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Dráma — középszint Javítási-értékelési útmutató 

I. 
EGYSZERŰ, RÖVID VÁLASZT IGÉNYLŐ FELADATOK (30 PONT) 

 

Feladatonként a pontszámot nem kell kerekíteni.  
Ha az Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok összpontszáma egész szám, akkor nincs 
teendő, ha törtszám, akkor a matematika szabályai szerint egész számra kell kerekíteni 
(pl. 23,5 pont kerekítve 24 pont). 

 
1. Mi az oka, hogy a XIX. század végén épült színházak hátsó részén szinte minden 

esetben megtalálható a kaposvári színházra is jellemző kiemelkedő épületrész? Mire 
használták? (1 pont) 
 
Pl.: A korabeli – máig is élő – színházeszmény és a technika lehetőséget adott arra, hogy 
előadás közben gyors díszletátrendezést hajtsanak végre a színpadon. A díszletelemek 
megemelésére és leengedésére szolgált a zsinórpadlás. 
 
(Bármilyen más – tartalmában helyes – megfogalmazás elfogadható, amelyben szerepel a 
zsinórpadlás szó.) 
 

2. Nevezze meg és mutassa be egy-két szóval a klasszikus felépítésű színházépület két 
fő részét! (2 pont) 

 
színpad pl.: a színdarabban megjelenített helyszín, a színészi játék helye 
nézőtér pl.: az előadást megtekintők itt foglalnak helyet 

 
3. Színházi ismereteire és a fantáziájára támaszkodva írja le, kik lehetnek, milyen 

színházi szakmát képviselhetnek, mit csinálhatnak a fenti képen látható emberek! (3 
pont) 
 
A színházi előadás létrehozásának bármelyik fázisa bemutatható, az előadást létrehozó 
művészek és művészeti, technikai munkatársak közül bárkik lehetnek a színpadon álló, 
illetve a nézőtéren tartózkodó személyek. Természetesen nem név szerinti bemutatást 
kérünk. Pl.: a színpadon állhat a szerző, a rendező és a díszlettervező, és arról 
beszélgethetnek, milyen lesz az előadás térhasználata, milyen lesz a nézőtér és a színpad 
viszonya stb.; a színpad előtt a rendező asszisztens várja az utasításokat; a nézőtéren 
pedig az előadás egyéb létrehozói (jelmeztervező és kivitelező, dramaturg vagy akár a 
hamarosan kezdődő próbára érkező színészek stb.) tartózkodnak. Vagy pl.: a nézőtéren 
ülhet a rendező, miközben a három férfi szereplő instrukciókat hallgat. Stb., stb. 
 
(Bármilyen más – tartalmában helyes – megfogalmazás elfogadható, amely színházi 
szakmákról, szakemberekről szól.) 
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4. Fejtse ki, Ön szerint mire gondolhatott a honlap szerkesztője, amikor a fenti 
szlogeneket választotta a 2013/2014-es színházi évad mottójául! Miért tarthatta 
fontosnak a családokra, a generációkra, illetve a mindennapokra utalást? (3 pont) 

 
A megoldásban azt várjuk a válaszadótól, hogy érveljen a család közös 
színházlátogatásának fontossága, a különböző generációk színházi igényeinek kielégítése, 
a gyermek és az ifjúsági közönség színházba szoktatása, színházi nevelése mellett, illetve 
említse meg a színházvezetés arra irányuló vágyát, hogy a nagybetűs Színház a 
mindennapok természetes részévé válik, vagyis a település lakói rendszeresen járnak 
színházba.  
Természetesen más megközelítésű, értelmezésű magyarázat is elfogadható, amiben van 
tartalmi logika (pl. a színház és a mindennapok kapcsolata a darabválasztásban stb.). 

 
5. Különleges színpadi pillanatokat örökítenek meg az 1956-os forradalom témáját az 

ötvenedik évforduló évében, 2006-ban feldolgozó előadáson készült fotók. 
Fantáziájára támaszkodva fejtse ki, milyen gondolat, gondolatok kifejezésére lehet 
alkalmas ez a különleges színpadi jelenlét! (3 pont) 

 
A megoldásban azt várjuk a válaszadótól, hogy vegye észre és értelmezze a különleges 
térhasználatot, a talajtól elszakadást, a felemelkedést, a fentről letekintést – mint színpadi 
gondolatot hordozó rendezői ötletet és színészi létezést. Természetesen minden olyan 
értelmezés elfogadható, amelyben a térhasználatból következő logikai összefüggés 
kitapintható (pl.: a történelmi pillanatban, vagy a történelmi távlatból visszatekintés 
szemszögéből látott/átélt/felidézett események; vagy pl.: a forradalom lendületében a 
korlátozott lehetőségekből kitörő egyén/tömeg szabadsága, a „taposásból” kiszakadás 
szabad szárnyalása, a mindennapok gondjai fölé emelkedés, vagy éppenséggel a 
szabadság korlátai a fémkeretből adódóan stb.). 
 

6. Mutassa be a kaposvári Csiky Gergely Színházat (névadója, legendás múltja, a 
színházból indult meghatározó művészek, jelenlegi társulata és repertoárja stb.)! Ha 
nem volt lehetősége megismernie ezt a híres színházi műhelyt, mutasson be egy 
olyan színházi műhelyt, amelyet ismer! (3 pont) 

 
Pl.: A kaposvári, mint annyi más magyarországi színház is, az Osztrák-Magyar 
Monarchia idején épült, a polgárosodó vidéki lakosság kulturális és szórakozási 
igényeinek kielégítésére. Nevét a magyar realista dráma kiemelkedő alakjáról kapta, 
akinek ma is gyakran játszott vígjátéka a Nagymama. Az épület a II. világháború után 
kapott állandó társulatot, és azóta folyamatosan viszi sikerre a magyar és a világirodalom 
klasszikus drámáit és zenés játékait. A színháznak a Kádár-korban volt egy legendás 
időszaka, amikor forradalmian új színpadi nyelv jelent meg a kaposvári színpadon, 
miközben a művészet nyelvén fogalmazhatták meg a színház művészei a korral szembeni 
kritikájukat. Peter Weiss Marat/Sade… előadása világsiker lett Ács János rendezésében. 
A színházból indult pályafutása több mai meghatározó művésznek: Zsámbéki Gábor, 
Ascher Tamás, Babarczy László, Máté Gábor, Jordán Tamás, Lázár Kati, Pogány Judit, 
Koltai Róbert stb. Jelenleg a színházat Rátóti Zoltán és Bérczes László vezetik. 
 
A megoldásban azt várjuk, hogy lényegi információkkal mutassa be a válaszadó az általa 
ismert színházi műhelyt. 
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7. A kaposvári Csiky Gergely Színház 2012-ben mutatta be Rusznyák Gábor 
rendezésében az ókori klasszikus dráma modern átdolgozását. Olvassa el az alábbi 
darabismertetést, és egészítse ki a hiányzó szavakkal a szöveget! (3 pont.) 

 
Szophoklész - Jon Fosse: Antigoné 
„Kötelező olvasmányok röviden" - a középiskolások Bibliája. Mert abban minden benne 
van, nem kell végigolvasni a jambus-okat (helyettük néha spondeus!). Jon Fosse „Halál 
Thébá-ban" címmel korszerűsítette a klasszikus görög történetet, megfosztva a szöveget 
mindattól, ami az iskolában zavart minket, és helyette egy modern, érvényes, 
költőiségében teljes színdarabot alkotott.  
Kreón király határozott parancsa ellenére Antigoné úgy dönt, eltemeti halott fivér-ét. A 
kettejük közti konfliktus adja a darab fő csapásvonalát, ellentétük feloldhatatlannak 
bizonyul. A lány az isten-i törvényeket képviselve száll szembe az új uralkodó 
akaratával, míg a király ragaszkodik korábbi elhatározásához. A zsarnok-i döntés 
tragédiák sorát indítja el, hogy végül minden, győzelemként elkönyvelt tett 
megkérdőjeleződjön. 
 
Három jó megoldásért adható egy pont, a „fivér”, a „konfliktus” és a „zsarnok” 
esetében szinonima vagy tartalmában más helyes megoldás is elfogadható. 

 
8. A közönség ízlésének és igényeinek kiszolgálása komoly dilemmák elé állítja minden 

színház vezetését. Ha Ön lehetőséget kapna egy színház vezetésére, milyen 
repertoárt állítana össze? Hol, milyen színházi térben, kinek a műveit és mely 
drámáit állítaná színpadra? Készítsen egy három-négy bemutatóból álló – a 
közönség több rétegét is megcélzó – műsortervet! Indokolja választásait röviden! (3 
pont) 

 
Bármilyen megoldás elfogadható, amelyben több réteg igénye testet ölt, amennyiben 
megtalálható a megoldásban 3-4 mű és a választás indoklása.  

 
9. S ha már felvetődött Shakespeare mint alternatíva, Ön mit állítana színpadra a 

drámaírók fejedelmétől? Melyik művét tartja itt és most aktuálisnak? Készítsen 
darableírást (helyszín és kor – tér és idő, cselekmény, konfliktus, a szereplők 
viszonyrendszere stb.) arról a műről, amelyet bemutatna! (6 pont) 

 
Bármelyik Shakespeare-mű elfogadható. A maximális pontszám feltétele a dráma fő 
kérdésének felvetése, illetve a problematika mai értelmezése. A darableírás tartalmazza a 
cselekmény helyszínét, idejét, a konfliktus mibenlétét, a szereplők bemutatását és 
viszonyrendszerét, a cselekmény fő szálát stb. 
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10. A kaposvári Csiky Gergely Színház 2013/2014. évi repertoárjában két kortárs 
magyar szerző drámája szerepel: Egressy Zoltán Portugál című, illetve Székely Csaba 
Bányavakság című művét játsszák a színház művészei. Ha ismeri a két művet, 
mutassa be az egyiket röviden! Ha nem ismeri a fenti szerzőket, mutasson be egy Ön 
által ismert, olvasott vagy színpadi feldolgozásban látott kortárs magyar drámát! (3 
pont) 

 
Egressy Zoltán Portugál című tragikomédiája egy isten háta mögötti faluban, Irgácson 
játszódik, ahová egy nap érdekes idegen érkezik. Bece, a Budapestről jött fiú szeretne 
megpihenni a vidéki élet csendjében, mielőtt továbbindulna Portugáliába. Itt azonban, a 
falu közösségi életének központjába, a kocsmába belépve  akaratán kívül – alaposan 
felkavarja a hétköznapok állóvizét. Masnival, a kocsmáros lányával szövődő kapcsolatán 
keresztül érzelmek, érdekek és erőviszonyok hajszálfinom szövedékébe tapos bele. Végül 
botrány, zűrzavar, késelés költözik Irgácsra és a kocsmába... A darab szól az 
elvágyódásról, a szabadságról és annak határairól, a toleranciáról, álomról és valóságról. 
Mindez sok parodisztikus elemmel, humorral, iróniával jelenik meg Egressy művében. 
 
Székely Csaba Bányavakság című művében a hatalomért folyó küzdelemben sokan a 
tisztességtelen eszközök bevetésétől sem riadnak vissza, legyen bármily csekély is az a 
hatalom, és bármily komolyak a következmények. A polgármester-választás előtt álló 
hegyvidéki település első embere (Ince) foggal-körömmel ragaszkodik féltve őrzött 
pozíciójához, és rendőrt hív a városból, hogy leleplezze vetélytársa törvénytelen ügyeit. 
A megérkező rendőr az országban a többséghez, de a faluban a kisebbséghez tartozik. A 
„revizor" végül nemcsak a konkurencia ügyleteit tárja fel… Vajon sikerül-e egy 
frenetikus komédiában az elesett, de szánandó és szeretnivaló embert felmutatni, sikerül-
e a jót, de legalább annak vágyát felzengetni akkor, amikor körülöttünk és bennünk tarol 
a rossz… (Forrás: színházi honlapok szinopszisai) 
 
(Bármilyen más kortárs dráma bemutatása elfogadható.) 
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II.  
JELENETÉRTELMEZÉSHEZ, A JELENET SZÍNHÁZI MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 

KÖTŐDŐ, ELEMZÉST ÉS ÉRTELMEZÉST IGÉNYLŐ KÉRDÉSEK (30 PONT) 
 

Feladatonként a pontszámot nem kell kerekíteni.  
Ha a Jelenetértelmezés összpontszáma egész szám, akkor nincs teendő, ha törtszám, 
akkor a matematika szabályai szerint egész számra kell kerekíteni (pl. 23,5 pont 
kerekítve 24 pont). 

 

11. Válaszoljon röviden az alábbi kérdésekre! (Összesen 3 pont.) 
 

a) Hány jelenetet elemez a fenti részletben Efrosz? (0,5 pont) 
 
Két jelenetet. 
 

b) Mennyi idő alatt történik, amit a Dajka átél és feldolgoz magában? (0,5 pont) 
 
Néhány óra alatt. 
 

c) Írjon két példát arra, hogy Efrosz értelmezése szerint milyen érzelmek jellemzik 
a Dajkát!  (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
 
Pl.:  Haragszik Júliára. Haragszik önmagára. 

Dühös. Bizonytalan. Szomorú, hogy el kell válnia Júliától. 
Bármilyen más megfogalmazású, de tartalmában helyes válasz elfogadható. 

 
d) Írjon két példát arra, hogy Efrosz a Dajka milyen akcióit (cselekvéseit) látja 

maga előtt! (Elemenként 0,5 pont, összesen 1 pont.) 
 
Pl.: Otthagyja Júliát. Jajveszékel, kezét tördeli. 

Vérben forgó szemmel kiált Júliára. 
Bármilyen más megfogalmazású, de tartalmában helyes válasz elfogadható. 

 
12. a) Sorolja fel időrendben, hogy milyen gondolatok cikáznak Júlia fejében az idézett 

szöveg második bekezdése szerint! (Elemenként 0,5 pont, összesen 3 pont.) 
 

Például: 
1. Kételkedik a Dajka szenvedésének igazában, nem tudja, hogy nem játszik-e megint, 

mint korábban. 
2. Egyszer csak megérti, hogy valakit megöltek. 
3. Felmerül benne, hogy talán Rómeót, hiszen minden gondolata Rómeó.  
4. Lehet, hogy Rómeó öngyilkos lett?  
5. Megölték Rómeót és Tybaltot is.  
6. Nem hisz a Dajkának, nem hiszi el, hogy Rómeó gyilkos.  
Bármilyen más megfogalmazású, és helyes sorrendű, de tartalmában helyes válasz 

elfogadható. 
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b) Írja le röviden, hogy milyen érzelmeket él át Júlia az idézett szöveg második 
bekezdése szerint! (1 pont.) 
Pl.: Izgatott és nyugtalan, amikor kételkedik és kíváncsi. Aztán megdermed a 
döbbenettől. Hideg nyugalmat erőltet magára, hogy megtudja az igazat. Mély fájdalmat 
érez, megrendül és összeomlik, amikor értesül Rómeó száműzetéséről. Fájdalma dühvé 
alakul, és a Dajka felé fordul. 
Bármilyen más megfogalmazású, de tartalmában helyes válasz elfogadható. 

 
c) Írjon két példát arra, hogy Júlia gondolatai és érzelmei milyen akciókban 
(cselekvésekben) mutatkoznak meg a szöveg második bekezdése alapján! (Elemenként 
0,5 pont, összesen 1 pont.) 

Pl.: Megdermed, mintha befelé hallgatózna.  
„Júlia csupán kérdez” – kifaggatja a Dajkát.  
Vergődik és sír. 
Kiabál a Dajkával.  
Egészen elerőtlenedve elcsendesül. 
Bármilyen más megfogalmazású, de tartalmában helyes válasz elfogadható. 

 

13. Fejtse ki egy-két mondatban, hogy mi a különbség az irodalmi és a színházi elemzés 
között Efrosz szerint! (Válaszában segítségére lehet a zsáner kifejezés meghatározása! 
Zsáner: életkép, meghitt, hétköznapi helyzetet vagy jelenetet ábrázoló festmény, 
költemény vagy jelenet.) (2 pont) 
 
Pl.: Az irodalmi zsánerként felfogott jelenetben nincs drámai feszültség. A Dajka 
megtréfálja Júliát, eljátssza, hogy fáradt, jelenetük könnyed hancúrozás, cinkos játék. 
Komikus jelenet zajlik közöttük, amelyben a feszültséget és a humor forrását egyaránt a 
késlekedés és Júlia türelmetlen kíváncsiságának kontrasztja adja.  
 
A színházi, drámai szempontú olvasatban a Dajkát igencsak megviseli és próbára teszi az 
elmúlt néhány óra. Döntési helyzetekkel szembesül, és ezek a sorsfordító és veszélyes 
döntések meghaladják az erejét. Nem ért teljesen egyet Júliával, de nem tud nemet 
mondani neki, csak később tudja kifejezni ellenérzéseit. Haragszik magára, hogy nem 
tudott nemet mondani. Ezért most megmutatja erejét; felülkerekedik, ő diktál. Szomorú 
is, hogy el kell engednie Júliát, hogy felnőtt a gyermek. A jelenet drámai feszültséggel 
teli, izgatott, nyugtalanító, ugyanakkor elgondolkodtató. Összetett és gazdag emberi 
viszonyt ábrázol, amelyben megfér harag és aggodalom, méltatlankodás és együttérzés.  
Bármilyen más megfogalmazású, de tartalmában helyes válasz elfogadható. 

 
14. Válaszoljon egy-két mondatban az alábbi kérdésekre! 

 
a) Mit csinálhat, milyen állapotban lehet Júlia, amikor Capulet a szobába lép? (0,5 pont) 

Vigasztalhatatlanul sír, nem tud úrrá lenni kétségbeesésén. 

Bármilyen más megfogalmazású, de tartalmában helyes válasz elfogadható. 
 

b) Hogyan, milyen tónusban szólítja meg lányát? (0,5 pont) 

Gyöngéden, líraian. Emelkedett költői képekkel, metaforákkal vigasztalja lányát. 

Bármilyen más megfogalmazású, de tartalmában helyes válasz elfogadható. 
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c) Hogyan, milyen tónusban szól feleségéhez? (0,5 pont) 

Nyersen, szárazon, erőszakosan, durván. 

Bármilyen más megfogalmazású, de tartalmában helyes válasz elfogadható. 
 
d) Milyennek mutatja ez a két megnyilvánulás Capulet lányához és feleségéhez fűződő 
viszonyát? (0,5 pont) 

Bensőséges, gyöngéd viszony fűzi lányához.  

Feleségére viszont már nem pazarolja a kedves szavakat, ő a férj, ő diktál. 

e) Idézze Capulet három olyan mondatát a jelenetből, amely Júliához fűződő 
viszonyának megváltozását mutatja! (Elemenként 0,5 pont, összesen 1,5 pont.) 

Pl.: „Esőcsatorna vagy, kislány?”  

Mi ez a csűrés-csavarás, mi ez? 

Vagy gúzsbakötve húzlak el odáig. 

Viszket tenyerem. 

És - Isten úgy segéljen - kitagadlak. 

f) Idézzen olyan mondatot a jelenetből, amely arról tanúskodik, hogy akcióban (fizikai 
cselekvésben) is megnyilvánul apa és lánya viszonyának megváltozása!  (0,5 pont) 

„DAJKA: Nagy Isten, védd meg őt. Uram, ha bántod, önmagad gyalázod.” 
 

15. Az alábbi szempontok szerint elemezze néhány mondatban a jelenetet!  
 

a) Mi a jelenet tétje, vagyis mit veszíthetnek vagy nyerhetnek a szereplők? (Elemenként 
1 pont, összesen 4 pont.) 
 

Capulet: Családfői tekintélyét és a herceg rokonának, Parisnak adott szavát kockáztatja, 
önbecsülését is elvesztheti, ha nem érvényesül akarata. Elveszítheti lánya szeretetét. 
Capuletné: Férje megbecsülését, a családi nyugalmat, családanyai rangját, státuszát 
kockáztatja, valamint az illúziót, hogy maradt még befolyása ebben a házban. 
Júlia: Nemcsak szerelmét, Rómeót veszítheti el végleg, de kockára teszi helyét a családban, 
biztonságát, sőt még életét is. De kockára teszi üdvösségét is, hiszen a házasság szentség, s 
ha újra házasodna, akkor halálos bűnt követne el.  
Dajka: Ha kiderül szerepe Júlia titkos házasságában, mindent elveszíthet. Elcsapják a háztól, 
nincstelen lesz öregségére. 
 
b) Mi okoz feszültséget az egyes szereplőknek? (A drámai feszültségen akadályoztatást 
értünk egy olyan szituációban, amelyben a szereplőknek döntést kell hozniuk, és ez a döntés 
egész életükre, sorsukra hatással van.) (Elemenként 1 pont, összesen 4 pont.) 

Capulet: Nem tudja véghezvinni akaratát, pedig biztos benne, hogy ez a házasság véget 
vetne a családját sújtó tragikus eseményeknek, és jóra fordulna sorsuk.  
Capuletné: Nem tud megfelelni férjének, nem tudja végigvinni küldetését, nem tud szót 
érteni lányával, nem tud hatni férjére. 
Júlia: Nem mondhatja el titkát, nem beszélhet őszintén, így nem győzheti meg apját. 
Helyzetéből, a kor szokásaiból fakadóan nem lehet saját akarata, nem dönthet sorsáról. 
Dajka: Nem árulhatja el a titkot. Nincs olyan helyzete a családban, hogy befolyásolhatná az 
eseményeket. 
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c) Milyen intenzitással, milyen hangulatban (atmoszférában), milyen tempóban indul, 
később hogyan változik, végül hogyan zárul a jelenet? (3 pont.) 
 
Pl.: Fájdalmas, lírai, nyugtalan a jelenet indítása. A „vihar előtti csend” atmoszférája 
jellemzi. A tempó nem gyors, Capulet meg akarja nyugtatni lányát. A cselekvések nem 
túlzottan intenzívek, inkább fojtottak, visszafogottak.  
Felpörög a jelenet tempója. Capulet fékevesztett indulata, Júlia kétségbeesése, a Dajka 
tehetetlensége magas intenzitású állapot, ennek megfelelő az akciók és a dikció intenzitása. 
Üvöltésig erősödnek a megszólalások. Vad, örvényszerűen sodró lesz a jelenet atmoszférája. 
A szülők távoztával, döbbent csend, dermedt kétségbeesés marad. Az üvöltés suttogásba 
fordul. A jelenet intenzitása csökken. A Dajka hideg érvei, Júlia valódi döntését elhallgató 
kimért mondatai fojtottan csendesek. A tempó lelassul, az atmoszféra rideg és fenyegető. 
Bármilyen más megfogalmazású, de tartalmában helyes válasz elfogadható. 
 

16. Fogalmazzon meg egy „rendezői esszét”, amelyben Júlia szemszögéből mutatja be a 
szituációt! Írja le, hogy mit gondolhat, érezhet, cselekedhet Júlia ebben a 
helyzetben! Válaszában segítségére lehet a fenti Efrosz-idézet szemlélete, 
fogalmazásmódja. (5 pont) 
 

Pl.: Júlia csapdába került, tehetetlen. Anyja az imént közölte vele, hogy Capulet Parishoz 
szánja. Sír, amikor apja belép, és nem tudja abbahagyni, sőt egyre visszafojthatatlanabbul 
zokog. Hiába vigasztalja gyöngéden apja, egyre jobban könnyezik. Az elmúlt napok összes 
feszültsége és fájdalma felbuzog. Eddig tartotta magát, de már képtelen erre. Iszonyú súly 
nehezedik rá, nem szólhat, nem mondhatja el az igazat.  
Reményében, hogy apja talán megérti, hamar csalatkozik. Rémülten figyeli, hogy az erős 
akaratú Capulet milyen kérlelhetetlenül szól asszonyához. „Végzést”említ, nem javaslatot. 
Júlia döbbenten hallja, hogy apja miként beszél feleségével.  
Össze kell szednie magát, hogy felkészüljön, és szembe forduljon apjával. Úrrá lesz sírásán: 
megpróbál a legnagyobb alázattal és tisztelettel szólni. Gyermeki szeretetét említi, de ezzel 
csak jobban feldühíti apját. Ebben a korban, ebben a házban nem lehet szava egy 
gyermeknek, egy lánynak! Az elmúlt napok feszültsége és valami régóta elhallgatott 
ellenérzés tör a felszínre Capuletből. Sápkóros dögnek, ronda cafkának nevezi lányát! Júlia 
minden erejét összeszedi, és térdre borulva könyörög. Ám a tomboló indulatot, csak 
felkorbácsolja, ha nyugtatni próbálják. A legszörnyűbb szavakat hallja, amit csak gyerek 
hallhat szüleitől: Capulet a halálát kívánja, még azt is megbánja, hogy a világra jött. Közben 
üti-veri Júliát. A Dajka ugrik közéjük, de Júlia földre zuhanva látja, hogy egyetlen 
szövetségesét, ugyanolyan durván szidalmazza, löki el Capulet, mint lányát vagy feleségét. 
Ez megteremthetné a három nő szövetségét. Capuletné férje ellen is fordul. Ez mintha ki is 
józanítaná az apát. Ellép lányától: érvelni kezd, magyarázza a dühét, ám az asszonyok 
„szövetsége” még szélsőségesebb lépésre ragadtatja: ha nem megy férjhez, akkor kitagadja 
lányát. Júlia anyjához fordul, segítséget kér, átöleli és hozzábújik. Ám ő is ellöki magától. 
Csak a dadus maradt. Vele nyíltan beszélhet, neki legalább elmondhatja. Esengve kér 
vigaszt. Amikor megszólal, szavai rémületesek, „megoldása” elfogadhatatlan. Hát ennyire 
nem ismeri őt? El tudja képzelni, hogy halálos bűnt követ el? Hogy egész élete hazugságban 
telik? Júlia megdermed, nem mondja, amit gondol, nem mondhatja, már egyetlen 
szövetségese sem maradt. Ez meg is erősíti – cselekedni kezd: Lőrinc baráthoz küldi a 
Dajkát. Egyedül van, nem számíthat senkire. 

 
Bármilyen más megfogalmazású, de tartalmában helyes válasz elfogadható. 
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