 
nagyságát, alakját és súlyát. Oda-
lép partneréhez, átadja neki. A má-
sik átveszi az „ajándékot”. Közben 
ez a párbeszéd zajlik le köztük. 

Ajándékozó: Tessék!
Ajándékozott: Köszönöm. Ez az enyém?
Ajándékozó: Igen. De ugye tudod, hogy mi ez?
Ajándékozott: Hát persze! Ez egy…. (Megnevezi, aminek gondolja az átadott tár-
gyat, élőlényt.)
Majd elkezdi használni, játszani vele, a másik is beszáll.
Pl. Hát persze! Ez egy tollasütő! (Elkezdenek tollaslabdázni.)

3. Képzeletbeli ajándék
       (PÁROS JÁTÉK)
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2. Igen, és…
       (PÁROS JÁTÉK)

3. Képzeletbeli ajándék
       (PÁROS JÁTÉK)

4. Stoppos játék
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

5.  Vita
       (KIS CSOPORT)

Üljetek le félkörben! Egy pár indít-
ja a játékot egy általuk kitalált je-
lenettel, amelyet egészen addig 
játszhatnak, amíg valakinek a né-
zők közül eszébe nem jut az egyik 
mozdulatról egy újabb jelenet.
Ekkor hangosan azt mondja: 
„Stop!” A szereplők abban a pillanatban megállítják a játé-
kot, és szoborrá dermednek. A „stoppoló” lecseréli az egyik 
szereplőt: beáll a helyére, felveszi annak testtartását, majd egy 
új játékot indít el. Szerencsés, ha már az első gesztusából, mozdulatából kide-
rül, mit gondolt ki, így társa gyorsabban tud alkalmazkodni az új szerepéhez.
A „stoppolók” mindig új ötlettel folytassák a játékot!

Alkossatok 4-6 kiscsoportot az osz-
tályon belül! A kiscsoportok páron-
ként kapnak egy témát és ezen be-
lül egy álláspontot. A kiscsoport az 
adott álláspont mellett minél több 
érvet gyűjtsön össze! A csoportok 
képviselők útján vitatkoznak egy-
mással (a képviselőket vita közben lehet cserélni is). A többiek addig meg-
figyelőkként vesznek részt a játékban. A vita végén arról szavaznak, hogy 
melyik csoport érvelése volt meggyőzőbb. A témapárokat és azt, hogy melyik 
oldalt képviselitek, sorsolás döntse el! Szabály, hogy az ellenfél által mondott 
érvre reagálni kell. Lehetséges vitatémák: 
• Kutyát érdemes tartani, vagy macskát? 
• Tejet igyunk reggel, vagy teát?
• Tömegközlekedés vagy autózás?
• Melyik a jobb: a fürdés vagy inkább a zuhanyzás, a kerékpár vagy a roller?

Elképesztő,milyen vicceshelyzetekettaláltunk ki!
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6. A bejelentés
       (KIS CSOPORT)

Képzeljetek el egy családi vacso-
rát, ahol a megszokott rendben 
zajlik minden! Egészen addig, amíg 
az egyik családtag be nem jelent 
egy olyan hírt, ami mindenkit fel-
zaklat és állásfoglalásra késztet. 
Ezt a helyzetet fogjátok eljátszani.

Alakítsatok legalább ötfős családokat, amelyekben van anya, apa, gyerekek, 
nagymama vagy nagypapa, nagynéni vagy nagybácsi!
Ha megalakultak a családok, a játékvezető odaadja az általa kiválasztott csa-
ládtagnak a „váratlan bejelentés” szövegét. Ezt most még titokban kell tartani, 
és a játék során váratlanul be kell jelenteni. 

Például: 
• Elvesztettem az állásomat!
• Holnaptól itt minden megváltozik!
• Eladtam a házat!
• Nyertünk a lottón!
• Elvesztettem az új mobilomat!
• Meg fogok bukni matematikából!
• Kirúgtak az iskolából!
• Hamarosan kistestvéretek lesz!

Hangosítsd ki kétféleképpen az egyik képen szereplő gye-
rek gondolatait: akkor, ha ismerik egymást a szereplők és 
akkor, ha idegenek! Találj ki további lehetőségeket is (pl. a 
szereplők felnőttek, állatok)!

Milyen témákat vitatnál meg szívesen az osztálytársaid-
dal, illetve szüleiddel? Melyek lehetnek a közös témák?

Keress filmes példákat arra, amikor a szereplők vitatkoz-
nak! Hogyan alakulnak ki és hogyan érnek véget általában 
ezek a helyzetek?

és a játék során váratlanul be kell jelenteni. 
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6. A bejelentés
       (KIS CSOPORT)

Hangosítsd ki kétféleképpen az egyik képen szereplő gye-
rek gondolatait: akkor, ha ismerik egymást a szereplők és 
akkor, ha idegenek! Találj ki további lehetőségeket is (pl. a 
szereplők felnőttek, állatok)!

Milyen témákat vitatnál meg szívesen az osztálytársaid-
dal, illetve szüleiddel? Melyek lehetnek a közös témák?

Keress filmes példákat arra, amikor a szereplők vitatkoz-
nak! Hogyan alakulnak ki és hogyan érnek véget általában 
ezek a helyzetek?

2. A hét napjai
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

1.  Légzőgyakorlat –
Ssssssz

       (EGÉSZ OSZTÁLY)

8.  Légy érthető,
légy hallható!

Gyakoroljátok a helyes belégzést 
és a hosszú kilégzést! 
Először fújjátok ki a maradék le-
vegőt a tüdőtökből, majd egyszer-
re vegyetek egy nagy levegőt és egy 
hosszú „SZ” hanggal engedjétek ki! 
Ügyeljetek arra, hogy levegővétel-
nél minél mélyebbre vegyétek a levegőt - ne a vállatok, hanem a hasatok emel-
kedjen! A levegővételnek ne legyen 
hangja!

Légzés, hangsúly, hangerő. Mindig mindenhol tisztán értik, amit mon-
dasz? Ebben segít a most következő néhány gyakorlat.

Álljatok körbe és soroljátok a hét 
napjait többször egymás után egy 
levegővel! Ügyeljetek a szó eleji 
hangsúlyokra!
A második fordulóban az „sz” han-
got tartalmazó két napot tilos ki-
mondani (szerda, szombat)! Álla-
podjatok meg abban, hogy helyette mit kell tenni (pl. tapsolni, kopogni, 
dobbantani, csettinteni)! Játsszátok ugyanezt a hónapok nevével is! (Tilos ki-
mondani az augusztust és a szeptembert!)
Találj ki te is olyan sorozatokat, amelyeket a játék szabályaival lehet játszani!

Szerdán
és szombaton ugrunk… 
jó magasra
pattanunk!

Drama_es szinhaz_10_14_eveseknek_I_resz_nyomdai_leadott.indd   33Drama_es szinhaz_10_14_eveseknek_I_resz_nyomdai_leadott.indd   33 2022. 06. 02.   10:43:082022. 06. 02.   10:43:08



3434

3. Ugyanaz másképpen
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Körben helyezkedjetek el! A játék-
vezető kimond egy szót vagy egy rö-
vid mondatot (pl. „igen”). A mellet-
te ülő ugyanezt a szót mondja ki, de 
másképpen. Haladjon a szó körbe! 
Mindenki mondjon egy „igen”-t, de 
ne legyen két egyforma hangzású! 

Kezdetben természetes hangzásokat keressetek! Ezután 
próbálkozzatok játékos hangzásokkal, állatok, gépek, elkép-

zelt lények hangjaival! Vigyázzatok, hogy soha ne legyen kellemetlen a hang-
adás! Ha mégis azzá válik, válasszatok egy másik hangzást! Megszólalásotok 
sose legyen fárasztó, fájdalmas!
Néhány variálható szólam: tudtam; hallottad; nem; mennyi; elfelejtettem; te; ő;
Szándékosan nem került írásjel a megszólalások mögé. A mondatok szándé-
kát a hangzás dönti el. Ha oldottan megy a játék, bevonhattok a szövegek körébe 
ismert verssorokat is. (Pl.: „Egész uton hazafelé / Azon gondolkodám”)

Ha az igen-nem adogatást már 
sokféleképpen játszottátok, érde-
mes megpróbálni a játékot mon-
datpárokkal is.
A játékban szereplő mondatpárok 
akár egy jelenet kezdőmondatai is 
lehetnek – találjátok ki a folytatást és 
játsszátok el a többieknek! 

Például:
• Te voltál! / Nem én voltam!
• Ne kiabálj! / De kiabálok!
• Ne tátsd a szád! / Nem tátom!
• Gyere ide! / Nem megyek!

4. Felelgetős mondatpárokkal
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

• Mit mondtál?! / Nem szóltam semmit! 
• Nem tehetek róla. / Akkor ki tehet róla?
• Ez kevés! / Ez kevés?

Nálam is zöld van.

Az hogy lehet?

És hol a sárga???

Te voltál!

Nem én voltam!

A testvéremmel

is mindig ezt

játsszuk!
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3. Ugyanaz másképpen
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Álljatok körbe, és válasszatok ki öt 
színt! Együtt – többször is elismé-
telve – jegyezzétek meg a sorrend-
jüket (pl. piros, kék, sárga, fehér, 
lila)! Ha közösen rögzítettétek a so-
rozatot, akkor határozottan egy 
másik játékosra nézve adogassá-
tok egymásnak a színeket, amilyen gyorsan csak tudjátok!  Fontos, hogy elég 
hangosan mondjátok a szavakat, ugyanis mindenkinek követnie kell, hogy ép-
pen hol tart a színsor, és tudnia kell folytatni is. 
Nehezítsük a játékot! 
• Mondjátok úgy, mintha egy titkot közölnétek valakivel! 
• Kiáltsátok egymásnak úgy, mintha parancsszó lenne! 
• Mondjátok dühösen! 
• Mondjátok úgy, mintha éppen udvarolnátok, vagy tetszeni akarnátok!
Válasszatok hét állatot, és jegyezzétek meg a sorrendet! Ha már tudjátok, ak-
kor ismét kezdjétek el „átadni” egymásnak! 
Próbáljátok úgy mondani, mintha egy 
• óvónő, 
• rendőr, 
• kisgyerek, 
• rágózó vagány, 
• fáradt, idős néni, 
• jókedvű bácsi mondaná.
Nehezíthetitek a játékot, ha mozgással kísérve kell továbbadni az állatnevet. 
Keressetek az egyes állatokra jellemző mozdulatot, majd az állatnevekkel 
együtt ezt is ismételjétek!

5. Szólabda
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

4. Felelgetős mondatpárokkal
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Ha egy csettintésre bármit kicserélhetnél az egyik képen, 
mi lenne az? Miként változna meg ezzel a kép jelentése?

Mennyire beszélsz érthetően? Gyakran visszakérdeznek-e 
beszédpartnereid az általad mondottakra? Használsz-e 
töltelékszavakat pl.. izé, őőőő?

Mi a véleményed Montágh Imre gondolatairól? „A beszédet 
nem örököljük, hanem a szüleinktől, illetve gyermekkori 
környezetünktől tanuljuk. Úgy beszélünk, ahogyan velünk 
beszéltek az első négy-öt évben.”
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2. Utánzójáték
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

1. Egyszerre számolunk
       (KIS CSOPORT)

9. A kifejezés eszközei
– a beszéd

Figyeltél már tudatosan a saját beszédedre? Érthető mindig, amit mon-
dasz? A légzőgyakorlatok és a verses játékok segíthetik beszéded jobb 
megértését.

Alakítsatok egy kört, és adogassa-
tok hangokat, szavakat vagy mon-
datokat, verssorokat úgy, hogy 
mindenkinek ugyanúgy kell meg-
szólalnia! A játék során mindenki 
legyen kezdeményező! Törekedje-
tek arra, hogy pontosan ismételjé-

tek meg a hallott mintát, tehát hangerőben, hangszínben, magas-
ságban, a kiejtés módjában és gyorsaságában is egyezzenek a megszólalások!

Osszátok el az osztályt két egyen-
lő létszámú csoportra! Mondjátok 
el egy-egy levegővétellel a szá-
mokat egyesével tízig, illetve a 
páros számokat húszig számolva!
A két csoport egyszerre kezdje!
Az egyik csoport folyamatosan 

mondja a számokat, a másik csoport vele egyszerre, kettesével számol. 
Próbáljátok meg egyre hangosabban, majd egyre halkabban is a számolást!

Nem is olyan
egyszerű!

Drama_es szinhaz_10_14_eveseknek_I_resz_nyomdai_leadott.indd   36Drama_es szinhaz_10_14_eveseknek_I_resz_nyomdai_leadott.indd   36 2022. 06. 02.   10:43:192022. 06. 02.   10:43:19



3737

2. Utánzójáték
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

1. Egyszerre számolunk
       (KIS CSOPORT)

4. Ellentétes érzelem
       (PÁROS JÁTÉK)

Üljetek le körbe! Ezt a játékot bár-
melyik verssel játszhatjátok, amit 
kívülről tudtok, de segítségül ide-
írtunk egy ismert versrészletet. 
Mondjátok el a verset úgy, hogy 
minden szó első szótagjára tap-
soljatok (kopogjatok stb.) egyet! 
Nem kaphat tapsot az a, az névelő, továbbá az és kötőszó! 
Ügyeljetek a névelők helyes kötésére! 

Alakítsatok párokat!  Ebben a já-
tékban egy-egy szó vagy néhány 
soros szöveg hangozzék el kétféle, 
ellentétes érzelemmel! Használ-
hatjátok az előző játék verseit is!

Hangulatok: 
• szeretlek / nem szeretlek, 
• jókedvem van / rosszkedvem van, 
• félek / bátor vagyok, 
• megcsinálom / nem akarom megcsinálni,
• tudom a leckét/nem készültem.

3. Szótapsoló
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Csak úgy cikázotta taps. Nagyon
kellett

figyelni...

„Tüzesen süt le a nyári nap sugára 
Az ég tetejéről a juhászbojtárra.

Fölösleges dolog sütnie oly nagyon, 
A juhásznak úgyis nagy melege vagyon.”

(Petőfi Sándor: János vitéz)
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Álljatok párba! Az egyik ember 
elöl, a másik mögötte. Az első el-
kezd mondani egy verset, vagy bár-
milyen szöveget, a mögötte lévő 
pedig az első karjai alatt átnyúlva 
a versmondó helyett gesztikulál. 
Hogyan tudja erősíteni a szöveget 
a gesztikulálás? Próbáljátok meg 
szerepcserével is!

5. Páros versmondás
       (PÁROS JÁTÉK)

Ha a kép hátterét megváltoztatjuk, más helyszínre kerül-
nek a szereplők, így változhat a beszélgetés témája. Találj 
ki a képek mögé új helyszíneket és új beszédtémákat!

Vedd fel a saját hangodat, majd hallgasd vissza! Mit ta-
pasztaltál?

Keresd meg kedvenc versedet egy színész előadásában az 
interneten, vagy az iskolai könyvtár hangállományában! 
Hallgasd is meg!

Petőfi Sándor: 
Füstbement terv

Egész uton – hazafelé –
Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?
Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki. 

S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Mig állni látszék az idő,
Bár a szekér szaladt.
S a kis szobába toppanék...
Röpűlt felém anyám...
S én csüggtem ajkán... szótlanúl...
Mint a gyümölcs a fán.
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5. Páros versmondás
       (PÁROS JÁTÉK)

Ha a kép hátterét megváltoztatjuk, más helyszínre kerül-
nek a szereplők, így változhat a beszélgetés témája. Találj 
ki a képek mögé új helyszíneket és új beszédtémákat!

Vedd fel a saját hangodat, majd hallgasd vissza! Mit ta-
pasztaltál?

Keresd meg kedvenc versedet egy színész előadásában az 
interneten, vagy az iskolai könyvtár hangállományában! 
Hallgasd is meg!

1. Páros fogó
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Jelöljetek ki magatok közül két 
fogót! Az lesz a dolguk, hogy egy-
mástól minél messzebb elhelyez-
kedve, tekintet útján tartsanak 
egymással kapcsolatot, s ily mó-
don egyezzenek meg abban, kit 
akarnak elkapni. Az „áldozat”, mi-
után észrevette, hogy ő a következő, természetesen minden ügyességét össze-
szedve menekülni kezd. A többieknek lehetőségük van arra, hogy a menekülő 
„áldozat” és a két fogó közé szaladjanak, akadályozva ezzel a fogókat. Abban az 
esetben viszont, ha a fogók elég ügyesek, váratlanul új áldozatot választhatnak, 

s akkor a hős „védő” cél-
ponttá, „áldozattá” válhat.
Fontos, hogy mindkét fo-
gónak együtt kell meg-
érintenie az "áldozatot". 
Csak ebben az esetben 
esik ki. Ha csak az egyik 
fogó érinti meg, akkor to-
vább menekülhet.

10.  Utánzás, figyelem
a mozgásban

Tudatosan figyelsz saját mozdulataidra?
Melyek a jellegzetes gesztusaid?
Mit jelenthet az a szó, hogy testbeszéd?
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3. Ki nézi magát?
       (PÁROS JÁTÉK)

2. Vállérintő
       (PÁROS JÁTÉK)

Álljatok párba egy lépés távolságra 
egymással szemben! Hol az egyik, 
hol a másik kezetekkel próbáljá-
tok megérinteni társatok vállát! 
Partneretek közben ugyanezzel kí-
sérletezik majd, s hogy ne sikerül-
jön neki, kíséreljétek meg elhúzni a 

vállatokat! Hárítani, félreütni nem szabad, mind az érintésnek, mind a gyors 
vállelhúzásnak pontosnak kell lennie! A játékban az igazi feladatot a gyors be-
mozdulások, az ellépések jelentik. 
Állapodjatok meg, hogy például a tizedik vállérintés után kiáltható ki a győztes! 
A párok egymás között így versenyezhetnek.

Üljetek le úgy, hogy a terem egyik 
fele szabadon maradjon, ez a terü-
let lesz a játéktér! Egyszerre egy-
egy pár játszik. Háttal áll majd az, 
aki vizsgálja magát a tükörben, és 
szemben vele lesz a tükörképe. 
Egy kicsit forduljatok oldalra, hogy 

láthassuk a „tükörben” feltűnő arcot! A tükör előtt álló igyekezzen minél ki-
fejezőbben játszani! Törekedjen arra, hogy mozdulatai, testtartása, mimikája 
minél inkább elárulja, mit gondol és érez, a tükörképe pedig igyekezzen a le-
hető legpontosabban megmutatni a másik arcjátékát, jellegzetes mozdulatait!

Csak rá kell
érezni, utána

nagyon izgalmas
játék. 
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3. Ki nézi magát?
       (PÁROS JÁTÉK)

2. Vállérintő
       (PÁROS JÁTÉK)

Alakítsatok párokat, és szóródja-
tok szét a térben, amennyire csak 
lehetséges, hogy minden kettősnek 
egyenlő hely jusson! Álljatok egy-
mással szemben, körülbelül kar-
nyújtásnyira! A páros: ember és tü-
körképe. Egyikük lassan, hirtelen 
váltások nélkül mozog, társa pedig „tükörként” követi a 
mozdulatait. A játék kezdete előtt a párok egyezzenek meg, 
hogy ki lesz a tükörkép! Minél jobban fi gyeltek egymásra, an-
nál inkább kialakulhat köztetek egy olyan összhang, amelyben 
szinte alig lehet észrevenni, ki irányít. 
Kipróbálhatjátok ezt a játékot két körben állva: a külső és a belső kör egy-
mással szembefordulva játszik (sziromalakzat). Így egyszerűbb és gyorsabban 
szervezhető lesz a párcsere (például lépjen a külső kör egyet jobbra).
Beszéljétek meg, hogy a képeken melyik szereplő a tükör!

4. Tükörjáték
       (PÁROS JÁTÉK)

Válassz ki egy képet és a kép alapján találj ki egy új játékot 
és fogalmazz meg hozzá játékleírást!

Érted-e mindig, amit társaid mozdulatokkal, gesztusokkal 
fejeznek ki?

Találj ki olyan mozgássort, történetet, amit a következő 
órán el tudsz mutogatni társaidnak!

Ha igazán jóaz összhang,elég királyulnéz ki.
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11. Helyzetfelismerés

Számtalan olyan helyzet van a mindennapokban, amikor fontos köz-
tetek a jó együttműködés. A csapatjátékok ilyenek, mert ott a siker 
érdekében alkalmazkodnunk kell egymáshoz.

Hat játékos kimegy a teremből.
A többiek kitalálnak valamilyen, 
egy ember által elvégezhető hét-
köznapi cselekvést, mozdulat-
sort. Behívjátok az első embert, 
és egyikőtök megmutatja neki a ki-
talált mozdulatsort. Behívjátok a 

második játékost, és az első egyszer némán eljátssza neki a lá-
tott történetet, s ő megpróbálja alaposan megfi gyelni. Majd a 

harmadik játékos jön be, akinek a második játékos mozdulatso-
rát kell megfi gyelnie, és ez így ismétlődik újra és újra, mígnem a 

hatodik játékoshoz értek, akinek már szóban kell elmondania, hogy szerinte mi 
volt a feladvány. Végül elárulhatjátok neki az eredeti ötletet, vagy a kezdőjáté-
kos újra megmutathatja. A megfi gyelő játékosok nem kérdezhetnek közbe, és 
nem kérhetnek ismétlést.
Próbálkozhattok újabb csapatokkal és újabb cselekvéssorral. A kezdő moz-
gássort le is fi lmezhetitek és a végén együtt visszanézhetitek.

1. Add tovább a mozdulatsort!
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

„Levettem
egy könyvet

a polcról. Vicces,
hogy mi lett

belőle!”.
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Keressetek egy jellegzetes formá-
jú tárgyat! Ez lehet bármi. Üljetek 
le, és adogassátok körbe a tárgyat! 
Akihez ez a tárgy kerül, annak el 
kell játszania, hogy az egy másik 
tárgy!
 Ne szólaljatok meg, és addig játsz-
szatok, amíg a többiek közül valaki ki nem találja a megoldást! Olyan megoldá-
sokat fogadjatok el, amelyekben az elmutogatott tárgy mérete és formája ha-
sonlít az eredetiére! Ha fogynak az ötletek, betehetitek középre a tárgyat, és 
bárki, akinek eszébe jut valami róla, megmutathatja. Nézzétek meg a képet, és 
állapítsátok meg, hogy a képen szereplő fi ú miként használja az adott tárgyat!

Két csapat vetélkedik egymással.
Először az egyik csapatból jön ki 
valaki, aki a játékvezetőtől húz egy 
papírt, amelyen egy állatnév szere-
pel. Némán megjeleníti az állatot,
egészen addig, míg csapattársai 
közül valaki ki nem találja, és meg 
nem mondja az állat nevét. Ha ez 
megtörtént, jöhet a másik csapattárs. Ha valaki túl bonyolultnak 
találja a papíron szereplő állat elmutogatását, visszateheti, és húz-
hat egy másikat. A játékvezető méri az időt és ellenőrzi az állatne-
veket. A megszabott idő letelte után (pl. 2-3 perc) a másik csapat kö-
vetkezik. Az a csapat nyer, amelyik több állatot tudott megjeleníteni, és 
azokat csapattársai rövidebb idő alatt fejtették meg. 
A játékot próbáljátok meg hétköznapi tárgyakkal, foglalkozásokkal is, melyeket 
könnyű elmutogatni a többieknek!

1. Add tovább a mozdulatsort!
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

3. Állati vetélkedő
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

2. Nem az, ami
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Az üveg dezodor

lett, majd távcső,

aztán valaki

beleénekelt,

így lett
mikrofon.

Valaki egyzsiráfot akartelmutogatni, ésazt mondták rá,hogy elefánt.   
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4. Kulcsos játék
       (CSAPATJÁTÉK)

A játékvezető segítségével alakít-
satok két csapatot kb. 4-10 fővel! 
A terem egyik, illetve másik részé-
ben állók alkotnak egy-egy csa-
patot, de azokon belül a párosok 
versengenek egymással. Számoz-
zátok meg a párokat a két oldalt el-
lentétes irányból kezdve! 

A csapatoktól egyenlő távolságra, pontosan középre tegyünk egy kulcsot vagy 
bármilyen hasonló méretű tárgyat! 
Ha a játékvezető valamelyik páros hívószámát mondja, az adott pár mindkét 
tagjának az a célja, hogy megszerezze a kulcsot és visszaszaladjon a helyé-
re anélkül, hogy versenytársa megérintette volna. Amelyiküknek ez sikerült, az 
szerzett a csapatának egy pontot. Ha a páros egyik tagja megfogta a kulcsot, de 
a másik megérinti őt, akkor a másik csapatnak jár a pont. A kulcs megszerzése 
előtt tilos a másik csapat térfelébe átmenni vagy átnyúlni. 
Érdemes a csapatok elé húzni egy vonalat, hogy lássátok, mikor ért vissza
a játékos, hiszen egészen addig üldözhető és megérinthető, amíg egész testé-
vel az alapvonal mögé nem került. 
Az a csapat nyer, amelyik hamarabb éri el a 10 pontot. 
Ha a játékvezető több párt is behív, olyankor az a szabály, hogy minden játékos 
csak a saját párjával vetélkedhet.

A kép egyik szereplője észrevesz valamit, amit mi nem lá-
tunk. Használd fantáziádat és hangosítsd ki a gondolatait!

A többiek ötleteinek megvalósításában, vagy saját ötle-
teid kitalálásában érezted magad ügyesebbnek, sikere-
sebbnek?

Hallottál a következő mitológiai és mesebeli lényekről? 
Pegazus, faun, főnix, sárkány, unikornis, kobold, troll, 
szirén, sellő, griff, kentaur. Jelenítsetek meg néhányat 
kiscsoportban mozgással vagy hangokkal!
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4. Kulcsos játék
       (CSAPATJÁTÉK)

A kép egyik szereplője észrevesz valamit, amit mi nem lá-
tunk. Használd fantáziádat és hangosítsd ki a gondolatait!

A többiek ötleteinek megvalósításában, vagy saját ötle-
teid kitalálásában érezted magad ügyesebbnek, sikere-
sebbnek?

Hallottál a következő mitológiai és mesebeli lényekről? 
Pegazus, faun, főnix, sárkány, unikornis, kobold, troll, 
szirén, sellő, griff, kentaur. Jelenítsetek meg néhányat 
kiscsoportban mozgással vagy hangokkal!

A játékvezető szemben áll a cso-
porttal. Ha ő egyet tapsol, a többi-
ek gyorsan reagálva, együtt kettőt 
tapsolnak. Ha a játékvezető kettőt 
tapsol, akkor a többiek eggyel fe-
lelnek. A játékvezető tapsjelére in-
dul a gyakorlat.

Próbáljatok meg együtt legalább fél 
percig intenzíven tapsolni! Nem is 
olyan könnyű megtartani az erejét 
a tapsnak. Ha még nem fáradtatok 
el, különböző tapsfajtákat is ki le-
het próbálni, a játékvezető instruk-
ciói vagy feltartott táblái alapján. 
Például: kemény vastaps, felcsattanó tapsvihar, gyenge erőtlen taps, hawaii 
naplemente (taps elnyúló ovációval), vidám tapsikolás.

12.  A reklámok
világa

Mi jellemzi a jó reklámot? Melyik a kedvenced és miért? 
Legyetek ma ti a reklámszakemberek!

1. Tapskórus
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

2. Gyors taps
       (EGÉSZ OSZTÁLY)
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Alkossatok csoportokat! Minden
csoport találjon ki egy gépet, 
amely nem létezik, de kellene, 
hogy legyen! (Például: zokogógép, 
tanítógép stb.) Minél jobban pró-
báljatok meg elrugaszkodni a való-
ságtól! Ne mondjátok ki hangosan, 

hanem adjátok tovább a gép nevét a mellettetek ülő csapatnak! Így minden csa-
pat ad is és kap is egy fantázianevet. A feladat az, hogy a másik csoport által 
kitalált gépezetet próbáljátok meg felépíteni. Mozdulatokkal és hangokkal mu-
tassátok, hogyan indul, és miként működik! Az egyes alkatrészek (szereplők) 
kapcsolódjanak egymáshoz, mint egy gépben! 
Mutassátok meg, és a többiek próbálják meg kitalálni a fantáziagép nevét!

Jelenítsétek meg az előző játék-
ban részt vevő csapatok által el-
készített fantáziagépeket óriás-
plakáton! Találjatok ki hozzá egy 
reklámszlogent is – azaz egy olyan 
mondatot, amely felhívja a fi gyelmet 
a gép előnyeire, miközben rövid, tö-
mör, kifejező és esetleg vicces!

4. Óriásplakát
       (KIS CSOPORT)

3. Képzelt gépek
       (KIS CSOPORT)

Ha a mozgásod
passzol valaki
mozdulatára,

akkor leszel része

az egésznek.

„Éljen
a szeretet-

gyár!”
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Tervezzetek egy rövid, körülbelül 
15–30 másodperces rádióreklá-
mot, amely a fantáziagépet rek-
lámozza! Találjatok ki egy szituáci-
ót, tegyetek hozzá hanghatásokat, 
amelyek előkészítik vagy akár alá-
festik a megszólalást! A hangjáté-
kokat vegyétek fel, játsszátok visz-
sza a többieknek!

4. Óriásplakát
       (KIS CSOPORT)

3. Képzelt gépek
       (KIS CSOPORT)

5. Rádióreklám
       (KIS CSOPORT)

Minden eddigi tapasztalatot és öt-
letet felhasználva készítsetek rö-
vid reklámfilmeket, és mutassátok 
be őket egymásnak! A tervezés so-
rán ezúttal a mozgásos megjelení-
tés kidolgozására is ügyeljetek! 

6. Reklámfilmek
       (KIS CSOPORT)

Válassz egy fotót és gondold végig, miben hasonlít és mi-
ben különbözik a kép egy hétköznapi helyzettől?

Mennyire vagy termék és márkafüggő? Mi számít jobban 
neked: egy termék minősége, vagy a rajta lévő felirat?

Keress régebbi reklámokat a világhálón! Gyűjtsd össze, 
miben különböznek a mostaniaktól?

Csináltunkmagunkból egygépet, ami nagyonkeményen dolgozik,de valójábansemmitsem csinál!
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13. Bizalom és irányítás

Fontos, hogy megbízz a társadban és még fontosabb, hogy vigyázz 
rá, ha rád bízza magát! Ma kipróbáljuk, hogy milyen csukott szemmel 
játszani.

Válasszatok párt magatoknak, áll-
jatok egymással szembe! Egyikőtök 
tartsa a nyitott tenyerét a másik 
arca előtt körülbelül tíz centiméter-
re, ahogy a képen láthatjátok! A pár 
másik tagjának az a feladata, hogy 
úgy kövesse a felemelt tenyeret, 

hogy ne nőjön, de ne is csökkenjen a távolság. Nem elegendő, ha csak a távolság 
marad meg, a tenyér forgásának irányát is követni kell! Ha egymásra hangolód-
tatok, találjatok ki bonyolultabb mutatványokat, nehezebben követhető, gyor-
sabb mozdulatokat! Két perc után cseréljetek irányítót! 

1.  Kövesd a társad kezét!
       (PÁROS JÁTÉK)

„Összeragadvajobban tudunkegyüttgondolkodni?”

Drama_es szinhaz_10_14_eveseknek_I_resz_nyomdai_leadott.indd   48Drama_es szinhaz_10_14_eveseknek_I_resz_nyomdai_leadott.indd   48 2022. 06. 02.   10:43:592022. 06. 02.   10:43:59



4949

Még mindig páros munka követ-
kezik, de keressetek magatoknak 
másik párt! A párosok egy ponton 
ragadjanak össze! Ügyeljetek arra, 
hogy a játék alatt végig érjetek 
össze! Más testrész ne érintkez-
zen, csak amelyiket előre kiválasz-
tottátok! Ha megvan a kapcsolódási pont, próbáljatok meg elindulni a térben, 
majd némán különböző feladatokat végrehajtani úgy, hogy egyetlen pillanat-
ra se szakadjatok szét! (Pl. elindulni, megállni, leülni, megfordulni.) Az érde-
kesebb gyakorlatokat a játék végén meg is mutathatjátok egymásnak. Az első 
kapcsolódási pont legyen az alkar, aztán lehet váll, fej, térd stb.

Álljatok egymás után sorba kartá-
volságra, és fogjátok meg az előtte-
tek álló vállát! Csukjátok be a sze-
meteket, kivéve azt a játékost, aki 
legelöl áll! Az ő szeme végig nyit-
va lesz, ugyanis az ő irányításával 
– mint egy „kígyó” – körbejárjátok 
az egész termet. Miközben csukott szemmel haladtok, próbáljátok meg kita-
lálni, hogy hol vagytok! Az irányító haladjon lassan és óvatosan, ügyeljen arra, 
hogy mindenki biztonságban legyen, és ne ütközzön össze semmivel!

3.  Vak kígyó
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

2.   Pillanatragasztó
       (PÁROS JÁTÉK)

1.  Kövesd a társad kezét!
       (PÁROS JÁTÉK)
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Válasszatok párt magatoknak! 
Álljatok egymás mögé! A hátul
álló játékos hunyja be a szemét,
majd mindkét kezét tegye az előtte
álló vállára! Lassan induljatok el
a teremben a „látók” irányításával! 

Ebben a játékban szavak nélkül, csak mozgással szabad jelezni, hogy merre 
menjen a társatok. Az elöl haladó, nyitott szemű játékosok teljes felelősséggel 
tartoznak a párjuk iránt! Minden akadályt el kell kerülniük, nem ütközhetnek 
senkivel! A legfőbb cél nem a gyorsaság, hanem az, hogy a társatok tökéletes 
biztonságban érezze magát!

Ez is páros játék, amelyhez ma-
radhatnak az előző párok. A pár 
egyik tagja a terem egyik oldalára, 
másik tagja vele szemben, a má-
sik oldalra álljon! Az egyik térfél 
játékosai csukják be a szemüket! 
A játékvezető a két csapat közöt-

ti térben helyezzen el újságpapírokat összevissza! A játékban a látóknak az
a dolguk, hogy a csukott szemű párjukat a terem egyik oldaláról a másik ol-
dalára „navigálják”. Csak szóbeli utasításokat lehet adni, s mivel mindenki 
egyszerre beszél, elég nagy lesz a hangzavar. A feladat nehézségét az adja, 
hogy a térben elhelyezett újságpapírok „zátonyok”, amelyeket a pár csukott 
szemű tagjának ki kell kerülni. Az irányítóknak vigyázniuk kell, mivel szemben 
állnak a társukkal: ha azt kiáltják neki, hogy „Menj jobbra!”, ő jobbra lép, de az 
irányító balnak fogja látni! Itt sem a gyorsaság a fontos, hanem az, hogy biz-
tonságban, a „zátonyokat” elkerülve átérjenek a játékosok a másik oldalra. Ha 
sikerült, cseréljetek szerepet!

4. Vakvezetés párban
       (PÁROS JÁTÉK)

5.  Irányítótorony
       (PÁROS JÁTÉK)

A kitalálásánál

már csak

a megvalósítás

szórakoztatóbb!
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Üljetek körbe! Tegyetek közép-
re egy széket, ez alatt lesz a kincs 
(pl. kulcs), amelyet meg kell sze-
rezni! Egy játékos üljön le a székre!
A szemét kössétek be egy sállal vagy 
kendővel! Ő őrzi majd a kincset. Egy-
szerre csak egy játékos közelíthet a 
székhez, akár meg is kerülheti, hogy túljárjon az őr eszén. Érde-
mes ügyelni arra, hogy a lehető leghalkabban járjatok, ugyan-
is az őr csak a hangok alapján tájékozódik. Ha az őr megérinti 
a fosztogatót, akkor az fogságba esett, nem szerezheti meg 

a kincset. 
Az őrt egyet-
len szabály köti: kör-
befordulhat, de nem 
emelkedhet fel a szék-
ről. Ha bárki elemeli a 
tárgyat anélkül, hogy az 
őr megérintette volna, 
akkor új kör indul, új őrt 
kell választani!

4. Vakvezetés párban
       (PÁROS JÁTÉK)

6.  Szerezd meg a kincset!
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

5.  Irányítótorony
       (PÁROS JÁTÉK)

A foglalkozás melyik fotóján tudnád magad elképzelni? Mit 
mondanál, ha te lennél a képen?

Mennyire voltál sikeres az Irányítótorony játékban irányí-
tóként/ játszóként? Adj osztályzatot magadnak 1-től 10-ig!

Voltál-e már „Láthatatlan kiállításon”? Nézz utána, hogy 
mi az! Készítsetek ti is az osztályban ilyen „láthatatlan” ki-
állítást!

Mint egy madár,úgy gubbasztottama fészkemen,és őriztema kincseimet!
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2. Add át a mozdulatot!
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

1. Mozgásstop
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Mozogjatok a rendelkezésetekre 
álló térben! Először a játékvezető 
irányítja a mozgást: „Állj!”-ra min-
denki megáll, „Indulj!”-ra minden-
ki elindul. Ügyeljetek arra, hogy ne 
ütközzetek egymással és igyekez-
zetek egyszerre megállni és elin-

dulni! Nehezítésként valaki más is irányíthatja a mozgást a csoporton belül. Ki-
próbálhatjátok úgy is, hogy az irányító nem vezényel, hanem csak megáll, aztán 
elindul, és a többiek megpróbálják követni.

14. Mozgás és egyensúly

Mozgás közben is fontos a figyelem. Hogyan tudjátok vezetni, segíteni 
egymást mozgás közben?

Sétáljatok a térben! Válasszatok 
magatoknak egy karral, lábbal, 
testtel, fejjel végezhető egyszerű 
mozgást, amit folyamatosan ismé-
telni tudtok! 
A játék második részében, ha talál-
kozol valakivel, akkor annak add át 

a mozdulatodat, a társadét pedig vedd át! Minél több találkozás le-
gyen, minél több és pontosabb csere!

Néha úgy érzem,

hogy már hátul

is van szemem!
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Párokban dolgozzatok! Szép las-
san dőljetek egymásnak, s próbál-
jatok meg úgy támaszkodni, hogy 
súlyotokat a társatokra tudjátok 
engedni, mintha csak falnak, szek-
rénynek vagy éppen villanyoszlop-
nak támaszkodnátok! Találkozhat 
a hátatok, de lehet vállal, derékkal vagy akár homlokkal is egymásra dőlni.
A gyakorlat során különösen fontos az egymásra figyelés, a bizalom és a fo-
kozott koncentráció, mert a játék balesetveszélyes.

Dolgozzatok párokban! Támasszá-
tok egymásnak a hátatokat a de-
rekatoktól a fejetek búbjáig úgy, 
hogy lábatok kis terpeszben, haj-
lított térdekkel biztosan tartsa ezt 
a négylábú „lényt”! Távolítsátok 
el társatoktól előbb a vállatokat, s 
csupán deréknál legyetek „összenőve”, majd a kiinduló helyzetből a deréknál 
lévő támaszt oldjátok föl, s csak a vállatokkal kapcsolódjatok partneretekhez! 
Ezek után lassan ereszkedjetek le ülő helyzetbe, s emelkedjetek fel úgy, hogy 
közben a hátatokat szorosan egymásnak nyomjátok! Akkor a legszebb a gya-
korlat, ha billegés, remegés és hirtelen váltások nélkül tudjátok elvégezni.

4.  Ereszkedések
       (PÁROS GYAKORLAT)

3.  Támaszkeresők
       (PÁROS GYAKORLAT)

2. Add át a mozdulatot!
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

1. Mozgásstop
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

A végéremár együttis lélegeztünk.
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5.  Páros vezetéses gyakorlatok
       (PÁROS GYAKORLAT)

Dolgozzatok párban! A páros egy-
ik tagja hunyja be a szemét, a 
másik pedig helyezze behunyt 
szemű társa vállára a kezét, így 
indítsa el a térben! Megállításkor 
jelezhettek erősebb szorítással, 
vagy épp ellenkezőleg, az érintés 
megszakításával.

A kéz elvétele mindenképpen a folytatás felfüggesztését jelenti. Izgalmas fel-
adat a közös jelekben való „megegyezés”, ami lehetővé teszi a társatok veze-
tésének folyamatosságát. Ezt követően az érintés helye lehet a társ háta, feje, 
keze vagy dereka s ezek folyamatos váltása úgy, hogy a vezető szándéka egyér-
telmű legyen.

Képzeld azt, hogy a foglalkozás egyik képén a szereplők 
épp egy különleges laborban dolgoznak! Mit gondolsz, mit 
gyártanak?

Melyek azok a foglalkozások, ahol fontos szerepet tölte-
nek be a mai órán kipróbált képességek: alkalmazkodás, 
egyensúly-keresés, a támaszkodás?

Van olyan tárgyad, amit valamilyen maradandó emlék, 
vagy történet tesz fontossá? A következő foglalkozásra 
hozd el!

Drama_es szinhaz_10_14_eveseknek_I_resz_nyomdai_leadott.indd   54Drama_es szinhaz_10_14_eveseknek_I_resz_nyomdai_leadott.indd   54 2022. 06. 02.   10:44:302022. 06. 02.   10:44:30



5555

1. Mutasd be a tárgyadat!
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

15.  Tárgyak lelkesítése

A szokásos bemutatás helyett az 
alábbiakat javasoljuk: 

• Írd le a tárgyadat alaposan, hogy 
a többiek ki tudják találni! Mesélj 
róla úgy, hogy elmondod, milyen 
érzés a kezedben tartani, milyen 
a tapintása, milyen színei vannak, milyen anyagból készült stb.!

• Add valaki kezébe a háta mögött, aki tapintással találja ki, hogy mi lehet! 
• Kis csoportban rakjátok össze a tárgyakat úgy, hogy valami viszonyt jelent-

sen a helyzetük! Pl. „Úr és szolgák”, „Ellenségek”, „Szövetségesek” „Harc”, 
Család”. Adjunk új címet a szoborkompozícióknak!

• Helyezd el a tárgyat a terem közepén, majd a többiek rakják fel sorba a tiéd 
mellé a saját tárgyukat, mint egy kiállításon! Adjatok címet a kiállításnak!

• A kialakult kompozíciót rendezzétek át egy másik elképzelés alapján! En-
nek is adjatok címet!

• Kitalálhattok ehhez az új kompozícióhoz szereplőket és történetet is.

Minden tárgynak van története, minden tárgyat szóra lehet bírni.
A tárgy megmozdítása, „lelkesítése” lesz a mai foglalkozás célja.

5.  Páros vezetéses gyakorlatok
       (PÁROS GYAKORLAT)

Képzeld azt, hogy a foglalkozás egyik képén a szereplők 
épp egy különleges laborban dolgoznak! Mit gondolsz, mit 
gyártanak?

Melyek azok a foglalkozások, ahol fontos szerepet tölte-
nek be a mai órán kipróbált képességek: alkalmazkodás, 
egyensúly-keresés, a támaszkodás?

Van olyan tárgyad, amit valamilyen maradandó emlék, 
vagy történet tesz fontossá? A következő foglalkozásra 
hozd el!
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Alakítsatok négy csoportot! Mutas-
sátok be egymásnak a tárgyakat 
úgy, hogy elmesélitek a saját tár-
gyatok eddigi „életének” legszo-
morúbb és legvidámabb pillana-
tát! Válasszatok a pillanatok közül 
egyet és játsszátok el a többi cso-

portnak!  A jelenetben szerepelhetnek emberek is, de az is lehetséges, hogy a 
megelevenedett tárgyak között zajlik a történet.

Alakítsatok párokat, találjátok ki, 
hogyan találkozhattak egymással 
a tárgyaitok! Játsszatok el egy rö-
vid, 1-2 perces jelenetet, amely-
ben megelevenednek a tárgyak, 
és kiderül róluk (tulajdonságaik-
ról, kapcsolataikról, történetük-
ről) valami fontos! 

3. Tárgyak találkozása
       (PÁROS JÁTÉK)

2. Történet a múltból
       (KIS CSOPORT)
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A jelenetben a tárgyak bábként sze-
repeljenek!
Alakítsatok csoportokat, és a már 
megismert, életre kelt tárgyakkal 
játsszatok tovább! Képzeljétek el, 
hogy azok fellázadnak tulajdonosa-
ik ellen, mert azok rosszul bánnak 
velük! Elhatározzák, hogy megszöknek. Beszéljétek meg, hogy melyik tárgy 
lesz a vezér, aki megszervezi a szökést! Mutassátok meg a többi csoportnak 
azt a jelenetet, amikor a vezér buzdító beszéde fellelkesíti társait, és közösen 
útnak indulnak! 

Mi történt a szereplőkkel, miután 
megszöktek s elhagyták az ottho-
nukat? Találjatok ki egy rövid me-
sét, amely a vándorlásukat, ka-
landjaikat beszéli el! Válasszátok 
ki a meséből azt a jelenetet, ame-
lyik szerintetek a legizgalmasabb, és mutassátok be a tárgyak segítségével!

3. Tárgyak találkozása
       (PÁROS JÁTÉK)

2. Történet a múltból
       (KIS CSOPORT)

Arcoskodjunk! A foglalkozás fotóihoz hasonlóan keresse-
tek ti is arcot a környezetünkben fellelhető tárgyakban!

Beszélgess társaiddal a kitalált történetekről, valamint
a kis csoportos munka tapasztalatairól!

Ismersz olyan bábszínházi előadást, ahol a szereplőket 
használati tárgyak személyesítik meg? Nézz utána pl.
a Figurina Animációs Kisszínpadnak!

4. Lázadás
       (KIS CSOPORT)

5. Mese a tárgyakkal
       (KIS CSOPORT)
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2. Ez az én székem
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

1. Csapj a tenyerembe! - fogó
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Üljetek le körbe, egy szék marad-
jon szabadon! Mindig az szólaljon 
meg, akinek a jobbján üres szék 
van! Az első megszólaló rácsap a 
mellette lévő székre, az kiáltja, „Ez 
az én székem!”, majd gyorsan átül. 
A második megszólaló (az új üres 

szék szomszédja) ugyanezt teszi. A harmadik játékos már nem ül át, hanem rá-
csap a székre és kimondja egy társa nevét, pl.: „Ez a Nóri széke!”. Erre Nóri jön 
és leül. Az ő helye megüresedett, és kezdődik újra a székfoglalás.

16. Együt tműködés,
közös tervezés

Próbáljátok ki, hogyan tudjátok segíteni egymást a közös cél elérésé-
ben! Ez a tapasztalat különösen jól jöhet kockázatos helyzetekben!

Ez a játék a klasszikus fogócska 
játék egyik kiszabadítós változata. 
Egy állandó fogó van. Akit a fogó 
megérintett, az megáll, nem moz-
dulhat, kirakja a két tenyerét oldal-
ra. A többiek úgy tudják kiváltani, 
ha két szabad játékos egyszerre 
csap a tenyerébe.
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3. Székfoglaló - másként
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

4. Kirándulás
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

A játékhoz annyi székre lesz szük-
ség, ahányan vagytok. A székeket 
helyezzétek el a teremben elszór-
tan! Egy játékos kivételével üljetek 
le! Aki nem ült le, annak az a célja, 
hogy az üres széket elfoglalja. Köz-
ben a többiek átülhetnek a saját helyükről oda, ahova a „székfoglaló” köze-
lít. Aki egyszer már felemelkedett a helyéről, a saját székére nem ülhet visz-
sza, még akkor sem, ha a székfoglaló arra közelít. Ilyenkor egy másik játékos 
segíthet azzal, hogy a „székfoglalót” megelőzve átül az üresen maradt székre.
A csoport annál ügyesebb, minél tovább sikerül megakadályoznia a „szék-
foglaló” játékost abban, hogy leüljön. Fontos szabály, hogy a „székfoglaló” 
nem gyorsíthat a tempón, nem rohanhat!  

A játékban a székek zúgó, sebes, 
hegyi patak kövei lesznek. Helyez-
zétek el a „köveket” úgy, hogy ép-
pen át lehessen lépni az egyikről 
a másikra! Ha kész a patakon át-
vezető „kőút”, együtt, egymás ke-
zét fogva kell majd átkelnetek a vízen. Vigyázat! A patak vize sebes, aki lelép 
a „kövekről”, azt elragadja! Próbáljon meg a csapat arra törekedni, hogy min-
denki megmeneküljön az átkelésnél! Az a fontos, hogy a csapatnak együtt kell 
átkelnie a zúgón! Így a játék közben nemcsak arra kell ügyelni, hogy miként 
lehet előrehaladni, hanem arra is, hogy társaitokkal közösen érjetek a célba. 
Ha a gyakorlat sikerült, építsetek egy nehezebb kőutat, és folytassátok a já-
tékot! Kitalálhattok a térben más tereptárgyakat is, melyeket együtt (sorban) 
kell megkerülnötök, átbújnotok, megmásznotok. Kipróbálhatjátok több kisebb 
láncban is a kirándulást, így mindig valaki más áll előre és vezeti a többieket.

2. Ez az én székem
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

1. Csapj a tenyerembe! - fogó
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Az időzítés fontos:akkor mozdulj,amikor a legjobbhelyzetben vagy!
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Alkossatok azonos létszámú cso-
portokat. Egy csoportban legalább 
négy, de legfeljebb nyolc fő legyen.
Ehhez a játékhoz is szükség lesz a 
székekre. A székeket a terem egyik 
felében helyezzétek el sorba, szo-
rosan egymás mellé! 

5. Mocsárjárás
       (KIS CSOPORT)

Nézzétek meg a Kirándulás játék fotóját, adjatok neki címet!

Gondold végig, hogy a Székfoglaló-másként játékban mi-
kor voltatok a legsikeresebbek? Volt-e valamilyen stra-
tégiátok?

A hadviselésben a stratégia döntő tényező. Mi a szó je-
lentése? Nézzetek utána! Milyen különböző stratégiákat 
alkalmaztok az iskolában (pl. tanulás, tanóra, sport, sza-
badidő)?

Remek technikát

találtunk ki,

de a megvalósítás

már kicsit

döcögősebb volt.
Minden csapatnak eggyel több széke legyen, mint ahányan 

vagytok! A csapatok tagjai a székekre állnak, és amikor min-
denki felkészült, a játékvezető tapsjelére indul a játék. Úgy kell elő-

rehaladni a csapatnak, hogy egymás elé kell rakosgatni a székeket, és senki 
sem eshet le azokról! Amilyen gyorsan csak lehet, jussatok át az egyik oldalról
a másikra, azaz minél rövidebb idő alatt keljetek át a „mocsáron”! Ha csak egy 
játékos is leesik, „mocsárba vész”, a csapat nem folytathatja tovább a versenyt. 
Ebben a játékban csapatok vetélkednek egymással. Rendezhettek „mocsárjá-
ró” bajnokságot is. 
Ha már nagyon jól megy a játék, akkor kipróbálhatjátok eggyel, majd kettővel 
kevesebb székkel. Így nehezebb, mert egy széken több játékosnak kell állnia.
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1. Töltsd ki a teret!
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

17.  Belső és külső
figyelem

Sétáljatok szabadon a teremben! 
Járjatok be minden területet úgy, 
hogy közben nem ütköztök sen-
kivel, egyenletesen töltsétek ki az 
„üres helyeket” a térben! Ügyelje-
tek arra, hogy ne kerüljetek sen-
kihez se túl közel, se túlságosan 
távol!
Ha a játékvezető ÁLLJ!–t mond vagy tapsol, minden-
ki megáll. Nézzetek körül! Három másodperc alatt 
ki kellene javítani a térben az egyenlő távolságokat, 
majd a következő jelre újra indulhat a mozgás. Figyel-
jetek az üresen maradt helyekre, de közben ne kerüljetek túl 
közel egymáshoz!
Képzelhetitek azt is, hogy egymást taszító mágnesek vagytok. Vigyázzatok, ne-
hogy túl közel kerüljetek egymáshoz, mert akkor nagy lehet a taszítóerő!
A gyakorlatot idővel dinamikusabban is játszhatjátok, futva mozduljatok rá az 
üres terekre, de legyetek készek arra is, hogy a játékvezető jelére azonnal meg 
tudjatok állni!

Fontos emberi tulajdonságunk az önmagunkra és másokra figyelés 
képessége. 
Belső figyelem: figyelj magadra! Külső figyelem: ügyelj a többiekre!

5. Mocsárjárás
       (KIS CSOPORT)

Nézzétek meg a Kirándulás játék fotóját, adjatok neki címet!

Gondold végig, hogy a Székfoglaló-másként játékban mi-
kor voltatok a legsikeresebbek? Volt-e valamilyen stra-
tégiátok?

A hadviselésben a stratégia döntő tényező. Mi a szó je-
lentése? Nézzetek utána! Milyen különböző stratégiákat 
alkalmaztok az iskolában (pl. tanulás, tanóra, sport, sza-
badidő)?

Fontos, hogy össze tudd hangolnia gondolkodásodata másik emberrel.
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2. Nyolcas
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Alakítsatok ki nagy kört a terem-
ben, majd magatoknak balra for-
dulva kezdjetek el sétálni az óra 
járásával megegyező irányban! 
A játékot vezető társatok ekkor a 
kör közepe felé fordulva kezdi el 
vezetni a mögötte lévőket. A te-

rem végéhez érve irányt vált, az ellentétes irányba fordul, majd újra közép 
felé indulva alakítja ki egy „fekvő 8-as” térbeli formáját. Amikor középen a 
keresztben haladók között kellene átjutni, akkor úgy kell egyenként átmenni, 
hogy egy „kapun” – két társatok között – csak egy ember juthat át, mint egy ke-
reszteződésben. Húzzátok ki a nyolcas szárait és akkor forduljatok rá a keresz-
teződésre, ha pontosan látjátok, hol kell átjutnotok! 
Amikor már megakadás és ütközések nélkül tudunk haladni, akkor kezdhetjük 
gyorsítani a tempót, s végül futva tehetjük próbára magunkat!

Az előző játékhoz hasonlóan jár-
káljatok folyamatosan a térben 
összevissza! Amikor a játékveze-
tő mond egy számot, akkor minél 
hamarabb alakítsatok a számnak 
megfelelő létszámú kis szigete-
ket – kézfogással vagy összeka-

paszkodással! Akik kimaradtak, a következő alkalommal újra próbálkozhat-
nak. Tapsra kezdjetek el újra járkálni! 
Ha már jól megy, kipróbálhatjátok kiesős változatban is ezt a játékot. Ha keve-
sebben vagy többen vannak a szigeten, akkor bizony mindenki kiesik a forduló-
ból. Lehet olyan szigorítás, hogy mindegyik szigeten kell lány és fi ú szigetlakó is.

3. Számos szigetek
       (EGÉSZ OSZTÁLY)
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2. Nyolcas
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

3. Számos szigetek
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

4. Lusta macska
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

5. Támasztókör
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Térdelő támaszban, tehát „négy-
kézláb” helyezkedjetek el a talajon, 
majd a lábfejre, lábujjakra helyez-
ve a súlyt, a térdeteket húzzátok el 
a földtől, úgy 4-5 centiméter távol-
ságra! Emeljétek el előbb egyik, 
majd a másik kezeteket a talajról 
anélkül, hogy megbillennétek, vagy a térdetek messzebbre távolodna a föld-
től! Ugyanígy emeljétek el felváltva a lábaitokat is, majd az ellentétes oldalon 
lévő karotokkal és lábatokkal (pl.: bal kar-jobb láb, jobb kar-bal láb) mozdulva 
kezdjetek el haladni előre a talajon!
Az egész játékot próbáljátok azzal a „lustasággal” végezni, ahogy ezt a nagy-
macskák (pl. tigrisek) teszik. Egy-egy rövid pihenő beiktatásával jussatok el 
odáig, hogy a kiinduló „kisasztal” (vagy „tigris…”) helyzetet megőrizve (minél 
elnyújtottabb testhelyzettel) tudjatok mozdulni a térben szép lassú, egyenletes 
tempóban!

Álljatok körbe, majd mindenki for-
duljon egy irányba! Szűkítsétek a 
kört addig, hogy az előttetek és 
mögöttetek állók még épp ne érje-
nek hozzátok! Mindenki helyezze a 
kezét lazán az előtte álló vállára, 
és lassan, óvatosan kezdjen leül-
ni a mögötte álló ölébe! Figyeljetek arra, hogy ez rendkí-
vüli csapatmunkát igényel, és csak akkor sikerülhet, ha az 
egész csapat egyszerre mozdul lefelé! Ha sikerült a mutat-
vány, mindenki felemelheti a kezét a másik válláról, sőt meg 
is próbálhattok elindulni. 

Bebizonyosodott,hogy a csapat-munka megtartmindentés mindenkit!
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6. Járj úgy...
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Válassz a képekről egy embert, és mondd el, szerinted mi-
lyen jó tulajdonságai vannak! 

Vannak jellegzetes mozdulataid? Melyek ezek? Kérdezd 
meg a barátaidat is ezzel kapcsolatban! 

Figyeld meg az embereket az utcán! Mi minden olvasható 
le járásukból, viselkedésükből?

Az előbbi játékhoz hasonlóan jár-
káljatok folyamatosan a térben 
összevissza, de úgy, ahogy azt a 
játékvezető kéri!

Például: 
• Járj úgy, mint egy fáradt, idős ember!
• Járj úgy, mint egy kisbaba, aki most tanul járni!
• Járj úgy, mintha hideg télben befagyott folyón kellene átkelned!
• Járj úgy, mintha egy nagy medve lennél!
• Járj úgy, mintha kismajom lennél!
• Járj úgy, mintha ugró béka lennél!
• Járj úgy, mintha lopakodó macska lennél!
• Járj úgy mintha rossz jegyet vagy intőt kaptál volna, és nem nagyon akarsz 

hazamenni!
• Járj úgy, hogy mindenki kitérjen előled, mert te vagy a főnök!
• Járj úgy, hogy ne fi gyeljenek rád, legyél észrevétlen!

A játékvezető kijelöl egy résztvevőt (pl.: Most Pisti mozgását kell utánozni!), és 
amit Pisti tesz, mozog, azt kell mindenkinek lemásolnia.
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2. Páros szoborjáték
       (PÁROS JÁTÉK)

1. Mesei leltár
       (KIS CSOPORT)

18. Kalandok és hősök

A mese – mint tudjátok – csodás 
elemekkel átszőtt, kitalált törté-
net. Műfaji szabályait fi gyelem-
be véve gyűjtsétek össze a mese 
„legfontosabb elemeit”! Csoporto-
síthatjátok őket az alábbi kategó-
riákba: szereplők, színhelyek, kel-
lékek, fordulatok, szófordulatok. A kiscsoportos gyűjtéseket mutassátok be a 
többieknek is!

Hogyan lehet egy mesét vagy egy elbeszélést színházi előadásként meg-
jeleníteni? Milyen lépések kellenek hozzá?

Párokban dolgozzatok! Minden pár-
ban lesz egy szobrász és egy szo-
bor. A szobrász a szobrot a játék-
vezető utasításai szerint formázza 
vagy kézzel vagy szöveges instruk-
ciókkal. Érdemes mindkettőt ki-
próbálni a játék során. A játékveze-
tő egyszerű kategóriákat nevezzen meg – pl. csinálj a társadból egy sportágat, 
művészetet, mesterséget, vagy hangulatot, érzést képviselő szobrot! Amikor 
készen vannak a párok, járjuk körbe az elkészült szobrokat, és próbáljuk meg 
kitalálni, hogy mit ábrázolnak!

6. Járj úgy...
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Válassz a képekről egy embert, és mondd el, szerinted mi-
lyen jó tulajdonságai vannak! 

Vannak jellegzetes mozdulataid? Melyek ezek? Kérdezd 
meg a barátaidat is ezzel kapcsolatban! 

Figyeld meg az embereket az utcán! Mi minden olvasható 
le járásukból, viselkedésükből?
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A korábban már megismert tabló-
kat használhatjuk most is, de ki-
csit másként. Alkossatok 4-6 fős 
csoportokat! Mindegyik csoport-
nak öt tabló áll a rendelkezésére, 
hogy egy mesét elmondjon a többi-
eknek. Jól gondoljátok meg, hogy 

az általatok választott mesének melyik öt pillanatát mu-
tatjátok be! A cselekményszálon belül melyek azok a fordu-

lópontok, csomópontok, amelyek alapján követhető a mese 
váza? Ezek segítségével tudjátok megértetni a többiekkel, hogy 

melyik meséről van szó. A tablókon szerepeljen a csapat minden tagja! Ha el-
készültetek, mutassátok meg egymásnak a műveket! Használjátok a Kislexi-
kont az állókép és a cselekményszál fogalmainak tisztázására!

Az előző csoportok dolgozzanak 
tovább ebben a játékban is! Tegye-
tek magatok elé egy lapot, és raj-
zoljatok fel rá egy alakot az elő-
ző jelenetből! Írjátok le, mit tudtok 
róla: a külső tulajdonságait az ala-
kon kívülre, a belső jellemvonásait 

a vonalon belülre írjátok! A külső tulajdonságoknak nem kell megegyezniük a 
szerepet játszó társatok külső jellemzőivel. Az egyes jellemvonásokat példák-
kal támasszátok alá!

4. A mesehős a falon
       (KIS CSOPORT)

3. Mese tablókkal
       (KIS CSOPORT)

Egyetlen mesébe

is annyifélét

bele lehet látni! 
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Az előbb összegyűjtött elemek se-
gítségével találjatok ki új mesét!
Használhatjátok az alábbi vázlatot, 
mely befejezetlen mondatokból áll.

1. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy… (itt megnevezzük 
a főszereplőt)

2. Minden nap… (vagyis volt neki valami szokásos dolga)
3. Ám egy napon… (hirtelen valami történik vele, eddigi életét nem folytatja)
4. Emiatt aztán… (jönnek a következmények, lehet több is)
5. Amíg végül… (eljutunk a megoldásig)
6. Így azóta is… (levonjuk a tanulságokat)

4. A mesehős a falon
       (KIS CSOPORT)

3. Mese tablókkal
       (KIS CSOPORT)

5. Alkossatok meséket!
       (KIS CSOPORT)

Válassz egy képet, és találj ki hozzá egy szituációt! Szerin-
ted mi történt előtte, és mi lesz a következő pillanatban?

Válassz ki egy olyan mesekaraktert, akire szerinted a leg-
jobban hasonlítasz! Ha bemutatkoznál az ő szerepében, mi 
lenne a kezdő mondatod? 

Válassz egy általad jól ismert mesehőst, regény- vagy film-
szereplőt, és gyűjtsd össze a külső és belső tulajdonságait!

A lyukas sajtonéletre kelt egypenészfolt, lábakatnövesztett, és mostminket akarlesajtolni!Áááááá
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1. Látogatás a börtönben
       (PÁROS JÁTÉK)

19. A színész eszközei I.
A kifejező beszéd

Sok gyakorlás teszi a színész beszédét kifejezővé, érthetővé.
Feleléskor, kiselőadás tartásakor is jól jöhetnek még a gyakorlás 
során elsajátított képességek!

Párokban játsszátok! Helyezkedjetek 
el úgy, hogy a pár egyik tagja a terem 
egyik oldalán, a pár másik tagja vele 
szemben a terem másik oldalán áll-
jon! Az egyik oldalon felsorakozott 
játékosok lesznek a rabok, a másik 
oldalon állnak a rokonaik. 

Egy szigorú vadnyugati börtönben vagyunk. Évente csak egy láto-
gatást engedélyeznek, akkor az összes látogatót és elítéltet egy te-

rembe terelik, de úgy, hogy a raboknak az egyik falnál, a családtagok-
nak a szemközti falnál kell felsorakozniuk. A börtönigazgató úgy döntött, 

hogy mindössze két percet ad arra, hogy minden fontos dolgot közöljenek 
egymással. Éber őrök vigyáznak arra, hogy a rabok és a rokonok egy lépést se 
tehessenek egymás felé. 
A nagy hangzavarban kell elmondani az új híreket. Általános információkat 
próbáljatok átadni, például:
az egyik oldalon:
• elszökött a kutyánk
• ellopták a kocsidat stb.
a másik oldalon:
• nagyon rossz a koszt
• küldjetek élelmet 
• holnap végre meg fogok szökni stb.
A játékot próbáljátok ki úgy, hogy nem kiabáltok, csak halkan, de erős száj-
mozgással mondjátok el az információkat! 
Mennyit értettetek a hírekből? Beszéljétek meg!

Az én titkos
taktikám, hogy
megpróbálok
a rabul ejtett

társam szájáról

olvasni, de psszt,

ne mondd el
senkinek!
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Álljatok körbe, és a már gyakorolt 
módszerek egyikével (pl. adjátok 
körbe egymásnak a vers szavait, 
vagy próbáljátok ki kánonban, több 
csoportba osztva) tanuljátok meg 
a következő versek egy részletét! 
Mondjátok el a verseket úgy, hogy 
közben a számsorokkal végzett légzőgyakorlatokban megismert szabályo-
kat alkalmazzátok! Például a légzésszünet rövid és csöndes legyen, és jó rit-
musú légzéssel segítsétek a helyes hangképzést! 
Lehet szavanként is mondani, vagy soronként, egymáshoz kapcsolódva. 
Próbáljátok meg egyre hangosabban, majd egyre halkabban mondani!

3.  Az a fontos, ahogyan 
mondom

       (KIS CSOPORT)

2.  Légzőgyakorlat 
szövegekkel

       (EGÉSZ OSZTÁLY)

1. Látogatás a börtönben
       (PÁROS JÁTÉK)

Alakítsatok 4-5 fős csoportokat! 
A játék bármilyen jól ismert, tehát 
könnyen mondható verssel játsz-
ható. Találjatok ki egy-, később 
két- vagy többszemélyes beszédes 
helyzeteket, olyanokat, amikor va-
lakik valamiről valamiért beszél-
nek! Ezt a helyzetet pontosan fogalmazzátok is meg, tehát 
mondjátok ki, hogy kik miről és miért beszélnek!
Például: 
• töprengek egy matekpélda megoldásán
• vitatkozom a barátommal a megoldás módján
Játsszátok el az elképzelt és kitalált helyzeteket úgy, hogy szövegként a ki-
választott verset mondjátok hozzá! Így tehát nem a szavak, mondatok jelenté-
se, hanem a hangzása érteti meg a helyzetet.

Kiderült, hogy nema szöveg a lényeg!Versekkel beszélünk,és mégis értjükegymást!
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Vörös István: 
A boszorkány röpte
 
7 madár az 1 boszorkány,
fent ülnek a felhők ormán,
seprűnyélen jön le onnan,
7 hajtincse mind 1 kontyban.
 
7 ujja van a balkezén,
7 szempilla a jobb szemén.
1 feje van, mert nem sárkány,
7 tollból nőtt púp a hátán.
 
7 sebességes a söprű,
csontja vékony, teste könnyű.
orra nem vas, csak műanyag,
elsuhan a felhők alatt.

Kovács András Ferenc:
Kínai dallam

Ősszé válok.
Már nem bánom.
Szélvész rázhat:
Van két lányom.
Egyik nyárfa,
másik nyírfa:
vén törzsemben
meg volt írva!
Ősszé válok.
Már nem bánom.
lombom rezdül:
van két lányom!
Egyik nyírfa,
másik nyárfa:
tán nem lészek
többé árva…
Koronámat
égnek tárom:
Ősszé válok!
Van két lányom.

Orbán Ottó: 
Állatok innen-onnan

Oroszlán 
Kisoroszlán, gömbölyded, 
boldog, mikor bömbölhet. 

Nagyoroszlán kevéssel, 
beéri húsevéssel. 

Kisoroszlán, Nagyoroszlán, 
hol rohangál, hol poroszkál. 

Tigris 
Tigris, tigris, 
ritkán mosdasz, 
inkább piszkos 
bundát hordasz. 

Erdőben, 
mezőben 
udvarolsz jó erőben: 

„Én vagyok a 
Szörnyű Tigris, 
nálam szörnyebb 
Tigris nincs is!”

Krokodil
Krokodil, krokodil,
hétpróbás,
bőrpikkelyes, sárbundás.
 
Krokodil, krokodil,
kipislogsz a nádból,
krokodil, krokodil,
a szemed sem áll jól!
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Ketten játszanak egy szereplőt, 
akik csak úgy mondhatják a szöve-
güket, hogy a két játékos felváltva 
mond egy-egy szót a mondatból, 
például: „Már-megint-hol-voltál-az-
este?”
A választ a másik két ember adja: 
„Semmi-közöd-hozzá!” Ha már egy kicsit belejöttetek, fi gyelhettek arra, hogy 
ne legyen széttagolt a beszédetek, hanem folyamatos mondatokat mondjatok!
Ebben a játékban dupla párokban játszunk. A mondatokat pont úgy mondjátok, 
mint az előző játékban: azaz egyszer a pár egyik tagja szólal meg, majd a másik.
A feleletet is felváltva kapjuk meg. A játék kezdése előtt adjatok címet a terve-
zett jelenetnek!
Például:
• Szeretnék átmenni a barátaimhoz!
• Ki vigye le a szemetet?

5.  Szavanként jelenetben
       (PÁROS JÁTÉK)

Képzeletben kicsinyíts vagy nagyíts fel egy képrészletet! 
Hogyan változott meg ettől a kép jelentése?

Mi jellemzi leginkább a mindennapi beszédedet? (pl. ért-
hető, lassú, hadaró, halk, hangos, pösze, raccsoló, kifeje-
ző, motyogó…)

Hányszor tudod egy levegővel hiba nélkül elmondani az 
alábbi nyelvtörőt: „Sárga bögre, görbe bögre”? Próbálj ki 
más nyelvtörőket is!

• A rossz bizonyítvány
• Én láttam meg előbb azt a könyvet!

Tandori Dezső: 
Az asztal

Mackómnak volt egy asztala,
De eltűnt egyszer éjszaka.
És ami itt csakugyan nagy baj,
Reggelre se lett meg az asztal.
- Hova lett a jó kis asztalom!-
- És hasztalan vigasztalom.

Megyünk az asztalboltba,
Hol az asztalok állnak sorra,
Komoly asztalok, víg asztalok,
De mind másik - s mackóm konok.
Megkérdezem: Hát most mi legyen,
Ha ez se, meg ez se, meg ez se?
Legyen újra tegnap este
Akkor meglenne az asztalom,
S nem veszne el, állíthatom. Ez egy nehézjáték, de tök jódolgok szoktakbelőle kisülni! 
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1. A színész eszközei
       (KIS CSOPORT)

20. A színész eszközei II.
Gesztu s és mimika

A színházban a beszéddel szinte egyenrangú kifejezési forma
a mozgás, a testtartás, az arcjáték. Te hogyan használod ezeket
az eszközöket a hétköznapokban?

Gyűjtsétek össze, milyen eszközei
vannak egy színésznek arra, hogy 
megformáljon egy szerepet! Az ösz-
szegyűjtött színészi eszközökből 
a csoportok válasszanak ki egyet-
egyet, és a saját jelenetükben vál-
toztassák meg azt! Figyeljétek 
meg, miként változik a jelenet!

Rendeződjetek párokba! Mindegyik 
páros kitalál egy rövid néma jele-
netet, részletet egy közismert tör-
ténetből. A csoport megnézi a rövid 
bemutatót, majd megpróbálja kita-
lálni a mozdulatokból, hogy melyik 
történetben kiket játszanak. 
Meg kell találni a leginkább jellem-
ző pillanatokat, mozdulatokat!

2.  Kik vagyunk? -
mozdulatokkal

       (PÁROS JÁTÉK)

Mindig boldogan

mész előre …

akár hason csúszol

vagy totyogsz. 
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Alakítsatok új párokat! A pár egyik 
tagja vegye rá a másikat puszta te-
kintettel, hogy elvégezzen egy fel-
adatot! Utána cseréljetek szerepet! 
Feladatok: Hozz ide nekem egy szé-
ket! Csukd be az ablakot! Kérj tőle 
bocsánatot! Hívd ide az egyik társa-
dat! Ülj le a földre! Fogd meg valaki kezét! Oltsd le a vil-
lanyt! Söpörd össze a leveleket! Hozd ide azt a kiscicát!

Alakítsatok 3-4 fős csoportokat!
Húzzatok ki borítékból/kalapból
különféle szituációkat, és rövid
egyeztetés után játsszátok el né-
majátékkal!
Ajánlott szituációk:
• ellopták a pénztárcádat
• egyest kaptál és most be kell vallanod a szüleidnek
• a felpróbált cipő egyik fele egy számmal kisebb
• osztálytársaid összevesztek, ki kellene őket békíteni. 
Találjatok ki további helyzeteket!

4.  Némajáték
       (KIS CSOPORT)

3.  Irányítás tekintettel
       (PÁROS JÁTÉK)

1. A színész eszközei
       (KIS CSOPORT)

2.  Kik vagyunk? -
mozdulatokkal

       (PÁROS JÁTÉK)

„Így sokkalnehezebb voltkitalálni, hogy mitakar a másik.”

„Így görbüljekmeg!”
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5. A túlzás
       (KIS CSOPORT)

Ebben a játékban kipróbálhatjátok, 
milyen lesz egy jelenet, ha az ösz-
szegyűjtött eszközök közül az egyi-
ket nagyon eltúlozzátok.
Válasszatok ki egy eszközt, és mu-
tassátok be az „eltúlzott jelenetet”! 

Hangosítsd ki gondolatbuborékban az egyik képen szerep-
lő gyerek érzéseit!

Milyen szakmákban jöhet jól a színészi eszközök haszná-
lata? Tudtok példákat mondani?

Nézz utána a BEUGRÓ című, rögtönzésre épülő műsornak! 
Próbáljátok ki az ott megismert játékokat!

A sajt és uborka

koalíciójának

tagjai tiltakoznak

a 100-Ft-os
extra ketchup-

adag ellen.
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1. Most mutasd meg!
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

21. Figyelj a változásra!

Üljetek le körbe, elegendő játékte-
ret hagyva magatoknak! Kis papír-
darabokra írjatok le egy-egy tár-
gyat, élőlényt, érzést, fogalmat 
vagy cselekvést jó nagy betűkkel, 
hogy könnyű legyen kiolvasni!
Egy önként jelentkező álljon közép-
re! Adjunk neki 10 cetlit! Ezeket sorban játssza el, mi pedig 
próbáljuk kitalálni, hogy mi lehet a cédulákon! Aki a szöve-
get írta, az természetesen ne találgasson! Azokat a szavakat, 
melyeket nem sikerült kitalálnunk, megpróbálhatja eljátszani 
a szerző. 
Ezt a játékot két csapatban versenyszerűen is játszhatjátok, időre. 
Mindig a csoport egyik tagja mutat a saját csapatának egy percig a cédulákból, 
majd a másik következik. 
Ezt a játékot játszhatjátok címekkel is. Vers, fi lm, könyv, színházi előadás cí-
meit is el lehet mutogatni. Egyezzetek meg abban, melyik mozdulattal milyen 
műfajú címet mutattok!

Milyen megfigyelő vagy? Észreveszed a változásokat másokon,
a környezetedben? A megfigyelő és az alkalmazkodó képességedet
teheted most próbára!

5. A túlzás
       (KIS CSOPORT)

Hangosítsd ki gondolatbuborékban az egyik képen szerep-
lő gyerek érzéseit!

Milyen szakmákban jöhet jól a színészi eszközök haszná-
lata? Tudtok példákat mondani?

Nézz utána a BEUGRÓ című, rögtönzésre épülő műsornak! 
Próbáljátok ki az ott megismert játékokat!

„A kandírozottmandarinzselé színűáramvonal",az megizzasztott!
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2. Pletykajáték
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Üljetek körbe! Egyik társatok egy 
4-5 szóból álló mondatot súg szom-
szédja fülébe. A szomszéd súgva 
továbbadja, amit hallott. Amikor 
körbeért a mondat, az utolsó játé-
kosnak hangosan ki kell mondania, 
amit hallott, még akkor is, ha ér-
telmetlen. Visszakérdezni, ismé-
telni nem lehet!

Figyeljetek csak csendben a kül-
ső zajokra! Milyen hangokat hal-
lotok? Alkossatok kiscsoportokat, 
és mindegyik csoport készüljön 
fel egy megadott helyszín hang-
jaiból! Használjátok a zajok után-
zására a saját hangotokat, testete-

ket, a terem berendezéseit! Teremtsetek hang-hátteret! A megbeszélés után 
adjátok elő a többieknek! 
Ilyen jelenetcímek lehetnek például:
• Reggel a baromfi udvarban
• Vihar a nádasban
• Baleset az autópályán
A hangjátékok után beszéljétek meg, mi történt a helyszínen!

3. Zaj-történet
       (KIS CSOPORT)

Ott az óriás

tészta-polip.

Ha azt levadásszuk,

két hónapig lesz

elég bolognainak
való!
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2. Pletykajáték
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

3. Zaj-történet
       (KIS CSOPORT)

4. Szinkronjáték
       (KIS CSOPORT)

Egymást fogjátok szinkronizálni. 
Három szereplő némán (pl. arcjá-
tékkal, mozdulatokkal) eljátszik egy
családi veszekedést. Velük szem-
ben hárman leülnek. Ők lesznek a 
három szereplő „magyar hangjai”. 
Nem érdemes előre elhatároz-
ni, hogy a néma szereplők vagy a szinkronizálók irányí-
tanak-e. Bármelyikük kezdeményezhet, de erősen koncent-
ráljanak egymásra!

Egy társatok álljon középre, a többi-
ek fi gyeljék meg jól! Fél perc múlva 
menjen ki a teremből, és változtas-
son magán valamit (ruházat, haj, 
ékszer). A bentiek megtippelhetik, 
mit fog változtatni. Mikor visszajön, 
találjátok ki, hogy mi változott rajta.  
Ezt a játékot lehet csoportban is játszani: 4-5 fős csoport tagjait megfi gyelve.
Ebben az esetben a bentiek változtatnak magukon több dolgot, és a kintieknek kell 
kitalálni a változásokat.

5. Mi változott?
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Mást monda szinkronhang, mint amit a színpadonjátszók csinálnak,de valahogy mégisösszeáll!
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6. Megfigyelés
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Mindenki maradjon a terem egyik 
felén! A játékvezető hívjon magá-
hoz valakit úgy, hogy az ne láthassa 
a többieket! Tegyen fel neki kérdé-
seket a társai külsejéről, ruháza-
táról. 

Például: 
• Kinek van fülbevalója?
• Ki visel zöld pólót?
• Kinek van kék cipője?

A válaszokat nem értékeljük vagy helyesbítjük. Elég, ha a kérdések után meg-
fordul a játékos, és ő maga ellenőrzi állításait. 

Hasonlítsátok össze a két képet – keressétek meg, miben 
különböznek!

Mire emlékszel jobban, a tavalyi nyaralásra, vagy a teg-
napi ebédre? Vajon miért? Milyen tényezők befolyásolják 
az emlékezetünket?

Keress olyan foglalkozásokat, tevékenységeket, ahol na-
gyon fontos a jó emlékezet (memória)!
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6. Megfigyelés
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Hasonlítsátok össze a két képet – keressétek meg, miben 
különböznek!

Mire emlékszel jobban, a tavalyi nyaralásra, vagy a teg-
napi ebédre? Vajon miért? Milyen tényezők befolyásolják 
az emlékezetünket?

Keress olyan foglalkozásokat, tevékenységeket, ahol na-
gyon fontos a jó emlékezet (memória)!

1. Luca mondja
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

22. Lucázás

A Luca-nap a néphagyomány sze-
rint dologtiltó nap volt, ezen a na-
pon nem lehetett a lányoknak sző-
ni, fonni, varrni, tűvel dolgozni, 
mert akkor Luca „bevarrja a tyú-
kok fenekét”, vagyis azok nem fog-
nak tojni.
Ebben a játékban minden utasítás tiltott, amelyik előtt nem hangzik el, hogy 
„Luca mondja”. Erre a megszólalások előtt mindig nagyon fi gyelni kell!
A játékvezető utasításokat ad: ülj le, állj föl, emeld fel a kezed, hajolj le, tapsolj, 
stb. Ezeket az utasításokat csak akkor szabad végrehajtani, ha előtte elhang-
zott a mondat: „Luca mondja!” 
Ha valaki a "Luca mondja" szöveg előtt hajtja végre az utasításokat, az elrontja, 
és kiáll. Az utolsó tíz bent maradt játékos lesz a győztes.

Ismerkedjünk meg a Luca napjához kapcsolódó szokásokkal játékos 
formában!

December 13-án ünnepeljük Luca napját. A név a latin „lux”, azaz fény szóból 
ered. A Gergely-naptár bevezetése előtt ez volt az év legrövidebb, legsöté-
tebb napja, ezért kapcsolódhattak hozzá tilalmak, babonák, jóslási szokások.
A lucázás a karácsonyi népszokásokhoz tartozik.
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2. Luca-napi házasságjóslás
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

A jósláshoz a lányok és a fi úk kü-
lönböző színű cédulákat használ-
janak! A lányok a papírdarabká-
ikra írjanak egy nekik tetsző fiú 
keresztnevet! A fiúk tegyenek 
ugyanígy lánynevekkel! Minden-
ki hajtsa össze a céduláját! Kezd-

jetek el sétálni a térben! A játékvezető első tapsára álljatok meg, a másodikra 
csukjátok be a szemeteket, a harmadikra dobjátok fel a cédulákat a levegőbe! 
Nyissátok ki a szemeteket és vegyetek fel egy cédulát a földről! Jól jegyezzé-
tek meg, mert amilyen név áll rajta, olyan nevű lesz majd a társatok, párotok!
Játszhatjátok úgy is, hogy felírtok magatoknak 12 fi ú / lány keresztnevet egy-
egy cédulára, majd összehajtogatjátok őket. Luca napjától minden nap kihúztok 
és összetéptek közülük egyet. Amelyik cédula utoljára marad, azon lesz majd 
a társatok neve.

A hagyományok szerint a boszor-
kányok felismerésére készült az 
ún. lucaszék. Luca-naptól karácso-
nyig kellett elkészíteni meghatáro-
zott számú és fajtájú fából, minden 
nap dolgozva egy kicsit rajta. A ka-
rácsonyi éjféli misén ráállva lehe-

tett meglátni, kik a boszorkányok. Aztán futás, mert ha utolér, kővé változtat!
Sétáljatok a térben! Adott jelre (tapsra, dobütésre) készítsetek magatokból 
egy szobrot! A játékvezető boszorkányként a kővé változtatott játékosokat 
igyekszik megnevettetni. Aki elneveti magát, maga is boszorkánnyá változik. 
Figyelem, tilos a játékosoknak egymáshoz érni!

3. Nevetéstilalom
       (EGÉSZ OSZTÁLY)
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2. Luca-napi házasságjóslás
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

3. Nevetéstilalom
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

4. Ajándék
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

A karácsonyi népszokások többsé-
ge ajándékozással ért véget. A kán-
tálók, a regölők, a pásztorjátékot 
előadók jutalmul apróbb ajándéko-
kat kaptak a házigazdától. Ajándé-
kozzátok meg ti is egymást!
Adj át egy némajátékkal egy több 
rétegben becsomagolt ajándékot a melletted ülőnek! Ő csomagolja ki, és azt az 
ajándékot találja meg benne, amit tőled szeretett volna kapni. Játssza el, hogy 
megkapta a vágyott ajándékot, te pedig állapítsd meg, hogy mit adtál neki: „Tud-
tam, hogy egy labdát szeretnél”. Majd a megajándékozott is adjon hasonló módon 
ajándékot neked.

A karácsonyi ajándékozás és egy-
másra fi gyelés egyik kedves játéka 
az „Angyalkázás”. Ezt a játékot már 
december elején elkezdhetitek. Az 
osztályban mindenkinek lesz egy 
titkos angyalkája, aki az ünnepi 
időszak alatt üzeneteket és apróbb 
ajándékokat küldhet neki. A játék vége, hogy a titkos angyalkák (segítők) bemu-
tatkoznak egymásnak.

5. Angyalkázás
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Válassz egy szereplőt valamelyik képről és írd le a gondolatait!

Add a társadnak ajándékba kedvenc karácsonyi versed, mon-
dókád! Olyat válassz, amelyikhez személyes kötődésed van!

Luca napján ültessetek búzát! A hagyomány szerint, ha ki-
hajt, és szépen zöldell karácsonyra, bőséges új év ígérkezik.
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1. Seprűtánc
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

23. Farsangi szokások

Biztos sok farsangi jelmezbálon vettél már részt.
Ma néhány farsangi játékot elevenítünk föl.

Alakítsatok kört és valaki álljon be 
középre! A középső fogjon a kezébe 
egy seprűt vagy botot! Tartsa füg-
gőlegesen a kör közepén, majd mi-
közben elengedi, mondja ki egyik 
társának a nevét a körben állók kö-
zül! A cél, hogy a szólított játékos el-

kapja a dőlő seprűt mielőtt az földet érne. A középen állónak fi gyelnie kell arra, 
hogy csak elengedje a seprűt és ne lökje meg. A játék közben szólhat halk zene.
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1. Seprűtánc
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

3. Mesterségem címere
       (KIS CSOPORT)

2. Bábkészítés
       (KIS CSOPORT)

Alakítsatok 4-6 csoportot! Minden
csoport kap egy nagy kartonlapot.
A csoport egyik tagja feküdjön 
le a földre, a többiek pedig raj-
zolják körbe, hogy megkapjátok 
a sziluettjét! Vágjátok ki a fi gurát! 
Döntsétek el sorsolással, hogy lány 
vagy fi ú lesz a báb, fi gyelve arra, hogy azonos számú lánybáb és fi úbáb legyen! 
(A kiscsoport tagjai maguk kipirosításával, vagy bajusz rajzolásával jelezhetik, 
hogy éppen fi ú vagy lány szereplőt készítenek.)
Szükséges eszközök: a csoportok számának megfelelő nagyméretű karton (le-
het dobozkarton is), ceruza, olló, a csoportszám felének megfelelő lány- és 
fi ú-jelölő cédula.

A húzott lány/fi ú szerepnek megfe-
lelően adjatok keresztnevet a bá-
botoknak, és rajzoljátok meg az 
arcát! Találjátok ki, hogy mi a fi gu-
ra foglalkozása, mestersége, ami-
ben ő legügyesebb! Ezt egy állókép-
ben mutassátok meg a többieknek! 
Az állóképet meg is mozdíthatjátok, ha a többi csoport nem találja ki egyből az 
állókép alapján.
Szükséges eszközök: fi lctollak, zsírkréta, esetleg szemceruza, rúzs, ragasztó, 
olló.
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Öltöztessétek fel a bábot! Ráad-
hatjátok az osztályban összeszed-
hető ruhákat vagy tervezhettek és 
készíthettek színes papír, újságpa-
pír, ragasztó és madzag segítségé-
vel öltözéket a bábotoknak. 
Szükséges eszközök: ragasztó, 
rongyok, madzag, újságpapír, pa-
pírok, vastag ragasztószalag, fi lc-
tollak

Egy papírra írjátok össze a bábotok 
öt külső és öt belső tulajdonságát! 
Lehet jó és rossz tulajdonság is. 
Ezek segítségével fogalmazzatok 
meg egy apróhirdetést, amelyben 
párt kerestek a báb számára. Ezt 
olvassátok fel a többieknek!

4. Maskarázás
       (KIS CSOPORT)

5. Jeligés apróhirdetés
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Mit gondolsz, milyen tárgyakra lenne szükségük a fotók 
szereplőinek, hogy megváltozzon a kép témája, hangulata?

Melyik volt eddig a legsikeresebb jelmezed, amit saját 
magad készítettél?

Nincs karnevál álarc nélkül! Készítsetek magatoknak kü-
lönböző álarcokat!
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4. Maskarázás
       (KIS CSOPORT)

5. Jeligés apróhirdetés
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Mit gondolsz, milyen tárgyakra lenne szükségük a fotók 
szereplőinek, hogy megváltozzon a kép témája, hangulata?

Melyik volt eddig a legsikeresebb jelmezed, amit saját 
magad készítettél?

Nincs karnevál álarc nélkül! Készítsetek magatoknak kü-
lönböző álarcokat!

1.  „Kukoricza Jancsi 
becsületes nevem”

       (KIS CSOPORT)

24.  János vitéz és
a színházi formák

A János vitéz 13. részében Kuko-
ricza Jancsi elmondja élettörté-
netét, amelyben megelevenednek: 
Iluska, a gonosz boszorkány és a 
nevelőszülők.

Alkossatok csoportokat, amelyek Kukoricza Jancsi életének különböző ese-
ményeit mutatják be állóképekben (pl. a kezdő jelenet, a zsiványtanya, a hu-
szárok stb.)! Az elkészült képeket (tablókat) mutassátok be egymásnak! 

Beszélgessetek arról, hogy egy-egy eseményt hogyan lehetne más szemszög-
ből is bemutatni – mintha nem a főhős, hanem egy másik szereplő mesélné el 
ugyanazt az eseményt! Például Jancsi nevelőapjának, a zsiványok vezérének,
a huszárkapitánynak a szemszögéből is láttassuk a történetet!

Milyen színházi eszközökkel tudjuk Petőfi Sándor János vitéz című el-
beszélő költeményét feldolgozni? Kukoricza Jancsi szerepében miként 
látjuk és értékeljük az eseményeket?

„Hogy is kezdjem csak hát?... Mindennek 
előtte
Hogyan tettem szert a Kukoricza névre?
Kukorica között találtak engemet,
Ugy ruházták rám a Kukoricza nevet.

Egy gazdaember jólelkü felesége – 
Amint ő nekem ezt sokszor elmesélte –
Egyszer kinézett a kukoricaföldre,
S ott egy barázdában lelt engem heverve.”
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Alakítsatok négy csoportot! Min-
den csoport találjon ki három-há-
rom olyan tulajdonságot, amely 
jellemző János vitézre! Csoportok-
ban készítsetek némajelenetet, 
amelyben bemutatjátok a többi-
eknek a tulajdonságokat! Tervez-

zétek meg közösen a játékot, beszéljetek arról, hogy szavak nélkül hogyan le-
het egy-egy tulajdonságot eljátszani!
Ha minden csoport felkészült, mutassátok be egymásnak a jeleneteket! Fel-
ismeritek, hogy a csoportok János vitéz mely jellemző tulajdonságait ábrá-
zolták?

A zsiványtanyán vagyunk, Jancsi 
épp belemarkolt a pénzbe. Gyűjt-
setek össze érveket a pénz meg-
tartása mellett és ellen! Két csa-
patban dolgozzatok, döntse el a 
szerencse, hogy ki melyik oldalt 
képviseli a vitában!

2. János vitéz jelleme
       (KIS CSOPORT)

3.  A mérleg nyelve
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Szeretem
a dolgokat

más szemmel
nézni!
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Játsszatok továbbra is a már meg-
alakított csoportokban! Válasz-
szatok a francia udvarról szó-
ló szakaszokból egy jelenetet, és 
csoportonként játsszátok el! A je-
lenet eljátszása előtt a játékveze-
tőnél lévő borítékból húzzátok ki, 
hogy milyen műfajban kell a kiválasztott részletet előadni! 
Hogy milyen műfajok lehetnek? Másképpen kell eljátszani ugyanazt az epi-
zódot, ha akciófi lmet készítünk belőle, vagy ha ismeretterjesztő tudományos 
előadás készül, de eljátszhatjuk úgy, mint egy komoly tragédiát vagy éppen úgy, 
mint egy roppant mulatságos kabaréjelenetet.

A játékhoz felhasználhatjátok az alábbi idézeteket:

2. János vitéz jelleme
       (KIS CSOPORT)

4.  A francia udvar
másképpen

       (KIS CSOPORT)

3.  A mérleg nyelve
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Találd ki, hogy a történet melyik eseményéhez kapcsolód-
nak a képek! Tegyél föl kérdéseket a képeken látható egyik 
szereplőhöz!

Képzeld el, hogy a francia királyi udvarban neked kínálják 
fel a választás lehetőségét: királyi karrier vagy hazatérés 
a faluba? Hogyan döntenél? Indokold döntésedet!

Válogass a János vitéz színházi, filmes, rajzos feldolgozá-
sai közül! Gyűjtsd össze, melyik milyen eszközöket alkal-
mazott! Melyik tetszett a legjobban és miért? 

"Kedves szabadítóm! nem kérdezem, ki 
vagy?”

"Mindenekelőtt is mondd meg a nevedet,
Bátor vitéz, aki lyányom megmentetted."

"Kukoricza Jancsi becsületes nevem:
Egy kicsit parasztos, de én nem szé-
gyenlem."

  "Én a te nevedet másnak keresztelem,
  Mától fogva neved János vitéz legyen.”

  „Vedd el feleségül, legyen ő a tied,
  És vele foglald el királyi székemet.”

  „Egyszersmind azt is ki kell nyilat-
  koztatnom, 
  Hogy én e jóságot el nem fogadhatom.”

Ahogyan
a katyvaszból 

kialakul valami, 

az valami egészen 
nagyszerű! 
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1. Játék a szereplőkkel
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

25. Éljen a Grund!

Ismerkedjünk meg olyan játékokkal, melyek hozzájárulnak A Pál utcai 
fiúk című regény jobb megértéséhez és a szereplőkkel való azono-
suláshoz! 

Ráhangolódásként nézzétek meg, hogy az alábbi dalszöveg hogyan idézi meg 
a történetet:
Álljunk bele ha kell, 
Bármi jöjjön is el 
Legyen szabad a Grund. 
Véssük ide ma fel, 
Hogy megmarad ez a hely,
Vagy egyszer belehalunk.
Mért félnénk, mért élnénk, ha nem egy álomért.

            (Dés László – Geszti Péter: Mi vagyunk a Grund!)

Üljetek körbe, gyűjtsétek össze
a regény szereplőit kis cédulák-
ra! Ha többen vagytok az osztály-
ban, akkor ne csak a Pál utcaiakat 
vegyétek sorra, hanem a többi osz-
tálytársat, a vörösingeseket, sőt a 
felnőtteket is! Mindenki húz egy 

szerepkártyát. Egy széket kiveszünk a körből, egy játékos beáll középre és 
mond két nevet a regényből. Elkiáltja magát: „Cseréljen helyet Boka és Neme-
csek!” Ekkor, akiknél ez a két név van, gyorsan helyet cserélnek. Ha közben le 
tud ülni a középen álló játékos, akkor az lesz a játék irányítója, akinek nem ju-
tott szék. A középen álló azt is kiálthatja, hogy „Éljen a Grund!” - erre mindenki 
feláll, és új helyet keres magának.
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1. Játék a szereplőkkel
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

2. Képeskönyv
       (KIS CSOPORT)

Foglaljátok össze a regény tör-
ténetét hat-tíz mondatban, mint-
ha vázlatpontokat írnátok! Alkos-
satok kiscsoportokat és húzzatok 
két-három vázlatpontot! A kihú-
zott pontokhoz készítsetek egy-
egy kifejező tablóképet! A képeket 
rakjátok sorba, és készüljön egy 
nagy képeskönyv az egész osztály 
részvételével!

3. A gittegylet
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Rácz tanár úr és a gittegylet. Eleve-
nítsétek fel, mi történt a tanáriban 
az egylet tagjai és a tanár úr között! 
Milyen tanácsot adnátok a gittegylet 
tagjainak? Néhányan vállalják a gye-
rekek szerepét! El tudjátok játszani 
úgy, hogy más legyen a vége a jele-
netnek? Rácz tanár urat játszhatja a tanár, de vállalhatja más is ezt a szerepet.
A többiek bármikor megállíthatják a jelenetet, és tanácsot adhatnak az egylet tag-
jainak. Olyan megoldásra törekedjetek, ami a valóságban is megtörténhet!

De jó, hogycsak állókép!
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Alkossatok párokat, és mutassa-
tok be jeleneteket úgy, hogy a pá-
rosból az új megszólaló mindig az 
ábécé következő betűjével kezdje 
a megszólalását! A többieknek ki 
kell találni, hogy pontosan kik és 
hol beszélgetnek. Például: Boka és 

Nemecsek a Grundról, a két Pásztor fi ú a golyókról, Weisz és Kolnay a gittegy-
letről, Áts Feri és Nemecsek a zászlóról.

„A kis Nemecsek izgatott volt, mikor 
érezte, hogy egy fontos dolog közép-
pontjává válik. Ez ritkán esett meg 
vele. Nemecsek mindenkinek leve-
gő volt.”
Válasszatok a szituációk közül, és 

többféle szereposztásban játsszátok el!

4. Ábécépárbeszéd
       (PÁROS JÁTÉK)

5.  Pillanatképek
Nemecsek életéből …

       (KIS CSOPORT

Találj ki buborékszövegeket a képeken látható szereplőkhöz! 

Voltál-e már Nemecsek? Hoztál-e már nagyobb áldozatot 
a másik emberért vagy a közösségért? Meséld el!

Keressétek meg a regény helyszíneit térképen! Tervezze-
tek túrát a környéken! Gyűjtsetek további információkat az 
íróról és a műről a Petőfi Irodalmi Múzeum anyagában!

• Az einstand
• Áts Feri ellopja a zászlót 
• Kaland a Füvészkertben

• Geréb és Janó kihallgatása
• A vörösingesek előtt
• Geréb apja a Grundon
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4. Ábécépárbeszéd
       (PÁROS JÁTÉK)

5.  Pillanatképek
Nemecsek életéből …

       (KIS CSOPORT

Találj ki buborékszövegeket a képeken látható szereplőkhöz! 

Voltál-e már Nemecsek? Hoztál-e már nagyobb áldozatot 
a másik emberért vagy a közösségért? Meséld el!

Keressétek meg a regény helyszíneit térképen! Tervezze-
tek túrát a környéken! Gyűjtsetek további információkat az 
íróról és a műről a Petőfi Irodalmi Múzeum anyagában!

1. Jelenet a Toldiból 
       (KIS CSOPORT)

26.  Toldi Miklós 
a színpadon

Olvassátok el fi gyelmesen a Toldi
Második énekét! Alkossatok há-
romfős csoportokat, majd játsszá-
tok el a következő jelenetet több-
féle szereposztásban! 

Anya:  György! 

György:  Úgy anyám! kecsegtesd ölbeli ebedet,
  Ójad fúvó széltül drága gyermekedet; 

Anya:  Fiam! 

György:  Hogy parasztnak is rossz, lebzsel készakarva,
  Noha birna dolgot, mert erős, mint marha. 

Miklós:  Add ki a jussomat: pénzt, paripát, fegyvert:
  Azontúl – az Isten áldjon minden embert. 

György:  Itt a juss, kölök; ne mondd, hogy ki nem adtam! 

Anya:  Miklós, fiam! Ne…!

A játék után egészítsétek ki a szöveget rendezői instrukciókkal! Írjátok le
a mozgást, a tempót, a hanghordozást, a tekintetet, vagyis hogy mit tesznek
a szereplők a játék közben!

Arany János: Toldi című elbeszélő költeményének felhasználásával 
próbáljuk ki, hogy lehet egy epikus művet a dráma és a színház esz-
közeivel feldolgozni és jobban megérteni.

Drama_es szinhaz_10_14_eveseknek_I_resz_nyomdai_leadott.indd   91Drama_es szinhaz_10_14_eveseknek_I_resz_nyomdai_leadott.indd   91 2022. 06. 02.   10:46:392022. 06. 02.   10:46:39



9292

2. Toldi-ajánló
       (KIS CSOPORT)

Alkossatok három csoportot! Ké-
szítsetek rövid, egy-két perces 
filmajánló jelenetet a Toldi című 
képzeletbeli fi lmhez! Legyen fi gye-
lemfelhívó, nagy vonalakban a tör-
ténetet is jelenítse meg!
Mutassátok be egymásnak a fi lm-
ajánlókat! 

Miklós a gyilkosság után gon-
dolkodik: menni vagy maradni?
Gyűjtsetek érveket két csoport-
ban az elmenekülés és az ott-
hon maradás lehetősége mellett!
A két csoport a terem két szélén 
foglaljon helyet!

A tanár középre áll, ő lesz a mérleg nyelve. Arrafelé tesz lépéseket, ahonnan 
meggyőzőbb érv hangzik el.

3. A mérleg nyelve
       (KÉT CSOPORT)
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2. Toldi-ajánló
       (KIS CSOPORT)

3. A mérleg nyelve
       (KÉT CSOPORT)

Osszátok ki a Toldi legfontosabb szerepeit a leckében ta-
lálható fotókon szereplő diákok között! Készítsetek több-
féle szereposztást! A döntéseket indokoljátok!

Ha Toldi Miklós kortársunk lenne, milyen különleges cse-
lekedeteket hajtana végre, hogy hősként tiszteljük? Ha te 
lennél ebben a helyzetben, akkor mivel vívnád ki a közvéle-
mény elismerését?

A cseh király krónikásaként készíts rövid beszámolót a 
párviadalról! VAGY
A malomkő jelenet után egy bírósági tárgyaláson legyél 
Miklós védőügyvédje!

Gyűjtsétek össze a műből a legfon-
tosabb pillanatokat, fordulatokat! 
Minden csoport húzzon egy-két 
eseményt, és készítsen róla álló-
képet!
Mutassátok be a Toldi cselekmé-
nyét! Úgy, ahogy a középkori vá-
sárban élőképek segítségével elmeséltek egy-egy ismert történetet! A képek 
megmozdulhatnak, és 1-2 mondat is elhangozhat. Ezekhez keressetek olyan 
sorokat, melyek szállóigévé váltak (pl. „Repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg”)! 
Felhasználhatjátok az Előhangot is!

4.  Vásári képmutogató
       (KIS CSOPORT)

Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon,
Messziről lobogva tenger pusztaságon:
Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem
Majd kilenc-tíz ember-öltő régiségben.
Rémlik, mintha látnám termetes növését,
Pusztító csatában szálfa-öklelését,
Hallanám dübörgő hangjait szavának,
Kit ma képzelnétek Isten haragjának.

Ez volt ám az ember, ha kellett, a gáton,
Nem terem ma párja hetedhét országon;
Ha most feltámadna s eljőne közétek,
Minden dolgát szemfényvesztésnek hinnétek.
Hárman sem birnátok súlyos buzogányát,
Parittyaköveit, öklelő kopjáját,
Elhülnétek, látva rettenetes pajzsát,
És, kit a csizmáján viselt, sarkantyúját.

                    Arany János: Toldi (Előhang)
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1. Szerep a földön
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

27. Végvári hősök

Gárdonyi Géza regényét komplex színházi megközelítésben dolgozzuk fel. 
Figyeld meg, hogyan alkalmazzuk a korábban megtanult játékokat!
A foglalkozás sikere érdekében Te is tegyél javaslatokat az általad
szeretett drámajátékok alkalmazására!

„Vitézek, mi lehet ez széles föld felett szebb dolog az végeknél?
Holott kikeletkor az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él;
Mező jó illatot, az ég szép harmatot ád, ki kedves mindennél.

Ellenség hírére vitézeknek szíve gyakorta ott felbuzdul,
Sőt azon kívül is, csak jó kedvéből is vitéz próbálni indul,
Holott sebesedik, öl, fog, vitézkedik, homlokán vér lecsordul.”

Balassi Bálint: Egy katonaének

A történet alapja az Egri csillagok, Gárdonyi Géza regénye. Egy nagy csomago-
lópapírra a játékvezető rajzolja le egy várvédő vitéz körvonalát! Gyűjtse össze 
a játékosoktól a várvédő vitézre jellemző tulajdonságokat! Minden egyes tu-
lajdonságot indokoljatok meg, és minden játékosnak el kell fogadnia, hogy az 
adott tulajdonság hozzátartozhat a vitézhez. Nem baj, ha viták alakulnak ki.
A külső tulajdonságokat a körvonalon kívülre, a belsőket pedig belülre írja az, 
aki javaslatot tette.
A tulajdonságokat jelenítsétek meg egy-egy szobor vagy tabló formájában!
Hangosítsátok ki a szobrok gondolatait! 
Ha a tablókat megmozdítjátok, akkor kisjelenetekkel is folytatódhat a játék. 
Készítsetek a szobrokról és a tablókról fotó-emlékeztetőt a tanárotok segít-
ségével!

Drama_es szinhaz_10_14_eveseknek_I_resz_nyomdai_leadott.indd   94Drama_es szinhaz_10_14_eveseknek_I_resz_nyomdai_leadott.indd   94 2022. 06. 02.   10:46:482022. 06. 02.   10:46:48



9595

1. Szerep a földön
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

3. Tarts velünk, pajtás!
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

2.  Szerepek és munkák
a várban

       (KIS CSOPORT)

Beszéljétek meg, milyen feladatok 
vannak egy ilyen középkori katonai 
intézményben! Gyűjtsétek össze, 
mi mindennel foglalkoztak a vár-
védők béke, illetve ostrom idején! 
Lehetséges területek: őrködés, 
élelmezés, gondoskodás a lovak-
ról, tüzérség, betegellátás, faljavítás stb. A gyűjtés alapján alkossatok kis cso-
portokat! Egy-egy terület gazdáiként beszéljétek meg a feladatokat és az ehhez 
tartozó szabályokat! Milyen feladatokban vehettek részt a nők és a gyerekek?

Játsszátok el, hogyan próbáltak 
a vitézek meggyőzni egy fiatal le-
gényt, hogy álljon be közéjük!
Kezdődjön a jelenet állóképpel! Ha 
a legények nem adják be könnyen 
a derekukat, izgalmasabb lesz a já-
ték, és több érv is elhangzik a rábe-
szélés során.

Sokáig ellenkeztem,de aztán beadtama derekamat!
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4. Miről álmodik a vitéz?
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

A jelenet után mindenki helyezked-
jen el a térben kényelmesen, leg-
jobb, ha lefekszünk a földre! Be-
hunyt szemmel próbáljátok meg el-
képzelni, hogy várvédő vitézként mi-
lyen dicső tetteket hajtotok végre! 
Utána közösen beszéljétek meg, 

mire gondolhattak, miről álmodozhattak a várban a vitézek a közelgő török 
ütközet előtt! 
A játékhoz érdemes középkori verseket és zenéket keresni!

Itt a török! Bekerítették a várat!
A két sereg farkasszemet néz egy-
mással.
A magyar vitézek már a falakon 
várják az ostromot. Készítsetek 
róluk állóképet! Minden részletet 
alaposan dolgozzatok ki: az arco-
kat, a megállított mozdulatokat! 

A második kép a csata alatti eseményeket jelenítse meg, amikor az ellenség 
már a falakon belül van! 
A harmadik kép mutassa be, mi történik az ostrom után! 
Ha készen vagytok, kössétek össze a három állóképet lassú mozgással! Figye-
lem! Ne a csatát játsszátok végig, csak álljatok be képről képbe, amíg a játék-
vezető lassan 10-ig elszámol. Az állóképekről készülhetnek fotók.

5. Csataképek
       (EGÉSZ OSZTÁLY)
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4. Miről álmodik a vitéz?
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

5. Csataképek
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

6. Az egri nők
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

7. Fórum színház
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Nyilvánvaló a török túlerő. Az ellen-
felek napok óta feszülten fi gyelik 
egymást. Játsszátok el, hogy a vár 
női védelmezői vagytok! Tartsa-
tok gyűlést a kútnál, és találjátok 
ki, hogyan segíthetnétek a védeke-
zést! A kitalált ötleteket, amelyek-
ben megmutatkozik a női hősiesség, szellemesség, áldozatvállalás vagy for-
tély, mutassátok be jelenetekben! 

A törökök ultimátumot küldtek: 
szabad elvonulást ígérnek, ha fel-
adjátok a várat. Ellenkező esetben 
senkit sem kímélnek! Egy fi atal 
tiszt jelentkezik Dobónál, és java-
solja, hogy adják meg magukat. 
Játsszátok el a beszélgetést: a fél 
csapat Dobónak segíthet érvelni, a többiek a tisztnek! Különböző stratégiákat, 
viselkedési módokat is kitalálhattok. Győzzétek meg a társaitokat!

A foglalkozáson készült fotókból állítsatok össze egy új 
történetet! Találjatok ki hozzá figyelemfelhívó címet! Álla-
podjatok meg a képek közzétételének szabályairól!

Milyen játékokat javasoltál a feldolgozáshoz? Könnyen el-
fogadták a többiek? Hogyan érveltél?

Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényéből 1968-ban 
filmet készítettek. A film jeleneteinek egy részét Pilisbo-
rosjenő határában forgatták, ahol külön e célból felépítet-
ték az egri vár másolatát. A vár romja ma is kedvelt turis-
tacélpont. Jártál már ott?
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1. Egy történet képekben
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

28. A történet, avagy
a sztori

A mindennapjaink különböző történetekből állnak. Olyan nincs, hogy 
rövid vagy hosszú történet. Csak olyan van, hogy sok kicsi, egymásból 
következő eseményláncolat, melyek logikusan vagy véletlenszerűen
következnek egymásból.

Egy mindennapi ebédlői történetet jelenít meg az alábbi képregény. Főszerep-
lője Dani, aki a becsengetés előtti utolsó pillanatokban kérte ki az ebédjét. 

A képregény alapján gondolkodjatok el arról, hogy vajon, mit értünk 
azon, hogy a cselekményépítés során, az egyik kis eseményből követ-

kezik a másik? Mit jelent az, hogy az egyik esemény vége, a másik kiinduló-
pontja?

Ajaj!

Becsengettek,vajon miértnem megyórára
az a fiú?

Be-
maszatolta

a falat!

Akkor azttakargatja.

Miért
maszatolta
be a falat?

Rudit akartanyakon önteni,csak a fal iskapott belőle.
Miért

öntöttele Rudit?
Mi

az oka?

Azért, mert
Rudi

sót öntött
a vízébe.

Majd máskornem vesziel a tollamat. Mi
lesz

ebből?
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1. Egy történet képekben
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Akkor azttakargatja.

Miért
öntöttele Rudit?

2. Játszható szöveg
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

A színház is egy izgalmas történetmesélési mód. A színházban a cselekmény a 
szereplők dialógusaiból (párbeszédeiből) bomlik ki.
A jó dialógus tömör, sőt, szófukar. Teret hagy a színpadi játéknak. 
A dialógusokkal visszatérünk Dani történetére. Figyeljük meg a két jelenet kü-
lönbségeit! Két önként vállalkozó olvassa fel hangosan a jelenetet! 

Színhely: Iskolai ebédlő.  
MAGDI: Hé, Dani, miért álldogálsz itt a menza fala előtt, kezedben a tálcával?  
DANI: Hát… én csak állok itt a fal előtt a tálcámmal. 
MAGDI: De hát, Dani, már becsengettek. Mennünk kéne a matematika órára! 
DANI: Az a baj, Magdi, hogy véletlenül leöntöttem a falat az ivólével. És most nem 
akarom, hogy észrevegyék a konyhás nénik! 
MAGDI: Várj, megnézem, hogy mennyire látszik az ivóléfolt a falon!  
DANI: Na, Magdi, milyen? 
MAGDI: Hát, Dani, ez meglehetősen rosszul néz ki. 
DANI: Nézd, nekidőlök a falnak, megpróbálom a pólómmal ledörgölni az ivólevet, 
hátha sikerül! 
MAGDI: Agyafúrt ötlet! 

A következő szövegverziót is adjátok elő! A zárójelben a rendezői instrukciót ír-
juk, azt nem kell felolvasni, meg kell cselekedni! A három pont (…) szövegkiha-
gyást jelöl, ott egyszerűen csak el kell harapni a mondat végét.

MAGDI: (Magdi épp indulna) Mi van? Nem jössz? 
DANI: (feszengve körültekintget) Hát… én csak…  
MAGDI: (sürgetőn) Gyere már! Még a végén igazolatlant... 
DANI: (közbevág) Van egy kis baj... (Dani gesztusaiban a fal felé int) 
MAGDI:  (Magdi megnézi a falat) Ez, te voltál? 
DANI: Nagyon látszik?  
MAGDI: Hát, eléggé.  
(Dani hirtelen ötlettől vezérelve a falnak dől és hátával próbálja letörölni a foltot)  
MAGDI (röhögve) Most így akarod eltüntetni? 
DANI: (fojtott hangon) Halkítsd már le magad! Jó, hogy nem mondod be az iskola rádióba! 
MAGDI: Bocsi.  

Beszéljétek meg miként változott a jelenet attól, hogy tömörebb lett a szöveg! 
A második jelenet hogyan adott teret a játéknak? Miben, hogyan változott meg
a jelenet azzal, hogy a szereplők a zárójeles instrukcióknak megfelelően játszottak?

Drama_es szinhaz_10_14_eveseknek_I_resz_nyomdai_leadott.indd   99Drama_es szinhaz_10_14_eveseknek_I_resz_nyomdai_leadott.indd   99 2022. 06. 02.   10:47:122022. 06. 02.   10:47:12



100100

3. A színész eszközei
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Gyűjtsétek össze, hogy a képeken milyen színészi eszközök jelennek meg! Találja-
tok ki az egyes képekhez különböző szövegbuborékokokat, amelyekben a játszók 
érzelmei, lelkiállapotuk, kimondott és kimondatlan gondolataik jelennek meg! 
Rendeljetek a színészi eszközökhöz különböző lelkiállapotokat és élethelyzeteket!

Mielőtt a cselekményépítés különböző formáit gyakoroljuk, ismételjük át a szí-
nész eszközeiről tanultakat, hogy a történetek megjelenítése során ezeket is al-
kalmazni tudjuk.
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3. A színész eszközei
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

4. Oknyomozó riport
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

A már korábban megismert Körmese című játék egy változatával begyakorol-
hatjuk a cselekményépítést. Ebben a játékban is, a körben ülők, egymást követ-
ve, mind hozzátesztek a történethez, ám ezúttal az ok-okozatiság elve alapján.
A játékvezető a kör közepén foglal helyet, ő lesz az oknyomozó riporter, az ő 
dolga a MIÉRTekre keresni a választ, a körben ülők válaszukat 
„AZÉRT, MERT” kezdetű mondattal fogalmazzák meg. Ha a kör végig ér, az ok-
nyomozó riporter lezárja le a történetet.
Kiinduló eseményetek legyen a következő: Sötét szoba. Szipogás. Valaki sír a 
sarokban… 

5. Adaptáció
       (EGÉSZ OSZTÁLY)

Az oknyomozás során létrehozott történettel játszunk tovább. Kisebb csopor-
tokra osztódva dolgozzatok!
Képzeljétek el, hogy színházi alkotók vagytok, és az előbb született történetet 
színházi közegben szeretnétek életre kelteni. Dramatizáljátok, vagyis a törté-
netet dialógusos formára dolgozzátok át! Döntsétek el, hogy számotokra mi a 
legizgalmasabb a történetből! Válasszatok egy okot és egy okozatot, és csak 
arra a fókuszáljatok! Ezt járjátok körül! Csak azt emeljétek ki, ami ezt a kérdést 
erősíti! Erre találjatok ki párbeszédes jeleneteket!
Az elkészült jeleneteket mutassátok be egymásnak! A jelenetek megtekintése 
után beszéljétek meg, hogy a történet színházi felhangzása és megjelenítése, 
mennyiben értelmezte újra az „első” történetet? 

Rendezzétek át a képregény képeinek sorrendjét, hogy egy 
másik történet legyen belőle!

Gondold végig, egy veled megtörtént eseménysort miért 
mondassz el másként a barátaidnak és a szüleidnek!

Keress olyan filmet, regényt, amelyben a különböző szerep-
lők különbözőképpen emlékeznek vissza a történeteikre!
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29.  A jelenet mint
egység

A színművek egyik legfontosabb alkotóeleme a jelenet. Kipróbálunk 
néhány írói eszközt, amely alkalmas a jelenetek változatosabbá, élettel 
telibbé tételére. 

Alkossatok csoportokat, és a csoportok üljenek egy asztal köré! Vegyetek ma-
gatokhoz egy A/4-es papírt, mely lapot vágjatok vagy szakítsatok csíkokra! Vá-
lasszatok egy asztalgazdát, ő lesz a szövegek őrzője.
Az alaphelyzet: ma el kell döntenünk, hova menjünk tavasszal kirándulni. Írjatok 
az alaphelyzetből kiindulva egy 6-8 megszólalásos dialógust! Képzeljétek el, mit 
beszélnek egymás között a tanulók… kik a hangadók... mit mond az érkező osz-
tályfőnök stb. Minden szereplő megszólalását egy új papírcsíkra írjátok! (a sze-
replőket jelöljétek névvel) Ha szükséges, zárójelben adjatok instrukciókat! Ren-
dezzétek sorba a párbeszédet tartalmazó papírcsíkokat az asztalon.  
Forgószínpad jelleggel folytatjuk a jelenet építését. Az asztalgazdák és az el-
készült jelenet maradnak az asztalnál. A csoport többi tagja egy másik asztal-
hoz telepedik.
A továbbiakban a másik csoport által megkezdett dialógusokat fogjuk tovább 
fejleszteni! Az asztalgazda olvassa fel a párbeszédet!
Ékeljetek be, keressetek legalább egy, a szituációhoz illő mondatpárt, amiben 
az egyik szereplő ELLENTÉTES ÉRTELEMben mond valamit!   

1. Forgószínpad
          (KIS CSOPORT)

Én???Nem félek!Egyáltalán nemféleeeek!!!!
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FORGÁS! Ha készen vagytok, a csoportok egy asztallal tovább mennek.
Az asztalgazdák és a jelenetek maradnak a helyükön.  
Most némi KONFLIKTUSsal fűszerezzük a jelenetet. (szándékok összeütközése) 

Érdekesebbé tehető a dialógus, ha beiktatunk egy epizódot, ahol az egyik sze-
replő rá akar venni valakit, valamire, s ennek érdekében mindent bedob. Kéré-
seket, felszólításokat, parancsokat, utasításokat osztogat, esetleg könyörgés-
sel, ígéretekkel és felajánlásokkal is próbálkozhat.  

FORGÁS! Ha készen vagytok, a csoportok egy asztallal tovább mennek. Az asz-
talgazdák és a jelenetek maradnak a helyükön.  

Néhány egyszerű eszközzel fokozhatjuk a FESZÜLTSÉGet.

Feszültségteremtő eszköz például, ha az egyik szereplő:

Félbeszakítja
a másikat!

ha nem válaszol
a kérdésére…

Elkérhetem?

Add már ide!

Azt mondtam,ADD IDE!!

Lécciii!

JOBB
ötletem

van

Kérdeztemvalamit!
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Végül ilyen például, amikor az egyik szereplő:

FORGÁS! Végigértünk. Közadakozással 4 jelenetet alkottunk. Nincs más hátra, 
mint szerepet osztani és előadni! A forgószínpad megáll.
Tapsoljuk meg egymást!  

vagy kitérő
választ ad…

vagy egyszerűen
témát vált…

egyszerűen
elhallgat…

A némaság nemegyszer beszédes lehet.
Különösképpen, ha kifejező az arcjáték.
A megismert eszközök valamelyikével te-
gyétek feszültebbé az elkészített dialógu-
sotokat! 

Miért
pont
én?

amúgy,kaptam egygitárt

Készítsetek ti is fotósorozatot az általatok eljátszott tör-
ténetről! Ügyeljetek arra, hogy a kép kompozíciója (a sze-
replők elhelyezkedése) és a játszók arca is kifejező legyen!

Tükör előtt otthon próbáljátok ki, hogy arcjátékotokkal, 
kézmozdulataitokkal, testtartással milyen érzelmeket, 
lelkiállapotot tudtok kifejezni!

Keressetek a tankönyveitekben olyan dialógusokat, ame-
lyeket az itt megismert írói eszközökkel tovább tudtok ala-
kítani, hogy több legyen bennük a feszültség.
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II. TÖRTÉNET, DRÁMA, SZÍNHÁZ
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PROLÓGUS
Függönyt fel! Indul a második rész.
A tananyag itt képregénybe van rejtve,
a feladatokban beszélgetni és alkotni kell,
az olvasnivaló pedig egy iskolai történet.
Adott két osztály: a firkák és a spurik.
A harc köztük évek óta tart, 
ám idén közös drámaórájuk lesz.
Hová vezet ez? Mi lesz ebből? 
Ez rajtad is múlik:
legyél a szerzőtársunk!
Amúgy a világirodalom egyik
legnagyobb drámája,
a Rómeó és Júlia is szóba kerül majd -
sőt, valójában végig arról lesz szó… 

107
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Nézz utána! Keress rá az interneten!

Olvasd el! Értelmezd!

A prológus latin kifejezés, jelentése ’előszó’. Egy alkotás, szöveg kezdetére
több kifejezést is használhatunk: preambulum, bevezetés, bevezető, előhang, 
nyitány. Melyik kapcsolódik egy zenei műhöz, melyik egy jogi szöveghez, 
melyik egy irodalmi alkotáshoz? Nézz utána!

A görög színházban a prologosz volt az első jelenet, amely felidézte
a korábban történt eseményeket. Mi minden derül ki az előző oldalon
olvasott prológusból? Mit vetít előre a) a két osztály történetére b) a tan- 
könyv egészére nézve?

Szpojlerveszély!!! Szerinted szpojlernek tekinthető-e a prológus? Milyen érvek 
szólhatnak mellette, illetve ellene? Ismersz olyan könyvet, filmet, sorozatot,
amelyben előre lehet tudni a történet végét? Te melyik típusú olvasó vagy: aki
először elolvassa a könyv végét, vagy aki végigizgulja a történetet?

A világirodalom egyik legtöbbet játszott színdarabja William Shakespeare 
Rómeó és Júlia című műve. Mit tudunk meg a dráma prológusából a helyszínről, 
a szereplőkről, a múltban történt eseményekről? Olvasd el a tankönyv végén 
található Szöveggyűjteményben ezt a prológust négy különböző fordításban! 
Miben térnek el egymástól?

Írj egy rövid prológust a Piroska és a farkashoz vagy a Harry Potterhez!

Képzeld el! Találd ki! Írd le! Tervezd meg! Rajzold le! Játszd el!

Gondolkodj el rajta! Vitassátok meg! Beszélgessetek erről!

A két osztály
története

A következőkben az alábbi színekkel és ikonokkal jelzett feladatokkal fogsz találkozni: 

William Shakespeare 
Rómeó és Júlia című
drámája

Kultúrtörténeti, színház-
elméleti, színháztörténeti
ismeretek

I. FELVONÁS
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Olvasd el! Értelmezd!

A prológus latin kifejezés, jelentése ’előszó’. Egy alkotás, szöveg kezdetére
több kifejezést is használhatunk: preambulum, bevezetés, bevezető, előhang, 
nyitány. Melyik kapcsolódik egy zenei műhöz, melyik egy jogi szöveghez, 
melyik egy irodalmi alkotáshoz? Nézz utána!

A görög színházban a prologosz volt az első jelenet, amely felidézte
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könyv egészére nézve?

Szpojlerveszély!!! Szerinted szpojlernek tekinthető-e a prológus? Milyen érvek 
szólhatnak mellette, illetve ellene? Ismersz olyan könyvet, filmet, sorozatot,
amelyben előre lehet tudni a történet végét? Te melyik típusú olvasó vagy: aki
először elolvassa a könyv végét, vagy aki végigizgulja a történetet?

A világirodalom egyik legtöbbet játszott színdarabja William Shakespeare 
Rómeó és Júlia című műve. Mit tudunk meg a dráma prológusából a helyszínről, 
a szereplőkről, a múltban történt eseményekről? Olvasd el a tankönyv végén 
található Szöveggyűjteményben ezt a prológust négy különböző fordításban! 
Miben térnek el egymástól?

Írj egy rövid prológust a Piroska és a farkashoz vagy a Harry Potterhez!

Képzeld el! Találd ki! Írd le! Tervezd meg! Rajzold le! Játszd el!

Gondolkodj el rajta! Vitassátok meg! Beszélgessetek erről!

A két osztály
története

A következőkben az alábbi színekkel és ikonokkal jelzett feladatokkal fogsz találkozni: 

William Shakespeare 
Rómeó és Júlia című
drámája

Kultúrtörténeti, színház-
elméleti, színháztörténeti
ismeretek

I. FELVONÁS
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Bájsz

Vilzon

Hallottátok? Együtt leszünk 

drámán a firkákkal!

Flowra

Ez rosszabb, mint egy 

szárazedzés Bandibával.

Bajnok

Tudod, amit a lányok 

csinálnak dogák előtt…

Ms. Jordan

Azt te csinálod Tibikém, ha 

valaki hozzáér a hajadhoz!

Meg fogunk halni!!!

Lionel

Mi az a dráma?

Aa

Yulee,+9

Azt te csinálod Matyikám, ha valaki hozzáér a hajadhoz!

Aa

Yulee,+9

Flowra

Gáspár

Gáspár

Színpadra szánt 
párbeszédes alkotás.

#zselékirály#

Kapufa

Akkor nem is igazi?! 

A dráma az egy műnem.

De nektek magyarázzam…

Peti

De nektek magyarázzam…

Aa

Yulee,+9

Vilzon

Ray-ka
A tesóm szerint tök jó óra.

Neked van tesód???
Ray-ka
Megyünk színházba.

Bajnok
Gazsikám, négy kakaós csigáért megírod nekem, ugye?

Flowra
Azt is a firkákkal?!

Kapufa
Lenyeltél egy lexikont?! 

Azt is a firkákkal?!
Luca

Aa

Yulee,+9

Ms. Jordan

Én aztán nem égek velük…

Szerintem várjuk meg, 

milyen lesz, hátha…

Flowra

Bandibá edzéseire is mindig 

ezt mondjuk…

Lionel

Csak ha nem üti a meccseket 

meg az edzést.

Aztán hullunk, mint a legyek.

echat

Boticselló

Holnap dráma a spurikkal!

Vaszilij

Ez a dráma valami 

önkifejezős izé?

Sokat játszottunk az órán. 

Egész vicces.

peti_a_yeti

A spurikkal?! Abban 

mi a vicces?

Mi vaaaaaan?

Frida

Nekem az előző sulimban is volt.

Aa

O’More,+9

A spurikkal?! Abban mi a vicces?

Aa

O’More,+9

milaN’O

Dénes

nO’Para
Mert összefestékezted a válogatott mezét…

Ahogy majd a Bajnok Tibi beáll velünk fogócskázni…

Ma az egyik majdnem megütött a büfésorban.

Dénes
Egyszer még sokat fog érni az a folt!

Peti
érni az a folt!

Aa

O’More,+9

milaN’O
Te viszont csóró, meg nem értett művészként halsz meg!

Boticselló
Ja, ha bejutnak a vébére…

Leszünk így egy páran…

Kapcsold ki a rezgést!

Da Vince
Hééé, rajzolni próbálok, de folyton rezeg a telóm… 

peti_a_yeti
Dráma és játék. Egyik se a műfajom. Kicsekkoltam.

Luca

a műfajom. Kicsekkoltam.

Aa

O’More,+9

peti_a_yeti

Frida

Le lehet szállni rólam!

milaN’O

milaN’O

A hallgatag művész… Inkább 

lökd át a matekházit!

És mi lesz holnap?

Káosz és pusztulás.

Aa
Aa

Gyűjtsd össze a dráma szó különböző jelentéseit!

Mit jelent a műnem?

A sportosztályból ez a tíz diák kíséri végig a történetünket. Csetneveik és
profilképeik alapján tudsz-e sportágakat kapcsolni hozzájuk?

dráma…, szín…, kör…, árny…, arc… Mi a közös utótag? Mi a közös ezekben
a tevékenységekben?

A rajzos osztály tíz tagja közül kik utalnak csetnevükkel vagy profil-
képükkel a kedvenc képzőművészükre?
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Bájsz

Vilzon

Hallottátok? Együtt leszünk 

drámán a firkákkal!

Flowra

Ez rosszabb, mint egy 

szárazedzés Bandibával.

Bajnok

Tudod, amit a lányok 

csinálnak dogák előtt…

Ms. Jordan

Azt te csinálod Tibikém, ha 

valaki hozzáér a hajadhoz!

Meg fogunk halni!!!

Lionel

Mi az a dráma?

Aa

Yulee,+9

Azt te csinálod Matyikám, ha valaki hozzáér a hajadhoz!

Aa

Yulee,+9

Flowra

Gáspár

Gáspár

Színpadra szánt 
párbeszédes alkotás.

#zselékirály#

Kapufa

Akkor nem is igazi?! 

A dráma az egy műnem.

De nektek magyarázzam…

Peti

De nektek magyarázzam…

Aa

Yulee,+9

Vilzon

Ray-ka
A tesóm szerint tök jó óra.

Neked van tesód???
Ray-ka
Megyünk színházba.

Bajnok
Gazsikám, négy kakaós csigáért megírod nekem, ugye?

Flowra
Azt is a firkákkal?!

Kapufa
Lenyeltél egy lexikont?! 

Azt is a firkákkal?!
Luca

Aa

Yulee,+9

Ms. Jordan

Én aztán nem égek velük…

Szerintem várjuk meg, 

milyen lesz, hátha…

Flowra

Bandibá edzéseire is mindig 

ezt mondjuk…

Lionel

Csak ha nem üti a meccseket 

meg az edzést.

Aztán hullunk, mint a legyek.

echat

Boticselló

Holnap dráma a spurikkal!

Vaszilij

Ez a dráma valami 

önkifejezős izé?

Sokat játszottunk az órán. 

Egész vicces.

peti_a_yeti

A spurikkal?! Abban 

mi a vicces?

Mi vaaaaaan?

Frida

Nekem az előző sulimban is volt.

Aa

O’More,+9

A spurikkal?! Abban mi a vicces?

Aa

O’More,+9

milaN’O

Dénes

nO’Para
Mert összefestékezted a válogatott mezét…

Ahogy majd a Bajnok Tibi beáll velünk fogócskázni…

Ma az egyik majdnem megütött a büfésorban.

Dénes
Egyszer még sokat fog érni az a folt!

Peti
érni az a folt!

Aa

O’More,+9

milaN’O
Te viszont csóró, meg nem értett művészként halsz meg!

Boticselló
Ja, ha bejutnak a vébére…

Leszünk így egy páran…

Kapcsold ki a rezgést!

Da Vince
Hééé, rajzolni próbálok, de folyton rezeg a telóm… 

peti_a_yeti
Dráma és játék. Egyik se a műfajom. Kicsekkoltam.

Luca

a műfajom. Kicsekkoltam.

Aa

O’More,+9

peti_a_yeti

Frida

Le lehet szállni rólam!

milaN’O

milaN’O

A hallgatag művész… Inkább 

lökd át a matekházit!

És mi lesz holnap?

Káosz és pusztulás.

Gyűjtsd össze a dráma szó különböző jelentéseit!

Mit jelent a műnem?

A sportosztályból ez a tíz diák kíséri végig a történetünket. Csetneveik és
profilképeik alapján tudsz-e sportágakat kapcsolni hozzájuk?

dráma…, szín…, kör…, árny…, arc… Mi a közös utótag? Mi a közös ezekben
a tevékenységekben?

A rajzos osztály tíz tagja közül kik utalnak csetnevükkel vagy profil-
képükkel a kedvenc képzőművészükre?
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szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.

9

Ez O'More, a "firkák" osztályába járó fiú vázlatfüzete. Téged milyen három tárgy 
jellemezne a füzeted körül? És valamelyik osztálytársadat? 

Meg tudod tippelni a képek alapján, mikor élhettek ezek a drámaírók? A képeknek 
mely elemei segítettek ebben? Ellenőrizd tippjeidet az interneten!

Ez Yulee, a "spurik" osztályába járó lány naplója. Mit tudtunk meg róla? Ki tudnád 
emelni egy jellemvonását? 

Mit jelent, amikor azt mondjuk, hogy valaki szerepet játszik; leszerepel; hálátlan
szerep jut neki; vezető szerepet kap; megjátssza magát?

szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.szept. 2.Ne haragudj rám, kedv� naplóm, hogy így elhanyagoltalak az utóbbi hetekben, de hát a nyár az nyár :).    Mo� viszont ünnepély�en fogadom: mától megint minden �te írok !
   Szóval, megvolt az első rend� nap. Nagyjából minden a rég i, a tábla fölö� még mindig nem jár az óra, a ki l i ncs megint az ofő kezében maradt, 
és a büfében sem le� kisebb a sor. Le� egy új óránk: dráma( !) Herczeg tanárnővel – és a firkákkal ! ! ! Azt mondják, játszani fogunk, meg színházba is megyünk. Kíváncs i vagyok, mi l�z ebből… Előbb-utóbb biztosan elszabadu l a pokol…    Pedig vannak köztük egészen normál isak. Példáu l az a srác, aki elvál la lta, hogy megcs inálja a rajzokat arról a három drámaíróról .Na persze, mindegyik férfi, sehol egy nő!    Remélem, szerepeln i azé� nem kel l, nem bírom, ha néznek…   Na, mo� megyek aludn i, ho lnap folytatom, jó éjt !

Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam 

nonummy Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit 

esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit 

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 

et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

Gobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio Edignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie 

Gobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio 

Edignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 

in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

Ne haragudj rám, kedv� naplóm, hogy így elhanyagoltalak az utóbbi 

Ne haragudj rám, kedv� naplóm, hogy így elhanyagoltalak az utóbbi hetekben, de hát a nyár az nyár 
hetekben, de hát a nyár az nyár :). ).    Mo� viszont ünnepély�en fogadom: mától megint minden �te íro
   Mo� viszont ünnepély�en fogadom: mától megint minden �te íro   Szóval, megvolt az első rend� nap. Nagyjából minden a rég i, a tábla 

   Szóval, megvolt az első rend� nap. Nagyjából minden a rég i, a tábla fölö� még mindig nem jár az óra, a ki l i ncs megint az ofő kezében maradt, 
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szept. 2.

9

Ez O'More, a "firkák" osztályába járó fiú vázlatfüzete. Téged milyen három tárgy 
jellemezne a füzeted körül? És valamelyik osztálytársadat? 

Meg tudod tippelni a képek alapján, mikor élhettek ezek a drámaírók? A képeknek 
mely elemei segítettek ebben? Ellenőrizd tippjeidet az interneten!

Ez Yulee, a "spurik" osztályába járó lány naplója. Mit tudtunk meg róla? Ki tudnád 
emelni egy jellemvonását? 

Mit jelent, amikor azt mondjuk, hogy valaki szerepet játszik; leszerepel; hálátlan
szerep jut neki; vezető szerepet kap; megjátssza magát?

Ne haragudj rám, kedv� naplóm, hogy így elhanyagoltalak az utóbbi hetekben, de hát a nyár az nyár :).    Mo� viszont ünnepély�en fogadom: mától megint minden �te írok !
   Szóval, megvolt az első rend� nap. Nagyjából minden a rég i, a tábla fölö� még mindig nem jár az óra, a ki l i ncs megint az ofő kezében maradt, 
és a büfében sem le� kisebb a sor. Le� egy új óránk: dráma( !) Herczeg tanárnővel – és a firkákkal ! ! ! Azt mondják, játszani fogunk, meg színházba is megyünk. Kíváncs i vagyok, mi l�z ebből… Előbb-utóbb biztosan elszabadu l a pokol…    Pedig vannak köztük egészen normál isak. Példáu l az a srác, aki elvál la lta, hogy megcs inálja a rajzokat arról a három drámaíróról .Na persze, mindegyik férfi, sehol egy nő!    Remélem, szerepeln i azé� nem kel l, nem bírom, ha néznek…   Na, mo� megyek aludn i, ho lnap folytatom, jó éjt !

Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam 

nonummy Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit 

esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et 

accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit 

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan 

et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

Gobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio Edignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla 

facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 

euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 

veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse 

molestie 

Gobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 

dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et 
accumsan et iusto odio 

Edignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea 

commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor 

in hendrerit in vulputate velit esse molestie 
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Írj te is egy ilyen „fordítást” a Szöveggyűjteményben található híres erkély-
jelenet szövegének egy sora alapján!

Hogyan fogalmaznád meg a következő emojik tartalmát a Rómeó és Júlia
stílusában?  a)        b)        c)   

Mit jelentenek a spuri és a firka szavak? Szerinted miért adta a két osztály 
egymásnak ezeket a gúnyneveket?

Miben különböznek tartalmilag és formailag a szövegek a csetdialógusban,
a naplóban, a vázlatfüzetben és a képregényben?

Hogyan szólítják egymást a drámaírók a képregényben, és mit árulnak el róluk 
ezek a nevek?

Nézz utána a három drámaírónak! Hol éltek? Melyikük házasodott 18 évesen? 
Melyiküknek égett le a színháza? Melyikük nyert darabjaival legalább hússzor 
drámai versenyen? Melyikük halt meg a saját darabja előadása közben?

Hogyan szólna Shakespeare az emojik nyelvén? Az alábbiakban a Rómeó és Júlia
című drámából olvashattok részleteket. Fejtsétek meg, melyik ikonsorhoz melyik 
megszólalás tartozik!

!,

?! !

(    ) , !

BENVOLIO (kardot ránt) 
Széjjel, bolondok, vissza a kardot!

DAJKA 
Menj, fruska, a szép napra jő a szép éj.

TYBALT
Karddal a kézben békét emlegetsz?! 
A békéről utálok hallani!

SÁMSON 
Ki a kardot, ha férfiak vagytok!

II. FELVONÁS
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Írj te is egy ilyen „fordítást” a Szöveggyűjteményben található híres erkély-
jelenet szövegének egy sora alapján!

Hogyan fogalmaznád meg a következő emojik tartalmát a Rómeó és Júlia
stílusában?  a)        b)        c)   

Mit jelentenek a spuri és a firka szavak? Szerinted miért adta a két osztály 
egymásnak ezeket a gúnyneveket?

Miben különböznek tartalmilag és formailag a szövegek a csetdialógusban,
a naplóban, a vázlatfüzetben és a képregényben?

Hogyan szólítják egymást a drámaírók a képregényben, és mit árulnak el róluk 
ezek a nevek?

Nézz utána a három drámaírónak! Hol éltek? Melyikük házasodott 18 évesen? 
Melyiküknek égett le a színháza? Melyikük nyert darabjaival legalább hússzor 
drámai versenyen? Melyikük halt meg a saját darabja előadása közben?

Hogyan szólna Shakespeare az emojik nyelvén? Az alábbiakban a Rómeó és Júlia
című drámából olvashattok részleteket. Fejtsétek meg, melyik ikonsorhoz melyik 
megszólalás tartozik!

!,

?! !

(    ) , !

BENVOLIO (kardot ránt) 
Széjjel, bolondok, vissza a kardot!

DAJKA 
Menj, fruska, a szép napra jő a szép éj.

TYBALT
Karddal a kézben békét emlegetsz?! 
A békéről utálok hallani!

SÁMSON 
Ki a kardot, ha férfiak vagytok!

II. FELVONÁS
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A ma i drámaórán a tanárnő beje lente�e, hogy jövő héten színház ! Shak�peare (így ke l l írn i? !), Rómeó és Júl ia . Hát, nem tudom… persze, klassz ikus, i l l i k i smern i, meg m inden, de kíváncs i vagyok, mennyit fogok belőle é�en i .   Aztán meg az volt, hogy mindenkinek ki kel le� állni és valahogybemutatkozni . Nem igazán tudtam mit cs ináln i, de szerencséresenki se röhögö� ki . A firkákkal nem volt gond, nagyon csönd�ek voltak, és a mi osztályunk is tűrhetően viselkede�. L�zámítva Tibit, aki az óra végén felál lt az egyik asztalra, és elkezde� üvölteni, 
hogy ”Ó Rómeó, mé� vagy te Rómeó?”.     Azé� jó lenne, ha nem hülyülnének meg telj�en a fiúk, annak sosincs jó vége… Egyébként ez a terem rám is furcsa hatással van.Kifelé menet, �küszöm, úgy lá�am, hogy Shak�peare rám kacsint,a másik ke�ő meg egyen�en engem bámul…    Remélem, nem fogok ma é�el velük álmodni…
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45
9 Flowra

Ma este 7-kor színház 

a firkákkal!

Szerintetek mit vegyek fel?

A Rómeó és Júliát.

Ray-ka

Látom, nincs sok tapasztalatod.

Tudjátok, mennyi mindent kellett 

lemondanom emiatt?

Flowra

Nem mindegy? Úgyis vaksötét 

van egy színházban, nem?

Aa

Yulee,+2

Flowra

Amúgy mit nézünk?

Flowra

Ez az, ahol mindenki meghal?

Flowra
Ez az, ahol mindenki meghal?

Ami a kezembe akad…

Most komolyan, ti mit vesztek fel?

Ray-ka

Flowra

Na pá!

Flowra

Az nem a Hamlet?

Aa

Yulee,+2

Ray-ka

...az alatt a három óra alatt a szekrényed meg a tükröd előtt…

A ma i drámaórán a tanárnő beje lente�e, hogy jövő héten 
A ma i drámaórán a tanárnő beje lente�e, hogy jövő héten színházszínház ! Shak�peare (így ke l l írn i?

 Shak�peare (így ke l l írn i?

A ma i drámaórán a tanárnő beje lente�e, hogy jövő héten  Shak�peare (így ke l l írn i?

A ma i drámaórán a tanárnő beje lente�e, hogy jövő héten Hát, nem tudom… persze, klassz ikus, i l l i k i smern i, meg m inden, 
Hát, nem tudom… persze, klassz ikus, i l l i k i smern i, meg m inden, de kíváncs i vagyok, mennyit fogok belőle é�en i .
de kíváncs i vagyok, mennyit fogok belőle é�en i .   Aztán meg az volt, hogy mindenkinek ki kel le� állni és valahogy

Aztán meg az volt, hogy mindenkinek ki kel le� állni és valahogybemutatkozni . Nem igazán tudtam mit cs ináln i, de szerencsére
bemutatkozni . Nem igazán tudtam mit cs ináln i, de szerencsére

Mit gondolsz, hogyan mutatkozhatott be a lány? És valaki más a csoportból?

A Tibi által idézett szöveg a Rómeó és Júliából származó szállóige. Milyen
helyzetben hangzik el? Ki mondja, miért? Keresd meg a dráma szövegében!

Szerinted manapság mit illik felvenni a) egy operaházi bemutatóra 
b) a kedvenc zenekarod koncertjére c) egy diákszínjátszó előadásra?

Mit gondolsz, Yulee végül mit vesz fel?
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hogy ”Ó Rómeó, mé� vagy te Rómeó?”.     Azé� jó lenne, ha nem hülyülnének meg telj�en a fiúk, annak sosincs jó vége… Egyébként ez a terem rám is furcsa hatással van.Kifelé menet, �küszöm, úgy lá�am, hogy Shak�peare rám kacsint,a másik ke�ő meg egyen�en engem bámul…    Remélem, nem fogok ma é�el velük álmodni…

szept. 8.

45
9 Flowra

Ma este 7-kor színház 

a firkákkal!

Szerintetek mit vegyek fel?

A Rómeó és Júliát.

Ray-ka

Látom, nincs sok tapasztalatod.

Tudjátok, mennyi mindent kellett 

lemondanom emiatt?

Flowra

Nem mindegy? Úgyis vaksötét 

van egy színházban, nem?

Aa

Yulee,+2

Flowra

Amúgy mit nézünk?

Flowra

Ez az, ahol mindenki meghal?

Flowra
Ez az, ahol mindenki meghal?

Ami a kezembe akad…

Most komolyan, ti mit vesztek fel?

Ray-ka

Flowra

Na pá!

Flowra

Az nem a Hamlet?

Aa

Yulee,+2

Ray-ka

...az alatt a három óra alatt a szekrényed meg a tükröd előtt…

Mit gondolsz, hogyan mutatkozhatott be a lány? És valaki más a csoportból?

A Tibi által idézett szöveg a Rómeó és Júliából származó szállóige. Milyen
helyzetben hangzik el? Ki mondja, miért? Keresd meg a dráma szövegében!

Szerinted manapság mit illik felvenni a) egy operaházi bemutatóra 
b) a kedvenc zenekarod koncertjére c) egy diákszínjátszó előadásra?

Mit gondolsz, Yulee végül mit vesz fel?
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  O� ál ltunk öten, és add igra már pont kezdték lekapcso l n i 
a l ámpákat, szóva l tudtam, hogy ezt már meg i nt nekem
ke l l mego ldanom… K i léptem a fo lyosóra, l á�am, hogy 
a szomszéd páho ly ajtaja még ny itva van, úgyhogy 
gyorsan bevágódtam oda . Abban a p i l l anatban fe lment 
a függöny, és kezdődö� is az e lőadás. Am ikor hozzászoko�
a szemem a fél homályhoz, akkor ve�em észre, hogy nem 
vagyok egyedül… Pontosabban, hogy ke�en vagyunk . 
Én meg az a firkás fiú a drámaóráról!   Amúgy egész jó vo lt . Márm i nt az e lőadás .

Hát, megvo lt a színház… Ho l i s kezdjem… Am ikor odaé�ünk, 
kiderült, hogy nem egy helyre szól a jegyünk. A jegyszedő lány
azt mondta, hogy valak iknek fe l ke l l ene menn iük az emeletre,
o� vannak a páholyok, ahonnan oldalról fo�uk látni a színpadot,
de azé� nem o lyan rossz. Drága barátnőim persze rögtön 
lecsaptak rá, hogy naná, menjünk fe l !  Azt v i szont nem mondta 
a l ány, hogy egy i lyen páho lyban csak négy szék van? !

szept. 17.szept. 17.szept. 17.szept. 17.szept. 17.szept. 17.szept. 17.szept. 17.szept. 17.szept. 17.szept. 17.szept. 17.szept. 17.szept. 17.szept. 17.szept. 17.szept. 17.szept. 17.szept. 17.szept. 17.szept. 17.szept. 17.

Hát, megvo lt a színház… Ho l i s kezdjem… Am ikor odaé�ünk, 

Hát, megvo lt a színház… Ho l i s kezdjem… Am ikor odaé�ünk, 

William ShakespeareRómeó és Júlia
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Capulet
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Hát, megvo lt a színház… Ho l i s kezdjem… Am ikor odaé�ünk, 

Gellért Irma

Capuletné
Horváth Dezső
Gellért IrmaA Rómeó és Júlia Veronában játszódik. Keress rá, milyen nevezetességek

kapcsolódnak a drámához a városban!

Milyen információkat látsz a beragasztott színlapon és színházjegyen?

Elevenítsd fel vagy nézz utána a Rómeó és Júlia cselekményének! Ebben a 
drámában ki kibe szerelmes, és ki kit gyűlöl?

Rajzold meg a szereplők hálóját úgy, hogy a köztük lévő viszonyokat különböző 
nyilakkal és távolságokkal jelölöd!

Keress csengőhangot és profilképet a) Júliának b) Rómeónak c) a Dajkának
d) Lőrinc barátnak!
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  O� ál ltunk öten, és add igra már pont kezdték lekapcso l n i 
a l ámpákat, szóva l tudtam, hogy ezt már meg i nt nekem
ke l l mego ldanom… K i léptem a fo lyosóra, l á�am, hogy 
a szomszéd páho ly ajtaja még ny itva van, úgyhogy 
gyorsan bevágódtam oda . Abban a p i l l anatban fe lment 
a függöny, és kezdődö� is az e lőadás. Am ikor hozzászoko�
a szemem a fél homályhoz, akkor ve�em észre, hogy nem 
vagyok egyedül… Pontosabban, hogy ke�en vagyunk . 
Én meg az a firkás fiú a drámaóráról!   Amúgy egész jó vo lt . Márm i nt az e lőadás .

Hát, megvo lt a színház… Ho l i s kezdjem… Am ikor odaé�ünk, 
kiderült, hogy nem egy helyre szól a jegyünk. A jegyszedő lány
azt mondta, hogy valak iknek fe l ke l l ene menn iük az emeletre,
o� vannak a páholyok, ahonnan oldalról fo�uk látni a színpadot,
de azé� nem o lyan rossz. Drága barátnőim persze rögtön 
lecsaptak rá, hogy naná, menjünk fe l !  Azt v i szont nem mondta 
a l ány, hogy egy i lyen páho lyban csak négy szék van? !
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A Rómeó és Júlia Veronában játszódik. Keress rá, milyen nevezetességek
kapcsolódnak a drámához a városban!

Milyen információkat látsz a beragasztott színlapon és színházjegyen?

Márm i nt az e lőadás .
Elevenítsd fel vagy nézz utána a Rómeó és Júlia cselekményének! Ebben a 
drámában ki kibe szerelmes, és ki kit gyűlöl?

Rajzold meg a szereplők hálóját úgy, hogy a köztük lévő viszonyokat különböző 
nyilakkal és távolságokkal jelölöd!

Keress csengőhangot és profilképet a) Júliának b) Rómeónak c) a Dajkának
d) Lőrinc barátnak!
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   A Rómeót játszó színész nagyon tetsze, úgy éreztem, 

i gazából szere lm� Júl i ába . A sztoriban k i cs it ideg�íte a sok 

vél etl en, de persze a színdarabokban m i nd ig i l yenek vannak . 

Mondjuk, az i s egy fura vél etl en vo lt, ahogy így egymás 

me l lé kerültünk a páho lyban… Azon gondo l koztam, m i l�z, 

ha majd a szünetben b�zélgetnünk ke l l? ! Inkább k imentem

a csajokka l a büfébe, úgyhogy éppen csak v i s szaé�em 

a harmad i k csengetésre . 
   Ő va lószínűl eg vég ig o maradt, 

és va lam it rajzo l gato… Am ikor vége l e 

az e lőadásnak, h i�e l en tódu l n i kezde 

a tömeg a ruhatár fe lé, m i meg egy 

p i l l anatra b�zoru ltunk . 
   És o h i�e l en szó nél kül 
a kezembe nyomta azt a rajzot, 

aztán meg e l rohant .

Lerajzo lta a kezemet? !
Me� az b iztos, hogy az enyém, ahogy a páho lyban 

a karfára támaszkodtam. De mié� nem a színdarabot nézte?! 

Egyébként egész szép l e… 
De m it akar ez je l enten i? Tetszem nek i? 

Vagy szórakoz i k ve l em? ! Az órákon egész rend� vo lt . 

Mondjuk, b�zél n i nem b�zéltünk . De mo� komo lyan, 

m it kezdjek ezze l? Va lahogy meg ke l l ene köszönnöm… 

Persze csak ha komo lyan gondo lta . De hogy? 

Á l ljak nek i én i s rajzo l n i va lam it? !? !? !

Ááááááááááááááá…
és va lam it rajzo l gato… Am ikor vége l e 
és va lam it rajzo l gato… Am ikor vége l e 

az e lőadásnak, h i�e l en tódu l n i kezde 
az e lőadásnak, h i�e l en tódu l n i kezde 

a tömeg a ruhatár fe lé, m i meg egy 
a tömeg a ruhatár fe lé, m i meg egy 

Képzeld el, hogy a naplóban említett jegyszedő lány hátul állva ebből a páholyból 
nézte az előadást! Mit mesél a barátnőjének hazafelé menet erről az estéről?

Sok olyan kifejezésünk van, amelyekben a kéz szó szerepel, de nem szó szerinti 
jelentésében. Például: leveszi a kezét valakiről, tűzbe teszi érte a kezét, kéz kezet mos, 
meg van kötve a keze. Készíts rövid párbeszédeket, amelyekben elhangzanak 
a fenti kifejezések, és a szövegkörnyezetből az is kiderül, mit jelentenek!
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   A Rómeót játszó színész nagyon tetsze, úgy éreztem, 

i gazából szere lm� Júl i ába . A sztoriban k i cs it ideg�íte a sok 

vél etl en, de persze a színdarabokban m i nd ig i l yenek vannak . 

Mondjuk, az i s egy fura vél etl en vo lt, ahogy így egymás 

me l lé kerültünk a páho lyban… Azon gondo l koztam, m i l�z, 

ha majd a szünetben b�zélgetnünk ke l l? ! Inkább k imentem

a csajokka l a büfébe, úgyhogy éppen csak v i s szaé�em 

a harmad i k csengetésre . 
   Ő va lószínűl eg vég ig o maradt, 

és va lam it rajzo l gato… Am ikor vége l e 

az e lőadásnak, h i�e l en tódu l n i kezde 

a tömeg a ruhatár fe lé, m i meg egy 

p i l l anatra b�zoru ltunk . 
   És o h i�e l en szó nél kül 
a kezembe nyomta azt a rajzot, 

aztán meg e l rohant .

Lerajzo lta a kezemet? !
Me� az b iztos, hogy az enyém, ahogy a páho lyban 

a karfára támaszkodtam. De mié� nem a színdarabot nézte?! 

Egyébként egész szép l e… 
De m it akar ez je l enten i? Tetszem nek i? 

Vagy szórakoz i k ve l em? ! Az órákon egész rend� vo lt . 

Mondjuk, b�zél n i nem b�zéltünk . De mo� komo lyan, 

m it kezdjek ezze l? Va lahogy meg ke l l ene köszönnöm… 

Persze csak ha komo lyan gondo lta . De hogy? 

Á l ljak nek i én i s rajzo l n i va lam it? !? !? !

Ááááááááááááááá…Ál ljak nek i én i s rajzo l n i va lam it?
Ááááááááááááááá…Ááááááááááááááá…Ál ljak nek i én i s rajzo l n i va lam it?
Ááááááááááááááá…Ál ljak nek i én i s rajzo l n i va lam it?

Képzeld el, hogy a naplóban említett jegyszedő lány hátul állva ebből a páholyból 
nézte az előadást! Mit mesél a barátnőjének hazafelé menet erről az estéről?

Sok olyan kifejezésünk van, amelyekben a kéz szó szerepel, de nem szó szerinti 
jelentésében. Például: leveszi a kezét valakiről, tűzbe teszi érte a kezét, kéz kezet mos, 
meg van kötve a keze. Készíts rövid párbeszédeket, amelyekben elhangzanak 
a fenti kifejezések, és a szövegkörnyezetből az is kiderül, mit jelentenek!
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szept. 1 9 .

Sz ia !

    Kedves
? !? !? !? !? !

Figye lj , ne é�sd fél re, csak azt akarom mondan i, hogy

Cs a k a zé� ke l l  í rn om, m e� a l á n y o k s ze r i nt ez a ra jz

Igazából nagyon tetszik a rajz, amit adtál .

Már a su l iban is észreve�em, hogy

Ray-ka

Ez a színház teljesen 

kiakasztott…

Szerintetek is gáz?

Szerintem csak jófejségből.

Aa

Yulee,+2

Ray-ka

Nagyon. 
Egyáltalán miért tette?

Ray-ka

Mi??? Jófejség???

Meggyilkolni a szerelme 

bátyját?

Flowra

De az megölte a legjobb barátját.
Hasonló helyzetben én is ezt várnám tőletek!

Meggyilkolni a szerelme bátyját?

Ray-ka
Ezt a vívást ülve is jobban csinálom.

Ti meg miről beszéltek?

Aa

Yulee,+2

Az edzőnk leüvöltené a fejünket, ha így nyomnánk edzésen.

Ray-ka

Flowra

Amiről te. A darabról.

Ray-ka
Amiről te. A darabról.

Vagy a rajz miatt...

Flowra

Ja, egy firka mellett én is sokkos állapotba kerülnék.

Akkor miatta nem is vágod, mi volt a sztori?
Ray-ka

Amit kapott attól a sráctól.

Ray-ka

Milyen rajz?

Flowra

Én nem arról beszéltem.

Aa

Yulee,+2

Flowra

Flowra

És te elfogadtad?

Amit kapott attól a sráctól.

Egész előadás alatt 

ezt rajzolta…

Ez csak egy rajz.

Aa

Yulee,+2

Ray-ka

Flowra

Nem. Ez csapda. Dobd ki!!!

Most!

Flowra

Dobd ki azonnal!
Flowra

Sose bízz egy firkában!

„Meggyilkolni a szerelme bátyját?”; „De az megölte a legjobb barátját.” 
Nézz utána a drámában a lányok által említett eseményeknek, mi történik ott?

Ez a dráma egyik kulcsjelenete. Mit jelenthet ez a fogalom, és mi köze a kulcs
szóhoz?

Mit tanácsolnál Yulee-nak? Hogyan köszönje meg a rajzot?

Hogyan találkozott először Rómeó Júliával? Miért nem mesélnek 
erről a szüleiknek?

Írd meg azt a képzelt beszélgetést, ami Júlia és Capuletné között 
elhangozhatna a bál után!
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Ray-ka
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Szerintetek is gáz?

Szerintem csak jófejségből.

Aa

Yulee,+2

Ray-ka

Nagyon. 
Egyáltalán miért tette?

Ray-ka

Mi??? Jófejség???

Meggyilkolni a szerelme 

bátyját?

Flowra

De az megölte a legjobb barátját.
Hasonló helyzetben én is ezt várnám tőletek!

Meggyilkolni a szerelme bátyját?

Ray-ka
Ezt a vívást ülve is jobban csinálom.

Ti meg miről beszéltek?

Aa

Yulee,+2
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Ray-ka

Flowra
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Ray-ka
Amiről te. A darabról.
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Flowra
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Ray-ka
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Flowra
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Yulee,+2

Flowra

Flowra
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ezt rajzolta…
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Aa

Yulee,+2

Ray-ka

Flowra

Nem. Ez csapda. Dobd ki!!!

Most!

Flowra

Dobd ki azonnal!
Flowra

Sose bízz egy firkában!

„Meggyilkolni a szerelme bátyját?”; „De az megölte a legjobb barátját.” 
Nézz utána a drámában a lányok által említett eseményeknek, mi történik ott?

Ez a dráma egyik kulcsjelenete. Mit jelenthet ez a fogalom, és mi köze a kulcs
szóhoz?

Mit tanácsolnál Yulee-nak? Hogyan köszönje meg a rajzot?

Hogyan találkozott először Rómeó Júliával? Miért nem mesélnek 
erről a szüleiknek?

Írd meg azt a képzelt beszélgetést, ami Júlia és Capuletné között 
elhangozhatna a bál után!
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milaN’O

nO’Para

Ma este? 

milaN’O

Csapassuk!

Én ma nem. Rajzolok. 

Drámára.

Szombat van, ember!!!

Senki sem jelentkezett.

Aa

O’More,+2

nO’Para

Talán nem kellene mindent 

elvállalnod!

milaN’O

Ez nem véletlen.

nO’Para

Lassan összejön egy kiállítás 

a Herczegnek készített 

rajzaidból.

Lassan összejön egy kiállítás a Herczegnek készített rajzaidból.

milaN’O

nO’Para
Miért, mi bajod?

Ma nincs kedvem.

Egész kedves volt…

Aa

O’More,+2

Na, elég a hisztiből! Egy óra múlva beugrom érted.

milaN’O
Beteg. Az a spuris lány megfertőzte a színházban.

nO’Para
Nem tudom, hogy bírtad.

nO’Para
Kedves?! Egy spuri?! Na csá, én mentem.

milaN’O
Te meg aludd ki ezt az agybajt, de gyorsan!

Képzeld el, hogy te is ebbe az iskolába jársz, egy másik osztályba!
Meséld el, mi volt az a két esemény az elmúlt tanévből, amely kiélezte 
az ellentétet a spurik és a firkák osztálya között?

Mennyiben változna a dráma cselekménye, ha Rómeó elmesélné 
Mercutiónak a bálban történteket?

Szerinted miért rajzolta ezeket az ábrákat O’More a vázlatfüzetébe?

A dráma kezdetén Rómeó nem Júliába, hanem Rózába szerelmes. 
Mi a különbség a két lány iránti érzései között?
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III. FELVONÁS

Mi az a Szophoklész által említett Dionüszia? Nézz utána!

Az antik görög színházban teljes arcot takaró maszkokat viseltek, melyek az adott 
szereplő érzéseit, tulajdonságait fejezték ki. Keress ilyen maszkokat az interneten! 
Milyen karaktereket jellemezhettek?

A maszkok a szereplő mimikáját rögzítik. Keress olyan pillanatokat a történetünk-
ből, amikor egy szereplő mimikája kifejező lehet!

Milyen maszkkal jellemeznéd a) a Herceget b) a Dajkát c) Tybaltot? Tervezd meg, 
rajzold le!

Szerinted milyen gesztussal és mimikával reagál a sötétben O’More, amikor észre- 
veszi, hogy ki ül mellé a páholyban?

Szerinted a próbafolyamat melyik szakaszában dolgozzák ki a színészek és a ren- 
dező a gesztusokat és a mimikát?

Állítsd sorba a színházi szakmákat aszerint, milyen sorrendben követi egymást
a munkájuk a hagyományos alkotófolyamatban!

Válaszd ki a színházi szakmák képviselői közül azokat, akikkel nézőként találkozol 
egy színházi előadás során!

Nézz utána, mit jelent a kulisszatitok! Hogyan kapcsolódik ez a kifejezés a színpad 
kulisszájához?

A különböző korok színházaiból mi az, amit egy mai színházépületben is megtalál-
hatunk?

Válassz ki egy tetszőleges, rövid részt a Rómeó és Júliából! Próbáld meg úgy súgni 
a szöveget egy osztálytársadnak, hogy a távolabb ülők ne hallják!

Mit gondolsz, érdemes-e elolvasni egy színházi előadás megnézése előtt az alapjául 
szolgáló művet? Miért?

140

Drama_es_szinhaz_10_14_eveseknek_II_resz_nyomdai.indd   140 2022. 06. 01.   13:58:36



III. FELVONÁS

Mi az a Szophoklész által említett Dionüszia? Nézz utána!

Az antik görög színházban teljes arcot takaró maszkokat viseltek, melyek az adott 
szereplő érzéseit, tulajdonságait fejezték ki. Keress ilyen maszkokat az interneten! 
Milyen karaktereket jellemezhettek?

A maszkok a szereplő mimikáját rögzítik. Keress olyan pillanatokat a történetünk-
ből, amikor egy szereplő mimikája kifejező lehet!

Milyen maszkkal jellemeznéd a) a Herceget b) a Dajkát c) Tybaltot? Tervezd meg, 
rajzold le!

Szerinted milyen gesztussal és mimikával reagál a sötétben O’More, amikor észre- 
veszi, hogy ki ül mellé a páholyban?

Szerinted a próbafolyamat melyik szakaszában dolgozzák ki a színészek és a ren- 
dező a gesztusokat és a mimikát?

Állítsd sorba a színházi szakmákat aszerint, milyen sorrendben követi egymást
a munkájuk a hagyományos alkotófolyamatban!

Válaszd ki a színházi szakmák képviselői közül azokat, akikkel nézőként találkozol 
egy színházi előadás során!

Nézz utána, mit jelent a kulisszatitok! Hogyan kapcsolódik ez a kifejezés a színpad 
kulisszájához?

A különböző korok színházaiból mi az, amit egy mai színházépületben is megtalál-
hatunk?

Válassz ki egy tetszőleges, rövid részt a Rómeó és Júliából! Próbáld meg úgy súgni 
a szöveget egy osztálytársadnak, hogy a távolabb ülők ne hallják!

Mit gondolsz, érdemes-e elolvasni egy színházi előadás megnézése előtt az alapjául 
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Bájsz

Bájsz

Szia! Ötletelnünk kellene a 

feladaton. Holnap suli után?

Na, hagyjál!

Edzésem van hatig. Utána?

Alszom. Reggel hatkor edzés. 

Előtte?

Festőműhely kilencig. 

Utána?

Aa

Vaszilij, Bájsz

Dénes

Jössz nekem egy mezzel. Nem jött ki a folt.

Én veled biztosan nem.

Aa

Lionel, Dénes

Ugye, ez csak egy vicc? 

Nem gondolta Herczeg, hogy mi együtt fogunk dolgozni?

Bajnok

Bajnok

Figyelj,
offoljuk ezt a feladatot!

Megértem, hogy beijedtél.

Persze. Reszketek. 

Aa

milaN’O, Bajnok

Inkább az egyes, mint akár 

pár perc is veled.

Még mindig itt vagy? 

Túltárgyaltuk.

Figyelj, ezt a páros munkát időpocsékolásnak tartom. Mivel mégis kénytelen 
vagyok veled csinálni ezt a projektet, a következőt javaslom: én kidolgozom az egészet, te meg cserébe elmondod Herczegnek az értékelésnél, hogy milyen jó csapattárs vagyok.

Aa

Gáspár, nO’Para

nO’Para

Felőlem…

Flowra

Flowra

Hali!

Azt hiszed, nem tudtuk? 
      szakadok

Akkor hogy akarod 
megbeszélni a projektet?!

Flowra letiltotta

Na jó, indítok egy hívást!

Na, mi van, firka?

Flowra

Nem akarom!!!!

Neeeee!!!! Nem fogok egy 
firkával csevegni.

Upsz, elárultam, hogy hívunk 
titeket titokban. 

Aa

Frida, Flowra

Sziasztok!

Létrehoztam a közös 

csoportot. Keressétek meg 

az órán kijelölt párotokat, 

akivel a projekten fogtok 

dolgozni! Tehát még

egyszer: a feladat az,

hogy készítsetek plakátot

a színházban látott Rómeó 

és Júlia előadáshoz! Nem a 

kivitelezés a fontos, inkább 

próbáljatok minél több 

gondolati elemet, motívumot 

megjeleníteni a plakát

formai jellegzetességeinek 

megtartásával! 

Várom a munkákat! 

Köszönöm!

Aa

Herczeg,+20

+9

Látta ma 7.30

Na, akkor megcsináljuk azt a drámás cuccot?

Aa

Ray-ka, echat

Látta 20:42

Na, akkor megcsináljuk azt a drámás cuccot?

Látta 18:24

Na, akkor megcsináljuk azt a drámás cuccot?

Hogyan meséli el a) Boticselló b) Ms. Jordan c) a büfésorban mögöttük álló
matektanár azt az esetet, amikor Dénes összefestékezte Lionel mezét?

Miért eredménytelenek ezek a párbeszédek? Hol csúsznak félre?

Írd át valamelyik csetet úgy, hogy a szereplőknek sikerül egyeztetniük a közös 
feladat részleteit! Miben hasonlít az eredetire és miben különbözik tőle?

Nézd meg a Szöveggyűjteményben a Dajka és Júlia párbeszédét (II. felvonás 5. 
szín)! Hol és miért csúszik félre itt a párbeszéd?
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Aa

Frida, Flowra

Sziasztok!

Létrehoztam a közös 

csoportot. Keressétek meg 

az órán kijelölt párotokat, 

akivel a projekten fogtok 

dolgozni! Tehát még

egyszer: a feladat az,

hogy készítsetek plakátot

a színházban látott Rómeó 

és Júlia előadáshoz! Nem a 

kivitelezés a fontos, inkább 

próbáljatok minél több 

gondolati elemet, motívumot 

megjeleníteni a plakát

formai jellegzetességeinek 

megtartásával! 

Várom a munkákat! 

Köszönöm!

Aa

Herczeg,+20

+9

Látta ma 7.30

Na, akkor megcsináljuk azt a drámás cuccot?

Aa

Ray-ka, echat

Látta 20:42

Na, akkor megcsináljuk azt a drámás cuccot?

Látta 18:24

Na, akkor megcsináljuk azt a drámás cuccot?

Hogyan meséli el a) Boticselló b) Ms. Jordan c) a büfésorban mögöttük álló
matektanár azt az esetet, amikor Dénes összefestékezte Lionel mezét?

Miért eredménytelenek ezek a párbeszédek? Hol csúsznak félre?

Írd át valamelyik csetet úgy, hogy a szereplőknek sikerül egyeztetniük a közös 
feladat részleteit! Miben hasonlít az eredetire és miben különbözik tőle?

Nézd meg a Szöveggyűjteményben a Dajka és Júlia párbeszédét (II. felvonás 5. 
szín)! Hol és miért csúszik félre itt a párbeszéd?
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Nagy i te lj�en l ázba jö� e�ől a p lakátos projek�ől, rögtön 
ado� néhány képet régebb i e lőadásokról . Sőt, k iderült, 
hogy annak idején ő i s játszo�a Júl i át az egyetem i 
színjátszó csopo�jukban ! Sok m i ndent gondo ltam vo l na róla, 
de ezt nem . Á l l ítólag nagypapa i s a színpadon l á�a meg 
e lőször…
   Azt mondta, fiata l korában imádo� színházba járn i . 
Rengeteget m�élt rég i e lőadásokról, arról, hogy könyörögték 
fe l magukat a karzatra Magd i nén ive l �ténként, hogy m i nél 
többször l áthassák a kedvenc színészüket, meg hogyan 
töltö�ek órákat a művészbejáró e lő� e lőadás után, hátha 
l áthatják őt . Egyszer még az öltözőkhöz i s bejuto�ak, de 
a sz igorú po�ás k it�séke lte őket…   E l kép�ztő ! Szuper vo lt ve l e i l y�m ikről b�zélgetn i .

szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.szep t .  26.

Nagy i te lj�en l ázba jö� e�ől a p lakátos projek�ől, rögtön 

A felső képen a Júliát játszó első magyar színésznő, Lendvayné Hivatal Anikó 
látható, Rómeót az előadásban férje, Lendvay Márton alakította 1844-ben. Nézz 
utána, milyen technikával készült a kép! 

1899-ben Beregi Oszkár játszotta Rómeót. Hogyan jellemeznéd a karaktert a jelmez
és a testtartás alapján?

A Rómeót és Júliát együtt ábrázoló fotó 1963-ban készült Latinovits Zoltánról és 
Ruttkai Éváról a Vígszínház akkori igazgatója, Várkonyi Zoltán által rendezett 
előadásban. Keress olyan szövegrészeket a drámában, amelyek elhangzásakor ez 
a kép készülhetett volna!
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Nagy i te lj�en l ázba jö� e�ől a p lakátos projek�ől, rögtön 
ado� néhány képet régebb i e lőadásokról . Sőt, k iderült, 
hogy annak idején ő i s játszo�a Júl i át az egyetem i 
színjátszó csopo�jukban ! Sok m i ndent gondo ltam vo l na róla, 
de ezt nem . Á l l ítólag nagypapa i s a színpadon l á�a meg 
e lőször…
   Azt mondta, fiata l korában imádo� színházba járn i . 
Rengeteget m�élt rég i e lőadásokról, arról, hogy könyörögték 
fe l magukat a karzatra Magd i nén ive l �ténként, hogy m i nél 
többször l áthassák a kedvenc színészüket, meg hogyan 
töltö�ek órákat a művészbejáró e lő� e lőadás után, hátha 
l áthatják őt . Egyszer még az öltözőkhöz i s bejuto�ak, de 
a sz igorú po�ás k it�séke lte őket…   E l kép�ztő ! Szuper vo lt ve l e i l y�m ikről b�zélgetn i .

szep t .  26.

A felső képen a Júliát játszó első magyar színésznő, Lendvayné Hivatal Anikó 
látható, Rómeót az előadásban férje, Lendvay Márton alakította 1844-ben. Nézz 
utána, milyen technikával készült a kép! 

1899-ben Beregi Oszkár játszotta Rómeót. Hogyan jellemeznéd a karaktert a jelmez
és a testtartás alapján?

A Rómeót és Júliát együtt ábrázoló fotó 1963-ban készült Latinovits Zoltánról és 
Ruttkai Éváról a Vígszínház akkori igazgatója, Várkonyi Zoltán által rendezett 
előadásban. Keress olyan szövegrészeket a drámában, amelyek elhangzásakor ez 
a kép készülhetett volna!
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P L A K Á T
- célja: figyelemfelhívás az előadásra
- szerkezete: rejtvény, megfejtése a néző feladata
- ta�alma: egy központi gondolat megfogalmazása 
  képi zközök segítségével
- zközei :
   - egyszerűség, tiszta, leegyszerűsíte� formák
   - kevés, jól választo� szín, betűtípus, grafikai elem
   - arányok, kiemelések, sűrítés 
- a képi megfogalmazás és a ta�almi gondolat közö�i 
kapcsolat megé�ése é�elmezé�, átgondolá� igényel

Yulee

Yulee

Szia! Csak beszélni akartam 

a projekttel kapcsolatban.

Hogy kezdjünk neki?

Igen, nekem is eszembe 

jutott már…

Az én nagymamám már 

nekikezdett.     Nagy 

Shakespeare-rajongó. 

A kezembe nyomott régi 

előadásfotókat meg a drámát 

valami díszkötésben.

Aa

O’More,Yulee valami régi díszkötésben.

Yulee

Yulee

Akkor nekem már csak rajzolnom kell. 

Ahhoz képest, hogy azt gondoltam, semmit sem fogok érteni belőle… 

Valahogyan az előadáshoz is kapcsolódnia kellene. Egyébként neked tetszett?

Ja, ettől én is tartottam…

Aa

Fura, hogy ilyen kevésen múlhatnak a dolgok… De ezt nem lehet egy plakáton ábrázolni…

O’More,Yulee

Fura, hogy ilyen kevésen múlhatnak a dolgok… De ezt nem lehet egy plakáton ábrázolni…

Yulee

Hogy esetleg találkozhatnánk.
Mondjuk, holnap négykor a színház előtt, a szökőkútnál?

Megpróbálhatnánk úgy, hogy… ááá, nehéz ezt csetben leírni.

Mi lenne, ha…

Arra gondoltam…

Mire?

Aa

O’More,Yulee

Yulee

Edzésen vagyok.

Edzésen vagyok.

Yulee

Akkor hagyjuk! 

Csak egy ötlet volt.

Szuper!!!!

Mármint az időpont nem jó…

Ötkor esetleg?

Mert nem érnék oda 

az edzésről…

Aa

O’More,Yulee

Keress az interneten a Rómeó és Júlia előadásaihoz készült plakátokat! 
Tudsz-e következtetni az előadások stílusára, központi gondolatára
a plakátok alapján? Hogyan érvényesülnek bennük a fenti szempontok?

Aa

Aa

Készíts plakátot egy általad látott vagy elképzelt Rómeó és Júlia - előadáshoz 
vagy filmhez! Ahogy Herczeg tanárnő mondaná, nem a kivitelezés a fontos, 
inkább próbálj minél több gondolati elemet, motívumot megjeleníteni a plakát 
formai jellegzetességeinek megtartásával!

Ismersz olyan irodalmi művet vagy filmet, amelyikben kevésen múlik a boldog
vagy szomorú befejezés?
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P L A K Á T
- célja: figyelemfelhívás az előadásra
- szerkezete: rejtvény, megfejtése a néző feladata
- ta�alma: egy központi gondolat megfogalmazása 
  képi zközök segítségével
- zközei :
   - egyszerűség, tiszta, leegyszerűsíte� formák
   - kevés, jól választo� szín, betűtípus, grafikai elem
   - arányok, kiemelések, sűrítés 
- a képi megfogalmazás és a ta�almi gondolat közö�i 
kapcsolat megé�ése é�elmezé�, átgondolá� igényel

Yulee

Yulee

Szia! Csak beszélni akartam 

a projekttel kapcsolatban.

Hogy kezdjünk neki?

Igen, nekem is eszembe 

jutott már…

Az én nagymamám már 

nekikezdett.     Nagy 

Shakespeare-rajongó. 

A kezembe nyomott régi 

előadásfotókat meg a drámát 

valami díszkötésben.

Aa

O’More,Yulee valami régi díszkötésben.

Yulee

Yulee

Akkor nekem már csak rajzolnom kell. 

Ahhoz képest, hogy azt gondoltam, semmit sem fogok érteni belőle… 

Valahogyan az előadáshoz is kapcsolódnia kellene. Egyébként neked tetszett?

Ja, ettől én is tartottam…

Aa

Fura, hogy ilyen kevésen múlhatnak a dolgok… De ezt nem lehet egy plakáton ábrázolni…

O’More,Yulee

Fura, hogy ilyen kevésen múlhatnak a dolgok… De ezt nem lehet egy plakáton ábrázolni…

Yulee

Hogy esetleg találkozhatnánk.
Mondjuk, holnap négykor a színház előtt, a szökőkútnál?

Megpróbálhatnánk úgy, hogy… ááá, nehéz ezt csetben leírni.

Mi lenne, ha…

Arra gondoltam…

Mire?

Aa

O’More,Yulee

Yulee

Edzésen vagyok.

Edzésen vagyok.

Yulee

Akkor hagyjuk! 

Csak egy ötlet volt.

Szuper!!!!

Mármint az időpont nem jó…

Ötkor esetleg?

Mert nem érnék oda 

az edzésről…

Aa

O’More,Yulee

Keress az interneten a Rómeó és Júlia előadásaihoz készült plakátokat! 
Tudsz-e következtetni az előadások stílusára, központi gondolatára
a plakátok alapján? Hogyan érvényesülnek bennük a fenti szempontok?

Készíts plakátot egy általad látott vagy elképzelt Rómeó és Júlia - előadáshoz 
vagy filmhez! Ahogy Herczeg tanárnő mondaná, nem a kivitelezés a fontos, 
inkább próbálj minél több gondolati elemet, motívumot megjeleníteni a plakát 
formai jellegzetességeinek megtartásával!

Ismersz olyan irodalmi művet vagy filmet, amelyikben kevésen múlik a boldog
vagy szomorú befejezés?
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É l etem l egfurább napja vo lt ez a ma i . Pont ötre é�em oda 

a színházhoz. Ő már o� vo lt, és naná, hogy a szökőkutat 

rajzo lta éppen . Megkérdeztem, m ié� szereti enny i re ezt

a he lyet . Leültünk a szökőkút peremére, és e lm�élte, hogy…

Ezen a sztori n anny i ra e l kezdtünk nevetn i, hogy vél etl enül 

meg löktem a könyökét, de akkora l endül e�e l, hogy az egész 

mappája egy tompa l occsanássa l be l e�e� a szökőkútba . 

Én meg egyből utána, hogy k i szedjem . 

   Persze megcsúsztam, rögtön e l ázo� a hajam, nem l á�am 

semm it . Aztán h i�e l en azt éreztem, hogy egy kéz megéri nt, 

és húz maga fe lé. K i ny ito�am a szemem, és o� l á�am egész 

köze l az arcát, me� add ig ra már benne á l ltunk m i ndke�en 

a szökőkútban, me� ő meg utánam ugro� – hogy 

megmentsen, hahaha, m i csoda romanti ka –, és be l enéztem

a szemébe, és e�ől te lj�en összezavarodtam . 

    Csak annyit bí�am kinyögn i, hogy ezt jól megcs ináltuk, 

aztán valahogy kimásztam a szökőkútból . Még zava�an meg-

kérdezte, tetsze�-e a kéz, amire csak azt tudtam mondan i, 

hogy muszáj hazamennem száraz ruháé�, aztán e lfuto�am.

Am ióta hazaé�em, fe lvá ltva v igyorgok és agya lok azon, 

hogy m i tö�ént, meg úgy öt percenként megnézem magam 

a tükörben . Lehet, hogy…?
Áááá, nem tudom, m it cs i ná ljak !

Azt h i szem, egyálta l án nem ke l l e� vo l na e lmennem . 

Remélem, nem l á�ak meg ! Ta lá l koztam egy firkáva l az i sko l án 

kívül – a több iek megöl nének…

   M i ndegy, a fe ladatot muszáj megcs i ná l nunk! Anny i jó 

ötl etünk van már… Ho l nap b�zél ek ve l e a su l i ban . 

szep t .  27.szep t .  27.szep t .  27.szep t .  27.szep t .  27.szep t .  27.szep t .  27.szep t .  27.szep t .  27.szep t .  27.szep t .  27.szep t .  27.szep t .  27.szep t .  27.szep t .  27.szep t .  27.szep t .  27.szep t .  27.szep t .  27.szep t .  27.szep t .  27.

É l etem l egfurább napja vo lt ez a ma i . Pont ötre é�em oda 
É l etem l egfurább napja vo lt ez a ma i . Pont ötre é�em oda 

a színházhoz. Ő már o� vo lt, és naná, hogy a szökőkutat 
a színházhoz. Ő már o� vo lt, és naná, hogy a szökőkutat É l etem l egfurább napja vo lt ez a ma i . Pont ötre é�em oda 

a színházhoz. Ő már o� vo lt, és naná, hogy a szökőkutat É l etem l egfurább napja vo lt ez a ma i . Pont ötre é�em oda 

rajzo lta éppen . Megkérdeztem, m ié� szereti enny i re ezt
rajzo lta éppen . Megkérdeztem, m ié� szereti enny i re ezt

a he lyet . Leültünk a szökőkút peremére, és e lm�élte, hogy…
a he lyet . Leültünk a szökőkút peremére, és e lm�élte, hogy…

Ezen a sztori n anny i ra e l kezdtünk nevetn i, hogy vél etl enül 
Ezen a sztori n anny i ra e l kezdtünk nevetn i, hogy vél etl enül 

meg löktem a könyökét, de akkora l endül e�e l, hogy az egész 
meg löktem a könyökét, de akkora l endül e�e l, hogy az egész 

mappája egy tompa l occsanássa l be l e�e� a szökőkútba . 
mappája egy tompa l occsanássa l be l e�e� a szökőkútba . 

Én meg egyből utána, hogy k i szedjem . 
Én meg egyből utána, hogy k i szedjem . mappája egy tompa l occsanássa l be l e�e� a szökőkútba . 

Én meg egyből utána, hogy k i szedjem . mappája egy tompa l occsanássa l be l e�e� a szökőkútba . 

   Persze megcsúsztam, rögtön e l ázo� a hajam, nem l á�am 
   Persze megcsúsztam, rögtön e l ázo� a hajam, nem l á�am 

semm it . Aztán h i�e l en azt éreztem, hogy egy kéz megéri nt, 
semm it . Aztán h i�e l en azt éreztem, hogy egy kéz megéri nt, 

és húz maga fe lé. K i ny ito�am a szemem, és o� l á�am egész 
és húz maga fe lé. K i ny ito�am a szemem, és o� l á�am egész 

köze l az arcát, me� add ig ra már benne á l ltunk m i ndke�en 
köze l az arcát, me� add ig ra már benne á l ltunk m i ndke�en 

a szökőkútban, me� ő meg utánam ugro� – hogy 
a szökőkútban, me� ő meg utánam ugro� – hogy 

megmentsen, hahaha, m i csoda romanti ka –, és be l enéztem
megmentsen, hahaha, m i csoda romanti ka –, és be l enéztem

a szemébe, és e�ől te lj�en összezavarodtam . 
a szemébe, és e�ől te lj�en összezavarodtam . 

Csak annyit bí�am kinyögn i, hogy ezt jól megcs ináltuk, 
Csak annyit bí�am kinyögn i, hogy ezt jól megcs ináltuk, 

aztán valahogy kimásztam a szökőkútból . Még zava�an meg
aztán valahogy kimásztam a szökőkútból . Még zava�an meg-

kérdezte, tetsze�-e a kéz, amire csak azt tudtam mondan i, 
kérdezte, tetsze�-e a kéz, amire csak azt tudtam mondan i, 

hogy muszáj hazamennem száraz ruháé�, aztán e lfuto�am.
hogy muszáj hazamennem száraz ruháé�, aztán e lfuto�am.

Írd meg a naplóból hiányzó részt úgy, hogy O'More története 
valóban a folytatásban leírt hatást váltsa ki Yulee-ból!

Szerinted hogyan alakulhatott a beszélgetés Yulee és anyukája között, 
miután hazaért?

ANYA Mi történt veled? Csuromvíz vagy!!!
YULEE ...
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É l etem l egfurább napja vo lt ez a ma i . Pont ötre é�em oda 

a színházhoz. Ő már o� vo lt, és naná, hogy a szökőkutat 

rajzo lta éppen . Megkérdeztem, m ié� szereti enny i re ezt

a he lyet . Leültünk a szökőkút peremére, és e lm�élte, hogy…

Ezen a sztori n anny i ra e l kezdtünk nevetn i, hogy vél etl enül 

meg löktem a könyökét, de akkora l endül e�e l, hogy az egész 

mappája egy tompa l occsanássa l be l e�e� a szökőkútba . 

Én meg egyből utána, hogy k i szedjem . 

   Persze megcsúsztam, rögtön e l ázo� a hajam, nem l á�am 

semm it . Aztán h i�e l en azt éreztem, hogy egy kéz megéri nt, 

és húz maga fe lé. K i ny ito�am a szemem, és o� l á�am egész 

köze l az arcát, me� add ig ra már benne á l ltunk m i ndke�en 

a szökőkútban, me� ő meg utánam ugro� – hogy 

megmentsen, hahaha, m i csoda romanti ka –, és be l enéztem

a szemébe, és e�ől te lj�en összezavarodtam . 

    Csak annyit bí�am kinyögn i, hogy ezt jól megcs ináltuk, 

aztán valahogy kimásztam a szökőkútból . Még zava�an meg-

kérdezte, tetsze�-e a kéz, amire csak azt tudtam mondan i, 

hogy muszáj hazamennem száraz ruháé�, aztán e lfuto�am.

Am ióta hazaé�em, fe lvá ltva v igyorgok és agya lok azon, 

hogy m i tö�ént, meg úgy öt percenként megnézem magam 

a tükörben . Lehet, hogy…?
Áááá, nem tudom, m it cs i ná ljak !

Azt h i szem, egyálta l án nem ke l l e� vo l na e lmennem . 

Remélem, nem l á�ak meg ! Ta lá l koztam egy firkáva l az i sko l án 

kívül – a több iek megöl nének…

   M i ndegy, a fe ladatot muszáj megcs i ná l nunk! Anny i jó 

ötl etünk van már… Ho l nap b�zél ek ve l e a su l i ban . 

szep t .  27. Am ióta hazaé�em, fe lvá ltva v igyorgok és agya lok azon, 
Am ióta hazaé�em, fe lvá ltva v igyorgok és agya lok azon, 

hogy m i tö�ént, meg úgy öt percenként megnézem magam 
hogy m i tö�ént, meg úgy öt percenként megnézem magam 

a tükörben . Lehet, hogy…?a tükörben . Lehet, hogy…?
Áááá, nem tudom, m it cs i ná ljak
Áááá, nem tudom, m it cs i ná ljaka tükörben . Lehet, hogy…?
Áááá, nem tudom, m it cs i ná ljaka tükörben . Lehet, hogy…?

!

Azt h i szem, egyálta l án nem ke l l e� vo l na e lmennem . 
Azt h i szem, egyálta l án nem ke l l e� vo l na e lmennem . 

Remélem, nem l á�ak megRemélem, nem l á�ak meg ! Ta lá l koztam egy firkáva l az i sko l án 
 Ta lá l koztam egy firkáva l az i sko l án 

kívül – a több iek megöl nének…
kívül – a több iek megöl nének…

   M i ndegy, a fe ladatot muszáj megcs i ná l nunk! Anny i jó 
   M i ndegy, a fe ladatot muszáj megcs i ná l nunk! Anny i jó 

ötl etünk van már… Ho l nap b�zél ek ve l e a su l i ban . 
ötl etünk van már… Ho l nap b�zél ek ve l e a su l i ban . Írd meg a naplóból hiányzó részt úgy, hogy O'More története 

valóban a folytatásban leírt hatást váltsa ki Yulee-ból!

Szerinted hogyan alakulhatott a beszélgetés Yulee és anyukája között, 
miután hazaért?

ANYA Mi történt veled? Csuromvíz vagy!!!
YULEE ...
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Bajnok
Balhét akarsz?

milaN’O

Srácok, ezt Herczeg tanárnő is olvassa.

#NekedMILÁNtibike#
Nézd meg jobban, nagybetűvel írom a nevem, tibike! 

O’More
Elég már!

milan’O

Azon kívül máshoz is értesz?

Bajnok

Na, vártam, hogy megszólalj. Csá, milánka, itt az én emberem.

Aa

Herczeg,+20

Mi vaaaaan? Erről én miért 
nem tudok?

Tibi, rossz csoportban vagy. Ez a 
közös cset, fogd vissza magad.Bajnok

nO’Para

Te mit keresel itt, Mr. #nemakarokbalhét#?milaN’O
Az egódon kívül semmi mást 
nem érzékelsz?

Gáspár
Srácok, ezt Herczeg tanárnő 
is olvassa.

Aa

Herczeg,+20

Te kajak kavarsz egy firkával? 

Vilzon

Aa

Flowra

Mi vaaaaan? Erről én miért 
nem tudok?

Most jártok vagy nem?

Kapufa

Bunyó lesz?

Gáspár

Az gáz. Firkával nem 
beszélünk, rá se nézünk. 
Ez alap.

Herczeg,+20

Bajnok

Mit csináltál egy firkával 

a szökőkútnál tegnap? 

Fürdőzés a szabadban? 

Titokban jártok, vagy mi?

Vilzon

Te kajak kavarsz egy firkával? 

Tőlem kérdezi. 

Ray-ka

Kitől kérdezed? Miről 

beszélsz?

Flowra

Yulee

Agyadra ment az edzés? 

Aa

Herczeg,+20

A cset alapján próbáld kitalálni, kinek milyen szerepe lehet az osztályában,
és rajzold meg a két osztályon belüli viszonyrendszert!

Mi okozta a feszültséget a közös csoportban? Kik között alakult ki konfliktus? Kik 
a hangadók? Kik a békítők? Kik maradtak ki a szóváltásból? Mit gondolsz, miért?

Tényleg!! Miért is? Most 
sírva egymás nyakába 
borultok?

Gáspár
Srácok, ebből baj lesz…Bajnok

milan’O
Gáspár

Ez háború. Én szóltam. 
Szállj le róla!

Bajnok
Sok sikert a túléléshez! 
Esélyetek zéró.

nO’Para

Aa

Ne itt őrjöngjetek! Beszéljük meg holnap 
a suliban!

Herczeg,+20Bajnok

Nincs elég csaj a suliban? 

Neked a sportosztály tabu.

#NekedMILÁNtibike#

Tényleg!! Miért is??? Most 

sírva egymás nyakába 
borultok?

O’More

Világos voltam?

Ez nem a középkor!

Tulajdonképpen miért 
utáljuk így egymást?

Nézd meg jobban, 
nagybetűvel írom a nevem, 

tibike! 

milan’O

Aa

Herczeg,+20

Herczeg tanárnő csak aznap este olvasta el ezt a csetdialógust. Mit gon- 
dolhat erről most?

Melyik megszólalások élezik ki az ellentétet? Melyek igyekeznek tompítani?

Írj meg néhány csetdialógust, ahol a barátok vagy barátnők megtárgyalják 
a történteket!
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Aa
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dolhat erről most?
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Írj meg néhány csetdialógust, ahol a barátok vagy barátnők megtárgyalják 
a történteket!
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Olvasd el a Rómeó és Júlia szereplőinek felsorolását a dráma elején! Kik a fősze-
replők és kik a mellékszereplők a drámában? Indokold is meg, kit miért soroltál 
a választott csoportba!

Mennyi idő alatt és hány helyszínen játszódik a dráma?

Hogyan jellemeznéd a következő szereplőket: a) Bajnok b) Gáspár c) milaN'O 
d) nO'Para?

Hogyan reagálnának az előző feladat szereplői arra, hogy a) elégtelenre sikerül a  
röpdolgozatuk, b) váratlanul elmarad egy órájuk?

Találd ki annak a történetét, hogyan kötött barátságot a) Yulee Flowra és Ray-ka 
b) O’More, milaN’O és nO’Para!

Kik vannak most döntési helyzetben? Hogyan dönthetnek?

Mondj példát arra a drámából, amikor Rómeó vagy Júlia döntési helyzetbe kerül! 
Hol cselekszenek az elvárásnak megfelelően? Hol térnek el az elvártaktól?

Keress szövegrészleteket a drámából, ahol az alábbi szereplők jellemzik a másikat:
a) a Dajka Rómeót b) a Dajka Júliát c) Capuletné Párist! Milyen jellemvonásokra 
derül fény ezekből?

Hol találsz a drámában komikus jeleneteket?

Kik a drámában a segítő szereplők? Kiknek és miben nyújtanak segítséget?

Vizsgáld meg a Rómeó és Júlia szerkezetét! Mi az alaphelyzet? Mi okozza a bonyodal-
mat? Hogyan bontakozik ez ki? Mi a fordulópont? Hol a tetőpont? Mi a megoldás?
Az itt használt fogalmaknak nézz utána a Kislexikonban!

Találj ki többféle egyszerű, mindennapi élethelyzetet, amelyekben a) feszültség 
keletkezik b) konfliktus alakul ki a résztvevők között!

Írj egy rövid cselekményvázlatot, amelyben elkülöníted az alaphelyzetet, bonyodalmat, 
kibontakozást, tetőpontot és megoldást! Komédiát vagy tragédiát írtál? Mitől lett az?

IV. FELVONÁS
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IV. FELVONÁS
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Bajnok

Gáspár

Ez jó. Édes kettesben???

Gratulálok a plakáthoz! 

Tényleg nagyon kifejező lett.

Ray-ka

Yulee, átjössz privibe?

Beszélnünk kellene!

Aa

Herczeg,+20

Bajnok

Helyes. Beszéljetek!

nO’Para

Tibi, ne itt…

Flowra

Elmegyek.

Ray-ka

Elmész?

Ne mááár! Egy firkával szóba 

sem kellene állnod.

Aa

Yulee,+2

Flowra

Persze, hogy nem. Ugye?????

Mondd azt, hogy edzésed van.

Ray-ka

Ne menj! Tibi nagyon ideges.

Ray-ka

Ne menj! Tibi nagyon ideges.

Csak meg ne lássanak megint…

Flowra
Csak. Ez így van és kész. Mit mondasz majd a többieknek?

Aa

Yulee,+2

Flowra
Te még biztatod? Na, énkiléptem ebből az egészből.

Elegem van már ebből. Miértis kell utálnunk a firkákat?!

Nem érdekelnek a többiek.

Sziasztok! 

Remélem, a következő órán 
tudjuk folytatni a csetben 
felmerült nézeteltérések 
tisztázását. 
Még egyszer gratulálok
a nyertes párosnak
a plakáthoz! Most azért
írok, mert az imént érkezett
egy nagyszerű lehetőség:
meghívást kaptunk
a színháztól egy holnapi, 
különleges programra!
Az esti előadás után 
feldolgozó foglalkozást 
tartanak a korábban együtt 
látott Rómeó és Júliához 
kapcsolódóan. Ez egy
most induló kísérlet,
minden iskolából küldhetünk 
két diákot. Arra gondoltam,
hogy ezt jutalomként
a legjobb plakát készítőinek 
ajánlom fel. Ma estig várom 
a visszajelzéseteket, 
hogy el tudtok-e menni!

Köszönöm!

Aa

Herczeg,+20

+9

Alkosd meg Herczeg tanárnő adatlapját, ami egy közösségi média felületén található! 

Mit jelent a színház által kínált feldolgozó foglalkozás? Nézz utána az interneten!

Hogyan segít a drámában a Dajka Júliának?

Milyen érvek szólnak mellette, és mik ellene, hogy Yulee elmenjen a színházba?
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minden iskolából küldhetünk 
két diákot. Arra gondoltam,
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Herczeg,+20
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Alkosd meg Herczeg tanárnő adatlapját, ami egy közösségi média felületén található! 

Mit jelent a színház által kínált feldolgozó foglalkozás? Nézz utána az interneten!

Hogyan segít a drámában a Dajka Júliának?

Milyen érvek szólnak mellette, és mik ellene, hogy Yulee elmenjen a színházba?
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nO’Para

Elmész?

milaN’O

Majd bolond lesz. Egy spurival? 

Tibisztán hű alattvalójával?

Elmegyek.

Aa

O’More,+2

nO’Para

Tibi nagyon begőzölt…

nO’Para

Nem tudom. Elég balhésak…

milaN’O

Szerinted mit fog csinálni? 

Elállja a bandájával 

a főbejáratot?!

milaN’O

Túl sok akciófilmet néztél 

mostanában.

Túl sok akciófilmet néztél mostanában.

milaN’O
Tibi a gáz. Ha akarod, mi is odamegyünk.

Nem lesz semmi gáz. No para!

De azért kösz, hogy felajánlottad…

Nem kell…

Aa

O’More,+2

nO’Para
Na ne vidd túlzásba a halálkodást!

milaN’O
Ha-ha-ha-halálkodás?!?!

okt. 11.

„Színház az egész v i l ág , és színész benne m i nden férfi és nő.”   Erről ke l l ene mo� foga lmazá� írnom, de nem tudok koncentrá l n i , egyfo lytában csak a ma �tére gondo l ok . M i fog tö énn i, ha meg i nt ta lá l kozunk o a szökőkútná l…? Egész héten próbá ltam normál i san v i se l kedn i, még a dráma- órán i s k ibí am, hogy ne nézzek rá… És akkor jön ez a „soha v i s sza nem térő” l ehetőség , hogy e lmehetünk ke�ben (?!?!?!) erre a fog la l kozásra . Már meg i nt úgy ke l l ta l á l koznunk, hogy m i ndenk i tud róla ! Ha lega lább osztálytársak lennénk, kevésbé lenne kínos… De nehogy már engedélyt ke l ljen kérnem Tib itől vagy bárk itől ! Tényleg m indenk i meg van őrülve, már a saját barátnőimmel se lehet b�zéln i…

Hangosítsd ki a) nO'Para, b) Flowra, c) egy általad választott osztály-
társ gondolatait a kialakult helyzetről! 

Szerinted kivel tudna még beszélni Yulee minderről?

Mivel váltja ki a drámában Rómeó Tybalt haragját?

Yulee és O’More tehát elmennek a színházba. Készítsd el a) azt a kettejük közt 
zajló csetdialógust, amelyben közösen erre a döntésre jutnak, b) azt a napló- 
bejegyzést, amelyben Yulee meggyőzi saját magát, c) azt a vázlatfüzetoldalt, 
amelyben O’More megfogalmazza a helyzettel kapcsolatos érzéseit!
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Tibi nagyon begőzölt…

nO’Para

Nem tudom. Elég balhésak…

milaN’O

Szerinted mit fog csinálni? 

Elállja a bandájával 

a főbejáratot?!

milaN’O

Túl sok akciófilmet néztél 

mostanában.

Túl sok akciófilmet néztél mostanában.

milaN’O
Tibi a gáz. Ha akarod, mi is odamegyünk.

Nem lesz semmi gáz. No para!

De azért kösz, hogy felajánlottad…

Nem kell…

Aa

O’More,+2

nO’Para
Na ne vidd túlzásba a halálkodást!

milaN’O
Ha-ha-ha-halálkodás?!?!

okt. 11.

„Színház az egész v i l ág , és színész benne m i nden férfi és nő.”   Erről ke l l ene mo� foga lmazá� írnom, de nem tudok koncentrá l n i , egyfo lytában csak a ma �tére gondo l ok . M i fog tö énn i, ha meg i nt ta lá l kozunk o a szökőkútná l…? Egész héten próbá ltam normál i san v i se l kedn i, még a dráma- órán i s k ibí am, hogy ne nézzek rá… És akkor jön ez a „soha v i s sza nem térő” l ehetőség , hogy e lmehetünk ke�ben (?!?!?!) erre a fog la l kozásra . Már meg i nt úgy ke l l ta l á l koznunk, hogy m i ndenk i tud róla ! Ha lega lább osztálytársak lennénk, kevésbé lenne kínos… De nehogy már engedélyt ke l ljen kérnem Tib itől vagy bárk itől ! Tényleg m indenk i meg van őrülve, már a saját barátnőimmel se lehet b�zéln i…

M i fog tö énn i, ha meg i nt ta lá l kozunk o a szökőkútná l…? Egész héten próbá ltam normál i san v i se l kedn i, még a dráma- 
Egész héten próbá ltam normál i san v i se l kedn i, még a dráma- órán i s k ibí am, hogy ne nézzek rá… És akkor jön ez 
órán i s k ibí am, hogy ne nézzek rá… És akkor jön ez 

Egész héten próbá ltam normál i san v i se l kedn i, még a dráma- órán i s k ibí am, hogy ne nézzek rá… És akkor jön ez 

Egész héten próbá ltam normál i san v i se l kedn i, még a dráma- 
a „soha v i s sza nem térő” l ehetőség , hogy e lmehetünk 
a „soha v i s sza nem térő” l ehetőség , hogy e lmehetünk ke�ben (?!?!?!) erre a fog la l kozásra . Már meg i nt 
ke�ben (?!?!?!) erre a fog la l kozásra . Már meg i nt úgy ke l l ta l á l koznunk, hogy m i ndenk i tud róla ! 
úgy ke l l ta l á l koznunk, hogy m i ndenk i tud róla ! Ha lega lább osztálytársak lennénk, kevésbé lenne 
Ha lega lább osztálytársak lennénk, kevésbé lenne kínos… De nehogy már engedélyt ke l ljen kérnem 
kínos… De nehogy már engedélyt ke l ljen kérnem  Tényleg m indenk i meg van  Tényleg m indenk i meg van őrülve, már a saját barátnőimmel se lehet b�zéln i…
őrülve, már a saját barátnőimmel se lehet b�zéln i…

“ Tudjuk,
Tudjuk,
Tudjuk  mik vagyunk,

 mik vagyunk,

 mik vagyunk

de nem tudjuk ám,

de nem tudjuk ám,

de nem tudjuk ám
mivé lehetünk.”

William Shakespeare:

Hamlet

őrülve, már a saját barátnőimmel se lehet b�zéln i…
őrülve, már a saját barátnőimmel se lehet b�zéln i…
őrülve, már a saját barátnőimmel se lehet b�zéln i…
őrülve, már a saját barátnőimmel se lehet b�zéln i…

Hangosítsd ki a) nO'Para, b) Flowra, c) egy általad választott osztály-
társ gondolatait a kialakult helyzetről! 

Szerinted kivel tudna még beszélni Yulee minderről?

Mivel váltja ki a drámában Rómeó Tybalt haragját?

Yulee és O’More tehát elmennek a színházba. Készítsd el a) azt a kettejük közt 
zajló csetdialógust, amelyben közösen erre a döntésre jutnak, b) azt a napló- 
bejegyzést, amelyben Yulee meggyőzi saját magát, c) azt a vázlatfüzetoldalt, 
amelyben O’More megfogalmazza a helyzettel kapcsolatos érzéseit!
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Na, mindjá� indulnom kel l… Remélem, Tibi nem gondolta komolyan, 

amit a folyosón utánam szólt… De hát mi tö�énhetne? Találkozunk 

a színház elő�, bemegyünk, részt vzünk a foglalkozáson, kijövünk. 

Valahogy mégis olyan rossz előérzetem van…

okt. 11. es te 8

Még mindig semmi!!! Pedig olyan jól indult…
Fél tízkor találkoztunk a szökőkútnál . Először egyikünk se tudta, 

mit kezdjen a helyze�el. Aztán azt mondta, hogy nagyon

jó így a hajam. Pedig nem csináltam vele semmit… na jó, egy 

kicsit talán máshogy fogtam össze, mint általában szoktam. 

Nem is tudtam erre mit felelni, kínomban gyorsan megdicsé�em 

a pulcsiját. Aztán nagy csönd le�. Egyszer csak éreztem, hogy 

finoman megérinti a kezemet. El aka�am húzni, de valahogy nem 

ment. Az egész pár másodpercig ta�o�, me� be kel le� mennünk

a foglalkozásra. De ez mind mintha már száz éve tö�ént volna… 

Legalább visszaírna…

okt. 12. hajnali 1

Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! 
Egyszerűen nem hiszem el!!!
És mo� hiába hívogatom, nem reagál…

okt. 11. éjfél

Mit mondhatott Tibi a folyosón Yulee-nak?

Kik és mikor hivatkoznak „rossz előérzetre”, „balsejtelemre” a drámában?

Hogyan utal előre a III. felvonás 5. színében Júlia megérzése a történet 
befejezésére?

Melyik jelenetek játszódnak éjszaka a drámában?

Nézz utána, mit jelent a végzetdráma kifejezés!
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Na, mindjá� indulnom kel l… Remélem, Tibi nem gondolta komolyan, 

amit a folyosón utánam szólt… De hát mi tö�énhetne? Találkozunk 

a színház elő�, bemegyünk, részt vzünk a foglalkozáson, kijövünk. 

Valahogy mégis olyan rossz előérzetem van…

okt. 11. es te 8

Még mindig semmi!!! Pedig olyan jól indult…
Fél tízkor találkoztunk a szökőkútnál . Először egyikünk se tudta, 

mit kezdjen a helyze�el. Aztán azt mondta, hogy nagyon

jó így a hajam. Pedig nem csináltam vele semmit… na jó, egy 

kicsit talán máshogy fogtam össze, mint általában szoktam. 

Nem is tudtam erre mit felelni, kínomban gyorsan megdicsé�em 

a pulcsiját. Aztán nagy csönd le�. Egyszer csak éreztem, hogy 

finoman megérinti a kezemet. El aka�am húzni, de valahogy nem 

ment. Az egész pár másodpercig ta�o�, me� be kel le� mennünk

a foglalkozásra. De ez mind mintha már száz éve tö�ént volna… 

Legalább visszaírna…

okt. 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1okt . 12. hajnali 1

Na, mindjá� indulnom kel l… Remélem, Tibi nem gondolta komolyan, 

a színház elő�, bemegyünk, részt vzünk a foglalkozáson, kijövünk. 
a színház elő�, bemegyünk, részt vzünk a foglalkozáson, kijövünk. 

Valahogy mégis olyan rossz előérzetem van…Valahogy mégis olyan rossz előérzetem van…

Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! 
Egyszerűen nem hiszem el!!!
És mo� hiába hívogatom, nem reagál…

okt. 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfélokt . 11. éjfél

Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! 

És mo� hiába hívogatom, nem reagál…És mo� hiába hívogatom, nem reagál…És mo� hiába hívogatom, nem reagál…És mo� hiába hívogatom, nem reagál…
Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! 
Egyszerűen nem hiszem elEgyszerűen nem hiszem elEgyszerűen nem hiszem el!!!
És mo� hiába hívogatom, nem reagál…Egyszerűen nem hiszem el
És mo� hiába hívogatom, nem reagál…Egyszerűen nem hiszem el
És mo� hiába hívogatom, nem reagál…Egyszerűen nem hiszem el
És mo� hiába hívogatom, nem reagál…Egyszerűen nem hiszem el
Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! 

!!!
Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! 
Egyszerűen nem hiszem elEgyszerűen nem hiszem el
És mo� hiába hívogatom, nem reagál…És mo� hiába hívogatom, nem reagál…Egyszerűen nem hiszem el
És mo� hiába hívogatom, nem reagál…Egyszerűen nem hiszem el
És mo� hiába hívogatom, nem reagál…Egyszerűen nem hiszem el
Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! 
Egyszerűen nem hiszem el
És mo� hiába hívogatom, nem reagál…És mo� hiába hívogatom, nem reagál…Egyszerűen nem hiszem el
Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! 
Egyszerűen nem hiszem elEgyszerűen nem hiszem el
És mo� hiába hívogatom, nem reagál…Egyszerűen nem hiszem el
És mo� hiába hívogatom, nem reagál…Egyszerűen nem hiszem elEgyszerűen nem hiszem elEgyszerűen nem hiszem elEgyszerűen nem hiszem el
És mo� hiába hívogatom, nem reagál…Egyszerűen nem hiszem el
És mo� hiába hívogatom, nem reagál…Egyszerűen nem hiszem elEgyszerűen nem hiszem el
Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! Mo� mi lz?! Minek jö�ek oda egyáltalán?! 
Egyszerűen nem hiszem elEgyszerűen nem hiszem elEgyszerűen nem hiszem elEgyszerűen nem hiszem elEgyszerűen nem hiszem elEgyszerűen nem hiszem el
És mo� hiába hívogatom, nem reagál…És mo� hiába hívogatom, nem reagál…És mo� hiába hívogatom, nem reagál…

Legalább visszaírna…

Mit mondhatott Tibi a folyosón Yulee-nak?

Kik és mikor hivatkoznak „rossz előérzetre”, „balsejtelemre” a drámában?

Hogyan utal előre a III. felvonás 5. színében Júlia megérzése a történet 
befejezésére?

Melyik jelenetek játszódnak éjszaka a drámában?

Nézz utána, mit jelent a végzetdráma kifejezés!
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Mié� nem bír vá laszo l n i?! Muszáj va lam ive l e ltere l nem 
a gondo lata imat, i nkább l eírom rész l et�en, m i tö�ént .
  A fog la l kozá� egy színházpedagógus ta�o a, érdek� 
játékok meg fe ladatok vo ltak, te lj�en be l emerültünk . 
Am ikor vége l e , és e l i ndu ltunk k ife lé, az e lőcsarnokban már 
sötét vo lt . K i cs it l emaradtunk a több iektől, és akkor 
rájö em, hogy o  hagytam az �ernyőmet . Mondtam, 
hogy menjen csak nyugodtan, nekem muszáj v i s szasza ladnom . 
De azt mondta, i nkább e l kísér, nehogy va lam i bajom �sék… 
Ezen e l neve em magam – akkor még sejte lmem sem vo lt, 
hogy…
  M iután megta lá ltuk az ernyőt, megpróbá ltunk arra 
v i s szamenn i, amerről jö ünk, de e ltévedtünk . Fe l -a l á mász-
ká ltunk a k iha lt fo lyosókon, sorban próbá l ga uk az ajtókat, 
de m i ndegy i k zárva vo lt . Aztán végre az egy i k k i nyílt, m i 
ped ig be léptünk .  Ahogy a szemünk hozzászoko  a fél homályhoz, úgy tűnt, 

egy k i cs i , ablakta lan szobában á l l u nk . Egyszer csak…

… a hátunk mögö  megszóla lt egy dörmögő hang , hogy 
m i meg m i a csodát ker�ünk i ?! Ahogy megfordu ltunk, 
egy bajszos öregúr ál lt e lő ünk, meg lehetősen mérg� arccal .
Megpróbáltuk e lmagyarázn i, hogy mi csak kijutn i szere ünk 
vo lna, de rögtön a szavunkba vágo , hogy azonnal i ndu ljunk
k ife lé, különben csúnya vége l�z, me� erre a részre idege- 
neknek ti los a bemenet! A színház ugyan is, ha nem tudnánk,
v�zély� üzem, civ i l eknek nem lehet csak úgy össze-v issza
bemászkál n i a ku l i s szák mögé! Még szerencse, hogy i  van
ő, az ügye lő, ak i erre i s ügye l, ha már i l yen óvatlanok és 
fele lőtlenek az emberek. H iába bizonyga uk, hogy véletlenül
keveredtünk oda, e ől csak még ideg�ebb l e , és k iabá l n i 
kezde , hogy le�obb l�z, ha v i l l ámgyorsan szedjük a lábun-
kat, me� nek i i  mo� be ke l l zárn ia, és egyébként i s tűr- 
hetetl en, hogy manapság már m i ndenk i be l e akarja ütn i 
az orrát m indenbe, am i nem i s az ő do lga . Szere em vo lna
kérdezn i va lam it, de már tuszko lt i s k ife lé, m iközben fo lya-
matosan dörmögö , hogy a rend így, a rendetl enség úgy, 
és már o  is vo ltunk a k ijáratnál . Hátra se nézve ki léptünk
az utcára, aho l azt l á uk, hogy…

okt. 12. hajnali 2
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  Ahogy a szemünk hozzászoko  a fél homályhoz, úgy tűnt, 

  Ahogy a szemünk hozzászoko  a fél homályhoz, úgy tűnt, 
egy k i cs i , ablakta lan szobában á l l u nk . Egyszer csak…

egy k i cs i , ablakta lan szobában á l l u nk . Egyszer csak…

Keress olyan színházat, amelyben dolgozik színházpedagógus! Mi a feladata?

Hogyan éleződik ki a helyzet a drámában a párbajjelenet előtt?

Mi a feladata az előadások alatt az ügyelőnek? Hogy néz ki egy ügyelőpult? 
Nézz utána!

Lapozz vissza a színházat ábrázoló rajzhoz, és keresd meg, hol találkozhat-
tak főszereplőink az ügyelővel! Mi mindenre láthattak rá onnan?

A következő oldalakon három eltérő változatot találsz arról, mi történt 
ezek után a színházban. Te melyikkel folytatnád a történetet? Miért?
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Mié� nem bír vá laszo l n i?! Muszáj va lam ive l e ltere l nem 
a gondo lata imat, i nkább l eírom rész l et�en, m i tö�ént .
  A fog la l kozá� egy színházpedagógus ta�o a, érdek� 
játékok meg fe ladatok vo ltak, te lj�en be l emerültünk . 
Am ikor vége l e , és e l i ndu ltunk k ife lé, az e lőcsarnokban már 
sötét vo lt . K i cs it l emaradtunk a több iektől, és akkor 
rájö em, hogy o  hagytam az �ernyőmet . Mondtam, 
hogy menjen csak nyugodtan, nekem muszáj v i s szasza ladnom . 
De azt mondta, i nkább e l kísér, nehogy va lam i bajom �sék… 
Ezen e l neve em magam – akkor még sejte lmem sem vo lt, 
hogy…
  M iután megta lá ltuk az ernyőt, megpróbá ltunk arra 
v i s szamenn i, amerről jö ünk, de e ltévedtünk . Fe l -a l á mász-
ká ltunk a k iha lt fo lyosókon, sorban próbá l ga uk az ajtókat, 
de m i ndegy i k zárva vo lt . Aztán végre az egy i k k i nyílt, m i 
ped ig be léptünk .  Ahogy a szemünk hozzászoko  a fél homályhoz, úgy tűnt, 

egy k i cs i , ablakta lan szobában á l l u nk . Egyszer csak…

… a hátunk mögö  megszóla lt egy dörmögő hang , hogy 
m i meg m i a csodát ker�ünk i ?! Ahogy megfordu ltunk, 
egy bajszos öregúr ál lt e lő ünk, meg lehetősen mérg� arccal .
Megpróbáltuk e lmagyarázn i, hogy mi csak kijutn i szere ünk 
vo lna, de rögtön a szavunkba vágo , hogy azonnal i ndu ljunk
k ife lé, különben csúnya vége l�z, me� erre a részre idege- 
neknek ti los a bemenet! A színház ugyan is, ha nem tudnánk,
v�zély� üzem, civ i l eknek nem lehet csak úgy össze-v issza
bemászkál n i a ku l i s szák mögé! Még szerencse, hogy i  van
ő, az ügye lő, ak i erre i s ügye l, ha már i l yen óvatlanok és 
fele lőtlenek az emberek. H iába bizonyga uk, hogy véletlenül
keveredtünk oda, e ől csak még ideg�ebb l e , és k iabá l n i 
kezde , hogy le�obb l�z, ha v i l l ámgyorsan szedjük a lábun-
kat, me� nek i i  mo� be ke l l zárn ia, és egyébként i s tűr- 
hetetl en, hogy manapság már m i ndenk i be l e akarja ütn i 
az orrát m indenbe, am i nem i s az ő do lga . Szere em vo lna
kérdezn i va lam it, de már tuszko lt i s k ife lé, m iközben fo lya-
matosan dörmögö , hogy a rend így, a rendetl enség úgy, 
és már o  is vo ltunk a k ijáratnál . Hátra se nézve ki léptünk
az utcára, aho l azt l á uk, hogy…

okt. 12. hajnali 2

… a hátunk mögö  megszóla lt egy dörmögő hang , hogy 

… a hátunk mögö  megszóla lt egy dörmögő hang , hogy 
m i meg m i a csodát ker�ünk i ?! Ahogy megfordu ltunk, 

m i meg m i a csodát ker�ünk i ?! Ahogy megfordu ltunk, 
egy bajszos öregúr ál lt e lő ünk, meg lehetősen mérg� arccal .

egy bajszos öregúr ál lt e lő ünk, meg lehetősen mérg� arccal .
Megpróbáltuk e lmagyarázn i, hogy mi csak kijutn i szere ünk 

Keress olyan színházat, amelyben dolgozik színházpedagógus! Mi a feladata?

Hogyan éleződik ki a helyzet a drámában a párbajjelenet előtt?

Mi a feladata az előadások alatt az ügyelőnek? Hogy néz ki egy ügyelőpult? 
Nézz utána!

Lapozz vissza a színházat ábrázoló rajzhoz, és keresd meg, hol találkozhat-
tak főszereplőink az ügyelővel! Mi mindenre láthattak rá onnan?

… a hátunk mögö  megszóla lt egy dörmögő hang , hogy 

A következő oldalakon három eltérő változatot találsz arról, mi történt 
ezek után a színházban. Te melyikkel folytatnád a történetet? Miért?
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… a hátunk mögö� megszóla lt egy sze líd hang , hogy hát m i 

meg m it se�epe�élünk i�? Ahogy megfordu ltunk, egy mo-

so lygós nén i á l lt e lő�ünk . Mondtuk, hogy m i csak próbá l nánk 

k ijutn i… Am i re azt vá laszo lta, hogy egyet se féljünk, majd 

ő segít rajtunk, v i szont jóte� he lyébe jót várj: segítsünk 

már nek i k i ci pe l n i azt a két nagy dobozny i ke l léket, me� 

nem bírja egyedül . Menet közben e lm�élte, hogy már több 

m i nt negyven éve ke l lék� i� a színházban, a l eghír�ebb 

színészeknek i s m i nd ig ő készíte�e oda, am i re az e lőadásban 

szükségük vo lt . Fiata l korában kacérkodo� a gondo la�a l, 

hogy színész l�z, de aztán rájö�, hogy nem a színpad, 

hanem a ke l léktár az ő i gaz i b i roda lma . Hosszan mutoga�a 

a k i n cse it, a tárgyakat, az �zközöket, és m i ndegy i khez 

vo lt va lam i jó tö�énete . A végén búcsúzóu l egy l ádára 

mutato�, hogy abból bárm it vá laszthatunk . E lőször azt 

h i�em, v i cce l, de aztán l á�am, hogy komo lyan gondo lja, 

és k i ve�em egy maszkot, am i ről k iderült, hogy egy rég i 

e lőadásban a Júl i át játszó színésznő v i se lte a bá l i je l enet-

ben . Ezután k i kísé� bennünket a kijáratig , kedv�en e lbú-

csúzo�, m i meg ki léptünk az utcára, aho l azt l á�uk, hogy…

… a hátunk mögö� becsapódo� 

az ajtó! Próbá ltuk rángatn i, 

k i ny itn i, de be lül ről nem vo lt rajta 

k i l i n cs . Csapdába kerültünk! 

Dörömböltünk meg k iabá ltunk, de nem 

jö� senk i… Azt kérdezte, fél ek-e, am i re 

mondtam, hogy csak akkor, ha ő i s . Márm i nt 

nem től em, hanem ezektől i�, mondta, és 

h i�e l en a fejemre dobo� va lam it, am i te lj�en 

beteríte�. Leráncigá ltam magamról : egy k i rá ly i 

pa lá� vo lt az. Szóva l a je lmeztárban vo ltunk! 

Gondo ltam, l ega lább e l szórakoztatjuk magunkat, 

amíg ránk nem ta lá l va lak i… Fe l próbá ltam egy csomó

ruhát meg ka lapot, ő ped ig kardokka l és koronákka l

rohangá lt . Tu lajdonképpen egészen izga lmas do l og l ehet 

színésznek l enn i… Uto ljá ra két maszkot ve�ünk fe l, nagyon

fura érzés vo lt . H i�elen mindke�en e lha l lga�unk, nagyon nagy

csönd l e�, ő ped ig e l kezde� fe lém köze l edn i… Ösztönösen 

hátra léptem, és akkor nek időltem va lam i nek, am i ka�ant,

és e�ől k i nyílt az ajtó. K i sza ladtam, ő utánam, vég ig a sötét 

fo lyosókon, és egyszer csak meg lá�am magam e lő� a k ijá ratot .

Gyorsan k i léptünk az utcára, aho l azt l á�uk, hogy…

”

… a hátunk mögö� megszóla lt egy sze líd hang , hogy hát m i 
… a hátunk mögö� megszóla lt egy sze líd hang , hogy hát m i 

meg m it se�epe�élünk i�? Ahogy megfordu ltunk, egy mo
meg m it se�epe�élünk i�? Ahogy megfordu ltunk, egy mo

so lygós nén i á l lt e lő�ünk . Mondtuk, hogy m i csak próbá l nánk 
so lygós nén i á l lt e lő�ünk . Mondtuk, hogy m i csak próbá l nánk 

Mit jelent a gyorsöltözés? Nézz utána!

Találj ki olyan jelenetet, amelynek szereplői a fenti szövegben megjelenő 
jelmezeket viselik!

Mit gondolsz, milyen kincsei lehetnek még a kellékesnek? Meséld el három 
elképzelt tárgy történetét!

Gyűjtsd össze, milyen kellékek szükségesek a Rómeó és Júlia báljelenetének 
előadásához!
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… a hátunk mögö� megszóla lt egy sze líd hang , hogy hát m i 

meg m it se�epe�élünk i�? Ahogy megfordu ltunk, egy mo-

so lygós nén i á l lt e lő�ünk . Mondtuk, hogy m i csak próbá l nánk 

k ijutn i… Am i re azt vá laszo lta, hogy egyet se féljünk, majd 

ő segít rajtunk, v i szont jóte� he lyébe jót várj: segítsünk 

már nek i k i ci pe l n i azt a két nagy dobozny i ke l léket, me� 

nem bírja egyedül . Menet közben e lm�élte, hogy már több 

m i nt negyven éve ke l lék� i� a színházban, a l eghír�ebb 

színészeknek i s m i nd ig ő készíte�e oda, am i re az e lőadásban 

szükségük vo lt . Fiata l korában kacérkodo� a gondo la�a l, 

hogy színész l�z, de aztán rájö�, hogy nem a színpad, 

hanem a ke l léktár az ő i gaz i b i roda lma . Hosszan mutoga�a 

a k i n cse it, a tárgyakat, az �zközöket, és m i ndegy i khez 

vo lt va lam i jó tö�énete . A végén búcsúzóu l egy l ádára 

mutato�, hogy abból bárm it vá laszthatunk . E lőször azt 

h i�em, v i cce l, de aztán l á�am, hogy komo lyan gondo lja, 

és k i ve�em egy maszkot, am i ről k iderült, hogy egy rég i 

e lőadásban a Júl i át játszó színésznő v i se lte a bá l i je l enet-

ben . Ezután k i kísé� bennünket a kijáratig , kedv�en e lbú-

csúzo�, m i meg ki léptünk az utcára, aho l azt l á�uk, hogy…

… a hátunk mögö� becsapódo� 

az ajtó! Próbá ltuk rángatn i, 

k i ny itn i, de be lül ről nem vo lt rajta 

k i l i n cs . Csapdába kerültünk! 

Dörömböltünk meg k iabá ltunk, de nem 

jö� senk i… Azt kérdezte, fél ek-e, am i re 

mondtam, hogy csak akkor, ha ő i s . Márm i nt 

nem től em, hanem ezektől i�, mondta, és 

h i�e l en a fejemre dobo� va lam it, am i te lj�en 

beteríte�. Leráncigá ltam magamról : egy k i rá ly i 

pa lá� vo lt az. Szóva l a je lmeztárban vo ltunk! 

Gondo ltam, l ega lább e l szórakoztatjuk magunkat, 

amíg ránk nem ta lá l va lak i… Fe l próbá ltam egy csomó

ruhát meg ka lapot, ő ped ig kardokka l és koronákka l

rohangá lt . Tu lajdonképpen egészen izga lmas do l og l ehet 

színésznek l enn i… Uto ljá ra két maszkot ve�ünk fe l, nagyon

fura érzés vo lt . H i�elen mindke�en e lha l lga�unk, nagyon nagy

csönd l e�, ő ped ig e l kezde� fe lém köze l edn i… Ösztönösen 

hátra léptem, és akkor nek időltem va lam i nek, am i ka�ant,

és e�ől k i nyílt az ajtó. K i sza ladtam, ő utánam, vég ig a sötét 

fo lyosókon, és egyszer csak meg lá�am magam e lő� a k ijá ratot .

Gyorsan k i léptünk az utcára, aho l azt l á�uk, hogy…

… a hátunk mögö� becsapódo� 
… a hátunk mögö� becsapódo� 

az ajtó! Próbá ltuk rángatn i, az ajtó! Próbá ltuk rángatn i, 

k i ny itn i, de be lül ről nem vo lt rajta 
k i ny itn i, de be lül ről nem vo lt rajta 

k i l i n cs . Csapdába kerültünk! k i l i n cs . Csapdába kerültünk! 

Dörömböltünk meg k iabá ltunk, de nem 
Dörömböltünk meg k iabá ltunk, de nem 

jö� senk i… Azt kérdezte, fél ek-e, am i re 
jö� senk i… Azt kérdezte, fél ek-e, am i re 

mondtam, hogy csak akkor, ha ő i s . Márm i nt 
mondtam, hogy csak akkor, ha ő i s . Márm i nt 

nem től em, hanem ezektől i�, mondta, és 
nem től em, hanem ezektől i�, mondta, és 

h i�e l en a fejemre dobo� va lam it, am i te lj�en 
h i�e l en a fejemre dobo� va lam it, am i te lj�en 

Leráncigá ltam magamról : egy k i rá ly i 
Leráncigá ltam magamról : egy k i rá ly i 

a je lmeztárban vo ltunk! a je lmeztárban vo ltunk! 

Gondo ltam, l ega lább e l szórakoztatjuk
Gondo ltam, l ega lább e l szórakoztatjuk magunkat,  magunkat, 

amíg ránk nem ta lá l va lak i… Fe l próbá ltam egy csomó
amíg ránk nem ta lá l va lak i… Fe l próbá ltam egy csomó

ruhát meg ka lapot, ő ped ig kardokka l és koronákka l
ruhát meg ka lapot, ő ped ig kardokka l és koronákka l

rohangá lt . Tu lajdonképpen egészen izga lmas do l og l ehet 
rohangá lt . Tu lajdonképpen egészen izga lmas do l og l ehet 

színésznek l enn i… Uto ljá ra két maszkot ve�ünk fe l, nagyon

“K
izökkent az idő

“K
izökkent az idő

“

;

– ó, kárhozat!

 kárhozat!

 kárhozat

Willi
am Shakespeare

Hamlet

”

… a hátunk mögö� becsapódo� 
… a hátunk mögö� becsapódo� 

Gyorsan k i léptünk az utcára, aho l azt l á�uk, hogy…
Gyorsan k i léptünk az utcára, aho l azt l á�uk, hogy…

Mit jelent a gyorsöltözés? Nézz utána!

Találj ki olyan jelenetet, amelynek szereplői a fenti szövegben megjelenő 
jelmezeket viselik!

Mit gondolsz, milyen kincsei lehetnek még a kellékesnek? Meséld el három 
elképzelt tárgy történetét!

Gyűjtsd össze, milyen kellékek szükségesek a Rómeó és Júlia báljelenetének 
előadásához!
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18 nem fogadott hívásYulee

…Tib i és M i l án o� á l l nak egymássa l szemben a szökőkútná l ! ! !

Gyermekgyógyászati KlinikaSürgősségi Sebészeti Osztály

Felvétel időpontja:  október 11.  23:12Beteg neve:            Milán

AMBULÁNS LAP
AMBULÁNS LAPFelvétel időpontja:  október 11.  23:12

AMBULÁNS LAPFelvétel időpontja:  október 11.  23:12Beteg neve:            Milán

Felvétel időpontja:  október 11.  23:12Beteg neve:            Milán

AMBULÁNS LAP

Az itt látható tárgyak alapján találd ki, szerinted mi és hogyan játszódhatott le? Rajzold 
meg, ahogyan a helyszínt elképzeled! Írd le az elhangzott mondatokat dialógus formá-
jában! Fogalmazd meg a jelenlévők ki nem mondott gondolatait monológként!

Ez itt a történetünk tetőpontja. Mit gondolsz, miért tető és miért pont?

A főszereplőink eltévedése a színházban késlelteti a tetőpont elérését.
Szerinted mi a feladata a késleltetésnek?

Melyik jelenet lehet a Rómeó és Júlia tetőpontja? Indokold meg válaszodat!

A drámában többször is találkozunk a késleltetés eszközével. Nézd meg,
mit késleltet Mercutio és társai bolondozása a Dajkával? Mi késlelteti 
Rómeó bejutását a kriptába?

Mit jelenthetne egy másik történetben a) a tönkretett esernyő, b) az eltört
ceruza?
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18 nem fogadott hívásYulee

…Tib i és M i l án o� á l l nak egymássa l szemben a szökőkútná l ! ! !

Gyermekgyógyászati KlinikaSürgősségi Sebészeti Osztály

Felvétel időpontja:  október 11.  23:12Beteg neve:            Milán

AMBULÁNS LAP

Az itt látható tárgyak alapján találd ki, szerinted mi és hogyan játszódhatott le? Rajzold 
meg, ahogyan a helyszínt elképzeled! Írd le az elhangzott mondatokat dialógus formá-
jában! Fogalmazd meg a jelenlévők ki nem mondott gondolatait monológként!

Ez itt a történetünk tetőpontja. Mit gondolsz, miért tető és miért pont?

A főszereplőink eltévedése a színházban késlelteti a tetőpont elérését.
Szerinted mi a feladata a késleltetésnek?

Melyik jelenet lehet a Rómeó és Júlia tetőpontja? Indokold meg válaszodat!

A drámában többször is találkozunk a késleltetés eszközével. Nézd meg,
mit késleltet Mercutio és társai bolondozása a Dajkával? Mi késlelteti 
Rómeó bejutását a kriptába?

Mit jelenthetne egy másik történetben a) a tönkretett esernyő, b) az eltört
ceruza?
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Szerinted mikor és milyen módon avatkozhatott volna be a két osztály viszályába 
Herczeg tanárnő?

Olvasd el a Herceg megszólalásait a drámában: I. felvonás, 1. szín; III. felvonás, 1. szín; 
V. felvonás, 3. szín. Hogyan viszonyul az eseményekhez? Mi indokolja a szigort?

Lőrinc barát azt mondja Rómeónak a III. felvonás 3. színében: „ A tettedért halált 
szab rád a törvény, / ám hercegünk, a törvényt félretolva, / a kedvedért kitiltással 
beérte”. Miért tért el a Herceg a saját maga által hozott rendelkezéstől Rómeó 
esetében?

Miért kell Rómeónak elhagynia Veronát? Pontosan mivel vétett és ki ellen?

Hova menekül Rómeó? Keress rá az interneten, hogy mennyi idő alatt lehet odaérni 
gyalogosan Veronából!

Miért dönt úgy a drámában Lőrinc barát, hogy titokban segít a szerelmeseknek?

Mi az oka, hogy Lőrinc barát levele nem jut el Rómeó kezébe?

Keress példákat a Rómeó és Júlia szövegéből dialógusra, monológra! 

Szerinted milyen helyzetekben alkalmaz egy drámaíró dialógust, illetve monológot?

Gyűjts véletleneket a Rómeó és Júliából!

A kontraszt ellentétek egymásnak feszülését, ellentétes nyelvi megfogalmazásmódot,
a komikus és a tragikus elemek együttes jelenlétét jelölheti. Gyűjtsd össze
a kontrasztokat a Rómeó és Júlia párbajjelenetében!

V. FELVONÁS
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Szerinted mikor és milyen módon avatkozhatott volna be a két osztály viszályába 
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Miért dönt úgy a drámában Lőrinc barát, hogy titokban segít a szerelmeseknek?

Mi az oka, hogy Lőrinc barát levele nem jut el Rómeó kezébe?
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V. FELVONÁS
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Izombi

Vilzon

Tud valaki valamit?

Gáspár

Milyen balhé? Mi történt?

Lionel

Semmi extra. Apám volt 

ügyeletben. Zúzódás.

A tegnap esti balhéról?

Tibi, itt vagy?!

Bájsz

Milán hogy van?

Aa

Yulee,+9

Semmi extra. Apám volt ügyeletben. Zúzódás.

Peti

Mondjátok már el, mi történt!

Aa

Yulee,+9

Ray-ka

Gáspár

Ma nem jött suliba. Csináljunk már valamit! Beszéljünk a firkákkal!
Flowra
Persze. Ugorjunk áta termükbe! Sütit is vigyünk! Sőt, mostantól bulizzunk együtt, nem?

Izombi
Ez már nem annyira vicces.

Gáspár
Vilmossy igazgató úrnál?! De miért?!?!?!

Gáspár
Micsodát?????

Ms. Jordan
Tibi és Milán szülei most voltak a dirinél.

Ray-ka

És holnap dráma.

Ez már nem annyira vicces.

Ms. Jordan
Szerintetek megússzák?

Peti

Aa

Yulee,+9

És holnap dráma.

Kapufa

Te még mindig itt tartasz?

Lionel

Ez már nem erről szól.

Flowra

Én előre megmondtam.

Peti

Aa

Yulee,+9

Flowra

Akkor ráér holnap vinni 

a sütit. Addig virágot is 

vehetünk nekik.

echat

Da Vince

Te mikor mész?

Szüleit hívtátok?

Aa

O’More,+9

Dénes

Van valami új? Látta már 

valaki?

nO’Para

Tegnap este óta ki van 

kapcsolva. Én tudtam,

hogy baj lesz.

nO’Para

Nem tudom a számukat. 

Milánhoz jöttök?

Da Vince
Te mikor mész?

nO’Para
6 után.

Vaszilij
Csak most? Már két éve túltolja.

Kicsit túltolta most Tibiezt az egészet.

Frida

Csináljunk már valamit!

Frida

Aa

O’More,+9

Boticselló
És mi lesz drámán?!

Da Vince
Jövök én is!Ez valami vírus lesz…

Vaszilij
Mire gondolsz? Kérjük meg Tibit, hogy szeressen minket?

peti_a_yeti
Majd azt mondom,rosszul vagyok,és megyek az orvosiba.

Csináljunk már valamit!

Aa

O’More,+9

nO’Para

Miért, mi többet tudunk…?

echat

Szerinted verekedni fognak?!

Boticselló

Mit vársz a spuriktól?

Ennyit tudnak.

Jövök én is!

Ez valami vírus lesz…

Vaszilij

Frida

Igen. Én egy gyenge 

művészlélek vagyok.

Ne hisztizzetek már! Féltek?!

Aa

O’More,+9

Mi az osztálytársak véleménye a kialakult helyzetről? Változtak-e az állás-
pontok a korábbiakhoz képest?

Mit gondolsz, mi lenne a következő lépés az egyes megszólalók szerint?

Szerinted változott-e a két osztály közötti viszony valamiben?

Mit gondolsz, mi lenne a következő lépés az egyes megszólalók szerint?
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Izombi

Vilzon

Tud valaki valamit?

Gáspár

Milyen balhé? Mi történt?

Lionel

Semmi extra. Apám volt 

ügyeletben. Zúzódás.
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Tibi, itt vagy?!

Bájsz
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Aa

Yulee,+9
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Aa

Yulee,+9

Ray-ka
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Gáspár
Vilmossy igazgató úrnál?! De miért?!?!?!
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Ms. Jordan
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És holnap dráma.
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Ms. Jordan
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Peti

Aa

Yulee,+9
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Lionel
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Flowra
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Peti

Aa

Yulee,+9

Flowra
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a sütit. Addig virágot is 

vehetünk nekik.
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Aa

O’More,+9
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Boticselló
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Igen. Én egy gyenge 

művészlélek vagyok.
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Aa

O’More,+9
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pontok a korábbiakhoz képest?
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Nem tudom, hol lehet. Nem v�zi fel a telefont, és a csetbe sem lépe� be tegnap �te óta… Hogy teheti ezt velem?! Mármint velünk, mindenkivel ! Senki nem tud róla semmit. Vagy azé� tűnt el, me� tö�ént vele valami?! Én meg csak magammal vagyok elfoglalva… Vagy lehet, hogy csak velem nem akar többet találkozni? Végül is mia�am le� ez az egész…

okt. 13. hajnali 1 
Nem tudom, hol lehet. Nem v�zi fel a telefont, és a csetbe sem 

okt. 13. hajnali 1 
okt. 13. hajnali 1 
okt. 13. hajnali 1 
okt. 13. hajnali 1 
okt. 13. hajnali 1 
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okt. 13. hajnali 1 
okt. 13. hajnali 1 
okt. 13. hajnali 1 
okt. 13. hajnali 1 
okt. 13. hajnali 1 
okt. 13. hajnali 1 
okt. 13. hajnali 1 
okt. 13. hajnali 1 
okt. 13. hajnali 1 
okt. 13. hajnali 1 
okt. 13. hajnali 1 
okt. 13. hajnali 1 
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okt. 13. hajnali 1 
okt. 13. hajnali 1 

Mit és hogyan mesélt el szerinted másnap Yulee a színház előtt történekről
a) a barátnőjének, b) az édesanyjának, c) a drámatanárának?
Írd meg ezeket a monológokat!

Ha Yulee most rajzban folytatná ezt a bejegyzést, mi kerülne a naplóba?
Rajzold meg!

Hogyan alakulhatott a beszélgetés O’More és a szülei között, miután
hazaért?
APA            Mégis hol voltál? Nagyon aggódtunk érted!
O’MORE      …

Reggelre O’More egy saját videót töltött fel az iskola videómegosztó
csatornájára. Másnap mindenki erről beszélt az iskolában, nemcsak
a szünetekben, hanem az órákon is. Ezzel végre megtört a jég, és valami
elindult a két osztály között. Szerinted mi lehetett ebben a filmben? 
Írd le vagy alkosd meg!
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Nem tudom, hol lehet. Nem v�zi fel a telefont, és a csetbe sem lépe� be tegnap �te óta… Hogy teheti ezt velem?! Mármint velünk, mindenkivel ! Senki nem tud róla semmit. Vagy azé� tűnt el, me� tö�ént vele valami?! Én meg csak magammal vagyok elfoglalva… Vagy lehet, hogy csak velem nem akar többet találkozni? Végül is mia�am le� ez az egész…

okt. 13. hajnali 1 

Mit és hogyan mesélt el szerinted másnap Yulee a színház előtt történekről
a) a barátnőjének, b) az édesanyjának, c) a drámatanárának?
Írd meg ezeket a monológokat!

Ha Yulee most rajzban folytatná ezt a bejegyzést, mi kerülne a naplóba?
Rajzold meg!

Hogyan alakulhatott a beszélgetés O’More és a szülei között, miután
hazaért?
APA            Mégis hol voltál? Nagyon aggódtunk érted!
O’MORE      …

Reggelre O’More egy saját videót töltött fel az iskola videómegosztó
csatornájára. Másnap mindenki erről beszélt az iskolában, nemcsak
a szünetekben, hanem az órákon is. Ezzel végre megtört a jég, és valami
elindult a két osztály között. Szerinted mi lehetett ebben a filmben? 
Írd le vagy alkosd meg!
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Hááát… két hónapja még nem hi�em volna, hogy így alakulnak

a dolgok. A színházas �et után végül szerencsés
en rendeződtek 

az ügyek a firkákkal . Ehhez kel le� az a videó is. Megée�ük, 

hogy mi forog kockán, és hogy ez így már nem játék.

Szóval minden jó, ha a vége jó – hoppá, ez is Shak�peare…!

A drámaórákat mindkét osztály imádja, Herczeg tanárnő pedig 

tegnap még azt az ötletet is be
dobta, hogy a nyári szünetben 

elvisz bennünket L
ondonba, hogy megnézh�sünk egy Rómeó és 

Júl ia előadá� a Globe Színhá
zban!

dec. 20.

Milyen szállóigék származnak még Shakespeare-től? Nézz utána!

Keresd meg az interneten a felújított Globe Színház honlapját!
Milyen előadásokat játszanak most?

A két osztály története ebben a könyvben a végéhez közeledik. Szerinted
mi történik velük a következő napokban, hetekben? Alkosd meg azokat 
a csetdialógusokat, naplóbejegyzéseket, rajzokat, fotókat, jeleneteket,
amelyekből ez kiderül!
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Hááát… két hónapja még nem hi�em volna, hogy így alakulnak

a dolgok. A színházas �et után végül szerencsés
en rendeződtek 

az ügyek a firkákkal . Ehhez kel le� az a videó is. Megée�ük, 

hogy mi forog kockán, és hogy ez így már nem játék.

Szóval minden jó, ha a vége jó – hoppá, ez is Shak�peare…!

A drámaórákat mindkét osztály imádja, Herczeg tanárnő pedig 

tegnap még azt az ötletet is be
dobta, hogy a nyári szünetben 

elvisz bennünket L
ondonba, hogy megnézh�sünk egy Rómeó és 

Júl ia előadá� a Globe Színhá
zban!

dec. 20.

Milyen szállóigék származnak még Shakespeare-től? Nézz utána!

Keresd meg az interneten a felújított Globe Színház honlapját!
Milyen előadásokat játszanak most?

A két osztály története ebben a könyvben a végéhez közeledik. Szerinted
mi történik velük a következő napokban, hetekben? Alkosd meg azokat 
a csetdialógusokat, naplóbejegyzéseket, rajzokat, fotókat, jeleneteket,
amelyekből ez kiderül!
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Milyen címeket adnál a három drámaíró által a képregényben javasolt történeteknek?

Milyen címet adnál O’More és Yulee történetének, ha ez egy dráma lenne?

Foglald össze a) tíz mondatban, b) tíz rajzban a Rómeó és Júlia történetét!

Foglald össze a) tíz mondatban, b) tíz rajzban a két osztály történetét!

Hogyan lehetne ma színpadon megjeleníteni a két osztályban zajló csetdialógusokat?

Milyen zenét választanál a két osztály bemutatásához?

Milyen díszletet terveznél az előadáshoz?

Szophoklész Pyramus és Thisbe történetére hivatkozik a képregényben. Nézz utána, 
miről szól ez a mítosz!

Olvasd el Shakespeare Szentivánéji álom című művében a mesteremberek előadását
az V. felvonás 1. színében! Mitől válik itt komikussá Pyramus és Thisbe története?

Ismersz olyan vígjátékot, amely egy jellemhibát állít a cselekmény középpontjába?

Mi történik Rómeó és Júlia között az első találkozáskor az I. felvonás 5. színében? 
Mivel magyaráznád, hogy eközben a következő kifejezéseket használják: szentély, 
zarándok, jámborság, ima, üdv, szent?

Mi a különbség Rómeónak és Júliának az erkélyjelenetben a jövővel kapcsolatban 
megfogalmazott gondolatai között?

Miért siettetné Júlia esküvőjét Párisszal a) Páris b) a Dajka c) Capuletné d) Capulet?

Mit gondolsz a III. felvonás 5. színében kibontakozó családi veszekedésről: kinek
és miben van igaza, ki és miben téved?

Mi Capulet végső érve Júliával szemben?

Milyen csapdába kerül Júlia? Hogyan változik meg a Dajka és Júlia viszonya
a III. felvonás legvégén? Mi Lőrinc barát javaslata a megoldásra a IV. felvonás
1. színében?

Miből jöhetnének rá Capuleték a IV. felvonás 3. színében, hogy Júlia csak 
eljátssza, hogy belemegy az általuk elképzelt házasságba?

A dráma utolsó jelenetében milyen értelemben beszélnek „megbékélésről” 
a szereplők?

Hogyan értelmeznéd a Herceg mondatát: „Bűnhődünk mindahányan.”?

Írd meg Rómeó atyjához intézett levelét, amit a Herceg bizonyítékul fogad
el Lőrinc barát szavai mellett!

Tervezd meg a Rómeót és Júliát ábrázoló szobrot, amelynek felállítására
a két családfő a dráma végén ígéretet tesz!

Milyen értelemben lesz Rómeó és Júlia halála a drámabeli konfliktusok 
megoldása?

Hogyan vetítette előre a történet befejezését a dráma prológusa?

Vedd elő a korábban elkészített szerephálót! Hogyan alakultak át a dráma 
végére a kezdeti viszonyok?

A dráma ideje alatt hat szereplő hal meg. Kik ők, és mi a haláluk oka?

Miért soroljuk Shakespeare Rómeó és Júlia című drámáját a tragédia műfajába?

Hogyan kellett volna befejezni a történetet, hogy komédia legyen belőle?

Mi különbség a képregény szerint Szophoklész, Shakespeare és Molière 
elképzelése között a színház feladatát illetően?

Mit gondolsz, mi lehet a színház célja ma?
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Milyen címeket adnál a három drámaíró által a képregényben javasolt történeteknek?

Milyen címet adnál O’More és Yulee történetének, ha ez egy dráma lenne?

Foglald össze a) tíz mondatban, b) tíz rajzban a Rómeó és Júlia történetét!

Foglald össze a) tíz mondatban, b) tíz rajzban a két osztály történetét!

Hogyan lehetne ma színpadon megjeleníteni a két osztályban zajló csetdialógusokat?

Milyen zenét választanál a két osztály bemutatásához?

Milyen díszletet terveznél az előadáshoz?

Szophoklész Pyramus és Thisbe történetére hivatkozik a képregényben. Nézz utána, 
miről szól ez a mítosz!

Olvasd el Shakespeare Szentivánéji álom című művében a mesteremberek előadását
az V. felvonás 1. színében! Mitől válik itt komikussá Pyramus és Thisbe története?

Ismersz olyan vígjátékot, amely egy jellemhibát állít a cselekmény középpontjába?

Mi történik Rómeó és Júlia között az első találkozáskor az I. felvonás 5. színében? 
Mivel magyaráznád, hogy eközben a következő kifejezéseket használják: szentély, 
zarándok, jámborság, ima, üdv, szent?

Mi a különbség Rómeónak és Júliának az erkélyjelenetben a jövővel kapcsolatban 
megfogalmazott gondolatai között?

Miért siettetné Júlia esküvőjét Párisszal a) Páris b) a Dajka c) Capuletné d) Capulet?

Mit gondolsz a III. felvonás 5. színében kibontakozó családi veszekedésről: kinek
és miben van igaza, ki és miben téved?

Mi Capulet végső érve Júliával szemben?

Milyen csapdába kerül Júlia? Hogyan változik meg a Dajka és Júlia viszonya
a III. felvonás legvégén? Mi Lőrinc barát javaslata a megoldásra a IV. felvonás
1. színében?

Miből jöhetnének rá Capuleték a IV. felvonás 3. színében, hogy Júlia csak 
eljátssza, hogy belemegy az általuk elképzelt házasságba?

A dráma utolsó jelenetében milyen értelemben beszélnek „megbékélésről” 
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Tervezd meg a Rómeót és Júliát ábrázoló szobrot, amelynek felállítására
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Hogyan vetítette előre a történet befejezését a dráma prológusa?
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EPILÓGUS
Olvass drámát! Hallgass zenét!
Nézz filmet, festményt, szobrot, épületet!
JÁRJ SZÍNHÁZBA!
És alkoss!
Készíts maszkot, bábot, jelmezt, díszletet!
Írjál, rendezz, szavalj,
drámát, prózát, verset!
JÁTSSZ SZÍNHÁZAT!
Most lapozz, tűnődj és kísérletezz!
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Keresd meg a lakóhelyedhez legközelebbi színházat! Nézd meg az interneten, 
milyen előadásokat játszanak ebben az évadban!

Keresd meg, hol van a legközelebbi bábszínház!

Milyen más helyszíneken láthatsz még színházi előadásokat?

Ma már egyre több színház teszi elérhetővé az előadásait online formában. Miben 
hasonlít, és miben különbözik ez a megszokott színházlátogatástól? 

A következő oldalon a Rómeó és Júlia egy 1904-es előadásának rendezőpéldányát 
láthatod, amelyben a rendező rögzítette a színpadra állítással kapcsolatos elkép-
zeléseit. Gyűjtsd össze, milyen jeleket látsz ezen a lapon!

A lap tetején látható díszletvázlat alapján hova képzeled el a két főszereplőt a) a jele- 
net elején b) a jelenet közben c) a jelenet végén?

A rendezőpéldányból az látszik, hogy a rendező kihúzta Benvolio és Mercutio
megjelenését. Mit gondolsz, miért? Mi lehetett ezzel a rendező szándéka?

Mit gondolsz, miért cserélték ki az „ablakon” szót az „éjjelen” szóra a szövegben?

Mi lenne, ha te adhatnál ötleteket a Rómeó és Júlia színpadra állításához? Melyik 
szereplőket tartanád kihagyhatónak?

Milyen ruhában képzelnéd el a szereplőket?

Keress lehetséges helyszíneket az iskoládon belül az a) erkélyjelenethez b) a párbaj- 
jelenethez c) a kriptajelenethez!

Játssz el egy általad választott jelenetet az asztalodon a) játékfigurák b) plüssállatok
c) ceruzák, tollak, radírok segítségével!

Hogyan osztanád ki a Rómeó és Júlia szerepeit a) ismert színészek között? b) az
osztálytársaid között?

Készíts filmajánlót egy elképzelt Rómeó és Júlia előadáshoz, amely az iskoládban 
játszódik!

Hogyan lesz a drámából előadás? Gondolkodjunk együtt!
SZÍNPADON
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Keresd meg a lakóhelyedhez legközelebbi színházat! Nézd meg az interneten, 
milyen előadásokat játszanak ebben az évadban!

Keresd meg, hol van a legközelebbi bábszínház!

Milyen más helyszíneken láthatsz még színházi előadásokat?

Ma már egyre több színház teszi elérhetővé az előadásait online formában. Miben 
hasonlít, és miben különbözik ez a megszokott színházlátogatástól? 

A következő oldalon a Rómeó és Júlia egy 1904-es előadásának rendezőpéldányát 
láthatod, amelyben a rendező rögzítette a színpadra állítással kapcsolatos elkép-
zeléseit. Gyűjtsd össze, milyen jeleket látsz ezen a lapon!

A lap tetején látható díszletvázlat alapján hova képzeled el a két főszereplőt a) a jele- 
net elején b) a jelenet közben c) a jelenet végén?

A rendezőpéldányból az látszik, hogy a rendező kihúzta Benvolio és Mercutio
megjelenését. Mit gondolsz, miért? Mi lehetett ezzel a rendező szándéka?

Mit gondolsz, miért cserélték ki az „ablakon” szót az „éjjelen” szóra a szövegben?

Mi lenne, ha te adhatnál ötleteket a Rómeó és Júlia színpadra állításához? Melyik 
szereplőket tartanád kihagyhatónak?

Milyen ruhában képzelnéd el a szereplőket?

Keress lehetséges helyszíneket az iskoládon belül az a) erkélyjelenethez b) a párbaj- 
jelenethez c) a kriptajelenethez!

Játssz el egy általad választott jelenetet az asztalodon a) játékfigurák b) plüssállatok
c) ceruzák, tollak, radírok segítségével!

Hogyan osztanád ki a Rómeó és Júlia szerepeit a) ismert színészek között? b) az
osztálytársaid között?

Készíts filmajánlót egy elképzelt Rómeó és Júlia előadáshoz, amely az iskoládban 
játszódik!

Hogyan lesz a drámából előadás? Gondolkodjunk együtt!
SZÍNPADON
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A Független SzínpadRuszt József rendezte Rómeó és Júliaelőadásában (1990) a címszerepekben Bagó Bertalan és Kolti Helga
volt látható.

Az És Rómeó és Júlia
című előadásban (2000) 

valamennyi szerepet két színész, 

Rudolf Péter és Nagy-Kálózy 

Eszter játszotta el Horgas Á
dám 

rendezésében. 

Az Alföldi Róbert általaz Új Színházban rendezettRómeó és Júlia (2006)a büfében és az előcsarnokban kezdődött. 

Szerinted melyik jelenetet láthatjuk a képen? 

Milyen díszletelemek hiányoznak erről a képről? Miért nem hiányoznak mégsem? 

Hogyan helyezkednek el a nézők és a színészek egymáshoz képest? Milyen 
kihívásokkal járhat ez a színészek számára? Miért lehet előnyös a nézőknek? 

Hogyan szolgálhatta 
ez a nézők bevonódását 
az előadás világába? 

Mit gondolsz, hogyan szolgálják ezt a választott jelmezek? 

Szerinted melyik jeleneteket láthatjuk a képeken? 

A Rómeó és Júlia történetét sokféle módon dolgozták fel.
Ismerkedj meg ezek közül néhánnyal!

TOVÁBBGONDOLVA

Olvasd el a Szöveggyűjteményből Varró Dániel Erkély alatti ének című „virtuális 
trubadúrdalát”! Melyik jelenetre utal a vershelyzet, amit a költő a Rómeó és Júliából
emelt át? 

Miért „virtuális” ez a trubadúrdal, hol szeretne találkozni kedvesével a költői én?

Keress a szövegben hasonlóságokat Shakespeare drámájával, illetve olyan elemeket, 
amelyek ezzel ellentétben arra utalnak, hogy a történet a mai világunkban játszódik! 

Nézd meg a Szöveggyűjteményben Szabó Borbála és Varró Dániel Líra és Epika
című művének két rövid részletét, melyek szintén megidézik a Rómeó és Júliát. 
Melyik részlet melyik jelenetet? 

A történet két ellenséges birodalom, Líria és Epikum harcáról és a két trónörökös
egymásra találásáról szól. Mi a szerepe ebben a mesében a Rómeó és Júliából 
átvett motívumoknak? 

Nézz utána a két főhős neve jelentésének! 

A szavak jelentésének ismeretében miből eredhet a két ország közti konfliktus? 

Gyűjtsd össze az ebből adódó komikus megoldásokat a szövegekből! 

Mit gondolsz, milyen más fordulatot vehetnének a bálon az események? 

Hogyan képzelnéd el a) Júlia és Benvolio b) Júlia és Mercutio c) Júlia és Páris
d) Rómeó és Róza „erkélyjeleneteit”? 

Keress olyan helyszíneket, ahol ma megtörténhetne a) a szolgák verekedése
b) a bál c) a párbaj! 

Milyen csoportokat képzelnél el ma az ellenséges családok helyébe? 
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A Független SzínpadRuszt József rendezte Rómeó és Júliaelőadásában (1990) a címszerepekben Bagó Bertalan és Kolti Helga
volt látható.

Az És Rómeó és Júlia
című előadásban (2000) 

valamennyi szerepet két színész, 

Rudolf Péter és Nagy-Kálózy 

Eszter játszotta el Horgas Á
dám 

rendezésében. 

Az Alföldi Róbert általaz Új Színházban rendezettRómeó és Júlia (2006)a büfében és az előcsarnokban kezdődött. 

Szerinted melyik jelenetet láthatjuk a képen? 

Milyen díszletelemek hiányoznak erről a képről? Miért nem hiányoznak mégsem? 

Hogyan helyezkednek el a nézők és a színészek egymáshoz képest? Milyen 
kihívásokkal járhat ez a színészek számára? Miért lehet előnyös a nézőknek? 

kezdődött. 
Hogyan szolgálhatta 
ez a nézők bevonódását 
az előadás világába? 

Mit gondolsz, hogyan szolgálják ezt a választott jelmezek? 

Szerinted melyik jeleneteket láthatjuk a képeken? 

A Rómeó és Júlia történetét sokféle módon dolgozták fel.
Ismerkedj meg ezek közül néhánnyal!

TOVÁBBGONDOLVA

Olvasd el a Szöveggyűjteményből Varró Dániel Erkély alatti ének című „virtuális 
trubadúrdalát”! Melyik jelenetre utal a vershelyzet, amit a költő a Rómeó és Júliából
emelt át? 

Miért „virtuális” ez a trubadúrdal, hol szeretne találkozni kedvesével a költői én?

Keress a szövegben hasonlóságokat Shakespeare drámájával, illetve olyan elemeket, 
amelyek ezzel ellentétben arra utalnak, hogy a történet a mai világunkban játszódik! 

Nézd meg a Szöveggyűjteményben Szabó Borbála és Varró Dániel Líra és Epika
című művének két rövid részletét, melyek szintén megidézik a Rómeó és Júliát. 
Melyik részlet melyik jelenetet? 

A történet két ellenséges birodalom, Líria és Epikum harcáról és a két trónörökös
egymásra találásáról szól. Mi a szerepe ebben a mesében a Rómeó és Júliából 
átvett motívumoknak? 

Nézz utána a két főhős neve jelentésének! 

A szavak jelentésének ismeretében miből eredhet a két ország közti konfliktus? 

Gyűjtsd össze az ebből adódó komikus megoldásokat a szövegekből! 

Mit gondolsz, milyen más fordulatot vehetnének a bálon az események? 

Hogyan képzelnéd el a) Júlia és Benvolio b) Júlia és Mercutio c) Júlia és Páris
d) Rómeó és Róza „erkélyjeleneteit”? 

Keress olyan helyszíneket, ahol ma megtörténhetne a) a szolgák verekedése
b) a bál c) a párbaj! 

Milyen csoportokat képzelnél el ma az ellenséges családok helyébe? 
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Mit gondolsz általánosságban az előadásról?-  Mennyire volt érthető, követhető?-  Mennyire volt izgalmas, meglepő, szórakoztató, elgondolkodtató?-  Hogy érezted magad az előadás nézőjeként?

Milyen fajta előadást láttál:
prózai, opera, operett, musical, balett, táncjáték, bábjáték stb.?

Milyen hatással volt az előadás a nézőkre?-  A nézők passzív vagy aktív résztvevői voltak az előadásnak?-  Hogyan hatott rád az előadás érzelmileg és gondolatilag?-  Mennyire érezted azt, hogy neked szólt?

Mi volt az előadásban elhangzó szöveg forrása: 

drámai mű, a színpadi előadáshoz alkotott szöveg, improvizáció stb.?

Mit gondolsz, mi lehetett a rendező 

szándéka, mondanivalója az előadással?

Milyen érdekes látható elemeket emelnél ki?-  A színpad és a nézőtér elhelyezése megszokott vagy szokatlan volt?-  Milyen volt a színpadkép? Valóságos vagy jelzésszerű volt a tér ábrázolása?-  Milyen díszletelemekre emlékszel?-  Milyen jelmezeket, sminket viseltek a színészek?-  Milyen szerepe volt a világításnak, a fény és árnyék hatásának?-  Volt-e jelentősége a színeknek az előadásban?

Milyen érdekes hangzó elemeket emelnél ki?

-  Hogyan szólaltak meg a zenés részek, ha
 voltak?

-  Volt-e élőzene: é
nekesek, zenészek a s

zínpadon vagy a színpad környékén?

-  Volt-e bejátszás: 
hallottál-e hangszór

óból zenét, zajokat, z
örejeket?

-  Mekkora szerepe volt a
 hangzásnak és a cse

ndnek az előadásban
?

Mit mondanál a színészek játékáról?
-  Hányan voltak a színpadon, és milyen volt a színészek közötti összjáték, 
   mennyire működtek együtt az előadás során?
-  Természetesnek vagy természetellenesnek érezted a játékukat? Miért?
-  Milyen eszközöket használtak: beszéd, testbeszéd, némajáték stb.?

MIT LÁTTUNK?
Miután megnéztél egy előadást a színházban, gondold végig és rendszerezd

a benyomásaidat az alábbi kérdések segítségével!
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Mit gondolsz általánosságban az előadásról?-  Mennyire volt érthető, követhető?-  Mennyire volt izgalmas, meglepő, szórakoztató, elgondolkodtató?-  Hogy érezted magad az előadás nézőjeként?

Milyen fajta előadást láttál:
prózai, opera, operett, musical, balett, táncjáték, bábjáték stb.?

Milyen hatással volt az előadás a nézőkre?-  A nézők passzív vagy aktív résztvevői voltak az előadásnak?-  Hogyan hatott rád az előadás érzelmileg és gondolatilag?-  Mennyire érezted azt, hogy neked szólt?

Mi volt az előadásban elhangzó szöveg forrása: 

drámai mű, a színpadi előadáshoz alkotott szöveg, improvizáció stb.?

Mit gondolsz, mi lehetett a rendező 

szándéka, mondanivalója az előadással?

Milyen érdekes látható elemeket emelnél ki?-  A színpad és a nézőtér elhelyezése megszokott vagy szokatlan volt?-  Milyen volt a színpadkép? Valóságos vagy jelzésszerű volt a tér ábrázolása?-  Milyen díszletelemekre emlékszel?-  Milyen jelmezeket, sminket viseltek a színészek?-  Milyen szerepe volt a világításnak, a fény és árnyék hatásának?-  Volt-e jelentősége a színeknek az előadásban?

Milyen érdekes hangzó elemeket emelnél ki?

-  Hogyan szólaltak meg a zenés részek, ha
 voltak?

-  Volt-e élőzene: é
nekesek, zenészek a s

zínpadon vagy a színpad környékén?

-  Volt-e bejátszás: 
hallottál-e hangszór

óból zenét, zajokat, z
örejeket?

-  Mekkora szerepe volt a
 hangzásnak és a cse

ndnek az előadásban
?

Mit mondanál a színészek játékáról?
-  Hányan voltak a színpadon, és milyen volt a színészek közötti összjáték, 
   mennyire működtek együtt az előadás során?
-  Természetesnek vagy természetellenesnek érezted a játékukat? Miért?
-  Milyen eszközöket használtak: beszéd, testbeszéd, némajáték stb.?

MIT LÁTTUNK?
Miután megnéztél egy előadást a színházban, gondold végig és rendszerezd

a benyomásaidat az alábbi kérdések segítségével!
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U J J BÁ BOK ,  B OTBÁBOK ,  K E SZTYŰBÁBOK :
alulról mozgatható bábok, az előadásban a bábos legtöbbször nem
látszik, az őt eltakaró paraván fölött helyezkedik el a bábszínpad.

TÁRGYBÁBOK : hátulról mozgatott bábok, az előadásban látszik a báboshátulról mozgatott bábok, az előadásban látszik a bábos.

A képek közül néhányon használati tárgyakat látsz, melyek egy bábelőadás 
szereplői. Mit gondolsz, kik lehetnek ők, és miről szólhat a bemutatott történet?

Milyen tárgyakkal báboznád el a Rómeó és Júlia első jelenetében a szolgák
összetűzését? Milyen tárgyakat használnál az erkélyjelenethez? Miket a párbaj 
megjelenítésekor?

Biztosan te is báboztál már korábban gyűszűbábbal, fakanálbábbal, kesztyű- 
bábbal. Meséld el, hol, mikor, milyen történetet jelenítettél meg?

Rajzolj két mutatóujjadra arcokat, és játszd el velük Capulet és Júlia párbe- 
szédét a III. felvonás 5. színéből! Milyen hangulatú lett a játszott jelenet?

Készítsd el fakanálból a Dajka és Lőrinc barát bábját! Használj hozzá filctollakat, 
pamutot, textíliát stb.! Játszd el velük a III. felvonás 3. színének részletét! 
Beszéljétek meg, milyennek találtátok a jelenetet!

A pécsi Bóbita Bábszínházban 1967-ben Kós Lajos bábszínpadra állított egy 
Rómeó és Júlia-előadást csak kesztyűs kezek szereplésével. A szereplőket 
különböző színű és anyagú kesztyűkkel jelenítették meg további díszítés 
vagy alakítás nélkül. Készítsetek ti is ilyen kéz-bábszínházat a Rómeó és 
Júlia egyes jeleneteire némajátékos előadásban! Gondolkodjatok közösen, 
mely szereplőknek milyen színű és anyagú kesztyűket válasszatok! Figyel-
jétek meg, hogyan keverednek előadásaitokban a kéz gesztusai és a báb- 
szereplők mozdulatai!

A színház kifejezőeszközei között megjelenhet a báb is.
Bábozáskor az élettelent élőnek feltételezzük. A szokásostól eltérő funkcióban 

használunk tárgyakat, anyagokat, amelyek ezzel újabb jelentést kapnak:
bábokká változnak.

BÁBBAL
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U J J BÁ BOK ,  B OTBÁBOK ,  K E SZTYŰBÁBOK :
alulról mozgatható bábok, az előadásban a bábos legtöbbször nem
látszik, az őt eltakaró paraván fölött helyezkedik el a bábszínpad.

TÁRGYBÁBOK :

A képek közül néhányon használati tárgyakat látsz, melyek egy bábelőadás 
szereplői. Mit gondolsz, kik lehetnek ők, és miről szólhat a bemutatott történet?

Milyen tárgyakkal báboznád el a Rómeó és Júlia első jelenetében a szolgák
összetűzését? Milyen tárgyakat használnál az erkélyjelenethez? Miket a párbaj 
megjelenítésekor?

Biztosan te is báboztál már korábban gyűszűbábbal, fakanálbábbal, kesztyű- 
bábbal. Meséld el, hol, mikor, milyen történetet jelenítettél meg?

Rajzolj két mutatóujjadra arcokat, és játszd el velük Capulet és Júlia párbe- 
szédét a III. felvonás 5. színéből! Milyen hangulatú lett a játszott jelenet?

Készítsd el fakanálból a Dajka és Lőrinc barát bábját! Használj hozzá filctollakat, 
pamutot, textíliát stb.! Játszd el velük a III. felvonás 3. színének részletét! 
Beszéljétek meg, milyennek találtátok a jelenetet!

A pécsi Bóbita Bábszínházban 1967-ben Kós Lajos bábszínpadra állított egy 
Rómeó és Júlia-előadást csak kesztyűs kezek szereplésével. A szereplőket 
különböző színű és anyagú kesztyűkkel jelenítették meg további díszítés 
vagy alakítás nélkül. Készítsetek ti is ilyen kéz-bábszínházat a Rómeó és 
Júlia egyes jeleneteire némajátékos előadásban! Gondolkodjatok közösen, 
mely szereplőknek milyen színű és anyagú kesztyűket válasszatok! Figyel-
jétek meg, hogyan keverednek előadásaitokban a kéz gesztusai és a báb- 
szereplők mozdulatai!

A színház kifejezőeszközei között megjelenhet a báb is.
Bábozáskor az élettelent élőnek feltételezzük. A szokásostól eltérő funkcióban 

használunk tárgyakat, anyagokat, amelyek ezzel újabb jelentést kapnak:
bábokká változnak.

BÁBBAL
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erős fényforrás által megvilágított világos felületre a fényforrás és a felület közé
emelt bábformával árnyékot vetítünk, az előadásban általában nem látszik a bábos,

mert nem áll a fényforrás és a felület közé, és a bábnak is csak árnyékát látjuk.

ÁRNY JÁTÉK :

Ó R I Á SBÁ B :
teljes testtel mozgatott,
az embernél nagyobb
méretű bábok, a bábos
általában a báb része.

felülről mozgatott bábok, az előadásban
a bábos gyakran nem látható, a bábszínpad felett dolgozik.

MAR IONETTBÁBOK :
a bábos gyakran nem látható, a bábszínpad felett dolgozik.a bábos gyakran nem látható, a bábszínpad felett dolgozik.

Kisebb korotokban ti is biztosan játszottatok olyat, hogy a fény elé tartott 
kezetekből kutyát, sast, nyulat stb. formáztatok pl. egy sátor falára. Ez az 
árnyjáték legegyszerűbb formája. Játsszátok el így a Rómeó és Júlia I. felvonás
1. színének részletét!

Készítsetek kartonpapírból alakot, erősítsétek hurkapálcára, és tartsátok a 
fényforrás és a vetítőfelület közé! Próbáljátok ki, hogy változik az alak árnyéka, 
ha közelebb vagy távolabb helyezitek a fényforrástól!

Próbáljátok meg a kartonlapot kisebb-nagyobb résekkel átlyukasztani! Ekkor a 
fény áthatol a réseken, így a sötét felületre világos foltok kerülnek. (Ha színes 
árnyképet szeretnél készíteni, tegyél a résekbe színezett, átlátszó celofánpapírt!)

Készítsétek el Júlia papírbábját báli ruhában árnyjátékhoz!

Tervezd meg Verona 
hercegének alakját 
óriásbábként! Milyen 
hatása lenne ennek
az ábrázolásnak egy 
Rómeó és Júlia
bábelőadásban?

Készíts marionettbábot a ceruzádra vagy hurkapálcára cérnával erősített 
tárgyakkal!

Köss cérnaszálakat egy plüssjátékod két kezére, két lábára és a feje búbjára!
Rögzítsd a cérnaszálakat két keresztbefordított ceruzára vagy hurkapálcára!
Próbáld ki, melyik cérnát hová célszerű rögzíteni a legeredményesebb moz- 
gatás érdekében! A cérnák segítségével „keltsd életre” a plüsst! Lélegezzen,
integessen, üljön le, nyújtózkodjon!

Nézd meg a Szöveggyűjteményben, te melyik jelenet előadásához használnál
marionettbábokat, és miért?
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Szerinted melyik szereplőkről, mely jelenetekről készültek a képek?

Milyen érdekes megoldásokat látsz a díszletek, a jelmezek, a térkezelés
tekintetében?

Hasonlítsátok össze a két előadás plakátjait! Milyen különbségeket látsz
a grafikai megvalósításokban? Milyen jelentéseket tudsz ezekhez társítani?

A maszk másik neve magyarul álarc. Mire utal szerinted ez a kifejezés?

Szerinted milyen szerepet tölthettek be a fenti képeken látható előadások-
ban a maszkok?

A drámában arról nem kapunk információt, Júlia visel-e maszkot a báljele-
netben. Azt viszont biztosan tudjuk, hogy Rómeó igen. Mely szövegrészletek 
utalnak erre?

Miért szokás maszkot viselni a bálban? Milyen más okból kell még 
Rómeónak a maszk?

Találj ki olyan történetet, amit maszkok segítségével lehetne eljátszani!

A képeken az egri Harlekin Bábszínház és a veszprémi Kabóca Bábszínház
előadásainak fotóit láthatod, melyekben hátulról mozgatott bábokat használnak.

BÁBSZÍNHÁZBAN
A maszkok sokféle színházi műfajban megjelennek,
különböző módon és jelentésben használják őket.

MASZKBAN

196

Drama_es_szinhaz_10_14_eveseknek_II_resz_nyomdai.indd   196 2022. 06. 01.   14:01:51



Szerinted melyik szereplőkről, mely jelenetekről készültek a képek?

Milyen érdekes megoldásokat látsz a díszletek, a jelmezek, a térkezelés
tekintetében?

Hasonlítsátok össze a két előadás plakátjait! Milyen különbségeket látsz
a grafikai megvalósításokban? Milyen jelentéseket tudsz ezekhez társítani?

A maszk másik neve magyarul álarc. Mire utal szerinted ez a kifejezés?

Szerinted milyen szerepet tölthettek be a fenti képeken látható előadások-
ban a maszkok?

A drámában arról nem kapunk információt, Júlia visel-e maszkot a báljele-
netben. Azt viszont biztosan tudjuk, hogy Rómeó igen. Mely szövegrészletek 
utalnak erre?

Miért szokás maszkot viselni a bálban? Milyen más okból kell még 
Rómeónak a maszk?

Találj ki olyan történetet, amit maszkok segítségével lehetne eljátszani!

A maszk másik neve magyarul álarc. Mire utal szerinted ez a kifejezés?

A képeken az egri Harlekin Bábszínház és a veszprémi Kabóca Bábszínház
előadásainak fotóit láthatod, melyekben hátulról mozgatott bábokat használnak.

BÁBSZÍNHÁZBAN
A maszkok sokféle színházi műfajban megjelennek,
különböző módon és jelentésben használják őket.

MASZKBAN

197

Drama_es_szinhaz_10_14_eveseknek_II_resz_nyomdai.indd   197 2022. 06. 01.   14:01:58



Hallgasd meg Szergej Prokofjev Rómeó és Júlia című művének nyitányát, 
különösen az elején megszólaló, majd többször visszatérő dallamot! Milyen 
gondolatokat juttatott eszedbe a zene?

Mit mesél el a zene? Mit fejez ki a dallammenet? A ritmus? A hangszerválasztás?

Egy elképzelt prózai Rómeó és Júlia előadásban mely pontokon éreznéd helyén-
valónak a fenti részlet megszólalását, és miért?

Leonard Bernstein musicalt írt a Rómeó és Júlia alapján West Side Story címmel. 
Nézd meg az ebből Robert Wise és Jerome Robbins által rendezett film nyitányát! 
Keress párhuzamokat a zenei nyitány és a dráma prológusa között!

Gyűjtsd össze, mit tudunk meg a múltból a nyitány alatti bevezető képsorokból
a) a mű szereplőiről b) a cselekmény helyszínéről c) a feszültség okairól!

A jelenetben nagy jelentősége van egy gesztusnak, a csettintésnek. Mi mindent 
fejezhet ki ez a gesztus?

Találj ki olyan jeleneteket, melyekben a csettintésnek nagy szerepe van!

Nézd meg a Rómeó és Júliából készült filmfeldolgozások közül Franco
Zeffirelli alkotását, valamint a Baz Luhrmann rendezte Rómeó + Júlia című 
filmet. Milyen hasonlóságokat és milyen különbségeket figyelhetünk meg
a két feldolgozás között?

Hasonlítsd össze a Capulet- és a Montague-ház fiataljainak ábrázolását! 
Próbáld meghatározni, milyen korba, milyen környezetbe helyezték a ren- 
dezők alkotásaikat?

A két erkélyjelenetben milyen jelek jelzik a főszereplők karakterét és kap- 
csolatát? Mit jelenthet ezekben a helyzetekben az erkély?

Az alábbi képeken a Rómeó és Júlia balett- és táncfeldolgozásait láthatjuk. 
Milyen különbségeket látsz a díszletben, a jelmezekben és a táncosok 
mozdulataiban?

Szerinted ma milyen táncok segítségével lehetne elmesélni a történetet?

A Rómeó és Júlia című drámából sok különböző adaptáció készült más művészeti 
ágakban is.

ZENÉVEL, FILMEN, TÁNCCAL
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A ki lenc múzsa közül Melpomené volt 
a drámáé, �ál ia a színházé, 
Terpszikhoré pedig a táncé. 

A tragédia szó jelentése ’kecskeének’,ami arra utal, hogy a görög színjátszáskezdetén a kar kecskebőrbe öltözö ének�-táncos szereplőkből ál lt, i l letvehogy a színjáték elő kecskét áldoztak Dionüszosznak, a bor és mámor i�enének.

Beregi Oszkár kétszer is 
eljátszoa Rómeó szerepét, 
előbb 23 év�en a 39 év� 

Márkus Emíl ia mel le, 
majd 42 év�en a 25 év� 

Bajor Gizivel . 

Mol ière korában jelentek meg először 
a zá� térben zajló színházi előadások, 
és ezzel a vi lágítás igénye, amit nagy 

csi l lárokon lévő gye�yákkal, később 
a színpad elejére te olajmécs�ekkel 
oldoak meg, amelyeket kb. három-
negyed óra után újra kel le tölteni .

A marione bábfajta neve 
a Mária név kics inyítő képzős 

alakjából a laku lt ki . Amikor Ass is i Szent 

Ferenc betlehemet ál líto barlan�ában, 

a hívek ajándéka it Szűz Mária bábja 
„bólogatással” fogadta 

(egy zs inór mozgaa a fejét). 
A ki lenc 

hogy a színjáték elő kecskét áldoztak Dionüszosznak, a bor és mámor i�enének.
A komédia szó je lentése ’falus i mu latság ’, amit a görögök alacsonyabb rangú műfajnak ta�oak a tragédiánál . 

A bábjáték a színjátékhoz hasonlóan ősi eredetű, már 
az ókori Egyiptomban 
is használtak bábokat. 

A színházi tetszésnyi lvánításnak a taps 
mel le más formái is léteznek, 

pl . a finnek lábdobogással, az oroszok 
pedig kendőlengetéssel fejezik ki 

a tetszésüket.

Görögországban létezik 

egy Dráma nevű város.

Mivel a vi lágítás mia
régen sok tűzvész kelet-

keze, a vasfüggöny
eredeti leg tűzvédelm i 

célokat szo lgált, ahogy 
ma is . 

A budap�tiDuna-pa�on is vanShak�peare-szobor. 

A hosszan ta�ó, ütem� 

taps elnevezése, 

a va�aps eredeti leg azt 

jelentee, hogy a nézők 

a vasfüggöny elé is 

kihívták a színészeket. 

Terpszikhoré pedig a táncé. 

A Globe Színház arról kapta a nevét, 

hogy egy képen Héraklész volt látható, 

ahogyan az Atlasztól átve földgolyót 

(glóbuszt) ta�ja a vál lán. 

Shak�peare a Globe Színházban ál lítólag a következő foglalkozásokat űzte: lovászfiú, �atiszta, fordító és darabátdolgozó, színész, drámaíró, részvény� tulajdonos. 

Shak�peare színházában, 

ahol kora délutá
n játszoak, 

a színpadon fáklyákkal 

az éjszakát jelezték. 

(g lóbuszt) ta�ja a vál lán. és darabátdolgozó, színész, drámaíró, részvény� tulajdonos. 

Shak�peare színházában, 

ahol kora délutá
n játszoak, 

A drámák tagolására Shak�peare a színt, Mol ière pedig a felvonás és a jelenetegységeit használta. A szín a helyszínre,a felvonás a függöny felhúzására, a jelenet egy szereplő me�elenésére utal . 

Ezen a táblán a tankönyv témáihoz kapcsolódó érdekességeket, különlegességeket találsz.
TUDTAD-E?
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Shakespeare: Rómeó és Júlia

Kosztolányi Dezső fordítása (1930)

Előhang

Két nagy család élt a szép Veronába, 
Ez lesz a szín, utunk ide vezet. 
Vak gyűlölettel harcoltak hiába, 
S polgárvér fertezett polgárkezet. 
Vad ágyékukból két baljós szerelmes 
Rossz csillagok világán fakadott, 
És a szülők, hogy gyermekük is elvesz, 
Elföldelik az ősi haragot. 
Szörnyű szerelmüket, mely bírhatatlan,
Szülők tusáját, mely sosem apad, 
Csak amikor már sarjuk föld alatt van: 
Ezt mondja el a kétórás darab. 
Néző, türelmes füllel jöjj, segédkezz, 
És ami csonka itten, az egész lesz. 

Mészöly Dezső fordítása (1953)

Prológus 

A szép Veróna tárul itt elénk,
Hol két jeles család vetélkedett.
Ős gyűlölségük új csatákon ég,
És polgár-vér szennyez  polgár-kezet.
Vad vérükből egy baljós pár fakadt:
Gonosz csillagzatok szülöttei. 
E két szerelmes sírja lesz a hant, 
Mely a csaták vasát elföldeli. 
Szerelmük eljegyezte a halál, 
Mert szüleikben lángol a harag 
S le nem lohad, míg el nem vész a pár – 
Erről regél e kétórás darab. 
Néző, kérünk, hibákra most ne nézz!
Így lesz az is, mi csonka még: egész.

Nádasdy Ádám fordítása (2003)

Előbeszéd

Két család, egyformán előkelő
(Verónában, hol zajlik e darab),
régi haragból újat ás elő,
s polgár kezéhez polgárvér tapad.
E két ellenfél magvából kihajt
két, csillagoktól-űzött hű szerelmes,
szánalmas sorsot érnek, szörnyü bajt,
s holtukkal lesz a két ház végre csendes.
Halálra szánt szerelmük vészes útját,
s a szülők átkos indulatait,
melyek mindnyájukat egyszerre sújtják:
ezt játsszuk el most két órában itt,
s ha fülük-szemük türelemmel bírja,
ami még rossz, majd munkánk kijavítja.

Varró Dániel fordítása (2006)

Prológus

Két gazdag, patinás olasz család
Veronában (mi színhelyünkül szolgál) 
Ős per miatt vív egyre új csatát, 
És polgár vérét ontja ott a polgár.
Ölükből ölni és ölelni két 
Elátkozott szerelmes születik, 
Kiket idő előtt elér a vég, 
S csak így békülnek meg a szüleik. 
A vágy, a végzetes kimenetel, 
Apák acsarkodása és siráma, 
S a harc, mit csak haláluk temet el, 
Erről mesél e két órányi dráma. 
Füleljetek, míg szavalunk a deszkán, 
És tiszta lesz, mi még homályos eztán.

S le nem lohad, míg el nem vész a pár – 
Erről regél e kétórás darab. 
Néző, kérünk, hibákra most ne nézz!
Így lesz az is, mi csonka még: egész.

S a harc, mit csak haláluk temet el, 
Erről mesél e két órányi dráma. 
Füleljetek, míg szavalunk a deszkán, 
És tiszta lesz, mi még homályos eztán.
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Shakespeare: Rómeó és Júlia 
(részletek)

Nádasdy Ádám fordítása

I. felvonás 1. szín 
GERGELY (Ábrahámhoz) Kötözködik ve-
lünk?
ÁBRAHÁM Kötözködni, én? Nem, uram.
GERGELY Mert ha kötözködik, hát állok 
elébe. Az én gazdám is van olyan jó, mint 
a magáé.
ÁBRAHÁM De nem jobb.
SÁMSON Jó, jó, jó. Nem jobb.
Jön Benvolio, és figyeli a kötözködőket.
GERGELY (meglátja a távolról közeledő 
Tybaltot; Sámsonhoz) Mondhatod, hogy 
„jobb”, ott jön a gazdánk egyik rokona.
SÁMSON (Ábrahámhoz) De jobb, uram.
ÁBRAHÁM Hazudsz!
SÁMSON Ki a kardot, ha férfi ak vagytok! 
Gergely, most gyere! A híres suhintást!
Vívnak.
BENVOLIO (kardot ránt) Széjjel, bolondok, 
vissza a kardot! Nem tudják, mit csinálnak!?
Jön Tybalt.
TYBALT (kardot ránt) Karddal mész ká-
ráló tyúkok közé?!
Benvolio, nézd, itt vár a halál!
BENVOLIO 
A békét őrzöm – hasznomra lehetsz,
ha jössz ezeket szétválasztani.
TYBALT Karddal a kézben békét emle-
getsz?!
A békéről utálok hallani!
Utálok minden Montague-t, és téged!
Gyere, te gyáva!
Vívnak. 
(…)
Jön a Herceg a kíséretével.
HERCEG Garázda népség, arcátlan za-
vargók,
a pengét szomszéd-vérrel szennyezők
– Nem hallják? Hé! Emberek! Állatok! –,
kik romboló dühük vészes tüzét
a vér bíbor szökőkútjába fojtják!
Kínpadra megy, ki el nem dobja tüstént
véres kezéből véres fegyverét!

I. felvonás 5. szín 
RÓMEÓ (megfogja Júlia kezét) 
Ha méltatlan kezemmel meggyalázok
egy szentélyt, szép nyugalmát háborítva,
a két ajkam, két piruló zarándok,
e durvaságot csókkal elsimítja.
JÚLIA Jó zarándok, ne bántsd a kezedet,
hisz jámborság mozgatja, semmi más.
A szentet hívő kéz érinti meg,
s a zarándokok csókja: kézfogás.
RÓMEÓ S vajon a szenteknek nincs ajka, 
szája?
JÚLIA Van, zarándok; csak imára való.
RÓMEÓ Engedd, szép szent, hogy most 
ajkam csinálja,
mit eddig kezem, üdvöt áhító.
JÚLIA A szent nem mozdul – bár nem 
szívtelen.
RÓMEÓ Ne mozdulj hát, s imám bevége-
zem. (Megcsókolja)

II. felvonás 2. szín
JÚLIA (hangosan, de magának) 
Ó, Rómeó, mért vagy te Rómeó?
Mondj le nevedről, tagadd meg apádat –
vagy esküdj meg, hogy örökké szeretsz,
és én nem leszek többé Capulet.
RÓMEÓ (halkan) Hallgassam még, vagy 
szóljak közbe most?
JÚLIA (hangosan, de magának) Csak a 
neved, az ellenség nekem;
te te maradsz, akárhogy hívnak is.
Mi az, hogy Montague? Se kéz, se láb,
se kar, se arc, se más, ami valóban
az emberé. Hát legyen más neved!
Mit ér a név? Aminek neve „rózsa”,
az más néven is éppoly illatos.
Rómeó is, ha más nevet viselne,
drága maradna és tökéletes,
mint most. – Vesd le a neved, Rómeó,
mely nem is részed, és cserébe engem
végy mindenestül!

S le nem lohad, míg el nem vész a pár – 
Erről regél e kétórás darab. 
Néző, kérünk, hibákra most ne nézz!
Így lesz az is, mi csonka még: egész.

S a harc, mit csak haláluk temet el, 
Erről mesél e két órányi dráma. 
Füleljetek, míg szavalunk a deszkán, 
És tiszta lesz, mi még homályos eztán.
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RÓMEÓ (hangosan) Úgy legyen! Te mondtad!
Ha szeretsz, átkeresztelem magam,
és mostantól nem leszek Rómeó.
JÚLIA (hallja, de nem látja) Ki vagy te, 
hogy az éj leple alatt
így a lelkembe sétálsz?
RÓMEÓ Név szerint
nem tudom megmondani, ki vagyok.
A nevemet, szép szent, utálom én,
mert az a név ellenséged neked.
Ha papíron volna, most összetépném.
JÚLIA A fülem tán még száz szót se ivott
a beszédedből, s már fölismerem!
Nem Rómeó vagy, az a Montague?
RÓMEÓ Egyik se vagyok, ha nem kedveled.
JÚLIA Hogy jöttél be ide, és mit akarsz?
A kertfal magas, átmászni nehéz;
a hely számodra maga a halál,
ha itt találnak a rokonaim.
RÓMEÓ A vágy röpített át a falakon,
hisz nem állhatja útját holmi kő;
a vágy, amit tud, megteszi merészen.
A rokonaidtól nem félek én.
JÚLIA Ha itt meglátnak, azonnal meg-
ölnek.
RÓMEÓ A szemed hússzor annyira ve-
szélyes,
mint az ő kardjuk. Nézz rám édesen,
s az páncél gyanánt véd majd ellenük.
JÚLIA Az istenért, nehogy meglássanak!
RÓMEÓ Elrejt előlük az éj köpenye.
Ha nem szeretsz, nem baj, ha itt találnak;
öljön meg inkább most a gyűlölet,
mint hogy szerelmed nélkül nyomorogjak.
JÚLIA Ki mondta meg, hogy hogy ta-
lálsz ide?
RÓMEÓ A szerelem sarkallt, hogy kinyo-
mozzam;
tudást adott, én meg hozzá szemet.
Én nem vagyok hajós, de tengerek
legtávolabbi partjaira is
elhajóznék ily drága áruért.
JÚLIA Az arcomat mint maszk fedi az éj,
különben pirulhatnék mindazért,
amit az előbb hallottál a számból.
Illene, persze, fi nnyásan tagadni,
hogy miket mondtam… Mit számít az illem?
Szeretsz? Tudom, hogy azt mondod: 

„igen”,
s én bízom benned. Mert ha esküdöznél,
lehet, hogy rászednél. A szeretők
esküszegéseit Jupiter is
csak neveti. Édes jó Rómeó,
ha szeretsz, mondd ki tisztán, egyszerűen.
Ha úgy érzed: könnyen adom magam,
hát leszek durcás, szeszélyes, hideg,
hogy udvarolhass – egyébként soha.
Túlságosan szeretlek, Montague,
ezért tán úgy tűnik: könnyű a vérem;
de hidd el, drága ember, hűbb leszek,
mint akik számításból hűvösek.
Én is akartam hűvös lenni, tudd;
de te váratlanul tanúja lettél
szerelmi sóhajomnak. Hát bocsánat:
ne gyors szeszélynek tudd be vágyamat,
melyre most fényt derített a sötét.
RÓMEÓ Drágám, az áldott Holdra eskü-
szöm,
mely ezüsttel hinti a lombokat – 
JÚLIA A Holdra ne esküdj, mert állha-
tatlan:
változva futja pályáját havonta;
nehogy szerelmed is olyan legyen.
RÓMEÓ Hát mire esküdjek?
JÚLIA Ne esküdözz.
Vagy ha akarsz, esküdj édes magadra:
te vagy bálványozásom istene,
és én hiszek neked.

II. felvonás 5. szín 
JÚLIA Édes Dadus – de mért vagy szo-
morú?
Ha rossz a hír, mondd akkor is vidáman;
ha jó, ne rontsd el az édes zenét
egy ilyen savanyú előadással.
DAJKA Fáradt vagyok, hagyj békén egy 
kicsit.
Jaj, öreg csontjaim. Ennyit rohanni!
JÚLIA Neked adom a csontom – add a hírt!
Gyerünk, beszélj, édes Dadus, beszélj!
DAJKA De sürgős, jézusom! Várnál kicsit?
Nem látod, hogy nem kapok levegőt?
JÚLIA Ha nem kapsz levegőt, hogy fut-
ja arra,
hogy kimondjad, hogy nem kapsz levegőt?
Az időhúzás magyarázgatása
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már hosszabb, mint az üzenet maga!
Jó híred van, vagy rossz? Erre felelj,
mondd ki – majd ráérnek a részletek.
Hadd tudjam végre meg, hogy jó vagy 
rossz!

III. felvonás 1. szín 
BENVOLIO Kérlek, Mercutio, menjünk 
haza,
meleg van, és ha most találkozunk
egy Capulet-csapattal, kész a baj.
Ilyen forró napon tombol a vér.
MERCUTIO Te is olyan vagy, mint aki 
belép a kocsmába, lecsapja a kardját 
az asztalra, és azt mondja: „Adja Isten, 
hogy ne legyen rád szükségem!”; de már 
a második korsó hatására fölkapja, hogy 
lecsapjon a csaposra, amire pedig sem-
mi szükség.
BENVOLIO Én ilyen fi ckó vagyok?
MERCUTIO Ne játszd az ártatlant, 
ugyanolyan forrófejű gyerek vagy, mint 
bármelyik olasz: amilyen hirtelen hara-
gú, olyan haragosan hirtelen.
BENVOLIO És még?
MERCUTIO És még ha ketten is volnátok, 
hamarosan egy se maradna, mert meg-
ölnétek egymást. Te?... Te belekötsz egy 
emberbe, ha egy szál szőrrel több vagy 
kevesebb van a szakállában, mint neked. 
Belekötsz valakibe, aki gesztenyét eszik, 
mert neked dióbarna szemed van. Kinek 
van még arra szeme rajtad kívül, hogy 
ilyesmin fönnakadjon? Úgy tele van a fe-
jed kötözködéssel, mint egy tojáshéj a 
tojással, pedig már nemegyszer rántot-
tává verték az agyadat, mert kötözköd-
tél. Belekötöttél valakibe, aki köhögött 
az utcán, mert fölébresztette a kutyá-
dat, amint aludt a napon. Nem te kaptál 
össze egy szabóval, mert az már húsvét 
előtt föl merte venni az új kabátját? Egy 
másikkal, mert az új cipőjébe régi fűzőt 
kötött? És még te óvsz engem a kötöz-
ködéstől?!
BENVOLIO Ha én olyan kötözködős len-
nék, mint te, nem kötnének rám másfél 
óránál hosszabb életbiztosítást!

MERCUTIO Te a biztosítást sem kötnéd, 
hanem kötözködnéd!...
Jön Tybalt, Petruccio és kísérőik.
BENVOLIO Kapaszkodj meg, jönnek a 
Capuletek.
MERCUTIO Kapaszkodjanak ők, nem ér-
dekelnek.
TYBALT (a kísérőihez) Gyertek mögöt-
tem, megszólítom őket.
(Mercutióékhoz) Üdvözlet, uraim, egy 
szóra csak.
MERCUTIO Csak egyetlenegy szóra? Te-
gyél hozzá még valamit, mondjuk: egy 
szóra és egy döfésre.
TYBALT Meg fogja látni, uram, hogy arra 
is kész vagyok, ha alkalmat ad rá.
MERCUTIO Muszáj neked mindent alka-
lomnak tekinteni?
TYBALT Mercutio, te összejátszol Ró-
meóval.
MERCUTIO Összejátszom? Hát mi va-
gyok én, valami duett? Ha te zenésznek 
nézel, akkor készülj föl rá, hogy nagyon 
csúnya hangokat fogsz hallani. (A kardjára 
mutat.) Itt a furulyám, mindjárt megtán-
coltatlak vele. Még hogy én összejátszom!
BENVOLIO Ezt nyilvános helyen kell 
megbeszélni?
Álljatok félre egy nyugodt sarokba,
vagy mondjátok el higgadtan, mi baj,
vagy váljunk el. Mindenki minket néz.
MERCUTIO Hát azért van szemük, hogy 
nézzenek!
Én senki kedvéért nem mozdulok.
Jön Rómeó.
TYBALT (Mercutióhoz) Jó, köszönöm; itt 
jön az emberem.
MERCUTIO Az embered?! Talán szolgád 
neked?
Igaz, ha kihívod, követni fog;
így „emberedre” találsz csakugyan.
TYBALT Rómeó, úgy szeretlek téged én,
hogy azt csak egy szó írja le: te féreg.
RÓMEÓ Tybalt, okom van, hogy szeresselek,
ezért nem fogadom illő haraggal
a köszöntődet. Féreg nem vagyok;
úgyhogy menj szépen. Látom, még nem 
ismersz.
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TYBALT Te taknyos, ezzel jóvá nem te-
szed,
hogy megsértettél; állj ki párbajozni!
RÓMEÓ Én nem sértettelek meg, eskü-
szöm;
sőt, jobban szeretlek, mint képzeled,
csak nem tudod még érzelmem okát.
Jó Capulet (olyan nekem e név,
mint a sajátom!...), őrizd meg nyugalmad.
MERCUTIO Mi ez a gyáva meghunyász-
kodás?!
A „Moltó Párbajózó” így megússza?
(Kardot ránt.) Tybalt, te kis patkányva-
dász! Na, jössz?
TYBALT Te mit akarsz tőlem?
MERCUTIO Ó, Kacor király, csak a kilenc 
életedből egyet.  Azt simán elveszem, az-
tán, attól függően, hogy hogy viselkedsz 
velem, a többi nyolcat vagy kiverem be-
lőled, vagy nem. Fogd fülön a kardodat 
és húzd már ki a bőréből! Mozdulj külön-
ben én foglak fülön a kardommal!
TYBALT (kardot ránt) Parancsolj velem.
RÓMEÓ Mercutio, tedd el a tőrödet!
MERCUTIO (Tybalthoz) Gyerünk azzal a 
passadóval!
Mercutio és Tybalt vívni kezd.
RÓMEÓ (kardot ránt) Benvolio, csapd le 
a kardjukat!
Urak, ez botrányos, hagyjátok abba!
Tybalt! Mercutio! Minden ilyet
határozottan megtiltott a herceg!
Állj, Tybalt! Ne, Mercutio!
Rómeó a vívók közé áll. Tybalt Rómeó hóna 
alatt átnyúlva beleszúr Mercutióba.
PETRUCCIO El innen, Tybalt!
Tybalt, Petruccio és kísérőik el.
MERCUTIO Ez eltalált.
Dögöljön meg a két család. Kimúltam.
Elment? Sértetlenül?
RÓMEÓ Mi? Eltalált?
MERCUTIO Egy karmolás, de pont elég 
nekem.
Hol a szolgám? Kölyök, menj orvosért!
Szolga el.
RÓMEÓ Tarts ki, ne félj, nem lehet mély 
a seb.
MERCUTIO Hát nem olyan mély, mint a 

kút, és nem olyan széles, mint a temp-
lomajtó, de azért elég ez, bőven elég. 
Most ne keress egy ideig, beletemetke-
zem a feladataimba. Én már nem rom-
lok tovább e világon, mert befőztek lek-
várnak. Dögöljön meg mind a két család. 
Most mondd meg!... Egy kutya, egy pat-
kány, egy egér, egy macska karmolja ha-
lálra az embert! Egy hetvenkedő, egy 
gazember, egy szemét, aki a szabály-
könyvből vív – mi az istennek álltál oda 
közénk? A hónod alatt döfött belém.
RÓMEÓ Én csak jót akartam.
MERCUTIO Vigyél, Benvolio, valami házba,
elájulok. És mind a két család
dögöljön meg, mert kukaclakomát
csináltatok belőlem. Ez bejött,
méghozzá telibe. A két család!
Mercutio, Benvolio és kísérőik el.
RÓMEÓ Ez a lovag, a herceg rokona,
a jó barátom, miattam kapott
halálos sebet; a jó híremet
Tybalt bemocskolta – az a Tybalt,
aki egy órája a sógorom.
Ó, Júlia, szépséged elpuhított:
lágyul szívemben a kemény acél.
Jön Benvolio.
BENVOLIO Jaj, Rómeó – meghalt Mercutio!
Gavallér lelke a felhőkbe szállt:
korán fi tymálta le a földi létet.
RÓMEÓ E sötét nap sok hasonlót ígér,
a bajok lánca itt véget nem ér.
Jön Tybalt.
BENVOLIO Jön vissza Tybalt, ugyanúgy 
dühöngve!
RÓMEÓ Jön büszkén, hogy Mercutiót 
megölte...
Elég, ha fönt az égben van bocsánat:
vezessen most a tűz-szemű harag! –
Tybalt! Vond vissza azt a „férget”,
mit rám akasztottál; Mercutio
lélekben itt lebeg fejünk fölött,
és téged vár, hogy hozzá csatlakozz.
Vagy te, vagy én, vagy mindketten követjük!
TYBALT Te nyavalyás, itt lenn is őt kö-
vetted,
hát menj utána.
RÓMEÓ (kardot ránt) Döntsenek ezek!
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Vívnak. Tybalt holtan esik össze.
BENVOLIO Fuss, Rómeó! El innen,
a polgárőrség jön, Tybalt halott!
Ne bámulj már! Kivégeztet a herceg,
ha elkapnak. Menj! Fuss, amerre látsz!
RÓMEÓ A sors bolondja lettem.
BENVOLIO Mire vársz?!
Rómeó el. – Jönnek a polgárok. 
POLGÁR Hol van, aki Mercutiót megölte? 
Az a Tybalt, a gyilkos, merre van? 
BENVOLIO Tybalt? Ott fekszik. 
POLGÁR (a halott Tybalthoz) Keljen föl, 
uram! 
A herceg elé kell vigyem magát.
Jön a Herceg, Montague, Lady Montague, 
Capulet, Lady Capulet, kísérők. 
HERCEG Ki kezdte ezt a becstelen csatát?
BENVOLIO Jó herceg, elmondom, ha 
adsz rá módot, 
hogy ez a gyászos vita hogy adódott. 
Ez meghalt; Rómeó küldte a földre, 
mert öcsédet, Mercutiót megölte. 
LADY CAPULET Tybalt, öcsém! Fivérem 
kisfi a! 
Ó Herceg! Férjem! Mért kell folynia 
e vérnek? Herceg, ha fontos a béke,
onts Montague-vért vérünkért cserébe! 
Ó, öcsém, édesem! 
HERCEG (Benvolióhoz) Ki kezdte újra ezt 
a szörnyűséget? 
BENVOLIO Tybalt; és Rómeó ővele végzett. 
Rómeó szépen kérte: lássa be, 
mily méltatlan az ügy, s hogy ki ne hívják 
felséged haragját. Mindezt nyugodtan, 
úri modorban, kissé meghajolva – 
de ez nem békítette meg Tybaltot, 
ki süket füllel, féktelen dühvel 
hegyes vasat szegez Mercutiónak; 
az, éppoly hevesen, szembeszegül, 
s míg egy kézzel eltolja ügyesen 
a hideg halált, a másik kezével 
Tybaltnak visszaküldi; az kitér, 
és támad. Rómeó most így kiált: 
„Barátaim, elég!” Még ki se mondja, 
pengéjüket lecsapja fürge karral, 
s közéjük ront – de hónalja alatt 
Tybalt gonoszul átszúr, s eltalálja 
Mercutiót. Tybalt elmenekült, 

de csakhamar visszajött Rómeóhoz, 
kiben most feltámadt a bosszúvágy: 
mint villám csapnak össze. Közbelépnék, 
de késő: Tybalt holtan összerogy.
Amint meghalt, Rómeó elszaladt. 
Haljak meg, ha nem mondok igazat. 
LADY CAPULET Ez rokona a Montague 
családnak,
így részrehajló; ne higgyünk szavának. 
Vagy húszan vívtak összevissza itt:
honnan is tudná, hogy ki szúrt le kit. 
Engedd, uram, hogy ítéleted kérjem: 
Tybalt gyilkosa, Rómeó ne éljen. 
HERCEG Tybalt meg leszúrta Mercutiót: 
az ő véréért ki fi zet adót? 
MONTAGUE Épp Rómeó, Mercutio barátja?! 
A törvényt szolgálta az ő hibája: 
Tybalt bűnhődött. 
HERCEG És e tett miatt 
kitiltjuk Veronából a fi ad. 
Engem is érint szenvedélyetek: 
árát az én vérem fi zette meg. 
A büntetés, mit kiszabok, kemény,
hogy érezzétek: mit vesztettem én. 
Kéréstek előtt fülem zárva lesz; 
könny és ima fölmentést nem szerez. 
Rómeó menjen, irgalmatlanul: 
ha itt találják, azt nem éli túl.
Vigyék a holttestet; késő a bánat. 
Ha gyilkost kímél, bűnös a bocsánat. 
Mind el, Tybalt holttestét kiviszik.

III. felvonás 5. szín 
JÚLIA Szerinted látjuk egymást valaha? 
RÓMEÓ Az biztos! És a mostani bajokról 
majd édes kettesben beszélgetünk! 
JÚLIA Jaj, istenem, rosszat jósol a lelkem! 
Most, hogy ott lent vagy, szinte azt hiszem, 
egy sírgödörben fekszel, mint halott. 
Rosszul látok, vagy sápadt vagy nagyon? 
RÓMEÓ Így látom én is a te színedet: 
a bánat szívja vérünk. Ég veled. 

[...]

LADY CAPULET Tudd meg, szívem: e hét 
csütörtökén
egy szemrevaló, fi atal nemes, 
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az ifjú Párisz tesz boldog nejévé
kora reggel Szent Péter templomában.

[...]

CAPULET (a könnyező Júliához) 
Az alkonyt a föld harmattal köszönti,
de sógorom fi ának alkonyát
zápor kíséri!
Mit sírsz, te lány? Szökőkút lett belőled?
Csak ontod a vizet?... Egy kicsi testben
tengert, hajót, szelet játszol nekünk:
mert szemed, mint a tenger árapálya,
könnytől dagad; a tested a hajó,
sós vízben úszik; sóhajod a szél,
mely tombolva harcol a könnyeiddel,
s ha nincs viharszünet, hát fölborítja
hánykódó testedet. – (Lady Capulethez) 
Asszony, mi van?
A döntésünket közölted vele?
LADY CAPULET Igen, de nem akarja, 
köszöni.
Bolond ez; menjen férjhez a halálhoz!
CAPULET Egy pillanat. Mit mondasz, fe-
leség?
Hogy nem akarja? Nem hálás nekünk?
Nem büszke rá, nem boldog és szerencsés,
hogy neki, a méltatlan senkinek,
egy ilyen méltó vőlegényt találtunk?
JÚLIA Nem vagyok büszke, mégis kö-
szönöm.
Ami rossz, attól büszke nem leszek;
ám jó szándékú rosszért hála jár.
CAPULET Mi? Mi? Mi? Mi?! Mit okos-
kodsz te itt?
Büszke, de nem büszke; de köszöni,
de nem tudja? Te kényes kis szuka,
ne „büszkézzél” meg ne „köszönömözzél”!
Kapd össze a cihád csütörtökig,
hogy Párisszal a Szent Péterbe menj,
vagy én húzlak el odáig kötélen!
Te nyamvadt béka! Te fi nnyás cseléd!
Te viaszképű!
LADY CAPULET (Capulethez) Na, na! Meg 
ne őrülj!
JÚLIA Édesapám, könyörgök térden áll-
va. (Letérdel)
Hallgasson meg, kérem, türelmesen!

CAPULET Tűnj el előlem, szemtelen ri-
banc!
Vagy jössz a templomba csütörtökön,
vagy soha többet ne is lássalak!
Ne beszélj, ne felelj, ne válaszolj.
Júlia fölkel.
Viszket a tenyerem! – (Lady Capulethez) 
Azt hittük, asszony,
hogy kevés áldás ez az egy gyerek;
de látom, eggyel több a kelleténél,
mert nem áldás, csak átok van vele.

[...]

JÚLIA Ó, egek! Dadus! Mit kell most 
csinálni? 
Férjem a földön, esküm fönn az égben; 
az esküm hogyan száll vissza a földre, 
hacsak a férjem föl nem megy az égbe, 
s vissza nem adja?... Vigasztalj, segíts! 
Mondd, mért visel az ég hadjáratot 
ilyen kis pont ellen, mint én vagyok? 
Te mit szólsz? Nincs hozzám egy jó szavad? 
Valami kis vigasz? 
DAJKA De. Mondom is. 
Rómeó ki van tiltva. Egy a százhoz, 
hogy nem mer visszajönni, hogy behajtsa 
a járandóságát – vagy csak titokban. 
Mármost akkor, ha így áll a dolog, 
a legjobb lesz, ha hozzámész a grófhoz. 
Ó, remek ember az! 
Mellette Rómeó egy felmosórongy. 
A sasnak nincs oly zöld, oly szép szeme, 
mint Párisznak. Száradjon el a szívem, 
ha nem lesz jobb neked a másodikkal, 
mert különb, mint az első – vagy ha nem, 
az első már halott, vagy annak számít, 
hisz másutt él és hasznát nem veszed. 
JÚLIA Ezt a szívedből mondod? 
DAJKA Meg a lelkemből, száradjon el 
mind a kettő, ha nem. 
JÚLIA Ámen. 
DAJKA Mi? 
JÚLIA Hát megvigasztaltál gyönyörűen. 
Menj, mondd meg anyámnak, hogy el-
megyek 
Lőrinc baráthoz, meggyónom neki, 
hogy fölbosszantottam szegény apámat. 
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DAJKA Máris megyek. Ez most a bölcs 
dolog.
Dajka el. Júlia utána néz. 
JÚLIA A vén szipirtyó! Ez maga az ördög! 
Rá akar venni az esküszegésre; 
de még nagyobb bűn, hogy azzal a nyelvvel, 
mellyel az uramat égig dicsérte, 
most ócsárolja! Menj, tanácsadó!... 
Ezentúl bensőmhöz nem lesz közöd. – 
Megyek a Baráthoz, hogy mit ajánl. 
Ha nincs más út, nem riaszt a halál. (El.) 

IV. felvonás 1. szín 
LŐRINC Jó. Menj haza, fogadd el derűsen, 
hogy Párisz elvesz. Holnap szerda van: 
intézzed úgy, hogy egyedül aludj, 
a Dajka ne aludjon ott veled. 
Fogd ezt a fi olát, s ha lefeküdtél, 
idd ki az átható, erős levet; 
azonnal szétfut majd az ereidben 
egy hideg, lusta testnedv; szívverésed 
elvéti ritmusát, aztán leáll; 
se hő, se légzés nem mutatja: élsz; 
ajkad és orcád rózsái helyett 
hamuszín látszik; szemed ablaka 
úgy zárul le, mint a halál kezétől. 
Minden tagod, kormányzó eszme híján, 
merev lesz és halottian hideg; 
ebben az ál-halálos állapotban 
negyvenkét órát fogsz eltölteni, 
s úgy ébredsz, mint egy jó alvás után.

IV. felvonás 3. szín 
JÚLIA Ez jó, ez a ruha. – Édes Dadus, 
hagyj, kérlek, egyedül ma éjszakára, 
mert nagyon sok imát kell mondanom, 
hogy kicsit mosolyogjon rám az ég, 
hisz tudod: bűnös vagyok és konok. 
Jön Lady Capulet.

LADY CAPULET Még készülődtök? Kell 
segíteni? 
JÚLIA Nem, jó anyám, már összeválo-
gattuk, 
amire holnap szükségem lehet. 
Kérem, hogy hadd maradjak most ma-
gamra, 
s a Dajka önnel virrasszon ma éjjel, 
van úgyis dolguk, gondolom, elég 
a gyors lakodalommal. 
LADY CAPULET Jójszakát. 
Feküdj le és pihenj, az kell neked.

V. felvonás 3. szín 
HERCEG Hol vannak most a nagy ellen-
felek?
Capulet, Montague: íme, az ég
a gyűlölködést így büntette meg:
a szerelem hozza rátok a gyászt.
És én, ki szemet hunytam, két rokont
vesztettem el. Bűnhődünk mindahányan.
CAPULET Testvérem, Montague, add a 
kezed.
E nászajándék lányomnak s nekem
bőven elég.
MONTAGUE Én többet is adok:
lányod szobrát aranyba öntetem,
s nem lesz szemünkben tündöklőbb alak,
míg áll és él Veróna városa,
mint a bátor, szerelmes Júlia.
CAPULET Ezentúl együtt, színaranyban 
állnak:
szép áldozatai egy rút viszálynak.
HERCEG Borús békét hozott ránk ez a 
hajnal,
a bánatos nap még elő se bújt.
Most menjünk: el kell számolnunk a bajjal;
akire kell, a törvény majd lesújt.
Gyászos a kéz, mely krónikába rója:
mint élt Júlia s az ő Rómeója.
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Varró Dániel: Erkély alatti ének 
- virtuális trubadúrdal -
(részletek)

Ó, lépj ki balkonodra,
s nézz rám le nemesen, te!
Lenn állok szívdobogva,

s így szólok fel esengve,
hogy: jöjj ki, jöjj ki máris,
ó, jer fel msn-re!

Ó, nézz ki virtuális
ablakodon, te, ó, te,
te hibbant lány, te háklis,  

te cserfes és te jó, te!
Zagyván így hívogatlak,
mint ifjú Don Quijote.

Csak nyílna már az ablak,
csak jönne már az alkony,
reccsenne már alattad

a virtuális balkon,
s egy szívvel, mely sajog-fáj,
mivel te (nos, bevallom)

egy kissé rátapostál – 
mondjuk mint Rómeó
(annak meg túlkoros már)

így szólnék: Ó, te, ó!
– mint hősszerelmi kófi c
lehelném: Ah, heló! 

Ó, Zsófi , Zsófi , Zsófi !
(háromszor mondanám)
ég szívem, mint a grófi 

szérű nyár-éjszakán – 
nem az intertext végett,
de tényleg így van ám!

Hogy sajgok itt teérted
nyugtomtól elcibáltan,
hogy poklok tüze éget,

hisz látod, tercinákban,
s ha tudnád még, e tűzben
hány égő velszi bárd van!
(…)

többé nem tartom itt bent, s
elzengem, mi az ábra – 
függönyt el végre libbents,

csetelni gyere már, na!
hadd vágjak bele végre
e nyamvadt szerenádba
(…)

Hát nézz e szívre immár,
mely érted üt, remeg,
mely csak érted kalimpál,

mely csupa dübbenet,
s mely meg talál esetleg
szakadni nélküled,

mit kín gyötör, keservek
s ezek összes tesói – 
ez, mondanám, a helyzet,

csak jönnél már, te Zsófi .
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1.
PRÓZA MÁRKI Kedves és tiszteletre 
méltó nézőink, engedjék meg, hogy üd-
vözöljük önöket! A nevem Próza márki, 
és örömmel tudatom, hogy hamarosan 
egy rendkívül tanulságos történet ke-
rül bemutatásra szerény színpadunkon. 
Természetesen nincsen rá semmi biz-
tosíték, csupán reményemet fejezhetem 
ki aziránt, hogy mindenki jól fog szóra-
kozni – (…)
PIRIKKIUSZ Hallod, miket beszél ez az 
epikumi?
Mint a gumi, 
olyan neki a nyelvezete.
Nem kérdés, hogy az unalom általi kín-
halálba elvezet-e.
SPONDEUSZ Ja, ezek az epikumiak sót-
lanok és nyersek.
És nem szavalnak egyáltalán például 
verset. 
PIRIKKIUSZ Na, Spondeuszkám, 
te aztán kötekedni tudsz ám.
SPONDEUSZ Jól van, most pusztán 
mert te ilyen fürgönc vagy, Pirikkiuszkám,
olyan éles eszűnek lenni, mint a beretva,
nem mindenki szeret, na.
PIRIKKIUSZ Ez a Próza márki olyan 
vontatott.
És nem tudja, hogy háttal nem kezdünk 
mondatot.
(…)
PRÓZA MÁRKI Már látom, valakiknek 
szándékukban áll aláásni jól felépített 
és nagy érdeklődésre számot tartó kon-
ferálásomat. Ezen illetőknek rossz hír-
rel szolgálhatok: nem fog valóra válni 
az alantas elképzelés!
PIRIKKIUSZ A vicc neki le sem esett!
SPONDEUSZ Reménytelen eset.
PRÓZA MÁRKI Nos, itt állok tehát önök 
előtt, hogy elmeséljek egy történetet, 
mely történet két országot érint…

PIRIKKIUSZ És nem elég, hogy minden 
mondata egy méter,
még szóismétel!

2.
LÍRA (az udvarról) Ó, Epika, szerelmem, ó!
EPIKA (az ablakhoz fut) Ki szólt?
LÍRA Én, a te örökké hű vőlegényed,
azazhogy Líra herceg. Kérve kérlek,
ne küldj el…
EPIKA Jaj! (becsukja az ablakot)
LÍRA (dalra fakad) (…) Hozzád szól ez a 
szerenád
az ablaküvegeden át,
ki fönt akár egy csillag állsz – 
én nézlek lent, mint csillagász. Szerel-
mem végtelen mint egy galaxis – 
szeretlek, még ha Epikumba laksz is! 
Mint a téridő-görbület,
a szám lebiggyed nélküled.
Bár fényed mind szivembe jutna,
mint csillagé fekete lyukba…
Szerelmem végtelen mint egy galaxis – 
szeretlek, még ha Epikumba laksz is!
(Közben a herceg lassan fölmászik az ab-
lakba. Nézik egymást az üvegen keresztül.)
LÍRA Engedj be, szép szerelmem, ó!
EPIKA Nem alkalmas.
LÍRA Miért nem?
EPIKA Búcsúzzunk el, Líra herceg.
(…)
LÍRA Tán sajnálod, hogy élek?
Haljak én meg?
Adj tőrt, s magamba szúrom én e tőrt,
vagy mérget adj, s ki lesz hörpintve: hörp!
EPIKA Ön aztán ért a beszédhez. Nem 
úgy, mint én. Nekem persze soha nem 
jut eszembe, mit kellene mondani.
LÍRA Ó, hát az engem nem zavar! De sőt,
a lelkemet, mint rétet lágy esők
üdíti minden tiszta szép szavad…

Szabó Borbála–Varró Dániel: Líra és Epika 
(részletek)
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ADAPTÁCIÓ: feldolgozás, átdolgozás, al-
kalmazás
ALAPHELYZET: a dráma kezdetén fennál-
ló állapot (szituáció), amely tartalmazza az 
előzményeket, a körülményeket és a leg-
fontosabb szereplőket
ÁLLÓKÉP (TABLÓ): egy megállított, kime-
revített helyzet, pillanat
ANIMÁL: lelkesít, cselekvésre buzdít, 
megmozdít
ASSZOCIÁCIÓ: képzettársítás, gondolatok 
összekapcsolása
BONYODALOM: a cselekmény azon pont-
ja, amikor a szereplők megpróbálják mó-
dosítani az alaphelyzetet, de akadályokba 
ütköznek 
CSELEKMÉNY: a művekben megjelenő 
események sora
CSELEKMÉNYSZÁL: a műben az azonos 
szereplőkkel zajló, összefüggő esemény-
sort jelenti, egy műben több is lehet
DIALÓGUS: színpadi párbeszéd két vagy 
több szereplő között
DÍSZÍTŐ: műszaki alkalmazott a színház-
ban, akinek feladata, hogy a díszleteket a 
raktárból a színpadra juttassa, összeállít-
sa, áthelyezze
DÍSZLETTERVEZŐ: az előadás látványá-
nak, vizuális világának megtervezője
DÍSZLET: a színjáték helyszínét megjele-
nítő színpadi építészeti elemek, tárgyak 
összessége
DRÁMA: irodalmi műnem (görög szó, je-
lentése cselekvés, cselekedni), emberi, 
társadalmi cselekvéssort ábrázoló, általá-
ban színházi bemutatásra készült mű 
DRAMATIZÁLÁS: valamely epikus történet 
(regény, novella, mese stb.) cselekményé-
nek színjátékká való átdolgozása
DRAMATURG: a színház irodalmi szakér-
tője és tanácsadója, feladata a bemuta-
tandó színjátékszövegek véleményezése, 
átdolgozása (dramatizálása)
DÖNTÉSI HELYZET: az a helyzet, amikor 
egy szereplő akarata szerinti elhatározás-
tól függ a cselekmény további menete

ÉLETKÉP: rövidebb jelenet, amely a min-
dennapi élet jelenségeit, valamilyen réteg, 
csoport tipikus élethelyzeteit, körülmé-
nyeit, viselkedését mutatja be
ELLENTÉT: szemben álló jelenségek vi-
szonya
FÁZISMOZGÁS: egy hosszabb mozgássor-
nak (pl. felállás, leülés) része, egy eleme
FESZÜLTSÉG: döntéskényszer okozta 
nyugtalan állapot szereplőben vagy sze-
replők között, amely akkor áll elő, ha a 
szándék megvalósítása akadályokba üt-
közik
FORDULÓPONT: a cselekmény menetében 
azon pontok, amikor (valamilyen cseleke-
det vagy információ hatására) megváltoz-
nak az addigi viszonyok, helyzetek
FŐSZEREPLŐ: a színjáték vagy színmű 
legfontosabb résztvevője
GESZTUS: jelentéssel bíró, érzelmeket, 
indulatokat kifejező kéz- és karmozdulat
HATÁS: egy esemény, történés, művészi 
alkotás kiváltotta változás a körülmények-
ben vagy a befogadóban
IMPROVIZÁCIÓ: rögtönzés, vagyis olyan 
játékmód, amikor a színész nem előre 
megírt és begyakorolt szöveget mond, ha-
nem egyidejűleg maga találja ki és adja 
elő azt
INSTRUKCIÓ: magyarázat, kérés, utasítás, 
felszólítás valaminek az elvégzésére
JELENET: a színjátéknak az a kisebb egy-
sége, amikor a történetben vagy a szín-
padon ugyanazok a szereplők vannak
JELMEZ: a színpadi játékban a szerepnek 
megfelelő színpadi öltözet
JELMEZTERVEZŐ: a színpadi viseletet 
megalkotó képzőművész
KARAKTER: szereplő, jellem
KATARZIS: a befogadóban a műalkotás 
hatására létrejövő megtisztulás érzete. A 
felismerés a változtatás szándékát is élet-
re hívhatja. 
KELLÉK: a színpadi játékban az előadás-
hoz használt tárgyak gyűjtőneve

Kislexikon
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KELLÉKES: színházi alkalmazott, akinek 
feladata a színpadi eszközök kezelése: a 
kellékek beszerzése, raktározása, javítá-
sa, ill. az előadás kezdete előtt az előírt 
helyekre bekészítése
KÉSLELTETÉS: a cselekmény előrehala-
dását rövid időre megállító esemény
KIBONTAKOZÁS: az alaphelyzet elmozdu-
lásának folyamata a szereplők cselekede-
tei következtében
KOMÉDIA: vígjáték, a dráma egyik műfa-
ja, kisszerű emberek vagy kicsinyes tu-
lajdonságok jelennek meg benne, legfőbb 
eszköze a komikum: a nevetésre késztető 
ellentmondásosság
KOMMUNIKÁCIÓ: közlésfolyamat, infor-
mációcsere
KONCENTRÁL: a figyelmét összpontosítja
KONFLIKTUS: érdekellentét, ami miatt az 
összeütközés kifejlődik a szereplők vagy 
csoportok között, a drámai cselekmények 
mozgatórugója
KONTRASZT: ellentét
KOREOGRÁFUS: a táncelőadásokat, szín-
padi táncokat alkotó művész, a táncok ter-
vezője és betanítója
KRITIKUS: a színházi előadások bemutató 
utáni bírálója, aki felhívhatja a figyelmet 
az előadás és a színészi játék értékeire és 
hibáira
KULCSJELENET: a dráma kiemelt fontos-
ságú jelenete, amely a történet egészét 
meghatározza
KULISSZA: mozgatható színfal, a színpad 
két oldalát takaró vászon, amelyet a pad-
lásból eresztenek a játéktérbe. Ami a ku-
lisszák mögött történik, az nincs a nézők 
(nyilvánosság) szeme előtt.
LÍRA: irodalmi műnem. A költői én önma-
ga lelki folyamatairól, gondolatairól szól, 
érzelmileg és hangulatilag telített módon.
MEGOLDÁS: a dráma befejezése
MELLÉKSZEREPLŐK: a főszereplő mel-
letti színpadi alakok, akik a cselekmény 
szempontjából fontosak, de nem róluk 
szól az előadás
MIMIKA: arcjáték (pl. grimasz)

MITOLÓGIA: egy nép mítoszainak, eredet-
történeteinek összessége
MÍTOSZ: istenekről és emberfeletti ké-
pességekkel rendelkező, többnyire isteni 
származású hősökről (héroszokról) szóló 
történet
MONOLÓG: színpadi magánbeszéd, egy 
szereplő hangos gondolkodása
MOTÍVUM: alapgondolat, olyan mozzanat, 
amelyre a mű vagy annak egy része épül, 
vagy amely a műben többször visszatér
MOZDULAT: valamely testrész helyzeté-
nek megváltoztatása (pl. fej, törzs)
MÚZSA: a művészeteket és tudományokat 
pártoló kilenc istennő egyike a görög és 
latin mitológiában
MŰFAJ: a műalkotások műnemeken be-
lüli rendszerezése, csoportosítása közös 
jellemvonások alapján. Hagyományosan 
megkülönböztetünk lírai (pl. dal, óda), 
drámai (pl. tragédia, komédia) és epikus 
(pl. regény, elbeszélés, novella) műfajokat.
MŰNEM: az irodalmi műalkotásokat há-
rom műnembe soroljuk: epika, líra, drá-
ma; ezeken belül különböztetjük meg az 
egyes műfajokat
NARRÁTOR (ELBESZÉLŐ): aki a történetet 
a nézők, az olvasók felé közvetíti
NÉZŐ: az előadás közönsége
NÉZŐTÉRI FELÜGYELŐ: színházban az a 
személy, aki a nézőtéren a rendért fele-
lős, beengedi, leülteti a nézőket, gyakran 
jegyet is szed
ÖLTÖZTETŐ: színházi alkalmazott, aki a 
színpadon viselt ruhákért felelős, a szí-
nész jelmezöltését segíti az öltözőben 
vagy a színpadon
PÁRHUZAM: hasonlóság (jelenségben, 
cselekvésben, motívumban stb.)
PRÓBAFOLYAMAT: az a munkafolyamat, 
melynek során egy színpadi előadás elké-
szül
RENDEZŐ: színpadi művek, filmek, rádió- 
és televízióműsorok rendezésével, meg-
valósításával hivatásszerűen foglalkozó 
személy, az előadás művészi megterve-
zője, betanítója, a színjáték egységének 
létrehozója
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RENDEZŐASSZISZTENS: a rendező leg-
közelebbi segítője a színpadi munkában, 
a rendezői kérések közvetítője a társulat 
minden tagja felé
RÍM: a versekben a sorok végén álló ma-
gánhangzók, esetenként magán- és más-
salhangzók összecsengése
RITMUS: azonos vagy hasonló jelenségek 
szabályos ismétlődése
RÍTUS: határozott céllal végzett varázsz-
szertartás. A benne résztvevők hite szerint 
ennek pontos végrehajtásán múlik a siker, 
a termékenység, a gyógyulás stb.
STILIZÁCIÓ: lényegre törő, általánosító, 
utalásszerű, részleteket elnagyoló ábrá-
zolásmód
STRATÉGIA: előre elhatározott, célhoz 
igazított viselkedés
SÚGÓ: a próbák és az előadás biztonsága 
érdekében követi a szöveget, és előmondja 
a fontosabb kezdőszavakat a szereplőknek
SZÁLLÓIGE: közismert kifejezés, bölcs 
mondás, melynek ismerjük a szerzőjét
SZÁNDÉK: elhatározás egy cél elérése ér-
dekében
SZEREPBE LÉPÉS: egy saját személyisé-
günktől különböző karakter megjeleníté-
se, az ő személyében történő gondolko-
dás, viselkedés, kommunikáció
SZEREPTÍPUS: általános tulajdonságok-
kal, nem egyénített jellemvonásokkal ren-
delkező karakter
SZIMBOLIKUS: jelképes (görög eredetű szó)
SZÍNÉSZ: szerepek megelevenítésével, 
színpadi alakok játszásával hivatásszerű-
en foglalkozó személy, aki alakíthat kita-
lált vagy létező figurát is
SZÍNJÁTÉK: színpadon zajló történet
SZINKRONIZÁL: valaki játékát hanggal 
követi, némajátékát megszólaltatja, vagyis 
a cselekvésekkel egy időben – szinkron-
ban – hangokat, indulatszavakat, monda-
tokat mond
SZÍNPAD: a színjáték helye
SZÍNPADMESTER: a színpadon zajló tech-
nikai munkálatokat (pl. díszletelemek fel-
építése, színpadi technikai eszközök mű-
ködtetése) irányító szakember

SZITUÁCIÓ: helyzet, állapot. A szituáció 
megadásának alapkérdései: kik, hol, mit 
csinálnak, mi a probléma.
SZOBOR: egy vagy több játszó megmere-
vített testtartása valamilyen téma, viszony, 
cselekmény, hangulat kifejezésére
TÁNCOS, MOZGÁSMŰVÉSZ: olyan elő-
adóművész, aki szavak nélkül, a testével, 
tánccal, mozdulatokkal közvetít érzel-
meket és gondolatokat a nézők számára. 
Egyes színpadi műfajokban (balett, moz-
gásszínház, pantomim) csak táncosok 
vesznek részt, máshol kiegészítik a szín-
házi előadást.
TÁRSULAT: az előadást létrehozó művé-
szek és szakemberek közössége
TECHNIKUS (HANGOSÍTÓ, VILÁGOSÍTÓ): 
műszaki alkalmazottak, akik a színielőa-
dás során alkalmazott hang- és fényha-
tások eszközeit előkészítik, beállítják és 
kezelik
TEKINTET: érzelem, lelkiállapot kifejezé-
se szemmel
TEMPÓ: iram, lendület
TÉR: színházban és drámajátékban a játék 
tere
TESTTARTÁS: kommunikációt kiegészítő 
jel, mellyel a szereplő kifejezi a másik sze-
replőhöz vagy a szituációhoz való viszonyát
TETŐPONT: az előadás, jelenet legfeszül-
tebb pillanata
TÍPUS: színházban, improvizációban, 
drámajátékban jellemző tulajdonságú és 
adottságú szerep
TRAGÉDIA: szomorújáték, a dráma egyik 
műfaja, hősei olyan kiváló emberek, akik 
környezetükkel konfliktusba kerülnek és 
elbuknak, bukásuk mégis felemelő
ÜGYELŐ: az a színházi alkalmazott, aki az 
aznapi előadást a rendező előzetes utasí-
tásai alapján irányítja: felelős a szereplők 
és a műszak összehangolt munkájáért
VÁRAKOZÁS: az érdeklődés fenntartásá-
nak eszköze, a befogadó kíváncsiságának 
felkeltése a folytatás iránt
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