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William Shakespeare nyomdokain járva, újramesélve a mester 

mesterművét….

Mottó:

„Veronán kívül nincs nekem világ,

Csak tisztítótűz, gyötretés, pokol.”



A tűzről szeretnénk mesélni nektek, ami

melegít és megéget,

lángra lobbant szerelmet és gyűlöletet,

éltet és elpusztít…



I. felvonás (1. kép)

Egykor Verona városában 

két család között pusztító 

gyűlöletet lobbant lángra. 

De arra, hogy „Ki lobbantotta 

lángra ősi harcunk?”, már 

senki nem emlékezett.



I. felvonás (2. kép)

Közben a fiatalok ugyanúgy 

éltek, mint minden más 

korban, szerelmesek voltak, és 

ez a tűz gyakran emésztette 

őket. „Eh csak tűz oltja a tüzek 

parázsát.”



I. felvonás (3. kép)

Így történt, hogy két ellenséges 

család gyermeke, Romeo és Júlia 

összetalálkozott, és egymásba 

szeretett.

„A régi láz most meghalt, üt az óra,

Új szerelemnek kell kigyúlnia”



II. felvonás (4. kép)

Romeo számára Júlia lesz a 

legfontosabb, a fény, a Nap.

„Ez itt Kelet és Júlia a Napja! „



II. felvonás (5. kép)

A szerelmeseket Lőrinc barát 

titokban összeadja, azonban 

figyelmezteti is őket a tűz pusztító 

tulajdonságára.

„Szilaj gyönyörnek vége is szilaj,

Lázába pusztul el, mint tűz s a lőpor”



III. felvonás (6. kép)

Közben a gyűlölet is fellángol 

Veronában, Tybalt, Júlia rokona 

megöli Mercutio-t, Romeo barátját.

Ezután Romeo szívében is fellángol 

a harag, megöli Tybalt-ot. 

„Eztán vezess el, tűzszemű harag.”



III. felvonás (7. kép)

Romeonak menekülnie kell 

Veronából…

„ A fény, a fény - és mindinkább 

setét lesz.”



IV. felvonás (8. kép)

Közben a Capulet család férjhez 

akarja adni Júliát Párishoz. Júlia 

Lőrinc baráttól kér segítséget, aki 

egy port ad Júliának, amitől egy 

napig tetszhalott lesz.

A család megrendül Júlia halála 

miatt. 

„Nap sose volt ilyen fekete még.”



V. felvonás (9. kép)

Romeo-hoz nem jut el 

Lőrinc barát terve, a 

kriptában a tetszhalott Júlia 

mellett megöli magát. A 

felébredő Júlia magával is 

végez.

„ Megcsókolom szád. Tán 

csüng rajta pár

Csöpp, hogy halálba 

üdvözítsen engem.”



V. felvonás (10. kép)

A harag, gyűlölet tüze

elpusztította Romeot és Júliát.

De a fény, szerelmük

tisztaságának, tüzének emléke

örökké megmarad…



„De én többet adok:

Szobrot emelek néki sáraranyból,

És mindaddig, amíg Verona áll,

Nevének nem szabad elmúlnia,

Ragyogjon a hű, tiszta Júlia.”

„S én egy arany-Romeót veretek

Arája mellé: mártír-gyermekeknek

Így áldoz a koldusi szeretet.”



VÉGE


