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Kedves Pedagógusok!  

A Budapest Bábszínház repertoárjának jelentős része olyan előadásokból áll, 

amelyek számítanak az iskolás korosztály érdeklődésére, és nagy örömünkre 

valóban sok gyerek érkezik hozzánk iskolai szervezésnek köszönhetően. 

Az iskolások csoportos színházlátogatása mögött mindig áldozatos tanári munka 

van. A tanítók, tanárok vállalják a megfelelő darab kiválasztását, a gyerekek 

utaztatását, kísérését, a közös élmény előkészítését, feldolgozását.  

A Budapest Bábszínház oktatási segédanyaga azért készült, hogy támogassa a 

pedagógusok munkáját. A segédanyag a darabválasztáshoz szükséges információk 

mellett az előadás megtekintésének iskolai előkészítését és feldolgozását 

megkönnyítő, kidolgozott, „konyhakész” tanórai feladatokat tartalmaz.  

A kerettantervekben előírt készségek fejlesztése és az ismeretbővítés minden jól 

szervezett iskolai tevékenységnek, így a színházlátogatásnak is természetes 

velejárója. Ideális esetben a tanulás ilyenkor nem az élmény rovására, hanem épp az 

élménynek köszönhetően történik. A segédanyag összeállításakor elsősorban olyan 

kreatív órai tevékenységekre szeretnénk javaslatokat tenni, amelyek építenek a 

hétköznapi rutintól eltérő programban rejlő többletlehetőségekre, és a látott művel 

kapcsolatos felfedeztető tevékenységek, közös gondolkozások révén maradandóvá 

teszik az műélvezet örömét – kisebbek és nagyobbak számára egyaránt. 

Kérjük a kedves Kollégákat, tekintsék a feladatötleteket afféle étlapnak, amelyről a 

tanított gyerekek korosztályának, érdeklődésének, érettségének megfelelően 

válogathatnak! Örömmel fogadjuk visszajelzéseiket, tapasztalataikat, 

kiegészítéseiket, javaslataikat egyaránt.  

Szeretettel várjuk Önöket, valamint kis- és nagydiákjaikat a Budapest Bábszínház 

előadásaira! 

  

KÖSZÖNTŐ 
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Az ember tragédiáját többnyire 11. osztályban tanulják a középiskolások, ami azt 

jelenti, hogy felsőbb évfolyamon, ideális esetben tehát már nem gyakorlatlan 

olvasóként találkoznak vele. A mű teljes szövege azonban – másik két klasszikus 

nemzeti drámánkkal (a Bánk bánnal, és a Csongor és Tündével) együtt – a leginkább 

embert próbáló középiskolai olvasmányok közé tartozik.  

Száz évvel ezelőtt Karinthy Frigyes már gyerekkorában lelkesedett Madách 

művéért, és rajongása egy életen át végigkísérte. Nyilván ma is vannak hozzá 

hasonló, a Tragédia nagyszabású szerkezetére, rendkívül sokrétű kérdésfeltevéseire 

különösen jól rezonáló diákok, de azért az eltelt idő és az olvasási szokások, 

készségek, stratégiák változása nem múlt el nyomtalanul. A tömegoktatás és a mű 

problémamentes találkozására tehát semmiképp nem építhetünk.  

Közismert, hogy Madách nyelvezetét már első méltatója, Arany János, a kortárs 

olvasó (!) is nehézkesnek találta, s ezen számos javítással igyekezett segíteni. A mű 

bölcseleti mélységeinek feltárására értelmezők sokasága tett szerteágazó 

kísérleteket, a hegeli, kanti és kierkegaardi filozófiákkal történő összevetések 

eredményei a középiskolai tankönyvekbe is bekerültek. Ugyancsak számos elemző 

hívja fel a figyelmet a nagy terjedelmű szöveg jelentős részének sűrű líraiságára. A 

saját korában is nehéznek tartott nyelv, az ismeretelméleti és lételméleti problémák, 

a lírai megformálásra jellemző sűrítettség külön-külön is elég lenne ahhoz, hogy 

nagyon nehéznek, majdnem lehetetlennek tartsuk a mű iskolai szintű feldolgozását. 

Amikor a Madáchcsal egy időben alkotó, ám műveiben a madáchinál jóval 

egyszerűbb világképet megjelenítő Jókai-regényekkel kapcsolatban is felmerül az 

olvashatóság-érthetőség kérdése, akkor reálisan nem számolhatunk azzal, hogy Az 

ember tragédiája mint műegész, eredeti és teljes szövege révén képes találkozni a 

mai 17 éves diákok tömegeinek olvasási készségével, és így tényleges olvasási 

élménnyé tud válni. 

 

MADÁCH MŰVE AZ ISKOLÁBAN 
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Érdekes – és az eddigieknek látszólag ellentmondó – tanári tapasztalat azonban 

az, hogy a középiskolások mégis szokták szeretni a Tragédiát, és gyakran a jó 

magyarórai élményeik között emlegetik Madách művének közös feldolgozását.  

A húszéves Karinthy egyik különös megjegyzése talán magyarázatot ad erre:  

„Ha az Ember Tragédiájából nem maradt volna fent más, mint az a papírlap, amire 

Madách feljegyezte a dráma ötleteit – ha soha meg nem írja, csak a tervet, a dráma 

meséjét, röviden, néhány szóban – ez a terv, ez a vázlat elég lett volna hozzá, hogy 

nevét fenntartsa s úgy emlegessék őt, mint e legnagyobb költők egyikét.”1 

Arany híres dicsérete, mely szerint „Az ember tragédiája úgy koncepcióban, mint 

kompozícióban igen jeles mű”, Karinthyhoz hasonlóan az alapötletet, a szerkezeti 

egész nagyszerűségét emeli ki.  

Talán ugyanez nyűgözi le a mai diákokat – köztük azokat (a nem keveseket), akik 

a (teljes) szöveggel biztosan nem birkóznak meg: a jól ismert bibliai ősmítoszból 

kiinduló, majd oda visszatérő keret, közben az álomképek mozaikos, 

képeskönyvszerű sorozata szerencsére egy darabkáiban, részleteiben is 

megragadható, hálás, átlátható szerkezet. Az élet értelmére vonatkozó, 

romantikusan nagy formátumú alapkérdés pedig jó eséllyel mozgatja meg a mai 

tizenéveseket is, különösen, ha olyan tálalásban találkoznak vele, ami a saját, 

életkorukból is adódó érzékenységükre, az őket foglalkoztató nagy kérdésekre is 

rezonál.  

                                                           
1
 Karinthy Frigyes: Madách I., Nyugat 1923. 3. szám (http://epa.oszk.hu/00000/00022/00331/09998.htm)  

http://epa.oszk.hu/00000/00022/00331/09998.htm
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Az elemzők, értelmezők, tankönyvek rendre leírják, hogy a Tragédia művészi 

erényei jobban érvényesülnek olvasáskor, mint színházi előadásban. Másfelől 

viszont a színházi szakemberek Paulay Ede nemzeti színházi rendezése óta újra 

meg újra kihívást látnak Madách művében, sőt sokan közülük azt állítják, hogy 

Madách műve olyan sokféleképpen tesz fel kérdéseket a színháznak mint közegnek, 

hogy éppen a színpad segítségével lehet megújuló és érvényes értelmező 

olvasatokkal gazdagítani a befogadását. 

A bábszínház különleges helyet foglal el a színházak között, hiszen természeténél 

fogva különösen alkalmas stilizált színpadi alakok és terek megjelenítésére. A 

bábszínház a szövegmondás (a beszéd) és a cselekvő test szétválasztottságával 

eleve egy olyan kétszintű működésben láttatja a szereplő figurákat, amely jól 

megfeleltethető a madáchi mű gondolatiságot és képeket-jeleneteket párhuzamosan 

felépítő technikájának. A bábszínházi forma sajátos lehetőségeinek és Madách (a 

korabeli színházi gyakorlattól távol született) merész vizuális ötleteinek találkozása 

megteremtheti egy rendkívül izgalmas előadás lehetőségeit. 

Nem véletlen tehát, hogy a Budapest Bábszínház 1999-ben egy ilyen jelentőségű 

vállalkozással is emlékezetessé akarta tenni fennállásának ötvenedik évfordulóját. 

Garas Dezsőt kérték fel a rendezésre, aki a londoni szín bábjátékos jelenetét, a mű 

miniatűr, öntükröző belsejét fordította ki, és tette meg külső burokká, amikor egy 

vurstliban helyezte el a keretszíneket.  

Az 1999-es bemutató óta a darab generációváltáson esett át. A korábban Ádámot 

játszó Beratin Gábor immár az Úr szerepében lép a közönség elé, Ádámot, Évát és 

Lucifert pedig fiatalabb, azóta végzett bábszínészek alakítják. 

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA A BÁBSZÍNHÁZBAN 
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Az ember tragédiáját minden középiskolai magyartanár tanítja, hiszen Madách 

főműve a kerettanterv előírása szerint elhagyhatatlan a tanmenetből. A szöveg 

nehézsége miatt kézenfekvő gyakorlat, hogy sok pedagógus éppen e mű kapcsán 

szervez színházlátogatást egy-egy osztály számára. 

A Budapest Bábszínház nem egészen két órás előadása már 13 éves kortól 

ajánlható, ezért természetesen számolni kell azzal, hogy a diákok egy erősen – a 

harmadánál is rövidebbre – húzott szövegváltozatot fognak hallani. 

Értelemszerűen eltérő céllal érkeznek az előadásra a fiatalabb, 13-15 éves és az 

idősebb, 16-18 éves diákok. Az felsőbb éves osztályok esetében valószínű, hogy a 

szoros tanmeneti kapcsolódás adja a színházlátogatás apropóját (s így a 

szövegolvasás nehézségeinek enyhítése is a célok között szerepel), míg a fiatalabb 

diákokkal érkező tanárok egyéb szempontok alapján választottak darabot, ezért a 

feldolgozás során sem köti őket a tanmenetben előírt ismeretanyag. 

Mindennek alapján ezúttal a diákcsoportok életkora alapján ajánlunk 

szempontokat, feladatokat, osztálytermi körülmények között megvalósítható ötleteket 

a színházlátogatást megszervező pedagógusoknak. 
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MONTÁZSKÉP-LÁNC 

A tervezett színházlátogatás előtt bő egy héttel érdemes beiktatni egy ráhangoló 

órát, amelyen a gyerekek előzetesen bővítik az ismereteiket, és aktivizálják vizuális 

fantáziájukat a madáchi álomszínekhez kapcsolódva.  

A tanár elmondja, hogy a megnézendő darab főszereplője a bibliai Ádám, aki álmot 

fog látni az emberiség történetéről, mégpedig úgy, hogy az álomképek a történelem 

különböző helyszíneire és korszakaiba repítik el őt. A tanár azt is előrebocsátja, hogy 

a szerző, Madách Imre a 19. században élt, és hősét egészen saját koráig, sőt 

három helyszín erejéig egy elképzelt jövőbe is elvezette az álomképek sorát. 

Az óra helyszíne ideális esetben az iskola könyvtára és/vagy informatikai terme. 

Legjobb, ha a gyerekek művészettörténeti albumokat, lexikonokat is forgathatnak, 

illetve számítógéppel az interneten is böngészhetnek, hogy minél több információt 

tudjanak gyűjteni. 

Az osztály az álomhelyszíneknek megfelelő számú, azaz tíz csoportban dolgozik. 

Minden csoport sorsolással kihúz egy helyszínkártyát. 

► Feladat: Tervezzetek montázst, azaz különböző képi részletekből összerakott 

képfelületet a kártyán megkapott helyszín jellegzetességeinek érzékeltetésére! 

Információ- és ötletgyűjtéshez használjatok különböző forrásokat (könyveket, 

lexikonokat, albumokat, internetet). Az órán tervezzétek meg, milyen technikával 

készül el a montázs, és osszátok fel a csoportban a feladatokat! A montázs 

elkészítésére egy hét áll rendelkezésre. Az egyik csoporttag készüljön fel arra, hogy 

a többieknek szóban is bemutassa a közösen megalkotott montázsképet. 

 

FELADATOK 13-15 ÉVES DIÁKCSOPORTOK SZÁMÁRA 
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ÓKORI EGYIPTOM A FÁRAÓK 
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ÓKORI ATHÉNI DEMOKRÁCIA 

ÓKORI RÓMA KÖZÉPKORI KONSTANTINÁPOLY 
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KORÁBAN 
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IDEJÉN 

FALANSZTER:  

A TUDÓSOK ÁLLAMA 

(JÖVŐ) 

A NAGY ÚT EGYIK ÁLLOMÁSA: 

AZ ŰR 

(JÖVŐ) 

A FÖLD:  

ESZKIMÓK OTTHONA 

(JÖVŐ) 
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A montázsképek elkészítéséhez a gyerekeknek információkat kell szerezniük, 

elképzelést kell alkotniuk egy-egy kor jellegzetességeiről, így nagyobb esélyük lesz 

arra, hogy az előadás vizuális információit megértsék. A képek sorba állítása pedig 

abban segít, hogy a történelem időbeliségéről és a korszakok egymás utániságáról 

alkotott – sok gyerek számára egyelőre elmosódó – kép kicsit erősödjön, 

határozottabb körvonalakat nyerjen. 

Szerencsés, ha a montázsképek kivágós-ragasztós, festős, rajzolós technikákkal 

készülnek, mert akkor a kész művek kikerülnek a falra és erősebben rögzülnek a 

emlékezetben. De ha az osztály szívesebben készít számítógépes technikával 

montázsokat, amiket ki lehet vetíteni a tanteremben, természetesen az is jó 

megoldás. 

 

Egy hét múlva, a színházlátogatás előtti utolsó órán a gyerekek elhozzák az 

elkészített montázsképeket, és megvitatják a képek (álomszínek) lehetséges 

sorrendjét. A történelmi színeket illetően értelemszerűen ragaszkodnunk kell a helyes 

sorrend megtalálásához, a londoni szín után azonban vita tárgya lehet az álombeli 

utazás menete. Könnyen lehet azonban, hogy a gyerekek az előzetes munka során 

már tájékozódtak az eredeti, madáchi sorrendről. Ha túl erőssé válik azok hangja, 

akik erre hivatkoznak, akkor nyilván nem lesz lehetőség egy saját sorrendi logika 

megalkotására. Ha viszont megengedi a légkör, akkor érdemes arra bátorítani a 

gyerekeket, hogy önállóan érveljenek a Falanszter, az űr és az eszkimóvilág 

sorrendbe állításáról. 

A színházba indulás előtt még egy feladatot érdemes adni a gyerekeknek: 

► Feladat: A montázskészítés után minden csoport egy-egy szín szakértői 

csoportjává vált. A színházi előadásban kövessétek különös figyelemmel azt a részt, 

amikor Ádám épp az általatok vizsgált helyszínen jár! Próbáljátok megjegyezni az 

adott színhez kapcsolódó bábokat, díszleteket, látványelemeket, hogy utólag minél 

részletesebben felidézhessétek! 
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MIT LÁTTUNK? 

A színházlátogatás után, az élmények első megfogalmazását követően az előzőleg is 

együtt dolgozó csoportok ülnek össze rövid megbeszélésre. 

► Feladat: Idézzétek fel a „saját” színetekkel kapcsolatos emlékeiteket! Keressetek 

hasonlóságokat és különbségeket a saját montázsképetek és a Bábszínházban látott 

megoldások között! Jelöljétek ki azt a csoporttagot, aki minderről beszámol az 

osztálynak! 

A csoportok a színek sorrendjében ismertetik az eredményeiket, így eközben az 

álomszínekhez kapcsolódó történésváz is természetszerűleg felidéződik. Mindez azt 

jelenti, hogy nem Ádám kérdései felől, hanem az álomszínek által adott luciferi válasz 

felől indul a feldolgozó óra, ami nem baj, mert a történelmi tabló látványos és 

könnyebben befogadható rétege a Tragédiának, mint Ádám nagyszabású 

kérdésfeltevései a keretszínekben. 

 

FÉRFI ÉS NŐ  

A feladat bevezetéseként a tanár frontális beszélgetésben feltesz néhány kérdést, 

amelyek a keretszínekre irányítják a figyelmet: 

► Kiket láttunk a nyitójelenetben? 

► Miről szól az Úr és Lucifer vitája? 

► Miért kezdődik el Ádám álombeli utazása? 

A kérdések tisztázása után eljön az ideje, hogy a gyerekek megvizsgálják és 

megfogalmazzák az emberpárt érintő dilemmákat. Négy-öt fős (újjáalakított) 

csoportokban érdemes dolgozni. 
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► Feladat: Madách a művében igen eltérően mutatja be a nőt és a férfit: eltérő 

kérdéseket ad a szájukba, eltérő helyzetekben láttatja őket a történelem alakulása 

során, és végül eltérő szerepet szán nekik a mű befejezésében is. Hasonlítsátok 

össze egy táblázatban a madáchi Ádámot és Évát! 

 ÁDÁM, A FÉRFI ÉVA, A NŐ 

Mit vár az Úr elleni 
lázadástól? 

  

Milyen kérdései vannak? 
  

Milyen célok vezérlik az 
álomjelenetekben? 

 

 

 

 

  

Milyen kapcsolatban van 
Luciferrel? 

  

Milyen tanulságot von le 
az álomképeken belül?  

  

Hogyan dönt az álomból 
való kilépés után? 

  

Rajta múlik-e a „történet 
vége”? 
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► Feladat: Foglaljatok állást ötcentis miniesszében arról, hogy mit gondoltok erről a 

különbségről! Véleményeteket az alábbi állítások bizonyításaként vagy cáfolásaként 

– vagy az állításoktól függetlenül – is megfogalmazhatjátok. 

► A darabbeli Ádám és Éva az évezredes emberi tapasztalatnak megfelelően 

testesíti meg a Férfit és a Nőt. 

► Az ember tragédiája Ádám, tehát a férfi nézőpontjából láttatja a nőt. Éva 

nézőpontja kidolgozatlan marad. 

► A darabbeli Éva nem gondolkodó, hanem ösztönlény. 

► A darabbeli Ádám gondolkodó ember, aki felülemelkedik az ösztönein. 

► Madách 19. századi felfogása a férfi és a nő különbségéről nem egyeztethető 

össze a mai – a nemek egyenlőségét valló – szemlélettel. 

► Ádám az élete értelméről gondolkodó ember, aki számot vet a társra vonatkozó 

vágyaival is. Éva is lehetne a helyében, a két szerep ebben az értelemben 

felcserélhető. Nem fontos, melyikük férfi, melyikük nő. 

 

 

 

A feladat kettős célt szolgál: a gyerekek egyrészt megfogalmazzák Ádám 

lázadásának tartalmát, másrészt elgondolkoznak azon, hogy Ádám lázadásában, 

útkeresésében milyen szerepet játszik Éva. A mű nézőpontjának és 

kérdésfeltevésének férfiközpontúsága, valamint nőábrázolásának tendenciózussága 

(ld. Éva szerepei rendre a prostituálódás felé lejtenek) akár meghökkentő is lehet 

számukra – ez pedig jól kiaknázható egy órai megbeszélésen. A 13-15 éves diákok 

még nem olvasták Madách szövegét, és csak az előadásból származó emlékeikre 

támaszkodhatnak, ami értelemszerűen elnagyoltabb megfigyelésekhez vezet, mint a 

szöveg szoros értelmezése. Emellett az erősen meghúzott szöveg is tompítja a 

madáchi szemlélet élességét. Az előadás információi alapján mégis várható, hogy a 

diákok többet is észrevesznek és megfogalmaznak az alábbi különbségekből:  
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► Ádám önállóságot és szabadságot vár, Éva arra büszke, hogy „a világnak anyja” lesz.  

► Ádám tudásra tör, az élete értelmét keresi, Évát ifjúi bája foglalkoztatja.  

► Ádám az álomszínekben az eszmék és a valóság viszonyát vizsgálja, Éva pedig a férfi vágyának 

(újabb és újabb problémákat felvető) tárgya:  

► Álomszínek: Egyiptom: Ádám (fáraóként) piramist építve, magányosan tör az öröklétre, Éva a 

szerelem érzésére, értékére döbbenti őt rá; Athén: Ádám az erre érdemtelen közösségért háborúzik, 

Éva feleségként hiába áll mellette, nem tudja megvédeni a csalódástól; Róma: Ádám a testi 

élvezetnek él, Éva ebben partnere, de nem tudja megvédeni a kiüresedéstől; Konstancinápoly: 

Ádám a kereszténység egyre több visszásságot látó lovagja, Éva elérhetetlen (legfeljebb 

bemocskolható) zárdaszűz; Prága: Ádám megbecsülést nem élvező tudós, Éva felszínes, pénzvágyó, 

hűtlen feleség; Párizs: Ádám hívő forradalmár, Éva kettős szerepében először tiszta erkölcsű, 

megközelíthetetlen arisztokrata, másodszor mindenki rongya, visszataszító proletárnő; London: Ádám 

a kapitalista szabadversenyből kiábrándult szemlélődő, Éva feleségjelöltként áruvá váló polgárlány; 

Falanszter: Ádám a tudósok világát szemléli, Éva anyaként a tudós-világ áldozata; Űr: Ádám a 

számára lehetséges legnagyobb távlatból tekint a földi létre, Évának ez a látószög nem adatik meg 

még passzív résztvevőként sem; Eszkimók: Ádám elszörnyed az ember lealjasulásán, Éva részese a 

lealjasulásnak.  

 Ádám minden színben erkölcsi és gondolati magaslatról, akár aktív résztvevőként, akár passzív 

megfigyelőként, de reflektíven vizsgálja az emberlét lehetőségeit. Éva minden színben része-

részese az Ádám által megfigyelt világnak, és legfeljebb töredékesen reflektál rá. Ádám ön- és 

világértelmezési kerete mindig kettős: egyfelől a színek vezérlő eszméi, másfelől a magánemberi 

boldogság lehetőségei érdeklik. Évának mindig ez utóbbi szempont vizsgálatában van szerepe, de 

ő maga mindig az adott világ egy „terméke”, nem aktív formálója vagy felelőse.  

► A megoldás az emberpár illetékességén kívül helyezi az emberi faj fennmaradásának (és vele a 

teremtés megítélésének) kérdését. Ádám akarata, döntése megsemmisül, Éva nem nyilvánít 

akaratot, nem hoz döntést.  

► Ádám legyőzöttnek érzi magát, keresi a bizalom állapotát, de kérdései nem semmisülnek meg. 

Éva azonosul a helyzettel („értem a dalt, hála Istenemnek”), nincsenek további kérdései, kételyei.  

► Ádám (Lucifer ösztönzésére végiggondolt) nagyszabású gondolatmenetével szemben az Éva 

teste által érvényre jutó megoldás a természet/teremtés (és az isteni akarat) győzelmét jelenti. 

Ádám szerepéről ebben a testi eseményben nem esik szó.  

(A bábszínházi változatban nem kap hangsúlyt az a különbség, hogy Ádám az álomképek 

sorozatában öregszik, míg Éva nem.) 
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MENNYEI HÍRADÓ 

A játékban az Úr köréhez tartozó angyalok interjút és híradást készítenek az 

emberpár lázadásáról a „Mennyei híradóba”. 4-6 fős csoportok dolgoznak együtt: a 

riporter a kérdéseket dolgozza ki és teszi fel a riportalanyok számára, akik szerepbe 

lépve válaszolnak neki. A szerkesztő felkonferálást ír a „bejátszáshoz”, a bemondó 

pedig elmondja a szöveget. 

 

BÁBOS BARKOCHBA 

A gyerekek egy-egy emlékezetes bábra vagy az előadásban más módon (például 

vetítéssel) megjelenített figurára gondolnak, majd a barkochba szokásos szabályai 

szerint megpróbálják kitalálni egymás gondolatát. 

 

NÉVJEGYKÁRTYÁK 

Ádám rengeteg emberrel találkozik 

álombeli utazása során. Ha a 

gyerekek megtervezik a különböző 

korok különböző figuráinak 

névjegykártyáit, lehetőleg a 

korszakhoz és az egyéniségükhöz illő 

módon, a csinos gyűjteményt ki lehet 

állítani az osztály falán. A névjegyek 

még sokáig emlékeztetni fognak a 

Tragédia-beli találkozásokra. 
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KÉPMUTOGATÓK VERSENYE 

Magyar Néprajzi Lexikon: „A hajdani vásárok jellegzetes alakja Európa-szerte 

a képmutogató, aki mondanivalóját prózában és énekben adta elő. A képmutogató 

előadás legfontosabb kelléke a vászonra vagy papírra festett, ill. nyomtatott 

festmény, amely 6–8 vagy több egyforma mezőre oszlott, s mindegyiken egy-egy 

jelenet volt látható. A képet valamilyen állványra vagy sok esetben a templom 

oldalára akasztotta a képmutogató, s eléje egy kis széket vagy padot tett, amelyre 

ráállt s egy hosszú pálcával mutogatta az egymás után következő képeket. Először 

prózában elmagyarázta az eseményt, majd ugyanezt versbe szedve ismert dallamra 

elénekelte, miközben segítője sípládával, hegedűvel, dudával, verklivel kísérte. Az 

előadás végén felszólították a közönséget, hogy a történet nyomtatott lapokon 

megvásárolható és olvasható – ebből származott a képmutogató jövedelme.”  

Holland képmutogató a 17/18. századból (forrás: wikipedia) 
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Az előadás londoni színében Lucifer képmutogatóként számol be a Lovel család 

tragikus történetéről. A képmutogatók versenyére jelentkező párok kiválasztanak 

egy-egy epizódot Az ember tragédiájából, és megpróbálnak egy borzongató, 

hatásos, esetleg erkölcsi tanulsággal végződő történetet kreálni köré. A párosok 

rajzoló tagjai a plakátot készítik el, a mesélők pedig a szöveget találják ki és mondják 

el, lehetőleg a hagyományos módon, pálcával mutogatva.  

 

 

 

ÉVA: 
Akasztanak! Be jó, hogy itt vagyunk. 
Gyerünk mi is, oly izgató e látvány,  
Szép alkalom ragyogni ékeimben! 
ÁDÁM: 
Mi bűne a hitványnak? 
ÉVA: 
Nem tudom. 
LUCIFER: 
Mindegy is az, de majd elmondom én. 
Lovel gyárában dolgozott soká, 
De az ón méreg, s azt szívá örökké, 
Aztán több hétre kórházba került. 
Kedves nejénél a szükség beszólt, 
Lovel fia ifjú volt és jószívű, 
Meglelték egymást és mindent feledtek. 
A férj kigyógyult, s a nőt nem lelé. 
Fellázadt keble fenyegetni mert, 
Lovel fia, pofonnal válaszolt. 
Az átkozottnak kés akadt kezébe. 
Most itt viszik. A vén Lovel megőrült. 
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A 16-18 éves diákcsoportok színházlátogatása valószínűleg a kötelező 

olvasmányhoz kapcsolódik, ezért olyan feladatokat állítottunk össze a korosztály 

számára, amelyekhez Madách művének forgatása, olvasása is szükséges.  

 

„MÉRT KÜZDÖK” 

Az első három szín közös órai olvasása és megbeszélése alkalmas arra, hogy az 

osztályban tisztázódjon a Tragédia két összefüggő alapkérdése: az Úr és Lucifer 

vitája, illetve az emberpár lázadásának természete, oka és célja. Minden csoport 

csak egy színnel foglalkozik, de osztálylétszámtól függően bármelyik színnel 

foglalkozhat több csoport is. Szövegértési szempontból a harmadik szín a 

legnehezebb. Mivel a bibliai alaptörténet közismert, nem baj, ha a diákok nem 

olvasták mindhárom színt, megfelelő számú szövegpéldányra azonban szükség van 

az órai munkához. 

 

► Feladat: Válaszoljátok meg a kérdéseket azzal a színnel kapcsolatban, amelyikkel 

a csoportotok foglalkozik, majd készítsetek néhány mondatos összefoglalást a 

színről az osztály többi tagja számára!2  

                                                           
2
 A feladat bővebb változata – további ráhangoló feladatokkal együtt – itt olvasható:  

http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/egy-klasszikus-a-z-generacionak  

FELADATOK 16-18 ÉVES DIÁKCSOPORTOK SZÁMÁRA 

http://folyoiratok.ofi.hu/uj-kozneveles/egy-klasszikus-a-z-generacionak
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Első szín 

► Kik azok, akiket az Úr „lehelni enged”?  

► Miért görgetnek a csillagok védszellemei égitesteket az Úr trónja előtt? Mi a 

szerepe ennek a jelenetnek a mű elején?  

► Milyen néven szólítja, és minek a megteremtéséért dicséri a három főangyal az 

Urat? 

► Mi az Úr és Lucifer vitájának lényege? 

 

 

Második szín 

► Keressétek meg, milyen – mai szemmel meglepő – állítást tesz Éva saját létének 

okáról?  

► Ádám válasza sem kevésbé meglepő. Mit felel?  

► Mi zavarja az emberpárt hallgató Lucifert, miért „fordul el”? 

► Mit mond az Úr Ádámnak, miután az ellenszegült, és megszegte parancsát? 

 

 

Harmadik szín 

► Lucifer Ádám és Éva elszántságát látva kimondja, hogy szerinte milyen alapokon 

fog nyugodni a jövőben a világ működése. Mit állít, mi lesz ez?  

► Milyen szempontból magabiztos Ádám, illetve Éva?  

► Miért bizonytalanodik el Ádám, miért érzi elégtelennek a helyzetét a várthoz 

képest? Miért lepi meg a Föld szelleme Lucifert? 

► Mi Ádám és Lucifer beszélgetésének lényege a szín végén? 
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Lehetséges válaszok: 

Első szín: 

► Kik azok, akiket az Úr „lehelni enged”? – A lélegző élőlények: állatok, ember. 

► Miért görgetnek a csillagok védszellemei égitesteket az Úr trónja előtt? Mi a szerepe ennek a 

jelenetnek a mű elején? – A teremtés kezdetén vagyunk, a jelenet a kozmosz „működésbe lendülését” 

mutatja meg, ebben gyönyörködik az Úr. A jelenet díszletezése kitágítja a teret az olvasó számára: a 

világegyetem dimenziójára (tágasságára) irányítja a figyelmet. 

► Milyen néven szólítja, és minek a megteremtéséért dicséri a három főangyal az Urat? – Gábor 

Eszmeként dicséri az Urat a tér megteremtéséért, Mihály Erőként dicséri az Urat az idő 

megteremtéséért, Ráfael Jóságnak nevezi az Urat, és a boldogság megteremtéséért dicséri.  

► Mi az Úr és Lucifer vitájának lényege? – Lucifer tagadja, hogy a teremtés egyszeri, 

megismételhetetlen és nagyszerű csoda lenne. Egyenrangú részesnek állítja magát a teremtésben, és 

vállalja állítása bizonyítását is.  

Második szín: 

► Keressétek meg, milyen – mai szemmel nagyon meglepő – állítást tesz Éva saját létének okáról? – 

Azt állítja, hogy Ádám vágya hozta létre őt, és ő csak tökéletlen mása a nagyszerű férfinek, hogy az 

ne legyen egyedül: „[én] kit létre is csak hő vágyad hozott, / Mint fényárjában a fejdelmi nap – / A 

mindenségben árván hogy ne álljon – / A víz színére festi önmagát, / S enyelg vele, örül, hogy társa 

van, / Nagylelkűen felejtvén, hogy csupán / Saját tüzének halvány mása az, / Mely véle együtt 

semmivé borulna. 

► Ádám válasza sem kevésbé meglepő. Mit felel? – Szabadkozik, kedvesen udvarolva azt feleli 

Évának, hogy nélküle az ő léte sem lenne teljes, Éva létezésnek értelme tehát a férfi létének 

kiteljesítése: „Mi a hang, hogyha nincs ki értené? / Mi a sugár, ha szín nem fogja fel? / Mi volnék én, 

ha mint visszhang- s virágban, / Benned szebb létre nem feselne létem, / Melyben saját magam 

szerethetem?” 

► Mi zavarja az emberpárt hallgató Lucifert, miért „fordul el”? – Lucifert zavarják az érzelmek, az 

érzelmes jelenetek. Ez az egész művön végigvonuló vonása szinte komikus alakká teszi. 

► Mit mond az Úr Ádámnak, miután az ellenszegült, és megszegte parancsát? – Azt feleli, hogy 

válaszul magára hagyja az embert, hadd derüljön ki, mire megy egyedül, az Isten nélkül. „Ádám, 

Ádám! elhagytál engemet / Elhagylak én is, lásd, mit érsz magadban.” 

Harmadik szín: 

► Lucifer Ádám és Éva elszántságát látva kimondja, hogy szerinte milyen alapokon fog nyugodni a 

jövőben a világ működése. Mit állít, mi lesz ez? – A következőt mondja: „A család s tulajdon / Lesz a 

világnak kettes mozgatója […] e két eszme nő majd szüntelen, / Amíg belőle hon lesz és ipar, / 

Szülője minden nagynak és nemesnek, / És felfalója önnön gyermekének.” 

► Milyen szempontból magabiztos Ádám, illetve Éva? – Ádám: „E tér lesz otthonom. Birok vele, / 

Megvédem azt a kártevő vadaktól / És kényszerítem nékem teremni.” Vagy: „Önmagam levék / 

Enistenemmé, és amit kivívok, méltán az enyém.” Éva: „körénk varázslom a vesztett Édent”, és 

„büszkeségem az csupán, / hogy a világnak anyja én leszek.” 

► Miért bizonytalanodik el Ádám, miért érzi elégtelennek a helyzetét a várthoz képest? – Mert rájön, 

hogy önálló lett ugyan, de nagyon korlátozottak lehetőségei. Elsősorban a testi mivoltából eredő 

korlátok zavarják: „Nézd, ugranám, és testem visszahull, / Szemem, fülem lemond szolgálatáról / Ha a 

távolnak kémlem titkait; / S ha képzetem magasb körökbe von, / Az éhség kényszerít, 

hunyászkodottan / Leszállni ismét a tiprott anyaghoz.” Miért lepi meg a Föld szelleme Lucifert? – 

Lucifer más – eddig ismeretlen – szellemi erőt is meg akar mutatni Ádámnak, ezért hívja elő a Föld 

szellemét, ám az itt, saját hatókörében, az anyagi erőkkel együtt, számára is meglepően erősnek, 

vadnak bizonyul.  

► Mi Ádám és Lucifer beszélgetésének lényege a szín végén? – Ádám rádöbben véges életére, és 

tudni akarja a jövőt.  
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A csoportok a színek sorrendjében ismertetik eredményeiket, majd egyéni vagy 

páros munka következik, amely után a táblán gyűlnek össze az ötletek egy nagy, 

közös fürtábrán. 

     „Hadd lássam, mért küzdök, mit szenvedek.” 

„Bűbájat szállítok reátok, 

És a jövőnek végeig beláttok 

Tünékeny álom képei alatt” 

► Feladat: Ádám szeretné megtudni, hogy önmagára támaszkodó emberi létében 

milyen lehetőségei vannak. Lucifer megígéri, hogy az álomképekben feltárja számára 

a lehetséges válaszokat, méghozzá az emberiség időbeli történetéhez kapcsolódva 

(„a jövőnek végeig”). Gondolkozzatok Lucifer fejével, és készítsetek fürtábrát: 

► az ember lehetséges életcéljairól  

► az életcél megvalósításához ideális (múlt-, jelen- vagy elképzelt jövőbeli) 

történelmi kor(ok)ról 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„mért küzdök” 

19. századi 
romantika 

szerelem 

lovagkor 

dicsőség 
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A feladatban nem cél Madách koncepciójának a rekonstruálása vagy kitalálása. 

Minél több életcél fogalmazódik meg, annál érdekesebb majd összevetni a 19. 

századi listával, másrészt így élesen kiviláglik a diákok számára, hogy az életcélok 

és a történelmi korok egymáshoz rendelése milyen sokféle koncepció mentén 

megtörténhet. A feladat esetleg kiegészíthető a vágyott életcélok mellett a jellemző 

életkorok megjelölésével is, hiszen Ádám álmában történelmi és az egyéni életidő 

egymásra vetülve rajzolódik ki. 

 

SZÖVEGET A KÉPHEZ  

Jól olvasó, Madách szövegét már ismerő diákokkal az előadás előtt érdemes 

megcsinálni a feladatot. Ha azonban a színházlátogatás egyik fontos célja épp a 

tartalom megismerése, akkor a feladat elvégzésére az előadás után kerülhet sor. 

Szükséges hozzá, hogy a diákok már tájékozódjanak a madáchi műben, illetve 

legyen náluk elég szövegpéldány.  

A hatfős csoportok különböző előadásképeket kapnak véletlenszerű sorsolással vagy 

saját választással.3 

► Feladat: A Tragédia melyik jelenetéhez kapcsolnátok a képet? Keressétek meg és 

jelöljétek ki pontosan a jelenethez tartozó részt a szövegben. Osszátok a csoportot 

két háromfős alegységre: tömörítő dramaturgokra és modernizáló dramaturgokra! A 

két alegység két változatot készít a közösen kijelölt szövegrészből:   

1) A tömörítő dramaturgok változata: az eredeti szöveg meghúzva, rövidítve 

2) A modernizáló dramaturgok változata: szabadon átírt, modernizált szöveg 

Mindkét változatot olvassátok fel, mutassátok be a többieknek! 

                                                           
3
 Még több kép található a Bábszínház facebook-oldalán: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.990907024257178.1073741861.265035603510994&type=3  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.990907024257178.1073741861.265035603510994&type=3
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A szoros szövegolvasáshoz kapcsolt átírás nagyon hatékony a szövegértés 

fejlesztésében, amit a Madách-szöveg különös nehézsége is indokol. Ha belefér az 

órába, a diákok megismerkedhetnek Barna Imre szlenges átiratával és a bábszínházi 

rövidítéssel is. Az igen szórakoztató átirat sorról sorra követi az eredetit – esetleg 

bátorságot is lehet belőle meríteni az átirat elkészítéséhez; a rövidített változat pedig 

arra ad mintát, hogyan lehet egy hosszú szöveget radikálisan megrövidíteni úgy, 

hogy a lényege mégis megmaradjon. 

 

Nyolcadik szín – Ádám (Kepler) és Éva 
(Borbála) jelenete 

 

Barna Imre szleng-átirata
4
 

ÉVA János, nekem szükségem volna pénzre.  
ÁDÁM Egy fillérem sincs, mind elhordtad immár.  
ÉVA Örök szükséget tűrjek-é tehát?  

Az udvarhölgyek pávaként ragyognak,  
Szintúgy szégyellek köztük megjelenni.  
Valóban, hogyha egy-egy udvaronc  
Felém hajolva, mosolyogva mond,  
Hogy a királyné köztük én vagyok,  
Szégyenkezem miattad, aki a  
Királynét így állítod udvarába.  

ÁDÁM Nem fáradok-e éjet és napot,  

Elárulom tudásomat miattad,  
Megfertőzöm, midőn haszontalan  
Időjóslást, horoszkópot csinálok,  
Eltitkolom, mit lelkem felfogott,  
És hirdetem, mit jól tudok, hamis.  
Pirulnom kell, mert rosszabbá levék,  
Mint a szibillák, kik hivének abban,  
Amit jósoltak, míg én nem hiszek.  
De megteszem, hogy leljem kedvedet.  
Hová teszem, mit bűndijul kapok?  
Hisz nékem nem kell semmi a világon,  
Csak az éj és tündöklő csillaga,  
Csak a szférák titkos harmóniája  
Tiéd a többi. - Ámde ládd, ha a  
Császár pénztára többnyire üres  
Sok kérelemre rendetlen fizetnek.  
Tiéd lesz most is, mit reggel kapok,  
S te hálátlan vagy, ládd, ez fáj nekem.  

ÉVA Szememre hányod, hogy mit áldozasz,  

S nem áldozék-e én is eleget,  
Miattad? én, nemes háznak leánya,  
Midőn kétséges rangodhoz csatoltam  
Jövőmet, és nem általam jutál-e  
Jobb társaságba? Hálátlan, tagadd el. –  

ÁDÁM  Kétséges rang-e hát szellem, tudás?  

Homályos származás-e a sugár,  

ÉVA Dellát aggyá’ nekem most már, te, János! 
ÁDÁM Nincs egy kanyim sem eltapsoltad, vazze! 
ÉVA Le vagyok rohadva, mér’ nem vágod? 

A plázacicák milyen édibédik, 
Nekem meg az arcom szakad le köztük. 
Ha rám vigyorog néha egy-egy figcsi, 
Jól megstíröl és aztán meg olyat szól, 
Hogy a legjobb csaj én vagyok szerinte,  
Ég a pofám miattad, amér’ a 
Legjobb csajt trágya cuccba’ járatod. 

ÁDÁM Én itt csak stresszelek, pörgök ezerrel, 

Teszem az agyam, kurvulok miattad, 
Kammerolok, burcsázok, mint az állat, 
Csak hapacsolok doszt, nyomom a púdert, 
Hülyét csinálok magamból, és mondom 
Azt, amiről tudom, hogy kamu. 
Konkrétan égő, hogy gázabb vagyok, 
Mint a nyanya, aki jól bekajálja, 
Amit dumál, én meg francokat. 
De csinálom, tessék, örüljé’, vazze. 
Amit ezér’ kapok, kell a fenének. 
Megmondjam, hogy mi kell, akarod tudni? 
Én csak az éjszakára gerjedek rá, 
A partifíling kell, csak az a zsír, 
Amúgy tiéd a pálya. – Tudhatod, ha 
A górénál mindig üres a kassza, 
Persze, hogy alig csordogál a lé. 
A csenta holnap is tiéd lesz, jó, hogy! 
Te meg lemarsz: na ez a gáz veled! 

ÉVA A rohadt életbe, még te rinyálsz itt? 

Azt hiszed, hogy nem rinyálhatnék én is? 
Nekem talán nem gáz, hogy egy szarházi 
Vett feleségül? Na persze, jól jött 
A netvörk, mi? Az, hogy összespanolhatsz 
Mindenféle jó arcokkal, naná! 

ÁDÁM Szarházi, én? És a gógyim, az semmi? 

Az, hogy nekem a valagamban is 

                                                           
4
 Forrás: Szósz?!:) A magyar nyelv szava-borsa. Budapest, Inforg 2002 Kft. 2009  
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Amelly az égből homlokomra szállt?  
Hol van nemesség, más ezen kivül?  
Amit ti úgy neveztek, porlatag  
Hanyatló báb, mit lelke elhagyott,  
De az enyém örökifjú, erős. -  
Óh, nő, ha te meg bírnál érteni,  
Ha volna lelked oly rokon velem,  
Minőnek első csókodnál hivém,  
Te büszke lennél bennem, s nem keresnéd  
Kivűl a boldogságot körömön,  
Nem hordanál mindent, mi benned édes,  
Világ elé s mindent, mi keserű,  
Nem tartanál fel házi tűzhelyednek. -  
Óh, nő, mi végtelen szerettelek.  
Szeretlek most is, ah, de keserűen  
Fulánkos a méz, mely szivembe szállt.  
Fáj látnom, mily nemessé lenne szűd,  
Ha nő lehetnél; a sors semmivé tett,  
Mely a nőt báb-istenként tartja még,  
Mint istenűl tartotta a lovagkor,  
De akkor hittek benne, nagy idő volt,  
Most senki sem hisz, törpe az idő,  
S a báb-istenség csak vétket takar. -  
Elválnék tőled, szívemet kitépném,  
Ha fájna is, tán nyúgodtabb lehetnék,  
S te is nélkűlem boldogabb lehetnél;  
De ott van újra a már meglevő rend:  
Az a tekintély - egyházunk szava;  
S együtt kell tűrnünk, míg a sír felold.  

ÉVA  No, Jánosom, oly gyászosan ne vedd,  

Ha mondok is egyet-mást néha-néha,  
Nem akarálak búba ejteni.  
De ládd, az udvar oly csodálatos,  
És hölgyei oly büszkék, gúnyosak,  
Mit kezdjek én dacolni ellenök?  
Nincs már közöttünk, úgyebár, harag,  
Jó éjt - reggelre ne feledd a pénzt. 

 

Fejem van, teneked az mindegy? 
A netvörköd tudod, kit érdekel? 
Aki nektek jó arc, az énnekem csak 
Egy nímand, egy üres köcsög, egy senki, 
Mert jó arcom csak énnekem van, 
Érted? Ó, bébi, hogyha egyszer is levágnád 
Azt, amit ugatok, ha kattannál rám 
Úgy, mint mikor először smároltál le, 
Akkor jó volnék nálad, nem keresnéd 
Mindig másvalahol a tutiságot, 
Nem másoknál volnál te édibédi, 
És énnekem nem csak az lenne a dolgom, 
Hogy a lelki szemétládád legyek. – 
Ó, bébi, de durván kattantam terád én! 
Kattanni most is kattanok, de szívás, 
Hogy közbe meg ilyen szarul vagyok. 
Szar, hogy vágom, de kurva jó lehetnél, 
Igazi frankó csaj, de hát hiába, 
Ilyen a szelaví, a mai muffok 
Megjátszanák mindazt, hogy topmodellek, 
Pedig tudod, hol vannak ők a toptól, 
A béka segge alatt, na, és akkor 
Még finoman fejeztem ki magam. – 
Lapátra tennélek, szar lenne biztos, 
De tovább akkor kábé nem paráznék, 
És nélkülem neked is flessebb volna; 
Válóper viszont nincs a pakliban, 
Az énnálam sajnos kizárt dolog; 
Együtt szívunk, míg be nem murdelünk. 

ÉVA János, ne forrjon fel az agyvized, 

Tudod, hogy milyen dumagép vagyok, 
Nem akartam, hogy ennyire lehervadj. 
De a plázában annyira király, 
A macák meg mind elszállnak maguktól, 
Fogok pont én drámázni ővelük? 
Na, figyi, béküljünk ki, no para, 
Csocsi – reggelre pengesd ki a suskát. 

 

A Budapest Bábszínházban elhangzó, rövidített változat: 
 
 
ÉVA János, nekem szükségem volna pénzre. 

 
ÁDÁM Egy fillérem sincs, mind elhordtad immár. 

 
ÉVA Örök szükséget tűrjek-é tehát? 

Az udvarhölgyek pávaként ragyognak, 
Én meg szégyellek köztük megjelenni. 

 
ÁDÁM Nem fáradok-e éjet és napot? 

Elárulom tudásomat miattad, 
Megfertőzöm midőn haszontalan 
Időjóslást, horoszkópot csinálok. 
Tiéd lesz most is, mit reggel kapok... 
S te hálátlan vagy, ládd ez fáj nekem. 

 
 

ÉVA S nem áldozék-é én is eleget, 

Midőn kétséges rangodhoz csatoltam 
Jövőmet, s nem általam jutál-é  
jobb társaságba? 

 
ÁDÁM Kétséges rang-e hát szellem, tudás? 

Hol van nemesség más ezen kívül? 
Oh, nő, ha te meg bírnál érteni, 
Te büszke lennél bennem, és nem 
keresnéd 
Kívül a boldogságot körömön. 

 
ÉVA No Jánosom, oly gyászosan ne vedd, 

Ha mondok is egyet-mást néha-néha, 
Nem akartalak búba ejteni. 
Jó éjt! Reggelre ne feledd a pénzt. 
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A KERETSZÍNEK BELSŐ TÜKRE 

Madách a saját jelenét képviselő londoni színben helyezi el a bűnbeesési történetet 

vásári játékként bemutató bábos jelenetét.5 Garas Dezső rendezése ezt a miniatűr 

belső tükröt nagyítja fel a bábszínházi előadás külső keretévé. 

► Feladat: Gondolkozzatok a bábokról, a bábos technikákról! Miért lealacsonyító és 

„torz” Ádám számára a londoni bábjátékos produkciója? Hányféle technikát alkalmaz 

a Bábszínház a figurák megjelenítésére, mozgatására? Miért különösen alkalmas a 

bábos technika a Tragédia nagy dilemmájának, az emberi önállóságnak, 

függetlenségnek, szabadságnak az ábrázolására?   

 

EGY HIÁNYZÓ SZÍN A JELENBŐL – BUDAPEST 

► Feladat: Írjátok meg a Tragédia budapesti színét! Milyen érték, eszme 

megvalósulását és/vagy elbukását tapasztalhatná meg Ádám a 21. századi 

Magyarországon? Tervezzetek hozzá bábokat és bábjátékot is! 

 

FÉRFI ÉS NŐ  

A 16-18 éves korosztálynak is javasoljuk a 13-15 évesek számára kidolgozott „Férfi 

és nő”-téma köré épülő feladatcsoportot. Az idősebb diákok árnyaltabban 

foglalkozhatnak a kérdéskörrel, és nekik arra is van lehetőségük, hogy 

szövegolvasással együtt vizsgálják a kérdést. (Lásd a segédlet 11-14. oldalán 

kidolgozott feladatot!) 

                                                           
5
 A SuliNova oktatási programcsomagjai közül a 11/6-os füzet részletesen foglalkozik a romantikus világdrámák 

és a vásári bábjáték összefüggéseivel: https://magyartanarok.wordpress.com/11-osztaly/  

https://magyartanarok.wordpress.com/11-osztaly/
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A BÁB ÉS A MOZGATÓ 

…Bárhová mehetsz a kastélyban, csak a nyugati szárnyat kerüld el! Ne lépj be a 

Tiltott Rengetegbe! Ne játszd le a videókazettát! Ha a falubeliek óva intenek, ne köss 

szerződést a titokzatos idegennel!... 

A népmesék és a horrorfilmek is számtalan új köntösben tálalják Ádám és Éva 

történetének alaphelyzetét: a főhősöket látszólag értelmetlen módon tiltják valamitől, 

ami nem is tűnik veszélyesnek. Ha egy filmben elhangzanak ezek a mondatok, 

rögtön tudjuk: a főhős bizony oda fog menni, le fogja játszani, alá fogja írni vagy meg 

fogja enni… – és ezért elszabadul a pokol, feltámadnak a zombik, fura kislány 

mászik ki a tévéből vagy az egész addig ismert világ összeomlik, hogy átadja a 

helyét a káosznak. 

Vajon mindez csak a főhős hibája? Ha a magyarázat nélküli tiltás felkelti/fokozza az 

érdeklődést a tiltott dolog iránt, akkor mi a tiltó felelőssége a bűnben? 

Ha valakiről tudod, hogy az ellenkezőjét fogja tenni annak, amit mondasz neki, akkor 

a tiltással éppúgy irányítod, mintha parancsolnál neki… 

 

►Fellázadhat-e a báb a mozgatója ellen? Lehet-e egy bábnak szabad akarata?◄ 

 

Készíts engedetlen bábot, aki épp az ellenkezőjét teszi annak, amit „mondanak” neki: 

ha felfelé húzod a kötelét, leereszti a karját, ha leereszted a kötelét, akkor pedig 

felemeli.  

 

AZ ENGEDETLEN BÁB 
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► Eszközök: vékony falap (helyettesíthető egy vastag faággal, vagy kartonlappal is); 

5 db rajzszög; 1 db hurkapálcika; 2 db rugó (régi tollakból ki lehet szedni); 1 db WC 

papír guriga; 4 db fagyöngy; színes papírok; ragasztó; cérna; 

 

 

 

A báb teste 

Vond be a papírgurigát színes papírral, és alakítsd ki a bábod személyiségét! 

A hurkapálcát vágd négy egyforma részre, válassz ki kettőt, és ragassz az egyik 

végére egy-egy fagyöngyöt – ezek lesznek a bábu karjai. 

Fúrd át a báb két oldalát, és fűzd át rajta a karokat úgy, hogy a gyöngyök belül 

legyenek. Végül ragassz egy-egy gyöngyöt a karok külső végére is – ezek lesznek a 

báb kezei. 
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Az irányítópult 

A falapra rajzszögekkel tűzd fel egymás 

mellé a maradék két hurkapálca-

darabot. A pálcák külső végére erősítsd 

rá a két rugót, majd rögzítsd 

rajzszögekkel a falap tetején! Az ötödik 

rajzszöget szúrd be középen a falap 

aljára! 

 

A báb fejét egy feszes zsinórral kösd a 

középső rajzszöghöz, a két karját pedig 

a pálcikákhoz, közvetlenül a rugók 

mellé! A pálcikák szabad végére köss 

egy-egy erős zsineget, ezzel fogod a 

bábot irányítani. 
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AZ EMBER TRAGÉDIÁJA 

Író: Madách Imre 
Színpadi adaptáció: Szilágyi Dezső 
Zene: Sáry László 
Látvány: Balla Margit 
Asszisztens: Dallos Ibolya 
Társrendező: Urbán Gyula 
Rendező: Garas Dezső 

Szereplők: 
Ádám: Teszárek Csaba 
Éva: Kovács Judit 
Lucifer: Ács Norbert 
Úr, Péter apostol, Pátriárka: Beratin Gábor 

Továbbá: 
Bánky Eszter 
Bassa István 
Csajághy Béla 
Hoffer Károly 

Juhász Ibolya 
Kemény István 
Kovács Katalin 
Krista Anita 

Papp Orsolya 
Pethő Gergő 
Radics Rita 
Tatai Zsolt 

Felvételről énekel: Gergely Hajnalka, Blaskovics László 

Fotó: Éder Vera, Abrakadabrafotó 

 

Az előadás időtartama: 110 perc (szünettel) 

Bemutató: 1999. október 7., felújítás: 2007 és 2014 

Az előadás helyszíne: Színházterem 

 

Az oktatási segédanyag a Magyartanárok Egyesületének közreműködésével készült. 

Készítette:  Dohy Anna, képzőművészet-elmélet szakos egyetemi hallgató 

Hudáky Rita, magyar nyelv és irodalom szakos tanár 
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